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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
 ב – יהי שם הוי' מבורך

ברכה מתוך דין קשה
ג. והנה ביאורו של אאמו"ר הוא בשייכות של "חלום" לתיבת "מברך" )שלכן "בחלמא 
דוקא הראו הדבר הזה דמברך"(, אבל עדיין אינו מבואר, מהי השייכות בכללות תיבת "מברך" 

)שתוכנה ענין הברכה( לענין החלום?       
תיבת  דינים? אמנם  תיבת "מברך" למ"ב  תוכן  בין  צריך להבין, מהי השייכות  ובכלל 
"מברך" מתחילה במ"ם המרמזת על "מ"ב קשה"1, ולא כמו תיבת "ברכה" המתחילה בב' 
המרמזת על ענין הברכה. אבל הרי תוכן התיבה הו"ע הברכה )והמ"ם נוספת רק לצורך הפועל, 

אבל אינה חלק מעצם התיבה(, וא"כ מהי השייכות למ"ב דינים?  
דא  ועל  עלמא,  אתברי  אתוון  במ"ב  "דהא  הזהר  בהמשך  מ"ש  עפ"י  בזה  והביאור  ד. 
אתברי בדינא": בריאת העולם היתה צריכה להיות בדין, כמארז"ל2 "בתחילה עלה במחשבה 
לברוא את העולם במדת הדין", אלא, ש"ראה שאין העולם מתקיים שיתף בו מדת הרחמים". 
היינו, שבכדי לברוא העולמות, הי' צריך להיות להיות ענין הדין, שהו"ע הצמצום והסילוק 
וכדי שיהי' לזה המשך קיום "שיתף עמו מדת  הראשון דאוא"ס הבלי־גבול ממקום החלל, 

הרחמים", שהו"ע של גילוי אור הקו. 
ונמצא, שענין הדין והצמצום הוא בשביל גילוי אוא"ס, והרי הוא חלק מענין החסד. ולכן 
מובא בזהר הנ"ל שבכדי ש"יהי' שם הוי' מברך", שהו"ע )הברכה( ההמשכה3 של שם הוי', 

1( ראה שעהיוה"א בספי"ב ש"כל אות הקודמת בצירוף היא הגוברת והיא העיקר כו'".
2( הנסמן בהערה 3. 

3( ראה תו"א מקץ לז, ג. ובכ"מ.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

òîù úàéø÷
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
 ב – יהי שם הוי' מבורך

ברכה מתוך דין קשה
ג. והנה ביאורו של אאמו"ר הוא בשייכות של "חלום" לתיבת "מברך" )שלכן "בחלמא 
דוקא הראו הדבר הזה דמברך"(, אבל עדיין אינו מבואר, מהי השייכות בכללות תיבת "מברך" 

)שתוכנה ענין הברכה( לענין החלום?       
תיבת  דינים? אמנם  תיבת "מברך" למ"ב  תוכן  בין  צריך להבין, מהי השייכות  ובכלל 
"מברך" מתחילה במ"ם המרמזת על "מ"ב קשה"1, ולא כמו תיבת "ברכה" המתחילה בב' 
המרמזת על ענין הברכה. אבל הרי תוכן התיבה הו"ע הברכה )והמ"ם נוספת רק לצורך הפועל, 

אבל אינה חלק מעצם התיבה(, וא"כ מהי השייכות למ"ב דינים?  
דא  ועל  עלמא,  אתברי  אתוון  במ"ב  "דהא  הזהר  בהמשך  מ"ש  עפ"י  בזה  והביאור  ד. 
אתברי בדינא": בריאת העולם היתה צריכה להיות בדין, כמארז"ל2 "בתחילה עלה במחשבה 
לברוא את העולם במדת הדין", אלא, ש"ראה שאין העולם מתקיים שיתף בו מדת הרחמים". 
היינו, שבכדי לברוא העולמות, הי' צריך להיות להיות ענין הדין, שהו"ע הצמצום והסילוק 
וכדי שיהי' לזה המשך קיום "שיתף עמו מדת  הראשון דאוא"ס הבלי־גבול ממקום החלל, 

הרחמים", שהו"ע של גילוי אור הקו. 
ונמצא, שענין הדין והצמצום הוא בשביל גילוי אוא"ס, והרי הוא חלק מענין החסד. ולכן 
מובא בזהר הנ"ל שבכדי ש"יהי' שם הוי' מברך", שהו"ע )הברכה( ההמשכה3 של שם הוי', 

1( ראה שעהיוה"א בספי"ב ש"כל אות הקודמת בצירוף היא הגוברת והיא העיקר כו'".
2( הנסמן בהערה 3. 

3( ראה תו"א מקץ לז, ג. ובכ"מ.
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ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

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

  שופטים ושוטריםה "מאמר ד  )ג

ה   ...................  ז"כתש'ה ,אלול 'ד, שופטיםשבת פרשת 

  , שופטיםפרשת  שבתשיחת   )ד

גי   ...........................................  ז"כתש'ה ,אלול ' ד

  שופטיםפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כא  ..............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

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

כו  ............  שופטיםפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

זכ  .........  שופטיםלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

סא  ............  שופטיםלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סב  ................................  שופטיםלשבוע פרשת  

עד  ...........  שופטיםלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עט   ......... שופטיםלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

צט   ........  שופטיםרשת לשבוע פפרק אחד ליום  –  )יד

זק  ............  שופטיםלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

קח  .............................  הקלתהלים פרק , יחפרק  במלכים 

  כריתות/תמורהמסכת  –משניות   )יז

יק  ...................................................  ביאור קהתי

אכק  ...........................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  עם ביאורים  מועד קטןמסכת   )יט

כבק  ..............................................  יטד דף ע יגמדף 

  :ד"במתורת רבותינו נשיאי ח

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

בנק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

גנק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

גנק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

זנק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

זנק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

חנק  .............................................  ש"ר מוהר"ואדמ

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

נטק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

סק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

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

  אגרות קודש   )כט

סדק  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סהק  ........................   אפרק  פרקי אבותביאורים ל  )ל

סוק  .................................  יבור חומש לקריאה בצ  )לא

עדק  ...................  שופטיםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

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

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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ÌÈËÙBL'גֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ¿ƒְְְְְִִֶֶָָ

צדק  מׁשּפט העם את .1וׁשפטּו ְְְִֶֶֶַָָָ

רּבה  ּבמדרׁש למל2ואיתא ּדֹומה, הּדבר למה , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

יֹותר  הּקטן את אֹוהב והיה הרּבה, ּבנים לֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

יֹותר  אֹוהבֹו והיה אחד ּפרּדס לֹו והיה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָמּכּולם,

את  אני נֹותן ,הּמל אמר לֹו. ּׁשהיה מה ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּכל

לבני  לי, ּׁשּיׁש מה מּכל אֹוהבֹו ׁשאני הּזה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּפרּדס

הּקּב"ה, אמר ּכ ּבני. מּכל אֹוהבֹו ׁשאני ֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָהּקטן

אּלא  אֹוהב איני ׁשּבראתי, האּומֹות ִִִֵֵֶֶָָָָָמּכל

ׁשּנאמר  ּומּכל 3ליׂשראל, ואהבהּו, יׂשראל נער ּכי ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(מׁשּפט), הּדין את אּלא אֹוהב איני ּׁשּבראתי ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמה

הּקּב"ה,4ׁשּנאמר  אמר מׁשּפט. אֹוהב ה' אני ּכי ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומסּים  אֹוהב. ׁשאני לעם ּׁשאהבּתי, מה אני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנֹותן

מׁשרה  אני הּמׁשּפט ּבזכּות הּקּב"ה אמר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָּבּמדרׁש,

ּבתֹוכם  ׁשּנאמר 5ׁשכינתי צבאֹות 6, ה' וּיגּבּה ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָ

ּובזכּות  ּבצדקה, נקּדׁש הּקדֹוׁש והא-ל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבּמׁשּפט

ׁשלמה, ּגאּולה אתכם ּגֹואל אני ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָהּמׁשּפט

קרֹובה 7ׁשּנאמר  ּכי צדקה ועׂשּו מׁשּפט ׁשמרּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָ

להבין  וצרי גֹו'. לבֹוא ענין 8יׁשּועתי ּׁשּי מה , ְְְְִִִִַַַָָָָָ

נער  ׁשהּוא לפי ליׂשראל הּמׁשּפט נֹותן ׁשאני הּמׁשּפט, לענין יׂשראל נער ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכי

יֹות  חׁשּוב הּוא ּגדֹול לכאֹורה הלא הּקטנּות, על ׁשּמֹורה צריכּו', וגם ר. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּמׁשּפט  ּובזכּות כּו' ׁשכינתי מׁשרה אני הּמׁשּפט ׁשּבזכּות הענין מהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהבין

לזה  זה הענינים ׁשּיכּות מהי ּדלכאֹורה ׁשלמה, ּבגאּולה .9נגאלים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

גֹו'ÔÈ‰Ïeב) ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ּתחלה לבאר יׁש זה ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
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פרשתנו.1) ז.2)ריש פ"ה, א.3)דב"ר יא, ח.4)הושע סא, (המשך 5)ישעי' תער"ב ושוטרים שופטים ברד"ה הוא כן

וע"י  במשפט, צבאות ה' ויגבה שנאמר מנין מתגבה, אני הדין את משמרים שאתם "בזכות ובמד"ר: צד). ע' ח"א תער"ב

ואם  בצדקה. נקדש הקדוש והאֿל שנאמר מנין ביניכם, קדושתי ומשרה צדקה עושה אני אף בדין, אותי מגביהין שאתם

כו'". שלימה גאולה  אתכם גואל אני מיד והדין, הצדקה שניהם, את טז.6)שמרתם ה, א.7)ישעי' נו, רד"ה 8)שם גם ראה

הנ"ל. ושוטרים זה).9)שופטים (ממאמר ואילך 95 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה

    
נאמר: השבוע פרשת את הפותח בפסוק
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 מפתח  כללי

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

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

  שופטים ושוטריםה "מאמר ד  )ג

ה   ...................  ז"כתש'ה ,אלול 'ד, שופטיםשבת פרשת 

  , שופטיםפרשת  שבתשיחת   )ד

גי   ...........................................  ז"כתש'ה ,אלול ' ד

  שופטיםפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כא  ..............................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

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

כו  ............  שופטיםפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

זכ  .........  שופטיםלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

סא  ............  שופטיםלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סב  ................................  שופטיםלשבוע פרשת  

עד  ...........  שופטיםלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עט   ......... שופטיםלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

צט   ........  שופטיםרשת לשבוע פפרק אחד ליום  –  )יד

זק  ............  שופטיםלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

קח  .............................  הקלתהלים פרק , יחפרק  במלכים 

  כריתות/תמורהמסכת  –משניות   )יז

יק  ...................................................  ביאור קהתי

אכק  ...........................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  עם ביאורים  מועד קטןמסכת   )יט

כבק  ..............................................  יטד דף ע יגמדף 

  :ד"במתורת רבותינו נשיאי ח

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

בנק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

גנק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

גנק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

זנק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

זנק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

חנק  .............................................  ש"ר מוהר"ואדמ

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

נטק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

סק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

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

  אגרות קודש   )כט

סדק  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סהק  ........................   אפרק  פרקי אבותביאורים ל  )ל

סוק  .................................  יבור חומש לקריאה בצ  )לא

עדק  ...................  שופטיםלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

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

    
 
(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

ÌÈËÙBL'גֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ¿ƒְְְְְִִֶֶָָ

צדק  מׁשּפט העם את .1וׁשפטּו ְְְִֶֶֶַָָָ

רּבה  ּבמדרׁש למל2ואיתא ּדֹומה, הּדבר למה , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

יֹותר  הּקטן את אֹוהב והיה הרּבה, ּבנים לֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהיּו

יֹותר  אֹוהבֹו והיה אחד ּפרּדס לֹו והיה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָמּכּולם,

את  אני נֹותן ,הּמל אמר לֹו. ּׁשהיה מה ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּכל

לבני  לי, ּׁשּיׁש מה מּכל אֹוהבֹו ׁשאני הּזה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּפרּדס

הּקּב"ה, אמר ּכ ּבני. מּכל אֹוהבֹו ׁשאני ֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָהּקטן

אּלא  אֹוהב איני ׁשּבראתי, האּומֹות ִִִֵֵֶֶָָָָָמּכל

ׁשּנאמר  ּומּכל 3ליׂשראל, ואהבהּו, יׂשראל נער ּכי ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(מׁשּפט), הּדין את אּלא אֹוהב איני ּׁשּבראתי ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמה

הּקּב"ה,4ׁשּנאמר  אמר מׁשּפט. אֹוהב ה' אני ּכי ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּומסּים  אֹוהב. ׁשאני לעם ּׁשאהבּתי, מה אני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנֹותן

מׁשרה  אני הּמׁשּפט ּבזכּות הּקּב"ה אמר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָּבּמדרׁש,

ּבתֹוכם  ׁשּנאמר 5ׁשכינתי צבאֹות 6, ה' וּיגּבּה ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָ

ּובזכּות  ּבצדקה, נקּדׁש הּקדֹוׁש והא-ל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבּמׁשּפט

ׁשלמה, ּגאּולה אתכם ּגֹואל אני ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָהּמׁשּפט

קרֹובה 7ׁשּנאמר  ּכי צדקה ועׂשּו מׁשּפט ׁשמרּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָ

להבין  וצרי גֹו'. לבֹוא ענין 8יׁשּועתי ּׁשּי מה , ְְְְִִִִַַַָָָָָ

נער  ׁשהּוא לפי ליׂשראל הּמׁשּפט נֹותן ׁשאני הּמׁשּפט, לענין יׂשראל נער ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכי

יֹות  חׁשּוב הּוא ּגדֹול לכאֹורה הלא הּקטנּות, על ׁשּמֹורה צריכּו', וגם ר. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּמׁשּפט  ּובזכּות כּו' ׁשכינתי מׁשרה אני הּמׁשּפט ׁשּבזכּות הענין מהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהבין

לזה  זה הענינים ׁשּיכּות מהי ּדלכאֹורה ׁשלמה, ּבגאּולה .9נגאלים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

גֹו'ÔÈ‰Ïeב) ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ּתחלה לבאר יׁש זה ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
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פרשתנו.1) ז.2)ריש פ"ה, א.3)דב"ר יא, ח.4)הושע סא, (המשך 5)ישעי' תער"ב ושוטרים שופטים ברד"ה הוא כן

וע"י  במשפט, צבאות ה' ויגבה שנאמר מנין מתגבה, אני הדין את משמרים שאתם "בזכות ובמד"ר: צד). ע' ח"א תער"ב

ואם  בצדקה. נקדש הקדוש והאֿל שנאמר מנין ביניכם, קדושתי ומשרה צדקה עושה אני אף בדין, אותי מגביהין שאתם

כו'". שלימה גאולה  אתכם גואל אני מיד והדין, הצדקה שניהם, את טז.6)שמרתם ה, א.7)ישעי' נו, רד"ה 8)שם גם ראה

הנ"ל. ושוטרים זה).9)שופטים (ממאמר ואילך 95 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה

    
נאמר: השבוע פרשת את הפותח בפסוק

ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ 'B‚ EÈÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿»¿∆»»
˜„ˆ ËtLÓ1‡˙È‡Â a‰מובא . L„Óa2c‰ ‰ÓÏ , ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ¿««»¿««»»

˙‡ ‰B‡ ‰È‰Â ,‰a‰ ÌÈa BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ,‰ÓBc הבן ∆¿∆∆∆»»ƒ«¿≈¿»»≈∆
BÏ ‰È‰Â ,ÌÏekÓ ˙BÈ ÔËw‰«»»≈ƒ»¿»»

B‰B‡ ‰È‰Â „Á‡ Òct את «¿≈∆»¿»»¬
È‰M‰הפרדס  ‰Ó ÏkÓ ˙BÈ≈ƒ»«∆»»

˙‡ È‡ Ô˙B ,CÏn‰ Ó‡ .BÏ»««∆∆≈¬ƒ∆
B‰B‡ È‡L ‰f‰ Òct‰««¿≈«∆∆¬ƒ¬
ÔËw‰ ÈÏ ,ÈÏ LiM ‰Ó ÏkÓƒ»«∆≈ƒƒ¿ƒ«»»
Ck .Èa ÏkÓ B‰B‡ È‡L∆¬ƒ¬ƒ»»«»
˙BÓe‡‰ ÏkÓ ,‰"aw‰ Ó‡»««»»ƒ»»
‡l‡ ‰B‡ ÈÈ‡ ,È˙‡aL∆»»ƒ≈ƒ≈∆»

Ó‡pL ,Ï‡NÈÏ3Ú Èk ¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ««
,e‰‰‡Â Ï‡NÈ שבו והפסוק ƒ¿»≈»…¬≈

למשל  מתאים "נער" ישראל עם מכונה

הקטן  לבנו המלך אהבת «ÏkÓeƒשל
‡l‡ ‰B‡ ÈÈ‡ È˙‡aM ‰Ó«∆»»ƒ≈ƒ≈∆»
Ó‡pL ,(ËtLÓ) ÔÈc‰ ˙‡4 ∆«ƒƒ¿»∆∆¡«
Ó‡ .ËtLÓ ‰B‡ '‰ È‡ Èkƒ¬ƒ≈ƒ¿»»«
‰Ó È‡ Ô˙B ,‰"aw‰«»»≈¬ƒ«

,Èz‰‡M והמשפט ÌÚÏהדין ∆»«¿ƒ»»
‰B‡ È‡L.ישראל ÌiÒÓeעם ∆¬ƒ≈¿«≈

,L„na מעלת על נוספת באמירה «ƒ¿»
ברוך  הקדוש של ליחס בקשר המשפט

לבני  ‰aw"‰ישראל הוא Ó‡»««»»
‰LÓ È‡ ËtLn‰ ˙eÎÊaƒ¿«ƒ¿»¬ƒ«¿∆

ÌÎB˙a È˙ÈÎL5Ó‡pL ,6 ¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡«
a ˙B‡ˆ '‰ da‚iÂËtLn «ƒ¿«¿»«ƒ¿»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â¿»≈«»ƒ¿«
,‰˜„ˆa וגילוי השכינה והשראת ƒ¿»»

של  וקדושה רוממות בתוספת קשורה

הוא  ברוך "ויקדש")הקדוש ("ויגבה",

Ï‡Bb È‡ ËtLn‰ ˙eÎÊeƒ¿«ƒ¿»¬ƒ≈
,‰ÓÏL ‰Ïe‡b ÌÎ˙‡∆¿∆¿»¿≈»

Ó‡pL7eNÚÂ ËtLÓ eÓL ∆∆¡«ƒ¿ƒ¿»«¬
È˙ÚeLÈ ‰B˜ Èk ‰˜„¿̂»»ƒ¿»¿»ƒ

'B‚ ‡BÏ(והצדקה) שהמשפט הרי »
הגאולה. לקירוב קשורים

ÔÈ‰Ï CÈˆÂ8ÔÈÚÏ Ï‡NÈ Ú Èk ÔÈÚ CiM ‰Ó , ¿»ƒ¿»ƒ««»ƒ¿«ƒ««ƒ¿»≈¿ƒ¿«
,ËtLn‰ ישראל לבני הוא ברוך הקדוש אהבת כי נאמר במדרש כאמור, «ƒ¿»

"כי  הפסוק הובא זה ובהקשר המשפט עניין את להם שנתן לכך הסיבה היא

ישראל), לבני ה' אהבת על המדבר אחר פסוק (ולא ואוהבהו" ישראל נער

המיוחד  הקשר מהו השאלה ונשאלת

ישראל  בני היינו ישראל", "נער של

לעניין  קטן, לנער שנמשלו כפי

במדרש נאמר שלכן È‡L∆¬ƒהמשפט
ÈÙÏ Ï‡NÈÏ ËtLn‰ Ô˙B≈«ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ

‰BnL ,'eÎ Ú ‡e‰L התואר ∆««∆∆
‰Ï‡"נער" ,˙eËw‰ ÏÚ«««¿¬…

eLÁ ‡e‰ ÏB„b ‰B‡ÎÏƒ¿»»»
˙BÈ שבני לומר מקום והיה מקטן, ≈

המשפט  עניין את לקבל יזכו ישראל

הגדולה  בעקבות ה' אהבת בגלל

עניין  בגלל ולא שלהם והחשיבות

הקטנות"? על "שמורה

Ì‚Â לכך ÔÈ‰Ïבנוסף CÈˆ דבר ¿«»ƒ¿»ƒ
המדרש  בדברי ‰ÔÈÚנוסף e‰Ó«»ƒ¿»

‡Èוהטעם  ËtLn‰ ˙eÎÊaL∆ƒ¿«ƒ¿»¬ƒ
˙eÎÊe 'eÎ È˙ÈÎL ‰LÓ«¿∆¿ƒ»ƒƒ¿
‰Ïe‡‚a ÌÈÏ‡‚ ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»
˙eÎiL È‰Ó ‰B‡ÎÏc ,‰ÓÏL¿≈»¿ƒ¿»«ƒ«»

ÌÈÈÚ‰ השכינה השראת של »ƒ¿»ƒ
שני  מצד והמשפט אחד מצד והגאולה

‰ÊÏ ‰Ê9 מביא המשפט כך שמשום ∆»∆
את  שניהם?וגורם

LÈ ‰Ê ÔÈ‰Ïe ( להקדים ¿»ƒ∆≈
ÌÈËÙBLc ÔÈÚ‰ ‰ÏÁz ‡Ï¿»≈¿ƒ»»ƒ¿»¿¿ƒ

Â'B‚ EÏ Ôzz ÌÈËBL על הציווי ¿¿ƒƒ∆¿
בנפש BÚa„˙המשפט  ה' «¬«
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ו     

ׁשהענין  ׁשאף ּובהקּדים, האדם. ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּבעבֹודת

מצותֿעׂשה  הּוא גֹו' ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְֲִִִִֵֶַּדׁשֹופטים

הּצּבּור  על (ׁשּמּוטלת ּתֹורה למּנֹות 10ׁשל ( ְִֶֶֶֶַַַָ

ּובכל  ּומדינה מדינה ּבכל וׁשֹוטרים ְְְְְְְִִִִָָָָׁשֹופטים

ופל ועיר 11ּפל עיר ּבכל ׁשבט 12, ּובכל ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

זֹו13וׁשבט  ּומצוה הּסנהדרין, מינּוי ּגם ּכֹולל , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבלבד  יׂשראל ּובארץ הּבית, ּבזמן ,14נֹוהגת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

וגם  סנהדרין, ׁשּבּטלּו לאחרי ּגם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָמּכלֿמקֹום

ּדׁשֹופטים  הענין יׁשנֹו לארץ, ּובחּוץ הּגלּות ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּבזמן

עלּֿכלּֿפנים, ּברּוחנּיּות גֹו' ל ּתּתן ְְְְִִִִֶַָָָוׁשֹוטרים

ּׁשּכתּוב  ּבמה הּדּיּוק ּגם ׁשּזהּו האדם, ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּבעבֹודת

הינּו יחיד, לׁשֹון ,ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִֶַָׁשֹופטים

(ּגם  זמן ּבכל מּיׂשראל, אחד לכל ׁשּי זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשענין

לארץ). ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּובכל הּגלּות) ְְְִֶַַַָָָָָּבזמן

הּתֹורה'ÔÈÚ‰Âג) ּב'אֹור ּכּמּובא ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֶַַָָָ

ּפירּוׁשים 15ּבפרׁשתנּו ב' ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶָָָ

"הּׁש ּבפירּוׁש ּדהּנה, .ׁשערי ּבכל ּׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּבמה

העינים  הם ׁשערי ׁשּכל איתא הּתֹורה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

ׁשּמפרׁש ונמצא ורגלים, ידים ּפה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואזנים,

יצירה' ּב'ספר אבל האברים. ּכל על 16ׁשערי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

כּו',אית  ּבּנפׁש ּוׁשערים כּו' ּכפּולֹות ׁשבע א ְְִִֶֶֶַַָָ

הראב"ד  ּכפּולֹות 17ּומפרׁש ז' ׁשּמּבחינת , ְְְֲִִֵֶַַָָָ

מקּבלים  ּומהם כּו', לכת ּכֹוכבי ׁשבעה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָמקּבלים

ּב' אזנים, ּב' עינים, ּב' ׁשהם ׁשּבאדם, ׁשערים ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָז'

ּב'ספר  אחרּֿכ מפֹורׁש וכן והּפה, האף ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָנחירי

עצמֹו ד'18יצירה' הם אּלּו ׁשערים וז' . ְְְְִִֵֵַָָ

ּכנגד  ׁשהן ודּבּור, ריח ׁשמיעה ראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּבחינֹות:

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּובינה,19ד' חכמה ּכנגד הן ּוׁשמיעה) (ראּיה ואזנים עינים , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּופה  הּזעירֿאנּפין, ּכללּות ׁשהּוא ּתפארת ּכנגד אֹו זעירֿאנּפין ּכנגד (ריח) ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאף
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תצא.10) מצוה ה"א.11)חינוך פ"א סנהדרין הל' ב.12)רמב"ם טז, סנהדרין פרשתנו.13)רש"י ריש הדעות 14)ספרי פרטי

וש"נ. קנא. ע' דין בית ערך תלמודית אנציק' ראה - ושוטרים 15)בזה שופטים רד"ה גם וראה תתלב. ע' תתכב. ע'

א'קז). ע' ח"ב תער"ב (המשך מ"ד.16)העת"ר שם.17)פ"ד יצירה לספר מי"ב.18)בפירושו תקו"ז 19)שם ב. רכט, זח"ג

שם), פרשתנו באוה"ת (הובא ב תתקצט, ח"ח בראשית אוה"ת - אתה יהודה לד"ה הצ"צ הגהות א). (קכב, ע תיקון

רפ"ח. הקדושה שער חכמה ראשית פ"א. אח"פ שער חיים לעץ ומציין

    
Ôzz ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBLc ÔÈÚ‰L Û‡L ,ÌÈc˜‰e .Ì„‡‰»»»¿«¿ƒ∆«∆»ƒ¿»¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
eav‰ ÏÚ ˙ÏËenL) ‰Bz ÏL ‰NÚŒ˙ÂˆÓ ‡e‰ 'B‚ EÏ10 ¿ƒ¿«¬≈∆»∆∆∆««ƒ

עצמו  בפני יחיד כל על חובה ÏÎaולא ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ (¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»
CÏÙÂ CÏt ÏÎe ‰È„Óe ‰È„Ó11, ואזור אזור ÈÚבכל ÏÎa ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆¿»ƒ

ÈÚÂ12ËLÂ ËL ÏÎe13, »ƒ¿»≈∆»≈∆
ÔÈ„‰q‰ ÈeÈÓ Ìb ÏÏBk≈«ƒ««¿∆¿ƒ

לכל  ישראל,הכללית BÊעם ‰ÂˆÓeƒ¿»
ושוטרים  שופטים ∆∆B‰‚˙למנות

Ï‡NÈ ı‡e ,˙Èa‰ ÔÓÊaƒ¿«««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
„Ïa14, לכך אין לכאורה כן ואם ƒ¿«

ומחוץ  הבית חורבן לאחר ועניין מקום

המשמעות  מה כן ואם ישראל, לארץ

שהיא  כפי זו במצווה העיסוק של

על  האדם, בנפש הרוחנית ה' בעבודת

כי  המענה בא Ìbכך ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«
ÔÈ„‰Ò eÏhaL ÈÁ‡Ï שהם ¿«¬≈∆»¿«¿∆¿ƒ

המשפט, ‰eÏb˙עיקר ÔÓÊa Ì‚Â¿«ƒ¿««»
שבו  נוהגת זמן המצווה ¿ıeÁeאין
,ı‡Ï המצווה אין שבו מקום »»∆

ÌÈËÙBLcנוהגת, ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿¿ƒ
'B‚ EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿
,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ˙eiÁea¿»ƒ«»»ƒ

Ì„‡‰ ˙„BÚa המצווה כי , «¬«»»»
מוגבלת  לא אכן הרוחנית במשמעותה

והמקו  הזמן תמיד בגדרי וקיימת ם,

מקום  ‰eic˜ובכל Ìb e‰fL∆∆««ƒ
ÌÈËÙBL e˙kM ‰Óa¿«∆»¿ƒ
ÔBLÏ ,EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿

,„ÈÁÈ הפשוט המעשי שהקיום אף »ƒ
חובת  לא הוא המצווה אלא של היחיד

"תתן  נאמר זאת בכל הציבור, חובת

Ê‰לך" ÔÈÚL eÈ‰ במשמעותו «¿∆ƒ¿»∆
כאמור, ‡Á„הרוחנית, ÏÎÏ CiL«»¿»∆»

ÔÓÊa Ìb) ÔÓÊ ÏÎa ,Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿»¿««ƒ¿«
Ìb) ÌB˜Ó ÏÎe (˙eÏb‰«»¿»»«

(ı‡Ï ıeÁa.להלן שיתבאר וכפי ¿»»∆
B‡'a ‡enk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆«»¿

'‰Bz‰'צדק ה'צמח  לאדמו"ר «»
e˙LÙa15ÌÈLeÈt ' LiL ¿»»»≈∆≈≈ƒ

e˙kM ‰Óa"ושוטרים "שופטים לתת שיש המשפט על ÏÎaבציווי ¿«∆»¿»
C"M‰ LeÈÙa ,‰p‰c .EÈÚL כהן ‡È˙‡שפתי ‰Bz‰ ÏÚ ¿»∆¿ƒ≈¿≈««««»ƒ»

ÌÈÏ‚Â,מובא  ÌÈ„È ‰t ,ÌÈÊ‡Â ÌÈÈÚ‰ Ì‰ EÈÚL ÏkL∆»¿»∆≈»≈«ƒ¿»¿«ƒ∆»«ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈ‡‰ Ïk ÏÚ EÈÚL LÙnL ‡ˆÓÂ.האדם גוף ‡Ïשל ¿ƒ¿»∆¿»≈¿»∆«»»≈»ƒ¬»

'‰ÈˆÈ ÙÒ'a16‡˙È‡ מובא ¿≈∆¿ƒ»ƒ»
ÌÈÚLe 'eÎ ˙BÏeÙk ÚL∆«¿¿»ƒ

,'eÎ LÙpa שבע" לשונו: וזה «∆∆
חקקן  כפר"ת, בג"ד כפולות [אותיות]

בהן  וצר והמיר"ן שקלן צרפן חצבן

ושערים  בשנה וימים בעולם כוכבים

‰‡"„בנפש...", LÙÓe17, ¿»≈»«¬»
˙BÏeÙk 'Ê ˙ÈÁanL האותיות ∆ƒ¿ƒ«¿

כפר"ת  ÚL‰בג"ד ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ¿»
Ì‰Óe ,'eÎ ˙ÎÏ ÈÎBk משבעת ¿≈∆∆≈∆

הלכת  ÌÈÚLכוכבי 'Ê ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿»ƒ
'a ,ÌÈÈÚ 'a Ì‰L ,Ì„‡aL∆»»»∆≈≈«ƒ
,‰t‰Â Û‡‰ ÈÈÁ 'a ,ÌÈÊ‡»¿«ƒ¿ƒ≈»«¿«∆
ו'שער' פתח בהם שיש אברים שהם

CkŒÁ‡ LBÙÓ ÔÎÂ בהמשך ¿≈¿»««»
BÓˆÚ '‰ÈˆÈ ÙÒ'a18'ÊÂ . ¿≈∆¿ƒ»«¿¿

el‡ ÌÈÚL האדם „'בגוף Ì‰ ¿»ƒ≈≈
˙BÈÁa‰ עניינים בארבע הקשורות «¿ƒ

בנפש: ÚÈÓL‰מרכזיים ‰i‡¿ƒ»¿ƒ»
'„ „‚k Ô‰L ,ea„Â ÁÈ≈«¿ƒ∆≈¿∆∆

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡19ÌÈÈÚ , ƒ≈¬»»≈«ƒ
) ÌÈÊ‡Â האברים i‡‰של שהם ¿»¿«ƒ¿ƒ»

‰ÓÎÁ „‚k Ô‰ (‰ÚÈÓLe¿ƒ»≈¿∆∆»¿»
,‰Èe האותיות שתי כנגד שהן ƒ»

חכמה, – יו"ד הוי', שם של הראשונות

בינה  – (ה"א Û‡ של האבר שהוא «
ÔÈt‡ŒÈÚÊ „‚k (ÁÈ המידות ≈«¿∆∆¿≈«¿ƒ

וא"ו  האות כנגד k‚„שהן B‡¿∆∆
ŒÈÚf‰ ˙eÏÏk ‡e‰L ˙‡Ùzƒ¿∆∆∆¿»«¿≈

,ÔÈt‡ מידת) התפארת מידת כי «¿ƒ
החסד  מידת של שילוב היא הרחמים)

המידות  שתי הגבורה, ומידת
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הּנ"ל  ׁשערים ׁשז' וכיון מלכּות. ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ(ּדּבּור)

הּנ"ל  ׁשערים ז' ּגם הּנה ּכפּולֹות, מז' ְְְְִִִִֵַַַַָמקּבלים

ּבּנפׁש והן האלקית ּבּנפׁש הן הינּו, ּכפּולים. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהם

ּבּנפׁש הּׁשערים ז' ּכפל יׁשנֹו כן ּוכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּבהמית.

הענינים  מד' אחד ׁשּבכל ׁשּזהּו ּגּופא, ְְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהאלקית

וׁשֹוב, רצֹוא יׁש ודּבּור, ריח ׁשמיעה ְְְִִִֵֵַָָָָראּיה

זהר' ּב'ּתּקּוני לכת 20ּכדאיתא ּכֹוכבי ׁשבעה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

רצֹוא  והחּיֹות ּובהֹון כּו' ּכפּולֹות ׁשבע ְְְִֶַַַָאינּון,

והינּו,21וׁשֹוב  כּו', ּברפא וׁשֹוב ּבדגׁש רצֹוא , ְְְְֵֵַָָָָָ

ּגּופא  ׁשּבקדּוׁשה אּלא הּקדּוׁשה, מּצד ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשניהם

 ֿ ׁשּבית ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּוכמֹו קּוין, ּב' ְִִֵֵֵֵֵֶַַַהם

ּבקו  הם ּוביתֿהּלל הּגבּורה, ּבקו הם ְְְִֵֵֵֵַַַַַָׁשּמאי

הּנה 22החסד  ׁשּלכן ּבקדּוׁשה, הם ׁשניהם והרי , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

יׁש ּכביתֿהּלל , הלכה ׁשּנפסקה לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָּגם

ּכדאיתא  ּכביתֿׁשּמאי, הלכה ׁשּבהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּדברים

עדּיֹות  ּבמּסכת ּבז'23ּבּמׁשנה ּגם הּוא וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַַָֻ

ד  ׁשהם ריח הּׁשערים, ׁשמיעה ראּיה הענינים ' ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּוגבּורה, ּדחסד האֹופּנים ּב' ּבהם ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָודּבּור,

מֹורה  ׁשּדגׁש ורפא, ּדגׁש וׁשֹוב, רצֹוא ענין ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּזהּו

החסד  על מֹורה ורפא הּגבּורה, .24על ְְֵֶֶֶַַַַָָ

e‰ÊÂ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ¿∆ְְְְְְִִִֶֶָָ

האדם  ׁשּצרי הּמׁשּפט ענין הּוא ְְְִִִִֶַַָָָָָׁשֹופטים

ּבכל  הנהגתֹו ּתהיה ּכיצד עצמֹו את ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלׁשּפֹוט

ּדראּיה  הענינים ד' ׁשהם הּׁשערים ּבז' ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשערי

אברי  רמ"ח ּבכל וכן ודּבּור, ריח ְְְְִִֵֵֵֵַָָָׁשמיעה

אּומן 25הּגּוף  הּוא הרע ׁשהּיצר ּדכיון והינּו, . ְְְֵֵֶֶַַַַָָָ

היפ26ּבמלאכּתֹו לעׂשֹות האדם את לפּתֹות ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ה'צמח  ּפתּגם וכּידּוע חסֿוׁשלֹום, העליֹון ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָרצֹון

ּבאצטלא 27צדק' הרע הּיצר מתלּבׁש ׁשּלפעמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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ב).20) (קכח, יד.21)שם א, ועוד.22)יחזקאל א. רמה, זח"ג וראה סי"ג. אגה"ק בהקדמה. תניא מי"בֿיד.23)ראה פ"א

ואילך.24) ב'תרפז ע' יתרו אוה"ת פ"ד. כ"ט שער פרדס תער"ב 25)ראה ושוטרים שופטים סד"ה שם. אוה"ת גם ראה

קג). ע' ח"א תער"ב 26.113)(המשך ס"ע תש"ז .119 ע' תר"ץ השיחות ספר רנ. ע' תרצ"ב סה"מ וראה ב. קה, שבת ראה

תרפ"ה 27) השיחות ספר שצד. ע' ח"י סיון). כג יום" ב"היום (הועתק סז ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

    
אלו  מידות של ו'הסתעפויות' 'ענפים' נחשבות המידות ששאר ∆Ùe‰העיקריות

˙eÎÏÓ „‚k (eac)'ה האות כנגד הוי'.שהיא שם של האחרונה ƒ¿∆∆«¿
Ï"p‰ ÌÈÚL 'ÊL ÔÂÈÎÂ האף נחירי שני אוזניים, שתי עיניים, שתי ¿≈»∆¿»ƒ««

ÊÓ'והפה  ÌÈÏa˜Ó שהן ÌÈÚLהאותיות 'Ê Ìb ‰p‰ ,˙BÏeÙk ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ
,eÈ‰ .ÌÈÏeÙk Ì‰ Ï"p‰««≈¿ƒ«¿

‰‡È˜Ï˙שנמצאים  LÙpa Ô‰≈«∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ô‰Â הגוף ואברי ¿≈«∆∆««¬ƒ

ושימוש  בשירות או להיות יכולים

ושירות  בשימוש או האלוקית הנפש

הבהמית. BLÈהנפש ÔÎ BÓÎe¿≈∆¿
LÙpa ÌÈÚM‰ 'Ê ÏÙk∆∆«¿»ƒ«∆∆

‡Ùeb ˙È˜Ï‡‰ יש בה שגם עצמה, »¡…ƒ»
כפולה, פעולה בעצם, ∆∆e‰fLלהם,

ÌÈÈÚ‰ '„Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»ƒ»ƒ¿»ƒ
i‡LÈ ,ea„Â ÁÈ ‰ÚÈÓL ‰ ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ≈

,BLÂ ‡Bˆ על יחזקאל בנבואת »»
רצוא  "והחיות נאמר העליונה המרכבה

המלאכים  שבעבודת היינו ושוב",

– 'תנועות' שתי תמיד יש העליונים

להתעלות  ותשוקה רצון היינו 'רצוא',

לחזור  – ו'שוב' באלוקות, ולהיכלל

תפקידם, את ולמלא ומצבם למעמדם

של  ה' בעבודת שגם בחסידות ומבואר

בין  שילוב להיות צריך יהודי כל

בה' לדבוק והשאיפה התשוקה 'רצוא',

הנפש, כלות כדי עד הדביקות בתכלית

בגוף  הנשמה חיי אל לחזור ו'שוב',

ולא  הזה בעולם ומצוות בתורה ולעסוק

לידי  בפועל,לבוא הנפש כלות

‡˙È‡„k שמובא Èewz'aכפי ƒ¿ƒ»¿ƒ≈
'‰Ê20˙ÎÏ ÈÎBk ‰ÚL …«ƒ¿»¿≈∆∆
ÔeÈ‡,הםÚLאותיות˙BÏeÙk ƒ∆«¿

ÔB‰e 'eÎ ובהן‡Bˆ ˙BiÁ‰Â ¿¿««»
BLÂ21L‚„a ‡Bˆ אות , »»¿»≈

ותשוקה, תוקף על מורה דגושה

רצוא  של eÎ''תנועה' ‡Ùa BLÂ»¿»≈
'תנועה' על מורה דגש ללא רפה, ואות

ורגיעה, 'שוב' מדברי eÈ‰Â,של ¿«¿
זוהר' גם Ì‰ÈMLמובן ה'תקוני ∆¿≈∆

הם  'שוב' וגם »vÓƒ„'רצוא'
ÔÈe˜ 'a Ì‰ ‡Ùeb ‰Le„˜aL ‡l‡ ,‰Le„w‰ ודוגמא שונים, «¿»∆»∆ƒ¿»»≈«ƒ

כסותרים  שנראים דברים הקדושה לשני בצד הם שניהם זאת ¿BÓÎeובכל
‰eb‰ Â˜a Ì‰ È‡nLŒ˙ÈaL ,Ïl‰Œ˙Èe È‡nLŒ˙Èa ולכן ≈««≈ƒ≈∆≈««≈¿««¿»

להחמיר, נוטים הם כלל ‰ÒÁ„בדרך Â˜a Ì‰ Ïl‰Œ˙Èe22 ולכן ≈ƒ≈≈¿««∆∆
להקל, נוטים הם כלל Le„˜a‰,בדרך Ì‰ Ì‰ÈL È‰Â שהם ואף «¬≈¿≈∆≈ƒ¿»

מזה, זה לחלוטין שונים ≈«∆ÔÎlLקוים
‰˜ÒÙpL ÈÁ‡Ï Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«¬≈∆ƒ¿¿»

Ïl‰Œ˙Èk ‰ÎÏ‰ ברוב ¬»»¿≈ƒ≈
שביניהם  ÌÈc,המחלוקות LÈ≈¿»ƒ

Œ˙Èkמעטים  ‰ÎÏ‰ Ì‰aL∆»∆¬»»¿≈
‰Lna ‡˙È‡„k ,È‡nL««ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

˙Bi„Ú ˙ÎqÓa23Ìb ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«∆∆≈À¿≈«
,ÌÈÚM‰ 'Êa בנפש שהם כפי ¿«¿»ƒ

i‡‰האדם  ÌÈÈÚ‰ '„ Ì‰L∆≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
LiL ,ea„Â ÁÈ ‰ÚÈÓL¿ƒ»≈«¿ƒ∆≈

„ÒÁc ÌÈpÙB‡‰ 'a Ì‰a בחינת »∆»«ƒ¿∆∆
ורגיעה  רצוא e‚e‰שוב בחינת ¿»

Bˆ‡ותשוקה, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»
L‚cL ,‡ÙÂ L‚c ,BLÂ»»≈¿»≈∆»≈

להחמיר  ונטייה תוקף ∆BÓ‰שהוא
ÏÚ ‰BÓ ‡ÙÂ ,‰eb‰ ÏÚ««¿»¿»≈∆«

„ÒÁ‰24 ונטייה רכות שעניינו «∆∆
להקל.

e‰ÊÂ הציווי ÌÈËÙBLפירוש ¿∆¿ƒ
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»

,EÈÚL המשמעות הפנימית לפי ¿»∆
הדברים, ÔÈÚשל ‡e‰ ÌÈËÙBL¿ƒƒ¿«

Ì„‡‰ CÈvL ËtLn‰«ƒ¿»∆»ƒ»»»
BÓˆÚ ˙‡ ËBtLÏ את ולקבל ƒ¿∆«¿

הנכונה  È‰z‰ההחלטה „ˆÈk≈«ƒ¿∆
'Êa ,EÈÚL ÏÎa B˙‚‰‰«¿»»¿»¿»∆¿
ÌÈÈÚ‰ '„ Ì‰L ÌÈÚM‰«¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ
,ea„Â ÁÈ ‰ÚÈÓL ‰i‡cƒ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ
הראשון  הפירוש לפי "שעריך" שהם

Ûeb‰ È‡ Á"Ó ÏÎa ÔÎÂ25 ¿≈¿»≈»≈«
השני. הפירוש לפי "שעריך" שהם

,eÈ‰Â והחלטה ב"משפט" והצורך ¿«¿
הוא  כך ‰Úעל ˆi‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈∆»«
ÔÓe‡ ‡e‰ מומחהBzÎ‡ÏÓa26 »ƒ¿«¿

˙BNÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙BzÙÏ¿«∆»»»«¬
ŒÒÁ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ CÙÈ‰≈∆¿»∆¿«

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ Ìb˙t Úe„iÎÂ ,ÌBÏLÂ27ÌÈÓÚÙlL ¿»¿«»«ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



ז      

ׁשהענין  ׁשאף ּובהקּדים, האדם. ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּבעבֹודת

מצותֿעׂשה  הּוא גֹו' ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְֲִִִִֵֶַּדׁשֹופטים

הּצּבּור  על (ׁשּמּוטלת ּתֹורה למּנֹות 10ׁשל ( ְִֶֶֶֶַַַָ

ּובכל  ּומדינה מדינה ּבכל וׁשֹוטרים ְְְְְְְִִִִָָָָׁשֹופטים

ופל ועיר 11ּפל עיר ּבכל ׁשבט 12, ּובכל ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

זֹו13וׁשבט  ּומצוה הּסנהדרין, מינּוי ּגם ּכֹולל , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבלבד  יׂשראל ּובארץ הּבית, ּבזמן ,14נֹוהגת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

וגם  סנהדרין, ׁשּבּטלּו לאחרי ּגם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָמּכלֿמקֹום

ּדׁשֹופטים  הענין יׁשנֹו לארץ, ּובחּוץ הּגלּות ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּבזמן

עלּֿכלּֿפנים, ּברּוחנּיּות גֹו' ל ּתּתן ְְְְִִִִֶַָָָוׁשֹוטרים

ּׁשּכתּוב  ּבמה הּדּיּוק ּגם ׁשּזהּו האדם, ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּבעבֹודת

הינּו יחיד, לׁשֹון ,ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִֶַָׁשֹופטים

(ּגם  זמן ּבכל מּיׂשראל, אחד לכל ׁשּי זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשענין

לארץ). ּבחּוץ (ּגם מקֹום ּובכל הּגלּות) ְְְִֶַַַָָָָָּבזמן

הּתֹורה'ÔÈÚ‰Âג) ּב'אֹור ּכּמּובא ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֶַַָָָ

ּפירּוׁשים 15ּבפרׁשתנּו ב' ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶָָָ

"הּׁש ּבפירּוׁש ּדהּנה, .ׁשערי ּבכל ּׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּבמה

העינים  הם ׁשערי ׁשּכל איתא הּתֹורה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

ׁשּמפרׁש ונמצא ורגלים, ידים ּפה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואזנים,

יצירה' ּב'ספר אבל האברים. ּכל על 16ׁשערי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

כּו',אית  ּבּנפׁש ּוׁשערים כּו' ּכפּולֹות ׁשבע א ְְִִֶֶֶַַָָ

הראב"ד  ּכפּולֹות 17ּומפרׁש ז' ׁשּמּבחינת , ְְְֲִִֵֶַַָָָ

מקּבלים  ּומהם כּו', לכת ּכֹוכבי ׁשבעה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָמקּבלים

ּב' אזנים, ּב' עינים, ּב' ׁשהם ׁשּבאדם, ׁשערים ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָז'

ּב'ספר  אחרּֿכ מפֹורׁש וכן והּפה, האף ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָנחירי

עצמֹו ד'18יצירה' הם אּלּו ׁשערים וז' . ְְְְִִֵֵַָָ

ּכנגד  ׁשהן ודּבּור, ריח ׁשמיעה ראּיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּבחינֹות:

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּובינה,19ד' חכמה ּכנגד הן ּוׁשמיעה) (ראּיה ואזנים עינים , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּופה  הּזעירֿאנּפין, ּכללּות ׁשהּוא ּתפארת ּכנגד אֹו זעירֿאנּפין ּכנגד (ריח) ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאף
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תצא.10) מצוה ה"א.11)חינוך פ"א סנהדרין הל' ב.12)רמב"ם טז, סנהדרין פרשתנו.13)רש"י ריש הדעות 14)ספרי פרטי

וש"נ. קנא. ע' דין בית ערך תלמודית אנציק' ראה - ושוטרים 15)בזה שופטים רד"ה גם וראה תתלב. ע' תתכב. ע'

א'קז). ע' ח"ב תער"ב (המשך מ"ד.16)העת"ר שם.17)פ"ד יצירה לספר מי"ב.18)בפירושו תקו"ז 19)שם ב. רכט, זח"ג

שם), פרשתנו באוה"ת (הובא ב תתקצט, ח"ח בראשית אוה"ת - אתה יהודה לד"ה הצ"צ הגהות א). (קכב, ע תיקון

רפ"ח. הקדושה שער חכמה ראשית פ"א. אח"פ שער חיים לעץ ומציין

    
Ôzz ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBLc ÔÈÚ‰L Û‡L ,ÌÈc˜‰e .Ì„‡‰»»»¿«¿ƒ∆«∆»ƒ¿»¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
eav‰ ÏÚ ˙ÏËenL) ‰Bz ÏL ‰NÚŒ˙ÂˆÓ ‡e‰ 'B‚ EÏ10 ¿ƒ¿«¬≈∆»∆∆∆««ƒ

עצמו  בפני יחיד כל על חובה ÏÎaולא ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ (¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»
CÏÙÂ CÏt ÏÎe ‰È„Óe ‰È„Ó11, ואזור אזור ÈÚבכל ÏÎa ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆¿»ƒ

ÈÚÂ12ËLÂ ËL ÏÎe13, »ƒ¿»≈∆»≈∆
ÔÈ„‰q‰ ÈeÈÓ Ìb ÏÏBk≈«ƒ««¿∆¿ƒ

לכל  ישראל,הכללית BÊעם ‰ÂˆÓeƒ¿»
ושוטרים  שופטים ∆∆B‰‚˙למנות

Ï‡NÈ ı‡e ,˙Èa‰ ÔÓÊaƒ¿«««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
„Ïa14, לכך אין לכאורה כן ואם ƒ¿«

ומחוץ  הבית חורבן לאחר ועניין מקום

המשמעות  מה כן ואם ישראל, לארץ

שהיא  כפי זו במצווה העיסוק של

על  האדם, בנפש הרוחנית ה' בעבודת

כי  המענה בא Ìbכך ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«
ÔÈ„‰Ò eÏhaL ÈÁ‡Ï שהם ¿«¬≈∆»¿«¿∆¿ƒ

המשפט, ‰eÏb˙עיקר ÔÓÊa Ì‚Â¿«ƒ¿««»
שבו  נוהגת זמן המצווה ¿ıeÁeאין
,ı‡Ï המצווה אין שבו מקום »»∆

ÌÈËÙBLcנוהגת, ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿¿ƒ
'B‚ EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿
,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ˙eiÁea¿»ƒ«»»ƒ

Ì„‡‰ ˙„BÚa המצווה כי , «¬«»»»
מוגבלת  לא אכן הרוחנית במשמעותה

והמקו  הזמן תמיד בגדרי וקיימת ם,

מקום  ‰eic˜ובכל Ìb e‰fL∆∆««ƒ
ÌÈËÙBL e˙kM ‰Óa¿«∆»¿ƒ
ÔBLÏ ,EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿

,„ÈÁÈ הפשוט המעשי שהקיום אף »ƒ
חובת  לא הוא המצווה אלא של היחיד

"תתן  נאמר זאת בכל הציבור, חובת

Ê‰לך" ÔÈÚL eÈ‰ במשמעותו «¿∆ƒ¿»∆
כאמור, ‡Á„הרוחנית, ÏÎÏ CiL«»¿»∆»

ÔÓÊa Ìb) ÔÓÊ ÏÎa ,Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿»¿««ƒ¿«
Ìb) ÌB˜Ó ÏÎe (˙eÏb‰«»¿»»«

(ı‡Ï ıeÁa.להלן שיתבאר וכפי ¿»»∆
B‡'a ‡enk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆«»¿

'‰Bz‰'צדק ה'צמח  לאדמו"ר «»
e˙LÙa15ÌÈLeÈt ' LiL ¿»»»≈∆≈≈ƒ

e˙kM ‰Óa"ושוטרים "שופטים לתת שיש המשפט על ÏÎaבציווי ¿«∆»¿»
C"M‰ LeÈÙa ,‰p‰c .EÈÚL כהן ‡È˙‡שפתי ‰Bz‰ ÏÚ ¿»∆¿ƒ≈¿≈««««»ƒ»

ÌÈÏ‚Â,מובא  ÌÈ„È ‰t ,ÌÈÊ‡Â ÌÈÈÚ‰ Ì‰ EÈÚL ÏkL∆»¿»∆≈»≈«ƒ¿»¿«ƒ∆»«ƒ¿«¿«ƒ
ÌÈ‡‰ Ïk ÏÚ EÈÚL LÙnL ‡ˆÓÂ.האדם גוף ‡Ïשל ¿ƒ¿»∆¿»≈¿»∆«»»≈»ƒ¬»

'‰ÈˆÈ ÙÒ'a16‡˙È‡ מובא ¿≈∆¿ƒ»ƒ»
ÌÈÚLe 'eÎ ˙BÏeÙk ÚL∆«¿¿»ƒ

,'eÎ LÙpa שבע" לשונו: וזה «∆∆
חקקן  כפר"ת, בג"ד כפולות [אותיות]

בהן  וצר והמיר"ן שקלן צרפן חצבן

ושערים  בשנה וימים בעולם כוכבים

‰‡"„בנפש...", LÙÓe17, ¿»≈»«¬»
˙BÏeÙk 'Ê ˙ÈÁanL האותיות ∆ƒ¿ƒ«¿

כפר"ת  ÚL‰בג"ד ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ¿»
Ì‰Óe ,'eÎ ˙ÎÏ ÈÎBk משבעת ¿≈∆∆≈∆

הלכת  ÌÈÚLכוכבי 'Ê ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿»ƒ
'a ,ÌÈÈÚ 'a Ì‰L ,Ì„‡aL∆»»»∆≈≈«ƒ
,‰t‰Â Û‡‰ ÈÈÁ 'a ,ÌÈÊ‡»¿«ƒ¿ƒ≈»«¿«∆
ו'שער' פתח בהם שיש אברים שהם

CkŒÁ‡ LBÙÓ ÔÎÂ בהמשך ¿≈¿»««»
BÓˆÚ '‰ÈˆÈ ÙÒ'a18'ÊÂ . ¿≈∆¿ƒ»«¿¿

el‡ ÌÈÚL האדם „'בגוף Ì‰ ¿»ƒ≈≈
˙BÈÁa‰ עניינים בארבע הקשורות «¿ƒ

בנפש: ÚÈÓL‰מרכזיים ‰i‡¿ƒ»¿ƒ»
'„ „‚k Ô‰L ,ea„Â ÁÈ≈«¿ƒ∆≈¿∆∆

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡19ÌÈÈÚ , ƒ≈¬»»≈«ƒ
) ÌÈÊ‡Â האברים i‡‰של שהם ¿»¿«ƒ¿ƒ»

‰ÓÎÁ „‚k Ô‰ (‰ÚÈÓLe¿ƒ»≈¿∆∆»¿»
,‰Èe האותיות שתי כנגד שהן ƒ»

חכמה, – יו"ד הוי', שם של הראשונות

בינה  – (ה"א Û‡ של האבר שהוא «
ÔÈt‡ŒÈÚÊ „‚k (ÁÈ המידות ≈«¿∆∆¿≈«¿ƒ

וא"ו  האות כנגד k‚„שהן B‡¿∆∆
ŒÈÚf‰ ˙eÏÏk ‡e‰L ˙‡Ùzƒ¿∆∆∆¿»«¿≈

,ÔÈt‡ מידת) התפארת מידת כי «¿ƒ
החסד  מידת של שילוב היא הרחמים)

המידות  שתי הגבורה, ומידת
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הּנ"ל  ׁשערים ׁשז' וכיון מלכּות. ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ(ּדּבּור)

הּנ"ל  ׁשערים ז' ּגם הּנה ּכפּולֹות, מז' ְְְְִִִִֵַַַַָמקּבלים

ּבּנפׁש והן האלקית ּבּנפׁש הן הינּו, ּכפּולים. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהם

ּבּנפׁש הּׁשערים ז' ּכפל יׁשנֹו כן ּוכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּבהמית.

הענינים  מד' אחד ׁשּבכל ׁשּזהּו ּגּופא, ְְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהאלקית

וׁשֹוב, רצֹוא יׁש ודּבּור, ריח ׁשמיעה ְְְִִִֵֵַָָָָראּיה

זהר' ּב'ּתּקּוני לכת 20ּכדאיתא ּכֹוכבי ׁשבעה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

רצֹוא  והחּיֹות ּובהֹון כּו' ּכפּולֹות ׁשבע ְְְִֶַַַָאינּון,

והינּו,21וׁשֹוב  כּו', ּברפא וׁשֹוב ּבדגׁש רצֹוא , ְְְְֵֵַָָָָָ

ּגּופא  ׁשּבקדּוׁשה אּלא הּקדּוׁשה, מּצד ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשניהם

 ֿ ׁשּבית ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּוכמֹו קּוין, ּב' ְִִֵֵֵֵֵֶַַַהם

ּבקו  הם ּוביתֿהּלל הּגבּורה, ּבקו הם ְְְִֵֵֵֵַַַַַָׁשּמאי

הּנה 22החסד  ׁשּלכן ּבקדּוׁשה, הם ׁשניהם והרי , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

יׁש ּכביתֿהּלל , הלכה ׁשּנפסקה לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָּגם

ּכדאיתא  ּכביתֿׁשּמאי, הלכה ׁשּבהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּדברים

עדּיֹות  ּבמּסכת ּבז'23ּבּמׁשנה ּגם הּוא וכן . ְְְְִֵֵֶֶַַַָֻ

ד  ׁשהם ריח הּׁשערים, ׁשמיעה ראּיה הענינים ' ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּוגבּורה, ּדחסד האֹופּנים ּב' ּבהם ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָודּבּור,

מֹורה  ׁשּדגׁש ורפא, ּדגׁש וׁשֹוב, רצֹוא ענין ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּזהּו

החסד  על מֹורה ורפא הּגבּורה, .24על ְְֵֶֶֶַַַַָָ

e‰ÊÂ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ¿∆ְְְְְְִִִֶֶָָ

האדם  ׁשּצרי הּמׁשּפט ענין הּוא ְְְִִִִֶַַָָָָָׁשֹופטים

ּבכל  הנהגתֹו ּתהיה ּכיצד עצמֹו את ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלׁשּפֹוט

ּדראּיה  הענינים ד' ׁשהם הּׁשערים ּבז' ,ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשערי

אברי  רמ"ח ּבכל וכן ודּבּור, ריח ְְְְִִֵֵֵֵַָָָׁשמיעה

אּומן 25הּגּוף  הּוא הרע ׁשהּיצר ּדכיון והינּו, . ְְְֵֵֶֶַַַַָָָ

היפ26ּבמלאכּתֹו לעׂשֹות האדם את לפּתֹות ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ה'צמח  ּפתּגם וכּידּוע חסֿוׁשלֹום, העליֹון ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָרצֹון

ּבאצטלא 27צדק' הרע הּיצר מתלּבׁש ׁשּלפעמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
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ב).20) (קכח, יד.21)שם א, ועוד.22)יחזקאל א. רמה, זח"ג וראה סי"ג. אגה"ק בהקדמה. תניא מי"בֿיד.23)ראה פ"א

ואילך.24) ב'תרפז ע' יתרו אוה"ת פ"ד. כ"ט שער פרדס תער"ב 25)ראה ושוטרים שופטים סד"ה שם. אוה"ת גם ראה

קג). ע' ח"א תער"ב 26.113)(המשך ס"ע תש"ז .119 ע' תר"ץ השיחות ספר רנ. ע' תרצ"ב סה"מ וראה ב. קה, שבת ראה

תרפ"ה 27) השיחות ספר שצד. ע' ח"י סיון). כג יום" ב"היום (הועתק סז ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

    
אלו  מידות של ו'הסתעפויות' 'ענפים' נחשבות המידות ששאר ∆Ùe‰העיקריות

˙eÎÏÓ „‚k (eac)'ה האות כנגד הוי'.שהיא שם של האחרונה ƒ¿∆∆«¿
Ï"p‰ ÌÈÚL 'ÊL ÔÂÈÎÂ האף נחירי שני אוזניים, שתי עיניים, שתי ¿≈»∆¿»ƒ««

ÊÓ'והפה  ÌÈÏa˜Ó שהן ÌÈÚLהאותיות 'Ê Ìb ‰p‰ ,˙BÏeÙk ¿«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ
,eÈ‰ .ÌÈÏeÙk Ì‰ Ï"p‰««≈¿ƒ«¿

‰‡È˜Ï˙שנמצאים  LÙpa Ô‰≈«∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ô‰Â הגוף ואברי ¿≈«∆∆««¬ƒ

ושימוש  בשירות או להיות יכולים

ושירות  בשימוש או האלוקית הנפש

הבהמית. BLÈהנפש ÔÎ BÓÎe¿≈∆¿
LÙpa ÌÈÚM‰ 'Ê ÏÙk∆∆«¿»ƒ«∆∆

‡Ùeb ˙È˜Ï‡‰ יש בה שגם עצמה, »¡…ƒ»
כפולה, פעולה בעצם, ∆∆e‰fLלהם,

ÌÈÈÚ‰ '„Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»ƒ»ƒ¿»ƒ
i‡LÈ ,ea„Â ÁÈ ‰ÚÈÓL ‰ ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ≈

,BLÂ ‡Bˆ על יחזקאל בנבואת »»
רצוא  "והחיות נאמר העליונה המרכבה

המלאכים  שבעבודת היינו ושוב",

– 'תנועות' שתי תמיד יש העליונים

להתעלות  ותשוקה רצון היינו 'רצוא',

לחזור  – ו'שוב' באלוקות, ולהיכלל

תפקידם, את ולמלא ומצבם למעמדם

של  ה' בעבודת שגם בחסידות ומבואר

בין  שילוב להיות צריך יהודי כל

בה' לדבוק והשאיפה התשוקה 'רצוא',

הנפש, כלות כדי עד הדביקות בתכלית

בגוף  הנשמה חיי אל לחזור ו'שוב',

ולא  הזה בעולם ומצוות בתורה ולעסוק

לידי  בפועל,לבוא הנפש כלות

‡˙È‡„k שמובא Èewz'aכפי ƒ¿ƒ»¿ƒ≈
'‰Ê20˙ÎÏ ÈÎBk ‰ÚL …«ƒ¿»¿≈∆∆
ÔeÈ‡,הםÚLאותיות˙BÏeÙk ƒ∆«¿

ÔB‰e 'eÎ ובהן‡Bˆ ˙BiÁ‰Â ¿¿««»
BLÂ21L‚„a ‡Bˆ אות , »»¿»≈

ותשוקה, תוקף על מורה דגושה

רצוא  של eÎ''תנועה' ‡Ùa BLÂ»¿»≈
'תנועה' על מורה דגש ללא רפה, ואות

ורגיעה, 'שוב' מדברי eÈ‰Â,של ¿«¿
זוהר' גם Ì‰ÈMLמובן ה'תקוני ∆¿≈∆

הם  'שוב' וגם »vÓƒ„'רצוא'
ÔÈe˜ 'a Ì‰ ‡Ùeb ‰Le„˜aL ‡l‡ ,‰Le„w‰ ודוגמא שונים, «¿»∆»∆ƒ¿»»≈«ƒ

כסותרים  שנראים דברים הקדושה לשני בצד הם שניהם זאת ¿BÓÎeובכל
‰eb‰ Â˜a Ì‰ È‡nLŒ˙ÈaL ,Ïl‰Œ˙Èe È‡nLŒ˙Èa ולכן ≈««≈ƒ≈∆≈««≈¿««¿»

להחמיר, נוטים הם כלל ‰ÒÁ„בדרך Â˜a Ì‰ Ïl‰Œ˙Èe22 ולכן ≈ƒ≈≈¿««∆∆
להקל, נוטים הם כלל Le„˜a‰,בדרך Ì‰ Ì‰ÈL È‰Â שהם ואף «¬≈¿≈∆≈ƒ¿»

מזה, זה לחלוטין שונים ≈«∆ÔÎlLקוים
‰˜ÒÙpL ÈÁ‡Ï Ìb ‰p‰ƒ≈«¿«¬≈∆ƒ¿¿»

Ïl‰Œ˙Èk ‰ÎÏ‰ ברוב ¬»»¿≈ƒ≈
שביניהם  ÌÈc,המחלוקות LÈ≈¿»ƒ

Œ˙Èkמעטים  ‰ÎÏ‰ Ì‰aL∆»∆¬»»¿≈
‰Lna ‡˙È‡„k ,È‡nL««ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

˙Bi„Ú ˙ÎqÓa23Ìb ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«∆∆≈À¿≈«
,ÌÈÚM‰ 'Êa בנפש שהם כפי ¿«¿»ƒ

i‡‰האדם  ÌÈÈÚ‰ '„ Ì‰L∆≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
LiL ,ea„Â ÁÈ ‰ÚÈÓL¿ƒ»≈«¿ƒ∆≈

„ÒÁc ÌÈpÙB‡‰ 'a Ì‰a בחינת »∆»«ƒ¿∆∆
ורגיעה  רצוא e‚e‰שוב בחינת ¿»

Bˆ‡ותשוקה, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»
L‚cL ,‡ÙÂ L‚c ,BLÂ»»≈¿»≈∆»≈

להחמיר  ונטייה תוקף ∆BÓ‰שהוא
ÏÚ ‰BÓ ‡ÙÂ ,‰eb‰ ÏÚ««¿»¿»≈∆«

„ÒÁ‰24 ונטייה רכות שעניינו «∆∆
להקל.

e‰ÊÂ הציווי ÌÈËÙBLפירוש ¿∆¿ƒ
ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»

,EÈÚL המשמעות הפנימית לפי ¿»∆
הדברים, ÔÈÚשל ‡e‰ ÌÈËÙBL¿ƒƒ¿«

Ì„‡‰ CÈvL ËtLn‰«ƒ¿»∆»ƒ»»»
BÓˆÚ ˙‡ ËBtLÏ את ולקבל ƒ¿∆«¿

הנכונה  È‰z‰ההחלטה „ˆÈk≈«ƒ¿∆
'Êa ,EÈÚL ÏÎa B˙‚‰‰«¿»»¿»¿»∆¿
ÌÈÈÚ‰ '„ Ì‰L ÌÈÚM‰«¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ
,ea„Â ÁÈ ‰ÚÈÓL ‰i‡cƒ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ
הראשון  הפירוש לפי "שעריך" שהם

Ûeb‰ È‡ Á"Ó ÏÎa ÔÎÂ25 ¿≈¿»≈»≈«
השני. הפירוש לפי "שעריך" שהם

,eÈ‰Â והחלטה ב"משפט" והצורך ¿«¿
הוא  כך ‰Úעל ˆi‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈∆»«
ÔÓe‡ ‡e‰ מומחהBzÎ‡ÏÓa26 »ƒ¿«¿

˙BNÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙BzÙÏ¿«∆»»»«¬
ŒÒÁ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ CÙÈ‰≈∆¿»∆¿«

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ Ìb˙t Úe„iÎÂ ,ÌBÏLÂ27ÌÈÓÚÙlL ¿»¿«»«ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ¿»ƒ
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ח     

צרי ולכן זּוּפיצע, זייּדענע א אין קדּוׁשה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

הּוא  אם ּדבר ּכל ּולברר לבחֹון לׁשּפֹוט ְְְִִִֵָָָָָָָהאדם

להיֹות  צרי ואחרּֿכ .להיפ אֹו הּקדּוׁשה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּצד

הּמׁשּפט  ׁשּבענין ּדכׁשם ּדׁשֹוטרים, הענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּגם

הּדּינים  ׁשהם הּׁשֹופטים ּתחלה יׁשנם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכפׁשּוטֹו

ּגם  יׁשנם ואחרּֿכ הּדין, את ְְְִִֶֶַַַַַָָהּפֹוסקים

עליו  ׁשּיקּבל עד כּו' העם את הרֹודין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּׁשֹוטרים

הּׁשֹופט  ּדין האדם,28את ּבעבֹודת ּגם כן ּכמֹו , ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ענין  ׁשהּוא הּׁשֹופטים ּפעּולת על נֹוסף ְְְִִִֵֶַַַַָהּנה

צריכה  חכמהּֿבינהּֿדעת, ּבחינֹות ג' ְְְִִִִַַַָָָָהּמֹוחין,

ז' ענין ׁשהּוא הּׁשֹוטרים, ּפעּולת ּגם ְְְְִִִֶַַַַלהיֹות

ּומעׂשה  ּדּבּור ּבמחׁשבה נמׁש ׁשעלֿידן ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות,

ּדׁשֹופטים  הענין ׁשּכללּות ונמצא, ְְְְְְְִִִֶַָָָָּבפֹועל.

הּמֹוחין  המׁשכת ענין הּוא ל ּתּתן ְְְְְִִִִֶַַַַָוׁשֹוטרים

ועלּֿדר ּבפֹועל. ּבמעׂשה להמׁשכה ועד ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָלּמּדֹות,

המׁשכת  הּוא ׁשענינּה העֹומר, ּדספירת ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהעבֹודה

ּבמּדֹות  ׁשבּועֹות 29הּמֹוחין ז' סֹופרים ׁשּלכן , ְְִִִֵֶַָָ

ההכנה  נעׂשית ועלֿידיֿזה הּמּדֹות, ז' ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָּכנגד

ּדׁשֹופטים  הענינים ּב' ּגם וזהּו ְְְְְִִִֶַַַָָָלמּתןּֿתֹורה.

ּדנעׂשה  הענינים ּב' עלּֿדר ׁשהם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָוׁשֹוטרים,

הּׁשֹופטים  ׁשענין והינּו ׁשּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָונׁשמע

הּוא  הּׁשֹוטרים וענין והּׂשגה, הבנה נׁשמע, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָהּוא

מּלׁשֹון  מעׂשה ּגם ּכֹולל ּבפֹועל, עׂשּיה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ'נעׂשה',

ּכפׁשּוטם).30ּכפּיה  הּׁשֹוטרים (ּבדּוגמת ְְְְְִִִַַָָ

ּדׁשֹופטים ÓBÚe˜ד) הענין הּנה יֹותר, ¿∆ְְְִִִֵֵָָ

הקּדמה  רק לא הּוא ְְִַַַָָֹ(נׁשמע)

ּגם  יׁש אּלא (נעׂשה), ּבפֹועל לעבֹודה ְֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָָוהכנה

אֹומר  ׁשהּקּב"ה ועד עצמֹו, מּצד הּמׁשּפט ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָמעלת

הּמׁשּפט, את אּלא אֹוהב איני ּׁשּבראתי מה ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכל

ּבזה, והענין מׁשּפט. אֹוהב ה' אני ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר
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.83 פרשתנו.28)ס"ע ריש רש"י ואילך.29)לשון תקפד ע' ח"ב אמור אוה"ת ואילך. נה ע' הר"פ הנחות אדה"ז מאמרי

וש"נ. ואילך. שנז ע' תרצ"ב קכא.30)סה"מ ע' תרע"ח סה"מ ואילך. תשסא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. ואילך. קכד ע'

    
‡ÏËˆ‡a Ú‰ ˆi‰ LaÏ˙Ó"ו"תחפושת ˜„Le‰,בבגד ÏL ƒ¿«≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»∆¿»

,ÚˆÈteÊ ÚÚcÈÈÊ ‡ ÔÈ‡ שלא האדם את להטעות משי, של בקפוטה ƒ««∆∆ƒ∆
האמיתיות  בכוונותיו ÔBÁÏיבחין ËBtLÏ Ì„‡‰ CÈˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿

CÙÈ‰Ï B‡ ‰Le„w‰ „vÓ ‡e‰ Ì‡ c Ïk Ïe לפעמים כי ¿»≈»»»ƒƒ««¿»¿≈∆
הקדושה  מצד הוא כאילו נראה דבר

הקדושה. היפך הוא ובאמת

CkŒÁ‡Â ההחלטה קבלת לאחר ¿««»
‰ÔÈÚהנכונה  Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿«»ƒ¿»

ÌÈËBLc בעבודה שהוא כפי ¿¿ƒ
האדם, בנפש ≈¿ÌLÎcƒהרוחנית

BËeLÙk ËtLn‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿
Ì‰L ÌÈËÙBM‰ ‰ÏÁz ÌLÈ∆¿»¿ƒ»«¿ƒ∆≈
,ÔÈc‰ ˙‡ ÌÈ˜ÒBt‰ ÌÈic‰««»ƒ«¿ƒ∆«ƒ

CkŒÁ‡Â שנתקבלה לאחר ¿««»
‰ÌÈËBMההחלטה  Ìb ÌLÈ∆¿»««¿ƒ

'eÎ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„B‰ שלא ומי »ƒ∆»»
אותו  וכופין רודין הדין לפסק מציית

ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ויבצעÔÈc ˙‡ «∆¿«≈»»∆ƒ
ËÙBM‰28Ìb ÔÎ BÓk , «≈¿≈«

ÏÚ ÛÒB ‰p‰ ,Ì„‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»ƒ≈»«
ÌÈËÙBM‰ ˙ÏeÚt האדם שבנפש ¿««¿ƒ

,ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ‡e‰L שהם'‚ ∆ƒ¿««ƒ
,˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙BÈÁa¿ƒ»¿»ƒ»««
את  לקבל צריך האדם שבאמצעותם

בהתאם  כראוי להתנהג כיצד ההחלטות

העליון  Ìbלרצון ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«
ÌÈËBM‰ ˙ÏeÚt שתפקידם ¿««¿ƒ

השופטים  של הדין פסק את להביא

בפועל, ביצוע Ê'לידי ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«
CLÓ Ô„ÈŒÏÚL ,˙Bcn‰ פסק «ƒ∆«»»ƒ¿»

ובא  eacהדין ‰LÁÓa¿«¬»»ƒ
ÏÚBÙa ‰NÚÓe ל'סדר בהתאם «¬∆¿«

הנפש  כוחות פעולת של השתלשלות'

ואחר  (שכל), במוחין היא שההתחלה

של  והביטוי (מידות), הרגש בא כך

ידי  על הוא בפועל והרגש השכל

דיבור  מחשבה, שהם הנפש, 'לבושי'

eÏÏkL˙ומעשה. ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»
ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒ¿¿ƒ

EÏ Ôzz האדם ÔÈÚבעבודת ‡e‰ ƒ∆¿ƒ¿«
ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ ביטוי לידי לבוא «¿»««ƒ

ÏÚBÙaוגילוי  ‰NÚÓa ‰ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,˙BcnÏ לצד ראויה בהנהגה «ƒ¿«¿«¿»»¿«¬∆¿«

ומעשה. דיבור במחשבה, הקדושה

‡e‰ dÈÚL ,ÓBÚ‰ ˙ÈÙÒc ‰„BÚ‰ CcŒÏÚÂ כמבואר ¿«∆∆»¬»ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿»»
‰ÔÈÁBnבחסידות  ˙ÎLÓ‰ ויתגלו BcÓa29ÔÎlL˙שיבואו , «¿»««ƒ¿ƒ∆»≈

,˙Bcn‰ 'Ê „‚k ˙BÚeL 'Ê ÌÈÙBÒ העבודה של הפנימי והתוכן ¿ƒ»¿∆∆«ƒ
ויתגלה  יאיר המוחין שאור הוא

ÈNÚ˙במידות  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬≈
‰BzŒÔzÓÏ ‰Î‰‰ בחג «¬»»¿««»

השבועות  שבעת בסיום שחל השבועות

העומר. ספירת של

ÌÈÈÚ‰ 'a Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»ƒ
Ì‰L ,ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈
‰NÚc ÌÈÈÚ‰ 'a CcŒÏÚ«∆∆»ƒ¿»ƒ¿«¬∆

,‰BzŒÔzÓaL ÚÓLÂ שכאמור ¿ƒ¿«∆¿««»
של  הפעולה השלמת לאחר חל

במידות המוחין ¿»¿eÈ‰Âהמשכת
ÌÈËÙBM‰ ÔÈÚL את הפוסקים ∆ƒ¿««¿ƒ

‰‰הדין ,'ÚÓL' ‡e‰ƒ¿«¬»»
‡e‰ ÌÈËBM‰ ÔÈÚÂ ,‰‚O‰Â¿«»»¿ƒ¿««¿ƒ
ÏÏBk ,ÏÚBÙa ‰iNÚ ,'‰NÚ'«¬∆¬ƒ»¿«≈
‰iÙk ÔBLlÓ ‰NÚÓ Ìb30 ««¬∆ƒ¿¿ƒ»

על  "מעשין ז"ל חכמינו כלשון

כופין שפירושו »¿¿(Ó‚e„a˙הצדקה"
ÌËeLÙk ÌÈËBM‰ בעלי שאם «¿ƒƒ¿»

הדיינים  דין לפסק מצייתים לא הדין

אותם  כופין השוטרים אזי השופטים,

).לציית 
ÔÈÚ‰ ‰p‰ ,˙BÈ ˜ÓBÚe („¿∆≈ƒ≈»ƒ¿»

ÚÓL) ÌÈËÙBLc ההבנה ענין ¿¿ƒƒ¿«
‰˜Óc‰וההשגה  ˜ ‡Ï ‡e‰ (…««¿»»

ÏÚBÙa ‰„BÚÏ ‰Î‰Â«¬»»«¬»¿«
‰NÚ) ונקייםÌb LÈ ‡l‡ ,( «¬∆∆»≈«

,BÓˆÚ „vÓ ËtLn‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿»ƒ««¿
„ÚÂ המדרש כדברי אשר כך כדי ¿«

בתחילת  ««»∆aw‰L"‰המאמר שהובאו
ÈÈ‡ È˙‡aM ‰Ó ÏkÓ ÓB‡≈ƒ»«∆»»ƒ≈ƒ
,ËtLn‰ ˙‡ ‡l‡ ‰B‡≈∆»∆«ƒ¿»
‰B‡ '‰ È‡ Èk Ó‡pL∆∆¡«ƒ¬ƒ≈

.ËtLÓƒ¿»
עצמו, המשפט ענין מהו ומבאר והולך

שאדרבה  לחשוב מקום היה לכאורה כי

והמשפט  בפועל, הקיום היא התכלית

לזה: והכנה הקדמה רק הם הדין ופסק
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וההּׂשגה  ההבנה ענין ׁשהּוא הּמׁשּפט, ענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהּנה

ּפרטים  התחּלקּות עם קׁשּור (נׁשמע), ְְְְְִִִִֵֶַַָָּבׂשכל

לדּון  ׁשּכדי ּכפׁשּוטֹו, הּמׁשּפט ּבענין ּוכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדוקא,

לאמיּתֹו אמת ּכל 31ּדין את לׁשמֹוע הּדין צרי , ְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשקר, ׁשל טענֹות ּגם ּכֹולל כּו', הּטענֹות ְְְֵֵֶֶֶַַָָָּפרטי

ּומּצב  הּמעמד ּבפרטי עצמֹו את להכניס ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָוצרי

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּדין, ּבעלי ּתדין 32ׁשל אל ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָ

ׁשּכאׁשר  והינּו, למקֹומֹו. ׁשּתּגיע עד חבר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַאת

אזי  חבירֹו, ׁשל ּומּצבֹו ּבמעמדֹו עצמֹו את ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָמכניס

ּדהּוי' ּובאֹופן לאמיּתֹו, אמת ּדין לדּון ְְֱֲִִֶֶַַָָָָיכֹול

ּכמֹותֹו33עּמֹו ׁשהלכה וידּוע 34, מעלה 35. ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָ

ענין  ׁשּזהּו ּפרטים, ּבהתחּלקּות ׁשּבאה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודה

ׁשעלֿיד  ּדוקא, למעלה הּפנימּיּות מּגיעים יֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מּפנימּיּות  אפילּו ּולמעלה הּמּקיף, מּבחינת ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָיֹותר

ּגם  ׁשּזהּו העצמּות, לבחינת ועד הּמּקיף, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָועצם

ׁשהן  ספירֹות ּבעׂשר היא העצמּות ּׁשהתּגּלּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָמה

ּדוקא  התחּלקּות ׁשל ּגם 36ּבאֹופן ׁשהּוא ּוכמֹו . ְְְְְִֶֶֶַַַָ

ה'קּבלת  ענין ּכללּות על ׁשּנֹוסף ּדנעׂשה, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבענין

[ׁשּזהּו העבֹודה ּבתחילת להיֹות ׁשּצרי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָעֹול'

וכדאיתא  לנׁשמע, נעׂשה ּדהקּדמת הענין ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּכללּות

לּמדינה,37ּבּמדרׁש ׁשּנכנס ּבׂשרֿודם למל מׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

להם, אמר ּגזירֹות. עליהם ּגזֹור עבדיו, לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָאמרּו

ּגזירֹות. עליהם אגזֹור מלכּותי את ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַּכׁשּיקּבלּו
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א.31) יו"ד, שבת רפ"ל.32)ראה תניא וראה מ"ד. פ"ב יח.33)אבות טז, תרכ"ז 34)שמואלֿא סה"מ וראה ב. צג, סנהדרין

תלא. ע' תרס"ו המשך רצא. ע' רפב. סה"מ 35)ע' (תו"מ ס"ח תשכ"ח השבועות דחג ב' דיום אנכי גו' וידבר ד"ה גם ראה

ואילך). שלא ע' הנ"ל.36)סיון תער"ב ושוטרים שופטים סד"ה גם ג.37)ראה כ, יתרו מכילתא

    
‡e‰L ,ËtLn‰ ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â האדם בנפש ה' בעבודת ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»∆

˙e˜lÁ˙‰ ÌÚ eL˜ ,(ÚÓL) ÏÎNa ‰‚O‰‰Â ‰‰‰ ÔÈÚƒ¿««¬»»¿««»»¿≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿«¿
Ôe„Ï È„kL ,BËeLÙk ËtLn‰ ÔÈÚa BÓÎe ,‡˜Âc ÌÈËt¿»ƒ«¿»¿¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»

BzÈÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc31, באמת ונכונה צודקת להחלטה ˆCÈולהגיע ƒ¡∆«¬ƒ»ƒ
ÈËt Ïk ˙‡ ÚBÓLÏ ÔÈc‰««»ƒ¿«∆»¿»≈
˙BÚË Ìb ÏÏBk ,'eÎ ˙BÚh‰«¿»≈«¿»

,˜L ÏL שבהם מקרים יש שכן ∆∆∆
משקר  בוודאי הדין בעלי משני אחד

שניהם  עם תהיה שהאמת יתכן ולא

בחסידות  המובאת הדוגמא (כמו

בטלית, אוחזין "שנים המשנה מדברי

אני  אומר וזה מצאתיה אני אומר זה

אומר  וזה שלי כולה אומר זה מצאתיה,

שאינם  נניח אם והרי שלי", כולה

אומר  מהם אחד שכל בכך משקרים

הטלית  את מצאו הם כי מצאתיה" "אני

לטעון  צריך היה אחד כל כן, אם ביחד,

טוענים  ששניהם ומאחר שלי" "חציה

משקר) מהם אחד בוודאי שלי", "כולה

CÈˆÂ השופט הדיין˙‡ ÒÈÎ‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒ∆
vÓe „ÓÚn‰ ÈËÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿»≈««¬»«»
Ó‡ÓÎe ,ÔÈc‰ ÈÏÚa ÏL∆«¬≈«ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba32˙‡ ÔÈ„z Ï‡ «≈««»ƒ∆
.BÓB˜ÓÏ ÚÈbzL „Ú EÁ¬≈¿«∆«ƒ«ƒ¿
˙‡ ÒÈÎÓ L‡kL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆«¿ƒ∆
ÏL BvÓe B„ÓÚÓa BÓˆÚ«¿¿«¬»«»∆

,BÈÁ הוא איך עצמו את ושואל ¬≈
במצב  היה עצמו הוא אילו נוהג היה

‡Ó˙כזה, ÔÈc Ôe„Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»»ƒ¡∆
'Èe‰c ÔÙB‡e ,BzÈÓ‡Ï«¬ƒ¿∆¿«»»

BnÚ33B˙BÓk ‰ÎÏ‰L ,34 ƒ∆¬»»¿
לפסוק  שכדי היינו ז"ל, חכמינו כמאמר

בהבנה  די לא תורה של לאמיתה הלכה

דשמיא  סייעתא צריך אלא בתורה .והשגה
שמתאפיינת  עבודה היא ומשפט" "דין של באופן ה' עבודת גם וכך

ה' עבודת שכן לפרטים, בירידה אלוקות בענייני והשגה בהבנה בהתעסקות

העליון) רצון למילוי התמסרות (וגם והשגה הבנה של בדרך להיות יכולה

שטחיות  של מסוימת מידה בכך יש כי חיסרון בו יש מעלתו שעם כללי באופן

והבנה  לפרטים ירידה של באופן גם להיות יכולה ה' ועבודת וחיצוניות,

זו  ועבודה עצמו, בפני בנפש וחלק חלק כל עם עבודה וכן בפרטים והשגה

שממשיך: כפי יותר, ופנימית עמוקה היא

Úe„ÈÂ35החסידות aL‡‰בתורת ‰„BÚa ‰ÏÚÓ LiL ¿»«∆≈«¬»«¬»∆»»
,ÌÈËt ˙e˜lÁ˙‰a בנפש ופרט פרט כל עם ÔÈÚוהתעסקות e‰fL ¿ƒ¿«¿¿»ƒ∆∆ƒ¿«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc ˙eiÓÈt‰ של באופן האדם עבודת ידי על «¿ƒƒ«¿»∆«¿≈∆
‰ÛÈwnפנימיות  ˙ÈÁaÓ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ באלוקות למעלה «ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«««ƒ

למטה  האדם שעבודת הידוע (עלֿפי

באלוקות  למעלה ו'נוגעת' 'מגיעה'

האדם, מצד העבודה לאופן בהתאם

'לגעת' כוח יש פנימית ולעבודה

למעלה  – ביותר גבוהות בדרגות

‡eÏÈÙמה'מקיף') ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬ƒ
,ÛÈwn‰ ÌˆÚÂ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
עצמו  ב'מקיף' ופנימי עמוק הכי העניין

,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁÏ „ÚÂ עצמותו ¿«ƒ¿ƒ«»«¿
בעצמו  הוא ברוך הקדוש של ומהותו

Ìb e‰fLעל Ó‰הטעם ∆∆««
‡È‰ ˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰M∆ƒ¿«»«¿ƒ

˙BÈÙÒ NÚa ומהותו עצמותו ¿∆∆¿ƒ
שלמעלה  הוא ברוך הקדוש של

יורד  מהתחלקות ולמעלה מהתגלות

ונבראים  בעולמות ופועל ומתגלה

 ֿ הבלי הגדול באורו צמצומים (אחרי

בעשר  מתלבש שאורו ידי על גבול)

שהן  וכו' "חסד" "חכמה", של כוחות

העליונות הספירות ≈∆Ô‰Lעשר
˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿

‡˜Âc36. «¿»
וחשיבות  מעלת את שביאר ולאחר

באופן  ה' בעבודת ההתחלקות עניין

ממשיך  והשגה, הבנה "נשמע", של

של  באופן ה' בעבודת שגם ומבאר

יש  בפועל, המצוות קיום "נעשה",

ההתחלקות: לעניין וחשיבות מעלה

ÔÈÚa Ìb ‡e‰L BÓÎe¿∆«»ƒ¿»
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ ÛÒBpL ,‰NÚc,שמים מלכות ¿«¬∆∆»«¿»ƒ¿«««»«

כללי, באופן ה' לעבודת ‰BÚ„‰התמסרות ˙ÏÈÁ˙a ˙BÈ‰Ï CÈvL∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¬»
,ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL] עול קבלת היינו ∆∆¿»»ƒ¿»¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«

המצוות  לקיום והקדמה כהכנה שמים שמובא È‡„ÎÂ˙‡מלכות כפי ¿ƒ¿ƒ»
L„na37BÏ eÓ‡ ,‰È„nÏ ÒÎpL Ì„ÂŒNa CÏÓÏ ÏLÓ «ƒ¿»»»¿∆∆»»»»∆ƒ¿««¿ƒ»»¿

Ì‰ÈÏÚ BÊb ,ÂÈ„Ú המדינה בני Ì‰Ïעל Ó‡ .˙BÈÊb,המלך ¬»»¿¬≈∆¿≈»«»∆
˙BÈÊb Ì‰ÈÏÚ BÊ‚‡ È˙eÎÏÓ ˙‡ eÏa˜iLk'ה בעבודת גם וכך ¿∆¿«¿∆«¿ƒ∆¿¬≈∆¿≈

המצוות. ענין בא כך אחר ורק שמים, מלכות עול קבלת היא והיסוד ההתחלה
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ט      

צרי ולכן זּוּפיצע, זייּדענע א אין קדּוׁשה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

הּוא  אם ּדבר ּכל ּולברר לבחֹון לׁשּפֹוט ְְְִִִֵָָָָָָָהאדם

להיֹות  צרי ואחרּֿכ .להיפ אֹו הּקדּוׁשה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּצד

הּמׁשּפט  ׁשּבענין ּדכׁשם ּדׁשֹוטרים, הענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּגם

הּדּינים  ׁשהם הּׁשֹופטים ּתחלה יׁשנם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכפׁשּוטֹו

ּגם  יׁשנם ואחרּֿכ הּדין, את ְְְִִֶֶַַַַַָָהּפֹוסקים

עליו  ׁשּיקּבל עד כּו' העם את הרֹודין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּׁשֹוטרים

הּׁשֹופט  ּדין האדם,28את ּבעבֹודת ּגם כן ּכמֹו , ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ענין  ׁשהּוא הּׁשֹופטים ּפעּולת על נֹוסף ְְְִִִֵֶַַַַָהּנה

צריכה  חכמהּֿבינהּֿדעת, ּבחינֹות ג' ְְְִִִִַַַָָָָהּמֹוחין,

ז' ענין ׁשהּוא הּׁשֹוטרים, ּפעּולת ּגם ְְְְִִִֶַַַַלהיֹות

ּומעׂשה  ּדּבּור ּבמחׁשבה נמׁש ׁשעלֿידן ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות,

ּדׁשֹופטים  הענין ׁשּכללּות ונמצא, ְְְְְְְִִִֶַָָָָּבפֹועל.

הּמֹוחין  המׁשכת ענין הּוא ל ּתּתן ְְְְְִִִִֶַַַַָוׁשֹוטרים

ועלּֿדר ּבפֹועל. ּבמעׂשה להמׁשכה ועד ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָלּמּדֹות,

המׁשכת  הּוא ׁשענינּה העֹומר, ּדספירת ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהעבֹודה

ּבמּדֹות  ׁשבּועֹות 29הּמֹוחין ז' סֹופרים ׁשּלכן , ְְִִִֵֶַָָ

ההכנה  נעׂשית ועלֿידיֿזה הּמּדֹות, ז' ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָּכנגד

ּדׁשֹופטים  הענינים ּב' ּגם וזהּו ְְְְְִִִֶַַַָָָלמּתןּֿתֹורה.

ּדנעׂשה  הענינים ּב' עלּֿדר ׁשהם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָוׁשֹוטרים,

הּׁשֹופטים  ׁשענין והינּו ׁשּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָונׁשמע

הּוא  הּׁשֹוטרים וענין והּׂשגה, הבנה נׁשמע, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָהּוא

מּלׁשֹון  מעׂשה ּגם ּכֹולל ּבפֹועל, עׂשּיה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָ'נעׂשה',

ּכפׁשּוטם).30ּכפּיה  הּׁשֹוטרים (ּבדּוגמת ְְְְְִִִַַָָ

ּדׁשֹופטים ÓBÚe˜ד) הענין הּנה יֹותר, ¿∆ְְְִִִֵֵָָ

הקּדמה  רק לא הּוא ְְִַַַָָֹ(נׁשמע)

ּגם  יׁש אּלא (נעׂשה), ּבפֹועל לעבֹודה ְֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָָוהכנה

אֹומר  ׁשהּקּב"ה ועד עצמֹו, מּצד הּמׁשּפט ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָמעלת

הּמׁשּפט, את אּלא אֹוהב איני ּׁשּבראתי מה ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכל

ּבזה, והענין מׁשּפט. אֹוהב ה' אני ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר
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שאדרבה  לחשוב מקום היה לכאורה כי

והמשפט  בפועל, הקיום היא התכלית

לזה: והכנה הקדמה רק הם הדין ופסק

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

      

וההּׂשגה  ההבנה ענין ׁשהּוא הּמׁשּפט, ענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדהּנה

ּפרטים  התחּלקּות עם קׁשּור (נׁשמע), ְְְְְִִִִֵֶַַָָּבׂשכל

לדּון  ׁשּכדי ּכפׁשּוטֹו, הּמׁשּפט ּבענין ּוכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּדוקא,

לאמיּתֹו אמת ּכל 31ּדין את לׁשמֹוע הּדין צרי , ְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשקר, ׁשל טענֹות ּגם ּכֹולל כּו', הּטענֹות ְְְֵֵֶֶֶַַָָָּפרטי

ּומּצב  הּמעמד ּבפרטי עצמֹו את להכניס ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָוצרי

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּדין, ּבעלי ּתדין 32ׁשל אל ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָ

ׁשּכאׁשר  והינּו, למקֹומֹו. ׁשּתּגיע עד חבר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַאת

אזי  חבירֹו, ׁשל ּומּצבֹו ּבמעמדֹו עצמֹו את ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָמכניס

ּדהּוי' ּובאֹופן לאמיּתֹו, אמת ּדין לדּון ְְֱֲִִֶֶַַָָָָיכֹול

ּכמֹותֹו33עּמֹו ׁשהלכה וידּוע 34, מעלה 35. ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָ

ענין  ׁשּזהּו ּפרטים, ּבהתחּלקּות ׁשּבאה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודה

ׁשעלֿיד  ּדוקא, למעלה הּפנימּיּות מּגיעים יֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מּפנימּיּות  אפילּו ּולמעלה הּמּקיף, מּבחינת ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָיֹותר

ּגם  ׁשּזהּו העצמּות, לבחינת ועד הּמּקיף, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָועצם

ׁשהן  ספירֹות ּבעׂשר היא העצמּות ּׁשהתּגּלּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָמה

ּדוקא  התחּלקּות ׁשל ּגם 36ּבאֹופן ׁשהּוא ּוכמֹו . ְְְְְִֶֶֶַַַָ

ה'קּבלת  ענין ּכללּות על ׁשּנֹוסף ּדנעׂשה, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבענין

[ׁשּזהּו העבֹודה ּבתחילת להיֹות ׁשּצרי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָעֹול'

וכדאיתא  לנׁשמע, נעׂשה ּדהקּדמת הענין ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּכללּות

לּמדינה,37ּבּמדרׁש ׁשּנכנס ּבׂשרֿודם למל מׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

להם, אמר ּגזירֹות. עליהם ּגזֹור עבדיו, לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָאמרּו

ּגזירֹות. עליהם אגזֹור מלכּותי את ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַּכׁשּיקּבלּו
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א.31) יו"ד, שבת רפ"ל.32)ראה תניא וראה מ"ד. פ"ב יח.33)אבות טז, תרכ"ז 34)שמואלֿא סה"מ וראה ב. צג, סנהדרין

תלא. ע' תרס"ו המשך רצא. ע' רפב. סה"מ 35)ע' (תו"מ ס"ח תשכ"ח השבועות דחג ב' דיום אנכי גו' וידבר ד"ה גם ראה

ואילך). שלא ע' הנ"ל.36)סיון תער"ב ושוטרים שופטים סד"ה גם ג.37)ראה כ, יתרו מכילתא

    
‡e‰L ,ËtLn‰ ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â האדם בנפש ה' בעבודת ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»∆

˙e˜lÁ˙‰ ÌÚ eL˜ ,(ÚÓL) ÏÎNa ‰‚O‰‰Â ‰‰‰ ÔÈÚƒ¿««¬»»¿««»»¿≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿«¿
Ôe„Ï È„kL ,BËeLÙk ËtLn‰ ÔÈÚa BÓÎe ,‡˜Âc ÌÈËt¿»ƒ«¿»¿¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»

BzÈÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc31, באמת ונכונה צודקת להחלטה ˆCÈולהגיע ƒ¡∆«¬ƒ»ƒ
ÈËt Ïk ˙‡ ÚBÓLÏ ÔÈc‰««»ƒ¿«∆»¿»≈
˙BÚË Ìb ÏÏBk ,'eÎ ˙BÚh‰«¿»≈«¿»

,˜L ÏL שבהם מקרים יש שכן ∆∆∆
משקר  בוודאי הדין בעלי משני אחד

שניהם  עם תהיה שהאמת יתכן ולא

בחסידות  המובאת הדוגמא (כמו

בטלית, אוחזין "שנים המשנה מדברי

אני  אומר וזה מצאתיה אני אומר זה

אומר  וזה שלי כולה אומר זה מצאתיה,

שאינם  נניח אם והרי שלי", כולה

אומר  מהם אחד שכל בכך משקרים

הטלית  את מצאו הם כי מצאתיה" "אני

לטעון  צריך היה אחד כל כן, אם ביחד,

טוענים  ששניהם ומאחר שלי" "חציה

משקר) מהם אחד בוודאי שלי", "כולה

CÈˆÂ השופט הדיין˙‡ ÒÈÎ‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒ∆
vÓe „ÓÚn‰ ÈËÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿»≈««¬»«»
Ó‡ÓÎe ,ÔÈc‰ ÈÏÚa ÏL∆«¬≈«ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba32˙‡ ÔÈ„z Ï‡ «≈««»ƒ∆
.BÓB˜ÓÏ ÚÈbzL „Ú EÁ¬≈¿«∆«ƒ«ƒ¿
˙‡ ÒÈÎÓ L‡kL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆«¿ƒ∆
ÏL BvÓe B„ÓÚÓa BÓˆÚ«¿¿«¬»«»∆

,BÈÁ הוא איך עצמו את ושואל ¬≈
במצב  היה עצמו הוא אילו נוהג היה

‡Ó˙כזה, ÔÈc Ôe„Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»»ƒ¡∆
'Èe‰c ÔÙB‡e ,BzÈÓ‡Ï«¬ƒ¿∆¿«»»

BnÚ33B˙BÓk ‰ÎÏ‰L ,34 ƒ∆¬»»¿
לפסוק  שכדי היינו ז"ל, חכמינו כמאמר

בהבנה  די לא תורה של לאמיתה הלכה

דשמיא  סייעתא צריך אלא בתורה .והשגה
שמתאפיינת  עבודה היא ומשפט" "דין של באופן ה' עבודת גם וכך

ה' עבודת שכן לפרטים, בירידה אלוקות בענייני והשגה בהבנה בהתעסקות

העליון) רצון למילוי התמסרות (וגם והשגה הבנה של בדרך להיות יכולה

שטחיות  של מסוימת מידה בכך יש כי חיסרון בו יש מעלתו שעם כללי באופן

והבנה  לפרטים ירידה של באופן גם להיות יכולה ה' ועבודת וחיצוניות,

זו  ועבודה עצמו, בפני בנפש וחלק חלק כל עם עבודה וכן בפרטים והשגה

שממשיך: כפי יותר, ופנימית עמוקה היא

Úe„ÈÂ35החסידות aL‡‰בתורת ‰„BÚa ‰ÏÚÓ LiL ¿»«∆≈«¬»«¬»∆»»
,ÌÈËt ˙e˜lÁ˙‰a בנפש ופרט פרט כל עם ÔÈÚוהתעסקות e‰fL ¿ƒ¿«¿¿»ƒ∆∆ƒ¿«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc ˙eiÓÈt‰ של באופן האדם עבודת ידי על «¿ƒƒ«¿»∆«¿≈∆
‰ÛÈwnפנימיות  ˙ÈÁaÓ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ באלוקות למעלה «ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«««ƒ

למטה  האדם שעבודת הידוע (עלֿפי

באלוקות  למעלה ו'נוגעת' 'מגיעה'

האדם, מצד העבודה לאופן בהתאם

'לגעת' כוח יש פנימית ולעבודה

למעלה  – ביותר גבוהות בדרגות

‡eÏÈÙמה'מקיף') ‰ÏÚÓÏe¿«¿»¬ƒ
,ÛÈwn‰ ÌˆÚÂ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
עצמו  ב'מקיף' ופנימי עמוק הכי העניין

,˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁÏ „ÚÂ עצמותו ¿«ƒ¿ƒ«»«¿
בעצמו  הוא ברוך הקדוש של ומהותו

Ìb e‰fLעל Ó‰הטעם ∆∆««
‡È‰ ˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰M∆ƒ¿«»«¿ƒ

˙BÈÙÒ NÚa ומהותו עצמותו ¿∆∆¿ƒ
שלמעלה  הוא ברוך הקדוש של

יורד  מהתחלקות ולמעלה מהתגלות

ונבראים  בעולמות ופועל ומתגלה

 ֿ הבלי הגדול באורו צמצומים (אחרי

בעשר  מתלבש שאורו ידי על גבול)

שהן  וכו' "חסד" "חכמה", של כוחות

העליונות הספירות ≈∆Ô‰Lעשר
˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«¿

‡˜Âc36. «¿»
וחשיבות  מעלת את שביאר ולאחר

באופן  ה' בעבודת ההתחלקות עניין

ממשיך  והשגה, הבנה "נשמע", של

של  באופן ה' בעבודת שגם ומבאר

יש  בפועל, המצוות קיום "נעשה",

ההתחלקות: לעניין וחשיבות מעלה

ÔÈÚa Ìb ‡e‰L BÓÎe¿∆«»ƒ¿»
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ ÛÒBpL ,‰NÚc,שמים מלכות ¿«¬∆∆»«¿»ƒ¿«««»«

כללי, באופן ה' לעבודת ‰BÚ„‰התמסרות ˙ÏÈÁ˙a ˙BÈ‰Ï CÈvL∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¬»
,ÚÓLÏ ‰NÚ ˙Óc˜‰c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL] עול קבלת היינו ∆∆¿»»ƒ¿»¿«¿»««¬∆¿ƒ¿«

המצוות  לקיום והקדמה כהכנה שמים שמובא È‡„ÎÂ˙‡מלכות כפי ¿ƒ¿ƒ»
L„na37BÏ eÓ‡ ,‰È„nÏ ÒÎpL Ì„ÂŒNa CÏÓÏ ÏLÓ «ƒ¿»»»¿∆∆»»»»∆ƒ¿««¿ƒ»»¿

Ì‰ÈÏÚ BÊb ,ÂÈ„Ú המדינה בני Ì‰Ïעל Ó‡ .˙BÈÊb,המלך ¬»»¿¬≈∆¿≈»«»∆
˙BÈÊb Ì‰ÈÏÚ BÊ‚‡ È˙eÎÏÓ ˙‡ eÏa˜iLk'ה בעבודת גם וכך ¿∆¿«¿∆«¿ƒ∆¿¬≈∆¿≈

המצוות. ענין בא כך אחר ורק שמים, מלכות עול קבלת היא והיסוד ההתחלה
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י     

ּגם  הּוא ּכן ּבעבֹודה, ּבכללּות ׁשהּוא ְְֲִֵֶַָָָּוכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יֹום, ּדכל לּמה 38ּבעבֹודה ְְֲֲֵַַַַָָָָָ

ּכדי  ׁשמֹוע, אם לוהיה ׁשמע ּפרׁשת ְְְְִִֵַַַָָָָָָָקדמה

ואחרּֿכ ּתחילה ׁשמים מלכּות עֹול עליו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּיקּבל

ׁשל  הּקּיּום להיֹות צרי מצֹות], עֹול עליו ְְְִִִִֵֶַַָָָיקּבל

העליֹון  ׁשהרצֹון ּדאף והינּו, הּמצֹות. ּפרטי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכל

המׁשכת  מּכלֿמקֹום מהּפרטים, למעלה ְְְְִִֵַַַַָָָָָהּוא

נֹוגע  ולכן ּדוקא, הּפרטים  עלֿידי היא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהרצֹון

ׁשּברצֹון  מּפני ּופרט, ּפרט ּכל הּמצֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבמעׂשה

ּפרט  ּכל היא 39נֹוגע העצם ׁשהמׁשכת וזהּו , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לכונת  ּבנֹוגע ֿ זה ועלּֿדר ּדוקא. ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּפרטים

הּכללית  הּכּונה רק לא להיֹות ׁשּצריכה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהּמצֹות,

העליֹון  רצֹון ׁשהם ּבׁשוה הּמצֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבכל

הּפרטית  הּכּונה ּגם אּלא מהתחּלקּות, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּלמעלה

(הּפנימּיּות  העֹונג ענין מּצד ׁשּזהּו מצוה, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּבכל

ּׁשּנתאּוה  מה ׁשּזהּו ׁשּבּמצֹות), העליֹון ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָּדרצֹון

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ,40הּקּב"ה ְְְְִִִִֵַַָָָָ

ּבפרטי  ׁשּנמׁש הּתענּוג, ענין ּדיקא, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָנתאוה

מצוה  ּבכל ּפרטי ּתענּוג ׁשּיׁש ּבאֹופן .41הּמצֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

הארה  רק זה הרי (נעׂשה) ׁשּבּמצֹות ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

ּבחינה  לכל ׁשּנמׁשכת הּתענּוגים מקֹור ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמּבחינת

נמׁש הּמׁשּפט ּבענין ואילּו מדרגתּה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּכפי

ּדנתאּוה  הענין ׁשּזהּו הּתענּוגים , מקֹור ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָּבחינת

.יתּבר ְְְִֵֶַָׁשּבעצמּותֹו

e‰ÊÂ ּכי ּׁשאהבּתי, מה אני נֹותן הּקּב"ה ׁשאמר ¿∆ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשאני  עם ליׂשראל, - מׁשּפט אֹוהב ה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָאני

נער  ואֹוהבהּו, יׂשראל נער ּכי ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאֹוהב,

ענין  מּצד היא ליׂשראל הּמׁשּפט ׁשּנתינת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדיקא,
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רפ"ב.38) ב).39)ברכות שנ, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ה  באהלך אגורה ד"ה תניא 40)ראה טז. נשא תנחומא ראה

41.48)פל"ו. הערה 414 ע' חי"ז לקו"ש גם וראה ואילך. ב'קי ע' ה) (כרך ר"ה אוה"ת אֿב. יח, במדבר לקו"ת ראה

    
,‰„BÚa ˙eÏÏÎa ‡e‰L BÓÎe,"ונשמע "נעשה הוא הרצוי שהסדר ¿∆ƒ¿»»¬»

גזירות,קבלת  כך ואחר ÌBÈהמלכות ÏÎc ‰„BÚa Ìb ‡e‰ Ôk,בפרט ≈«»¬»¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók38Ì‡ ‰È‰ÂÏ ÚÓL ˙Lt ‰Ó„˜ ‰nÏ ¿«¬««≈«»»»¿»»»«¿«ƒ¿»»ƒ

‰ÏÈÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL È„k ,ÚBÓL באמירת »«¿≈∆¿«≈»»«¿»«ƒ¿ƒ»
אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע

שמע  פרשת «»»¿CkŒÁ‡Âבקריאת
˙BˆÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜È כך שעל ¿«≈»»ƒ¿

תשמעו  שמע אם והיה בפרשת מדובר

מצותי"], ‰Ìeiwאל ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿«ƒ
.˙Bˆn‰ ÈËt Ïk ÏL∆»¿»≈«ƒ¿

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ‰L Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆»»»∆¿
עצמו  ÏÚÓÏ‰מצד ‡e‰¿«¿»

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈËt‰Ó≈«¿»ƒƒ»»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÔBˆ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»ƒ«¿≈

ÌÈËt‰ המצוות (מעין Âc˜‡של «¿»ƒ«¿»
היא  עצמותו שהמשכת לעיל המבואר

ספירות  עשר באמצעות דווקא

מזו), זו Ú‚Bמחולקות ÔÎÏÂ¿»≈≈«
Ët Ïk ˙Bˆn‰ ‰NÚÓa¿«¬≈«ƒ¿»¿»

,ËÙe להקפיד יש המצוות ובקיום ¿»
כיצד  ההלכה עלֿפי ופרט פרט כל על

המצווה  את לקיים צריך ≈¿ÈtÓƒבדיוק
Ët Ïk Ú‚B ÔBˆaL39, ∆»»≈«»¿»

‡È‰ ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L e‰ÊÂ¿∆∆«¿»«»∆∆ƒ
‡˜Âc ÌÈËta המצוות קיום ורק «¿»ƒ«¿»

גורם  ופרט פרט בכל הנכונה בצורה

עצמיות  של והתגלות המשכה

נעלה  הרצון אמנם כי האלוקות,

שכוח  (כשם לפרטים מהתחלקות

כוח  ולא כללי כוח הוא שבנפש הרצון

אבל  פרטי), באבר שמלובש פרטי

עניין  יש למצוות העליון ברצון

המצווה. בקיום פרט לכל וחשיבות

‰ÊŒCcŒÏÚÂ לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆
בנוגע  הפרטים וחשיבות מעלת אודות

גם  כך המצוות, »≈¿Ú‚Baלמעשה
‰ÎÈvL ,˙Bˆn‰ ˙ÂÎÏ¿«»««ƒ¿∆¿ƒ»

˙BÈ‰Ï קיום ˜המצוות בעת ‡Ï ƒ¿…«
˙Bˆn‰ ÏÎaL ˙ÈÏÏk‰ ‰ek‰««»»«¿»ƒ∆¿»«ƒ¿

‰ÂLa הכוונה ‰ÔBÈÏÚהיא ÔBˆ Ì‰L כללית היא זו וכוונה ¿»∆∆≈¿»∆¿
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL מצוה לפרטים כל של המיוחדת לכוונה בהתאם ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ÂˆÓ‰,בפרט, ÏÎaL ˙ÈËt‰ ‰ek‰ Ìb ‡l‡ לעניינה בהתאם ∆»«««»»«¿»ƒ∆¿»ƒ¿»

המיוחד, המצוות e‰fLותוכנה בכוונת לפרטים ÔÈÚההתחלקות „vÓ ∆∆ƒ«ƒ¿«
,˙BˆnaL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆc ˙eiÓÈt‰) ‚BÚ‰ בחסידות כמבואר »∆«¿ƒƒ¿»»∆¿∆«ƒ¿

והעונג  הכתר חיצוניות הוא העליון שהרצון בה שיש הכתר בחינת לעניין

פנימיות  הוא האדם העליון שבנפש וכפי ועמוק הכתר, פנימי כוח הוא העונג

הרצון  את Ó‰המעורר e‰fL ,(∆∆«
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pM∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁ˙a ‰Èc Ca˙È40, ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
הזה  לעולם עד התחתונים, שדווקא

בספר  הזקן רבנו (כדברי שהוא הגשמי

למטה  תחתון שאין "תחתון התניא)

להתגלות  ראוי מקום יהיה הימנו")

הכוונה  הוא זה ועניין אלוקות,

העולם, בריאת של «»¿Â‡˙ƒ‰והתכלית
,‡˜Èc דייקו ז"ל על וחכמינו ואמרו »¿»

ברוך  הקדוש של "תאווה" שזו כך

כביכול, ‰eÚz‚,הוא, ÔÈÚƒ¿«««¬
CLÓpL ומתגלה ÈËÙaויורד ∆ƒ¿»ƒ¿»≈

‚eÚz LiL ÔÙB‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿∆∆≈«¬
‰ÂˆÓ ÏÎa ÈËt41 ולכן ¿»ƒ¿»ƒ¿»

המצוות, בכוונת לפרטים ההתחלקות

יותר  נעלית העליון מהעונג שנמשכת

המצוות, בכל השווה הכללית מהכוונה

העליון. ברצון «∆‡l‡הקשורה
(‰NÚ) ˙BˆnaL והן בכוונה הן ∆«ƒ¿«¬∆

בפועל  ‰‡‰בקיום ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«∆»»
ÌÈ‚eÚz‰ B˜Ó ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿««¬ƒ

‰ÈÁa ÏÎÏ ˙ÎLÓpL כל של ∆ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»
מהמצוות  d˙‚„Ó,אחת ÈÙk¿ƒ«¿≈»»

ËtLn‰ ÔÈÚa eÏÈ‡Â שכאמור ¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
באלוקות, והשגה להבנה «¿CLÓƒשייך

,ÌÈ‚eÚz‰ B˜Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿««¬ƒ
‰e‡˙c ÔÈÚ‰ e‰fL∆∆»ƒ¿»¿ƒ¿«»

Ca˙È B˙eÓˆÚaL כמבואר ∆¿«¿ƒ¿»≈
מושרשת  זו ש'תאווה' בחסידות

ברוך  הקדוש של ומהותו בעצמותו

בעצמו. הוא

‰"aw‰ Ó‡L e‰ÊÂ לגבי ¿∆∆»««»»
דווקא  Ó‰המשפט È‡ Ô˙B≈¬ƒ«

‰B‡ '‰ È‡ Èk ,Èz‰‡M∆»«¿ƒƒ¬ƒ≈
Ï‡NÈ Ú Èk Ó‡pL ,‰B‡ È‡L ÌÚ ,Ï‡NÈÏ  ËtLÓƒ¿»¿ƒ¿»≈«∆¬ƒ≈∆∆¡«ƒ««ƒ¿»≈

,‡˜Èc Ú ,e‰‰B‡Âנשאלה כך שייכות ועל מהי במאמר  השאלה »¬≈««»¿»
וגם  המשפט, לעניין ישראל" "נער גדלות התואר לכאורה והרי בזה המעלה מה
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הּפׁשּוטה  האמּונה ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָהּקטנּות

ּכמֹו זה ׁשאין והינּו, מּיׂשראל. אחד ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁשנֹו

נעלית  מדרגה ׁשּזֹוהי ּבאלקּות, והּׂשגה ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהבנה

ּדאהבה  הענין ואפילּו ּדא, סביל מֹוחא ּכל ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָׁשּלאו

לזה   צרי הרי הּמּקיפים, ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָויראה,

לזה, זֹוכה אחד ּכל ולא כּו', ויגיעה ְְֲִִֶֶֶָָָָָֹהכנה

אצל  יׁשנֹו ּפׁשּוטה ּדאמּונה הענין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

אּלא  ויגיעה, עבֹודה ללא מּיׂשראל אחד ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹּכל

מאבֹותינּו לנּו ירּוׁשה ׁשּזהּו ּובלׁשֹון 42ּבאֹופן , ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ

ּבּתניא  הּזקן ּבֹו,43רּבנּו עמל ׁשּלא עתק הֹון : ְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּוא  קטן ׁשּגם  ּבאֹופן הּוא הּירּוׁשה ענין ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָוהרי

ׁשּנתינת 44יֹורׁש וזהּו העצם. ּכל את ויֹורׁש , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּדוקא, הּקטנּות ענין מּצד היא ליׂשראל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּמׁשּפט

הּפׁשיטּות  עם מתקּׁשרים עלֿידיֿזה ׁשּדוקא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכיון

הּידּוע  וכּפתּגם איׁש45ּדלמעלה, ׁשל ׁשּבפׁשיטּות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

העצמּות. ּפׁשיטּות מתּגּלה ְְְִִַַָָָּפׁשּוט

ּדׁשֹופטים LÈÂה) הענין ּכללּות לקּׁשר ¿≈ְְְְְִִֵַָָָ

גֹו' ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ְְְְְִִֶֶָָוׁשֹוטרים

קֹורין עם לעֹולם ׁשהרי אלּול, חֹודׁש ׁשל ענינֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶָָ

היא  ראה (ּדפר ׁשת אלּול ּבחֹוד ׁש ׁשֹופטים ְְְְֱִִֵֶַַָָָָּפרׁשת

אלּול, ּבראׁשֿחֹודׁש אֹו אלּול מברכים ְְְְֱֱִֶַָָֹּבׁשּבת

חֹודׁש ּבימי לעֹולם היא ׁשֹופטים ּפרׁשת ְְֲִִִֵֶַָָָָאבל

הּׁשל"ה  ׁשּכתב מה וידּוע ׁשהּמֹועדים 46אלּול), ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָ

לאֹותן  ׁשּיכּות יׁש ּבכּולן כּו' הּׁשנה ּכל ְְֵֶַַָָָָָָׁשל

ּפתּגם  עלּֿפי ּובפרט ּבהן, ׁשחלֹות ְְִִִִֶֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות

הּזקן  צייט,47רּבנּו ּדער מיט לעּבן מ'דארף : ְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשּקֹורין  ּבּתֹורה הּפרׁשה עם לחיֹות ׁשּצרי ְְִִִִֶֶַַַָָָָָהינּו,

לּה יׁש ׁשֹופטים ׁשּפרׁשת מּובן, ּומּזה זה. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבזמן

ּבזה  והענין אלּול. לחֹודׁש וׁשּיכּות ,48קׁשר ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָ
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פי"ח.42) תניא ואילך.44)פל"ג.43)ראה ב מג, נדה משנה סקנ"ה 45)ראה בהוספות תשס"ד) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. א).46)ואילך. (רצז, וישב חשון).47)ר"פ ב יום" ב"היום (הועתק ואילך 29 ע' תש"ב השיחות גם 48)ספר ראה

אלול. שבחודש לתק"ש השייכות - ואילך 102 ע' חכ"ט וש"נ.49)לקו"ש ואילך. 141 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה

    
הוא  והביאור מקטנות, יותר ‰È‡חשובה Ï‡NÈÏ ËtLn‰ ˙È˙pL∆¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ

‰ËeLt‰ ‰eÓ‡‰ ÔÈÚ e‰fL ,‡˜Âc ˙eËw‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿«««¿«¿»∆∆ƒ¿«»¡»«¿»
Ï‡NiÓ „Á‡ ÏÎa BLiL,'קטנות' היא אמונה והשגה, הבנה שלגבי ∆∆¿¿»∆»ƒƒ¿»≈

שממשיך. e˜Ï‡a˙,כפי ‰‚O‰Â ‰‰ BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿¬»»¿«»»∆¡…
Â‡lL ˙ÈÏÚ ‰‚„Ó È‰BfL∆ƒ«¿≈»«¬≈∆»

,‡c ÏÈÒ ‡ÁBÓ Ïk מוח כל לא »»»ƒ»
זאת, לשאת יכול פשוט) אדם כל (של

וההשגה  ההבנה בקטנות, שמוחו ומי

ומצומצמת  מועטת eÏÈÙ‡Â«¬ƒשלו
‡e‰L ,‰‡ÈÂ ‰‰‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬»¿ƒ¿»∆

,ÌÈÙÈwn‰ ÔÈÚ להבנה שבניגוד ƒ¿«««ƒƒ
בעומק  שחודרת בשכל והשגה

אהבה  האדם, של המציאות ובפנימיות

בהרגשה  גם להיות יכולים ויראה

כ'מקיף' שנשארת וחיצונית שטחית

מי  גם לכאורה כן ואם מלמעלה,

לזה, להגיע יכול ב'קטנות' שנמצא

לא  ויראה אהבה גם דבר, של לאמתו

כי  'קטנות' של במצב להיות יכולות

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰Î‰ ‰ÊÏ CÈˆ È‰¬≈»ƒ¿∆¬»»ƒƒ»
,‰ÊÏ ‰ÎBÊ „Á‡ Ïk ‡ÏÂ ,'eÎ¿…»∆»∆¿∆
‰eÓ‡c ÔÈÚ‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»ƒ¿»∆¡»
„Á‡ Ïk Ïˆ‡ BLÈ ‰ËeLt¿»∆¿≈∆»∆»
‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ ‡ÏÏ Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿…¬»ƒƒ»

של שמחייבת  ברמה רגש או מוחין

e‰fL'גדלות', ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆∆
eÈ˙B‡Ó eÏ ‰LeÈ42, ¿»»≈¬≈
‡Èza Ô˜f‰ ea ÔBLÏe43 ƒ¿«≈«»≈««¿»

האמונה: lL‡לגבי ˜˙Ú ÔB‰»≈∆…
‰Lei‰ ÔÈÚ È‰Â ,Ba ÏÓÚ»««¬≈ƒ¿««¿»
‡e‰ ÔË˜ ÌbL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«»»

LBÈ44, העובדה עצם מצד רק ≈
ולא  וכד'), אביו את (בן היורש שהוא

ההבנה  רמת מצד תנאי שום ממנו נדרש

וכד' Ïkוההשגה ˙‡ LBÈÂ¿≈∆»
ÌˆÚ‰ עובר ממש והכל  המוריש של »∆∆

מסוימת. הארה או חלק רק לא אליו,

e‰ÊÂ לכך והמענה È˙pL˙הביאור ¿∆∆¿ƒ«
„vÓ ‡È‰ Ï‡NÈÏ ËtLn‰«ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒƒ«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÔÂÈk ,‡˜Âc ˙eËw‰ ÔÈÚ האמונה היינו ƒ¿«««¿«¿»≈»∆«¿»«¿≈∆
ÏÚÓÏc‰,הפשוטה  ˙eËÈLt‰ ÌÚ ÌÈM˜˙Ó של במובן 'פשיטות' ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«¿»

והגדרה  'ציור' מכל  ‰Úe„iלמעלה Ìb˙tÎÂ45ÏL ˙eËÈLÙaL ¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿ƒ∆
ËeLt LÈ‡,והשגה הבנה חסר הוא אם גם פשוטה, באמונה בה' המאמין ƒ»

˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt ‰lb˙Óƒ¿«»¿ƒ»«¿
הוא  ברוך הקדוש של ומהותו עצמותו

'ציור' מכל לחלוטין שמושללת בעצמו

כלשהי. והגדרה

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈¿»»ƒ¿»
EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
ÏL BÈÚ ÌÚ 'B‚ EÈÚL ÏÎa¿»¿»∆ƒƒ¿»∆
ÌÏBÚÏ È‰L ,ÏeÏ‡ L„BÁ∆¡∆¬≈¿»

קביעות, בכל בשנה, שנה ÔÈB˜ƒמידי
ÏeÏ‡ L„BÁa ÌÈËÙBL ˙Lt»»«¿ƒ¿∆¡
˙aLa ‡È‰ ‰‡ ˙LÙc)¿»»«¿≈ƒ¿«»
ŒL‡a B‡ ÏeÏ‡ ÌÈÎÓ¿»¿ƒ¡¿…
˙Lt Ï‡ ,ÏeÏ‡ L„BÁ∆¡¬»»»«

ÌÈËÙBL ראה פרשת לאחר הבאה ¿ƒ
ÌÏBÚÏ ‡È‰ תמידL„BÁ ÈÓÈa ƒ¿»ƒ≈∆

˙kL ‰Ó Úe„ÈÂ ,(ÏeÏ‡¡¿»««∆»«
‰"ÏM‰46Ïk ÏL ÌÈ„ÚBn‰L «¿»∆«¬ƒ∆»

˙eÎiL LÈ ÔÏeÎa 'eÎ ‰M‰«»»¿»≈«»
˙BÏÁL ˙BiLt‰ Ô˙B‡Ï¿»«»»ƒ∆»

,Ô‰a החדשים שקביעות למרות וזאת »∆
התורה, פרשיות מסדר נפרד עניין היא

המועד  פרטית, שבהשגחה כיוון הרי

(כמו  מסויימת פרשה של בשבוע חל

קשר  יש וישב), בפרשת חנוכה למשל

הדברים, ÈtŒÏÚבין ËÙeƒ¿»«ƒ
Ô˜f‰ ea Ìb˙t47Û‡„'Ó : ƒ¿»«≈«»≈¿«¿

,ËÈÈˆ Úc ËÈÓ ÔaÚÏ צריך ∆¿ƒ∆«¿
הזמן עם CÈvLלחיות ,eÈ‰«¿∆»ƒ

‰Bza ‰Lt‰ ÌÚ ˙BÈÁÏƒ¿ƒ«»»»«»
‰Ê ÔÓÊa ÔÈBwL מענייני וללמוד ∆ƒƒ¿«∆

לחיים. והדרכות הוראות השבוע פרשת

fÓeÌÈËÙBL ˙LtL ,ÔeÓ ‰ ƒ∆»∆»»«¿ƒ
L„BÁÏ ˙eÎiLÂ L˜ dÏ LÈ≈»∆∆¿«»¿∆

,ÏeÏ‡.ומבאר שהולך כפי ¡
‰Êa ÔÈÚ‰Â48Úe„ik ,49 ¿»ƒ¿»»∆«»«
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יי      

ּגם  הּוא ּכן ּבעבֹודה, ּבכללּות ׁשהּוא ְְֲִֵֶַָָָּוכמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר יֹום, ּדכל לּמה 38ּבעבֹודה ְְֲֲֵַַַַָָָָָ

ּכדי  ׁשמֹוע, אם לוהיה ׁשמע ּפרׁשת ְְְְִִֵַַַָָָָָָָקדמה

ואחרּֿכ ּתחילה ׁשמים מלכּות עֹול עליו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּיקּבל

ׁשל  הּקּיּום להיֹות צרי מצֹות], עֹול עליו ְְְִִִִֵֶַַָָָיקּבל

העליֹון  ׁשהרצֹון ּדאף והינּו, הּמצֹות. ּפרטי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכל

המׁשכת  מּכלֿמקֹום מהּפרטים, למעלה ְְְְִִֵַַַַָָָָָהּוא

נֹוגע  ולכן ּדוקא, הּפרטים  עלֿידי היא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהרצֹון

ׁשּברצֹון  מּפני ּופרט, ּפרט ּכל הּמצֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבמעׂשה

ּפרט  ּכל היא 39נֹוגע העצם ׁשהמׁשכת וזהּו , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לכונת  ּבנֹוגע ֿ זה ועלּֿדר ּדוקא. ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּפרטים

הּכללית  הּכּונה רק לא להיֹות ׁשּצריכה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהּמצֹות,

העליֹון  רצֹון ׁשהם ּבׁשוה הּמצֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבכל

הּפרטית  הּכּונה ּגם אּלא מהתחּלקּות, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּלמעלה

(הּפנימּיּות  העֹונג ענין מּצד ׁשּזהּו מצוה, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּבכל

ּׁשּנתאּוה  מה ׁשּזהּו ׁשּבּמצֹות), העליֹון ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָּדרצֹון

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ,40הּקּב"ה ְְְְִִִִֵַַָָָָ

ּבפרטי  ׁשּנמׁש הּתענּוג, ענין ּדיקא, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָנתאוה

מצוה  ּבכל ּפרטי ּתענּוג ׁשּיׁש ּבאֹופן .41הּמצֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

הארה  רק זה הרי (נעׂשה) ׁשּבּמצֹות ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

ּבחינה  לכל ׁשּנמׁשכת הּתענּוגים מקֹור ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמּבחינת

נמׁש הּמׁשּפט ּבענין ואילּו מדרגתּה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּכפי

ּדנתאּוה  הענין ׁשּזהּו הּתענּוגים , מקֹור ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָּבחינת

.יתּבר ְְְִֵֶַָׁשּבעצמּותֹו

e‰ÊÂ ּכי ּׁשאהבּתי, מה אני נֹותן הּקּב"ה ׁשאמר ¿∆ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשאני  עם ליׂשראל, - מׁשּפט אֹוהב ה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָאני

נער  ואֹוהבהּו, יׂשראל נער ּכי ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאֹוהב,

ענין  מּצד היא ליׂשראל הּמׁשּפט ׁשּנתינת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדיקא,
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רפ"ב.38) ב).39)ברכות שנ, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ה  באהלך אגורה ד"ה תניא 40)ראה טז. נשא תנחומא ראה

41.48)פל"ו. הערה 414 ע' חי"ז לקו"ש גם וראה ואילך. ב'קי ע' ה) (כרך ר"ה אוה"ת אֿב. יח, במדבר לקו"ת ראה

    
,‰„BÚa ˙eÏÏÎa ‡e‰L BÓÎe,"ונשמע "נעשה הוא הרצוי שהסדר ¿∆ƒ¿»»¬»

גזירות,קבלת  כך ואחר ÌBÈהמלכות ÏÎc ‰„BÚa Ìb ‡e‰ Ôk,בפרט ≈«»¬»¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók38Ì‡ ‰È‰ÂÏ ÚÓL ˙Lt ‰Ó„˜ ‰nÏ ¿«¬««≈«»»»¿»»»«¿«ƒ¿»»ƒ

‰ÏÈÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL È„k ,ÚBÓL באמירת »«¿≈∆¿«≈»»«¿»«ƒ¿ƒ»
אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע

שמע  פרשת «»»¿CkŒÁ‡Âבקריאת
˙BˆÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜È כך שעל ¿«≈»»ƒ¿

תשמעו  שמע אם והיה בפרשת מדובר

מצותי"], ‰Ìeiwאל ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿«ƒ
.˙Bˆn‰ ÈËt Ïk ÏL∆»¿»≈«ƒ¿

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ‰L Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆»»»∆¿
עצמו  ÏÚÓÏ‰מצד ‡e‰¿«¿»

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈËt‰Ó≈«¿»ƒƒ»»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÔBˆ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»»ƒ«¿≈

ÌÈËt‰ המצוות (מעין Âc˜‡של «¿»ƒ«¿»
היא  עצמותו שהמשכת לעיל המבואר

ספירות  עשר באמצעות דווקא

מזו), זו Ú‚Bמחולקות ÔÎÏÂ¿»≈≈«
Ët Ïk ˙Bˆn‰ ‰NÚÓa¿«¬≈«ƒ¿»¿»

,ËÙe להקפיד יש המצוות ובקיום ¿»
כיצד  ההלכה עלֿפי ופרט פרט כל על

המצווה  את לקיים צריך ≈¿ÈtÓƒבדיוק
Ët Ïk Ú‚B ÔBˆaL39, ∆»»≈«»¿»

‡È‰ ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L e‰ÊÂ¿∆∆«¿»«»∆∆ƒ
‡˜Âc ÌÈËta המצוות קיום ורק «¿»ƒ«¿»

גורם  ופרט פרט בכל הנכונה בצורה

עצמיות  של והתגלות המשכה

נעלה  הרצון אמנם כי האלוקות,

שכוח  (כשם לפרטים מהתחלקות

כוח  ולא כללי כוח הוא שבנפש הרצון

אבל  פרטי), באבר שמלובש פרטי

עניין  יש למצוות העליון ברצון

המצווה. בקיום פרט לכל וחשיבות

‰ÊŒCcŒÏÚÂ לעיל לאמור בדומה ¿«∆∆∆
בנוגע  הפרטים וחשיבות מעלת אודות

גם  כך המצוות, »≈¿Ú‚Baלמעשה
‰ÎÈvL ,˙Bˆn‰ ˙ÂÎÏ¿«»««ƒ¿∆¿ƒ»

˙BÈ‰Ï קיום ˜המצוות בעת ‡Ï ƒ¿…«
˙Bˆn‰ ÏÎaL ˙ÈÏÏk‰ ‰ek‰««»»«¿»ƒ∆¿»«ƒ¿

‰ÂLa הכוונה ‰ÔBÈÏÚהיא ÔBˆ Ì‰L כללית היא זו וכוונה ¿»∆∆≈¿»∆¿
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL מצוה לפרטים כל של המיוחדת לכוונה בהתאם ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ÂˆÓ‰,בפרט, ÏÎaL ˙ÈËt‰ ‰ek‰ Ìb ‡l‡ לעניינה בהתאם ∆»«««»»«¿»ƒ∆¿»ƒ¿»

המיוחד, המצוות e‰fLותוכנה בכוונת לפרטים ÔÈÚההתחלקות „vÓ ∆∆ƒ«ƒ¿«
,˙BˆnaL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆc ˙eiÓÈt‰) ‚BÚ‰ בחסידות כמבואר »∆«¿ƒƒ¿»»∆¿∆«ƒ¿

והעונג  הכתר חיצוניות הוא העליון שהרצון בה שיש הכתר בחינת לעניין

פנימיות  הוא האדם העליון שבנפש וכפי ועמוק הכתר, פנימי כוח הוא העונג

הרצון  את Ó‰המעורר e‰fL ,(∆∆«
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pM∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

ÌÈBzÁ˙a ‰Èc Ca˙È40, ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
הזה  לעולם עד התחתונים, שדווקא

בספר  הזקן רבנו (כדברי שהוא הגשמי

למטה  תחתון שאין "תחתון התניא)

להתגלות  ראוי מקום יהיה הימנו")

הכוונה  הוא זה ועניין אלוקות,

העולם, בריאת של «»¿Â‡˙ƒ‰והתכלית
,‡˜Èc דייקו ז"ל על וחכמינו ואמרו »¿»

ברוך  הקדוש של "תאווה" שזו כך

כביכול, ‰eÚz‚,הוא, ÔÈÚƒ¿«««¬
CLÓpL ומתגלה ÈËÙaויורד ∆ƒ¿»ƒ¿»≈

‚eÚz LiL ÔÙB‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿∆∆≈«¬
‰ÂˆÓ ÏÎa ÈËt41 ולכן ¿»ƒ¿»ƒ¿»

המצוות, בכוונת לפרטים ההתחלקות

יותר  נעלית העליון מהעונג שנמשכת

המצוות, בכל השווה הכללית מהכוונה

העליון. ברצון «∆‡l‡הקשורה
(‰NÚ) ˙BˆnaL והן בכוונה הן ∆«ƒ¿«¬∆

בפועל  ‰‡‰בקיום ˜ ‰Ê È‰¬≈∆«∆»»
ÌÈ‚eÚz‰ B˜Ó ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿««¬ƒ

‰ÈÁa ÏÎÏ ˙ÎLÓpL כל של ∆ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»
מהמצוות  d˙‚„Ó,אחת ÈÙk¿ƒ«¿≈»»

ËtLn‰ ÔÈÚa eÏÈ‡Â שכאמור ¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
באלוקות, והשגה להבנה «¿CLÓƒשייך

,ÌÈ‚eÚz‰ B˜Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿««¬ƒ
‰e‡˙c ÔÈÚ‰ e‰fL∆∆»ƒ¿»¿ƒ¿«»

Ca˙È B˙eÓˆÚaL כמבואר ∆¿«¿ƒ¿»≈
מושרשת  זו ש'תאווה' בחסידות

ברוך  הקדוש של ומהותו בעצמותו

בעצמו. הוא

‰"aw‰ Ó‡L e‰ÊÂ לגבי ¿∆∆»««»»
דווקא  Ó‰המשפט È‡ Ô˙B≈¬ƒ«

‰B‡ '‰ È‡ Èk ,Èz‰‡M∆»«¿ƒƒ¬ƒ≈
Ï‡NÈ Ú Èk Ó‡pL ,‰B‡ È‡L ÌÚ ,Ï‡NÈÏ  ËtLÓƒ¿»¿ƒ¿»≈«∆¬ƒ≈∆∆¡«ƒ««ƒ¿»≈

,‡˜Èc Ú ,e‰‰B‡Âנשאלה כך שייכות ועל מהי במאמר  השאלה »¬≈««»¿»
וגם  המשפט, לעניין ישראל" "נער גדלות התואר לכאורה והרי בזה המעלה מה
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הּפׁשּוטה  האמּונה ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָהּקטנּות

ּכמֹו זה ׁשאין והינּו, מּיׂשראל. אחד ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁשנֹו

נעלית  מדרגה ׁשּזֹוהי ּבאלקּות, והּׂשגה ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהבנה

ּדאהבה  הענין ואפילּו ּדא, סביל מֹוחא ּכל ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָׁשּלאו

לזה   צרי הרי הּמּקיפים, ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָויראה,

לזה, זֹוכה אחד ּכל ולא כּו', ויגיעה ְְֲִִֶֶֶָָָָָֹהכנה

אצל  יׁשנֹו ּפׁשּוטה ּדאמּונה הענין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

אּלא  ויגיעה, עבֹודה ללא מּיׂשראל אחד ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹּכל

מאבֹותינּו לנּו ירּוׁשה ׁשּזהּו ּובלׁשֹון 42ּבאֹופן , ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ

ּבּתניא  הּזקן ּבֹו,43רּבנּו עמל ׁשּלא עתק הֹון : ְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּוא  קטן ׁשּגם  ּבאֹופן הּוא הּירּוׁשה ענין ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָוהרי

ׁשּנתינת 44יֹורׁש וזהּו העצם. ּכל את ויֹורׁש , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּדוקא, הּקטנּות ענין מּצד היא ליׂשראל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּמׁשּפט

הּפׁשיטּות  עם מתקּׁשרים עלֿידיֿזה ׁשּדוקא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכיון

הּידּוע  וכּפתּגם איׁש45ּדלמעלה, ׁשל ׁשּבפׁשיטּות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

העצמּות. ּפׁשיטּות מתּגּלה ְְְִִַַָָָּפׁשּוט

ּדׁשֹופטים LÈÂה) הענין ּכללּות לקּׁשר ¿≈ְְְְְִִֵַָָָ

גֹו' ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ְְְְְִִֶֶָָוׁשֹוטרים

קֹורין עם לעֹולם ׁשהרי אלּול, חֹודׁש ׁשל ענינֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶָָ

היא  ראה (ּדפר ׁשת אלּול ּבחֹוד ׁש ׁשֹופטים ְְְְֱִִֵֶַַָָָָּפרׁשת

אלּול, ּבראׁשֿחֹודׁש אֹו אלּול מברכים ְְְְֱֱִֶַָָֹּבׁשּבת

חֹודׁש ּבימי לעֹולם היא ׁשֹופטים ּפרׁשת ְְֲִִִֵֶַָָָָאבל

הּׁשל"ה  ׁשּכתב מה וידּוע ׁשהּמֹועדים 46אלּול), ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָ

לאֹותן  ׁשּיכּות יׁש ּבכּולן כּו' הּׁשנה ּכל ְְֵֶַַָָָָָָׁשל

ּפתּגם  עלּֿפי ּובפרט ּבהן, ׁשחלֹות ְְִִִִֶֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות

הּזקן  צייט,47רּבנּו ּדער מיט לעּבן מ'דארף : ְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשּקֹורין  ּבּתֹורה הּפרׁשה עם לחיֹות ׁשּצרי ְְִִִִֶֶַַַָָָָָהינּו,

לּה יׁש ׁשֹופטים ׁשּפרׁשת מּובן, ּומּזה זה. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבזמן

ּבזה  והענין אלּול. לחֹודׁש וׁשּיכּות ,48קׁשר ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָ
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פי"ח.42) תניא ואילך.44)פל"ג.43)ראה ב מג, נדה משנה סקנ"ה 45)ראה בהוספות תשס"ד) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. א).46)ואילך. (רצז, וישב חשון).47)ר"פ ב יום" ב"היום (הועתק ואילך 29 ע' תש"ב השיחות גם 48)ספר ראה

אלול. שבחודש לתק"ש השייכות - ואילך 102 ע' חכ"ט וש"נ.49)לקו"ש ואילך. 141 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה

    
הוא  והביאור מקטנות, יותר ‰È‡חשובה Ï‡NÈÏ ËtLn‰ ˙È˙pL∆¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ

‰ËeLt‰ ‰eÓ‡‰ ÔÈÚ e‰fL ,‡˜Âc ˙eËw‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿«««¿«¿»∆∆ƒ¿«»¡»«¿»
Ï‡NiÓ „Á‡ ÏÎa BLiL,'קטנות' היא אמונה והשגה, הבנה שלגבי ∆∆¿¿»∆»ƒƒ¿»≈

שממשיך. e˜Ï‡a˙,כפי ‰‚O‰Â ‰‰ BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿¬»»¿«»»∆¡…
Â‡lL ˙ÈÏÚ ‰‚„Ó È‰BfL∆ƒ«¿≈»«¬≈∆»

,‡c ÏÈÒ ‡ÁBÓ Ïk מוח כל לא »»»ƒ»
זאת, לשאת יכול פשוט) אדם כל (של

וההשגה  ההבנה בקטנות, שמוחו ומי

ומצומצמת  מועטת eÏÈÙ‡Â«¬ƒשלו
‡e‰L ,‰‡ÈÂ ‰‰‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬»¿ƒ¿»∆

,ÌÈÙÈwn‰ ÔÈÚ להבנה שבניגוד ƒ¿«««ƒƒ
בעומק  שחודרת בשכל והשגה

אהבה  האדם, של המציאות ובפנימיות

בהרגשה  גם להיות יכולים ויראה

כ'מקיף' שנשארת וחיצונית שטחית

מי  גם לכאורה כן ואם מלמעלה,

לזה, להגיע יכול ב'קטנות' שנמצא

לא  ויראה אהבה גם דבר, של לאמתו

כי  'קטנות' של במצב להיות יכולות

‰ÚÈ‚ÈÂ ‰Î‰ ‰ÊÏ CÈˆ È‰¬≈»ƒ¿∆¬»»ƒƒ»
,‰ÊÏ ‰ÎBÊ „Á‡ Ïk ‡ÏÂ ,'eÎ¿…»∆»∆¿∆
‰eÓ‡c ÔÈÚ‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»ƒ¿»∆¡»
„Á‡ Ïk Ïˆ‡ BLÈ ‰ËeLt¿»∆¿≈∆»∆»
‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ ‡ÏÏ Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿…¬»ƒƒ»

של שמחייבת  ברמה רגש או מוחין

e‰fL'גדלות', ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆∆
eÈ˙B‡Ó eÏ ‰LeÈ42, ¿»»≈¬≈
‡Èza Ô˜f‰ ea ÔBLÏe43 ƒ¿«≈«»≈««¿»

האמונה: lL‡לגבי ˜˙Ú ÔB‰»≈∆…
‰Lei‰ ÔÈÚ È‰Â ,Ba ÏÓÚ»««¬≈ƒ¿««¿»
‡e‰ ÔË˜ ÌbL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«»»

LBÈ44, העובדה עצם מצד רק ≈
ולא  וכד'), אביו את (בן היורש שהוא

ההבנה  רמת מצד תנאי שום ממנו נדרש

וכד' Ïkוההשגה ˙‡ LBÈÂ¿≈∆»
ÌˆÚ‰ עובר ממש והכל  המוריש של »∆∆

מסוימת. הארה או חלק רק לא אליו,

e‰ÊÂ לכך והמענה È˙pL˙הביאור ¿∆∆¿ƒ«
„vÓ ‡È‰ Ï‡NÈÏ ËtLn‰«ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒƒ«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÔÂÈk ,‡˜Âc ˙eËw‰ ÔÈÚ האמונה היינו ƒ¿«««¿«¿»≈»∆«¿»«¿≈∆
ÏÚÓÏc‰,הפשוטה  ˙eËÈLt‰ ÌÚ ÌÈM˜˙Ó של במובן 'פשיטות' ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«¿»

והגדרה  'ציור' מכל  ‰Úe„iלמעלה Ìb˙tÎÂ45ÏL ˙eËÈLÙaL ¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿ƒ∆
ËeLt LÈ‡,והשגה הבנה חסר הוא אם גם פשוטה, באמונה בה' המאמין ƒ»

˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt ‰lb˙Óƒ¿«»¿ƒ»«¿
הוא  ברוך הקדוש של ומהותו עצמותו

'ציור' מכל לחלוטין שמושללת בעצמו

כלשהי. והגדרה

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈¿»»ƒ¿»
EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBLc¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿
ÏL BÈÚ ÌÚ 'B‚ EÈÚL ÏÎa¿»¿»∆ƒƒ¿»∆
ÌÏBÚÏ È‰L ,ÏeÏ‡ L„BÁ∆¡∆¬≈¿»

קביעות, בכל בשנה, שנה ÔÈB˜ƒמידי
ÏeÏ‡ L„BÁa ÌÈËÙBL ˙Lt»»«¿ƒ¿∆¡
˙aLa ‡È‰ ‰‡ ˙LÙc)¿»»«¿≈ƒ¿«»
ŒL‡a B‡ ÏeÏ‡ ÌÈÎÓ¿»¿ƒ¡¿…
˙Lt Ï‡ ,ÏeÏ‡ L„BÁ∆¡¬»»»«

ÌÈËÙBL ראה פרשת לאחר הבאה ¿ƒ
ÌÏBÚÏ ‡È‰ תמידL„BÁ ÈÓÈa ƒ¿»ƒ≈∆

˙kL ‰Ó Úe„ÈÂ ,(ÏeÏ‡¡¿»««∆»«
‰"ÏM‰46Ïk ÏL ÌÈ„ÚBn‰L «¿»∆«¬ƒ∆»

˙eÎiL LÈ ÔÏeÎa 'eÎ ‰M‰«»»¿»≈«»
˙BÏÁL ˙BiLt‰ Ô˙B‡Ï¿»«»»ƒ∆»

,Ô‰a החדשים שקביעות למרות וזאת »∆
התורה, פרשיות מסדר נפרד עניין היא

המועד  פרטית, שבהשגחה כיוון הרי

(כמו  מסויימת פרשה של בשבוע חל

קשר  יש וישב), בפרשת חנוכה למשל

הדברים, ÈtŒÏÚבין ËÙeƒ¿»«ƒ
Ô˜f‰ ea Ìb˙t47Û‡„'Ó : ƒ¿»«≈«»≈¿«¿

,ËÈÈˆ Úc ËÈÓ ÔaÚÏ צריך ∆¿ƒ∆«¿
הזמן עם CÈvLלחיות ,eÈ‰«¿∆»ƒ

‰Bza ‰Lt‰ ÌÚ ˙BÈÁÏƒ¿ƒ«»»»«»
‰Ê ÔÓÊa ÔÈBwL מענייני וללמוד ∆ƒƒ¿«∆

לחיים. והדרכות הוראות השבוע פרשת

fÓeÌÈËÙBL ˙LtL ,ÔeÓ ‰ ƒ∆»∆»»«¿ƒ
L„BÁÏ ˙eÎiLÂ L˜ dÏ LÈ≈»∆∆¿«»¿∆

,ÏeÏ‡.ומבאר שהולך כפי ¡
‰Êa ÔÈÚ‰Â48Úe„ik ,49 ¿»ƒ¿»»∆«»«
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יב     

לחׁשּבֹון 49ּכּידּוע  מּוגּבל זמן הּוא אלּול ׁשחֹודׁש ְְְְֱֶֶֶַַַָָ

ׁשּכללּותּה ּכּולּה, הּׁשנה ּדכל העבֹודה על ְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָנפׁש

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ְְְְְְְִִִִֶָָָהּוא

ׁשּמהם  ׁשּבאדם הּׁשערים מז' החל ,ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשערי

רמ"ח  ׁשּכנגד אברים, רמ"ח ּפרטי לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָנמׁש

ּבפֹועל 50מצֹותֿעׂשה  העבֹודה נעׂשית ׁשעלֿידן , ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָ

העבֹודה  ּכללּות וזֹוהי ּומעׂשה. ּדּבּור ְְְֲֲֲִִֶַַָָָָָּבמחׁשבה

לדֹודי' ּד'אני ּבאֹופן אלּול ֿ 51ּדחֹודׁש ׁשעלֿידי , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַ

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא לי', 'ּדֹודי נעׂשה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָזה

לכל  ּגם ועל ֿידם יׂשראל, לבני  מּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּגילּוי

פעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ּכל ׁשּידע עד ּכּולֹו, ְְִֵֶַַַַָָָָָהעֹולם

הּוא 52כּו' והּגילּוי ההמׁשכה ׁשּתחלת ּובאֹופן ,ְְְְִִֶֶַַַַָָ

ּכּולֹו, העֹולם לכל יּומׁש ּומּׁשם יׂשראל, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבארץ

נׁשּבע  ּכאׁשר ּגבּול את אלקי ה' ירחיב ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹּכי

ּבפרׁשתנּו ׁשּכתּוב (ּכמֹו וקדמֹוני ּוקניזי קיני ארץ ,ל הארצֹות 53לתת ּבכל ּתתּפּׁשט יׂשראל ׁשארץ ועד ,(54, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אמן. ּבימינּו ּבמהרה ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָעלֿידי
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ב.50) קע, זח"א סע"ב. כג, מכות ואילך.51)ראה א לב, ראה פ' לקו"ת וראה ג. ו, השירים השנה.52)שיר ראש תפלת

ובפרש"י.53) ח יט, תקג.54)שופטים רמז ישעי' שמעוני ילקוט ג. ור"ח), דשבת (פיסקא פ"א רבתי פסיקתא ראה

    
Ïa‚eÓ ÔÓÊ ‡e‰ ÏeÏ‡ L„BÁLקבועLÙ ÔBaLÁÏ מבחן ∆∆¡¿«¿»¿∆¿∆∆

‰BÚ„‰וסיכום ÏÚ הרוחניתd˙eÏÏkL ,dÏek ‰M‰ ÏÎc ובה «»¬»¿»«»»»∆¿»»
ה' עבודת של הכללי התוכן ביטוי לידי ÌÈËÙBLcבא ÔÈÚ‰ ‡e‰»ƒ¿»¿¿ƒ

Ì„‡aL ÌÈÚM‰ 'ÊÓ ÏÁ‰ ,EÈÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆»≈ƒ«¿»ƒ∆»»»
שתי  עיניים, (שתי לעיל המנויים

והפה) האף נחירי שני אוזניים,

CLÓ Ì‰nL'ה עבודת עניין ∆≈∆ƒ¿»
העליון רצון ÈËtומילוי ÏÎÏ¿»¿»≈

Á"Ó „‚kL ,ÌÈ‡ Á"Ó≈»ƒ∆¿∆∆
‰NÚŒ˙BˆÓ50Ô„ÈŒÏÚL על , ƒ¿¬≈∆«»»

האברים  רמ"ח כל ≈¬»ÈNÚ˙ידי
‰LÁÓa ÏÚBÙa ‰„BÚ‰»¬»¿«¿«¬»»
˙eÏÏk È‰BÊÂ .‰NÚÓe eacƒ«¬∆¿ƒ¿»
ÔÙB‡a ÏeÏ‡ L„BÁc ‰„BÚ‰»¬»¿∆¡¿∆

'È„B„Ï È‡'c51, מצד התעוררות «¬ƒ¿ƒ
לאלוקות  להתקרב ("אני") האדם

È„Bc' ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'ÈÏƒ∆ƒ¿«««¿»»

‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰Â("דודי") ¿«ƒƒ¿«¿»
Ï‡NÈ ÈÏ,("לי")Ì„ÈŒÏÚÂ ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»

אלוקות גילוי ונשפע נמשך ישראל בני ידי BÏek,על ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ìb«¿»»»
ÏeÚt Ïk Ú„iL „Ú מהנבראים ואחד אחד ‡z‰כל Èk הקדוש «∆≈«»»ƒ«»

הוא  eÎ'ברוך BzÏÚÙ52 גילוי יהיה דבר של ובסופו אותו, ובראת יצרת ¿«¿
הבריאה, בכל ‰e‡אלוקות ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁzL ÔÙB‡e¿∆∆¿ƒ«««¿»»¿«ƒ

,Ï‡NÈ ı‡a לגבי שנאמר כמו ¿∆∆ƒ¿»≈
למנות  שיש המשפט על הציווי

אלוקיך  ה' אשר שעריך "בכל שופטים

לשבטיך", לך מארץ ÌMÓeנותן ƒ»
‰ÌÏBÚישראל ÏÎÏ CLÓeÈ¿«¿»»»

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÁÈ Èk ,BÏekƒ«¿ƒ¡…∆
˙˙Ï ÚaL L‡k EÏeb ˙‡∆¿¿«¬∆ƒ¿«»∆
ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜e ÈÈ˜ ı‡ ,CÏ»∆∆≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

e˙LÙa e˙kL BÓk)53,( ¿∆»¿»»»≈
ËMt˙z Ï‡NÈ ı‡L „ÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈

˙Bˆ‡‰ ÏÎa54, אלוקות והגילוי ¿»»¬»
ה"משפט" ענין ידי על בה שיש

בכל  יתפשט הרוחנית, במשמעותו

ˆ„˜e,העולם ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
eÈÓÈa ‰‰Óa eÏ‡‚ÈÂ ‡BÈ»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈»¿»≈
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לחׁשּבֹון 49ּכּידּוע  מּוגּבל זמן הּוא אלּול ׁשחֹודׁש ְְְְֱֶֶֶַַַָָ

ׁשּכללּותּה ּכּולּה, הּׁשנה ּדכל העבֹודה על ְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָנפׁש

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ְְְְְְְִִִִֶָָָהּוא

ׁשּמהם  ׁשּבאדם הּׁשערים מז' החל ,ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשערי

רמ"ח  ׁשּכנגד אברים, רמ"ח ּפרטי לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָנמׁש

ּבפֹועל 50מצֹותֿעׂשה  העבֹודה נעׂשית ׁשעלֿידן , ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָ

העבֹודה  ּכללּות וזֹוהי ּומעׂשה. ּדּבּור ְְְֲֲֲִִֶַַָָָָָּבמחׁשבה

לדֹודי' ּד'אני ּבאֹופן אלּול ֿ 51ּדחֹודׁש ׁשעלֿידי , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַ

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא לי', 'ּדֹודי נעׂשה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָזה

לכל  ּגם ועל ֿידם יׂשראל, לבני  מּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּגילּוי

פעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ּכל ׁשּידע עד ּכּולֹו, ְְִֵֶַַַַָָָָָהעֹולם

הּוא 52כּו' והּגילּוי ההמׁשכה ׁשּתחלת ּובאֹופן ,ְְְְִִֶֶַַַַָָ

ּכּולֹו, העֹולם לכל יּומׁש ּומּׁשם יׂשראל, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבארץ

נׁשּבע  ּכאׁשר ּגבּול את אלקי ה' ירחיב ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹּכי

ּבפרׁשתנּו ׁשּכתּוב (ּכמֹו וקדמֹוני ּוקניזי קיני ארץ ,ל הארצֹות 53לתת ּבכל ּתתּפּׁשט יׂשראל ׁשארץ ועד ,(54, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אמן. ּבימינּו ּבמהרה ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָעלֿידי
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ב.50) קע, זח"א סע"ב. כג, מכות ואילך.51)ראה א לב, ראה פ' לקו"ת וראה ג. ו, השירים השנה.52)שיר ראש תפלת

ובפרש"י.53) ח יט, תקג.54)שופטים רמז ישעי' שמעוני ילקוט ג. ור"ח), דשבת (פיסקא פ"א רבתי פסיקתא ראה

    
Ïa‚eÓ ÔÓÊ ‡e‰ ÏeÏ‡ L„BÁLקבועLÙ ÔBaLÁÏ מבחן ∆∆¡¿«¿»¿∆¿∆∆

‰BÚ„‰וסיכום ÏÚ הרוחניתd˙eÏÏkL ,dÏek ‰M‰ ÏÎc ובה «»¬»¿»«»»»∆¿»»
ה' עבודת של הכללי התוכן ביטוי לידי ÌÈËÙBLcבא ÔÈÚ‰ ‡e‰»ƒ¿»¿¿ƒ

Ì„‡aL ÌÈÚM‰ 'ÊÓ ÏÁ‰ ,EÈÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆»≈ƒ«¿»ƒ∆»»»
שתי  עיניים, (שתי לעיל המנויים

והפה) האף נחירי שני אוזניים,

CLÓ Ì‰nL'ה עבודת עניין ∆≈∆ƒ¿»
העליון רצון ÈËtומילוי ÏÎÏ¿»¿»≈

Á"Ó „‚kL ,ÌÈ‡ Á"Ó≈»ƒ∆¿∆∆
‰NÚŒ˙BˆÓ50Ô„ÈŒÏÚL על , ƒ¿¬≈∆«»»

האברים  רמ"ח כל ≈¬»ÈNÚ˙ידי
‰LÁÓa ÏÚBÙa ‰„BÚ‰»¬»¿«¿«¬»»
˙eÏÏk È‰BÊÂ .‰NÚÓe eacƒ«¬∆¿ƒ¿»
ÔÙB‡a ÏeÏ‡ L„BÁc ‰„BÚ‰»¬»¿∆¡¿∆

'È„B„Ï È‡'c51, מצד התעוררות «¬ƒ¿ƒ
לאלוקות  להתקרב ("אני") האדם

È„Bc' ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'ÈÏƒ∆ƒ¿«««¿»»

‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb‰Â("דודי") ¿«ƒƒ¿«¿»
Ï‡NÈ ÈÏ,("לי")Ì„ÈŒÏÚÂ ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»

אלוקות גילוי ונשפע נמשך ישראל בני ידי BÏek,על ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ìb«¿»»»
ÏeÚt Ïk Ú„iL „Ú מהנבראים ואחד אחד ‡z‰כל Èk הקדוש «∆≈«»»ƒ«»

הוא  eÎ'ברוך BzÏÚÙ52 גילוי יהיה דבר של ובסופו אותו, ובראת יצרת ¿«¿
הבריאה, בכל ‰e‡אלוקות ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁzL ÔÙB‡e¿∆∆¿ƒ«««¿»»¿«ƒ

,Ï‡NÈ ı‡a לגבי שנאמר כמו ¿∆∆ƒ¿»≈
למנות  שיש המשפט על הציווי

אלוקיך  ה' אשר שעריך "בכל שופטים

לשבטיך", לך מארץ ÌMÓeנותן ƒ»
‰ÌÏBÚישראל ÏÎÏ CLÓeÈ¿«¿»»»

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÁÈ Èk ,BÏekƒ«¿ƒ¡…∆
˙˙Ï ÚaL L‡k EÏeb ˙‡∆¿¿«¬∆ƒ¿«»∆
ÈBÓ„˜Â ÈÊÈ˜e ÈÈ˜ ı‡ ,CÏ»∆∆≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

e˙LÙa e˙kL BÓk)53,( ¿∆»¿»»»≈
ËMt˙z Ï‡NÈ ı‡L „ÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈

˙Bˆ‡‰ ÏÎa54, אלוקות והגילוי ¿»»¬»
ה"משפט" ענין ידי על בה שיש

בכל  יתפשט הרוחנית, במשמעותו

ˆ„˜e,העולם ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
eÈÓÈa ‰‰Óa eÏ‡‚ÈÂ ‡BÈ»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈»¿»≈
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מוגה  בלתי

 שלפנ"ז בהתוועדות להמדובר הפסח 1בהמשך (מחג אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת מתאר 2אודות שבה (
אודות  מדובר שבה הפיסקא התחלת הנה מברכים), משבת (החל בליובאוויטש אלול חודש אוירת ַאת

מ"ש  לקיים מעריב, לאחר ללמוד כבר התחילו נחמו שבת "לאחרי היא: אלול בלילה"3חודש רוני 4קומי

אלול). חודש מברכים שבת אודות ממשיך (ולאח"ז

אפשר  בדרך בזה הביאור לומר ההוספה 5ויש עם גם קשורה אלול דחודש שהעבודה לפי שזהו -
התורה. בלימוד

בזה: והענין

מכפרת  שלכן התורה, מענין למעלה שהיא התשובה, עבודת היא אלול דחודש שהעבודה אע"פ
ענין  הקדמת ע"י מ"מ, וכיו"ב), התורה, כבוד היפך תורה, ביטול (על גופא התורה ענין על גם התשובה
התשובה  לעבודת ההקדמה וזוהי התורה, בלימוד מוסיפים נחמו שבת שלאחרי [כבנדו"ד, התורה

יותר. נעלה באופן שנעשית התשובה בעבודת ניתוסף אלול], שבחודש

כמ"ש  אור, ענינה שהתורה לפי - בזה לברוא 6וההסברה (לא היא האור פעולת והרי אור", "תורה
שהוא  כפי נראה שיהי' באופן הדבר את לגלות היינו, ("באלייכטן"), להאיר אלא) חדשה, ַמציאות
גם  היא כזה ובאופן האור. לולי מאשר יותר הרבה הענין, בעצם לידיעה ועד פרטיו, בכל לאמיתתו,
פעולתה  וגודל מהותה ולהכיר לידע התשובה, ענין את מאירה שהתורה - התשובה על התורה פעולת

התשובה  לעבודת כח נתינת מהוה כשלעצמה זו ידיעה אשר אויפטאן"), קען זי ווייט .7("ווי ָ

 שנאמרו החסידות ומאמרי אלול מברכים שבת אווירת תיאור (לאחרי הנ"ל השיחה בהמשך הביאור
מהשינה  ההתעוררות אודות ו"פארשלאפן"8בו), "שלאפן" הלשונות שב' - שופר תקיעת שמיעת 9ע"י ַָָ

ברמב"ם  שנזכרו ותרדמה דשינה הענינים ב' דמלכיות 10הם לתשובה ששייכים דר"ה, דתק"ש בהרמז
ית' במלכותו למרוד ענינים 11(שלא וכל ושופרות, לזכרונות ששייכים התשובה למדריגות באים ולאח"ז ,(

דאלול  בתקיעות בהעלם ישנם ותרועה 12אלו שברים דתקיעה הקולות ג' בהם יש שלכן ,13-
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וש"נ.1) ואילך). 309 ע' ח"נ (תו"מ בתחלתה ראה ש"פ שיחת
ואילך.2) ב קטו, ח"א לקו"ד
יט.3) ב, איכה
או"ח 4) ומג"א ב"ח ספ"ד. תמיד שם. לאיכה תרגום ראה

סרל"ח.
וש"נ.5) ואילך. 224 ס"ע חל"ז תו"מ גם ראה
כג.6) ו, משלי
וש"נ.7) .311 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
בעט 8) אין ("ליגענדיג בבוקר שש דשעה הדיוק גם לבאר ויש

לחודש  כבר שמתקרבים לפי שזהו - דערפרי") אין זייגער א ַזעקס
יום  שעות י"ב ניסן), בחודש (כמו שוים והלילה היום שבו תשרי
מתחילה  (שאז החמה זריחת שהתחלת כך, לילה, שעות וי"ב

בבוקר. שש בשעה לערך היא היום*) עבודת
גם 9) (ראה הרב" ב"דברי לדייק יש כמה עד רואים וכאן

שנאמרת  בשיחה גם וש"נ), .23 הערה 369 ע' חמ"ח תו"מ

בתורה  בעיקר הוא בתיבות הדיוק כלל שבדרך אף - ַָב"זשארגאן"
תושבע"פ. לגבי אפילו שבכתב

ואילך.10) 82 ע' חי"ח תו"מ גם וראה ה"ד. פ"ג תשובה הל'
וש"נ.

ענין 11) עיקר שזהו והביטול, היראה ענין כללות גם כולל
מלך", עליך תשים "שום טו) יז, (פרשתנו כמ"ש המלוכה,
וכפי  וש"נ), (במשנה). א כב, (סנהדרין עליך" אימתו "שתהא

תרט"ו**), (שנת ר"ה דערב במאמר הצ"צ שמבאר
וש"נ.12) .289 ע' חכ"ח תו"מ גם ראה
יהיו 13) דאלול שהתקיעות יותר מתאים הי' שלכאורה אף

למ  שכינה לסילוק ("סימן יוהכ"פ במוצאי התקיעה כמו כמו עלה,
ונאמר  וכו', היובל במשוך נאמר שכינה שכשעלתה במ"ת, שהי'
וש"נ)), סוסתרכ"ג. או"ח אדה"ז (שו"ע בתרועה" אלקים עלה
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המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום רביעי עמ' ב



יג      

לחׁשּבֹון 49ּכּידּוע  מּוגּבל זמן הּוא אלּול ׁשחֹודׁש ְְְְֱֶֶֶַַַָָ

ׁשּכללּותּה ּכּולּה, הּׁשנה ּדכל העבֹודה על ְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָנפׁש

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ְְְְְְְִִִִֶָָָהּוא

ׁשּמהם  ׁשּבאדם הּׁשערים מז' החל ,ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשערי

רמ"ח  ׁשּכנגד אברים, רמ"ח ּפרטי לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָנמׁש

ּבפֹועל 50מצֹותֿעׂשה  העבֹודה נעׂשית ׁשעלֿידן , ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָ

העבֹודה  ּכללּות וזֹוהי ּומעׂשה. ּדּבּור ְְְֲֲֲִִֶַַָָָָָּבמחׁשבה

לדֹודי' ּד'אני ּבאֹופן אלּול ֿ 51ּדחֹודׁש ׁשעלֿידי , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַ

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא לי', 'ּדֹודי נעׂשה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָזה

לכל  ּגם ועל ֿידם יׂשראל, לבני  מּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּגילּוי

פעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ּכל ׁשּידע עד ּכּולֹו, ְְִֵֶַַַַָָָָָהעֹולם

הּוא 52כּו' והּגילּוי ההמׁשכה ׁשּתחלת ּובאֹופן ,ְְְְִִֶֶַַַַָָ

ּכּולֹו, העֹולם לכל יּומׁש ּומּׁשם יׂשראל, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבארץ

נׁשּבע  ּכאׁשר ּגבּול את אלקי ה' ירחיב ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹּכי

ּבפרׁשתנּו ׁשּכתּוב (ּכמֹו וקדמֹוני ּוקניזי קיני ארץ ,ל הארצֹות 53לתת ּבכל ּתתּפּׁשט יׂשראל ׁשארץ ועד ,(54, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
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לחׁשּבֹון 49ּכּידּוע  מּוגּבל זמן הּוא אלּול ׁשחֹודׁש ְְְְֱֶֶֶַַַָָ

ׁשּכללּותּה ּכּולּה, הּׁשנה ּדכל העבֹודה על ְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָנפׁש

ּבכל  ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים הענין ְְְְְְְִִִִֶָָָהּוא

ׁשּמהם  ׁשּבאדם הּׁשערים מז' החל ,ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשערי

רמ"ח  ׁשּכנגד אברים, רמ"ח ּפרטי לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָנמׁש

ּבפֹועל 50מצֹותֿעׂשה  העבֹודה נעׂשית ׁשעלֿידן , ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָ

העבֹודה  ּכללּות וזֹוהי ּומעׂשה. ּדּבּור ְְְֲֲֲִִֶַַָָָָָּבמחׁשבה

לדֹודי' ּד'אני ּבאֹופן אלּול ֿ 51ּדחֹודׁש ׁשעלֿידי , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַ

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא לי', 'ּדֹודי נעׂשה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָזה

לכל  ּגם ועל ֿידם יׂשראל, לבני  מּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּגילּוי

פעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ּכל ׁשּידע עד ּכּולֹו, ְְִֵֶַַַַָָָָָהעֹולם

הּוא 52כּו' והּגילּוי ההמׁשכה ׁשּתחלת ּובאֹופן ,ְְְְִִֶֶַַַַָָ

ּכּולֹו, העֹולם לכל יּומׁש ּומּׁשם יׂשראל, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבארץ

נׁשּבע  ּכאׁשר ּגבּול את אלקי ה' ירחיב ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹּכי

ּבפרׁשתנּו ׁשּכתּוב (ּכמֹו וקדמֹוני ּוקניזי קיני ארץ ,ל הארצֹות 53לתת ּבכל ּתתּפּׁשט יׂשראל ׁשארץ ועד ,(54, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אמן. ּבימינּו ּבמהרה ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָעלֿידי
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מוגה  בלתי

 שלפנ"ז בהתוועדות להמדובר הפסח 1בהמשך (מחג אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת מתאר 2אודות שבה (
אודות  מדובר שבה הפיסקא התחלת הנה מברכים), משבת (החל בליובאוויטש אלול חודש אוירת ַאת

מ"ש  לקיים מעריב, לאחר ללמוד כבר התחילו נחמו שבת "לאחרי היא: אלול בלילה"3חודש רוני 4קומי

אלול). חודש מברכים שבת אודות ממשיך (ולאח"ז

אפשר  בדרך בזה הביאור לומר ההוספה 5ויש עם גם קשורה אלול דחודש שהעבודה לפי שזהו -
התורה. בלימוד

בזה: והענין

מכפרת  שלכן התורה, מענין למעלה שהיא התשובה, עבודת היא אלול דחודש שהעבודה אע"פ
ענין  הקדמת ע"י מ"מ, וכיו"ב), התורה, כבוד היפך תורה, ביטול (על גופא התורה ענין על גם התשובה
התשובה  לעבודת ההקדמה וזוהי התורה, בלימוד מוסיפים נחמו שבת שלאחרי [כבנדו"ד, התורה

יותר. נעלה באופן שנעשית התשובה בעבודת ניתוסף אלול], שבחודש

כמ"ש  אור, ענינה שהתורה לפי - בזה לברוא 6וההסברה (לא היא האור פעולת והרי אור", "תורה
שהוא  כפי נראה שיהי' באופן הדבר את לגלות היינו, ("באלייכטן"), להאיר אלא) חדשה, ַמציאות
גם  היא כזה ובאופן האור. לולי מאשר יותר הרבה הענין, בעצם לידיעה ועד פרטיו, בכל לאמיתתו,
פעולתה  וגודל מהותה ולהכיר לידע התשובה, ענין את מאירה שהתורה - התשובה על התורה פעולת

התשובה  לעבודת כח נתינת מהוה כשלעצמה זו ידיעה אשר אויפטאן"), קען זי ווייט .7("ווי ָ

 שנאמרו החסידות ומאמרי אלול מברכים שבת אווירת תיאור (לאחרי הנ"ל השיחה בהמשך הביאור
מהשינה  ההתעוררות אודות ו"פארשלאפן"8בו), "שלאפן" הלשונות שב' - שופר תקיעת שמיעת 9ע"י ַָָ

ברמב"ם  שנזכרו ותרדמה דשינה הענינים ב' דמלכיות 10הם לתשובה ששייכים דר"ה, דתק"ש בהרמז
ית' במלכותו למרוד ענינים 11(שלא וכל ושופרות, לזכרונות ששייכים התשובה למדריגות באים ולאח"ז ,(

דאלול  בתקיעות בהעלם ישנם ותרועה 12אלו שברים דתקיעה הקולות ג' בהם יש שלכן ,13-
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וש"נ.1) ואילך). 309 ע' ח"נ (תו"מ בתחלתה ראה ש"פ שיחת
ואילך.2) ב קטו, ח"א לקו"ד
יט.3) ב, איכה
או"ח 4) ומג"א ב"ח ספ"ד. תמיד שם. לאיכה תרגום ראה

סרל"ח.
וש"נ.5) ואילך. 224 ס"ע חל"ז תו"מ גם ראה
כג.6) ו, משלי
וש"נ.7) .311 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
בעט 8) אין ("ליגענדיג בבוקר שש דשעה הדיוק גם לבאר ויש

לחודש  כבר שמתקרבים לפי שזהו - דערפרי") אין זייגער א ַזעקס
יום  שעות י"ב ניסן), בחודש (כמו שוים והלילה היום שבו תשרי
מתחילה  (שאז החמה זריחת שהתחלת כך, לילה, שעות וי"ב

בבוקר. שש בשעה לערך היא היום*) עבודת
גם 9) (ראה הרב" ב"דברי לדייק יש כמה עד רואים וכאן

שנאמרת  בשיחה גם וש"נ), .23 הערה 369 ע' חמ"ח תו"מ

בתורה  בעיקר הוא בתיבות הדיוק כלל שבדרך אף - ַָב"זשארגאן"
תושבע"פ. לגבי אפילו שבכתב

ואילך.10) 82 ע' חי"ח תו"מ גם וראה ה"ד. פ"ג תשובה הל'
וש"נ.

ענין 11) עיקר שזהו והביטול, היראה ענין כללות גם כולל
מלך", עליך תשים "שום טו) יז, (פרשתנו כמ"ש המלוכה,
וכפי  וש"נ), (במשנה). א כב, (סנהדרין עליך" אימתו "שתהא

תרט"ו**), (שנת ר"ה דערב במאמר הצ"צ שמבאר
וש"נ.12) .289 ע' חכ"ח תו"מ גם ראה
יהיו 13) דאלול שהתקיעות יותר מתאים הי' שלכאורה אף

למ  שכינה לסילוק ("סימן יוהכ"פ במוצאי התקיעה כמו כמו עלה,
ונאמר  וכו', היובל במשוך נאמר שכינה שכשעלתה במ"ת, שהי'
וש"נ)), סוסתרכ"ג. או"ח אדה"ז (שו"ע בתרועה" אלקים עלה

כיון

                      
     

               
                       
                       

                

              

         
          

       
    

         
         

          
         

          
          

           
          

         
        

        
       

        

       
       

        
         

       
        
         

         
       

          
          

        


       
            

         
     







































































יד     

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.14הוגה 130 ס"ע ח"ט בלקו"ש

***

 לעיל להמדובר בנוגע להוסיף המקום הפסוק 15כאן על רש"י "שאינה 16בפירוש המצוה", "כל
שזהו  געכאּפט") ניט זיך האט ("קיינער לב שם לא אחד שאף - הגומרה" שם על אלא המצוה ַָנקראת

השנה. וסוף גמר זה, לזמן במיוחד שנוגע ענין
ובהקדמה:

החסרון  בגלל אותה גמר לא במצוה המתחיל אם רק לא - הוא הגומרה ע"ש המצוה קריאת ענין
נקראת  אז גם אותה, לגמור יכול הי' לא תורה ע"פ אם אפילו אלא כו', היצר פיתויי מצד בעבודתו,

דוקא. הגומרה שם על המצוה

תורה  שע"פ לפי במצוה התחיל לא כאשר גם שמו, על נקראת המצוה שכל לה"גומרה", בנוגע ועד"ז
אחרים, בענינים עסוק הי'

רש"י  שמביא בדוגמא ישראל 16וכמו כל ואילו להעלותם", בהם נתעסק לבדו משה .. יוסף ש"עצמות
בביזה" שהוצרכו 17"נתעסקו בגלל אלא וזהב, בכסף חפצים שהיו בגלל היתה לא בביזה בנ"י שהתעסקות ,

זהב  וכלי כסף כלי גו' משכנתה אשה "ושאלה הקב"ה: ציווי מצרים"לקיים את ונצלתם ובפרט 18גו' ,
במצרים  שהיו הקדושה ניצוצי והעלאת דבירור ענין שזהו החסידות ביאור ,19ע"פ

מצד  היינו התורה, ציווי ע"פ היא יוסף של בארונו התעסקו לא שבנ"י לכך שהסיבה כיון ולכאורה,
מציאות  לו שאין יצה"ר, פיתויי מצד (ולא ישראל איש של המציאות אמיתת שזוהי האלקית, נפשם

יוסף. של בארונו ההתעסקות למצות שייכים היו לא האמיתית מציאותם שמצד נמצא, אמיתית),

שמם. על נקראת זו מצוה כללות הרי המצוה, את שגמרו אלו הם שבפועל כיון ואעפ"כ,

 כוונת וגומר המשלים שהוא - דמשיחא דעקבתא דרא דורנו, של הנפלאה המעלה ביאור גם וזהו
כולה: הבריאה כל ותכלית

בתחתונים" דירה לו להיות הקב"ה "שנתאוה לפי הוא השתלשלות סדר וכל עוה"ז בריאת ,20תכלית
ודם  בשר המלך "כמשל - הזה עולם - ה"דירה" את "לנקות" הדורות, כל במשך בנ"י עבודת וזוהי
יוכל  שה"מלך" כדי כו'", וטינוף לכלוך מכל ההיכל לפנות שצריכים נאה, דירה לו לעשות שרוצים

הדירה  אל .21להיכנס

בתניא  המוטל 22[ומ"ש .. ונבזה הדיוט לאיש .. אהבתו (ש)מראה ורב גדול מ"מלך המשל אודות
(כהמשך  משם ישראל איש להוציא כדי (הקב"ה) המלך לפעולת בנוגע זה הרי - כו'" אליו ויורד באשפה
נקי' דירה שתהי' צורך יש למלך, דירה לעשות בשביל אבל מאשפתו"); ומרימו "מקימו שם: הלשון

דוקא].

היעוד  כשיקויים לעת"ל, תהי' ששלימותה - זו עבודה הארץ"23וגמר מן אעביר הטומאה רוח "את
דמשיחא. דעקבתא דרא ע"י דוקא הוא -
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ונאמר  וכו', היובל במשוך נאמר שכינה שכשעלתה במ"ת, שהי'
וש"נ)), סוסתרכ"ג. או"ח אדה"ז (שו"ע בתרועה" אלקים עלה
אלא  סופרים, מדברי לא ואפילו התורה, מן אינם ששניהם כיון
יוהכ"פ  דמוצאי התקיעה והרי הוא"), (ש"תורה ישראל מנהג רק
(תשר"ת  בר"ה התקיעות כמו אינה ר"ה) עם קשורה היא (שגם
(הקשורה  גדולה תקיעה בלבד, אחת תקיעה אלא תר"ת), תש"ת
96 ע' חל"ד לקו"ש גם וראה - גדול"). בשופר ד"תקע הענין עם

רכט. ע' ריש אלול סה"מ תו"מ ואילך.
תשכ"ט.14) שופטים ש"פ שיחת בשילוב
וש"נ.15) .(302 ע' ח"נ (תו"מ בסופה עקב ש"פ שיחת

א.16) ח, עקב
א.17) יג, סוטה
כב.18) ג, שמות
וש"נ.19) ואילך. 7 ע' חמ"ט תו"מ ראה
במדב"ר 20) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ג.21) ע, בלק לקו"ת
פמ"ו.22)
ב.)23 יג, זכרי'

     

שהרי  - בעבודתם חסרון איזה מצד אינה זו, עבודה גמרו לא הראשונים שדורות שהעובדה ומובן,
ניצוצים  ר"ב בנ"י ביררו מצרים בגלות כבר במ"ש 24אדרבה: כמרומז ומאז 25, אתם", עלה רב ערב "וגם

הדורות  היו ואח"כ הדורות, כל במשך אותם שמבררים אלקים) דשם (כהגימטריא ניצוצות פ"ו רק נשארו
דמשיחא, דעקבתא דרא זה, דורנו של העבודה ואילו כו', ואמוראים תנאים כו', והזקנים הנביאים של

קטנים" ה"פכים לברר אלא השרד 26אינה לבושי של הכפתורים את לצחצח רק שצריכים הידוע, ובלשון ,
מונדיר") דעם פון קנעּפלאך די ,27("צוּפוצן  ַ

ועי"ז  הדירה, נקיון של העבודה לגמרי נגמרת דמשיחא דעקבתא דרא עבודת ע"י שרק כיון ואעפ"כ,
נקראת  המצוה אין הרי - בתחתונים דירה ית' לו להיות ההשתלשלות סדר כללות של הכוונה נשלמת

גומרה! שם על אלא

כאשר  גם אלא באיכות, או בכמות העבודה בגודל נמדד אינו המצוה את הגומר של שהעילוי ולהעיר,
הכפתורים" "צחצוח בבחינת שהם ענינים במצוה, המתחילים ערך לפי ופשוטים קטנים בדברים עוסק

שמו. על כולה שנקראת המצוה, את הגומר של העילוי בזה יש - בלבד

זהיר  להיות הוא נחשב ובמה עילאה", ב"יחודא בהתבוננות לעסוק שצריך שחושבים אלו כמו ולא
כמו  פשוטות, עבודות הם אם גם קטנים", ה"פכים להשלים צריכים אלא רבא... שמי' יהא אמן בעניית

פשוט  באופן רבא שמי' יהא אמן שהי'28עניית מטשערנאביל, נחום ר' הרה"צ של בדרגתו אינו ָ(שהרי
רבא  שמי' יהא אמן בעניית שלו מהתענוג בגופו וכו'29שמן התפלה בעת לדבר שלא ליזהר כן וכמו ,(30.

אלא  נקראת המצוה ואין כולם, הדורות כל של העבודה את גומרים כאלו קטנים פכים השלמת וע"י
בתחתונים! דירה ית' לו לעשות כולה, העבודה כללות את עשה הוא כאילו נחשב שזה - גומרה שם על

:כולה השנה כל של העבודה ונשלמת נגמרת שעלֿידה אלול, דחודש לעבודה בנוגע הוא וכן
שמצינו  וכפי כולה. השנה כל של העבודה את ולהשלים לתקן לבנ"י שניתן הזמן הוא אלול חודש

ימי  שבעה יש ליוהכ"פ ר"ה שבין תשובה, ימי לעשרת השבוע,בנוגע ימי כל את שכוללים רצופים, ם
בכתבי  (כדאיתא שעברה השנה כל של השבועות בכל בשבוע מסויים יום מתקנים מהם אחד ובכל

השנה 31האריז"ל  ימי כל את מתקנים שבהם לעשי"ת, בהקדמה שבא אלול חודש לימי בנוגע הוא וכן .(
כולה.

את  ולהשלים לגמור גם אלא בלתיֿרצויים, ענינים על כפשוטה התשובה לענין רק לא - בזה והכוונה
הגומרה", ע"ש אלא נקראת המצוה "אין בענין (ס"ג) משנת"ל [ע"ד בהם שהתחילו הטובים הענינים
מצד  אלא) היצר, פיתויי מצד (לא היא המצוה את התחיל לא שהגומר לכך הסיבה כאשר גם שזהו

שלימות. בהם ניתוסף אלול דחודש העבודה שע"י - האלקית] נפש של חשבונות

יותר: ובפרטיות

מלומדה" אנשים "מצות בדרך רק שנעשו התומ"צ, בעסק החיות בענין חסר הי' שיחת 32אם ובלשון ,
חודש  שבמשך שעי"ז והיינו, זה, לתקן ניתן אלול בחודש הנה - "פארשלאפן" הנ"ל: אדמו"ר מו"ח ַָכ"ק
ממשיך  אזי אופן"), אלול'דיקן אן ("אויף פנימית בחיות וכו' תפילין ומניח וציצית בטלית מתעטף ַאלול

בתניא  המבואר וע"ד כולה. השנה כל במשך כדבעי שלא שנעשו שלו המצוות במעשה בנוגע 33חיות
מלוקטת  אחת תפלה אפילו בכוונה כשמתפלל ולעלות לחזור בקל תיקון לה ש"יש בכוונה, שלא לתפלה

השנה". כל מתפלות
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תו"א 24) נח. אופן במג"ע הובא סנ"ו. ח"ג יונה כנפי ראה
ובכ"מ. ג. ס, בא

לח.25) יב, בא
ועוד.26) .181 ע' ח"ב תו"מ גם ראה
וש"נ.27) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
(28.191 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
יום"29) ב"היום (נעתק קצט ע' תרע"ח נ. ס"ע תרס"ט סה"מ

וש"נ. .46 ע' תרפ"ט סה"ש וראה תמוז). טו

על 30) מכתבֿתלונה שקיבל אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
מאחת  אלא כו', השמש או מהגבאי לא - התפלה בשעת הדיבור

הצדקניות... הנשים
האריז"ל 31) סידור א'). דרוש (קודם ר"ה דרושי הכוונות שער

(עשי"ת).
ובכ"מ.32) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
ב.33) קנד, קו"א
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 לעיל להמדובר בנוגע להוסיף המקום הפסוק 15כאן על רש"י "שאינה 16בפירוש המצוה", "כל
שזהו  געכאּפט") ניט זיך האט ("קיינער לב שם לא אחד שאף - הגומרה" שם על אלא המצוה ַָנקראת

השנה. וסוף גמר זה, לזמן במיוחד שנוגע ענין
ובהקדמה:

החסרון  בגלל אותה גמר לא במצוה המתחיל אם רק לא - הוא הגומרה ע"ש המצוה קריאת ענין
נקראת  אז גם אותה, לגמור יכול הי' לא תורה ע"פ אם אפילו אלא כו', היצר פיתויי מצד בעבודתו,

דוקא. הגומרה שם על המצוה

תורה  שע"פ לפי במצוה התחיל לא כאשר גם שמו, על נקראת המצוה שכל לה"גומרה", בנוגע ועד"ז
אחרים, בענינים עסוק הי'

רש"י  שמביא בדוגמא ישראל 16וכמו כל ואילו להעלותם", בהם נתעסק לבדו משה .. יוסף ש"עצמות
בביזה" שהוצרכו 17"נתעסקו בגלל אלא וזהב, בכסף חפצים שהיו בגלל היתה לא בביזה בנ"י שהתעסקות ,

זהב  וכלי כסף כלי גו' משכנתה אשה "ושאלה הקב"ה: ציווי מצרים"לקיים את ונצלתם ובפרט 18גו' ,
במצרים  שהיו הקדושה ניצוצי והעלאת דבירור ענין שזהו החסידות ביאור ,19ע"פ

מצד  היינו התורה, ציווי ע"פ היא יוסף של בארונו התעסקו לא שבנ"י לכך שהסיבה כיון ולכאורה,
מציאות  לו שאין יצה"ר, פיתויי מצד (ולא ישראל איש של המציאות אמיתת שזוהי האלקית, נפשם

יוסף. של בארונו ההתעסקות למצות שייכים היו לא האמיתית מציאותם שמצד נמצא, אמיתית),

שמם. על נקראת זו מצוה כללות הרי המצוה, את שגמרו אלו הם שבפועל כיון ואעפ"כ,

 כוונת וגומר המשלים שהוא - דמשיחא דעקבתא דרא דורנו, של הנפלאה המעלה ביאור גם וזהו
כולה: הבריאה כל ותכלית

בתחתונים" דירה לו להיות הקב"ה "שנתאוה לפי הוא השתלשלות סדר וכל עוה"ז בריאת ,20תכלית
ודם  בשר המלך "כמשל - הזה עולם - ה"דירה" את "לנקות" הדורות, כל במשך בנ"י עבודת וזוהי
יוכל  שה"מלך" כדי כו'", וטינוף לכלוך מכל ההיכל לפנות שצריכים נאה, דירה לו לעשות שרוצים

הדירה  אל .21להיכנס

בתניא  המוטל 22[ומ"ש .. ונבזה הדיוט לאיש .. אהבתו (ש)מראה ורב גדול מ"מלך המשל אודות
(כהמשך  משם ישראל איש להוציא כדי (הקב"ה) המלך לפעולת בנוגע זה הרי - כו'" אליו ויורד באשפה
נקי' דירה שתהי' צורך יש למלך, דירה לעשות בשביל אבל מאשפתו"); ומרימו "מקימו שם: הלשון

דוקא].

היעוד  כשיקויים לעת"ל, תהי' ששלימותה - זו עבודה הארץ"23וגמר מן אעביר הטומאה רוח "את
דמשיחא. דעקבתא דרא ע"י דוקא הוא -
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ונאמר  וכו', היובל במשוך נאמר שכינה שכשעלתה במ"ת, שהי'
וש"נ)), סוסתרכ"ג. או"ח אדה"ז (שו"ע בתרועה" אלקים עלה
אלא  סופרים, מדברי לא ואפילו התורה, מן אינם ששניהם כיון
יוהכ"פ  דמוצאי התקיעה והרי הוא"), (ש"תורה ישראל מנהג רק
(תשר"ת  בר"ה התקיעות כמו אינה ר"ה) עם קשורה היא (שגם
(הקשורה  גדולה תקיעה בלבד, אחת תקיעה אלא תר"ת), תש"ת
96 ע' חל"ד לקו"ש גם וראה - גדול"). בשופר ד"תקע הענין עם

רכט. ע' ריש אלול סה"מ תו"מ ואילך.
תשכ"ט.14) שופטים ש"פ שיחת בשילוב
וש"נ.15) .(302 ע' ח"נ (תו"מ בסופה עקב ש"פ שיחת

א.16) ח, עקב
א.17) יג, סוטה
כב.18) ג, שמות
וש"נ.19) ואילך. 7 ע' חמ"ט תו"מ ראה
במדב"ר 20) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ג.21) ע, בלק לקו"ת
פמ"ו.22)
ב.)23 יג, זכרי'

     

שהרי  - בעבודתם חסרון איזה מצד אינה זו, עבודה גמרו לא הראשונים שדורות שהעובדה ומובן,
ניצוצים  ר"ב בנ"י ביררו מצרים בגלות כבר במ"ש 24אדרבה: כמרומז ומאז 25, אתם", עלה רב ערב "וגם

הדורות  היו ואח"כ הדורות, כל במשך אותם שמבררים אלקים) דשם (כהגימטריא ניצוצות פ"ו רק נשארו
דמשיחא, דעקבתא דרא זה, דורנו של העבודה ואילו כו', ואמוראים תנאים כו', והזקנים הנביאים של

קטנים" ה"פכים לברר אלא השרד 26אינה לבושי של הכפתורים את לצחצח רק שצריכים הידוע, ובלשון ,
מונדיר") דעם פון קנעּפלאך די ,27("צוּפוצן  ַ

ועי"ז  הדירה, נקיון של העבודה לגמרי נגמרת דמשיחא דעקבתא דרא עבודת ע"י שרק כיון ואעפ"כ,
נקראת  המצוה אין הרי - בתחתונים דירה ית' לו להיות ההשתלשלות סדר כללות של הכוונה נשלמת

גומרה! שם על אלא

כאשר  גם אלא באיכות, או בכמות העבודה בגודל נמדד אינו המצוה את הגומר של שהעילוי ולהעיר,
הכפתורים" "צחצוח בבחינת שהם ענינים במצוה, המתחילים ערך לפי ופשוטים קטנים בדברים עוסק

שמו. על כולה שנקראת המצוה, את הגומר של העילוי בזה יש - בלבד

זהיר  להיות הוא נחשב ובמה עילאה", ב"יחודא בהתבוננות לעסוק שצריך שחושבים אלו כמו ולא
כמו  פשוטות, עבודות הם אם גם קטנים", ה"פכים להשלים צריכים אלא רבא... שמי' יהא אמן בעניית

פשוט  באופן רבא שמי' יהא אמן שהי'28עניית מטשערנאביל, נחום ר' הרה"צ של בדרגתו אינו ָ(שהרי
רבא  שמי' יהא אמן בעניית שלו מהתענוג בגופו וכו'29שמן התפלה בעת לדבר שלא ליזהר כן וכמו ,(30.

אלא  נקראת המצוה ואין כולם, הדורות כל של העבודה את גומרים כאלו קטנים פכים השלמת וע"י
בתחתונים! דירה ית' לו לעשות כולה, העבודה כללות את עשה הוא כאילו נחשב שזה - גומרה שם על

:כולה השנה כל של העבודה ונשלמת נגמרת שעלֿידה אלול, דחודש לעבודה בנוגע הוא וכן
שמצינו  וכפי כולה. השנה כל של העבודה את ולהשלים לתקן לבנ"י שניתן הזמן הוא אלול חודש

ימי  שבעה יש ליוהכ"פ ר"ה שבין תשובה, ימי לעשרת השבוע,בנוגע ימי כל את שכוללים רצופים, ם
בכתבי  (כדאיתא שעברה השנה כל של השבועות בכל בשבוע מסויים יום מתקנים מהם אחד ובכל

השנה 31האריז"ל  ימי כל את מתקנים שבהם לעשי"ת, בהקדמה שבא אלול חודש לימי בנוגע הוא וכן .(
כולה.

את  ולהשלים לגמור גם אלא בלתיֿרצויים, ענינים על כפשוטה התשובה לענין רק לא - בזה והכוונה
הגומרה", ע"ש אלא נקראת המצוה "אין בענין (ס"ג) משנת"ל [ע"ד בהם שהתחילו הטובים הענינים
מצד  אלא) היצר, פיתויי מצד (לא היא המצוה את התחיל לא שהגומר לכך הסיבה כאשר גם שזהו

שלימות. בהם ניתוסף אלול דחודש העבודה שע"י - האלקית] נפש של חשבונות

יותר: ובפרטיות

מלומדה" אנשים "מצות בדרך רק שנעשו התומ"צ, בעסק החיות בענין חסר הי' שיחת 32אם ובלשון ,
חודש  שבמשך שעי"ז והיינו, זה, לתקן ניתן אלול בחודש הנה - "פארשלאפן" הנ"ל: אדמו"ר מו"ח ַָכ"ק
ממשיך  אזי אופן"), אלול'דיקן אן ("אויף פנימית בחיות וכו' תפילין ומניח וציצית בטלית מתעטף ַאלול

בתניא  המבואר וע"ד כולה. השנה כל במשך כדבעי שלא שנעשו שלו המצוות במעשה בנוגע 33חיות
מלוקטת  אחת תפלה אפילו בכוונה כשמתפלל ולעלות לחזור בקל תיקון לה ש"יש בכוונה, שלא לתפלה

השנה". כל מתפלות
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תו"א 24) נח. אופן במג"ע הובא סנ"ו. ח"ג יונה כנפי ראה
ובכ"מ. ג. ס, בא

לח.25) יב, בא
ועוד.26) .181 ע' ח"ב תו"מ גם ראה
וש"נ.27) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
(28.191 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
יום"29) ב"היום (נעתק קצט ע' תרע"ח נ. ס"ע תרס"ט סה"מ

וש"נ. .46 ע' תרפ"ט סה"ש וראה תמוז). טו

על 30) מכתבֿתלונה שקיבל אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
מאחת  אלא כו', השמש או מהגבאי לא - התפלה בשעת הדיבור

הצדקניות... הנשים
האריז"ל 31) סידור א'). דרוש (קודם ר"ה דרושי הכוונות שער

(עשי"ת).
ובכ"מ.32) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
ב.33) קנד, קו"א



טז     

ועוד: זאת

אתערותא  בכח רק היתה השנה כל במשך שעבודתו יתכן הרי כדבעי, הי' התומ"צ עסק כאשר גם
כענין  לדודי", "אני גופא, ה"מטה" מצד ולא הצדיקים, עבודת כענין למעלה, מצד לי", "דודי - דלעילא

התשובה. עבודת

ענין  על מלמעלה כח נתינת יש בו שגם אע"פ כי אלול, דחודש העבודה ע"י נעשה זה על והתיקון
מדה"ר  י"ג וגילוי המשכת שזהו"ע הקודמת 34העבודה, בהתוועדות העבודה 1[וכמבואר שסדר שאע"פ

"השמים  והו"ע דלעילא, אתערותא צ"ל גופא זה על הרי לי", "ודודי ואח"כ לדודי" "אני הוא דאלול
רגלי" הדום ל"הארץ שקדם עבוד 35כסאי" שתהי' לדודי", ד"אני הענין סוכ"ס  פועל זה הרי האדם ], ת

שתהי' כולה, השנה כל במשך עבודתו כל את ומתקן "גומר" הוא הרי ועי"ז ה"גומרה", שהוא מלמטה,
בתיובתא" צדיקיא "לאתבא כענין המטה, דעבודת המעלה בעבודת 36בה התשובה מעלת המשכת -

על  שמורה גו'", לדודי "אני שענינו אלול, דחודש התשובה שזוהי - מאהבה לתשובה ועד הצדיקים,
האהבה  כזכיות"37ענין לו נעשו "זדונות שעלֿידה -38.

שמו  שעל הגומרה", שם על אלא נקראת המצוה "אין לכן המצוה, את "גומר" אלול שחודש וכיון
השנה. כל עבודת כללות נקראת

ברוח  שתהי' כולה השנה כל של העבודה את ומעלים מגביהים אלול דחודש העבודה שע"י והיינו,
לי", "דודי מלמעלה, ההמשכה את פועלים ועי"ז לדודי", ד"אני באופן אלול'דיקע"), ("א "אלול" ַשל

רויחי. ומזוני חיי לבני עד הענינים, לכל בנוגע

***

 לקיים כדי היתה יוסף) של בארונו (ולא בביזה" "נתעסקו שבנ"י לכך שהסיבה (ס"ג) לעיל בהאמור
להבין: צריך - מצרים" את "ונצלתם הקב"ה ציווי

מוכח  ומזה מצרים", את "ונצלתם הציווי למרות יוסף, של בארונו התעסק רבינו משה הרי
מצרים"?! את "ונצלתם הציווי מקיום יותר גדולה יוסף של בארונו שההתעסקות

בעצמו, רבינו משה ע"י היתה יוסף של בארונו שההתעסקות שעי"ז מארז"ל ע"פ יובן הענין אך
ממנו" גדול בישראל יוסף.39ש"אין של בכבודו ניתוסף ,

ניתוסף  הי' הציבור), חובת שזוהי (ובפרט בכך עוסקים היו מישראל רבוא ששים כל אם ולכאורה:
יוסף. של בכבודו יותר עוד

מכריע  מהם מי ואיכות, כמות בענין לשקו"ט בנוגע להוכיח יש שמכאן משה 40אלא של שגדלותו -
מבנ"י. ריבוא ששים של הכמות את הכריעה (איכות)

יוסף" "עצמות כי האיכות, במעלת צורך יש יוסף של בארונו ההתעסקות שבשביל - בזה והענין
דיוסף  העצמיות על ולכן,41מורה כו', החורבן ענין בה שייך שלא בחי' היתה , יוסף עצמות העלאת

שבו. האיכות מעלת מצד דוקא, רבינו משה ע"י להיעשות צריכה

עכצ"ל, המצוה, את שגמרו בנ"י שם על נקראת יוסף של בארונו ההתעסקות מצות שכללות וכיון
בעצמו. רבינו משה בזה עסק כאילו האיכות, מעלת גם היתה יוסף של בארונו בנ"י התעסקות שבגמר
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ובכ"מ.34) ואילך. א לב, ראה לקו"ת ראה
א.35) סו, ישעי'
ובכ"מ.36) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
והעבירו).37) (ד"ה סתקפ"א לטואו"ח ב"ח ראה
ב.38) פו, יומא

(במשנה).39) ב ט, סוטה
ענגל)40) (להר"י טוב לקח לקו"ש ראה גם וראה טוֿטז. כלל

וש"נ. ואילך. 95 ס"ע חכ"ד
וש"נ.41) .86 ע' חכ"ו לקו"ש ראה

     

להורות  כדי דוקא, זה מענין הגומרה" שם על אלא נקראת המצוה ש"אין למדים שלכן לומר, ויש
המצוה  בכל שלימות פועל שהגומר הטעם הוא גופא וזה האיכות, מעלת בו יש המצוה את שהגומר

שמו. על נקראת המצוה שכללות עד כולה,

:אלול חודש של לעבודה בנוגע הוא וכן
בה  ולהמשיך כולה השנה דכל העבודה את "לגמור" הכח ישנו אלול חודש שבעבודת לכך הסיבה

ממנו". גדול ש"אין באופן ה"איכות", מעלת בה שיש לפי היא, שלימות,

באחרונים  שמבואר מה מניחים 42וזהו היו אלול "בחודש הנה בתורה, הוא עסקם שעיקר אלה שגם ,
ובתחנונים" בתפלה לעסוק לימודם .43מקצת

לעשי"ת  בנוגע והסליחות התפלות ריבוי ענין בפוסקים המבואר על שנוסף בזה 44והיינו, להתחיל יש ,
וישעי" אורי ה' "לדוד המזמור אמירת שמוסיפים ישראל וכמנהג אלול, בחודש הקאּפיטלאך 45כבר ג' וכן ,ַַ

אלול  חודש מימי יום בכל בתפלה.46שמוסיפים ההתבוננות לאריכות בנוגע וכן ,

עניני  שאר בכל הימנה" גדול ש"אין עצומה איכות יש התפלה בעבודת שדוקא לפי - בזה והענין
תורה  בלקוטי כמבואר שהוא 47התומ"צ, השדרה חוט כמשל המצוות, את ומקיים מעמיד התפלה שענין ,

האברים. ממנין אינו בעצמו שהוא אע"פ האברים, את ומקיים המעמיד

בה  וממשיכה כולה השנה כל עבודת את הגומרת היא אלול בחודש התפלה בעבודת ההוספה ולכן,
כנ"ל. שלימות,

 בתניא כמבואר - מישראל אחד כל שבנפש משה בחי' גילוי ע"י פועלים זה מאמר 48וענין בביאור
זו 49רז"ל  ומבחינה שבנפשו, ממנו" גדול "אין בחינת שזוהי - היא" זוטרתי מילתא יראה משה "לגבי

כמ"ש  רגלים, לבחינת עד הגוף, אברי בכל חיות בקרבו".50נמשכת אנכי אשר העם רגלי מאות "שש
את  הגומר משה הי' לא שלכאורה אף כי  יוסף, של ארונו העלאת בענין גם הוא שכן לומר, ויש
הנה  יהושע, ע"י היתה יוסף) של ארונו העלאת נגמרה (שעלֿידה ישראל לארץ הכניסה שהרי המצוה,
של  האמיתי הגמר כי רבינו, משה ע"י יהי' אכן דרגות) כמה יש גופא ב"גמר" (שהרי האמיתי הגמר

נאמר  עלי' והשלימה, האמיתית בגאולה יהי' ישראל לארץ אראנו 51הכניסה מצרים מארץ צאתך "כימי
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל - רבינו משה ע"י תהי' זו וכניסה .52נפלאות",

עצמו  ומצד המצוה, את לגמור זכה שלא פארֿארט") האט ("אים איכפת הי' שלמשה - הענין ַַָונקודת
רק  היתה ישראל לארץ נכנס לא שבפועל לכך והסיבה המצוה, את ולגמור ישראל לארץ להיכנס רצה
להישאר  הסכים מרעיתו, צאן את יעזוב שלא נאמן רועה ולהיותו לארץ, יכנסו שלא דורו על שנגזר לפי

במדרש  (כמבואר האמיתית 53במדבר בגאולה לארץ בכניסה המצוה, את לגמור סוכ"ס יזכה ולכן ,(
אחרון". גואל הוא ראשון "גואל - שמו על נקראת שתהי' והשלימה,

סדר  כללות של התכלית את הגומר שהוא דמשיחא, דעקבתא דדרא העבודה לענין הוא וכך
וירושלים" יהודה "תושע - בימינו - ובימיהם שמו, על נקראת ולכן ס"ד), (כנ"ל .54ההשתלשלות
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למטה 42) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח יוסף ברכי ראה
סקט"ו. שם אפרים במטה
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ב"היום 46) (נעתק וש"נ סרמ"ד. בהוספות טוב שם כתר ראה

ר"ח). אלול, א יום"
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יז      

ועוד: זאת

אתערותא  בכח רק היתה השנה כל במשך שעבודתו יתכן הרי כדבעי, הי' התומ"צ עסק כאשר גם
כענין  לדודי", "אני גופא, ה"מטה" מצד ולא הצדיקים, עבודת כענין למעלה, מצד לי", "דודי - דלעילא

התשובה. עבודת

ענין  על מלמעלה כח נתינת יש בו שגם אע"פ כי אלול, דחודש העבודה ע"י נעשה זה על והתיקון
מדה"ר  י"ג וגילוי המשכת שזהו"ע הקודמת 34העבודה, בהתוועדות העבודה 1[וכמבואר שסדר שאע"פ

"השמים  והו"ע דלעילא, אתערותא צ"ל גופא זה על הרי לי", "ודודי ואח"כ לדודי" "אני הוא דאלול
רגלי" הדום ל"הארץ שקדם עבוד 35כסאי" שתהי' לדודי", ד"אני הענין סוכ"ס  פועל זה הרי האדם ], ת

שתהי' כולה, השנה כל במשך עבודתו כל את ומתקן "גומר" הוא הרי ועי"ז ה"גומרה", שהוא מלמטה,
בתיובתא" צדיקיא "לאתבא כענין המטה, דעבודת המעלה בעבודת 36בה התשובה מעלת המשכת -

על  שמורה גו'", לדודי "אני שענינו אלול, דחודש התשובה שזוהי - מאהבה לתשובה ועד הצדיקים,
האהבה  כזכיות"37ענין לו נעשו "זדונות שעלֿידה -38.

שמו  שעל הגומרה", שם על אלא נקראת המצוה "אין לכן המצוה, את "גומר" אלול שחודש וכיון
השנה. כל עבודת כללות נקראת

ברוח  שתהי' כולה השנה כל של העבודה את ומעלים מגביהים אלול דחודש העבודה שע"י והיינו,
לי", "דודי מלמעלה, ההמשכה את פועלים ועי"ז לדודי", ד"אני באופן אלול'דיקע"), ("א "אלול" ַשל

רויחי. ומזוני חיי לבני עד הענינים, לכל בנוגע

***

 לקיים כדי היתה יוסף) של בארונו (ולא בביזה" "נתעסקו שבנ"י לכך שהסיבה (ס"ג) לעיל בהאמור
להבין: צריך - מצרים" את "ונצלתם הקב"ה ציווי

מוכח  ומזה מצרים", את "ונצלתם הציווי למרות יוסף, של בארונו התעסק רבינו משה הרי
מצרים"?! את "ונצלתם הציווי מקיום יותר גדולה יוסף של בארונו שההתעסקות

בעצמו, רבינו משה ע"י היתה יוסף של בארונו שההתעסקות שעי"ז מארז"ל ע"פ יובן הענין אך
ממנו" גדול בישראל יוסף.39ש"אין של בכבודו ניתוסף ,

ניתוסף  הי' הציבור), חובת שזוהי (ובפרט בכך עוסקים היו מישראל רבוא ששים כל אם ולכאורה:
יוסף. של בכבודו יותר עוד

מכריע  מהם מי ואיכות, כמות בענין לשקו"ט בנוגע להוכיח יש שמכאן משה 40אלא של שגדלותו -
מבנ"י. ריבוא ששים של הכמות את הכריעה (איכות)

יוסף" "עצמות כי האיכות, במעלת צורך יש יוסף של בארונו ההתעסקות שבשביל - בזה והענין
דיוסף  העצמיות על ולכן,41מורה כו', החורבן ענין בה שייך שלא בחי' היתה , יוסף עצמות העלאת

שבו. האיכות מעלת מצד דוקא, רבינו משה ע"י להיעשות צריכה

עכצ"ל, המצוה, את שגמרו בנ"י שם על נקראת יוסף של בארונו ההתעסקות מצות שכללות וכיון
בעצמו. רבינו משה בזה עסק כאילו האיכות, מעלת גם היתה יוסף של בארונו בנ"י התעסקות שבגמר
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ובכ"מ.34) ואילך. א לב, ראה לקו"ת ראה
א.35) סו, ישעי'
ובכ"מ.36) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
והעבירו).37) (ד"ה סתקפ"א לטואו"ח ב"ח ראה
ב.38) פו, יומא

(במשנה).39) ב ט, סוטה
ענגל)40) (להר"י טוב לקח לקו"ש ראה גם וראה טוֿטז. כלל

וש"נ. ואילך. 95 ס"ע חכ"ד
וש"נ.41) .86 ע' חכ"ו לקו"ש ראה

     

להורות  כדי דוקא, זה מענין הגומרה" שם על אלא נקראת המצוה ש"אין למדים שלכן לומר, ויש
המצוה  בכל שלימות פועל שהגומר הטעם הוא גופא וזה האיכות, מעלת בו יש המצוה את שהגומר

שמו. על נקראת המצוה שכללות עד כולה,

:אלול חודש של לעבודה בנוגע הוא וכן
בה  ולהמשיך כולה השנה דכל העבודה את "לגמור" הכח ישנו אלול חודש שבעבודת לכך הסיבה

ממנו". גדול ש"אין באופן ה"איכות", מעלת בה שיש לפי היא, שלימות,

באחרונים  שמבואר מה מניחים 42וזהו היו אלול "בחודש הנה בתורה, הוא עסקם שעיקר אלה שגם ,
ובתחנונים" בתפלה לעסוק לימודם .43מקצת

לעשי"ת  בנוגע והסליחות התפלות ריבוי ענין בפוסקים המבואר על שנוסף בזה 44והיינו, להתחיל יש ,
וישעי" אורי ה' "לדוד המזמור אמירת שמוסיפים ישראל וכמנהג אלול, בחודש הקאּפיטלאך 45כבר ג' וכן ,ַַ

אלול  חודש מימי יום בכל בתפלה.46שמוסיפים ההתבוננות לאריכות בנוגע וכן ,

עניני  שאר בכל הימנה" גדול ש"אין עצומה איכות יש התפלה בעבודת שדוקא לפי - בזה והענין
תורה  בלקוטי כמבואר שהוא 47התומ"צ, השדרה חוט כמשל המצוות, את ומקיים מעמיד התפלה שענין ,

האברים. ממנין אינו בעצמו שהוא אע"פ האברים, את ומקיים המעמיד

בה  וממשיכה כולה השנה כל עבודת את הגומרת היא אלול בחודש התפלה בעבודת ההוספה ולכן,
כנ"ל. שלימות,

 בתניא כמבואר - מישראל אחד כל שבנפש משה בחי' גילוי ע"י פועלים זה מאמר 48וענין בביאור
זו 49רז"ל  ומבחינה שבנפשו, ממנו" גדול "אין בחינת שזוהי - היא" זוטרתי מילתא יראה משה "לגבי

כמ"ש  רגלים, לבחינת עד הגוף, אברי בכל חיות בקרבו".50נמשכת אנכי אשר העם רגלי מאות "שש
את  הגומר משה הי' לא שלכאורה אף כי  יוסף, של ארונו העלאת בענין גם הוא שכן לומר, ויש
הנה  יהושע, ע"י היתה יוסף) של ארונו העלאת נגמרה (שעלֿידה ישראל לארץ הכניסה שהרי המצוה,
של  האמיתי הגמר כי רבינו, משה ע"י יהי' אכן דרגות) כמה יש גופא ב"גמר" (שהרי האמיתי הגמר

נאמר  עלי' והשלימה, האמיתית בגאולה יהי' ישראל לארץ אראנו 51הכניסה מצרים מארץ צאתך "כימי
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל - רבינו משה ע"י תהי' זו וכניסה .52נפלאות",

עצמו  ומצד המצוה, את לגמור זכה שלא פארֿארט") האט ("אים איכפת הי' שלמשה - הענין ַַָונקודת
רק  היתה ישראל לארץ נכנס לא שבפועל לכך והסיבה המצוה, את ולגמור ישראל לארץ להיכנס רצה
להישאר  הסכים מרעיתו, צאן את יעזוב שלא נאמן רועה ולהיותו לארץ, יכנסו שלא דורו על שנגזר לפי

במדרש  (כמבואר האמיתית 53במדבר בגאולה לארץ בכניסה המצוה, את לגמור סוכ"ס יזכה ולכן ,(
אחרון". גואל הוא ראשון "גואל - שמו על נקראת שתהי' והשלימה,

סדר  כללות של התכלית את הגומר שהוא דמשיחא, דעקבתא דדרא העבודה לענין הוא וכך
וירושלים" יהודה "תושע - בימינו - ובימיהם שמו, על נקראת ולכן ס"ד), (כנ"ל .54ההשתלשלות
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סקט"ו. שם אפרים במטה

גם 43) שהובא (וכמו בתורה מוסיפים באב שמט"ו אע"פ
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וש"נ. סקכ"ח. פי"א
ב"היום 46) (נעתק וש"נ סרמ"ד. בהוספות טוב שם כתר ראה

ר"ח). אלול, א יום"
ד.47) ע, בלק
רפמ"ב.48)
וש"נ.49) סע"ב. לג, ברכות
כא.50) יא, בהעלותך
טו.51) ז, מיכה
שער 52) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים
ועוד.53) יו"ד. חוקת תנחומא ראה
סוסכ"ג.54) אגה"ק תניא וראה טז. לג, ירמי'



יח     

 או בתרדמה ליפול שלא ולוודא אלול, חודש של הזמן את לייקר צריכים כמה עד מובן זה ומכל
כו'. "פארשלאפן") או ("שלאפן" ַָָשינה

התורה  ע"פ גם להיות שצריך הו"ע השינה ענין שכללות הכתוב 55ולהעיר, ובלשון וערבה 56, "ושכבת
בחיים" "ובחרת הבחירה, ענין להיות שיוכל כדי אבל רק 57שנתך", ולא בלעו"ז, גם השינה ענין נעשה ,

תש"ב  דשנת במאמר גם וכמבואר תרדמה, גם אלא ש"הישנים 58שינה, ביניהם, החילוק שנה) כ"ה (לפני
לבאר: וממשיך לאמת", השקר את חושבים הנרדמים אבל שקר, שהוא חלום, אלא אינו שהחלום יודעים
ע"י  והוא הקיצה, צריכים הנרדמים אבל ההתעוררות, ענין מספיק דלהישנים משנתכם, ישנים עורו "וזהו

הכתוב  ובלשון כו'", המחריד וקול יחרדו".59רעש לא ועם בעיר שופר יתקע "אם

שהרי  - פארשלאפן" ניט צייט די דארף מען מענטש, א זיין דארף "מען הנ"ל בשיחה מ"ש גם ַַַַָוזהו
ישן  ולא ער שהאדם בשעה דוקא היא השכל ופעולת השכל, ענין מצד היא בעליֿחיים על האדם מעלת
לאמיתתו, שהוא כפי אלא) בעלמא, בראי' רק (לא דבר כל רואה שאז תרדמה), של במצב לא (ובודאי

ס"א). (כנ"ל אור" "תורה ע"פ הדבר את לראות בשכלו ההתבוננות ע"י

לשלול  צריך אלא בלבד, התרדמה ענין בשלילת די לא אלול, דחודש העבודה שלצורך מובן, ומזה
הדרוש. כל את ולהשלים לתקן יוכל אז ורק השינה, ענין את גם

כולה, השנה בכל גם להיות צריך הזריזות שענין גם ומה זריזות, של באופן להיות צריך זה וכל
באגה"ק  ולבנינו 60וכמבואר לנו לעד העומדת היא ע"ה אבינו דאברהם ש"זריזותי' הזריזות, מעלת גודל

ענין  לכללות בנוגע [כמו יתירה בהדגשה הזריזות ענין להיות צריך אלול שבחודש אלא עולם", עד
הוא  זמנה כולה השנה שכל מתקנים 61התשובה, שאז כיון יתירה], בהדגשה זה הרי אלול שבחודש אלא ,

כולה. השנה כל של העבודה את ומשלימים

***

.'גו לך תתן ושוטרים שופטים ד "ה שיחה) (כעין מאמר

***

 הפסוק על רש"י בפירוש -62הביאור וכו'" בתמימות עמו "התהלך אלקיך", ה' עם תהי' "תמים
בא  זה פסוק (שהרי המצוות תרי"ג כל לקיים שצריך מקום), (כבכל שלימות מלשון אינו כאן ש"תמים"

האלה" התועבות וגו' מעונן קסמים ד"קוסם להאיסור ותצפה 63בהמשך בתמימות עמו "התהלך אלא ,(
קבל  עליך שיבוא מה כל אלא העתידות, אחר תחקור "לא כי ומעונן, קוסם אצל תשאל לא שלכן לו",

בתמימות".
לאח"ז  "השרה 64[ומ"ש (שהרי גו'" כן לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל .. האלה הגוים "כי

גו' "נביא אלא קוסם), כנגד ותומים ואורים מעונן, כנגד נביאים - ותומים" ואורים הנביאים על שכינתו
זה  ואין חדש. ענין התחלת אלא שלפניו, לענין (וטעם) המשך אינו - תשמעון" אליו אלקיך ה' לך יקים
דאגה  בגלל יתירה השתדלות על שמורה דייקא, "תחקור" - העתידות" אחר תחקור ש"לא לכך בסתירה

בלבד]. ודרישה שאלה משא"כ יתירה,

מפניך" הארץ) (מן אותם מוריש אלקיך ה' האלה התועבות ש"בגלל דכיון ולחלקו", עמו תהי' ,63"ואז
- הקב"ה של חלקו הארץ, ירושת הוא תהי'" "תמים על השכר לכן,
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התוועדויות 55) גם וראה ה"ד. פ"ד דעות הל' רמב"ם ראה
וש"נ. ואילך. 90 ס"ע ח"ד תש"נ

כד.56) ג, משלי
יט.)57 ל, נצבים

(58.7 ע' תש"ב סה"מ
ו.59) ג, עמוס

סכ"א.60)
ה"ו.61) פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה
שמסתמא 62) אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק - יג. יח, פרשתנו

זה. רש"י פירוש על שידובר כבר והודיעו הכריזו
יו"דֿיב.63) שם,
ידֿטו.64) שם,

     

ואילך. 64 ע' חי"ד בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

 לעיל המדובר אודות להעיר המקום כאן הנה - גו'" תהי' "תמים אודות (סי"א) להמדובר 65בהמשך

תמימים  תומכי ישיבת להתייסדות שנה שבעים מלאות עם :66בקשר
הדפיסו  - זה למאורע בהתוועדות 67בקשר שאמרו 65ממש"נ שנה, שבעים המספר למעלת בנוגע

לזקנה".68חז"ל  שבעים "בן נוספת: גירסא ויש לשיבה", שבעים "בן

ובכן:

כו', לאו אם והן בדיוק זוכרים אם הן אופן, שבכל ההנחות, לרשימת בנוגע כמ"פ וביקשתי אמרתי
רז" מאמר או פסוק כשמעתיקים לכלֿהפחות בדיוק.הנה הלשון את ויעתיקו בפנים יסתכלו ל,

נפש, לכל השוים בסידורים גם שנדפסה אבות, במסכת במשנה הוא הנ"ל שמארז"ל למרות ואעפ"כ,
ששים") ל"בן שייך ה"זקנה" ענין (ואילו לשיבה" שבעים "בן מפורש ושם וטף, נשים לעמיֿהארץ , גם
יש  היכן בטענות: אלי באים ואח"כ תבל!... קצוי בכל זאת ופירסמו גירסאות, שתי בזה שיש הדפיסו -

שונה. גירסא מקום באיזה מצאתי שכנראה זכות" "ללמד וצריכים כזו, גירסא

:ענין של ולגופו
(ולא  אחרינא [נוסחא "נ"א לשיבה": שבעים "בן המשנה מאמר על רש"י בפירוש למ"ש היתה כוונתי
עזרי' בן אלעזר בר' דאשכחנא היכי כי שערותיו, רוב שנתלבנו הוא, גמור זקן לשיבה אחרת)] גירסא

שבעים 69בברכות  כבן אני הרי לנפשי' איהו וקאמר זקנה, של לבנות שערות דרי תמניסר לי' דהדרי ,
האדם". שער רוב כבר מתלבן לע' אלמא שנה,

שבעים, לגיל גם אלא לזקנה"), ששים ("בן ששים לגיל רק לא הזקנה ענין שייך הנ"א שלפי ונמצא,
יש  גופא הזקנה שבענין כך, גמור", "זקן נעשה שבעים ובגיל הזקנה, ענין מתחיל ששים שבגיל והיינו,

לשיבה". שבעים "בן - גמור" ו"זקן לזקנה", ששים "בן - הזקנה התחלת דרגות: ב'

זקנה") של לבנות ("שערות השערות ליבון עם קשורה שזקנה - בזה "נתלבנו 70והענין כאשר ולכן, ,
רוב  שזהו חיורתא", שורות) עשרה (שמונה דרי סרי תמני לי' ד"אהדרו ראב"ע אצל כמו שערותיו", רוב

הוא". גמור "זקן אזי - הזקן

שמצינו  מה שפיר אתי כיון 71[ועפ"ז - שנה שבעים בן בהיותו שיבה לשון והן זקנה לשון הן בדוד
הזקנה]. גמר היא ש"שיבה"

:לבנות בשערות המעלה מהי להבין צריך עדיין אך
תמני  לי' ואהדרו ניסא לי' "אתרחיש שנה, י"ח בן בהיותו לנשיא שמינוהו לראב"ע בנוגע בשלמא
אליו  להתייחס יוכלו ואז יונגערֿמאן'טשיק"), ("א צעיר כאברך נראה יהי' שלא כדי חיורתא", דרי ַַסרי

לבנות?! בשערות המעלה מהי זאת, לולי אבל דרךֿארץ; מתוך

במדרש  מ"ש ע"פ בימים",72ויובן בא זקן ואברהם לבושי, לבוש בא .. (לאברהם) הקב"ה לו ש"אמר
דכתיב  יומין", עתיק נקרא ש"הקב"ה ששערות 73כמו והיינו, חיור", כתלג לבושה יתיב יומין "ועתיק

כו' הקב"ה של לבושו על שמורה נעלה, ענין הם כשלעצמם .74לבנות

"תמים  בענין (סי"א) לעיל המדובר עם גם קשור לבושי") לבוש "בא לאברהם אמר (שהקב"ה זה וענין
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(65.(212 ע' ח"נ (תו"מ סס"א תמוז י"ב שיחת
תשכ"ז.66) - תרנ"ז אלול ט"ו
להתייסדות 67) שנה שבעים מלאות לרגל לדינער ב"הזמנה"

תו"ת. ישיבת
ספ"ה.68) אבות
א.69) כח,

שם.70) מהרש"א ובחדא"ג א פז, ב"מ גם ראה
ג.71) פנ"ט, ב"ר ראה
ופרש"י.72) ובמת"כ ספנ"ח, שם
ט.73) ז, דניאל
וש"נ.74) שטו. ע' חשון סה"מ תו"מ גם ראה



יט      

 או בתרדמה ליפול שלא ולוודא אלול, חודש של הזמן את לייקר צריכים כמה עד מובן זה ומכל
כו'. "פארשלאפן") או ("שלאפן" ַָָשינה

התורה  ע"פ גם להיות שצריך הו"ע השינה ענין שכללות הכתוב 55ולהעיר, ובלשון וערבה 56, "ושכבת
בחיים" "ובחרת הבחירה, ענין להיות שיוכל כדי אבל רק 57שנתך", ולא בלעו"ז, גם השינה ענין נעשה ,

תש"ב  דשנת במאמר גם וכמבואר תרדמה, גם אלא ש"הישנים 58שינה, ביניהם, החילוק שנה) כ"ה (לפני
לבאר: וממשיך לאמת", השקר את חושבים הנרדמים אבל שקר, שהוא חלום, אלא אינו שהחלום יודעים
ע"י  והוא הקיצה, צריכים הנרדמים אבל ההתעוררות, ענין מספיק דלהישנים משנתכם, ישנים עורו "וזהו

הכתוב  ובלשון כו'", המחריד וקול יחרדו".59רעש לא ועם בעיר שופר יתקע "אם

שהרי  - פארשלאפן" ניט צייט די דארף מען מענטש, א זיין דארף "מען הנ"ל בשיחה מ"ש גם ַַַַָוזהו
ישן  ולא ער שהאדם בשעה דוקא היא השכל ופעולת השכל, ענין מצד היא בעליֿחיים על האדם מעלת
לאמיתתו, שהוא כפי אלא) בעלמא, בראי' רק (לא דבר כל רואה שאז תרדמה), של במצב לא (ובודאי

ס"א). (כנ"ל אור" "תורה ע"פ הדבר את לראות בשכלו ההתבוננות ע"י

לשלול  צריך אלא בלבד, התרדמה ענין בשלילת די לא אלול, דחודש העבודה שלצורך מובן, ומזה
הדרוש. כל את ולהשלים לתקן יוכל אז ורק השינה, ענין את גם

כולה, השנה בכל גם להיות צריך הזריזות שענין גם ומה זריזות, של באופן להיות צריך זה וכל
באגה"ק  ולבנינו 60וכמבואר לנו לעד העומדת היא ע"ה אבינו דאברהם ש"זריזותי' הזריזות, מעלת גודל

ענין  לכללות בנוגע [כמו יתירה בהדגשה הזריזות ענין להיות צריך אלול שבחודש אלא עולם", עד
הוא  זמנה כולה השנה שכל מתקנים 61התשובה, שאז כיון יתירה], בהדגשה זה הרי אלול שבחודש אלא ,

כולה. השנה כל של העבודה את ומשלימים

***

.'גו לך תתן ושוטרים שופטים ד "ה שיחה) (כעין מאמר

***

 הפסוק על רש"י בפירוש -62הביאור וכו'" בתמימות עמו "התהלך אלקיך", ה' עם תהי' "תמים
בא  זה פסוק (שהרי המצוות תרי"ג כל לקיים שצריך מקום), (כבכל שלימות מלשון אינו כאן ש"תמים"

האלה" התועבות וגו' מעונן קסמים ד"קוסם להאיסור ותצפה 63בהמשך בתמימות עמו "התהלך אלא ,(
קבל  עליך שיבוא מה כל אלא העתידות, אחר תחקור "לא כי ומעונן, קוסם אצל תשאל לא שלכן לו",

בתמימות".
לאח"ז  "השרה 64[ומ"ש (שהרי גו'" כן לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל .. האלה הגוים "כי

גו' "נביא אלא קוסם), כנגד ותומים ואורים מעונן, כנגד נביאים - ותומים" ואורים הנביאים על שכינתו
זה  ואין חדש. ענין התחלת אלא שלפניו, לענין (וטעם) המשך אינו - תשמעון" אליו אלקיך ה' לך יקים
דאגה  בגלל יתירה השתדלות על שמורה דייקא, "תחקור" - העתידות" אחר תחקור ש"לא לכך בסתירה

בלבד]. ודרישה שאלה משא"כ יתירה,

מפניך" הארץ) (מן אותם מוריש אלקיך ה' האלה התועבות ש"בגלל דכיון ולחלקו", עמו תהי' ,63"ואז
- הקב"ה של חלקו הארץ, ירושת הוא תהי'" "תמים על השכר לכן,
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התוועדויות 55) גם וראה ה"ד. פ"ד דעות הל' רמב"ם ראה
וש"נ. ואילך. 90 ס"ע ח"ד תש"נ

כד.56) ג, משלי
יט.)57 ל, נצבים

(58.7 ע' תש"ב סה"מ
ו.59) ג, עמוס

סכ"א.60)
ה"ו.61) פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה
שמסתמא 62) אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק - יג. יח, פרשתנו

זה. רש"י פירוש על שידובר כבר והודיעו הכריזו
יו"דֿיב.63) שם,
ידֿטו.64) שם,

     

ואילך. 64 ע' חי"ד בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

 לעיל המדובר אודות להעיר המקום כאן הנה - גו'" תהי' "תמים אודות (סי"א) להמדובר 65בהמשך

תמימים  תומכי ישיבת להתייסדות שנה שבעים מלאות עם :66בקשר
הדפיסו  - זה למאורע בהתוועדות 67בקשר שאמרו 65ממש"נ שנה, שבעים המספר למעלת בנוגע

לזקנה".68חז"ל  שבעים "בן נוספת: גירסא ויש לשיבה", שבעים "בן

ובכן:

כו', לאו אם והן בדיוק זוכרים אם הן אופן, שבכל ההנחות, לרשימת בנוגע כמ"פ וביקשתי אמרתי
רז" מאמר או פסוק כשמעתיקים לכלֿהפחות בדיוק.הנה הלשון את ויעתיקו בפנים יסתכלו ל,

נפש, לכל השוים בסידורים גם שנדפסה אבות, במסכת במשנה הוא הנ"ל שמארז"ל למרות ואעפ"כ,
ששים") ל"בן שייך ה"זקנה" ענין (ואילו לשיבה" שבעים "בן מפורש ושם וטף, נשים לעמיֿהארץ , גם
יש  היכן בטענות: אלי באים ואח"כ תבל!... קצוי בכל זאת ופירסמו גירסאות, שתי בזה שיש הדפיסו -

שונה. גירסא מקום באיזה מצאתי שכנראה זכות" "ללמד וצריכים כזו, גירסא

:ענין של ולגופו
(ולא  אחרינא [נוסחא "נ"א לשיבה": שבעים "בן המשנה מאמר על רש"י בפירוש למ"ש היתה כוונתי
עזרי' בן אלעזר בר' דאשכחנא היכי כי שערותיו, רוב שנתלבנו הוא, גמור זקן לשיבה אחרת)] גירסא

שבעים 69בברכות  כבן אני הרי לנפשי' איהו וקאמר זקנה, של לבנות שערות דרי תמניסר לי' דהדרי ,
האדם". שער רוב כבר מתלבן לע' אלמא שנה,

שבעים, לגיל גם אלא לזקנה"), ששים ("בן ששים לגיל רק לא הזקנה ענין שייך הנ"א שלפי ונמצא,
יש  גופא הזקנה שבענין כך, גמור", "זקן נעשה שבעים ובגיל הזקנה, ענין מתחיל ששים שבגיל והיינו,

לשיבה". שבעים "בן - גמור" ו"זקן לזקנה", ששים "בן - הזקנה התחלת דרגות: ב'

זקנה") של לבנות ("שערות השערות ליבון עם קשורה שזקנה - בזה "נתלבנו 70והענין כאשר ולכן, ,
רוב  שזהו חיורתא", שורות) עשרה (שמונה דרי סרי תמני לי' ד"אהדרו ראב"ע אצל כמו שערותיו", רוב

הוא". גמור "זקן אזי - הזקן

שמצינו  מה שפיר אתי כיון 71[ועפ"ז - שנה שבעים בן בהיותו שיבה לשון והן זקנה לשון הן בדוד
הזקנה]. גמר היא ש"שיבה"

:לבנות בשערות המעלה מהי להבין צריך עדיין אך
תמני  לי' ואהדרו ניסא לי' "אתרחיש שנה, י"ח בן בהיותו לנשיא שמינוהו לראב"ע בנוגע בשלמא
אליו  להתייחס יוכלו ואז יונגערֿמאן'טשיק"), ("א צעיר כאברך נראה יהי' שלא כדי חיורתא", דרי ַַסרי

לבנות?! בשערות המעלה מהי זאת, לולי אבל דרךֿארץ; מתוך

במדרש  מ"ש ע"פ בימים",72ויובן בא זקן ואברהם לבושי, לבוש בא .. (לאברהם) הקב"ה לו ש"אמר
דכתיב  יומין", עתיק נקרא ש"הקב"ה ששערות 73כמו והיינו, חיור", כתלג לבושה יתיב יומין "ועתיק

כו' הקב"ה של לבושו על שמורה נעלה, ענין הם כשלעצמם .74לבנות

"תמים  בענין (סי"א) לעיל המדובר עם גם קשור לבושי") לבוש "בא לאברהם אמר (שהקב"ה זה וענין
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(65.(212 ע' ח"נ (תו"מ סס"א תמוז י"ב שיחת
תשכ"ז.66) - תרנ"ז אלול ט"ו
להתייסדות 67) שנה שבעים מלאות לרגל לדינער ב"הזמנה"

תו"ת. ישיבת
ספ"ה.68) אבות
א.69) כח,

שם.70) מהרש"א ובחדא"ג א פז, ב"מ גם ראה
ג.71) פנ"ט, ב"ר ראה
ופרש"י.72) ובמת"כ ספנ"ח, שם
ט.73) ז, דניאל
וש"נ.74) שטו. ע' חשון סה"מ תו"מ גם ראה



כ     

נאמר  שעליו אברהם, אצל גם שמצינו כפי כו'", בתמימות עמו "התהלך אלקיך", ה' עם "ומצאת 75תהי'
כו' והתמימות האמונה ענין מצד לפניך", נאמן לבבו .76את
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מח' אלול, כתוב עבורו בבשורה הטובה, אשר הבריאות 

והפרנסה בסדר, ויהי רצון אשר להבא עוד יתוסף בזה, שהרי נצטוינו מעלין בקדש, ועניני איש הישראלי 

בידו הוא שיהיו קדושים על ידי שיהיו חייו על פי הוראת תורתנו הק' תורת חיים. ובשאלתו:

א( בהנוגע לשותפות במסחרו.

יש  שירחיבוהו,  דורש  העסק  ואם  להענין,  מי  עוד  יצרף  למה  הצליחו,  יתברך  שהשם  כיון 

להשתדל להרחיבו בכחות עצמו, ויהי רצון שתהי' הרחבה בשעה טובה ומוצלחת ולהשתמש בהריוח 

שלו לענינים בריאים ושמחים ובענינים של תורה ומצות.

ב( בשאלתו במה שיש חילוקי דיעות בינו ובין זוגתו תחי'.

יש להשתדל אשר ידידיהם יסבירו לה, שאדרבה כיון שישנו איזה ענין שאינו בשלימות בהנהגת 

בנם שי' זהו טעם נוסף לבקש מהשי"ת שיברכם בעוד זחו"ק, ובפרט שרואים במוחש שע"י הוספה בבן 

ובבת הרי חלה הטבה גם בבנים הקודמים.

ג( במ"ש אודות סוחרים המתחרים אתו וכו'.
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בברכה.

    יד חלק

 בפסוק מעתיק אלקיך" ה' עם תהיה "תמים
בתמימות  עמו "התהלך ומפרש: הכתוב כל רש"י
מה  כל אלא העתידות אחר תחקור ולא לו ותצפה
סעיף  (כדלקמן וכו'" בתמימות קבל עליך שיבוא

ב).
נאמר  פעמים וכמה כמה א) להבין: וצריך

בדורותיו" היה "תמים - בנח "תמים": :בתורה
תמים" והיה לפני "התהלך - בדיני אברהם :

רבות  פעמים - -קרבנות "תמים" להיות שצריך
רש"י  שהוצרך כאן "תמים" בתיבת קשה ומה

לפרשה?

בתמימות  עמו "התהלך - פירושו פרטי ב)
מה  כל אלא העתידות אחר תחקור ולא לו ותצפה
לרש"י  מנאֿליה - בתמימות" קבל עליך שיבוא

כולל תהיה" "תמים מקרא של פרטים דבפשוטו
אלו?

נאמר  בכתוב רש"י: פירוש בלשון מהדיוקים ג)
כותב  רש"י אבל - "דורש" "שואל" הלשון

"תחקור".

 רש"י מסיים עמו אחרֿכך תהיה "ואז :
בתמימות  עמו "התהלך של שהשכר - ולחלקו"

ולחלקו". עמו "תהיה הוא וכו'"
של  בפשוטו - זו מצוה שכר א) להבין: וצריך

מנאֿליה ב) שמיה? דכר מאן של מקרא,
השכר?מקרא

פירשו  הפסוק המפרשים היא: רש"י דכוונת ,
ת  "תמים "תמים לשנים: נחלק אלקיך" ה' עם היה

הוא עמו תהיה" "התהלך - להאדם
הוא  אלקיך" ה' "עם בתמימות": קבל בתמימות...

תהיה" - הציווי קיום .ולחלקו"על

לזה  תהיה",וההכרח "תמים הוהֿליהֿלמימר :
"עם  לא. ותו תמים", "והיה באברהם שנאמר כמו
רש"י  מפרש לכן קאֿמשמעֿלן? מאי אלקיך" ה'
קיום  שכר - בפניֿעצמו ענין הוא אלקיך" ה' ש"עם
בריתי  ואתנה שם: באברהם וכההמשך המצוה,

תמים". ד"והיה מצוה עלֿידי - גו' ובינך ביני

כי: ברש"י, כן לפרש איֿאפשר אבל

"התהלך  רש"י דברי התחלת עלֿפיֿזה א)
עמו  תהיה "ואז דבריו וסיום בתמימות" עמו...
 ֿ דבור בב' לכותבם לרש"י הוהֿליה ולחלקו"
ולפרש  תהיה" "תמים להעתיק בתחלה המתחיל:
"עם  להעתיק ואחרֿכך בתמימות", עמו.. "התהלך

ולחלקו" עמו תהיה "ואז ולפרש אלקיך" .ה'

"התהלךב) רש"י בתמימות"לשון
ד" חלק משמע והוא אדלעיל, קאי אלקיך" ה'

,"תהיה ולא "תמים הכתוב, פירוש
) בפניֿעצמו הציווי)ענין קיום .על

אלקיך" ה' "עם שנאמר מה הפשט דרך על ג)
"לא  לפניֿזה להאמור בהמשך בא כי מיותר, אינו
ודורש  וידעוני אוב ושואל גו' מעונן גו' בך ימצא
"תמים  ואתה וכו' עתידות דורש - המתים" אל

כיֿאם) הנ"ל, עם (לא תהיה  "
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יג.1) יח, פרשתנו
נח.2) ר"פ
תיבת 3) פירוש (לא הוא שם בפירש"י והאריכות א. יז, לך

לפני" "התהלך על תמים" "והי' הוספת ביאור כ"א) "תמים",
שם. רש"י במפרשי ראה - לפנ"ז הנאמר

ועוד.4) כה. יח. טו. ה, כג. ג. ד, ט. א. ג, י. ג. א, ויקרא ראה
כ"ה 5) אבל זה. סיום חסר כת"י וברש"י ושני ראשון בדפוס

פרש"י) (על חיים מים ובאר רא"ם וראה שראיתי. הדפוסים בשאר
כאן.

כאן.6) כבספרי הדרש ע"ד משא"כ
כאן.7) וש"ח באמ"ח, (11 הערה לקמן (ראה גו"א רא"ם,
קאי 8) ה"א" ד"עם [(א) בפירש"י פי' ב' שאי"ז פשוט אבל

"ד"א" הול"ל דא"כ - בפ"ע] הו"ע ה"א" "עם ב) אדלעיל,
בכ"מ. כדרכו וכיו"ב,

כאן.9) ובאמ"ח גו"א
ה"א 10) עם נשאר כאשר חסר מקרא הי' "שזה תירץ בגו"א

אבל  - ה"א" עם תהי' ואז ה"א עם תמים פי' השתא אבל בפ"ע,
ה"א" עם תהי' "תמים עוה"פ להעתיק מספיק הי' דעדיין אי"מ,
ד"תמים" הפי' אריכות לצרף ולא ולחלקו", עמו תהי' "ואז לפרש
ולחלקו" עמו תהי' "ואז להשכר בתמימות" קבל עמו.. "התהלך -

נפרדים. ענינים ב' שהם
תהי',11) תמים רק למכתב  צריך הוי שלא "כיון כתב: בגו"א

ואתה  ה"א עם תהי' תמים פעמים, שתי ה"א נכתב כאילו הוי
(נוסף  אבל - לחלקו" עמו שתהי' ראוי בתמימות דבריו כל  מקבל
זוהי  אם הרי) הג', בקושיא כדלקמן מיותר אינו ה"א" ש"עם לזה

הו"ל - רש"י קאיכוונת אלאחריו,ד"תהי'" בין אלפניו בין
לסתום. ולא

וב"משוקדים" ט) יז, (בשלח ב"מחר" דמפרש"י ובפרט
(נב, יומא וראה בפשש"מ. כן לפרש דאין משמע לד) כה, (תרומה
ועוד. ובכ"מ) (שם בתו"ש שם. ומפרשים ותוס' ובפרש"י כ)
רחוק  - ב"פ נכתב כאילו ה"א" עם ד"תהי' דלומר ומובן ואכ"מ.

מפשש"מ. יותר עוד
שאז  כלומר נפקא, מאלקיך דהכא ד"הך כ' לדוד במשכיל
שעדיין  לזה (נוסף אבל - חלקו" שתהי' אלקיך לומר שייך יהי'
בפרש"י. כלל נרמז לא הנה) שבפנים, הקושיות שאר תתורצנה לא

כאן.12) ושפ"ח טוב דבק וראה
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"תמים  ואתה וכו' עתידות דורש - המתים" אל

כיֿאם) הנ"ל, עם (לא תהיה  "
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יג.1) יח, פרשתנו
נח.2) ר"פ
תיבת 3) פירוש (לא הוא שם בפירש"י והאריכות א. יז, לך

לפני" "התהלך על תמים" "והי' הוספת ביאור כ"א) "תמים",
שם. רש"י במפרשי ראה - לפנ"ז הנאמר

ועוד.4) כה. יח. טו. ה, כג. ג. ד, ט. א. ג, י. ג. א, ויקרא ראה
כ"ה 5) אבל זה. סיום חסר כת"י וברש"י ושני ראשון בדפוס

פרש"י) (על חיים מים ובאר רא"ם וראה שראיתי. הדפוסים בשאר
כאן.

כאן.6) כבספרי הדרש ע"ד משא"כ
כאן.7) וש"ח באמ"ח, (11 הערה לקמן (ראה גו"א רא"ם,
קאי 8) ה"א" ד"עם [(א) בפירש"י פי' ב' שאי"ז פשוט אבל

"ד"א" הול"ל דא"כ - בפ"ע] הו"ע ה"א" "עם ב) אדלעיל,
בכ"מ. כדרכו וכיו"ב,

כאן.9) ובאמ"ח גו"א
ה"א 10) עם נשאר כאשר חסר מקרא הי' "שזה תירץ בגו"א

אבל  - ה"א" עם תהי' ואז ה"א עם תמים פי' השתא אבל בפ"ע,
ה"א" עם תהי' "תמים עוה"פ להעתיק מספיק הי' דעדיין אי"מ,
ד"תמים" הפי' אריכות לצרף ולא ולחלקו", עמו תהי' "ואז לפרש
ולחלקו" עמו תהי' "ואז להשכר בתמימות" קבל עמו.. "התהלך -

נפרדים. ענינים ב' שהם
תהי',11) תמים רק למכתב  צריך הוי שלא "כיון כתב: בגו"א

ואתה  ה"א עם תהי' תמים פעמים, שתי ה"א נכתב כאילו הוי
(נוסף  אבל - לחלקו" עמו שתהי' ראוי בתמימות דבריו כל  מקבל
זוהי  אם הרי) הג', בקושיא כדלקמן מיותר אינו ה"א" ש"עם לזה

הו"ל - רש"י קאיכוונת אלאחריו,ד"תהי'" בין אלפניו בין
לסתום. ולא

וב"משוקדים" ט) יז, (בשלח ב"מחר" דמפרש"י ובפרט
(נב, יומא וראה בפשש"מ. כן לפרש דאין משמע לד) כה, (תרומה
ועוד. ובכ"מ) (שם בתו"ש שם. ומפרשים ותוס' ובפרש"י כ)
רחוק  - ב"פ נכתב כאילו ה"א" עם ד"תהי' דלומר ומובן ואכ"מ.

מפשש"מ. יותר עוד
שאז  כלומר נפקא, מאלקיך דהכא ד"הך כ' לדוד במשכיל
שעדיין  לזה (נוסף אבל - חלקו" שתהי' אלקיך לומר שייך יהי'
בפרש"י. כלל נרמז לא הנה) שבפנים, הקושיות שאר תתורצנה לא

כאן.12) ושפ"ח טוב דבק וראה



כב    

"(עמו) מוסיפו שרש"י הענין תוכן מהו ד)
" רק נאמר הרי בכתוב ועוד: - ?"'ה

.אלקיך"

:בזה והביאור
הוא  מקום בכל "תמים" של הפשוט פירוש
תמים" "והיה וכן דנח, - תהיה" ו"תמים "שלם",
הקב"ה  רצון בקיום שלם - פירושם דאברהם

המפרשים  רוב פירשו בכתוב (עלֿדרךֿזה גם
להיות  פירושו, אלקיך" ה' עם תהיה ד"תמים דילן,

ה'). עם "שלם"

דרך על -אבל רש"י פירוש שיטת -
שלא  הוא הפרשה תוכן כן: לפרש איֿאפשר
קוסם  גו' בנו מעביר גו' הגוים כתועבות "לעשות

איסורים - המתים" אל ודורש גו' מספר קסמים
עושה" וכאמרו ,התועבות "ובגלל

להיות צריך שהאדם זה - היינו אלקיך, ה' עם
מצוות,קיום התרי"ג

תעשה לא לומר: מתאים עבירות,ואין
מעשיית תזהר לאֿתעשה,כיֿאם מצוות

מצוותֿעשה!ותקיים

"שתהיה  הכתוב כוונת הרמב"ן מפרש ולכן
השם עם תמים 'ה באמונת שלם כו'",

 'כו וקוסמים מעוננים אל תשמע שלא
הצריך", בכל יודיעו ולא אמת דבריהם כל "שאין
משנה  בכל, היכול כו' שמים בידי "הכל כי
ולכן  כו'", כרצונו והמזלות הכוכבים מערכות

כו'". מנביאיו העתידות נדרוש לבדו "ממנו

דכיון אבל כן, לפרש קשה מקרא של
ובפרט  סתם, אלקיך" ה' עם תהיה "תמים שאומר
"עושה  שלפניו בכתוב פעמיים ההדגשה לאחרי

שלם להיות הוא פירושו - האלה" גו' ,אלה
בו". יהיה לא מום "כל

דתמים רש"י מפרש זה, אין ולתרץ
עמו  "התהלך - אלא מקום, כבכל פירושו

 שנאמר מה עלֿדרך ,"איש ","ויעקב
שם:שזהו רש"י וכפירוש דשלימות, הענין

כו'תם, כו'.בקי חריף

הכתוב  הכתובים: המשך מובן ועלֿפיֿזה
בנו  מעביר גו' לעשות תלמד "לא ומזהיר מתחיל

כי (והטעם) המתים אל ודורש קוסם... גו'
 דבריהם שאין מפני (לא גו'" אלה עשה כל

הגוים  "כי אחרֿכך נאמר ועלֿדרךֿזה אמיתיים).
ואתה  ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל גו' האלה

      מפני (לא גו'" מקרבך נביא
אמיתיים  דבריהם אין וקוסמים שהמעוננים
לשמוע  הקב"ה - לך נתן כן "לא רש"י: (וכפירוש
על  שכינה השרה שהרי קוסמים, ואל מעוננים אל

ותומים" ואורים מטעם הנביאים לא אבל -
אמת")). דבריהם כל "שאין כנ"ל הרמב"ן, שכתב

ה' עם תהיה "תמים להזהיר הכתוב צריך ולכן
בכל  העתידות, תדע שעלֿידם אף כלומר: אלקיך",

" כיֿאם גו'" לעשות תלמד "לא תהיה זאת
עם התהלך" - " (ובמילא)

 .'וכו וקוסם מעונן אצל תשאל ולא ,"

 לא לו", ש"תצפה בזה לשאול: מקום אבל
התועבות  עשיית שעלֿידי התועלת ישיג ולא יגיע
- ובמילא העתידות, ידיעת - המתים אל ודורש גו'

וכו'. להתנהג איך
אחרי  תחקור "ולא רש"י ממשיך לכן
היא  בתמימות" עמו ד"התהלך ההנהגה העתידות":

ולא להקב"ה בעתיד.שיצפה יקרהו מה

אחר  יחקור שלא מאחר מובן: אינו עדיין אבל
יום  יולד מה - תמידית בדאגה יהיה הרי העתידות,

-(וכנראה גם  זה (והרי - ( של הנהגה
?(

"אלא רש"י ממשיך עליך מהולכן
אלקיך  ה' עם בתמימות הליכה בתמימות": קבל

לקבל זה גם מאת כוללת עליו שיבוא מה
כו' בין לטובה בין - (במנוחה הקב"ה -

כלל. ידאוג לא ובמילא ו)בתמימות,
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פרש"י 13) של ענינו אין הרי - הספרי לשון שכ"ה ואף
בפשש"מ. המוכרח רק כ"א מדרז"ל, לשונות להעתיק

בפנים.14) לקמן הובאו - ורמב"ן רמב"ם תרגום, ראה
ג. מה, נצבים לקו"ת וראה כאן. אוה"ח ספורנו, חזקוני, ראב"ע,

ועוד.
כז.15) כה, תולדות

נאמר 16) שבכתוב אף - ותומים" "אורים רש"י שמוסיף ומה
ב' נגד הם ו"או"ת" "נביא" הדברים שב' י"ל - "נביא" רק
דקוסם  ו"קוסמים". "מעוננים" בגוים שישנם שבכתוב הדברים
י) יח, (פירש"י לו" יגיד ומקלו כו' ואומר מקלו את "האוחז הוא
דברי  לכהן שמגלים ותומים" "אורים להבדיל, זה, ודוגמת -
כו' פלונית עונה שאומרים עונות נותני "אלו - "מעונן" נבואה:
להבדיל  ודוגמתו, - עצמם ע"י אלו שדברים העינים", אוחזי אלו

"נביא". -
כבר  ותומים האורים כי - "נביא" רק בכתוב נאמר לא ובכ"ז

לך". יקים "נביא.. הוא דכאן והחידוש לפנ"ז, בקרא מפורש
ה):17) ו, (ואתחנן מאודך,כמש"נ בכל ה"א.. את
 ברכות) רז"ל ובל' לך. שמודד ומדה מדה בכל כו' ד"א :

בשמחה". "לקבולינהו ב) ט,

    

 כותב לזה דבהמשך לומר מקום לכאורה
פשוטו  לפרש לא ולחלקו", עמו תהיה "ואז רש"י
אפשר  איך להתלמיד להסביר כיֿאם מקרא, של

בתמימות: שיהיה
בתמימות  יהיה ולכן דאגה, כל שוללת זו ידיעה
לו  יהיה טוב ולחלקו", עמו "תהיה כי - אמיתית

בגשמיות. גם

כי  רש"י, בכוונת כן לומר איֿאפשר אבל
ולחלקו, עמו דיהיה לרש"י מנאֿליה א) עלֿפיֿזה:

" לומר לרש"י הוהֿליה עמו ב) תהיה
" ולא כו'".ולחלקו", תהיה

בזה: והביאור

הפרשה, כללות לתוכן בהמשך בא זה פסוק
האלה  התועבות ש"בגלל דכשם מובן, מזה כנ"ל.

אלקיך -ה' כן מפניך", הארץ) (מן אותם
להיות  שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה, טובה במדה
- אלקיך" ה' עם תהיה ד"תמים ההנהגה על שכר

הארץ. ירושת

ממשיך  עמוולכן תהיה "אז ",רש"י
עמו", הוי' ש"חלק וכיון הקב"ה, של "חלקו"

ישראל לכן  ארץ - ארץ" במתי על ,"ירכיבהו
לעיל  שנאמר כמו הקב"ה, של אשר ארצו "ארץ

למלך  משל וגו'", בה אלקיך ה' לו עיני שהיו
נותן  אוהב שהוא לבן אשר שדות, לו ויש בנים
אשר  "הארץ זו פרשה וכהתחלת - טובה. הכי שדה
זה  לפסוק ובתכיפות לפני וכן לך", נותן אלקיך ה'

ישראל) (מארץ אותם ועלֿדרך "מוריש - "
מכבר  שנאמר (חבבתמה קנית זו עם :

ותטעמו תביאמו ( .

 תמים" הכתוב אחרי קשה: הנ"ל עלֿפי אבל
הגוים  "כי בפרשה: ממשיך אלקיך" ה' עם תהיה
לא  ואתה ישמעו, קוסמים ואל מעוננים אל האלה..

גו' יקים כמוני מקרבך נביא אלקיך. ה' לך נתן כן
- תשמעון" אליו

תהיה" ד"תמים וכו' הרמב"ן לפירוש בשלמא
אל  לשמוע ולא הקב"ה עם "שלם" להיות פירושו
הכתוב  הפרשה: המשך מובן המתים", "קוסם..
וכו', מעוננים אל לדרוש שלא הדבר טעם מבאר
מקרבך  נביא אלקיך, ה' לך נתן כן לא ש"אתה לפי

הנביא,גו'", עלֿידי העתידות ידרשו ישראל דבני
אמת. דברי ישמעו ממנו רק כי 

זה הרי רש"י, לפירוש שנאמר אבל למה
שהם  דאף כנ"ל, פירושו, תהיה" "תמים קודם:
גו'", תלמד "לא זאת בכל אמת, דברי אומרים

" אלקיך..כיֿאם ה' עם תהיה  
 האלה הגוים "כי לאחריֿזה ותיכף כו'":

גו' מקרבך נביא גו' ואתה גו' מעוננים אל גו'
 עלֿידי) העתידות אחר לחקור שמותר - "
נביא)?

:בזה והביאור
גו' האלה הגוים "כי שנאמר מה רש"י, לפירוש
המשך  אינו גו'" מקרבך נביא גו' כן לא ואתה

ענין התחלת - אלא שלפניו, לפרשה ,(וטעם)
וגו'. נביא יקים שהקב"ה

" שנאמר לא ומה הוא וגו'" האלה הגוים
אלא  לפניֿזה, הנאמר על ("דהא") טעם נתינת

"כאשר" התחלת פירושו מצינו ועלֿדרךֿזה .
בתורה  פרשיות .כמה

דרך  על שהוא רש"י , לפירוש זה כל והנה
 כבכל תהיה" "תמים לפרש איֿאפשר ולכן ,

- מפרשומקום אלא ג), (סעיף כנ"ל ,,
היא  גו'" האלה הגוים "כי שנאמר מה ולפיֿזה

חדשה  .פרשה

מקרא: של פשוטו עלֿפי זה מוכרח ובלאוֿהכי
היא האלה" הגוים "כי דפרשת נאמר אם

להכפיל ליה למה - הקודמת לפרשה 
גו'? ומעונן" קסמים "קוסם דהגוים ההמשך באותו
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מעתיק 18) שלכן וי"ל אלקיך". ה' "עם פי' שזה לא אבל

ד"עם  להדגיש - גו'" "תמים תיבת רק נוגע פירושו בתחילת רש"י
תהי'" ל"תמים מחובר כפי'ה"א" שלא הכתוב, פירוש

"תמים  רק מעתיק הי' אם משא"כ .(7 הערה (דלעיל המפרשים
ה"א" "עם דהתיבות הנ"ל כמפרשים משמע הי' אז הרי וגו'" תהי'

מרמזן). שלכן מדה כנגד (מדה השכר תוכנו - מרמזן שרק
טֿיג.19) לב, האזינו
סברא 20) ה"ז - אלה כתובים התלמיד למד לא שעדיין ואף
.כבפנים -
יב.21) יא, עקב
כז.22) א, דברים פרש"י ראה
ובפירש"י.23) טזֿיז. טו, בשלח

שם.24) ובהערות 78 ע' לקמן ראה
גו'".25) הארץ אל בא אתה "כי עצמה זו פרשה התחלת וכמו
מה 26) מובן החדש) ענין התחלת - (שכאן זה שלפי' ולהעיר

הרמב"ן  לפי' משא"כ ("חמישי"): קה"ת בחלוקת כאן שמספיקים
למה  צ"ע לפנ"ז, הנאמר על טעם נתינת הוא  גו'" הגוים ש"כי
דרביעי. בההפסק - לכ"ע - צ"ע (ועד"ז ההמשך באמצע מפסיקים
הפרשיות" סיום "סדר וירמש), (להר"א מאו"א ס' וראה ובכ"מ).
בעהמ"ס  - ממונקאטש וכו' הרה"ג (מנהגי ושלום חיים דרכי בס'

מנח"א).



כג     

"(עמו) מוסיפו שרש"י הענין תוכן מהו ד)
" רק נאמר הרי בכתוב ועוד: - ?"'ה

.אלקיך"

:בזה והביאור
הוא  מקום בכל "תמים" של הפשוט פירוש
תמים" "והיה וכן דנח, - תהיה" ו"תמים "שלם",
הקב"ה  רצון בקיום שלם - פירושם דאברהם

המפרשים  רוב פירשו בכתוב (עלֿדרךֿזה גם
להיות  פירושו, אלקיך" ה' עם תהיה ד"תמים דילן,

ה'). עם "שלם"

דרך על -אבל רש"י פירוש שיטת -
שלא  הוא הפרשה תוכן כן: לפרש איֿאפשר
קוסם  גו' בנו מעביר גו' הגוים כתועבות "לעשות

איסורים - המתים" אל ודורש גו' מספר קסמים
עושה" וכאמרו ,התועבות "ובגלל

להיות צריך שהאדם זה - היינו אלקיך, ה' עם
מצוות,קיום התרי"ג

תעשה לא לומר: מתאים עבירות,ואין
מעשיית תזהר לאֿתעשה,כיֿאם מצוות

מצוותֿעשה!ותקיים

"שתהיה  הכתוב כוונת הרמב"ן מפרש ולכן
השם עם תמים 'ה באמונת שלם כו'",

 'כו וקוסמים מעוננים אל תשמע שלא
הצריך", בכל יודיעו ולא אמת דבריהם כל "שאין
משנה  בכל, היכול כו' שמים בידי "הכל כי
ולכן  כו'", כרצונו והמזלות הכוכבים מערכות

כו'". מנביאיו העתידות נדרוש לבדו "ממנו

דכיון אבל כן, לפרש קשה מקרא של
ובפרט  סתם, אלקיך" ה' עם תהיה "תמים שאומר
"עושה  שלפניו בכתוב פעמיים ההדגשה לאחרי

שלם להיות הוא פירושו - האלה" גו' ,אלה
בו". יהיה לא מום "כל

דתמים רש"י מפרש זה, אין ולתרץ
עמו  "התהלך - אלא מקום, כבכל פירושו

 שנאמר מה עלֿדרך ,"איש ","ויעקב
שם:שזהו רש"י וכפירוש דשלימות, הענין

כו'תם, כו'.בקי חריף

הכתוב  הכתובים: המשך מובן ועלֿפיֿזה
בנו  מעביר גו' לעשות תלמד "לא ומזהיר מתחיל

כי (והטעם) המתים אל ודורש קוסם... גו'
 דבריהם שאין מפני (לא גו'" אלה עשה כל

הגוים  "כי אחרֿכך נאמר ועלֿדרךֿזה אמיתיים).
ואתה  ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל גו' האלה

      מפני (לא גו'" מקרבך נביא
אמיתיים  דבריהם אין וקוסמים שהמעוננים
לשמוע  הקב"ה - לך נתן כן "לא רש"י: (וכפירוש
על  שכינה השרה שהרי קוסמים, ואל מעוננים אל

ותומים" ואורים מטעם הנביאים לא אבל -
אמת")). דבריהם כל "שאין כנ"ל הרמב"ן, שכתב

ה' עם תהיה "תמים להזהיר הכתוב צריך ולכן
בכל  העתידות, תדע שעלֿידם אף כלומר: אלקיך",

" כיֿאם גו'" לעשות תלמד "לא תהיה זאת
עם התהלך" - " (ובמילא)

 .'וכו וקוסם מעונן אצל תשאל ולא ,"

 לא לו", ש"תצפה בזה לשאול: מקום אבל
התועבות  עשיית שעלֿידי התועלת ישיג ולא יגיע
- ובמילא העתידות, ידיעת - המתים אל ודורש גו'

וכו'. להתנהג איך
אחרי  תחקור "ולא רש"י ממשיך לכן
היא  בתמימות" עמו ד"התהלך ההנהגה העתידות":

ולא להקב"ה בעתיד.שיצפה יקרהו מה

אחר  יחקור שלא מאחר מובן: אינו עדיין אבל
יום  יולד מה - תמידית בדאגה יהיה הרי העתידות,

-(וכנראה גם  זה (והרי - ( של הנהגה
?(

"אלא רש"י ממשיך עליך מהולכן
אלקיך  ה' עם בתמימות הליכה בתמימות": קבל

לקבל זה גם מאת כוללת עליו שיבוא מה
כו' בין לטובה בין - (במנוחה הקב"ה -

כלל. ידאוג לא ובמילא ו)בתמימות,
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פרש"י 13) של ענינו אין הרי - הספרי לשון שכ"ה ואף
בפשש"מ. המוכרח רק כ"א מדרז"ל, לשונות להעתיק

בפנים.14) לקמן הובאו - ורמב"ן רמב"ם תרגום, ראה
ג. מה, נצבים לקו"ת וראה כאן. אוה"ח ספורנו, חזקוני, ראב"ע,

ועוד.
כז.15) כה, תולדות

נאמר 16) שבכתוב אף - ותומים" "אורים רש"י שמוסיף ומה
ב' נגד הם ו"או"ת" "נביא" הדברים שב' י"ל - "נביא" רק
דקוסם  ו"קוסמים". "מעוננים" בגוים שישנם שבכתוב הדברים
י) יח, (פירש"י לו" יגיד ומקלו כו' ואומר מקלו את "האוחז הוא
דברי  לכהן שמגלים ותומים" "אורים להבדיל, זה, ודוגמת -
כו' פלונית עונה שאומרים עונות נותני "אלו - "מעונן" נבואה:
להבדיל  ודוגמתו, - עצמם ע"י אלו שדברים העינים", אוחזי אלו

"נביא". -
כבר  ותומים האורים כי - "נביא" רק בכתוב נאמר לא ובכ"ז

לך". יקים "נביא.. הוא דכאן והחידוש לפנ"ז, בקרא מפורש
ה):17) ו, (ואתחנן מאודך,כמש"נ בכל ה"א.. את
 ברכות) רז"ל ובל' לך. שמודד ומדה מדה בכל כו' ד"א :

בשמחה". "לקבולינהו ב) ט,

    

 כותב לזה דבהמשך לומר מקום לכאורה
פשוטו  לפרש לא ולחלקו", עמו תהיה "ואז רש"י
אפשר  איך להתלמיד להסביר כיֿאם מקרא, של

בתמימות: שיהיה
בתמימות  יהיה ולכן דאגה, כל שוללת זו ידיעה
לו  יהיה טוב ולחלקו", עמו "תהיה כי - אמיתית

בגשמיות. גם

כי  רש"י, בכוונת כן לומר איֿאפשר אבל
ולחלקו, עמו דיהיה לרש"י מנאֿליה א) עלֿפיֿזה:

" לומר לרש"י הוהֿליה עמו ב) תהיה
" ולא כו'".ולחלקו", תהיה

בזה: והביאור

הפרשה, כללות לתוכן בהמשך בא זה פסוק
האלה  התועבות ש"בגלל דכשם מובן, מזה כנ"ל.

אלקיך -ה' כן מפניך", הארץ) (מן אותם
להיות  שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה, טובה במדה
- אלקיך" ה' עם תהיה ד"תמים ההנהגה על שכר

הארץ. ירושת

ממשיך  עמוולכן תהיה "אז ",רש"י
עמו", הוי' ש"חלק וכיון הקב"ה, של "חלקו"

ישראל לכן  ארץ - ארץ" במתי על ,"ירכיבהו
לעיל  שנאמר כמו הקב"ה, של אשר ארצו "ארץ

למלך  משל וגו'", בה אלקיך ה' לו עיני שהיו
נותן  אוהב שהוא לבן אשר שדות, לו ויש בנים
אשר  "הארץ זו פרשה וכהתחלת - טובה. הכי שדה
זה  לפסוק ובתכיפות לפני וכן לך", נותן אלקיך ה'

ישראל) (מארץ אותם ועלֿדרך "מוריש - "
מכבר  שנאמר (חבבתמה קנית זו עם :

ותטעמו תביאמו ( .

 תמים" הכתוב אחרי קשה: הנ"ל עלֿפי אבל
הגוים  "כי בפרשה: ממשיך אלקיך" ה' עם תהיה
לא  ואתה ישמעו, קוסמים ואל מעוננים אל האלה..

גו' יקים כמוני מקרבך נביא אלקיך. ה' לך נתן כן
- תשמעון" אליו

תהיה" ד"תמים וכו' הרמב"ן לפירוש בשלמא
אל  לשמוע ולא הקב"ה עם "שלם" להיות פירושו
הכתוב  הפרשה: המשך מובן המתים", "קוסם..
וכו', מעוננים אל לדרוש שלא הדבר טעם מבאר
מקרבך  נביא אלקיך, ה' לך נתן כן לא ש"אתה לפי

הנביא,גו'", עלֿידי העתידות ידרשו ישראל דבני
אמת. דברי ישמעו ממנו רק כי 

זה הרי רש"י, לפירוש שנאמר אבל למה
שהם  דאף כנ"ל, פירושו, תהיה" "תמים קודם:
גו'", תלמד "לא זאת בכל אמת, דברי אומרים

" אלקיך..כיֿאם ה' עם תהיה  
 האלה הגוים "כי לאחריֿזה ותיכף כו'":

גו' מקרבך נביא גו' ואתה גו' מעוננים אל גו'
 עלֿידי) העתידות אחר לחקור שמותר - "
נביא)?

:בזה והביאור
גו' האלה הגוים "כי שנאמר מה רש"י, לפירוש
המשך  אינו גו'" מקרבך נביא גו' כן לא ואתה

ענין התחלת - אלא שלפניו, לפרשה ,(וטעם)
וגו'. נביא יקים שהקב"ה

" שנאמר לא ומה הוא וגו'" האלה הגוים
אלא  לפניֿזה, הנאמר על ("דהא") טעם נתינת

"כאשר" התחלת פירושו מצינו ועלֿדרךֿזה .
בתורה  פרשיות .כמה

דרך  על שהוא רש"י , לפירוש זה כל והנה
 כבכל תהיה" "תמים לפרש איֿאפשר ולכן ,

- מפרשומקום אלא ג), (סעיף כנ"ל ,,
היא  גו'" האלה הגוים "כי שנאמר מה ולפיֿזה

חדשה  .פרשה

מקרא: של פשוטו עלֿפי זה מוכרח ובלאוֿהכי
היא האלה" הגוים "כי דפרשת נאמר אם

להכפיל ליה למה - הקודמת לפרשה 
גו'? ומעונן" קסמים "קוסם דהגוים ההמשך באותו
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מעתיק 18) שלכן וי"ל אלקיך". ה' "עם פי' שזה לא אבל

ד"עם  להדגיש - גו'" "תמים תיבת רק נוגע פירושו בתחילת רש"י
תהי'" ל"תמים מחובר כפי'ה"א" שלא הכתוב, פירוש

"תמים  רק מעתיק הי' אם משא"כ .(7 הערה (דלעיל המפרשים
ה"א" "עם דהתיבות הנ"ל כמפרשים משמע הי' אז הרי וגו'" תהי'

מרמזן). שלכן מדה כנגד (מדה השכר תוכנו - מרמזן שרק
טֿיג.19) לב, האזינו
סברא 20) ה"ז - אלה כתובים התלמיד למד לא שעדיין ואף
.כבפנים -
יב.21) יא, עקב
כז.22) א, דברים פרש"י ראה
ובפירש"י.23) טזֿיז. טו, בשלח

שם.24) ובהערות 78 ע' לקמן ראה
גו'".25) הארץ אל בא אתה "כי עצמה זו פרשה התחלת וכמו
מה 26) מובן החדש) ענין התחלת - (שכאן זה שלפי' ולהעיר

הרמב"ן  לפי' משא"כ ("חמישי"): קה"ת בחלוקת כאן שמספיקים
למה  צ"ע לפנ"ז, הנאמר על טעם נתינת הוא  גו'" הגוים ש"כי
דרביעי. בההפסק - לכ"ע - צ"ע (ועד"ז ההמשך באמצע מפסיקים
הפרשיות" סיום "סדר וירמש), (להר"א מאו"א ס' וראה ובכ"מ).
בעהמ"ס  - ממונקאטש וכו' הרה"ג (מנהגי ושלום חיים דרכי בס'

מנח"א).



כד    

נביא  שעלֿידי מפורש שעלֿכלֿפנים כיון אבל
- משמע דידן בכתובים (וגם עתידות לשאול מותר
וגו') קוסם עלֿידי שבא מפני הוא האיסור דעיקר

רש" זה מתרץ - הקודמת לפרשה עלֿידי בסתירה י
השתדלות  - דוקא תחקור לא (השינוי) הדיוק

שאלה יתרה  מהֿשאיןֿכן יתרה, דאגה על המורה
דרישה. ואפילו בעלמא

להרמב"ן  פשוטו מהֿשאיןֿכן פירושו שאין ,
(ולכן  שלם, - "תמים" פירש דוקא, מקרא של

כו' "תמים מוסיף  ולכן ג), סעיף כנ"ל "
ש"יקים  אלפניו, טעם הוא גו'" הגוים ד"כי מפרש
ממנו  תשמע ואתה בפיו דבריו ויתן נביא בקרבך
קוסם  אל בעתידות אתה תצטרך ולא אֿל, יפעל מה
בכל  יודיעו ולא אמת, דבריהם כל שאין כו' ומנחש
יפול  ולא השם חפץ תודיע בנבואה אבל הצריך.

דבר".

רש"י: שבפירוש ההלכה דרך על מענינים

דהרמב"ם  פלוגתא - גו'" תהיה "תמים בציווי
לא  הרמב"ם המצוות: במנין נמנה אם והרמב"ן

בהשגותיו  והרמב"ן שלו, המצוות בספר הביאו

יתברך  עמו תמים לבבנו להיות ("שנצטווינו מנאו
צוואה  שהיא הרב חשב "ואולי ומסיים - וכו'")
לא  ולכן כו' התורה בדרכי וללכת המצוות כוללת

בחשבונו". הביא

שיטתם  לפי זו בפלוגתא דאזלי לומר ויש
גו'". תהיה "תמים הכתוב בפירוש

הרמב"ם  אלו:כתב איסורים כל בטעם
ראוי  ואין הן.. וכזב שקר דברי כולן אלו ודברים
בהבלים  להמשך מחוכמים חכמים שהם לישראל
בראיות  ידעו הדעת ותמימי החכמה בעלי אלו..

שנמשכו  והבל תהו כו' הדברים אלה שכל ברורות
בגללן. האמת דרכי כל ונטשו הדעת חסרי בהן
אלו  כל על כשהזהירה תורה אמרה זה ומפני

אלקיך". הוי' עם תהיה "תמים

ענינו  גו' תהיה דתמים מפרש שהרמב"ם היינו,
ושלימות ציווי תמימות שהוא מובן ובמילא .

בדעת כולל  (ושלם) תמים להיות - תוכנו שהרי ,
הקב"ה. ציוויי כל קיום כולל שזהו - אלקיך ה' עם
דוקא  זו בפרשה זה לציווי שקבעוהו היות עם ולכן

אלו כל על זאת "כשהזהירה בכל ,"
לקיום כולל שייך ציווי והוי .המצוות,

אליו  לבבנו "שנייחד שמפרש הרמב"ן אבל
כו' כל עושה לבדו שהוא ושנאמין יתברך, לבדו
משנה  הוא כי כו' הבאות נדרוש לבדו וממנו
ציווי  אינו כו'", כרצונו והמזלות הכוכבים מערכות

היות עם בכל כולל: הוא דאמונה הענין
גו'" תהיה ד"תמים כאן הציווי הרי ומצוות, התורה

רק כל שייך (לא יתברך באמונתו מסויימים
מערכות  לשנות ביכלתו אשר ומצוות), התורה
עתידות. דברי אצלם לחקור אין שלכן כו' הכוכבים

מקרא, של פשוטו רש"י, לפירוש אולם
מלשון  אלא) "שלם" לשון (לא הוא ד"תמים"

הרי - התהלך") פרטית מצוה שזוהי
מצוותֿעשה, במנין ונמנית - בתמימות") עמו

"לא  שלפניֿזה הלאֿתעשה מצות על נוסף
עתידות). חוקרי מיני (כל גו'" קוסם גו' בך ימצא

ולחלקו. עמו תהי' ואז

גו' בך ימצא לא קיום דעלֿידי לומר יש ואולי
כו' לו מצפה גם וכשהוא עמו, תהיה - הוי' תועבת

גם יהיה בתמימות מקבל שיבוא מה .וכל
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טו.27) יג, ראה לעיל ראה
הוא 28) גו' יקום (ש"כי להרמב"ן גם אופן, שבכל מובן אבל

- עתידות לחקור אסור נבואה, שבטלה לאחרי שגם י"ל טעם")
ולהעיר  - שם. ובנ"כ תשובה ובדרכי רסקע"ט יו"ד שו"ע ראה

סכ"ב.
ח.29) מ"ע הנוספים העשין במנין בסהמ"צ
מ"ז.30) פ"ד ע"ז פיה"מ וראה ספי"א. ע"ז הל'
מהם 31) כאו"א שמנה ד"מאחר תי' שם) (ספהמ"צ במג"א

אבל  - כו'" הדברים אלו על אחרת אזהרה להביא א"צ בפ"ע, לאו
שהשיג  - יח מל"ת רס"ג) (לסהמ"צ פערלא הרי"פ  בביאור ראה

ולכאורה מצוה עליו. דהוי ס"ל (והרמב"ם הרמב"ן מש"כ ע"פ
דרכי  כל "ונטשו שם) ע"ז (הל' הרמב"ם דברי יובנו כוללת)

הוא) הקצה אל הקצה מן (שההיפך (וסיומו בגללן" האמת
פי' וזהו תהי'). .בו אין אחד מום שאף ,

לדעת 32) גם - כו' למעונן לשאול שהאיסור נאמר אם ואף
הוא - כ.הרמב"ם קיג, (פסחים תהי' דתמים הציווי מפני

וראה  סק"א. שם ש"ך וראה וברמ"א, ס"א סקע"ט יו"ד שו"ע
וכתבים) (פסקים הדשן תרומת - הרמב"ם) (בדעת בזה השקו"ט
מנ"ח  וראה סי"ג. פ"ח חולין יש"ש ג. סי' מהרש"ל שו"ת צו. סי'
ט. ז. ה"ד. שם ע"ז הל' הרמב"ם לשון ועיין ועוד. תקי. מצוה

אי"ז בכ"ז - ואכ"מ) לב. לא. מל"ת סהמ"צ "מעשה יד. על
ציווי כ"א ,"שממנו לשאול שאסור זה גם

כו'.



כה     

נביא  שעלֿידי מפורש שעלֿכלֿפנים כיון אבל
- משמע דידן בכתובים (וגם עתידות לשאול מותר
וגו') קוסם עלֿידי שבא מפני הוא האיסור דעיקר

רש" זה מתרץ - הקודמת לפרשה עלֿידי בסתירה י
השתדלות  - דוקא תחקור לא (השינוי) הדיוק

שאלה יתרה  מהֿשאיןֿכן יתרה, דאגה על המורה
דרישה. ואפילו בעלמא

להרמב"ן  פשוטו מהֿשאיןֿכן פירושו שאין ,
(ולכן  שלם, - "תמים" פירש דוקא, מקרא של

כו' "תמים מוסיף  ולכן ג), סעיף כנ"ל "
ש"יקים  אלפניו, טעם הוא גו'" הגוים ד"כי מפרש
ממנו  תשמע ואתה בפיו דבריו ויתן נביא בקרבך
קוסם  אל בעתידות אתה תצטרך ולא אֿל, יפעל מה
בכל  יודיעו ולא אמת, דבריהם כל שאין כו' ומנחש
יפול  ולא השם חפץ תודיע בנבואה אבל הצריך.

דבר".

רש"י: שבפירוש ההלכה דרך על מענינים

דהרמב"ם  פלוגתא - גו'" תהיה "תמים בציווי
לא  הרמב"ם המצוות: במנין נמנה אם והרמב"ן

בהשגותיו  והרמב"ן שלו, המצוות בספר הביאו

יתברך  עמו תמים לבבנו להיות ("שנצטווינו מנאו
צוואה  שהיא הרב חשב "ואולי ומסיים - וכו'")
לא  ולכן כו' התורה בדרכי וללכת המצוות כוללת

בחשבונו". הביא

שיטתם  לפי זו בפלוגתא דאזלי לומר ויש
גו'". תהיה "תמים הכתוב בפירוש

הרמב"ם  אלו:כתב איסורים כל בטעם
ראוי  ואין הן.. וכזב שקר דברי כולן אלו ודברים
בהבלים  להמשך מחוכמים חכמים שהם לישראל
בראיות  ידעו הדעת ותמימי החכמה בעלי אלו..

שנמשכו  והבל תהו כו' הדברים אלה שכל ברורות
בגללן. האמת דרכי כל ונטשו הדעת חסרי בהן
אלו  כל על כשהזהירה תורה אמרה זה ומפני

אלקיך". הוי' עם תהיה "תמים

ענינו  גו' תהיה דתמים מפרש שהרמב"ם היינו,
ושלימות ציווי תמימות שהוא מובן ובמילא .

בדעת כולל  (ושלם) תמים להיות - תוכנו שהרי ,
הקב"ה. ציוויי כל קיום כולל שזהו - אלקיך ה' עם
דוקא  זו בפרשה זה לציווי שקבעוהו היות עם ולכן

אלו כל על זאת "כשהזהירה בכל ,"
לקיום כולל שייך ציווי והוי .המצוות,

אליו  לבבנו "שנייחד שמפרש הרמב"ן אבל
כו' כל עושה לבדו שהוא ושנאמין יתברך, לבדו
משנה  הוא כי כו' הבאות נדרוש לבדו וממנו
ציווי  אינו כו'", כרצונו והמזלות הכוכבים מערכות

היות עם בכל כולל: הוא דאמונה הענין
גו'" תהיה ד"תמים כאן הציווי הרי ומצוות, התורה

רק כל שייך (לא יתברך באמונתו מסויימים
מערכות  לשנות ביכלתו אשר ומצוות), התורה
עתידות. דברי אצלם לחקור אין שלכן כו' הכוכבים

מקרא, של פשוטו רש"י, לפירוש אולם
מלשון  אלא) "שלם" לשון (לא הוא ד"תמים"

הרי - התהלך") פרטית מצוה שזוהי
מצוותֿעשה, במנין ונמנית - בתמימות") עמו

"לא  שלפניֿזה הלאֿתעשה מצות על נוסף
עתידות). חוקרי מיני (כל גו'" קוסם גו' בך ימצא

ולחלקו. עמו תהי' ואז

גו' בך ימצא לא קיום דעלֿידי לומר יש ואולי
כו' לו מצפה גם וכשהוא עמו, תהיה - הוי' תועבת

גם יהיה בתמימות מקבל שיבוא מה .וכל
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טו.27) יג, ראה לעיל ראה
הוא 28) גו' יקום (ש"כי להרמב"ן גם אופן, שבכל מובן אבל

- עתידות לחקור אסור נבואה, שבטלה לאחרי שגם י"ל טעם")
ולהעיר  - שם. ובנ"כ תשובה ובדרכי רסקע"ט יו"ד שו"ע ראה

סכ"ב.
ח.29) מ"ע הנוספים העשין במנין בסהמ"צ
מ"ז.30) פ"ד ע"ז פיה"מ וראה ספי"א. ע"ז הל'
מהם 31) כאו"א שמנה ד"מאחר תי' שם) (ספהמ"צ במג"א

אבל  - כו'" הדברים אלו על אחרת אזהרה להביא א"צ בפ"ע, לאו
שהשיג  - יח מל"ת רס"ג) (לסהמ"צ פערלא הרי"פ  בביאור ראה

ולכאורה מצוה עליו. דהוי ס"ל (והרמב"ם הרמב"ן מש"כ ע"פ
דרכי  כל "ונטשו שם) ע"ז (הל' הרמב"ם דברי יובנו כוללת)

הוא) הקצה אל הקצה מן (שההיפך (וסיומו בגללן" האמת
פי' וזהו תהי'). .בו אין אחד מום שאף ,

לדעת 32) גם - כו' למעונן לשאול שהאיסור נאמר אם ואף
הוא - כ.הרמב"ם קיג, (פסחים תהי' דתמים הציווי מפני

וראה  סק"א. שם ש"ך וראה וברמ"א, ס"א סקע"ט יו"ד שו"ע
וכתבים) (פסקים הדשן תרומת - הרמב"ם) (בדעת בזה השקו"ט
מנ"ח  וראה סי"ג. פ"ח חולין יש"ש ג. סי' מהרש"ל שו"ת צו. סי'
ט. ז. ה"ד. שם ע"ז הל' הרמב"ם לשון ועיין ועוד. תקי. מצוה

אי"ז בכ"ז - ואכ"מ) לב. לא. מל"ת סהמ"צ "מעשה יד. על
ציווי כ"א ,"שממנו לשאול שאסור זה גם

כו'.

"ָחָלב וחמאה" נתהווה מ"דם", ש"דם נעכר ונעשה חלב" 
)בכורות ו:(, ע"ד "מי יתן טהור מטמא" )איוב יד, ד(, זהו 

"אברהם ויצחק" שבאו מ"תרח"

מחלב,  הנעשה  אחת,  חתיכה  גוש  כמו  הוא  חמאה, 
והיינו חלב הוא 1חסדים, וחמאה הוא2 גבורות המתעבים 

מהחסד.
על דרך כמו שיצחק – גבורה3, יצא מאברהם – חסדים4.

טובים  הם  ששניהם  דקדושה,  וגבורה  חסד  והיינו 
וימינו  לראשי  תחת  שמאלו  שכתוב5  וכמו  ומקרבים, 

תחבקני.
ויקח  בפסוק  א'  עמוד  קל"ג  דף  א'6  בזוהר חלק  ועיין 
את רבקה כו' ויאהבה, כי בקדושה גם יד שמאל מקרבת, 

ששני הידים דחסד וגבורה טובים המה.
ובאברהם כתיב ויקח חמאה וחלב.

נעכר  שדם  מדם7,  נתהווה  והחמאה  החלב  בעצם  אך 
נדות  דם  קשות,  גבורות  בחי'  הוא  שדם  חלב8,  ונעשה 

וכדומה, שהוא מסטרא דקליפה.
ומה שאברהם הוא בחי' חלב, והרי חלב נתהווה מדם, 

1( ראה אור התורה שיר השירים עמוד תרסג.
2( ראה מאורי אור ערך חמאה וז"ל: חמאה נק' הגבורות הממותקות, 

בסוד הדם המתהפך בחלב.
)כג(  שער  פרדס  לי.  הי'  יצחק  ופחד  מב(  לא,  )בראשית  כמ"ש   )3
הכינויים פרק ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב עמוד 

תקפ, ובהנסמן שם במראי מקומות שם.
4( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 
קונטרסים  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  ה.  סימן  הקודש  אגרת  תניא  ב. 

עמוד ד וש"נ.
5( שיר השירים ב, ו.

6( וז"ל: רבי שמעון אמר מאי שנא דכתיב בי' ביצחק )מהו השינוי 
שכתוב ביצחק( ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה )למה צריך 
רחים  דהוא  ידענא  לא  לאשה  לו  ותהי  דאמר  כיון  ויאהבה(,  לכתוב 
בני עלמא  כל  דהא  אותה(,  ודאי שאהב  לו לאשה  )כיון שהיתה  לה 
מאי  נשותיהם(,  את  אוהבים  העולם  בני  כל  הרי  )כי  לנשייהו  רחמי 
אלא  בזה(,  התורה  אשמעינן  )מה  ויאהבה  בי'  דכתיב  ביצחק  שנא 
)הטעם הוא כי( ודאי אתערותא דרחימו דדכורא לגבי אתתא לאו איהו 
אלא שמאלא )ודאי התעוררות של האיש אל אשתו אינה אלא מצד 
הגבורה שבשמאל(, דכתיב )שיר השירים ב, ו( שמאלו תחת לראשי 
)וימינו תחבקני, הרי תחילת התעוררות החיבוק המורה על האהבה 
היא מהשמאל(, וחשך ולילה כחד אינון )וחשך של הגבורה עם לילה 
שהיא הנקובא הם תמיד יחד, כי עיקר בנין המלכות הוא מהגבורות(, 
ושמאלא אתער רחמו תדיר לגבי נוקבא ואחיד בה )והשמאל והגבורה 
על  דא אף  ועל  בה(,  ואוחזת  הנקבה  מעוררת תמיד את האהבה אל 
אעפ"י  כן  )ועל  ויאהבה  בי'  כתיב  לא  לשרה  לה  רחים  דאברהם  גב 
שאברהם אהב את שרה לא כתוב בו ויאהבה(, אלא ביצחק )לפי שהי' 
מצד הגבורה שבשמאל או שהיא המעוררת את האהבה אל המלכות(.
7( "ועיין בעץ חיים שער דרושי נקודות פ"ד" )לקוטי לוי יצחק כאן(.

8( בכורות ו: נדה ט. ראה תורה אור עמוד נה, ג. לקוטי תורה פרשת 
נשא כב, ד. פרשת בהעלותך לח, א. לעיל סוף סימן עה.

הוא, כי על אברהם כתיב9 מי יתן טהור מטמא. ותרח בא 
על אשתו בעת נדתה10 ממש, ומזה נתעבר אברהם.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד ש

אשוב  למועד  דבר  מה'  היפלא   – יד  יח,  בראשית 
אליך כעת חיה ולשרה בן

רמז בפ', דיצחק הוא בן לשרה בחי' גבורות, דאברהם 
בחי' חסד

אברהם11 – חסד, ָיַלד את יצחק – גבורה12.
כשמה  גבורות,  בחי'  שהיא  שרה  אשתו  מצד  הוא 
הרומז על שמות אלקים במלוי יודי"ן13 ורבוע וה' אותיות 

הפשוט, וכמ"ש ולשרה בן.
ורק בהעקדה שנכללו בו חסדים14 דאברהם, אז נקרא 
תורה  בלקוטי  כמ"ש  אדוניך,  לבן  כמ"ש15  אברהם,  בן 

להאריז"ל פ' חיי שרה16 בפסוק זה ע"ש.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רצב

9( איוב יד, ד. ראה במדבר רבה פרשה יט, א. "מי יתן טהור מטמא לא 
אחד כגון אברהם ותרח" וכו'.

10( ראה זוהר ח"א )פרשת וירא( דף קב ע"ב. לקוטי תורה להאריז"ל 
איוב בהתחלה. )מובא לקמן סימן קכד, הערה 4(.

11( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 
ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד וש"נ.
12( כמ"ש )בראשית לא, מב( ופחד יצחק הי' לי. ראה פרדס שער )כג( 
הכינויים פרק ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב עמוד 

תקפ, ובהנסמן במראי מקומות שם.
13( פירוש: האותיות "שרה" בגי' "אלקים" ומרמז על גבורות, והוא,

אלקים במילוי יודי"ן הוא, אל"ף )בגי' 111( + למ"ד )74( + ה"י )15( 
+ יו"ד )20( + מ"ם )80( = 300, דהוא האות  "ש".

והאות רי"ש הוא אלקי"ם בריבוע היינו: א )1( + א"ל )31( + אל"ה 
)36( + אלה"י )46( + אלהי"ם )86( = 200.

וזהו הרמז דהשם "שרה" רומז על "גבורות" –
אלקים במילוי יודי"ן בגי' אות "ש".

אלקים ברבוע בגי' אות "ר".
וחמשה אותיות אלקים )שהוא בחי' דין וגבורה, הוא( אות "ה".

וזהו אותיות "שרה".
14( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ג עמוד 201 סעיף 
לח. לט. תורת מנחם – תפארת לוי יצחק ויקרא עמוד צז ואילך. ועיין 
קמ.  קלד.  קלג.  סימן  ואילך. לקמן   103 ל עמוד  לקוטי שיחות חלק 

קמב. קנח. )קנ(.
15( בראשית כד, נא "הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך 

וגו'".
16( וזה לשונו: מה' יצא הדבר, אמרו רז"ל רבנן אמרי רוח הקודש 
דנוקבא  מסטרא  להיותו  עתה  עד  כי  אדוניך,  לבן  אשה  ותהי  אומר 
)כנזכר בזוהר( לא הוזכר בו אלא בן לשרה אשתך, ולשרה בן, כי הי' 
מסטרא', ועכשיו חזר להיות בן אברהם, וז"ש ותהי אשה לבן אדוניך, 

כי עכשיו נהפך לזכר.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כו

טז, יח – שופטים ושוטרים תתן לך בכל 
לשבטיך  לך  נותן  אלקיך  ה'  אשר  שעריך 

ושפטו את העם משפט צדק

א. בשייכות עם הציווי של הפרשה שקוראים בפרשה 
היעוד  ישנו  שעריך",  בכל  לך  תתן  ושוטרים  "שופטים  זו1 
ויועציך  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה  הגאולה2:  נביא  של 
)מימי  יום  בכל  בתפלה  גם  שאומרים  וכפי  כבתחלה", 

החול3(: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה".
לבאר דיוק בלשון היעוד:

לך",  תתן  ושוטרים  "שופטים  נאמר  פרשתנו  בציווי 
ולא  שופטיך",  “ואשיבה  רק  נאמר  היעוד  בלשון  משא"כ 

מוזכר שוטרים4.
ויש לומר הביאור בזה:

רש"י:  בלשון   – הוא  ושוטרים  שופטים  בין  החילוק 
ושוטרים – הרודין  דיינין הפוסקים את הדין,  "שופטים – 
וברצועה עד  וכופתין במקל  את העם אחר מצותן שמכין 
שהשוטרים  אומרת,  זאת  השופט"5.  דין  את  עליו  שיקבל 
הדין  את  שיקבלו  העם  אנשי  את  ולהכריח  לכפות  ענינם 

ומשפט.
“ואשיבה  רק  נאמר  הגאולה  ביעוד  מדוע  מובן  עפ"ז 
שופטיך" ולא “שוטרים" – כיון שלעתיד לבוא מתבטלים 
בשוטרים  צורך  יהי'  ולא  הרע8,  והיצר7  הרע6  מציאות 
שיכריחו את אנשי העם להשמע להוראות השופטים, כיון 
רק  יצטרכו  ההוראות9.  את  מעצמם  יקיימו  האנשים  שכל 
ויורו את הוראות  "שופטים", שיפסקו דינים וילמדו תורה 
חיל"11  אל  מחיל  )"ילכו  ישראל10  לבני  והמצוות  התורה 

בקדושה גופא12(.
וזה שהציווי בתורה כולל גם "שוטרים", הוא כיון שהוא 
ציווי לדורות המדבר אודות כל הזמנים וכל המצבים, במילא 

1( בתחילתה.

2( ישעי' א, כו.

3( ברכה הי"א דתפילת העמידה.

4( עיין בפנים השיחות וביאור עוד דיוקים.

דין  בבית  הקבועין  הדיינים  אלו   – שופטים  סנהדרין:  הלכות  ריש  רמב"ם  וראה   )5

ובעלי דינים באים לפניהם, שוטרים – אלו בעלי מקל ורצועה כו'. וברש"י סנהדרין 

טז, ב )ד"ה שוטרים(: חובטין במקלות ע"פ השופטים לכל מי שאינו שומע.

6( כמו שנאמר “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" )זכרי' יג, ב(.

7( ראה סוכה נב, א.

והיינו   . . ושוטרים  ענין  יובן  זה  פי  ועל  תתכא:  עמוד  פרשתנו  התורה  אור  ראה   )8

להכות נפש הבהמית בשבט ע"ד לעולם ירגיז )ברכות ה, ריש עמוד א(.

יהי' בימות  זה  ולהעיר מפירוש הרד"ק על הפסוק ואשיבה שופטיך כבראשונה:   )9

המשיח שיכלו הרשעים כולם ושארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב )צפני' 

ג, יג(.

10( ראה רמב"ם ריש הלכות ממרים: בית דין הגדול שבירושלים ]העיקר והיסוד של 

כל השופטים ש"בכל שעריך"*[ הם עיקר תורה שבעל פה והם עמודי ההוראה ומהן 

חק ומשפט יוצא לכל ישראל. וראה לקוטי שיחות חלק כט עמוד 97.

ריש  מספרי  גם  ולהעיר  ריבות(.  דברי  ד"ה  רש"י  )ובפירוש  ח  יז,  פרשתנו  ראה   )*

פרשתנו )על הפסוק בכל שעריך(. רמב"ם הלכות סנהדרין פרק א הלכה ג. ועוד.

11( לשון הכתוב – תהלים פד, ח.

12( ראה תניא אגרת הקודש סוף סימן כו )קמה, א(.

צריכים ציווי על שוטרים, במצב שנדרש שיקבלו את הדין 
אין  שוטר  אין  "אם  במדרש  גם  נאמר  ]ולכן  כפי'13  בדרך 
שופט", לא לדינא, רק לתועלת קיום הדבר, שייתכן שאם 

אין שוטרים, המשפט לא יצא לפועל[.
תורת מנחם התוועדויות ש"פ שופטים ה'תנש"א

תחיה  למען  תרדוף  צדק  צדק   – כ  טז, 
וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך

ב. צדק צדק בגימטריא למשיח, כי בזכות הצדקה זוכה 
בצדקה,  ושבי'  כז(  א,  )ישעי'  שנאמר  המשיח14  לימות 
ליתן  צריך  שבידו  מעבירות  האדם  ששב  שאעפ"י  כלומר 

צדקה כמו שאמרו רז"ל15 אגרא דתעניתא צדקתא.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

* * *

צדק צדק תרדוף למען תחי'. למען בגימטריא קץ.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

יז, טו – שום תשים עליך מלך אשר יבחר 
מלך  עליך  תשים  אחיך  מקרב  בו  אלקיך  ה' 
לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך 

הוא

מעלות16.  שלשים  בגימטריא  עליך  תשים  שום  ג. 
אחיך  מקרב  ישי.  בן  בדוד  בגימטריא17  אחיך  מקרב  בו 

בגימטריא משבט יהודה.
רמז  בל',  ומסיים  מתחיל  הפסוק  לבבו  רום  לבלתי 
במלכו  דוד  שנה  ל'  ובן  ל'.  בגימטריא  מיהוד"ה  יצא  דוד 
וכן רמז  יהודה במילוי בגימטריא18 מלכות,  )שמואל-ב ה(, 
בסופי פסוק ובתחלתו דו"ד עוד ולא ירבה מאד הרי דוד, וכן 
מן עוד עד מאוד דו"ד תיבות, לבלתי רום לבבו אמר דוד ה' 
לא גבה לבי ולא רמו עיני )תהלים קלא( אעפ"י שהמלכות 
בל' מעלות19. לבלתי רום לבבו מאחיו בגימטריא ולא משל 
יאריך  למען  ]ב[שלום21.  בגימטריא  מקרב  ובניו  הקדוש20. 
משיח,  עוד  ימלכו  ובניו  דוד  ובניו  הוא  ממלכתו  על  ימים 

ודוד עבדי נשיא להם לעולם )יחזקאל לז(.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

13( אלא דיש לומר, דכיון שכל עניני התורה הם נצחיים – גם לעתיד לבא יהי' הענין 

ד"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", אלא שאז יהיו שוטרים אך ורק למעליותא 

– להכריז ולהודיע ע"ד מציאותו של השופט. או בכדי לסייע לבני ישראל בקיום עניני 

ליישר הדרך עבור עדי ראי' בקידוש הלבנה בכדי שיוכלו להגיע  ]לדוגמא:  דין  בית 

לבית דין בנקל ובזריזות )ע"ד תוספתא שקלים פ"א(. ראה גם התוועדויות תשמ"ט 

חלק ד עמוד 207[.

14( עיין בבא בתרא י, ב.

15( ברכות ו, ב.

16( אבות פ"ו.

17( הכוונה: עם הכולל.

18( פירוש יהודה במילוי: יו"ד, הי, וו, דלת, הי.

19( אבות פ"ו.

20( ספרי.

21( הוריות יא, ב.
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i"yx£ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL. הּדין את הּפֹוסקים טז)∑ÌÈ¯ËLÂ.ּדּינים אחר (סנהדרין העם את הרֹודין …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִִֶַַַָ¿…¿ƒִֶַַָָָ

הּׁשֹופט  ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמקל וכֹופתין ׁשּמּכין טז)∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.מצותם, ּבכל (סנהדרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¿»¿»∆ְָ
ה'∑EÈË·LÏ.ועיר עיר  אׁשר ׁשערי ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ,"ל "ּתּתן על: מּוסב ִִָƒ¿»∆ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ל נתן אלהי.EÈË·LÏ∑,וׁשבט ׁשבט לכל ּדּינין ׁשּמֹוׁשיבין ועיר מלּמד עיר ‡˙ÌÚ‰Œ.ּובכל eËÙLÂ ְֱֵֶֹֹƒ¿»∆ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ¿»¿∆»»
'B‚Â∑ צדק לׁשּפט וצּדיקים ממחים ּדּינין .מּנה ¿ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּבּבּבּבכלכלכלכל לללל ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטיםפטיםפטיםפטים יעׂשּון.ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטפטפטפט(טז, אׁשר הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטר טר טר טר - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּמּדֹות. את ּומנהיגים ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, מבאר ועל־ּדר־זה ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו -ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
ׁשּתי  אזנים, ׁשּתי עינים, (ׁשּתי הּגּוף' 'ׁשערי ׁשבעה על קאי 'ׁשערי ׁש'ּבכל הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא מה ּפי על ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻוימּתק
והּיציאה  הּכניסה על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש מּסביבֹו. העֹולם עם אדם מתקּׁשר ׁשעל־ידם והּפה), ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָנחירים

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשערים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 98 cenr c"l wlg zegiyÎihewl oieri)¨

mixhFXd lW mciwtY©§¦¨¤©§¦

ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופּתין ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ובפירוש ׁשֹוטרים יח. (טז, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רש"י)

על־זה האחרֹונים והקׁשּו אחת. ּכמצוה והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני המצות ּכל לספר פערלא הרי"פ (ביאור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה ּבאֹופּנים לרבי ּבזה ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' מנאּום לא ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּמאי

ִׁשֹונים.
ּבפׁשטּות. הענין יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה הּדּינין",(א, ּפי על ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש לׁשבטיכם" וׁשֹוטרים גֹו' "ואּקח ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
ּבזה. וכּיֹוצא מלקֹות החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע הּדּינים ּפסק את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתפקיד

ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין "מּכין היא ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
הּדין  ּגזר לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את לקּים עצמם על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשֹופט",

ְַעצמֹו.
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æè(çé)éøòL-ìëa Eì-ïzz íéøèLå íéèôLøLà E «Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨§¨¤½£¤̧
éäìà ýåýéì Eì ïúð EéèáLíòä-úà eèôLå E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®§¨«§¬¤¨−̈

:÷ãö-ètLî¦§©¤«¤
i"yx£ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL. הּדין את הּפֹוסקים טז)∑ÌÈ¯ËLÂ.ּדּינים אחר (סנהדרין העם את הרֹודין …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִִֶַַַָ¿…¿ƒִֶַַָָָ

הּׁשֹופט  ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמקל וכֹופתין ׁשּמּכין טז)∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.מצותם, ּבכל (סנהדרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ¿»¿»∆ְָ
ה'∑EÈË·LÏ.ועיר עיר  אׁשר ׁשערי ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ,"ל "ּתּתן על: מּוסב ִִָƒ¿»∆ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ל נתן אלהי.EÈË·LÏ∑,וׁשבט ׁשבט לכל ּדּינין ׁשּמֹוׁשיבין ועיר מלּמד עיר ‡˙ÌÚ‰Œ.ּובכל eËÙLÂ ְֱֵֶֹֹƒ¿»∆ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ¿»¿∆»»
'B‚Â∑ צדק לׁשּפט וצּדיקים ממחים ּדּינין .מּנה ¿ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּבּבּבּבכלכלכלכל לללל ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטיםפטיםפטיםפטים יעׂשּון.ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטפטפטפט(טז, אׁשר הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטר טר טר טר - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּמּדֹות. את ּומנהיגים ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, מבאר ועל־ּדר־זה ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו -ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
ׁשּתי  אזנים, ׁשּתי עינים, (ׁשּתי הּגּוף' 'ׁשערי ׁשבעה על קאי 'ׁשערי ׁש'ּבכל הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא מה ּפי על ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻוימּתק
והּיציאה  הּכניסה על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש מּסביבֹו. העֹולם עם אדם מתקּׁשר ׁשעל־ידם והּפה), ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָנחירים

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשערים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 98 cenr c"l wlg zegiyÎihewl oieri)¨

mixhFXd lW mciwtY©§¦¨¤©§¦

ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופּתין ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ובפירוש ׁשֹוטרים יח. (טז, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רש"י)

על־זה האחרֹונים והקׁשּו אחת. ּכמצוה והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני המצות ּכל לספר פערלא הרי"פ (ביאור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה ּבאֹופּנים לרבי ּבזה ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' מנאּום לא ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּמאי

ִׁשֹונים.
ּבפׁשטּות. הענין יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה הּדּינין",(א, ּפי על ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש לׁשבטיכם" וׁשֹוטרים גֹו' "ואּקח ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
ּבזה. וכּיֹוצא מלקֹות החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע הּדּינים ּפסק את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּתפקיד

ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין "מּכין היא ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
הּדין  ּגזר לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את לקּים עצמם על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּׁשֹופט",

ְַעצמֹו.
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mihteyכח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy
הּדין  ּפסיקת צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין נמצא היה הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה,

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, ְְְְִִִֵֵַַַַעל־ידי
ׁש מּובן אם־ּכן הּׁשֹופטים, ּבפעּלת לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון נחׁשב אבל הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, יב)למצוה שרש להרמב"ם המצות ספר .(ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a jli`e 780 cenr a wlg `"ypz zegiyd xtqa oieri)¨

`Fal cizrl mixhFXd lEHA¦©§¦§¨¦¨

ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים (טז, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד הּנביא (ּבהפטרת הׁשמיט מּדּוע לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטי "ואׁשיבה  הּוא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

."יֹועצי" והֹוסיף ְְֲִִִַ"ׁשֹוטרים",
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוברצּועה  ּבמּקל וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את "הרֹודין הם וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשֹופטים
הּדין" את עליו ׁשּיקּבל הפסוק)עד על רש"י להיֹות (לשון יכֹול לקּימֹו, האדם על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ונמצא . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה לׁשֹוטר צריכים ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּמסּביר  "יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול הּׁשֹופט, ּגזרת את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָא

הּׁשֹופט. ּדברי את לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלאדם
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את מפּתה הרע הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה נצטר"ואת לא הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר הּטמאה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

נקּים  הּתֹורה, והֹוראֹות מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ׁשהּׁשֹופטים ,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלׁשֹוטר.
."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָּדבריו

(èé)çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´
éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä ék ãçL½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬

:í÷écö©¦¦«
i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈt ¯Èk˙ ‡Ï∑ לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לזה, טענֹותיו וקׁשה מסּתּתמין חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד עֹומד .אחד ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
„ÁL Áw˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)צדק אפּלּו eÚÈ¯.לׁשּפט „ÁM‰ Èk∑(קה ׁשּלא (כתובות אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ¿…ƒ«…«ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈ְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

ּבזכּותֹו להּפ אצלֹו לבבֹו את ˆÌ˜Èc.יּטה È¯·c∑,הּמצּדקים אמת ּדברים .מׁשּפטי ְְְְִֵֶֶֶַַָƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

ÏÂ‡יט  ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
ÈÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
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.íéðt øékú àìDWExiR 'mipR zxMd' Ÿ©¦¨¦©¨©¨¦¥¨
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Wi Kkl ,'hRWn dHz `l' zxdf`A§©§¨©Ÿ©¤¦§¨§¨¥
,o`M xEn`d 'mipR xiMz `l' Wxtl§¨¥Ÿ©¦¨¦¨¨¨

zFAxlzFprHd zrWA s`drWA - §©©¦§©©§¨§¨¨
Ff ixde ,dpFr oiCd lraE l`FW oiICdW¤©©¨¥©©©¦¤©£¥
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oiCdcg`e cnFrmdn.aWFidOle ©¦¥§¤¨¥¤¥§¨¨
?oiCA mipR zxMdM xaCd aWgpitl ¤§¨©¨¨§©¨©¨¦©¦§¦

d`FxWMWoiCÎlrAoiICdW df ¤§¤¤©©¦¤¤©©¨
nFxiag z` cAkFMxC ,EPOn xzFi §©¥¤£¥¥¦¤©§

df ici lrW `id mc` lWoinYYqn ¤¨¨¦¤©§¥¤¦§©§¦
eizFprhgM mYqPW inM dUrp - ©£¨©£¤§¦¤¦§©Ÿ©

.eizFprh z` ahid riAn Fpi`e FxEAiC¦§¥©¦©¥¥¤©£¨
`vi `l KM KFYnEwcv hRWn(y"n`): ¦¨Ÿ¥¥¦§©¤¤
.ãçL çwú àìå`AW Wxtl oi` §Ÿ¦©Ÿ©¥§¨¥¤¨

KFYn cgFW zgiwl lr xidfdl aEzMd©¨§©§¦©§¦©©¦
ixdW ,aiIgd z` zFMfl dNigY dpeEM©¨¨§¦¨§©¤©©¨¤£¥
`N` ,'hRWn dHz `l' xn`p xaM§¨¤¡©Ÿ©¤¦§¨¤¨

ENit`zpn lr,wcv hFRWlm` oFbM £¦©§¨¦§¤¤§¦
- WExitA oiICd mr dpzn oiCdÎlrA©©©¦©§¤¦©©¨§¥
ipMfY l` ,ip` aiIgW d`xY m ¦̀¦§¤¤©¨£¦©§©¥¦
iR lr s` - Ll iYzPW cgFXd xEarA©£©©¤¨©¦§©©¦

oNdlcM ,dxFY FYxq` ok(ixtq)i"yx) ¥£¨©¨§¦§©¨
(g bk zeny:

.øeòé ãçMä ékndrXlATXoiICd ¦©Ÿ©§©¥¦¨¨¤¦¥©©¨
,EPOn cgFWFznkg ipir ExErzp, ©¦¤¦§©§¥¥¨§¨

dYrnEFAl z` dHi `NW xWt` i` ¥©¨¦¤§¨¤Ÿ©¤¤¦
Flv`,cgFXd ozFp zaFhl -KFtdl ¤§§©¥©©©£
URglEFzEkfA,Fxiag lv`n xzFi §©¥¦§¥¥¥¤£¥

`vi `NW xaCd aFxw KM ici lre§©§¥¨¨©¨¨¤Ÿ¥¥
zn` hRWn(l"kyn): ¦§©¡¤

.íé÷écö éøácmixaCd' FWExiR oi` ¦§¥©¦¦¥¥©§¨¦

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין ּביתּֿדין (ספרי. אחר יפה הּל.zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑ הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵֶַַַָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְִִַַַָ
אדמתן הּכׁשרים  על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את .להחיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

(àë)ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cl-äNòz øLà E ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑,נטיעתּה מּׁשעת עליה נטיעתּהלחּיבֹו על תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא .ואפּלּו …ƒ«¿¬≈»ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּבית אזהרה .ּבהר …ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

(áë)ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬
éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑ להקריב אחת, אבן לּׁשמים מּצבת אפּלּו N‡.עליה ¯L‡∑ אבנים מזּבח ¿…»ƒ¿«≈»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¬∆»≈ְֲִִַָ
לּכנענים. היתה חק ּכי ׂשנא, זֹו ואת לעׂשֹות, צ ּוה אדמה האבֹות,ּומזּבח ּבימי לֹו אהּובה ׁשהיתה ואףֿעלּֿפי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לעבֹודתּֿכֹוכבים  חק אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ׂשנאּה, .עכׁשו ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìøLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeî Bá äéäéE ¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :àeä«

ÈÁÈ˙cכ  ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא  ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא  Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»
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כט mihtey zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy
הּדין  ּפסיקת צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין נמצא היה הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה,

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, ְְְְִִִֵֵַַַַעל־ידי
ׁש מּובן אם־ּכן הּׁשֹופטים, ּבפעּלת לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון נחׁשב אבל הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, יב)למצוה שרש להרמב"ם המצות ספר .(ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a jli`e 780 cenr a wlg `"ypz zegiyd xtqa oieri)¨

`Fal cizrl mixhFXd lEHA¦©§¦§¨¦¨

ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים (טז, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד הּנביא (ּבהפטרת הׁשמיט מּדּוע לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטי "ואׁשיבה  הּוא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

."יֹועצי" והֹוסיף ְְֲִִִַ"ׁשֹוטרים",
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוברצּועה  ּבמּקל וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את "הרֹודין הם וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשֹופטים
הּדין" את עליו ׁשּיקּבל הפסוק)עד על רש"י להיֹות (לשון יכֹול לקּימֹו, האדם על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ונמצא . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה לׁשֹוטר צריכים ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּמסּביר  "יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול הּׁשֹופט, ּגזרת את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָא

הּׁשֹופט. ּדברי את לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלאדם
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את מפּתה הרע הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה נצטר"ואת לא הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר הּטמאה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

נקּים  הּתֹורה, והֹוראֹות מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ׁשהּׁשֹופטים ,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלׁשֹוטר.
."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָּדבריו

(èé)çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî ähú-àì«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´
éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä ék ãçL½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬

:í÷écö©¦¦«
i"yx£ËtLÓ ‰h˙Œ‡Ï∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈt ¯Èk˙ ‡Ï∑ לזה ר יהא ׁשּלא לּדּין אזהרה הּטענֹות, ּבׁשעת אף …«∆ƒ¿»ְְַָ…«ƒ»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לזה, טענֹותיו וקׁשה מסּתּתמין חברֹו, את מכּבד ׁשהּדּין זה ׁשּכׁשרֹואה לפי יֹוׁשב, ואחד עֹומד .אחד ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
„ÁL Áw˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)צדק אפּלּו eÚÈ¯.לׁשּפט „ÁM‰ Èk∑(קה ׁשּלא (כתובות אפׁשר אי מּמּנּו, ׁשחד מּׁשּקּבל ¿…ƒ«…«ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈ְִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

ּבזכּותֹו להּפ אצלֹו לבבֹו את ˆÌ˜Èc.יּטה È¯·c∑,הּמצּדקים אמת ּדברים .מׁשּפטי ְְְְִֵֶֶֶַַָƒ¿≈«ƒƒְְְְֱִִִֵֶַָָֻ

ÏÂ‡יט  ÔÈt‡ Ú„BÓzL˙ ‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ¿»
ÈÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL Ïa˜¿̇«≈…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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;FrnWnMaiIgi `NW htFXl dxdf` §©§¨©§¨¨©¥¤Ÿ§©¥
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dniwr oFWl - 'hRWOd ziiHd'©¨©©¦§¨§£¦¨
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.íéðt øékú àìDWExiR 'mipR zxMd' Ÿ©¦¨¦©¨©¨¦¥¨
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,o`M xEn`d 'mipR xiMz `l' Wxtl§¨¥Ÿ©¦¨¦¨¨¨

zFAxlzFprHd zrWA s`drWA - §©©¦§©©§¨§¨¨
Ff ixde ,dpFr oiCd lraE l`FW oiICdW¤©©¨¥©©©¦¤©£¥
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didi `NWe ,eizFl`WEcg`ilrAn §¥¨§¤Ÿ¦§¤¤¨¦©£¥
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`vi `l KM KFYnEwcv hRWn(y"n`): ¦¨Ÿ¥¥¦§©¤¤
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KFYn cgFW zgiwl lr xidfdl aEzMd©¨§©§¦©§¦©©¦
ixdW ,aiIgd z` zFMfl dNigY dpeEM©¨¨§¦¨§©¤©©¨¤£¥
`N` ,'hRWn dHz `l' xn`p xaM§¨¤¡©Ÿ©¤¦§¨¤¨

ENit`zpn lr,wcv hFRWlm` oFbM £¦©§¨¦§¤¤§¦
- WExitA oiICd mr dpzn oiCdÎlrA©©©¦©§¤¦©©¨§¥
ipMfY l` ,ip` aiIgW d`xY m ¦̀¦§¤¤©¨£¦©§©¥¦
iR lr s` - Ll iYzPW cgFXd xEarA©£©©¤¨©¦§©©¦

oNdlcM ,dxFY FYxq` ok(ixtq)i"yx) ¥£¨©¨§¦§©¨
(g bk zeny:
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dYrnEFAl z` dHi `NW xWt` i` ¥©¨¦¤§¨¤Ÿ©¤¤¦
Flv`,cgFXd ozFp zaFhl -KFtdl ¤§§©¥©©©£
URglEFzEkfA,Fxiag lv`n xzFi §©¥¦§¥¥¥¤£¥

`vi `NW xaCd aFxw KM ici lre§©§¥¨¨©¨¨¤Ÿ¥¥
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mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין ּביתּֿדין (ספרי. אחר יפה הּל.zL¯ÈÂ ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑ הּדּינין מּנּוי הּוא ּכדאי ∆∆∆∆ƒ¿…ִֵֵֶַַַָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְִִַַַָ
אדמתן הּכׁשרים  על ּולהֹוׁשיבן יׂשראל את .להחיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

(àë)ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cl-äNòz øLà E ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑,נטיעתּה מּׁשעת עליה נטיעתּהלחּיבֹו על תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא .ואפּלּו …ƒ«¿¬≈»ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּבית אזהרה .ּבהר …ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

(áë)ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬
éäìàñ :E ¡Ÿ¤«

i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑ להקריב אחת, אבן לּׁשמים מּצבת אפּלּו N‡.עליה ¯L‡∑ אבנים מזּבח ¿…»ƒ¿«≈»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¬∆»≈ְֲִִַָ
לּכנענים. היתה חק ּכי ׂשנא, זֹו ואת לעׂשֹות, צ ּוה אדמה האבֹות,ּומזּבח ּבימי לֹו אהּובה ׁשהיתה ואףֿעלּֿפי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לעבֹודתּֿכֹוכבים  חק אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ׂשנאּה, .עכׁשו ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìøLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeî Bá äéäéE ¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :àeä«

ÈÁÈ˙cכ  ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא  ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא  Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` 'miwiCSd lWmiwCEvnd mixaC ¤©©¦¦¤¨§¨¦©§¨¦
mdW ,miwcFve mipFkp mixaC -§¨¦§¦§§¦¤¥

.zn` ihRWnmxFB cgFXd ,xnFlkE ¦§§¥¡¤§©©©¥
mixWide miwcFSd mixaCdW Kkl§¨¤©§¨¦©§¦§©§¨¦
,miOEwre mitNEqnM oiICd ipirA Enci¦§§¥¥©©¨¦§¨¦©£¦

`l oklezn`d itl hFRWii"yx i"tr) §¨¥Ÿ¦§§¦¨¡¤
(x"etc:k dxez

(k).óBcøz ÷ãö ÷ãöEWxC o`Mn ¤¤¤¤¦§¦¨¨§
minkg:.dti oiCÎziA xg` KNd £¨¦©¥©©¥¦¨¤

lCYWdl oiCd ilral iE`x xnFlM§©¨§©£¥©¦§¦§©¥
,dnkgA bltEOd oiC ziA lv` oEcl̈¥¤¥¦©§¨§¨§¨
mFwnA s` mdixg` WTalE 'sFCxl'e§¦§§©¥©£¥¤©§¨

wFgx(ixtq)(n"evw ,i"gp): ¨
zLøéå äéçz ïòîìxkU .ux`d z` §©©¦§¤§¨©§¨¤¨¨¤¨¨

wcv wcv' zevn lr xEn` Fpi` df¤¥¨©¦§©¤¤¤¤
,[mihtFXd lr wx zlHEOd] 'sFCxY¦§©¤¤©©©§¦
dWxRd zNigzl KWnp `Ed `N ¤̀¨¦§¨¦§¦©©¨¨¨
`idW] 'ebe 'Ll oYY mixhFWe mihtFW'§¦§§¦¦¤§¤¦

,[l`xUi lM lr zlHEOd devniM ¦§¨©¤¤©¨¦§¨¥¦
mixWMd oipiICd iEPn `Ed i`cM- §©¦©©¨¦©§¥¦

iEPin zevn `id daEWge diE`x§¨©£¨¦¦§©¦

,o`M xEn`d xkVd zlAwl mihtFXd©§¦§©¨©©¨¨¨¨¨
l`xUi z` zFigdl['digY ornl'] §©£¤¦§¨¥§©©¦§¤

oznc` lr oaiWFdlE(ixtq) §¦¨©©§¨¨
(m"`x):`k dxez
(`k).äøLà Eì òhú àì'dxW`' Ÿ¦©§£¥¨£¥¨

dcFarM FzF` micaFrW oli` `Ed¦¨¤§¦©£¨
`l' oFWlA KM lr xidfd aEzMde ,dxf̈¨§©¨¦§¦©¨¦§Ÿ

icM ,'rHzzrXn dilr FaiIgl ¦©§¥§©§¨¤¨¦§©
,DzrihpdcFar mWl rhFPd s`W §¦¨¨¤©©¥©§¥£¨

,dxf,Dcar `l ENit`e`Ed ixd ¨¨©£¦Ÿ£¨¨£¥
Dzrihp lr dUrzÎ`lA xaFr(ixtq) ¥§Ÿ©£¤©§¦¨¨

(l"kyn):
õò ìk äøLà Eì òhú àìŸ¦©§£¥¨¨¥

éäìà 'ä çaæî ìöà.Ezrihp xEQi` ¥¤¦§©¡Ÿ¤¦§¦©
wx `le ,zFnFwOd lM lr lg dxW`d̈£¥¨¨©¨©§§Ÿ©
xq` gAfOd lv` mlE` ,'d gAfn lv ¥̀¤¦§©¨¥¤©¦§¥©¨©
Fpi`W s` ,'ur lM' zrihp aEzMd©¨§¦©¨¥©¤¥

o`MnE .dxW`loli` rhFpl dxdf` ©£¥¨¦¨©§¨¨§¥©¦¨
eokziAdÎxdA zia dpFaloipA s`W] §¥§¤©¦§©©©¦¤©¦§©

EpivOW FnM ,'drihp' iExw ziA,`i l`ipc) ©¦¨§¦¨§¤¨¦
(dn['FpcR` ild` rHie'(ixtq) §¦©¨¢¥©©§

(`"n):ak dxez
(ak).äávî Eì íé÷ú àìåoiA dn §Ÿ¨¦§©¥¨©¥

mipa`n iEpA gAfn ?daSnl gAfn¦§¥©§©¥¨¦§¥©¨¥£¨¦
,zg` oa` diEUr daSnE ,dAxd©§¥©¥¨£¨¤¤©©

dxFY dxq`ezg` oa` zaSn §¨§¨¨©¤¤¤¤©©
,dilr aixwdl,dxf dcFarl wx `l §©§¦¨¤¨Ÿ©©£¨¨¨

`N`minXl ENit`(b ai lirl i"yx): ¤¨£¦©¨¨¦
.àðN øLàÎgAfnE mipa`ÎgAfn £¤¨¥¦§©£¨¦¦§©

dnc`s` `N` cFr `le ,'d `pU `l £¨¨Ÿ¨¥§Ÿ¤¨©
zFUrl dEv,FzcFarl mzF`z`eFf ¦¨©£¨©£¨§¤

(daSOd)`pUl`xUil DzF` xq`e. ©©¥¨¨¥§¨©¨§¦§¨¥
?dOl KM lkeiM,oa`d zaSnwg §¨¨¨¨¦©¤¤¨¤¤Ÿ

miIprpMl dziddxf dcFarl Dniwdl ¨§¨©§©£¦¦©£¦¨©£¨¨¨
Fpi`e d"awd D`pFU Kkitl ,mdNW¤¨¤§¦¨§¨§¥

.DA utgdzidW iRÎlrÎs`edaSOd ¨¥¨§©©¦¤¨§¨©©¥¨
daEd`(diEvx)Fl(d"awdl)iniA £¨§¨§¦¥
zFa`dawri lv` xn`PW FnM] ¨¨§¤¤¡©¥¤©£Ÿ

(gi ,gk ziy`xa)mU xW` oa`d z` gTIe'©¦©¤¨¤¤£¤¨
ixd ,['daSn Dz` mUIe eizW`xn§©£Ÿ¨©¨¤Ÿ¨©¥¨£¥
dE`UrW xg`n ,D`pU eiWkr©§¨§¥¨¥©©¤£¨¨

miiFBdd:dxfÎdcFarl wg EN``dxez ©¦¨¥Ÿ©£¨¨¨



mihteyל zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ידי על ּבּקדׁשים למפּגל ׁשאר אזהרה ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ
קדׁשים' ּב'ׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו .(זבחים ְְִִִַָָָ

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Búéøa øáòì E ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ עבֹודתּֿכֹוכבים לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת .אׁשר «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(â)íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
LîMìå|øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

:éúéeö-àì«Ÿ¦¦«¦
i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ח)לעבדם .(מגילה ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ∑ העדּות .מכּון »ְֵָָֻ

(ä)àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNò øLà-úà E £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
i"yx£'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â∑ׁשערי "אל טֹועה,":הּמתרּגם ,'ּדינ ּבית 'לתרע ¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆¿ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ÈÈcב  CÈÂ¯wÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

æé(`).òø øác ìk 'Bâå çaæú àìŸ¦§©§Ÿ¨¨¨
Fa didi xW`' aEzMd xiMfdW xg ©̀©¤¦§¦©¨£¤¦§¤
?'rx xaC lM' siqFdW df Edn ,'mEn©¤¤¦¨¨¨¨

minkg EWxC o`MnlBtnl dxdf` ¦¨¨§£¨¦©§¨¨¦§©¥
miWcwAoAxTd z` lqFRd -iciÎlr §¨¨¦©¥¤©¨§¨©§¥

.rx xEAcxnF`e Wxtn `EdW oFbM ¦¨§¤§¨¥§¥
FYrcAW ,oAxTd zaxwd zrWA¦§©©§¨©©¨§¨¤§©§
F` ,Fzlik` onf xg`l xUAdn lFk`l¤¡¥©¨¨§©©§©£¦¨
,Fzlik`l dxFY draTW FnFwnl uEg¦§¤¨§¨¨©£¦¨
oAxTd z` lBtn df xEAiC ixd£¥¦¤§©¥¤©¨§¨
FxqF`e oAxw ipiCn FlqFR :xnFlM]§©§¦¦¥¨§¨§§
xEq`W o`M aEzMd xidfde ,[dlik`A©£¦¨§¦§¦©¨¨¤¨

.oM zFUrlx`W Fa EWxcp cFre ©£¥§¦§§§¨
zFWxCxaC lM' aEzMd ztqFdn - §¨¥¨©©¨Ÿ¨¨
- 'rxAzkQn'miWcw zhigW'migaf) ¨§©¤¤§¦©¨¨¦

(:eld"c :bn n"a 'qez ,fÎd ,hi `xwie)

(ayegd:a dxez
(a)ì.Búéøa øBáòzixAd idFfxW` ©£§¦¦©§¦£¤

ÎdcFar cFarl `NW mkY` 'd zxM̈©¦§¤¤Ÿ©££¨
,dxfKWnd KFYn d`xPW itkE ¨¨§¦¤¦§¤¦¤§¥

oMW] 'ebe 'cFarIe KlIe' mixaCd©§¨¦©¥¤©©£¤¥
cFqi z` xtn dxf dcFar caFrd̈¥£¨¨¨¥¥¤§
dxFYd zxinW lr dzxkPW zixAd©§¦¤¦§§¨©§¦©©¨
xacna .g ,ck zeny d`x) dizFevnE¦§¤¨

[(ak ,eh(i"`a ,epxetq):b dxez
(b).éúéeö àì øLà`NW dpeEMd oi` £¤Ÿ¦¦¦¥©©¨¨¤Ÿ

dEv `Ed ixdW ,mz`ixA lr iziEv¦¦¦©§¦¨¨¤£¥¦¨
iziEv `NW `N` ,E`xape§¦§§¤¨¤Ÿ¦¦¦

:mcarlc dxez §¨§¨
(c).ïBëðmB DrnWnA Wi 'oFkp' zNn ¨¦©¨¥§©§¨¨©

aEzMd WExitE .wiIEcnE 'oEkn' oFWl§§ª¨§¨¥©¨
mbe ,zn` xaCdW `vnY m` :`Ed KM̈¦¦§¨¤©¨¨¡¤§©

oEEknxn`nzEcrdmicrd oi`W - §¨©£©¨¥¤¥¨¥¦
if` ,dUrOd ihxtA df z` df mixzFq§¦¤¤¤¦§¨¥©©£¤£©
dzUrp' ok` iM zE`CeA rFAwl lkEY©¦§©§©¨¦¨¥¤¤§¨

'l`xUiA z`Gd darFYd(m"`x):d dxez ©¥¨©Ÿ§¦§¨¥
(d)'Bâå àeää Léàä úà úàöBäå§¥¨¤¨¦©§

éøòL ìà.'Bâå E'xrW' oFWNW minrR ¤§¨¤§§¨¦¤§©©
oiC zial iEPikM WOWn ,`xwOAd`x) ©¦§¨§©¥§¦§¥¦

(f ,dk oldlmW aWil KxCd did oMW¤¥¨¨©¤¤¥¥¨
hRWnl(i ,d qenr m"ialn)o`M mlE` . §¦§¨¨¨

,df wEqtALixrW l` mBxznd §¨¤©§©§¥¤§¨¤
'KpiCÎziA rxzl'[LpiC ziA xrWl] ¦§©¥¦¨§©©¥¦§

Edixd,drFho`M xEn`d 'xrW' `N` £¥¤¤¨©©¨¨¨
'xir' FWExiR(gi ,fh lirl eznbeck),oMW ¥¦¤¥

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy
ׁשנינּו: למּטה (ספרי)ׁשּכן "ׁשערי" נאמר ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ׁשעבד ׁשער זה ,"ׁשערי "אל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

למעלה, "ׁשערי" ׁשער ונאמר למּטה, האמּור "ׁשערי" אף ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי" מה ְְְְְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
'לקרוי' ותרּגּומֹו: ּבֹו, .ׁשעבד ְְְְִֶַַָָ

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ לׁשנים,אם ׁשלׁשה להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, עדּות תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים ּכּלםמה ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, .(מכות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéaE ¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå zî÷åE §©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Ba«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ּופריׁשה, הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' Ì„Ï.ּכל ÌcŒÔÈa∑ סנהדרין (ספרי. ƒƒ»≈ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ≈»¿»

טהֹור פד) לדם טמא ּדם ÔÈ„Ï.ּבין ÔÈcŒÔÈa∑ חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚Ï.ּבין Ú‚ ÔÈ·e∑ לנגע טמא נגע ּבין ְֵֵָָָָ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«»∆«ְֵֵֶֶַַָ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

W dkldn gkEnEpipW:'ixtq'Al` ¨¥£¨¨¤¨¦§¦§¥¤
LixrW:`"q) xarW xrW df - §¨¤¤©©¤¨©

FA (carWdcFar car DAW xird - ¤¨©¨¦¤¨¨©£¨
`weeC bxdil `vFi `EdW xnFlM ,dxf̈¨§©¤¥¥¨¥©§¨

;`hg DAW xird DzF`AFpi` F` §¨¨¦¤¨¨¨¥
`N`lxrW(xirl)FA oFCPW`OW - ¤¨©©©¨¦¤¦¤¨

`N` ,`hg DAW xirl dpeEMd oi ¥̀©©¨¨¨¦¤¨¨¨¤¨
?FpEcl oiCÎziA EaWi DAW xirllr ¨¦¤¨¨§¥¦§©

:'deW dxifB' EpzcOln KMxn`p ¨§©§¨¥§¥¨¨¨¤¡©
dHnl 'LixrW'(df wEqtA)xn`pe §¨¤§©¨§¨¤§¤¡©

dlrnl 'LixrW'iM' - (a wEqtA) §¨¤§©§¨§¨¦
'LixrW cg`A LAxwA `vOidn - ¦¨¥§¦§§§©©§¨¤©

dlrnl xEn`d 'LixrX'FWExiR §¨¤¨¨§©§¨¥
xrW(xir),FA (carW :`"q) xarW ©©¦¤¨©¤¨©

,FA oFCPW xrW `le'LixrW' s` §Ÿ©©¤¦©§¨¤
xEn`do`M,dHnl`EdW Wxtl Wi ¨¨¨§©¨¥§¨¥¤

,FA (carW :`"q) xarW xrW`le ©©¤¨©¤¨©§Ÿ
Epivnp Ff dkld llMnE .FA oFCPW xrW©©¤¦¦§©£¨¨¦§¥
oi` o`M xEn`d 'xrW' iM ,micnl§¥¦¦©©¨¨¨¥

,'xir' `N` 'oiC ziA' FWExiRFnEBxze ¥¥¦¤¨¦§©§
xrWl] 'KpiCÎziA rxzl' Fpi` oFkPd©¨¥¦§©¥¦¨§©©

`N` [LpiC ziA'Kiexwl' ¥¦§¤¨§¦§¨
[Lxirl]:e dxez §¦§

(e)ìL Bà íéãò íéðL.äLm` §©¦¥¦§Ÿ¨¦
ipWA zEcr zniIwznmxg`n - ¦§©¤¤¥¦§©¦¥©©

oM m` ,micr ipXn xzFi Kixv oi`W¤¥¨¦¥¦§¥¥¦¦¥
?dWlWA Ll hxt dOlicM `N` ¨¨¨©§¦§Ÿ¨¤¨§¥

WiTdllW zM (mpicA zFeWdl) §©¦§©§§¦¨©¤
l dWlWlW zkmipX dn - mipW §Ÿ¨§©¤§©¦©§©¦
M miaWgp,zg` zEcrcg` lM ixdW ¤§¨¦§¥©©¤£¥¨¤¨

,mElM Fpi` FCal `EdWM mdns` ¥¤§¤§©¥§©
dWlWsxhvd iWilXdW oeiM , §Ÿ¨¥¨¤©§¦¦¦§¨¥

mNEM EUrp ixd ,mdil`,zg` zEcr £¥¤£¥©£¨¥©©
dfA df miiElY zFidle ;okloiUrp oi` ¦§§¦¤¨¤§¨¥¥©£¦

oinnFfoiC mdA mibdFp oi` xnFlM - §¦§©¥£¦¨¤¦
,mipxwW mdW xxAzPWM 'mnf xW`M'©£¤¨©§¤¦§¨¥¤¥©§¨¦

,mNEk EnFGIW crEnGEdW iC oi`e ©¤¦¨§¥©¤§
mkFYn mipW,hi oldl oinnef micr zyxt d`x) §©¦¦¨

(fh(miyxtn):f dxez
(g)àìté ékxW`M .'ebe xac LOn ¦¦¨¥¦§¨¨©£¤

if` ,dxFYd ipiCn cg`A wtq Ll didi¦§¤§¨¥§©©¦¦¥©¨£©
miPEkn zFwitQde .'ebe 'zilre Ynwe'§©§¨§¨¦¨§©§¥§¦

itl ,'`lR' oFWlAW'd`ltd' lM ¦§¤¤§¦¤¨©§¨¨
`Ed `xwOAWdWixtE dlCad oFWl ¤©¦§¨§©§¨¨§¦¨

zricin lCaPde WxtEOd xaC -¨¨©§¨§©¦§¨¦¦©
miUrOd FnkE ,Fzpade mc`d̈¨¨©£¨¨§©©£¦

zFnlrp mdikxCW 'mi`ltPd'©¦§¨¦¤©§¥¤¤¡¨
wtQd mB KM ,mc`d zrCn zFxYqpe§¦§¨¦©©¨¨¨¨©©¨¥

ipRn ,'LOn `lRi' o`M dPEknxaCdW §¤¨¦¨¥¦§¦§¥¤©¨¨
,FA wREqn dY`WdQEknE lCap ¤©¨§¨¦§¨§¤

LOn(g"n`a ,i"`a): ¦§
.íãì íc ïéam` ,dCPd z`nEh oiprl ¥¨§¨§¦§©§©©¦¨¦

oigadl ErcY `lmcl `nh mC oiA Ÿ¥§§©§¦¥¨¨¥§¨
:xFdḧ

.ïéãì ïéc ïéaF` ,zFpFnn ipicA oFbM ¥¦§¦§§¦¥¨
liCadl ErcY `l m` ,zFWtp ipiCoiA ¦¥§¨¦Ÿ¥§§©§¦¥

:aiIg oicl i`Mf oiC¦©©§¦©¨
.òâðì òâð ïéáez`nEh oiprl ¥¤©¨¤©§¦§©§©

mkciA wtq didi m` ,rxFvOdoiA ©§¨¦¦§¤¨¥§¤§¤¥
d`xnl `nh rbpd`xn:xFdh rbp ©§¥¤©¨¥§©§¥¤©¨

úBáéø éøácLixrWA.xAiC o`M cr ¦§¥¦¦§¨¤©¨¦¥
Eidi xird inkg lMWM aEzMd©¨§¤¨©§¥¨¦¦§
xg` otF` siqFd o`ke ,xaCA miwREqn§¨¦©¨¨§¨¦¤©¥

:`Ede ,wtq lWxird inkg EdIW ¤¨¥§¤§©§¥¨¦
`Ohn df ,xaCA miwlFgmCd z`) §¦©¨¨¤§©¥¤©¨

(rbPd z` F`xdhn dfe;FzF`df ¤©¤©§¤§©¥¤
aiIgnoFCiPd z`dMfn dfe.FzF` §©¥¤©¦§¤§©¤

Wi ,df oFbM wtq mB iM aEzMd LcOle§¦¤§©¨¦©¨¥§¤¥
lFcBd oiCd ziA lW Fzrxkdl `iadl§¨¦§©§¨¨¤¥©¦©¨



לי mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ידי על ּבּקדׁשים למפּגל ׁשאר אזהרה ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ
קדׁשים' ּב'ׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו .(זבחים ְְִִִַָָָ

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Búéøa øáòì E ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ עבֹודתּֿכֹוכבים לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת .אׁשר «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(â)íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
LîMìå|øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

:éúéeö-àì«Ÿ¦¦«¦
i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ח)לעבדם .(מגילה ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ∑ העדּות .מכּון »ְֵָָֻ

(ä)àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNò øLà-úà E £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
i"yx£'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â∑ׁשערי "אל טֹועה,":הּמתרּגם ,'ּדינ ּבית 'לתרע ¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆¿ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ÈÈcב  CÈÂ¯wÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

æé(`).òø øác ìk 'Bâå çaæú àìŸ¦§©§Ÿ¨¨¨
Fa didi xW`' aEzMd xiMfdW xg ©̀©¤¦§¦©¨£¤¦§¤
?'rx xaC lM' siqFdW df Edn ,'mEn©¤¤¦¨¨¨¨

minkg EWxC o`MnlBtnl dxdf` ¦¨¨§£¨¦©§¨¨¦§©¥
miWcwAoAxTd z` lqFRd -iciÎlr §¨¨¦©¥¤©¨§¨©§¥

.rx xEAcxnF`e Wxtn `EdW oFbM ¦¨§¤§¨¥§¥
FYrcAW ,oAxTd zaxwd zrWA¦§©©§¨©©¨§¨¤§©§
F` ,Fzlik` onf xg`l xUAdn lFk`l¤¡¥©¨¨§©©§©£¦¨
,Fzlik`l dxFY draTW FnFwnl uEg¦§¤¨§¨¨©£¦¨
oAxTd z` lBtn df xEAiC ixd£¥¦¤§©¥¤©¨§¨
FxqF`e oAxw ipiCn FlqFR :xnFlM]§©§¦¦¥¨§¨§§
xEq`W o`M aEzMd xidfde ,[dlik`A©£¦¨§¦§¦©¨¨¤¨

.oM zFUrlx`W Fa EWxcp cFre ©£¥§¦§§§¨
zFWxCxaC lM' aEzMd ztqFdn - §¨¥¨©©¨Ÿ¨¨
- 'rxAzkQn'miWcw zhigW'migaf) ¨§©¤¤§¦©¨¨¦

(:eld"c :bn n"a 'qez ,fÎd ,hi `xwie)

(ayegd:a dxez
(a)ì.Búéøa øBáòzixAd idFfxW` ©£§¦¦©§¦£¤

ÎdcFar cFarl `NW mkY` 'd zxM̈©¦§¤¤Ÿ©££¨
,dxfKWnd KFYn d`xPW itkE ¨¨§¦¤¦§¤¦¤§¥

oMW] 'ebe 'cFarIe KlIe' mixaCd©§¨¦©¥¤©©£¤¥
cFqi z` xtn dxf dcFar caFrd̈¥£¨¨¨¥¥¤§
dxFYd zxinW lr dzxkPW zixAd©§¦¤¦§§¨©§¦©©¨
xacna .g ,ck zeny d`x) dizFevnE¦§¤¨

[(ak ,eh(i"`a ,epxetq):b dxez
(b).éúéeö àì øLà`NW dpeEMd oi` £¤Ÿ¦¦¦¥©©¨¨¤Ÿ

dEv `Ed ixdW ,mz`ixA lr iziEv¦¦¦©§¦¨¨¤£¥¦¨
iziEv `NW `N` ,E`xape§¦§§¤¨¤Ÿ¦¦¦

:mcarlc dxez §¨§¨
(c).ïBëðmB DrnWnA Wi 'oFkp' zNn ¨¦©¨¥§©§¨¨©

aEzMd WExitE .wiIEcnE 'oEkn' oFWl§§ª¨§¨¥©¨
mbe ,zn` xaCdW `vnY m` :`Ed KM̈¦¦§¨¤©¨¨¡¤§©

oEEknxn`nzEcrdmicrd oi`W - §¨©£©¨¥¤¥¨¥¦
if` ,dUrOd ihxtA df z` df mixzFq§¦¤¤¤¦§¨¥©©£¤£©
dzUrp' ok` iM zE`CeA rFAwl lkEY©¦§©§©¨¦¨¥¤¤§¨

'l`xUiA z`Gd darFYd(m"`x):d dxez ©¥¨©Ÿ§¦§¨¥
(d)'Bâå àeää Léàä úà úàöBäå§¥¨¤¨¦©§

éøòL ìà.'Bâå E'xrW' oFWNW minrR ¤§¨¤§§¨¦¤§©©
oiC zial iEPikM WOWn ,`xwOAd`x) ©¦§¨§©¥§¦§¥¦

(f ,dk oldlmW aWil KxCd did oMW¤¥¨¨©¤¤¥¥¨
hRWnl(i ,d qenr m"ialn)o`M mlE` . §¦§¨¨¨

,df wEqtALixrW l` mBxznd §¨¤©§©§¥¤§¨¤
'KpiCÎziA rxzl'[LpiC ziA xrWl] ¦§©¥¦¨§©©¥¦§

Edixd,drFho`M xEn`d 'xrW' `N` £¥¤¤¨©©¨¨¨
'xir' FWExiR(gi ,fh lirl eznbeck),oMW ¥¦¤¥

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy
ׁשנינּו: למּטה (ספרי)ׁשּכן "ׁשערי" נאמר ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ׁשעבד ׁשער זה ,"ׁשערי "אל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

למעלה, "ׁשערי" ׁשער ונאמר למּטה, האמּור "ׁשערי" אף ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי" מה ְְְְְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
'לקרוי' ותרּגּומֹו: ּבֹו, .ׁשעבד ְְְְִֶַַָָ

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ לׁשנים,אם ׁשלׁשה להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, עדּות תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים ּכּלםמה ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, .(מכות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéaE ¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå zî÷åE §©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Ba«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ּופריׁשה, הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' Ì„Ï.ּכל ÌcŒÔÈa∑ סנהדרין (ספרי. ƒƒ»≈ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻ≈»¿»

טהֹור פד) לדם טמא ּדם ÔÈ„Ï.ּבין ÔÈcŒÔÈa∑ חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚Ï.ּבין Ú‚ ÔÈ·e∑ לנגע טמא נגע ּבין ְֵֵָָָָ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«»∆«ְֵֵֶֶַַָ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

W dkldn gkEnEpipW:'ixtq'Al` ¨¥£¨¨¤¨¦§¦§¥¤
LixrW:`"q) xarW xrW df - §¨¤¤©©¤¨©

FA (carWdcFar car DAW xird - ¤¨©¨¦¤¨¨©£¨
`weeC bxdil `vFi `EdW xnFlM ,dxf̈¨§©¤¥¥¨¥©§¨

;`hg DAW xird DzF`AFpi` F` §¨¨¦¤¨¨¨¥
`N`lxrW(xirl)FA oFCPW`OW - ¤¨©©©¨¦¤¦¤¨

`N` ,`hg DAW xirl dpeEMd oi ¥̀©©¨¨¨¦¤¨¨¨¤¨
?FpEcl oiCÎziA EaWi DAW xirllr ¨¦¤¨¨§¥¦§©

:'deW dxifB' EpzcOln KMxn`p ¨§©§¨¥§¥¨¨¨¤¡©
dHnl 'LixrW'(df wEqtA)xn`pe §¨¤§©¨§¨¤§¤¡©

dlrnl 'LixrW'iM' - (a wEqtA) §¨¤§©§¨§¨¦
'LixrW cg`A LAxwA `vOidn - ¦¨¥§¦§§§©©§¨¤©

dlrnl xEn`d 'LixrX'FWExiR §¨¤¨¨§©§¨¥
xrW(xir),FA (carW :`"q) xarW ©©¦¤¨©¤¨©

,FA oFCPW xrW `le'LixrW' s` §Ÿ©©¤¦©§¨¤
xEn`do`M,dHnl`EdW Wxtl Wi ¨¨¨§©¨¥§¨¥¤

,FA (carW :`"q) xarW xrW`le ©©¤¨©¤¨©§Ÿ
Epivnp Ff dkld llMnE .FA oFCPW xrW©©¤¦¦§©£¨¨¦§¥
oi` o`M xEn`d 'xrW' iM ,micnl§¥¦¦©©¨¨¨¥

,'xir' `N` 'oiC ziA' FWExiRFnEBxze ¥¥¦¤¨¦§©§
xrWl] 'KpiCÎziA rxzl' Fpi` oFkPd©¨¥¦§©¥¦¨§©©

`N` [LpiC ziA'Kiexwl' ¥¦§¤¨§¦§¨
[Lxirl]:e dxez §¦§

(e)ìL Bà íéãò íéðL.äLm` §©¦¥¦§Ÿ¨¦
ipWA zEcr zniIwznmxg`n - ¦§©¤¤¥¦§©¦¥©©

oM m` ,micr ipXn xzFi Kixv oi`W¤¥¨¦¥¦§¥¥¦¦¥
?dWlWA Ll hxt dOlicM `N` ¨¨¨©§¦§Ÿ¨¤¨§¥

WiTdllW zM (mpicA zFeWdl) §©¦§©§§¦¨©¤
l dWlWlW zkmipX dn - mipW §Ÿ¨§©¤§©¦©§©¦
M miaWgp,zg` zEcrcg` lM ixdW ¤§¨¦§¥©©¤£¥¨¤¨

,mElM Fpi` FCal `EdWM mdns` ¥¤§¤§©¥§©
dWlWsxhvd iWilXdW oeiM , §Ÿ¨¥¨¤©§¦¦¦§¨¥

mNEM EUrp ixd ,mdil`,zg` zEcr £¥¤£¥©£¨¥©©
dfA df miiElY zFidle ;okloiUrp oi` ¦§§¦¤¨¤§¨¥¥©£¦

oinnFfoiC mdA mibdFp oi` xnFlM - §¦§©¥£¦¨¤¦
,mipxwW mdW xxAzPWM 'mnf xW`M'©£¤¨©§¤¦§¨¥¤¥©§¨¦

,mNEk EnFGIW crEnGEdW iC oi`e ©¤¦¨§¥©¤§
mkFYn mipW,hi oldl oinnef micr zyxt d`x) §©¦¦¨

(fh(miyxtn):f dxez
(g)àìté ékxW`M .'ebe xac LOn ¦¦¨¥¦§¨¨©£¤

if` ,dxFYd ipiCn cg`A wtq Ll didi¦§¤§¨¥§©©¦¦¥©¨£©
miPEkn zFwitQde .'ebe 'zilre Ynwe'§©§¨§¨¦¨§©§¥§¦

itl ,'`lR' oFWlAW'd`ltd' lM ¦§¤¤§¦¤¨©§¨¨
`Ed `xwOAWdWixtE dlCad oFWl ¤©¦§¨§©§¨¨§¦¨

zricin lCaPde WxtEOd xaC -¨¨©§¨§©¦§¨¦¦©
miUrOd FnkE ,Fzpade mc`d̈¨¨©£¨¨§©©£¦

zFnlrp mdikxCW 'mi`ltPd'©¦§¨¦¤©§¥¤¤¡¨
wtQd mB KM ,mc`d zrCn zFxYqpe§¦§¨¦©©¨¨¨¨©©¨¥

ipRn ,'LOn `lRi' o`M dPEknxaCdW §¤¨¦¨¥¦§¦§¥¤©¨¨
,FA wREqn dY`WdQEknE lCap ¤©¨§¨¦§¨§¤

LOn(g"n`a ,i"`a): ¦§
.íãì íc ïéam` ,dCPd z`nEh oiprl ¥¨§¨§¦§©§©©¦¨¦

oigadl ErcY `lmcl `nh mC oiA Ÿ¥§§©§¦¥¨¨¥§¨
:xFdḧ

.ïéãì ïéc ïéaF` ,zFpFnn ipicA oFbM ¥¦§¦§§¦¥¨
liCadl ErcY `l m` ,zFWtp ipiCoiA ¦¥§¨¦Ÿ¥§§©§¦¥

:aiIg oicl i`Mf oiC¦©©§¦©¨
.òâðì òâð ïéáez`nEh oiprl ¥¤©¨¤©§¦§©§©

mkciA wtq didi m` ,rxFvOdoiA ©§¨¦¦§¤¨¥§¤§¤¥
d`xnl `nh rbpd`xn:xFdh rbp ©§¥¤©¨¥§©§¥¤©¨

úBáéø éøácLixrWA.xAiC o`M cr ¦§¥¦¦§¨¤©¨¦¥
Eidi xird inkg lMWM aEzMd©¨§¤¨©§¥¨¦¦§
xg` otF` siqFd o`ke ,xaCA miwREqn§¨¦©¨¨§¨¦¤©¥

:`Ede ,wtq lWxird inkg EdIW ¤¨¥§¤§©§¥¨¦
`Ohn df ,xaCA miwlFgmCd z`) §¦©¨¨¤§©¥¤©¨

(rbPd z` F`xdhn dfe;FzF`df ¤©¤©§¤§©¥¤
aiIgnoFCiPd z`dMfn dfe.FzF` §©¥¤©¦§¤§©¤

Wi ,df oFbM wtq mB iM aEzMd LcOle§¦¤§©¨¦©¨¥§¤¥
lFcBd oiCd ziA lW Fzrxkdl `iadl§¨¦§©§¨¨¤¥©¦©¨



mihteyלב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy
¯È·˙.טהֹור  È¯·c∑ מזּכה וזה מחּיב זה מטהר, וזה מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי zÓ˜Â.ׁשּיהיּו ָƒ¿≈ƒ…ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¿«¿»

˙ÈÏÚÂ∑(פו הּמקּדׁש(סנהדרין ׁשּבית הּמקֹומֹות מלּמד מּכל .ּגבּה ¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו ‰‰Ì.הּכהנים ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין לֹו, לׁשמע צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר .אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) ׁשאֹומר וכלֿׁשּכן ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ימין על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׂשמאל  ׂשמאל, ועל ימין, ימין, על ל. ְְְְִִַַָָֹֹ

(áé)-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøLBà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−

òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä-ìà¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈
:ìàøNiî¦¦§¨¥«

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

Ïa˜Ï‡יב  ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixnF` oi`e ,(oNdlcM) milWExiAW¤¦¨©¦§¦§©¨§¥§¦
FYrC zxaqM bdpzi cg` lMW(c"c): ¤¨¤¨¦§©¥¦§¨©©§

úéìòå zî÷åoFWl .'ebe mFwOd l` §©§¨§¨¦¨¤©¨§
'zilre'WCwOdÎziAW cOln- §¨¦¨§©¥¤¥©¦§¨

- oixcdpQd mFwn `EdWlMn DFaB ¤§©©§¤§¦¨©¦¨
zFnFwOd,l`xUi ux`AW miaXEind ©§©§¨¦¤§¤¤¦§¨¥

lkeEdixd mWl KlFde FnFwOn `vFId §¨©¥¦§§¥§¨£¥
'dlFr'(ixtq)(i"gp):h dxez ¤

(h).íiåìä íéðäkä,xnFlMmipdMd ©Ÿ£¦©§¦¦§©©Ÿ£¦
iel haXn E`vIWhaXd ipA lM] ¤¨§¦¥¤¥¦¨§¥©¥¤

zgRWn ENi`e ,mzq 'miIel' miiExw§¦§¦¦§¨§¦¦§©©
mi`xwp iel haWAW dPEdMd©§¨¤§¥¤¥¦¦§¨¦

'miIeld mipdMd' F` ,'mipdMd'©Ÿ£¦©Ÿ£¦©§¦¦
(miyxtn):[

.íää íéîia äéäé øLà èôBMä ìàå§¤©¥£¤¦§¤©¨¦¨¥
xAEcndW siqFdl KxvEd dOlhtFWA ¨¨§©§¦¤©§¨§¥

`FaIW xWt` ike ,'mdd minIA' didIW¤¦§¤©¨¦¨¥§¦¤§¨¤¨
`N` ?einiA Fpi`W htFW lv` mc`̈¨¥¤¥¤¥§¨¨¤¨
,LiniAW htFXd mB :aEzMd xnF` KM̈¥©¨©©¥¤§¨¤

htFWM FIC aEWg.Fpi` ENit`elFcB ¨©§¥©£¦¥¨
KM lM dnkgAEidW mihtFW x`WM §¨§¨¨¨¦§¨§¦¤¨

eiptl,(mincFTd zFxFCA)Kixv dY` §¨¨©©§¦©¨¨¦
.Fl rFnWleLl oi`dxFY WTal ¦§©§¥§§©¥¨

dklde`N`d iRnLiniAW htFW ©£¨¨¤¨¦¦©¥¤§¨¤

(:dk dpydÎy`x):i dxez
(`i).ìàîNe ïéîéENit`itl m` ¨¦§Ÿ£¦¦§¦

,LYrC lETiWLl xnF`htFXdlr ¦©§§¥§©¥©
`EdW l`nU lre l`nU `EdW oinï¦¤§Ÿ§©§Ÿ¤

,oinimpi` eixaC m` ENit` xnFlM ¨¦§©£¦¦§¨¨¥¨
okÎiRÎlrÎs` ,LipirA mipFkp mi`xp¦§¦§¦§¥¤©©¦¥

,eil` rnWYoMWÎlkedrWA ¦§©¥¨§¨¤¥§¨¨
l`nU lre oini oini lr Ll xnF`W¤¥§©¨¦¨¦§©§Ÿ

,l`nUmipaEn mixaCdWM xnFlM §Ÿ§©§¤©§¨¦¨¦
,LYrC lr s` milAwznEdY` aiIgW ¦§©§¦©©©§§¤©¨©¨
eixaC lAwlE rFnWl(ixtq)ixry ,a"a) ¦§©§©¥§¨¨

(oxd`:ai dxez

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«

i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגל ּוממ מּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ß a`Îmgpn h"k ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ

éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם אמרּו(יז, א)רז"ל סב, וגו'.(ּגיטין ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ל מנא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ו)מּובן א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אהבת  לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמצליח
ׁשּלֹו הּיׁשּות ּכפּית ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו להיֹות יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה'

ימצא. ּבוּדאי הּצדקה), על מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ(עׂשה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 104 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

jlOd lW FciwtY zEdn©©§¦¤©¤¤

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם (יז, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּדלכאֹורה  מאסּו". "אֹותי – "מל לנּו "ּתנה מּמּנּו יׂשראל ּכׁשּׁשאלּו הּנביא לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָידּועה
הּקּב"ה  צּוה מּדּוע רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאיד לארץ? ּבכניסתן יׂשראל את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות אחת ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהיא

?מל להם ּולמּנֹות יׂשראל ּבני ׁשל ּבּקׁשתם את למּלאת  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשמּואל
הּמׁשנה  וכלׁשֹון ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) מּזה: למעלה זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מל ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמבאר
זה  אין עדין ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ּבלעֹו" חּיים רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל מֹוראּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"אלמלא
ּבתמידּות, הּלב על ׁשּליט ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדר יתנהג הּמל יראת על־ידי ורק חֹומד", והּלב רֹואה "העין ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמסּפיק,
ׁשהעם  ּדברים מבין העם" מּכל ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ׁשהּמל אּלא להּנ"ל, מל ּבמּנּוי צר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאין

הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ועל־ידי להבין, יכֹולים אינם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָמּצד־עצמם
והּמלך  הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא לבני ועל־ּדר־זה יתּבר מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אֹופּנים: ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַָָיׂשראל,
להם  ּכׁשּיׁש ב) .יתּבר אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשי למל זקּוקים ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָא)
מּמדרגתם  ׁשּלמעלה ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי יֹותר נעלֹות ּדרגֹות ּבהם ממׁשי הּמל והּיראה, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּטּול

ְִַַָמּצד־עצמם.
רק  למל ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ּבאפן יהיה יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּובזה

ÔeÚÈL¯Èיג  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

CÏיד  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

ÈÈטו  ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).eòîLé íòä ìëåo`MnWi §¨¨¨¦§§¦¨¥
xiraE cIn FzF` oizinn oi`W cFnll¦§¤¥§¦¦¦¨§¦

`N` ,eixEbnWFzF` milrO §¨¤¨¤©£¦

FzF` mixOWn mWe ,milWExil¦¨©¦§¨§©§¦
E,lbxd cr Fl oipiYnOlMW onfA ©§¦¦©¨¤¤¦§©¤¨

,milWExil mi`aE milFr mrd̈¨¦¨¦¦¨©¦

lbxA FzF` oizinnEFA miIwzIW icM §¦¦¨¤¤§¥¤¦§©¥
'E`xie ErnWi mrd lke'oixcdpq) §¨¨¨¦§§§¦¨

(.ht:ci dxez



לג mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy
¯È·˙.טהֹור  È¯·c∑ מזּכה וזה מחּיב זה מטהר, וזה מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי zÓ˜Â.ׁשּיהיּו ָƒ¿≈ƒ…ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¿«¿»

˙ÈÏÚÂ∑(פו הּמקּדׁש(סנהדרין ׁשּבית הּמקֹומֹות מלּמד מּכל .ּגבּה ¿»ƒ»ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו ‰‰Ì.הּכהנים ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין לֹו, לׁשמע צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר .אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) ׁשאֹומר וכלֿׁשּכן ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ימין על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׂשמאל  ׂשמאל, ועל ימין, ימין, על ל. ְְְְִִַַָָֹֹ

(áé)-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøLBà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−

òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä-ìà¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈
:ìàøNiî¦¦§¨¥«

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

Ïa˜Ï‡יב  ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixnF` oi`e ,(oNdlcM) milWExiAW¤¦¨©¦§¦§©¨§¥§¦
FYrC zxaqM bdpzi cg` lMW(c"c): ¤¨¤¨¦§©¥¦§¨©©§

úéìòå zî÷åoFWl .'ebe mFwOd l` §©§¨§¨¦¨¤©¨§
'zilre'WCwOdÎziAW cOln- §¨¦¨§©¥¤¥©¦§¨

- oixcdpQd mFwn `EdWlMn DFaB ¤§©©§¤§¦¨©¦¨
zFnFwOd,l`xUi ux`AW miaXEind ©§©§¨¦¤§¤¤¦§¨¥

lkeEdixd mWl KlFde FnFwOn `vFId §¨©¥¦§§¥§¨£¥
'dlFr'(ixtq)(i"gp):h dxez ¤

(h).íiåìä íéðäkä,xnFlMmipdMd ©Ÿ£¦©§¦¦§©©Ÿ£¦
iel haXn E`vIWhaXd ipA lM] ¤¨§¦¥¤¥¦¨§¥©¥¤

zgRWn ENi`e ,mzq 'miIel' miiExw§¦§¦¦§¨§¦¦§©©
mi`xwp iel haWAW dPEdMd©§¨¤§¥¤¥¦¦§¨¦

'miIeld mipdMd' F` ,'mipdMd'©Ÿ£¦©Ÿ£¦©§¦¦
(miyxtn):[

.íää íéîia äéäé øLà èôBMä ìàå§¤©¥£¤¦§¤©¨¦¨¥
xAEcndW siqFdl KxvEd dOlhtFWA ¨¨§©§¦¤©§¨§¥

`FaIW xWt` ike ,'mdd minIA' didIW¤¦§¤©¨¦¨¥§¦¤§¨¤¨
`N` ?einiA Fpi`W htFW lv` mc`̈¨¥¤¥¤¥§¨¨¤¨
,LiniAW htFXd mB :aEzMd xnF` KM̈¥©¨©©¥¤§¨¤

htFWM FIC aEWg.Fpi` ENit`elFcB ¨©§¥©£¦¥¨
KM lM dnkgAEidW mihtFW x`WM §¨§¨¨¨¦§¨§¦¤¨

eiptl,(mincFTd zFxFCA)Kixv dY` §¨¨©©§¦©¨¨¦
.Fl rFnWleLl oi`dxFY WTal ¦§©§¥§§©¥¨

dklde`N`d iRnLiniAW htFW ©£¨¨¤¨¦¦©¥¤§¨¤

(:dk dpydÎy`x):i dxez
(`i).ìàîNe ïéîéENit`itl m` ¨¦§Ÿ£¦¦§¦

,LYrC lETiWLl xnF`htFXdlr ¦©§§¥§©¥©
`EdW l`nU lre l`nU `EdW oinï¦¤§Ÿ§©§Ÿ¤

,oinimpi` eixaC m` ENit` xnFlM ¨¦§©£¦¦§¨¨¥¨
okÎiRÎlrÎs` ,LipirA mipFkp mi`xp¦§¦§¦§¥¤©©¦¥

,eil` rnWYoMWÎlkedrWA ¦§©¥¨§¨¤¥§¨¨
l`nU lre oini oini lr Ll xnF`W¤¥§©¨¦¨¦§©§Ÿ

,l`nUmipaEn mixaCdWM xnFlM §Ÿ§©§¤©§¨¦¨¦
,LYrC lr s` milAwznEdY` aiIgW ¦§©§¦©©©§§¤©¨©¨
eixaC lAwlE rFnWl(ixtq)ixry ,a"a) ¦§©§©¥§¨¨

(oxd`:ai dxez

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«

i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגל ּוממ מּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ß a`Îmgpn h"k ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ

éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם אמרּו(יז, א)רז"ל סב, וגו'.(ּגיטין ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ל מנא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ו)מּובן א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אהבת  לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמצליח
ׁשּלֹו הּיׁשּות ּכפּית ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו להיֹות יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה'

ימצא. ּבוּדאי הּצדקה), על מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ(עׂשה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 104 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

jlOd lW FciwtY zEdn©©§¦¤©¤¤

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם (יז, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּדלכאֹורה  מאסּו". "אֹותי – "מל לנּו "ּתנה מּמּנּו יׂשראל ּכׁשּׁשאלּו הּנביא לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָידּועה
הּקּב"ה  צּוה מּדּוע רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאיד לארץ? ּבכניסתן יׂשראל את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות אחת ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָהיא

?מל להם ּולמּנֹות יׂשראל ּבני ׁשל ּבּקׁשתם את למּלאת  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשמּואל
הּמׁשנה  וכלׁשֹון ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) מּזה: למעלה זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מל ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמבאר
זה  אין עדין ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ּבלעֹו" חּיים רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל מֹוראּה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ"אלמלא
ּבתמידּות, הּלב על ׁשּליט ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדר יתנהג הּמל יראת על־ידי ורק חֹומד", והּלב רֹואה "העין ׁשּכן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמסּפיק,
ׁשהעם  ּדברים מבין העם" מּכל ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ׁשהּמל אּלא להּנ"ל, מל ּבמּנּוי צר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאין

הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ועל־ידי להבין, יכֹולים אינם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָמּצד־עצמם
והּמלך  הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא לבני ועל־ּדר־זה יתּבר מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אֹופּנים: ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַָָיׂשראל,
להם  ּכׁשּיׁש ב) .יתּבר אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשי למל זקּוקים ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָא)
מּמדרגתם  ׁשּלמעלה ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי יֹותר נעלֹות ּדרגֹות ּבהם ממׁשי הּמל והּיראה, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּבּטּול

ְִַַָמּצד־עצמם.
רק  למל ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ּבאפן יהיה יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּובזה

ÔeÚÈL¯Èיג  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

CÏיד  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

ÈÈטו  ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬
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`N` ,eixEbnWFzF` milrO §¨¤¨¤©£¦

FzF` mixOWn mWe ,milWExil¦¨©¦§¨§©§¦
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,milWExil mi`aE milFr mrd̈¨¦¨¦¦¨©¦

lbxA FzF` oizinnEFA miIwzIW icM §¦¦¨¤¤§¥¤¦§©¥
'E`xie ErnWi mrd lke'oixcdpq) §¨¨¨¦§§§¦¨

(.ht:ci dxez



mihteyלד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy
חּיים  רעהּו את "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו מל" ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם להמׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכדי

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ולכן ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבלעֹו",
מאיזֹו ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון ,"מל לנּו "ּתנה יׂשראל ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת למרֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמנם
לּדרּגה  ּגם יּגיע ׁשּבּסֹוף עד ,מל עליו למּנֹות צרי מּיד אּלא מלכּותֹו, עליו ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ׁשּתהיה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָסּבה

.הּמל ּבתפקיד ְְְִִֶֶַַַָהּׁשנּיה

(æè)íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ
àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ

ì ïeôñú:ãBò äfä Cøca áeL «Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּבאים (סנהדרין ׁשהּסּוסים מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא מרּכבּתֹו, ּכדי אּלא …«¿∆ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבׁשלמה ׁשּנאמר ּכמֹו י)מּׁשם, ּבחמּׁשים (מלכים-א וסּוס ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה וּתצא "וּתעלה : ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
."ּומאה  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr h"i wlg zegiyÎihewl d`x ,df lka `ixheÎ`lwyl)©

dGd onGA mixvnA daiWId xEQ ¦̀©§¦¨§¦§©¦©§©©¤

עעעעֹוֹוֹוֹודדדד:::: ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדרררר ללללׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב תספתספתספתספּוּוּוּוןןןן ֹֹלאלאלאלא ֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
תֹוסיפּון לא ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ז)מּתר הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור מ"ו)ּבטעם לא־תעשה הּמגּנים (מצות ּכמנהגיהם ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
הּתֹורה". ְַַַָלדעת

ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּולפי
הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים ׁשּבארץ כה)הּמצרים הלכה יב, פרק ביאה אסורי ּבארץ (הלכות הּיׁשיבה לאּסּור מקֹום עֹוד אין , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ׁשאין ּכיון מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש אין ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמצרים,
ׁשהאּסּור  ׁשּסֹובר נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ לגּור מּתר הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻאבל

ּבעי וטעמא הּזה, ּבּזמן ּגם ועוד)חל ד. סימן אבן־העזר בברכי־יוסף .(ראה ְְֲֵֶַַַַַָָָ
הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן ּבקהל לבֹוא מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר י)ויׁש סעיף־קטן ד סימן (אבן־העזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל קבּוע, ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ּדבוּדאי ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"ואף־על־ּגב
מּיד". ּומּתרים קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל מהם, ּפֹורׁש הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמתּגּיר

מרּוּבא  ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ׁשּנׁשארּו מצרים מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא
ִָּפריׁש".

ׁשהם  ואף ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא הּזה ּבּזמן ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּולפי־זה
מצרּיים. ׁשאינם ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה קבּוע ו"ּכל "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי הרי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמעּוט,

(æé)áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
:ãàî Bl-äaøé àì¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

È˙טז  ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ

tÒÎÂ‡יז  daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»
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miqEq dAxi `NW ,xidfdl aEzMd©¨§©§¦¤Ÿ©§¤¦
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dnixvn,itl,mXn mi`A miqEQdW ¦§©§¨§¦¤©¦¨¦¦¨
dnlWA xn`PW dnMFPnfAW ,KlOd §¨¤¤¡©¦§ŸŸ©¤¤¤¦§©

miqEq l`xUi ux`l mi`ian Eid̈§¦¦§¤¤¦§¨¥¦
:mixvn ux`n`vYe dlrYe' ¥¤¤¦§©¦©©£¤©¥¥

mixvOn daMxndrAx` lW)(miqEq ¤§¨¨¦¦§©¦¤©§¨¨¦
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miqEQd `vFn ux` `Ed mXW¤¨¤¤¨©¦
glWi oR WFWgl Wi ,migAEWnd©§¨¦¥©£¤¦§©
icM ,zEriawA mW xEcl miWp` KlOd©¤¤£¨¦¨¨¦§¦§¥
z` Fl xFxale mlECiB lr cFnrl©£©¦¨§¦§¤

mdAW mixgaEOd(m"`x):fi dxez ©§¨¦¤¨¤
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לה mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy
חּיים  רעהּו את "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו מל" ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם להמׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכדי

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ולכן ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבלעֹו",
מאיזֹו ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון ,"מל לנּו "ּתנה יׂשראל ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת למרֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמנם
לּדרּגה  ּגם יּגיע ׁשּבּסֹוף עד ,מל עליו למּנֹות צרי מּיד אּלא מלכּותֹו, עליו ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ׁשּתהיה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָסּבה

.הּמל ּבתפקיד ְְְִִֶֶַַַָהּׁשנּיה

(æè)íòä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ
àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ

ì ïeôñú:ãBò äfä Cøca áeL «Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«
i"yx£ÌÈÒeÒ BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï∑(כא ּבאים (סנהדרין ׁשהּסּוסים מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא מרּכבּתֹו, ּכדי אּלא …«¿∆ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבׁשלמה ׁשּנאמר ּכמֹו י)מּׁשם, ּבחמּׁשים (מלכים-א וסּוס ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה וּתצא "וּתעלה : ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
."ּומאה  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr h"i wlg zegiyÎihewl d`x ,df lka `ixheÎ`lwyl)©

dGd onGA mixvnA daiWId xEQ ¦̀©§¦¨§¦§©¦©§©©¤

עעעעֹוֹוֹוֹודדדד:::: ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדרררר ללללׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב תספתספתספתספּוּוּוּוןןןן ֹֹלאלאלאלא ֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
תֹוסיפּון לא ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ז)מּתר הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור מ"ו)ּבטעם לא־תעשה הּמגּנים (מצות ּכמנהגיהם ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי : ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
הּתֹורה". ְַַַָלדעת

ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּולפי
הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים ׁשּבארץ כה)הּמצרים הלכה יב, פרק ביאה אסורי ּבארץ (הלכות הּיׁשיבה לאּסּור מקֹום עֹוד אין , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ׁשאין ּכיון מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש אין ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמצרים,
ׁשהאּסּור  ׁשּסֹובר נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ לגּור מּתר הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻאבל

ּבעי וטעמא הּזה, ּבּזמן ּגם ועוד)חל ד. סימן אבן־העזר בברכי־יוסף .(ראה ְְֲֵֶַַַַַָָָ
הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן ּבקהל לבֹוא מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר י)ויׁש סעיף־קטן ד סימן (אבן־העזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל קבּוע, ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ּדבוּדאי ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"ואף־על־ּגב
מּיד". ּומּתרים קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל מהם, ּפֹורׁש הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמתּגּיר

מרּוּבא  ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ׁשּנׁשארּו מצרים מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא
ִָּפריׁש".

ׁשהם  ואף ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא הּזה ּבּזמן ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּולפי־זה
מצרּיים. ׁשאינם ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה קבּוע ו"ּכל "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי הרי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמעּוט,

(æé)áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
:ãàî Bl-äaøé àì¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

È˙טז  ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
ÈÈÂ ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»«»
‡„‰ Á¯‡a ·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡¬«¿»¿¿ƒ¿…«»»

:„BÚ

tÒÎÂ‡יז  daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL dÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ¿»«¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»
:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh)íéñeñ Bl äaøé àì'Fl' zaiYn . Ÿ©§¤¦¦¥©
`Ed miqEQd iEAixW ,minkg EWxC̈§£¨¦¤¦©¦
mpi`WM ,KxFSd lr xzi mdWM§¤¥¨¥©©¤§¤¥¨
FcFakl xnFlM ,'Fl' `N` miWOWn§©§¦¤¨§©¦§
zpeEke .mikln KxcM FYrC aigxdlE§©§¦©§§¤¤§¨¦§©¨©
miqEq dAxi `NW ,xidfdl aEzMd©¨§©§¦¤Ÿ©§¤¦

icM `N`KxFvFYaMxn.eiWxtE ¤¨§¥¤¤§©§¨¨¨

WxtOW itM `Ed xEQi`d mrhe§©©¨¦§¦¤§¨¥
:aEzMdmrd z` aiWi `NW ©¨¤Ÿ¨¦¤¨¨

dnixvn,itl,mXn mi`A miqEQdW ¦§©§¨§¦¤©¦¨¦¦¨
dnlWA xn`PW dnMFPnfAW ,KlOd §¨¤¤¡©¦§ŸŸ©¤¤¤¦§©

miqEq l`xUi ux`l mi`ian Eid̈§¦¦§¤¤¦§¨¥¦
:mixvn ux`n`vYe dlrYe' ¥¤¤¦§©¦©©£¤©¥¥

mixvOn daMxndrAx` lW)(miqEq ¤§¨¨¦¦§©¦¤©§¨¨¦

qEqe ,sqM zF`n WWA(icigi) §¥¥¤¤§§¦¦
'd`nE miXngA(hk i `Îmikln).oeike ©£¦¦¥¨§¥¨

miqEQd `vFn ux` `Ed mXW¤¨¤¤¨©¦
glWi oR WFWgl Wi ,migAEWnd©§¨¦¥©£¤¦§©
icM ,zEriawA mW xEcl miWp` KlOd©¤¤£¨¦¨¨¦§¦§¥
z` Fl xFxale mlECiB lr cFnrl©£©¦¨§¦§¤

mdAW mixgaEOd(m"`x):fi dxez ©§¨¦¤¨¤

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈL BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ∑לֹו ונאמר נׁשים, ׁשׁש לדוד לֹו ׁשהיּו ׁשּמצינּו י"ח, יב)אּלא מעט,(ש"ב "ואם : ¿…«¿∆»ƒְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
וכהנה"ו  ּכהנה ּל Ó‡„.אספה BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ∑(כא ליּתן(סנהדרין ּכדי אחרים:לאכסניאאּלא (ספרים ְְְִֵֵָָָָָֹ¿∆∆¿»»…«¿∆¿…ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

.לאפסניא) ְְַַָָ

(çé)Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£Bz·LÎ ‰È‰Â∑ ּכדאי ּכן, עׂשה מלכּותֹואם ׁשּתתקּים ‰Bz¯‰.הּוא ‰LÓŒ˙‡∑(שם ספרי (סנהדרין ׁשּתי ¿»»¿ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָָ∆ƒ¿≈«»ְְִֵֵ

מׁשנה, ּפתר 'ּפתׁשגן' ּתרּגם: ואּונקלֹוס עּמֹו. ויֹוצאת ׁשּנכנסת ואחת ּגנזיו, ּבבית מּנחת ׁשהיא אחת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻּתֹורה:
ודּבּור  ׁשּנּון .לׁשֹון ְְִִ

(èé)ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©¦§©À
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéìéøác-ìk-úà øîL §¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º

:íúNòì älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«
i"yx£‰¯Bz‰ È¯·c∑ּכמׁשמעֹו. ƒ¿≈«»ְְַָ

(ë)-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦
éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ìò íéîé C ©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©

ñ :ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑ נביא ׁשל קּלה מצוה ÌÈÓÈ.אפּלּו CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑ ׁשֹומע אּתה הן מּכלל ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵֵַַַָ

ׁשמּואל:לאו, לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, מצינּו י)וכן עֹולֹות",(שמואל-א להעלֹות אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים "ׁשבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

BzÎÈÂ·יח  d˙eÎÏÓ ‡Ò¯k ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»«¿≈¿ƒ¿
ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ô‚L˙t ˙È dÏ≈»«¿∆∆«¿»»»«ƒ¿»ƒ

:È‡ÂÏ ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»≈»≈

È‰BiÁיט  ÈÓBÈ Ïk d· È¯˜ È‰ÈÂ dnÚ È‰˙e¿≈ƒ≈ƒ≈»≈≈»≈«ƒ
˙È ¯hÓÏ d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈¿ƒ«»
ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»≈«¿»»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

„Ï‡כ  ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).íéLð Bl äaøé àìå,g"i `N` §Ÿ©§¤¨¦¤¨
EdGW micnl Ep` oiPnE .xzFi `le§Ÿ¥¦©¦¨§¥¦¤¤

itl ,xEriXdcecl Fl EidW EpivOW ©¦§¦¤¨¦¤¨§¨¦
miWp WW(a b ,aÎl`eny)Fl xn`pe ,my) ¥¨¦§¤¡©

(g ,aidPdM LN dtiqF`e hrn m`e§¦§¨§¦¨§¨¥¨
dPdkem` :ceC l` `iaPd ozp ixaCn] §¨¥¨¦¦§¥¨¨©¨¦¤¨¦¦

ozp xW` miWPd LipirA od zFhrEn¨¥§¥¤©¨¦£¤¨©
.[oxRqnM cFre cFr Ll siqF` ,'d Ll§¦§§§¦§¨¨
ztqFY lr dxFn 'dPdke dPdM' oFWlE§¨¥¨§¨¥¨¤©¤¤
cFr EpiidC ,dYr oxRqn cbpM miinrR©£©¦§¤¤¦§¨¨©¨§©§
cr iM micnl Epivnp ,WW cFre WW¥§¥¦§¥§¥¦¦©

KlOl zFxYEn miWp xUrÎdpFnW: §¨¨¨¨¦¨©¤¤
.ãàî Bl äaøé àì áäæå óñëå`N` §¤¤§¨¨Ÿ©§¤§Ÿ¤¨

oYil icMKixSd lM:`"q) `ipqk`l §¥¦¥¨©¨¦§©§©§¨
(`ipqt`llMW ,KlOd `av iliig - §©§©§¨£¨¥§¨©¤¤¤¨

dkElOd xvF` iRqMn mipwp mdikxv̈§¥¤¦§¦¦©§¥©©§¨
(:`k oixcdpq ,ixtq):gi dxez

(gi)BzáLë äéäå.FYklnn `QM lr §¨¨§¦§©¦¥©§©§

`QM lr FzaiWi' z` aEzMd WiBcd¦§¦©¨¤§¦¨©¦¥
lM xkU lr fFnxl icM ,'FzEkln©§§¥¦§©§©¨

,ElNd zFevOdWdUr m`KlOd,ok ©¦§©¨¤¦¨¨©¤¤¥
,Ff dWxtA dEhvPX dn lkA xdfPW¤¦§©§¨©¤¦§©¨§¨¨¨

ixdi`cM)(iE`xmiIwzYW `Ed £¥§©¨¤¦§©¥
FzEklnmini KxF`l FciA(ixtq)(oexkfd): ©§§¨§¤¨¦

.äøBzä äðLî úàoFWl `Ed 'dpWn' ¤¦§¥©¨¦§¤§
'dpWn mgl' FnM] ltM(ak ,fh zeny)[ ¥¤§¤¤¦§¤

:FWExiR o`M xEn`d 'dxFYd dpWn'E¦§¥©¨¨¨¨¥
,zg` :dxFzÎixtq iYWDazMW Ff §¥¦§¥¨©©¤§¨¨

l`xUIn Wi` lMW KxcM] Fnvrl§©§§¤¤¤¨¦¦¦§¨¥
,Fnvrl dxFY xtq aFYkl dEEvn§¤¦§¥¤¨§©§

xn`PW(hi ,`l oldl)mkl EazM dYre' ¤¤¡©§©¨¦§¨¤
'z`Gd dxiXd z`(a ,`k oixcdpq),[ ¤©¦¨©Ÿ

,zg`e .eifpB ziaA zgPEn `idWFf ¤¦©©§¥§¨¨§©©
zaFg cSn DazFMW ztqFp dxFYÎxtq¥¤¨¤¤¤§¨¦©©

,zEklOdWFlv` cinY DzF` wifgO ©©§¤©£¦¨¨¦¤§
`dYWFOr z`vFie zqpkPlkA ¤§¥¦§¤¤§¥¦§¨

.mFwni"yx xirneqElwpE`e :WxiR `l ¨§§§Ÿ¥©
ixdW ,oMmBxY'dxFYd dpWn' ¥¤£¥¦§¥¦§¥©¨

obWzR'ixaC zwYrd] '`ziixF` ©§¤¤©§¨©§¨©¦§¥
oM m`e ,[dxFYdxzRzaiY (WxiR) ©¨§¦¥¨©¥©¥©

'dpWn'nCe oEPW oFWlxEAFnM] ¦§¥¦§¦§¦§
ltM oFWNn `le ,['Lipal mYpPWe'i"yx) §¦©§¨§¨¤§Ÿ¦§¥¤

(w"dekd ,my oixcdpq:hi dxez
(hi).äøBzä éøác;FrnWnMlM ¦§¥©¨§©§¨¨

dxFYd xtq lkA zFaEzMd zFevOd©¦§©§§¨¥¤©¨
(oexkfd):k dxez

(k).äåönä ïî øeñ ézìáìewx `l §¦§¦¦©¦§¨Ÿ©
`N` ,dxFYA zFaEzMd zFevOdENit` ©¦§©§©¨¤¨£¦

,`iap lW dNw devnKlOd xEqi `l ¦§¨©¨¤¨¦Ÿ¨©¤¤
dPOn(m"`x): ¦¤¨

éøàé ïòîìíéîé C.FYklnn lr §©©©£¦¨¦©©§©§
xFnWi xW` Klnl zpYip Ff dghad©§¨¨¦¤¤§¤¤£¤¦§
WxiR `NW s`e ,ElNd mixaCd lM z ¤̀¨©§¨¦©¨§©¤Ÿ¥©
ixd ,xFnWi `l m` didI dn aEzMd©¨©¦§¤¦Ÿ¦§£¥



mihteyלו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iyily meil inei xeriy
יג)ּוכתיב עד (שם העלה, להעלֹות הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ׁשמר ולא ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל : ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל לאֿתקּום"(ּכאׁשר)ׁשּבא ממלכּת ועּתה וגֹו' ׁשמרּת ׁשּבׁשביל (שם)לא למדּת, הא , ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נענׁש נביא, ׁשל קּלה ÂÈ·e.מצוה ‡e‰∑(יא אדם (הוריות לכל קֹודם הּוא למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם .מּגיד ְֱִִֶֶַַָָָ»»ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ß a`Îmgpn 'l iyily mei ß

çé(à)÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤
:ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«

(á)àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´
ñ :Bì-øac øLàk Búìçð©«£¨½©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין מּומין ּבין ‰'.ּבארץ ∑ÏÁÂ‰.ּבּבּזה ∑ÏÁ˜.ּבעלי ÈM‡∑ קדׁשי »≈∆≈ƒְֲִִִֵֵֵַ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈ְֵָ
הּקדׁשים)הּמקּדׁש קדׁשי אחרים: הּגבּול:∑B˙ÏÁÂ.(ספרים קדׁשי יהיה אּלּו "לא ּגמּורה נחלה אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָ¿«¬»ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אחיו". ּבקרב ׁשאר £[a]לֹו נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ּדרׁשּו: ‡ÂÈÁ.ּובּספרי ·¯˜a∑.חמּׁשה נחלת זֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿∆∆∆»ֲֲִַַָ
סיחֹון  וׁשל עממים, חמּׁשה ארץ נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ לי ונראה היא. מה יֹודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָואיני
ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת  ּדֹורׁש וכן וקדמֹוני, ּוקנּזי קיני לרּבֹות ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, אמֹורי עממים: ׁשני ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועֹוג,
הכ  קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב וקדמֹוני; ּוקנּזי קיני על להזהיר וגֹו'", ללוי היה לא ּכן "על י לאהרן: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

„ÈÂÏא  ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡ia¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

ÔzÓב  È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,e`l rnFW dY` od llMn`l m`W ¦§©¥©¨¥©¨¤¦Ÿ
Kix`i `l ,xFnWi.FYklnn lr mini ¦§Ÿ©£¦¨¦©©§©§

Epivn okexaCd miIwzPW,lE`WA §¥¨¦¤¦§©¥©¨¨§¨
,l`xUi lr Klnl gWnPW xg`l§©©¤¦§©§¤¤©¦§¨¥

l`EnW Fl xn`WYcxie' :`iaPd ¤¨©§¥©¨¦§¨©§¨
'ebe lBlBd iptllgFY mini zraW §¨©©¦§¨¦§©¨¦¥

(oiYnY)Lil` i`FA cr(g ,i `Îl`eny); ©§¦©¦¥¤
icM'zFlFr zFlrdl'(my)aizkE ,my) §¥§©£§¦

(g ,bimini zraW lgFIeoeike ,'ebe ©¤¦§©¨¦§¥¨
oiicr iM mFId zNigzA lE`W d`xW¤¨¨¨¦§¦©©¦£©¦
aixwdl ligzd ,l`EnW `A `lŸ¨§¥¦§¦§©§¦
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ׁשבטים  חמּׁשה נחלת ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו, ּבקרב חמּׁשה. נחלת אּלּו לאֿיהיהּֿלֹו, ונחלה ּבּספרי: ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּגרסינן
הנחיל  מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה אּלא נחלה חּלקּו לא ויהֹוׁשע ׁשּמׁשה ּומּתֹו ׁשבטים, ׁשבעה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻונחלת
נטלּו האחרים וׁשבעה מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה הנחיל ויהֹוׁשע מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלראּובן

לבד  וׁשבעה לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו יהֹוׁשע; מֹות אחרי BÏŒ¯ac.מאליהן ¯L‡k∑(יח ּבארצם "(במדבר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ«¬∆ƒ∆ְְַָ
חלק אני וגֹו', תנחל ."לא ְְְְֲִִֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l zegiy ihewl)

נחלתנחלתנחלתנחלתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא ב)הההה'''' הרמּב"ם(יח, ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות אֹותֹו(סֹוף רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ולא : ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
על  צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ׁשעׂשהּו ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל מדעֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹוהבינּו
הּזה  ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשּבֹונֹות
אּלא  הּכהנים, למעלת אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ׁשּמּגיע להעיר, ויׁש עכ"ל. ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדבר

'ק  הּתאר ׁשהרי גדֹולה, ּכהּנה למעלת ׁשּכתּובּגם ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול ּבכהן נאמר קדׁשים' יג)דׁש כג, אהרן (דה"א וּיבּדל ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻ
קדׁשים. קדׁש ְְִִֶַָֹֹלהקּדיׁשֹו
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ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ipaE`xl DzF` wNig xaMW xg`n¥©©¤§¨¦¥¨¨¥¦
iXpnd haW ivgle icBle,b lirl yxetnk) §©¨¦§©£¦¥¤©§©¦

(biÎai'eig` axwA' :'ixtQ'd WxFC okl .¨¥¥©¦§¥§¤¤¤¨
dEWaM `l oiicrW 'dXng' zlgp Ff©£©£¦¨¤£©¦Ÿ§¨¨

(`"eb).zFAxl 'x`W zlgp'ezFvx` §©£©§¨§©©§
miOrd zWlW,ipFncwe iGipwE ipiw §¤¨©¦¥¦§¦¦§©§¦

mzF` zWxl l`xUi micizrWFnM ¤£¦¦¦§¨¥¨¤¤¨§
oiA zixaA Epia` mdxa`l ghaEdW¤§©§©§¨¨¨¦¦§¦¥

mixzAd(hi ,eh ziy`xa)mBW LcOllE . ©§¨¦§©¤§¤©
dlgp miIell didi `l mdAziy`xa i"gp) ¨¤Ÿ¦§¤©§¦¦©£¨

(`"eb ,k eh.oke,'ixtQ'A cFr Ep`vn §¥¨¨©¦§¥
`EdWWxFCxEn`d z` mBzWxtA ¤¥©¤¨¨§¨¨©

doxd`l Exn`PW zFpYn(h ,i lirl) ©©¨¤¤¤§§©£Ÿ
'Fbe 'iell did `l oM lr'zpeEMW - ©¥Ÿ¨¨§¥¦§¤©¨©

`id aEzMdlr xidfdlzFvx`ipiw ©¨¦§©§¦©©§¥¦
,ipFncwe iGipwEmiIeld Elgpi `NW §¦¦§©§¦¤Ÿ¦§£©§¦¦
:mkFzA dlgp©£¨§¨

it lr ixtqd ixac z` i"yx yxity xg`l
`qxib itl dpey yexit ecil `a ,el d`xpd

:ixtqd ixaca zxg``vnp aEW¦§¨
opiqxb ikd ,qEnipFlw iAx ixacA§¦§¥©¦§¦¨¥©§¦¨

FN didi `l dlgpe ,ixtqAEN` - §¦§¥§©£¨Ÿ¦§¤¥
EN` - eig` axwA ;dXng zlgp©£©£¦¨§¤¤¤¨¥

.draW zlgpEpiAx Wxtn Kke ©£©¦§¨§¨§¨¥©¥

:mixaCd z` qEnipFlwdXng zlgp §¦¤©§¨¦©£©£¦¨
dXng FWExiR -e ,mihaWokzlgp ¥£¦¨§¨¦§¥©£©

draW`N` oinnrl dpeEMd oi` - ¦§¨¥©©¨¨§©§¦¤¨
draWl.mihaWiell oi` ,xnFlM §¦§¨§¨¦§©¥§¥¦

xUrÎmipW lM KFzA dlgpe wlg¥¤§©£¨§¨§¥¨¨
.mihaXdea"i lM z` dWn xiMfd `l ©§¨¦§Ÿ¦§¦¤¤¨

,cg` xRqnA mihaXddWOW KFYn ©§¨¦§¦§©¤¨¦¤Ÿ¤
`N` dlgp EwNg `l rWFdie¦ª©Ÿ¦§©£¨¤¨
dWn oMW ,calA mihaW dXngl©£¦¨§¨¦¦§©¤¥Ÿ¤
dXpn haW ivge cbe oaE`xl ligpd¦§¦¦§¥§¨©£¦¥¤§©¤

(fiÎai b lirl)dcEdil ligpd rWFdie ,¦ª©¦§¦¦¨
n haW ivgle mixt`edXpryedi) §¤§©¦§©£¦¥¤§©¤

(fi ,fh ,eh miwxt,eENi`draWmihaW §¦¦§¨§¨¦
Elhp mixg`dmzlgpixg` odil`n ¨£¥¦¨§©£¨¨¥£¥¤©£¥
.rWFdi zFnzraW zlgpe li`Fde §ª©§¦§©£©¦§©

zWngn dpFW dzid mipFxg`d̈©£¦¨§¨¨¥£¥¤
,mipFW`xdKM KFYnmcixtdexiMfd ¨¦¦¦¨¦§¦¨§¦§¦

cal draWe cal dXng(m"`x): £¦¨§©§¦§¨§¨
.Bì øac øLàkEdf ?Fl xAiC okide ©£¤¦¤§¥¨¦¥¤

xn`PW(k ,gi xacna)oxd` l` 'd xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤¤©£Ÿ
Lwlg ip` ,'Fbe lgpz `l mvx`A§©§¨Ÿ¦§¨§£¦¤§§

'l`xUi ipA jFzA Lzlgpe:b dxez §©£¨§§§¥¦§¨¥
(b).íòä úàîhwPW 'mr' oFWl ¥¥¨¨§¨¤¨©

mipdMd z` hrnl icM `Ed ,aEzMd©¨§¥§©¥¤©Ÿ£¦

z`n' wx zFpYip zFpYOdW ,mnvr©§¨¤©©¨¦¨©¥¥
'mrd,mipdMd z`n `lemdW ¨¨§Ÿ¥¥©Ÿ£¦¤¥

o`M dxEn`d zFpYOd zaFgn mixEhR§¦¥©©©¨¨£¨¨
'mr' oFWl llkA mpi` mipdMd]i"yx) ©Ÿ£¦¥¨¦§©§¨

(ipzile d"c :alw oileg.dirWiA cFr d`xE§¥¦©§¨
(a ,ck)rWFdaE ,(h ,c)['odMM mrk dide'. §¥©§¨¨¨¨©Ÿ¥
(ixtq):

.äN íà øBL íàKix`dW KFYn ¦¦¤¦¤¤¡¦
micnl Ep` ,dUe xFW hxitE aEzMd©¨¥©¨¤¨§¥¦
oiOn miIg lraA wx zbdFp Ff devOW¤¦§¨¤¤©§©©©¦¦¦

dndAd,dIgl hxRipin hrnl - ©§¥¨§¨§©¨§©¥¦¥
devOd zbdFp oi` mdAW ,dIgd©©¨¤¨¤¥¤¤©¦§¨

oNdl dxEn`d(g"n`a): ¨£¨§©¨
.òBøfäodMl ozFplW wxRd on ©§©¥©Ÿ¥¦©¤¤¤

dAMx`,dlrnlEcrlbxdW mFwOd ©§ª¨§©§¨©©¨¤¨¤¤
`xwPd ,sEBAW mvrd mr zxAgzn¦§©¤¤¦¨¤¤¤©©¦§¨

oixFTW ci lW sMf"rlAo"eclty` ©¤¨¤¦§©©
[szMd mvr](miyxtn): ¤¤©¨¥

.íééçläcgi zFpYip.oFWNd mroMW ©§¨©¦¦¨©©¦©¨¤¥
,(dpTd) zxBxBd cr `Ed 'igl' mW¥¤¦©©©§¤¤©¨¤
lhFp Edixd ,mW cr igNd lhFPWkE§¤¥©¤¦©¨£¥¥

oFWNd z` s` FOr(`"eb). ¦©¤©¨
:i"yx siqeneWlWA mipdMd Ekf dOl̈¨¨©Ÿ£¦¦§

miigNd ,rFxGd :ElNd zFpYOd©©¨©¨©§©©§¨©¦



לז mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iyily meil inei xeriy
יג)ּוכתיב עד (שם העלה, להעלֹות הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ׁשמר ולא ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל : ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל לאֿתקּום"(ּכאׁשר)ׁשּבא ממלכּת ועּתה וגֹו' ׁשמרּת ׁשּבׁשביל (שם)לא למדּת, הא , ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נענׁש נביא, ׁשל קּלה ÂÈ·e.מצוה ‡e‰∑(יא אדם (הוריות לכל קֹודם הּוא למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם .מּגיד ְֱִִֶֶַַָָָ»»ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ß a`Îmgpn 'l iyily mei ß

çé(à)÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤
:ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«

(á)àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´
ñ :Bì-øac øLàk Búìçð©«£¨½©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין מּומין ּבין ‰'.ּבארץ ∑ÏÁÂ‰.ּבּבּזה ∑ÏÁ˜.ּבעלי ÈM‡∑ קדׁשי »≈∆≈ƒְֲִִִֵֵֵַ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈ְֵָ
הּקדׁשים)הּמקּדׁש קדׁשי אחרים: הּגבּול:∑B˙ÏÁÂ.(ספרים קדׁשי יהיה אּלּו "לא ּגמּורה נחלה אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָ¿«¬»ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אחיו". ּבקרב ׁשאר £[a]לֹו נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" "ונחלה ּדרׁשּו: ‡ÂÈÁ.ּובּספרי ·¯˜a∑.חמּׁשה נחלת זֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ¿∆∆∆»ֲֲִַַָ
סיחֹון  וׁשל עממים, חמּׁשה ארץ נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ לי ונראה היא. מה יֹודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָואיני
ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת  ּדֹורׁש וכן וקדמֹוני, ּוקנּזי קיני לרּבֹות ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, אמֹורי עממים: ׁשני ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועֹוג,
הכ  קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב וקדמֹוני; ּוקנּזי קיני על להזהיר וגֹו'", ללוי היה לא ּכן "על י לאהרן: ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

„ÈÂÏא  ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡ia¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

ÔzÓב  È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈
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'ebe lBlBd iptllgFY mini zraW §¨©©¦§¨¦§©¨¦¥

(oiYnY)Lil` i`FA cr(g ,i `Îl`eny); ©§¦©¦¥¤
icM'zFlFr zFlrdl'(my)aizkE ,my) §¥§©£§¦

(g ,bimini zraW lgFIeoeike ,'ebe ©¤¦§©¨¦§¥¨
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xFnWlFl (oiYndl)`le ,mFId lM ¦§§©§¦¨©§Ÿ

`AW cr dlFrd zFlrdl wiRqd¦§¦§©£¨¨©¤¨
YlMqp Fl xn`e l`EnWYbdp `l) §¥§¨©¦§¨§¨Ÿ¨©§¨

(dnkgAYxnW `l'd zevn z` §¨§¨Ÿ¨©§¨¤¦§©
Lidl`mEwz `l LYklnn dYre 'Fbe ¡Ÿ¤§§©¨©§©§§Ÿ¨

(ciÎbi miweqt my)Ycnl `d .KFYn ¨¨©§¨¦
,mixaCdlW dNw devn liaWAW ©§¨¦¤¦§¦¦§¨©¨¤

Wprp ,`iapmini Kix`i `NW KlOd ¨¦¤¡©©¤¤¤Ÿ©£¦¨¦
FYklnn lr: ©©§©§
.åéðáe àeäciBnaEzMd dfAm`W ¨¨©¦¨¤©¨¤¦

FpAKlOd lWoEbd(mi`znE iE`x) §¤©¤¤¨¨©§¦
.mc` lkl mcFw `Ed ,zEklnl§©§¥§¨¨¨
zgY KFlnl sicr KlOd oA ,xnFlM§©¤©¤¤¨¦¦§©©
EdFnM oEbd xg` WIWM ENit` ,eia`̈¦£¦§¤¥©¥¨¨
oAd ,xzFi oEbd xg`d m` ENit`e]©£¦¦¨©¥¨¥©¥

oEbd mB `EdW cFr lM ,sicr̈¦¨¤©¨
(g"n`a)[:` dxez

çé(aÎ`).éåì èáL ìk`A 'lM' oFWl ¨¥¤¥¦§¨¨
zFAxl.oinEnÎilrA oiA oininY oiA §©¥§¦¦¥©£¥¦

lEqR mEnÎlrA odMW iRÎlrÎs`e§©©¦¤Ÿ¥©©¨
FpiC dPYWp `l z`f mr ,dcFarl̈£¨¦ŸŸ¦§©¨¦
,haXd zFIEkf iAbl mipdMd x`Xn¦§¨©Ÿ£¦§©¥§©¥¤

oNdl xEn`d lkM(ixtq)(a"a): §¨¨¨§©¨
.÷ìçwlg miIell oi`WdGiAA- ¥¤¤¥©§¦¦¥¤©¦¨

dnglOA miaiF`d on miffFAW llXA©¨¨¤§¦¦¨§¦©¦§¨¨
iAbl 'wlg' oFWl `xwOA Epivn oMW]¤¥¨¦©¦§¨§¥¤§©¥

dngln zGA(el ,`l xacna .ck ,ci ziy`xa)[ ¦©¦§¨¨
(a"ivpd wnr):

.äìçðådcUÎzlgp mdl dpYip `NW §©£¨¤Ÿ¦§¨¨¤©£©¨¤
,ux`AmihaXd x`WM(ixtq): ¨¨¤¦§¨©§¨¦

'ä éMàwlgd `Ed .oElk`i 'ebe ¦¥Ÿ¥©¥¤
mipdMl lk`PdnWCwOd iWcw ©¤¡¨©Ÿ£¦¦¨§¥©¦§¨

miWcTd iWcw :`"q]Wi mdA mBW - ¨§¥©¢¨¦¤©¨¤¥
wFWe dfg oFbM ,mipdM zlik`l wlg¥¤©£¦©Ÿ£¦§¨¤§
,'d iX` mi`xwPd ,mW`de z`Hgdn¥©©¨§¨¨¨©¦§¨¦¦¥

xn`PW FnM(dlÎcl ,f `xwie)dfg z`' §¤¤¡©¤£¥
z`f ...'ebe dnExYd wFW z`e dtEpYd©§¨§¥©§¨Ÿ
''d iX`n eipA zgWnE oxd` zgWn:[ ¦§©©£Ÿ¦§©¨¨¥¦¥

Búìçðå.oElk`ilEaBd iWcw EN`- §©£¨Ÿ¥¥¨§¥©§
lM zlgPn mi`Ad miWcw xnFlM§©¨¨¦©¨¦¦©£©¨

mde ,l`xUi ux` lEaBzFnExY §¤¤¦§¨¥§¥§
,zFxUrnEmrd lM ici lr miWxtEOd ©©§©§¨¦©§¥¨¨¨

mipdMl mipYip mde ,ux`d lEain¦¨¨¤§¥¦¨¦©Ÿ£¦
znExzE dlFcB dnExY] miIelle§©§¦¦§¨§¨§©
[ieNl oFW`x xUrnE ,odMl xUrn. ©£¥©Ÿ¥©£¥¦©¥¦

dlgp la`dxEnbzlgp xnFlM - £¨©£¨§¨§©©£©
,dnc` zcFarl zihxR rwxw`l ©§©§¨¦©£©£¨¨Ÿ

eig` axwA FN didi(oexkfd).ixtqaE ¦§¤§¤¤¤¨§¦§¥
EWxc:minkg'FN didi `l dlgpe'- ¨§£¨¦§©£¨Ÿ¦§¤

Ff - 'eig` axwA' ;x`W zlgp Ff©£©§¨§¤¤¤¨
.dXng zlgpi"yx xne` jk lre: ©£©£¦¨

`id dn rcFi ipi`elW DzErnWn §¥¦¥©©¦©§¨¨¤
,'dXng zlgp' lWe 'x`W zlgp'©£©§¨§¤©£©£¦¨

,wlg miIell oi` mdAWemlE`d`xp ¤¨¤¥©§¦¦¥¤§¨¦§¤
oCxId xarOW orpMÎux`W ,il¦¤¤¤§©©¤¥¥¤©©§¥

Kli`e[lFcBd mId cr oCxIl axrOn] §¥¨¦©£¨©©§¥©©¨©¨
z`xwpixtQd oFWlAdXng ux`' ¦§¥¦§©¦§¥¤¤£¦¨
,'oinnrdraW KFYn dXng wx oMW £¨¦¤¥©£¦¨¦¦§¨

oCxId oiA mNEM miaWFi Eid oinnrd̈©§¦¨§¦¨¥©©§¥
iEgd ,ifixRd ,iWBxBd ,iYgd] mId oiaE¥©¨©¦¦©¦§¨¦©§¦¦©¦¦
mixzFPd oinnrd ipW ENi`e ,[iqEaide§©§¦§¦§¥¨©§¦©¨¦
mzvwn miaWFi Eid [iprpMde ixFn`d]¨¡¦§©§©£¦¨§¦¦§¨¨
ux`A ,oCxId lW igxfOd cSA mB©©©©¦§¨¦¤©©§¥§¤¤

,bFre oFgiqeFf ux`bFre oFgiq lW ¦§§¤¤¤¦§
ux` z`xwp,'oinnr ipW'mXW itl ¦§¥¤¤§¥£¨¦§¦¤¨

mrn wlg EaWide ixFn`on wlg ¨§¥¤¥©¨¡¦§¥¤¦
d,iprpklW z`Gd ux`d lr mlE`e ©§©£¦§¨©¨¨¤©Ÿ¤

xnFl dWn KxvEd `l oinnrd ipW§¥¨©§¦Ÿ§©¤©
,DkFzA dlgp miIell didi `NW¤Ÿ¦§¤©§¦¦©£¨§¨

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iyily meil inei xeriy
ׁשבטים  חמּׁשה נחלת ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו, ּבקרב חמּׁשה. נחלת אּלּו לאֿיהיהּֿלֹו, ונחלה ּבּספרי: ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּגרסינן
הנחיל  מׁשה ׁשּכן ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה אּלא נחלה חּלקּו לא ויהֹוׁשע ׁשּמׁשה ּומּתֹו ׁשבטים, ׁשבעה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻונחלת
נטלּו האחרים וׁשבעה מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה הנחיל ויהֹוׁשע מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלראּובן

לבד  וׁשבעה לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו יהֹוׁשע; מֹות אחרי BÏŒ¯ac.מאליהן ¯L‡k∑(יח ּבארצם "(במדבר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ«¬∆ƒ∆ְְַָ
חלק אני וגֹו', תנחל ."לא ְְְְֲִִֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l zegiy ihewl)

נחלתנחלתנחלתנחלתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא ב)הההה'''' הרמּב"ם(יח, ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות אֹותֹו(סֹוף רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ולא : ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
על  צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ׁשעׂשהּו ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל מדעֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹוהבינּו
הּזה  ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשּבֹונֹות
אּלא  הּכהנים, למעלת אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ׁשּמּגיע להעיר, ויׁש עכ"ל. ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדבר

'ק  הּתאר ׁשהרי גדֹולה, ּכהּנה למעלת ׁשּכתּובּגם ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול ּבכהן נאמר קדׁשים' יג)דׁש כג, אהרן (דה"א וּיבּדל ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻ
קדׁשים. קדׁש ְְִִֶַָֹֹלהקּדיׁשֹו

(â)éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà çáfä©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäå§©¥¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡NŒÌ‰.הּכהנים ולא ¯BLŒÌ‡∑ לחּיה עד ∑‰Ú¯f.ּפרט ארּכּבה ׁשל הּפרק מן ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ְִֶֶֶַַַָֻ

אשפלדו"ן  ׁשּקֹורין יד, ׁשל קלג)∑ÌÈÈÁl‰Â.ּכף רׁשּומֹות (חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; ּתחת עם 'זרֹוע אֹומרים: היּו ִֶֶַָ¿«¿»«ƒְְְְִִֵַַַַָָ

ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»
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:ixtqd ixaca zxg``vnp aEW¦§¨
opiqxb ikd ,qEnipFlw iAx ixacA§¦§¥©¦§¦¨¥©§¦¨

FN didi `l dlgpe ,ixtqAEN` - §¦§¥§©£¨Ÿ¦§¤¥
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(fiÎai b lirl)dcEdil ligpd rWFdie ,¦ª©¦§¦¦¨
n haW ivgle mixt`edXpryedi) §¤§©¦§©£¦¥¤§©¤
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,mipFW`xdKM KFYnmcixtdexiMfd ¨¦¦¦¨¦§¦¨§¦§¦

cal draWe cal dXng(m"`x): £¦¨§©§¦§¨§¨
.Bì øac øLàkEdf ?Fl xAiC okide ©£¤¦¤§¥¨¦¥¤

xn`PW(k ,gi xacna)oxd` l` 'd xn`Ie' ¤¤¡©©Ÿ¤¤©£Ÿ
Lwlg ip` ,'Fbe lgpz `l mvx`A§©§¨Ÿ¦§¨§£¦¤§§

'l`xUi ipA jFzA Lzlgpe:b dxez §©£¨§§§¥¦§¨¥
(b).íòä úàîhwPW 'mr' oFWl ¥¥¨¨§¨¤¨©

mipdMd z` hrnl icM `Ed ,aEzMd©¨§¥§©¥¤©Ÿ£¦

z`n' wx zFpYip zFpYOdW ,mnvr©§¨¤©©¨¦¨©¥¥
'mrd,mipdMd z`n `lemdW ¨¨§Ÿ¥¥©Ÿ£¦¤¥

o`M dxEn`d zFpYOd zaFgn mixEhR§¦¥©©©¨¨£¨¨
'mr' oFWl llkA mpi` mipdMd]i"yx) ©Ÿ£¦¥¨¦§©§¨

(ipzile d"c :alw oileg.dirWiA cFr d`xE§¥¦©§¨
(a ,ck)rWFdaE ,(h ,c)['odMM mrk dide'. §¥©§¨¨¨¨©Ÿ¥
(ixtq):

.äN íà øBL íàKix`dW KFYn ¦¦¤¦¤¤¡¦
micnl Ep` ,dUe xFW hxitE aEzMd©¨¥©¨¤¨§¥¦
oiOn miIg lraA wx zbdFp Ff devOW¤¦§¨¤¤©§©©©¦¦¦

dndAd,dIgl hxRipin hrnl - ©§¥¨§¨§©¨§©¥¦¥
devOd zbdFp oi` mdAW ,dIgd©©¨¤¨¤¥¤¤©¦§¨

oNdl dxEn`d(g"n`a): ¨£¨§©¨
.òBøfäodMl ozFplW wxRd on ©§©¥©Ÿ¥¦©¤¤¤

dAMx`,dlrnlEcrlbxdW mFwOd ©§ª¨§©§¨©©¨¤¨¤¤
`xwPd ,sEBAW mvrd mr zxAgzn¦§©¤¤¦¨¤¤¤©©¦§¨

oixFTW ci lW sMf"rlAo"eclty` ©¤¨¤¦§©©
[szMd mvr](miyxtn): ¤¤©¨¥

.íééçläcgi zFpYip.oFWNd mroMW ©§¨©¦¦¨©©¦©¨¤¥
,(dpTd) zxBxBd cr `Ed 'igl' mW¥¤¦©©©§¤¤©¨¤
lhFp Edixd ,mW cr igNd lhFPWkE§¤¥©¤¦©¨£¥¥

oFWNd z` s` FOr(`"eb). ¦©¤©¨
:i"yx siqeneWlWA mipdMd Ekf dOl̈¨¨©Ÿ£¦¦§

miigNd ,rFxGd :ElNd zFpYOd©©¨©¨©§©©§¨©¦



mihteyלח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iyily meil inei xeriy
ׁשּנאמר כה)יד', בידֹו"(במדבר רמח "וּיּקח :.ÌÈÈÁÏ∑ׁשּנאמר ּתפּלה, קו)ּתחת ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :. ְֱִֶֶַַַַָָֹ¿»«ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

‰·w‰Â∑כה)ּתחת אלֿקבתּה(במדבר "האּׁשה :". ¿«≈»ֳִֶַַָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. פ"ד)זֹו אחד (תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה נתנּו ≈ƒ¿»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
מּׁשּׁשים, מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמארּבעים,

מה)ׁשּנאמר "וׁשּׁשיתם(יחזקאל מחמר : סאה,האיפה חצי האיפה, ׁשּׁשית סאה הּׂשערים". חצי נֹותן ּכׁשאּתה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
סאין  ׁשלׁשים ׁשהּכֹור מּׁשּׁשים, אחד הרי ˆ‡E.לכֹור, Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ּגֹוזז ּכׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹ¿≈ƒ≈…¿ְְְֵֵֶַָָָָֹ

ראׁשית מּׁשּׁשיםמּמּנה אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא קלז)לּכהן, חּיבֹות (חולין צאן וכּמה . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר רחלֹות, חמׁש הּגז? כה)ּבראׁשית עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש ׁשּתים.: ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

חמּׁשה  הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ. ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

?daiTdezFnEWx iWxFCEpizFAx=] §©¥¨§¥§©¥
'minEWxd miwEqRd iWxFC'jxr ,jexr) §¥©§¦¨§¦

(myx[,mixnF` EidxkUA mNEMW ¨§¦¤¨¦§©
`PiTW ,odMd xfrl` oA qgpt dUrn©£¥¦§¨¤¤§¨¨©Ÿ¥¤¦¥
mr `Elq oA ixnf zbixdA 'dl©©£¦©¦§¦¤¨¦
xvre s`d oFxg z` aiWde ,zipicOd©¦§¨¦§¥¦¤£¨©§¨©

dtbOd z`ci zgY 'rFxf' :xkUA - ¤©©¥¨§©©©¨¦§©
FciA devOd z` miITWxn`PW ,xacna) ¤¦¥¤©¦§¨§¨¤¤¡©

(f ,dkzgY 'miigl' ;FciA gnFx gTIe©¦©©§¨§¨©¦©©
dNtY,l`xUi lr FzNitY cbpM - §¦¨§¤¤§¦¨©¦§¨¥

xn`PW(l ,ew mildz)'qgpiR cFnrIe ¤¤¡©©©£¦§¨
lNtiexEAice] 'dtBOd xvrYe ©§©¥©¥¨©©©¥¨§¦

mdW ,oFWNaE miigNA xMip dNitYd©§¦¨¦¨©§¨©¦©¨¤¥
;[dRd ixa`- zgY 'daT'decbpM ¥§¥©¤§©¥¨©©§¤¤

eiUrn'z`e 'ebe mdipW z` xwcIe ©£¨©¦§Ÿ¤§¥¤§¤
Dzaw l` dX`d(g ,dk xacna)Kkitl ¨¦¨¤¢¨¨§¦¨

zFpYOd WlWA mipdMd Ekf̈©Ÿ£¦¦§©©¨
ElNd:dxezc ©¨

(c)ðâc úéLàø.EdnExz Ff ¥¦§¨§§¨
odMl ozFp l`xUIdW ,dpFW`x¦¨¤©¦§¨¥¥©Ÿ¥
.[dlFcB dnExY l"fg oFWlA z`xwPd]©¦§¥¦§§¨§¨

DA Wxit `ledn aEzMdxEriW §Ÿ¥©¨©¨©¦
znExzA Ll WxiRW KxcM ,Dzpizp§¦¨¨§¤¤¤¥©§¦§©
odMl Wixtn ieNdW dnExYd] xUrn©£¥©§¨¤©¥¦©§¦©Ÿ¥
on iM ,[Fl oYiPW oFW`xdÎxUrOd on¦©©£¥¨¦¤¦©¦¦
zg` dHge ,xEriW Dl oi` ok` dxFYd©¨¨¥¥¨¦§¦¨©©

,ixMd lM z` zxhFREpizFAx la` ¤¤¤¨©§¦£¨©¥
xEriW Da EpzplrA :dti oir- ¨§¨¦©©©¦¨¨

,daicpE dAExn dCnA oYil FpFvxW¤§¦¥§¦¨§¨§¦¨
ozFpmirAx`n cg`ivge mipW) ¥¤¨¥©§¨¦§©¦¨¥¦

lrA ;(d`n KFYndrx oirFpFvxW - ¦¥¨©©©¦¨¨¤§
ozFp ,xzFiA zEgRd xEriXM oYil¦¥©¦©¨§¥¥

miXXn cg`miWilW ipWE cg`) ¤¨¦¦¦¤¨§¥§¦¦

oir lrA ;(d`n KFYnzipFpiA- ¦¥¨©©©¦¥¦
ozFp ,zirvn`d dCOM oYil FpFvxW¤§¦¥©¦¨¨¤§¨¦¥

miXngn cg`,(d`n KFYn mipW) ¤¨¥£¦¦§©¦¦¥¨
cg`n mc` zFgti `l mFwn lMnE¦¨¨Ÿ¦§¨¨¥¤¨

.miXXneon xEriW dnExYl oi`W s` ¦¦¦§©¤¥©§¨¦¦
,dxFYd`xwOd lr EknqE`vn - ©¨¨§©©¦§¨¨§

`xwOA Knq minkgzFgtl `NW £¨¦¤¤©¦§¨¤Ÿ¦§
xn`PW ,miXXn cg`n(bi ,dn l`wfgi) ¥¤¨¦¦¦¤¤¡©

mixFrVd xnFgn dti`d mziXWe. §¦¦¤¨¥¨¥¤©§¦
'dl dnExY dti`d ziXW EpY :xnFlM§©§¦¦¨¥¨§¨©
miWlW `EdW ,xFM=] xnFg lMn¦¨¤¤§¦
zCOW itlE .d`EaY lW [mi`q§¦¤§¨§¦¤¦©

ixd ,mi`q WlW `id dti`dziXW ¨¥¨¦¨§¦£¥¦¦
dti`d`id,d`q ivgiM `vnp ¨¥¨¦£¦§¨¦§¨¦

d`q ivg ozFp dY`WMdnExYxFkl §¤©¨¥£¦§¨§¨§
,mlWixd`Ed,miXXn cg` ¨¥£¥¤¨¦¦¦

xFMdWFA Wi,oi`q miWlWmdW ¤©¥§Ÿ¦§¦¤¥
d`q i`vg miXW(b"d c"t zenexz inlyexi) ¦¦£¨¥§¨

(:br dxf dcear):
ðàö æb úéLàøå.EdpeEMd oi` §¥¦¥Ÿ§¥©©¨¨

dpFW`xd mrRA ffFB dY` xW`MW¤©£¤©¨¥©©©¨¦¨
,odMl FNEM xnSd z` oYY ,Lp`v z ¤̀Ÿ§¦¥¤©¤¤©Ÿ¥

:FWExiR KM `N`Lp`v ffFb dY`WM ¤¨¨¥§¤©¨¥Ÿ§
oY ,dpW lkAwlgziW`x dPOn §¨¨¨¥¥¤¦¤¨¥¦

,odMl.Ll gTY x`Xd z`eWxit `le ©Ÿ¥§¤©§¨¦©§§Ÿ¥©
DAdn aEzMdxEriWKixSW xnSd ¨©¨©¦©¤¤¤¨¦

,dGiBd on WixtdlDa Epzp EpizFAxe §©§¦¦©¦¨§©¥¨§¨
,xEriWzFgti `NWnmiXXn cg` ¦¤Ÿ¦§¥¤¨¦¦¦

(m"`x).:i"yx siqeneoFWl `Ed 'o`v'Ÿ§
.miAxo`v dOkelkl ,mc`l Fl Eidi ©¦§©¨Ÿ¦§§¨¨§¨

EidIW ickA ,zFgRdzFaiIg ©¨¦§¥¤¦§©¨
.zFlgx Wng ?fBdÎziW`xAm`W §¥¦©¥¨¥§¥¤¦

ixd ,o`vÎzFUaM Wngn zFgR Fl Wi¥¨¥¨¥¦§Ÿ£¥

Ecnle ,fBd ziW`x zevOn xEhR `Ed¨¦¦§©¥¦©¥§¨§
KFYn oMxn`PW(gi ,dk `Îl`eny)Wnge' ¥¦¤¤¡©§¨¥

'zFiEUr o`vdglXW dgpOd] Ÿ£©¦§¨¤¨§¨
o`vÎzFUaM Wng dllM ,cecl libia £̀¦©§¨¦¨§¨¨¥¦§Ÿ
zFpTEznE zFlXEan xnFlM ,'zFiEUr'£§©§¨§¨
oFWl minkg EWxce ,[dlik`l©£¦¨§¨§£¨¦§
zbdFPd devOd oiprl mB 'zFiEUr'£©§¦§©©¦§¨©¤¤
,dlrne o`v WngnW cOll ,o`SA©Ÿ§©¥¤¥¨¥Ÿ¨©§¨
devnl zFpkEnE 'zFiEUr' xaM o`Sd©Ÿ§¨£¨§¦§¨
miIwzdl dlFki dzid `NW ,dWcg£¨¨¤Ÿ¨§¨§¨§¦§©¥

KMn zFzEgR Eid ENi` odAoileg i"yx) ¨¤¦¨§¦¨
(:flw.,xnF` `aiwr iAx`xwOd on ©¦£¦¨¥¦©¦§¨

xEriXW ,z`f micnl Ep` o`M xEn`d̈¨¨¨§¥¦Ÿ¤¦
?cviM .o`v Wng `Ed fBd ziW`x¥¦©¥¨¥Ÿ¥©

xn`PW KFYn'fB ziW`x'Epcnl - ¦¤¤¡©¥¦¥¨©§
zFgtl mdW,miYWoFWNW itl ¤¥§¨§©¦§¦¤§

;dixg` zg` cFr WIW dxFn 'ziW`x'¥¦¤¤¥©©©£¤¨
aEzMd siqFdW itlE'Lp`v'`EdW §¦¤¦©¨Ÿ§¤

cFr zFgtl EtqFYp - miAx oFWl§©¦¦§§¨
Epl ixd ,mipW;rAx`dPiXW KFYnE §©¦£¥¨©§©¦¤¦¨

xn`e FpFWl aEzMd'FN oYY'`le] ©¨§§¨©¦¤§Ÿ
mcFTd wEqRaM 'Fl ozpe'[Wng ixd- §¨©§©¨©¥£¥¨¥

Ll WIW cFr lMW WFxcl Wi o`MOW¤¦¨¥¦§¤¨¤¥§
,'Fl ozpe' llkA Lpi` oiicr rAx` wx©©§©£©¦¥§¦§©§¨©
Ll didYWM ,onf xg`l 'FN oYY' `N ¤̀¨¦¤§©©§©§¤¦§¤§
`Ed 'ozpe' mBW zn` ode] zg` cFr©©§¥¡¤¤©§¨©
KxckE ,KRdnd e"iEd gMn ,cizr oFWl§¨¦¦Ÿ©©¨©§©¥§¤¤
lr iEEiv oFWlA Exn`PW zFevOd lM̈©¦§¤¤¤§¦§¦©
oeiM ,'oYY' oFWl mFwn lMn .cizrd¤¨¦¦¨¨§¦¤¥¨
`Ed ixd ,aEzMd oFWlA iEPiW `EdW¤¦¦§©¨£¥
['ozpe' xW`n xzFi ,cizrd lr dxFn¤©¤¨¦¥¥£¤§¨©

(a"ivpd wnr):d dxez

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«
i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` '` iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ׁשאין יכל לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר : ּתלמ ּוד מדּבר ? הּכתּוב  ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

[f-e]£'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא הּכהן על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים הּכהנים על לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּבקרּבנֹות ּבמׁשמר ועֹובדין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלהם  הּמׁשמר ׁשאין ואףֿעלּֿפי הרגל, מּוספי ּכגֹון הרגל מחמת .הּבאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ׁשּלא הּבאים ּבדברים אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ּובבׂשר ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
חּוץ  האבֹות", על ממּכריו "לבד לֹומר: ּתלמּוד ּונדבֹות? ּונדרים ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון הרגל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָמחמת

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

È˙ÈÈcח  ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d)ì ãBîòì.úøLoi`W o`Mn ©£§¨¥¦¨¤¥
zExiW(WCwOA dcFar)`N` ¥£¨©¦§¨¤¨

.cOErn`EdWM dcFar car m`e §¨§¦¨©£¨§¤
dlEqR FzcFar ,aWFi(ixtq):e dxez ¥£¨§¨

(fÎe).éålä àáé éëåaEzMd odkA §¦¨Ÿ©¥¦§Ÿ¥©¨
minrtl `xwOd KxC oMW ,xAcn§©¥¤¥¤¤©¦§¨¦§¨¦
haXn mi`Ad mipdMd z` zFPkl§©¤©Ÿ£¦©¨¦¦¥¤

zFnai d`x] 'miIel' mWA ,ieNd(:et sc) ©¥¦§¥§¦¦§¥§¨
miIel mipdMd E`xwp zFnFwn c"kA§§¦§§©Ÿ£¦§¦¦

.['ekelFkio`M `OW ,xnFl iziidoaA ¨¨¦¦©¤¨¨§¤
i`Ce iel(WOn),xAcn aEzMdFpi`W ¥¦©©©¨©¨§©¥¤¥

odM'zxWe' xnFl cEnlY -, Ÿ¥©§©§¥¥
,dnFCke zFpAxw zcFar FrnWOW¤©§¨£©¨§¨§©¤

zExiWl oiiE`x oi`W mIel E`vi- ¨§§¦¦¤¥§¦§¥
zFcFar lr `N` micwtEn mpi`W¤¥¨§¨¦¤¨©£
,mixrWÎzlirpE dxiW oFbM ,zFelp¦§§¦¨§¦©§¨¦

'zExiW' llkA EN` oi`e(ixtq)wnr) §¥¥¦§©¥
(a"ivpd:

.úøLå 'Bâå BLôð úeà ìëa àáe¨§¨©©©§§§¥¥
miptF` EN`A EpcOll `A aEzMd©¨¨§©§¥§¥¨¦
xnWnA s` cFarle `al odMd i`Xx©©©Ÿ¥¨Ÿ§©£©§¦§¨

:FNW Fpi`WodMd lr cOlWi m`W ¤¥¤¦¥©©Ÿ¥¤¦¥
F` dacp oFbM ,FNXn oAxw `iadl Fl§¨¦¨§¨¦¤§§¨¨

,daFgW`Ed dvFx m`aixwnE `A ¨¤¦¤¨©§¦
FnvrA,FzaFg F` Fzacp zFpAxw §©§¨§§¦§¨¨

,FNW Fpi`W xnWna ENit`eitl ©£¦§¦§¨¤¥¤§¦
EpTiY zFxnWOd zTElg xcq xTirW¤¦©¥¤£©©¦§¨¦§
.mixg` lW mdizFpAxw zaxwd oiprl§¦§©©§¨©¨§§¥¤¤£¥¦
lkA' `Fal i`Xx FNW oAxwA la £̀¨§¨§¨¤©©¨§¨

FnvrA FaixwdlE 'FWtp zE`(m"`x). ©©©§§©§¦§©§
cOl cFr ,xg` xaCaEzMdlr ¨¨©¥¦¥©¨©

lbxl mi`Ad mipdMd,milWExiA ©Ÿ£¦©¨¦¨¤¤¦¨©¦
WmNEMxnWnA oiaixwOlke ,cg` ¤¨©§¦¦§¦§¨¤¨§¨

mitxhvn zxWl mivFxd mipdMd©Ÿ£¦¨¦§¨¥¦§¨§¦
zngn zF`Ad zFpAxwA oicaFre§§¦§¨§¨©¨¥£©
iRÎlrÎs`e ,lbxd itqEn oFbM ,lbxd̈¤¤§§¥¨¤¤§©©¦

oi`Wonf dYrmdNW xnWOd ¤¥©¨§©©¦§¨¤¨¤
FNW rEaW lgW xnWOd ,mpn`e]§¨§¨©¦§¨¤¨¨©¤
zFpAxTd x`W z` aixwn ,lbxÄ¤¤©§¦¤§¨©¨§¨
oiPnE .[lbxd zngn mi`A mpi`W¤¥¨¨¦¥£©¨¤¤¦©¦
cg`n' xn`PW ?xAcn aEzMd lbxAW¤¨¤¤©¨§©¥¤¤¡©¥©©
lMW drWA' :minkg EWxce ,'LixrW§¨¤§¨§£¨¦§¨¨¤¨
xnFlM ,'cg` xrWA oiqpkp l`xUi¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨§©
lMdW milWExi `ide ,zg` xirA§¦©©§¦§¨©¦¤©Ÿ

lbxl dil` milFr(my i"yxe :dp dkeq) ¦¥¤¨¨¤¤
(ixtq):g dxez

(g).eìëàé ÷ìçk ÷ìçW cOlnlM ¥¤§¥¤Ÿ¥§©¥¤¨
cg` xnWnl mitxhvOd mipdMd©Ÿ£¦©¦§¨§¦§¦§¨¤¨

milbxAzFxFrA oiwlFg ,mdl Wi - ¨§¨¦§¦¨¥¨¤
wlgdlFrd zFpAxw lW zFxFrA ¥¤¨¤¨§§¨¨

,lbxd zngn mi`Adewlg mdl Wi ok ©¨¦¥£©¨¤¤§¥¥¨¤¥¤
Azlik`.zF`Hg ixirU xUA,xnFlM §£¦©§©§¦¥©¨§©

KM ,daxwd oiprl mieW mNEMW mWM§¥¤¨¨¦§¦§©©§¨¨¨
.zFxFrd zTElge dlik` oiprl mieẄ¦§¦§©£¦¨©£©¨



לט mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'l iyily meil inei xeriy
ׁשּנאמר כה)יד', בידֹו"(במדבר רמח "וּיּקח :.ÌÈÈÁÏ∑ׁשּנאמר ּתפּלה, קו)ּתחת ויפּלל"(תהלים ּפינחס "וּיעמד :. ְֱִֶֶַַַַָָֹ¿»«ƒְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

‰·w‰Â∑כה)ּתחת אלֿקבתּה(במדבר "האּׁשה :". ¿«≈»ֳִֶַַָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑רּבֹותינּו אבל ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. פ"ד)זֹו אחד (תרומות יפה עין ׁשעּור: ּבּה נתנּו ≈ƒ¿»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
מּׁשּׁשים, מאחד לפחת ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, אחד ּבינֹונית מּׁשּׁשים, אחד רעה עין ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמארּבעים,

מה)ׁשּנאמר "וׁשּׁשיתם(יחזקאל מחמר : סאה,האיפה חצי האיפה, ׁשּׁשית סאה הּׂשערים". חצי נֹותן ּכׁשאּתה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
סאין  ׁשלׁשים ׁשהּכֹור מּׁשּׁשים, אחד הרי ˆ‡E.לכֹור, Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּתן ׁשנה, ּבכל צאנ ּגֹוזז ּכׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹ¿≈ƒ≈…¿ְְְֵֵֶַָָָָֹ

ראׁשית מּׁשּׁשיםמּמּנה אחד ׁשעּור ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ּבּה ּפרׁש ולא קלז)לּכהן, חּיבֹות (חולין צאן וכּמה . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּנאמר רחלֹות, חמׁש הּגז? כה)ּבראׁשית עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש ׁשּתים.: ּגז, ראׁשית אֹומר: עקיבא רּבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

חמּׁשה  הרי לֹו, ּתּתן ארּבעה. ,צאנ. ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

?daiTdezFnEWx iWxFCEpizFAx=] §©¥¨§¥§©¥
'minEWxd miwEqRd iWxFC'jxr ,jexr) §¥©§¦¨§¦

(myx[,mixnF` EidxkUA mNEMW ¨§¦¤¨¦§©
`PiTW ,odMd xfrl` oA qgpt dUrn©£¥¦§¨¤¤§¨¨©Ÿ¥¤¦¥
mr `Elq oA ixnf zbixdA 'dl©©£¦©¦§¦¤¨¦
xvre s`d oFxg z` aiWde ,zipicOd©¦§¨¦§¥¦¤£¨©§¨©

dtbOd z`ci zgY 'rFxf' :xkUA - ¤©©¥¨§©©©¨¦§©
FciA devOd z` miITWxn`PW ,xacna) ¤¦¥¤©¦§¨§¨¤¤¡©

(f ,dkzgY 'miigl' ;FciA gnFx gTIe©¦©©§¨§¨©¦©©
dNtY,l`xUi lr FzNitY cbpM - §¦¨§¤¤§¦¨©¦§¨¥

xn`PW(l ,ew mildz)'qgpiR cFnrIe ¤¤¡©©©£¦§¨
lNtiexEAice] 'dtBOd xvrYe ©§©¥©¥¨©©©¥¨§¦

mdW ,oFWNaE miigNA xMip dNitYd©§¦¨¦¨©§¨©¦©¨¤¥
;[dRd ixa`- zgY 'daT'decbpM ¥§¥©¤§©¥¨©©§¤¤

eiUrn'z`e 'ebe mdipW z` xwcIe ©£¨©¦§Ÿ¤§¥¤§¤
Dzaw l` dX`d(g ,dk xacna)Kkitl ¨¦¨¤¢¨¨§¦¨

zFpYOd WlWA mipdMd Ekf̈©Ÿ£¦¦§©©¨
ElNd:dxezc ©¨

(c)ðâc úéLàø.EdnExz Ff ¥¦§¨§§¨
odMl ozFp l`xUIdW ,dpFW`x¦¨¤©¦§¨¥¥©Ÿ¥
.[dlFcB dnExY l"fg oFWlA z`xwPd]©¦§¥¦§§¨§¨

DA Wxit `ledn aEzMdxEriW §Ÿ¥©¨©¨©¦
znExzA Ll WxiRW KxcM ,Dzpizp§¦¨¨§¤¤¤¥©§¦§©
odMl Wixtn ieNdW dnExYd] xUrn©£¥©§¨¤©¥¦©§¦©Ÿ¥
on iM ,[Fl oYiPW oFW`xdÎxUrOd on¦©©£¥¨¦¤¦©¦¦
zg` dHge ,xEriW Dl oi` ok` dxFYd©¨¨¥¥¨¦§¦¨©©

,ixMd lM z` zxhFREpizFAx la` ¤¤¤¨©§¦£¨©¥
xEriW Da EpzplrA :dti oir- ¨§¨¦©©©¦¨¨

,daicpE dAExn dCnA oYil FpFvxW¤§¦¥§¦¨§¨§¦¨
ozFpmirAx`n cg`ivge mipW) ¥¤¨¥©§¨¦§©¦¨¥¦

lrA ;(d`n KFYndrx oirFpFvxW - ¦¥¨©©©¦¨¨¤§
ozFp ,xzFiA zEgRd xEriXM oYil¦¥©¦©¨§¥¥

miXXn cg`miWilW ipWE cg`) ¤¨¦¦¦¤¨§¥§¦¦

oir lrA ;(d`n KFYnzipFpiA- ¦¥¨©©©¦¥¦
ozFp ,zirvn`d dCOM oYil FpFvxW¤§¦¥©¦¨¨¤§¨¦¥

miXngn cg`,(d`n KFYn mipW) ¤¨¥£¦¦§©¦¦¥¨
cg`n mc` zFgti `l mFwn lMnE¦¨¨Ÿ¦§¨¨¥¤¨

.miXXneon xEriW dnExYl oi`W s` ¦¦¦§©¤¥©§¨¦¦
,dxFYd`xwOd lr EknqE`vn - ©¨¨§©©¦§¨¨§

`xwOA Knq minkgzFgtl `NW £¨¦¤¤©¦§¨¤Ÿ¦§
xn`PW ,miXXn cg`n(bi ,dn l`wfgi) ¥¤¨¦¦¦¤¤¡©

mixFrVd xnFgn dti`d mziXWe. §¦¦¤¨¥¨¥¤©§¦
'dl dnExY dti`d ziXW EpY :xnFlM§©§¦¦¨¥¨§¨©
miWlW `EdW ,xFM=] xnFg lMn¦¨¤¤§¦
zCOW itlE .d`EaY lW [mi`q§¦¤§¨§¦¤¦©

ixd ,mi`q WlW `id dti`dziXW ¨¥¨¦¨§¦£¥¦¦
dti`d`id,d`q ivgiM `vnp ¨¥¨¦£¦§¨¦§¨¦

d`q ivg ozFp dY`WMdnExYxFkl §¤©¨¥£¦§¨§¨§
,mlWixd`Ed,miXXn cg` ¨¥£¥¤¨¦¦¦

xFMdWFA Wi,oi`q miWlWmdW ¤©¥§Ÿ¦§¦¤¥
d`q i`vg miXW(b"d c"t zenexz inlyexi) ¦¦£¨¥§¨

(:br dxf dcear):
ðàö æb úéLàøå.EdpeEMd oi` §¥¦¥Ÿ§¥©©¨¨

dpFW`xd mrRA ffFB dY` xW`MW¤©£¤©¨¥©©©¨¦¨
,odMl FNEM xnSd z` oYY ,Lp`v z ¤̀Ÿ§¦¥¤©¤¤©Ÿ¥

:FWExiR KM `N`Lp`v ffFb dY`WM ¤¨¨¥§¤©¨¥Ÿ§
oY ,dpW lkAwlgziW`x dPOn §¨¨¨¥¥¤¦¤¨¥¦

,odMl.Ll gTY x`Xd z`eWxit `le ©Ÿ¥§¤©§¨¦©§§Ÿ¥©
DAdn aEzMdxEriWKixSW xnSd ¨©¨©¦©¤¤¤¨¦

,dGiBd on WixtdlDa Epzp EpizFAxe §©§¦¦©¦¨§©¥¨§¨
,xEriWzFgti `NWnmiXXn cg` ¦¤Ÿ¦§¥¤¨¦¦¦

(m"`x).:i"yx siqeneoFWl `Ed 'o`v'Ÿ§
.miAxo`v dOkelkl ,mc`l Fl Eidi ©¦§©¨Ÿ¦§§¨¨§¨

EidIW ickA ,zFgRdzFaiIg ©¨¦§¥¤¦§©¨
.zFlgx Wng ?fBdÎziW`xAm`W §¥¦©¥¨¥§¥¤¦

ixd ,o`vÎzFUaM Wngn zFgR Fl Wi¥¨¥¨¥¦§Ÿ£¥

Ecnle ,fBd ziW`x zevOn xEhR `Ed¨¦¦§©¥¦©¥§¨§
KFYn oMxn`PW(gi ,dk `Îl`eny)Wnge' ¥¦¤¤¡©§¨¥

'zFiEUr o`vdglXW dgpOd] Ÿ£©¦§¨¤¨§¨
o`vÎzFUaM Wng dllM ,cecl libia £̀¦©§¨¦¨§¨¨¥¦§Ÿ
zFpTEznE zFlXEan xnFlM ,'zFiEUr'£§©§¨§¨
oFWl minkg EWxce ,[dlik`l©£¦¨§¨§£¨¦§
zbdFPd devOd oiprl mB 'zFiEUr'£©§¦§©©¦§¨©¤¤
,dlrne o`v WngnW cOll ,o`SA©Ÿ§©¥¤¥¨¥Ÿ¨©§¨
devnl zFpkEnE 'zFiEUr' xaM o`Sd©Ÿ§¨£¨§¦§¨
miIwzdl dlFki dzid `NW ,dWcg£¨¨¤Ÿ¨§¨§¨§¦§©¥

KMn zFzEgR Eid ENi` odAoileg i"yx) ¨¤¦¨§¦¨
(:flw.,xnF` `aiwr iAx`xwOd on ©¦£¦¨¥¦©¦§¨

xEriXW ,z`f micnl Ep` o`M xEn`d̈¨¨¨§¥¦Ÿ¤¦
?cviM .o`v Wng `Ed fBd ziW`x¥¦©¥¨¥Ÿ¥©

xn`PW KFYn'fB ziW`x'Epcnl - ¦¤¤¡©¥¦¥¨©§
zFgtl mdW,miYWoFWNW itl ¤¥§¨§©¦§¦¤§

;dixg` zg` cFr WIW dxFn 'ziW`x'¥¦¤¤¥©©©£¤¨
aEzMd siqFdW itlE'Lp`v'`EdW §¦¤¦©¨Ÿ§¤

cFr zFgtl EtqFYp - miAx oFWl§©¦¦§§¨
Epl ixd ,mipW;rAx`dPiXW KFYnE §©¦£¥¨©§©¦¤¦¨

xn`e FpFWl aEzMd'FN oYY'`le] ©¨§§¨©¦¤§Ÿ
mcFTd wEqRaM 'Fl ozpe'[Wng ixd- §¨©§©¨©¥£¥¨¥

Ll WIW cFr lMW WFxcl Wi o`MOW¤¦¨¥¦§¤¨¤¥§
,'Fl ozpe' llkA Lpi` oiicr rAx` wx©©§©£©¦¥§¦§©§¨©
Ll didYWM ,onf xg`l 'FN oYY' `N ¤̀¨¦¤§©©§©§¤¦§¤§
`Ed 'ozpe' mBW zn` ode] zg` cFr©©§¥¡¤¤©§¨©
KxckE ,KRdnd e"iEd gMn ,cizr oFWl§¨¦¦Ÿ©©¨©§©¥§¤¤
lr iEEiv oFWlA Exn`PW zFevOd lM̈©¦§¤¤¤§¦§¦©
oeiM ,'oYY' oFWl mFwn lMn .cizrd¤¨¦¦¨¨§¦¤¥¨
`Ed ixd ,aEzMd oFWlA iEPiW `EdW¤¦¦§©¨£¥
['ozpe' xW`n xzFi ,cizrd lr dxFn¤©¤¨¦¥¥£¤§¨©

(a"ivpd wnr):d dxez

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«
i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` '` iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ׁשאין יכל לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר : ּתלמ ּוד מדּבר ? הּכתּוב  ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

[f-e]£'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא הּכהן על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים הּכהנים על לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּבקרּבנֹות ּבמׁשמר ועֹובדין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּלהם  הּמׁשמר ׁשאין ואףֿעלּֿפי הרגל, מּוספי ּכגֹון הרגל מחמת .הּבאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ׁשּלא הּבאים ּבדברים אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ּובבׂשר ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
חּוץ  האבֹות", על ממּכריו "לבד לֹומר: ּתלמּוד ּונדבֹות? ּונדרים ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון הרגל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָמחמת

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

È˙ÈÈcח  ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d)ì ãBîòì.úøLoi`W o`Mn ©£§¨¥¦¨¤¥
zExiW(WCwOA dcFar)`N` ¥£¨©¦§¨¤¨

.cOErn`EdWM dcFar car m`e §¨§¦¨©£¨§¤
dlEqR FzcFar ,aWFi(ixtq):e dxez ¥£¨§¨

(fÎe).éålä àáé éëåaEzMd odkA §¦¨Ÿ©¥¦§Ÿ¥©¨
minrtl `xwOd KxC oMW ,xAcn§©¥¤¥¤¤©¦§¨¦§¨¦
haXn mi`Ad mipdMd z` zFPkl§©¤©Ÿ£¦©¨¦¦¥¤

zFnai d`x] 'miIel' mWA ,ieNd(:et sc) ©¥¦§¥§¦¦§¥§¨
miIel mipdMd E`xwp zFnFwn c"kA§§¦§§©Ÿ£¦§¦¦

.['ekelFkio`M `OW ,xnFl iziidoaA ¨¨¦¦©¤¨¨§¤
i`Ce iel(WOn),xAcn aEzMdFpi`W ¥¦©©©¨©¨§©¥¤¥

odM'zxWe' xnFl cEnlY -, Ÿ¥©§©§¥¥
,dnFCke zFpAxw zcFar FrnWOW¤©§¨£©¨§¨§©¤

zExiWl oiiE`x oi`W mIel E`vi- ¨§§¦¦¤¥§¦§¥
zFcFar lr `N` micwtEn mpi`W¤¥¨§¨¦¤¨©£
,mixrWÎzlirpE dxiW oFbM ,zFelp¦§§¦¨§¦©§¨¦

'zExiW' llkA EN` oi`e(ixtq)wnr) §¥¥¦§©¥
(a"ivpd:

.úøLå 'Bâå BLôð úeà ìëa àáe¨§¨©©©§§§¥¥
miptF` EN`A EpcOll `A aEzMd©¨¨§©§¥§¥¨¦
xnWnA s` cFarle `al odMd i`Xx©©©Ÿ¥¨Ÿ§©£©§¦§¨

:FNW Fpi`WodMd lr cOlWi m`W ¤¥¤¦¥©©Ÿ¥¤¦¥
F` dacp oFbM ,FNXn oAxw `iadl Fl§¨¦¨§¨¦¤§§¨¨

,daFgW`Ed dvFx m`aixwnE `A ¨¤¦¤¨©§¦
FnvrA,FzaFg F` Fzacp zFpAxw §©§¨§§¦§¨¨

,FNW Fpi`W xnWna ENit`eitl ©£¦§¦§¨¤¥¤§¦
EpTiY zFxnWOd zTElg xcq xTirW¤¦©¥¤£©©¦§¨¦§
.mixg` lW mdizFpAxw zaxwd oiprl§¦§©©§¨©¨§§¥¤¤£¥¦
lkA' `Fal i`Xx FNW oAxwA la £̀¨§¨§¨¤©©¨§¨

FnvrA FaixwdlE 'FWtp zE`(m"`x). ©©©§§©§¦§©§
cOl cFr ,xg` xaCaEzMdlr ¨¨©¥¦¥©¨©

lbxl mi`Ad mipdMd,milWExiA ©Ÿ£¦©¨¦¨¤¤¦¨©¦
WmNEMxnWnA oiaixwOlke ,cg` ¤¨©§¦¦§¦§¨¤¨§¨

mitxhvn zxWl mivFxd mipdMd©Ÿ£¦¨¦§¨¥¦§¨§¦
zngn zF`Ad zFpAxwA oicaFre§§¦§¨§¨©¨¥£©
iRÎlrÎs`e ,lbxd itqEn oFbM ,lbxd̈¤¤§§¥¨¤¤§©©¦

oi`Wonf dYrmdNW xnWOd ¤¥©¨§©©¦§¨¤¨¤
FNW rEaW lgW xnWOd ,mpn`e]§¨§¨©¦§¨¤¨¨©¤
zFpAxTd x`W z` aixwn ,lbxÄ¤¤©§¦¤§¨©¨§¨
oiPnE .[lbxd zngn mi`A mpi`W¤¥¨¨¦¥£©¨¤¤¦©¦
cg`n' xn`PW ?xAcn aEzMd lbxAW¤¨¤¤©¨§©¥¤¤¡©¥©©
lMW drWA' :minkg EWxce ,'LixrW§¨¤§¨§£¨¦§¨¨¤¨
xnFlM ,'cg` xrWA oiqpkp l`xUi¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨§©
lMdW milWExi `ide ,zg` xirA§¦©©§¦§¨©¦¤©Ÿ

lbxl dil` milFr(my i"yxe :dp dkeq) ¦¥¤¨¨¤¤
(ixtq):g dxez

(g).eìëàé ÷ìçk ÷ìçW cOlnlM ¥¤§¥¤Ÿ¥§©¥¤¨
cg` xnWnl mitxhvOd mipdMd©Ÿ£¦©¦§¨§¦§¦§¨¤¨

milbxAzFxFrA oiwlFg ,mdl Wi - ¨§¨¦§¦¨¥¨¤
wlgdlFrd zFpAxw lW zFxFrA ¥¤¨¤¨§§¨¨

,lbxd zngn mi`Adewlg mdl Wi ok ©¨¦¥£©¨¤¤§¥¥¨¤¥¤
Azlik`.zF`Hg ixirU xUA,xnFlM §£¦©§©§¦¥©¨§©

KM ,daxwd oiprl mieW mNEMW mWM§¥¤¨¨¦§¦§©©§¨¨¨
.zFxFrd zTElge dlik` oiprl mieẄ¦§¦§©£¦¨©£©¨



mihteyמ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy
אּטל  ואני ,ׁשּבּת אּתה טל לזה : זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ׁשּנקּבעּו ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי האבֹות ּׁשּמכרּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמה

.ׁשּבּתי  ִַַ

(è)éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì Cì̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח הם (סנהדרין ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, להבין למד אּתה אבל …ƒ¿««¬ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
העֹובדיּֿכֹוכבים' חק ׁשזהּו וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות .מקלקלים, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

(é)íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒBa ¯È·ÚÓ∑ ׁשּתיהם ּבין ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות עֹוׂשה :הּמל עבֹודת .הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜∑אֹומר הּוא וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: מקלֹו את האֹוחז קֹוסם? ד)איזהּו "עּמי (הושע : …≈¿»ƒְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, סה)∑ÔBÚÓ.ּבעצֹו 'עֹונה (סנהדרין ׁשאֹומרים: עֹונֹות, נֹותני אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִִֵַַָ¿≈ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
אֹוחזי  'אּלּו אֹומרים: וחכמים להתחיל'. יפה הפסיקֹו(ספרי)∑LÁÓ.העינים'ּפלֹונית צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ¿«≈ְְְִִִִִִָָ

מּידֹו נפל מקלֹו ,ּבּדר. ְִֶֶַַַָָ

(àé)-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnä©¥¦«

CÏט  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

ea¯‡י  dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא  Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,oM m`lFkionfAW ,xnFl iziid ¦¥¨¨¦¦©¤¦§©
mieW mipdMd lM lbxdmixacA s` ¨¤¤¨©Ÿ£¦¨¦©¦§¨¦

oFbM ,lbxd zngn `NW mi`Ad©¨¦¤Ÿ¥£©¨¤¤§
zFacpE mixcpE zAW itqEnE oicinY§¦¦§¥©¨§¨¦§¨
lr eixMnn cal' xnFl cEnlY -©§©§©¦§¨¨©

'zFa`d,,xnFlMExkOX dOn uEg ¨¨§©¦©¤¨§
l`EnWE cec iniA zFa`dÎixac d`x) ¨¨¦¥¨¦§¥

(ak ,h `ÎminidWf`zFxnWOd ErAwP ¤¨¦§§©¦§¨
zFxFcl mxcq z` EcQieE ,ENi`kExkn §¦§¤¦§¨§§¦¨§

dfl df:mdipiA EniMqdW ici lrlFh ¤¨¤©§¥¤¦§¦¥¥¤
LYAW dY`,(LNW rEaW)ip`e ©¨©©§¨©¤§©£¦
iYAW lFH`Ff dTElge .(iNW rEaW) ¤©©¦¨©¤¦©£¨

oiprl ,lbxA mB zcnFre zniIw©¤¤§¤¤©¨¤¤§¦§©
lbxd zngn mi`A mpi`W zFpAxẅ§¨¤¥¨¨¦¥£©¨¤¤

(.fk ziprz .ep dkeq):h dxez
(h).úBNòì ãîìú àìLl xEq` Ÿ¦§©©£¨§

,ozF` 'zFUrl icM' mdizFarFY cFnll¦§£¥¤§¥©£¨
cnFl dY` la`icM (cFnll i`Xx) £¨©¨¥©©¦§§¥
zFxFdlE oiadl,minkg EpW KM §¨¦§¨¨£¨¦

?'zFxFdl' EdnE 'oiadl' EdnE .ixtQA©¦§¥©§¨¦©§
md dOM mdiUrn oiadl ,xnFlM§©§¨¦©£¥¤©¨¥

Lipal zFxFdlE ,milwlEwnF` §§¨¦§§¨¤
Licinlzl,Kke Kk dUrz `l'dGW §©§¦¤Ÿ©£¤¨§¨¤¤

'miFBd wg `Ed(ixtq)(oexkfd):i dxez Ÿ©¦
(i).Làa Bzáe Bða øéáòî`id ©£¦§¦¨¥¦

'KlFO'd zcFarxaMW dxfÎdcFar] £©©¤£¨¨¨¤§¨
`xwIe xtqA dxMfEd(`k ,gi)LrxGnE' §§¨§¥¤©¦§¨¦©§£

oi`e .['ebe 'KlOl xiardl oYz `lŸ¦¥§©£¦©Ÿ¤§¥
WOn W`d KFzA mxiardl DzcFar£¨¨§©£¦¨§¨¥©¨

`N` ,mtxUlEdUFrlW zFxEW iYW §¨§¨¤¨¤§¥¤
FxiarnE ,o`MnE o`Mn W`ÎzFxEcn§¥¦¨¦¨©£¦

(FYaE FpA z`):mdiYW oia ¤§¦¥§¥¤
.íéîñ÷ íñ÷illM mW `Ed 'mqw' Ÿ¥§¨¦¤¤¥§¨¦

mdA miQpOW sEXiMd ipiipr lkl§¨¦§§¥©¦¤§©¦¨¤
`nbECde ,zFcizrd z` rcil¥©¤¨£¦§©§¨
:minkg Exn`W Ff `id Kkl zixTird̈¦¨¦§¨¦¤¨§£¨¦

Flwn z` fgF`d ?mqFw Edfi`wcFaE ¥¤¥¨¥¤©§¥
Kl` m`' xnF`e?'ipFlR mFwnlm`' §¥¦¥¥§¨§¦¦

Kl` `l?'ipFlR mFwnloipr itlE Ÿ¥¥§¨§¦§¦¦§©
`Ed KM ,FlwnA dUFr `EdW sEXiMd©¦¤¤§©§¨

.Fzl`W z` rixkn`Ed oke(aEzMd) ©§¦©¤§¥¨§¥©¨
xnF`l`xUil dgkFY z`EapA,c ryed) ¥¦§©¨¨§¦§¨¥

(aiFvrA iOr'[FNW urA]l`Wi ©¦§¥¨¥¤¦§¨
'Fl ciBi FlwnE(ixtq)(oxd` ixry ,i"gp): ©§©¦

.ïðBòî`Ed m`d EpizFAx Ewlgp §¥¤§§©¥©¦
oFWNn F` (onf ,zr) dpFr oFWNn¦§¨¥§©¦§

mipir:,xnF` `aiwr iAxmippFrnd ¥©¦©¦£¦¨¥©§§¦
,zFpFr ipzFp EN`miPnf miraFw mdW ¥§¥¤¥§¦§©¦

oFbM ,mipFW mipiprldpFr mixnF`W §¦§¨¦¦§¤§¦¨
ligzdl dti zipFltF` xgqnA) DA §¦¨¨§©§¦¨§¦§¨

daFh Dpi` zxg` dpFre ,(dk`lnA¦§¨¨§¨©¤¤¥¨¨
.DA ligzdl,mixnF` minkge §©§¦¨©£¨¦§¦

mippFrnd,mipird ifgF` EN`xW` ©§§¦¥£¥¨¥¨¦£¤
ENi`M md zFcgEin zFlEAgzA§©§§¨¥§¦
d`xOW itl' ;zFIxAd ipir 'mifgF`'£¦¥¥©§¦§¦¤©§¤
,`lR lW mixaC dUFr ENi`M mdl̈¤§¦¤§¨¦¤¤¤

'mElM dUFr Fpi` `Edeoixcdpq i"yx oeyl) §¥¤§
(:cq:

.Lçðîmipniq ozFPd df ?Wgpn Edfi` §©¥¥¤§©¥¤©¥¦¨¦
m` oFbM .zFrxF`n ici lrdltp FYR ©§¥§¨§¦¦¨§¨

eiRndlFY `Ed ixd ,(Fzlik` zrA) ¦¦§¥£¦¨£¥¤
wfPi `OW b`Fce ,'rx oniq'A z`fŸ§¦¨¨§¥¤¨¦¨¥

KlFd didW oFbM F` .mFIdEiav ©§¤¨¨¥§¦
,KxCa FwiqtdWWFg `Ed ixd ¦§¦©¤¤£¥¥

m` oke ,Ff KxcA zkll `xiznEFlwn ¦§¨¥¨¤¤§¤¤§¥¦©§
FcIn ltpdfA `vFIke.zpizp lM ¨©¦¨§©¥¨¤¨§¦©

mEW mdA oi`W ,EN` oirn mipniq¦¨¦¥¥¥¤¥¨¤
`Ed WEgip xEQi` llkA ,oFiBde mrh©©§¦¨¦§©¦¦

(:dq oixcdpq ,ixtq):`i dxez
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i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אחד (סנהדרין למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו עקרּבים אֹו נחׁשים ‡B·.ׁשּמצרף Ï‡LÂ∑ זה ¿…≈»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ¿…≈ֶ
ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת את ּומעלה מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ׁשּׁשמֹו ׁשּׁשמּה∑ÈÚcÈÂ.מכּׁשפּות חּיה עצם מכניס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶַַָָ

מכּׁשפּות  ידי על העצם ּומדּבר ּפיו לתֹו ‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.יּדּוע L¯B„Â∑ הּמעלה והּנׁשאל ּכגֹון ּבזכרּותֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ¿≈∆«≈ƒְְְְְֲִֶַַַַָ
.ּבגלּגלת  ְְֶֹֻ

(áé)ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ
éäìà ýåýé älàä úáòBzäíúBà LéøBî E ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑ ּכל אּלא העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ּבתמימּות עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתהיה ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא ּולחלקֹומה .עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh ycew zexb`)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עםעםעםעם ּתּתּתּתהיההיההיההיה יג)ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים חכמת ׁשׁשׁשׁשאלה אלה אלה אלה (יח, אֹודֹות ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ׁשּבזּוּוגים ּׁשאֹומרים מה : ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
?"אלקי ה' עם ּתהיה "ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׂשרטּוטי

כן מענה מענה מענה מענה  ּגם ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני והּנפׁש, הּגּוף ׁשמירת עניני ועל־ּדר הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֻֻ
ׁשרׁשי  ּברים, על הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה אבל ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻּבׁשלחן־ערּו

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ּבדֹורנּו יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשמֹות

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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cg` mFwnl zFIg x`W(oexkfd): §¨©§¨¤¨

.áBà ìàBLåFnXW zEtXkn df §¥¤§©§¤§
.FigXn xAcnE 'mFziR'EpipW KM ¦§©¥¦¤§¨¨¦

dpWOA(.dq oixcdpq).:i"yx yxtnecviM ©¦§¨¥©
lhFp ?dUFr `Ed:`"q) dlrnE ¤¥©£¤

zOd z` (dlrnFzF` aiWFnE ©£¤¤©¥¦
FNW igXdÎziaA,eizFrFxf zgY - §¥©¤¦¤©©§¨

zOd ixaC lFw rnWp mXnEoke ,my i"yx) ¦¨¦§¨¦§¥©¥
(ci ,gk `Îl`eny i"yxa:

.éðBòcéåd Edfmvr qipknlWdIg §¦§¦¤©©§¦¤¤¤©¨
xAcnE ,eiR KFzl 'rECi' DnXW¤§¨©©§¦§©¥

mvrdeil`nzEtXkn iciÎlr`EdW ¨¤¤¥¥¨©§¥§©§¤
dUFr(ixtq): ¤

.íéúnä ìà LøBãådlrOd oFbM §¥¤©¥¦§©©£¤

zOd z` aiWFnE:`"q) FzExkfa ¦¤©¥§©§
,(FxEkfa,eizFl`W z` EPOn l`FWe ¦§§¥¦¤¤§¥¨

eokzlFBlbA l`WPd(zn lW W`x) §¥©¦§¨§ª§¤Ÿ¤¥
zFl`Wl dpFre ,ux`d lr zlHEOd©¤¤©¨¨¤§¨¦§¥

sEXiM iciÎlr(dq oixcdpq i"yx) ©§¥¦
(ixtq):ai dxez
(ai).älà äNBò ìklM dUFr' ¨¥¥¤¥¨

,xn`p `l 'dN`oM xn`p ENi` iM ¥¤Ÿ¤¡©¦¦¤¡©¥
lM z` dUFrW in wxW ,FWExiR did̈¨¥¤©¦¤¤¤¨
zarFY' llkA `Ed dN`d zFarFYd©¥¨¥¤¦§©£©

,''d`N`xnF` aEzMddUFr lM' ¤¨©¨¥¨¥
'dN`dUFrW in lM :FWExiRW ,ENit` ¥¤¤¥¨¦¤¤£¦

odn zg`.''d zarFY' llkA `Ed ixd , ©©¥¤£¥¦§©£©
(ixtq)(l"kyn):bi dxez
(bi)éäìà 'ä íò äéäz íéîz.E ¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤

zFxdf`l mEIqe KWndM `Ed df wEqR̈¤§¤§¥§¦¨©§¨
l` :xnF` `Ed Kke .lirl zFxEn`d̈£§¥§¨¥©

,mipFkp iYlaE mixf mipiiprA wFqrY©£§¦§¨¦¨¦¦§¦§¦
ici lr cizrd z` zrcl zFQpl§©¨©©¤¤¨¦©§¥

`N` ,dnFCke mitWkFOr KNdzd §¨¦§©¤¤¨¦§©¥¦
zEninzAmlW LAl `di xnFlM - ¦§¦§©§¥¦§¨¥

FCal `Ed iM gEhA zFidl ,FzpEn`A¤¡¨¦§¨©¦§©
,lMd dUFrdRvzEwx,FlFA ixdW ¤©Ÿ§©¤©¤£¥
,iElY lMdxg` xFwgz `le ©Ÿ¨§Ÿ©§©©

,zFcizrdxW` zFcizrd lM oMW ¨£¦¤¥¨¨£¦£¤
lr d"awd rAwi ,mc`d ipA lr E`Faï©§¥¨¨¨¦§©©

,mirxd F` miaFHd mdiUrn iR`N` ¦©£¥¤©¦¨¨¦¤¨
zEninzA lAw Lilr `aIX dn lM- ¨©¤¨Ÿ¨¤©¥¦§¦

lMdW dnlW dpEn` KFYn ,mlW alA§¥¨¥¦¡¨§¥¨¤©Ÿ
,hRWnaE wcvA FY`nf`emiIwYWM ¥¦§¤¤§¦§¨§¨§¤§©¥

dMfY ,z`f'WdidY,'Lidl` 'd mr Ÿ¦§¤¤¦§¤¦¡Ÿ¤
xnFlM,FwlglE FOrxn`PW FnM §©¦§¤§§¤¤¡©

(h ,al oldl)FOr 'd wlg iM''i"tr) ¦¥¤©
(o"anx:ci dxez



מי mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy
אּטל  ואני ,ׁשּבּת אּתה טל לזה : זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ׁשּנקּבעּו ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי האבֹות ּׁשּמכרּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמה

.ׁשּבּתי  ִַַ

(è)éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì Cì̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח הם (סנהדרין ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, להבין למד אּתה אבל …ƒ¿««¬ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
העֹובדיּֿכֹוכבים' חק ׁשזהּו וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות .מקלקלים, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

(é)íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒBa ¯È·ÚÓ∑ ׁשּתיהם ּבין ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות עֹוׂשה :הּמל עבֹודת .הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜∑אֹומר הּוא וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: מקלֹו את האֹוחז קֹוסם? ד)איזהּו "עּמי (הושע : …≈¿»ƒְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, סה)∑ÔBÚÓ.ּבעצֹו 'עֹונה (סנהדרין ׁשאֹומרים: עֹונֹות, נֹותני אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִִֵַַָ¿≈ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
אֹוחזי  'אּלּו אֹומרים: וחכמים להתחיל'. יפה הפסיקֹו(ספרי)∑LÁÓ.העינים'ּפלֹונית צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ¿«≈ְְְִִִִִִָָ

מּידֹו נפל מקלֹו ,ּבּדר. ְִֶֶַַַָָ

(àé)-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnä©¥¦«

CÏט  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

ea¯‡י  dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא  Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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(ak ,h `ÎminidWf`zFxnWOd ErAwP ¤¨¦§§©¦§¨
zFxFcl mxcq z` EcQieE ,ENi`kExkn §¦§¤¦§¨§§¦¨§

dfl df:mdipiA EniMqdW ici lrlFh ¤¨¤©§¥¤¦§¦¥¥¤
LYAW dY`,(LNW rEaW)ip`e ©¨©©§¨©¤§©£¦
iYAW lFH`Ff dTElge .(iNW rEaW) ¤©©¦¨©¤¦©£¨

oiprl ,lbxA mB zcnFre zniIw©¤¤§¤¤©¨¤¤§¦§©
lbxd zngn mi`A mpi`W zFpAxẅ§¨¤¥¨¨¦¥£©¨¤¤

(.fk ziprz .ep dkeq):h dxez
(h).úBNòì ãîìú àìLl xEq` Ÿ¦§©©£¨§

,ozF` 'zFUrl icM' mdizFarFY cFnll¦§£¥¤§¥©£¨
cnFl dY` la`icM (cFnll i`Xx) £¨©¨¥©©¦§§¥
zFxFdlE oiadl,minkg EpW KM §¨¦§¨¨£¨¦

?'zFxFdl' EdnE 'oiadl' EdnE .ixtQA©¦§¥©§¨¦©§
md dOM mdiUrn oiadl ,xnFlM§©§¨¦©£¥¤©¨¥

Lipal zFxFdlE ,milwlEwnF` §§¨¦§§¨¤
Licinlzl,Kke Kk dUrz `l'dGW §©§¦¤Ÿ©£¤¨§¨¤¤

'miFBd wg `Ed(ixtq)(oexkfd):i dxez Ÿ©¦
(i).Làa Bzáe Bða øéáòî`id ©£¦§¦¨¥¦

'KlFO'd zcFarxaMW dxfÎdcFar] £©©¤£¨¨¨¤§¨
`xwIe xtqA dxMfEd(`k ,gi)LrxGnE' §§¨§¥¤©¦§¨¦©§£

oi`e .['ebe 'KlOl xiardl oYz `lŸ¦¥§©£¦©Ÿ¤§¥
WOn W`d KFzA mxiardl DzcFar£¨¨§©£¦¨§¨¥©¨

`N` ,mtxUlEdUFrlW zFxEW iYW §¨§¨¤¨¤§¥¤
FxiarnE ,o`MnE o`Mn W`ÎzFxEcn§¥¦¨¦¨©£¦

(FYaE FpA z`):mdiYW oia ¤§¦¥§¥¤
.íéîñ÷ íñ÷illM mW `Ed 'mqw' Ÿ¥§¨¦¤¤¥§¨¦

mdA miQpOW sEXiMd ipiipr lkl§¨¦§§¥©¦¤§©¦¨¤
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:minkg Exn`W Ff `id Kkl zixTird̈¦¨¦§¨¦¤¨§£¨¦

Flwn z` fgF`d ?mqFw Edfi`wcFaE ¥¤¥¨¥¤©§¥
Kl` m`' xnF`e?'ipFlR mFwnlm`' §¥¦¥¥§¨§¦¦

Kl` `l?'ipFlR mFwnloipr itlE Ÿ¥¥§¨§¦§¦¦§©
`Ed KM ,FlwnA dUFr `EdW sEXiMd©¦¤¤§©§¨

.Fzl`W z` rixkn`Ed oke(aEzMd) ©§¦©¤§¥¨§¥©¨
xnF`l`xUil dgkFY z`EapA,c ryed) ¥¦§©¨¨§¦§¨¥

(aiFvrA iOr'[FNW urA]l`Wi ©¦§¥¨¥¤¦§¨
'Fl ciBi FlwnE(ixtq)(oxd` ixry ,i"gp): ©§©¦

.ïðBòî`Ed m`d EpizFAx Ewlgp §¥¤§§©¥©¦
oFWNn F` (onf ,zr) dpFr oFWNn¦§¨¥§©¦§

mipir:,xnF` `aiwr iAxmippFrnd ¥©¦©¦£¦¨¥©§§¦
,zFpFr ipzFp EN`miPnf miraFw mdW ¥§¥¤¥§¦§©¦

oFbM ,mipFW mipiprldpFr mixnF`W §¦§¨¦¦§¤§¦¨
ligzdl dti zipFltF` xgqnA) DA §¦¨¨§©§¦¨§¦§¨

daFh Dpi` zxg` dpFre ,(dk`lnA¦§¨¨§¨©¤¤¥¨¨
.DA ligzdl,mixnF` minkge §©§¦¨©£¨¦§¦

mippFrnd,mipird ifgF` EN`xW` ©§§¦¥£¥¨¥¨¦£¤
ENi`M md zFcgEin zFlEAgzA§©§§¨¥§¦
d`xOW itl' ;zFIxAd ipir 'mifgF`'£¦¥¥©§¦§¦¤©§¤
,`lR lW mixaC dUFr ENi`M mdl̈¤§¦¤§¨¦¤¤¤

'mElM dUFr Fpi` `Edeoixcdpq i"yx oeyl) §¥¤§
(:cq:

.Lçðîmipniq ozFPd df ?Wgpn Edfi` §©¥¥¤§©¥¤©¥¦¨¦
m` oFbM .zFrxF`n ici lrdltp FYR ©§¥§¨§¦¦¨§¨

eiRndlFY `Ed ixd ,(Fzlik` zrA) ¦¦§¥£¦¨£¥¤
wfPi `OW b`Fce ,'rx oniq'A z`fŸ§¦¨¨§¥¤¨¦¨¥

KlFd didW oFbM F` .mFIdEiav ©§¤¨¨¥§¦
,KxCa FwiqtdWWFg `Ed ixd ¦§¦©¤¤£¥¥

m` oke ,Ff KxcA zkll `xiznEFlwn ¦§¨¥¨¤¤§¤¤§¥¦©§
FcIn ltpdfA `vFIke.zpizp lM ¨©¦¨§©¥¨¤¨§¦©

mEW mdA oi`W ,EN` oirn mipniq¦¨¦¥¥¥¤¥¨¤
`Ed WEgip xEQi` llkA ,oFiBde mrh©©§¦¨¦§©¦¦

(:dq oixcdpq ,ixtq):`i dxez

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy

i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אחד (סנהדרין למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו עקרּבים אֹו נחׁשים ‡B·.ׁשּמצרף Ï‡LÂ∑ זה ¿…≈»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ¿…≈ֶ
ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת את ּומעלה מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ׁשּׁשמֹו ׁשּׁשמּה∑ÈÚcÈÂ.מכּׁשפּות חּיה עצם מכניס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶַַָָ

מכּׁשפּות  ידי על העצם ּומדּבר ּפיו לתֹו ‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.יּדּוע L¯B„Â∑ הּמעלה והּנׁשאל ּכגֹון ּבזכרּותֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ¿≈∆«≈ƒְְְְְֲִֶַַַַָ
.ּבגלּגלת  ְְֶֹֻ

(áé)ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ
éäìà ýåýé älàä úáòBzäíúBà LéøBî E ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑ ּכל אּלא העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ּבתמימּות עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתהיה ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא ּולחלקֹומה .עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh ycew zexb`)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עםעםעםעם ּתּתּתּתהיההיההיההיה יג)ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים חכמת ׁשׁשׁשׁשאלה אלה אלה אלה (יח, אֹודֹות ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ׁשּבזּוּוגים ּׁשאֹומרים מה : ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
?"אלקי ה' עם ּתהיה "ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׂשרטּוטי

כן מענה מענה מענה מענה  ּגם ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני והּנפׁש, הּגּוף ׁשמירת עניני ועל־ּדר הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֻֻ
ׁשרׁשי  ּברים, על הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה אבל ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻּבׁשלחן־ערּו

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ּבדֹורנּו יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּנׁשמֹות

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).øáç øáçå,zExAgzd oFWl §Ÿ¥¨¤§¦§©§
sEXiM oin `EdesxvOW(eiCgi uAwn) §¦¦¤§¨¥§©¥©§¨

FciÎlrmiWgpmiAxF` miAxwr F` ©¨§¨¦©¦©§©¦
cg` mFwnl zFIg x`W(oexkfd): §¨©§¨¤¨

.áBà ìàBLåFnXW zEtXkn df §¥¤§©§¤§
.FigXn xAcnE 'mFziR'EpipW KM ¦§©¥¦¤§¨¨¦

dpWOA(.dq oixcdpq).:i"yx yxtnecviM ©¦§¨¥©
lhFp ?dUFr `Ed:`"q) dlrnE ¤¥©£¤

zOd z` (dlrnFzF` aiWFnE ©£¤¤©¥¦
FNW igXdÎziaA,eizFrFxf zgY - §¥©¤¦¤©©§¨

zOd ixaC lFw rnWp mXnEoke ,my i"yx) ¦¨¦§¨¦§¥©¥
(ci ,gk `Îl`eny i"yxa:

.éðBòcéåd Edfmvr qipknlWdIg §¦§¦¤©©§¦¤¤¤©¨
xAcnE ,eiR KFzl 'rECi' DnXW¤§¨©©§¦§©¥

mvrdeil`nzEtXkn iciÎlr`EdW ¨¤¤¥¥¨©§¥§©§¤
dUFr(ixtq): ¤

.íéúnä ìà LøBãådlrOd oFbM §¥¤©¥¦§©©£¤

zOd z` aiWFnE:`"q) FzExkfa ¦¤©¥§©§
,(FxEkfa,eizFl`W z` EPOn l`FWe ¦§§¥¦¤¤§¥¨

eokzlFBlbA l`WPd(zn lW W`x) §¥©¦§¨§ª§¤Ÿ¤¥
zFl`Wl dpFre ,ux`d lr zlHEOd©¤¤©¨¨¤§¨¦§¥

sEXiM iciÎlr(dq oixcdpq i"yx) ©§¥¦
(ixtq):ai dxez
(ai).älà äNBò ìklM dUFr' ¨¥¥¤¥¨

,xn`p `l 'dN`oM xn`p ENi` iM ¥¤Ÿ¤¡©¦¦¤¡©¥
lM z` dUFrW in wxW ,FWExiR did̈¨¥¤©¦¤¤¤¨
zarFY' llkA `Ed dN`d zFarFYd©¥¨¥¤¦§©£©

,''d`N`xnF` aEzMddUFr lM' ¤¨©¨¥¨¥
'dN`dUFrW in lM :FWExiRW ,ENit` ¥¤¤¥¨¦¤¤£¦

odn zg`.''d zarFY' llkA `Ed ixd , ©©¥¤£¥¦§©£©
(ixtq)(l"kyn):bi dxez
(bi)éäìà 'ä íò äéäz íéîz.E ¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤

zFxdf`l mEIqe KWndM `Ed df wEqR̈¤§¤§¥§¦¨©§¨
l` :xnF` `Ed Kke .lirl zFxEn`d̈£§¥§¨¥©

,mipFkp iYlaE mixf mipiiprA wFqrY©£§¦§¨¦¨¦¦§¦§¦
ici lr cizrd z` zrcl zFQpl§©¨©©¤¤¨¦©§¥

`N` ,dnFCke mitWkFOr KNdzd §¨¦§©¤¤¨¦§©¥¦
zEninzAmlW LAl `di xnFlM - ¦§¦§©§¥¦§¨¥

FCal `Ed iM gEhA zFidl ,FzpEn`A¤¡¨¦§¨©¦§©
,lMd dUFrdRvzEwx,FlFA ixdW ¤©Ÿ§©¤©¤£¥
,iElY lMdxg` xFwgz `le ©Ÿ¨§Ÿ©§©©

,zFcizrdxW` zFcizrd lM oMW ¨£¦¤¥¨¨£¦£¤
lr d"awd rAwi ,mc`d ipA lr E`Faï©§¥¨¨¨¦§©©

,mirxd F` miaFHd mdiUrn iR`N` ¦©£¥¤©¦¨¨¦¤¨
zEninzA lAw Lilr `aIX dn lM- ¨©¤¨Ÿ¨¤©¥¦§¦

lMdW dnlW dpEn` KFYn ,mlW alA§¥¨¥¦¡¨§¥¨¤©Ÿ
,hRWnaE wcvA FY`nf`emiIwYWM ¥¦§¤¤§¦§¨§¨§¤§©¥

dMfY ,z`f'WdidY,'Lidl` 'd mr Ÿ¦§¤¤¦§¤¦¡Ÿ¤
xnFlM,FwlglE FOrxn`PW FnM §©¦§¤§§¤¤¡©

(h ,al oldl)FOr 'd wlg iM''i"tr) ¦¥¤©
(o"anx:ci dxez
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ß lel` 'a iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ותּמים  ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביא ּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci zegiy ihewl)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' לללל יקיםיקיםיקיםיקים .... .... ממממּקּקּקּקררררּבּבּבּב טו)נביאנביאנביאנביא ממממּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל(יח, ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ררררּוּוּוּוחחחח נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקה .... .... אחראחראחראחרֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים נביאיםנביאיםנביאיםנביאים ט,ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו (יומא ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
הּנביאים ב) לאחר ּגם הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה מפרׁש ואּולם הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשמע

ּגּלּו ּפרקי (ראה ׁשאין האחרֹונים היא ׁשהּכונה לֹומר, צרי ועל־ּכרח הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו מרּגלית להרב יים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. ׁשּבטלה לא אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקההּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ּפסקה), אֹו ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע יֹותר קׁשה אּלא ּפסקה, ליליליליׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלולא ההההּנּנּנּנבבבבּוּוּוּואהאהאהאה אלפים ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחזרחזרחזרחזר ד' ּבׁשנת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני הֹוכיח הּזה הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה אדם אֹודֹות ׁשם ּכֹותב והרמב"ם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹתתקע"ו.

(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז  Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e· ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci)éäìà 'ä Eì ïúð ïë àì.E`l Ÿ¥¨©§¡Ÿ¤Ÿ
Ll ozpl`e mippFrn l` rFnWl ¨©§¦§©¤§§¦§¤

,minqFw,Ll ozp zxg` KxC `N` §¦¤¨¤¤©¤¤¨©§
,dNErnE dWFcwdpikW dxWd ixdW §¨§¨¤£¥¦§¨§¦¨

miOEze mixE`e mi`iaPd lrzeny d`x) ©©§¦¦§¦§¦
(l ,gkz` zrcl lkEY mdiR lre ,§©¦¤©¨©©¤

aEzMdW itkE ,dUrY xW` dUrOd©©£¤£¤©£¤§¦¤©¨

'ebe 'LAxTn `iap' :xnF`e Wxtn,m"`x) §¨¥§¥¨¦¦¦§§
(`"eb:eh dxez
(eh)éçàî Eaøwî.éðBîk Eoi` ¦¦§§¥©¤¨¦¥

ddFaB `iaPd zBxC `dYW FWExiR¥¤§¥©§©©¨¦§¨
xn`p ixdW] EpiAx dWn zBxcMoldl) §©§©¤©¥¤£¥¤¡©

(i ,cll`xUiA cFr `iap mw `le'§Ÿ¨¨¦§¦§¨¥
:FWExiR KM `N` ,['dWnMip`W FnM §Ÿ¤¤¨¨¥§¤£¦

,Lig`n LAxTn,zxg` dOE` oA `le ¦¦§§¥©¤§Ÿ¤¨©¤¤
KMLl miwidfM `iap,iYgYLig`n ¨¨¦§¨¦¨¤©§©¥©¤

l`xUi ipAe .mEwIW `iaPd wx `l §¥¦§¨¥§Ÿ©©¨¦¤¨
`N` ,ixg` skiYokcinY KWnp didi ¥¤©£©¤¨¥¦§¤¦§¨¨¦
,`iapl `iaPnwTCfY `l mlFrlE ¦¨¦§¨¦§¨Ÿ¦§©¥

zFxg` zFOE`n mi`iapl,m"`x) ¦§¦¦¥£¥
(`"yx:fh dxez
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(ë)úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà£¥¦®¥−©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ צ לחברֹואבל ‡ÌÈ¯Á.ּויתיו ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ את ּכּון אפּלּו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ

הּמּתר  את ּולהּתיר האסּור את לאסר אדם∑Óe˙.ההלכה ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין הּמתנּבא (ספרי. : ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
נבּואתֹו את הּכֹובׁש אבל עבֹודתּֿכֹוכבים. ּבׁשם והּמתנּבא לחברֹו, ונאמר לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא ְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמה

מעּמֹו אדרׁש "אנכי ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי על והעֹובר נביא, ּדברי על ."והעֹובר ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ּומתנּבא עּזּור, ּבן חנניה ּכׁשּיבא לֹומר אּתם כז)עתידין ה'(ירמיה ּבית ּכלי "הּנה : ¿ƒ…«ƒ¿»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
עֹומד וירמיה מהרה", עּתה מּבבלה הּים מּוׁשבים ועל העּמּודים [אל] על ּגלּווצֹווח ׁשּלא הּכלים יתר ועל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

צדקּיהּו ּגלּות עם יּובאּו", "ּבבלה יכניה .עם ְְְִִִִֶָָָָָָָ

(áë)øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

ñ :epnî øeâú àì àéápä Bøac¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i· Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i· ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i· ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i· dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k)øaãì åéúéeö àì øLàznE 'ebe £¤Ÿ¦¦¦§©¥¥
`l xW` xn`p `l .`Edd `iaPd©¨¦©Ÿ¤¡©£¤Ÿ
dEv `NW xaC FrnWn `dIW ,'iziEv'¦¦¦¤§¥©§¨¨¨¤Ÿ¦¨

eiziEv' `l xW` `N` ,llM 'd`l) ' §¨¤¨£¤Ÿ¦¦¦Ÿ
ok` m` ENit` ,xnFlM .(FzF` iziEv¦¦¦§©£¦¦¨¥

,`Edd xaCd z` 'd dEveiziEv la` ¦¨¤©¨¨©£¨¦¦¦
Fxiagl`Apzdl iziEv xg` `iapl - ©£¥§¨¦©¥¦¦¦§¦§©¥

FzF` aiIg KM lr mB ,Fl `le ,KM lr©¨§Ÿ©©¨©¨
dzin `iaPd(`"eb): ©¨¦¦¨

.íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå©£¤§©¥§¥¡Ÿ¦£¥¦
EidI dn aEzMd WxiR `NW KFYn¦¤Ÿ¥©©¨©¦§
lCad oi`W rnWn ,Fz`Eap ixaC¦§¥§¨©§©¤¥¤§¥

,xaCAixaC Ktid xAiC m` wx `le ©¨¨§Ÿ©¦¦¥¥¤¦§¥
`N` ,dxFYdENit`m`z` oEik ©¨¤¨£¦¦¦¥¤

,dklddmWA xnF` `EdW oFbM ©£¨¨§¤¥§¥
mixg` midl`xEq`d z` xFq`lon ¡Ÿ¦£¥¦¤¡¤¨¨¦

,dxFYd,xYEOd z` xiYdlElr mB ©¨§©¦¤©¨©©
dzin aiIg KM(x"yl): ¨©¨¦¨

.úîe`id dxFYAW dzin mzqwpgA ¥§¨¦¨¤©¨¦§¤¤
(.hk oixcdpq d`x).:i"yx siqenedWlW§Ÿ¨

mNEke ,df `xwnA ExMfEd mi`Apzn¦§©§¦§§§¦§¨¤§¨
mc` iciA ozzin,oiC ziA zzinA - ¦¨¨¦¥¨¨§¦©¥¦

:od EN`e .minW iciA `le`ApzOd §Ÿ¦¥¨©¦§¥¥©¦§©¥
'd mWArnW `NX dnxnFlM ,llM §¥©¤Ÿ¨©§¨§©

;xg` `iapl ENit` xn`p `NW xaC̈¨¤Ÿ¤¡©£¦§¨¦©¥

e`ApzOdxn`pe Fl xn`p `NX dn §©¦§©¥©¤Ÿ¤¡©§¤¡©
Fxiaglz`f rnW `Ede ,d`EapA ©£¥¦§¨§¨©Ÿ

xW`' llkA df ixd ok iR lr s` ,eiRn¦¦©©¦¥£¥¤¦§©£¤
;xEn`M ,'eiziEv `le`Ed iWilXd Ÿ¦¦¦¨¨§©§¦¦

.dxfÎdcFar mWA `ApzOdlM lre ©¦§©¥§¥£¨¨¨§©¨
`iaPd znE' aEzMd miIqn dN ¥̀¤§©¥©¨¥©¨¦
.oiCÎziA ici lr wpgA `Ede ,'`Edd©§§¤¤©§¥¥¦

la`mcFTd wEqRA(hi weqt)dide' £¨©¨©¥§¨¨
xW` ,ixaC l` rnWi `l xW` Wi`d̈¦£¤Ÿ¦§©¤§¨©£¤
,'FOrn Wxc` ikp` ,inWA xAci§©¥¦§¦¨Ÿ¦¤§Ÿ¥¦
:zFxg` zFxiar WlWA xAcn aEzMd©¨§©¥§¨£¥£¥

Fz`Eap z` WaFMdxiYqOd `iap - ©¥¤§¨¨¦©©§¦
ENi`kE ,mxn`l `NW 'd ixaC milrnE©£¦¦§¥¤Ÿ§¨§¨§¦

;Flv` FwifgneokixaC lr xaFrd ©£¦¤§§¥¨¥©¦§¥
`iap;eixaC miIwn Fpi`W in -es` ¨¦¦¤¥§©¥§¨¨§©
`iaPd,Fnvr ixaC lr xaFrdFpi`W ©¨¦¨¥©¦§¥©§¤¥

llkA md dN` lM ,dEhvPW itM dUFr¤§¦¤¦§©¨¨¥¤¥¦§©
,'ebe 'ixaC l` rnWi `l xW`'xW` £¤Ÿ¦§©¤§¨©£¤

minW iciA ozzin,oiCÎziA iciA `le ¦¨¨¦¥¨©¦§Ÿ¦¥¥¦
WoM'FOrn WFxc` ikp`' xn`P- ¤¥¤¡©¨Ÿ¦¤§¥¦

EPzinie FpiC WFxci FnvrA d"awdW¤§©§¦§¦¦¦¤
(oexkfd ,g"n`a ,`"eb):`k dxez

(`k)Eááìa øîàú éëårcp dki` §¦Ÿ©¦§¨¤¥¨¥©
.xaCd z`m`' xn`p `l'xn`Y ¤©¨¨Ÿ¤¡©¦Ÿ©

WIW] 'xn`z ike' `N` ,[`OW oFWlA]¦§¤¨¤¨§¦Ÿ©¤¥

.['xn`Y xW`M' oFWl mB FrnWnA§©§¨©§©£¤Ÿ©
ok` iM aEzMd dfA fnxicizrmY` o ¨©¨¤©¨¦¨¥£¦¦©¤

xnFlitl ,'ebe 'xaCd z` rcp dki`' ©¥¨¥©¤©¨¨§¦
,`idd zrA E`Apzi mi`iap ipXW¤§¥§¦¦¦§©§¨¥©¦

drxl cg`e daFhl cg``aIWM : ¤¨§¨§¤¨§¨¨§¤¨Ÿ
xEGrÎoa dippg,ziAd oAxEg iptl £©§¨¤©¦§¥§©©©¦

ilM zFcF` lr ,eitA xwW z`EapE§©¤¤§¦©§¥
l` laA Kln FY` gwl xW` WCwOd©¦§¨£¤¨©¦¤¤¨¤¤
didie ,dcEdi Kln dipki mr cgi Fvx ©̀§©©¦§¨§¨¤¤§¨§¦§¤

mrd z` mgpn`ApznE:xn`ldPd' §©¥¤¨¨¦§©¥¥Ÿ¦¥
dYr dlaAn miaWEn 'd zia ilk§¥¥¨¦¦¨¤¨©¨

'dxdn(fh ,fk dinxi)Edinxie ,`iap §¥¨§¦§§¨§¦
zn`dgeFve cnFrz`EapA FcbpM ¨¡¤¥§¥©§¤§¦§©

EaEWi `NW calA Ff `l iM ,zEprxERd©§¨¦Ÿ¦§¨¤Ÿ¨
milMd z` mB `N` ,milMd mzF`¨©¥¦¤¨©¤©¥¦
mzFlbdl milaAd micizr mixzFPd©¨¦£¦¦©©§¦§©§¨
z` EWAkie EaEWi xW`M ,dlaÄ¤¨©£¤¨§¦§§¤

xn`PW FnM ,milWExi(akÎhi miweqt my) §¨©¦§¤¤¡©
xzi lre mId lre micEOrd l`'¤¨©¦§©©¨§©¤¤

milMd- ''d ziA mixzFPdElb `NW ©¥¦©¨¦¥¤Ÿ¨
zFlB mr 'E`aEi dlaA' - dipki mr¦§¨§¨¨¤¨¨¦§

EdIwcvici lr ,dcEdi Kln ¦§¦¨¤¤§¨©§¥
mW d`x] laA Kln xv`pckEapwxt) §©§¤©¤¤¨¤§¥¨

(gk`iap `Ed dippg iM rcFp cviM¥©©¦£©§¨§¦
[xwXd(o"anx):ak dxez ©¤¤
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ß lel` 'a iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ותּמים  ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביא ּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci zegiy ihewl)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' לללל יקיםיקיםיקיםיקים .... .... ממממּקּקּקּקררררּבּבּבּב טו)נביאנביאנביאנביא ממממּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל(יח, ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ררררּוּוּוּוחחחח נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקה .... .... אחראחראחראחרֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים נביאיםנביאיםנביאיםנביאים ט,ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו (יומא ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
הּנביאים ב) לאחר ּגם הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה מפרׁש ואּולם הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמׁשמע

ּגּלּו ּפרקי (ראה ׁשאין האחרֹונים היא ׁשהּכונה לֹומר, צרי ועל־ּכרח הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו מרּגלית להרב יים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. ׁשּבטלה לא אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקההּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ּפסקה), אֹו ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע יֹותר קׁשה אּלא ּפסקה, ליליליליׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלולא ההההּנּנּנּנבבבבּוּוּוּואהאהאהאה אלפים ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחזרחזרחזרחזר ד' ּבׁשנת ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני הֹוכיח הּזה הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה אדם אֹודֹות ׁשם ּכֹותב והרמב"ם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹתתקע"ו.

(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

eÏÈlÓ:יז  Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e· ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci)éäìà 'ä Eì ïúð ïë àì.E`l Ÿ¥¨©§¡Ÿ¤Ÿ
Ll ozpl`e mippFrn l` rFnWl ¨©§¦§©¤§§¦§¤

,minqFw,Ll ozp zxg` KxC `N` §¦¤¨¤¤©¤¤¨©§
,dNErnE dWFcwdpikW dxWd ixdW §¨§¨¤£¥¦§¨§¦¨

miOEze mixE`e mi`iaPd lrzeny d`x) ©©§¦¦§¦§¦
(l ,gkz` zrcl lkEY mdiR lre ,§©¦¤©¨©©¤

aEzMdW itkE ,dUrY xW` dUrOd©©£¤£¤©£¤§¦¤©¨

'ebe 'LAxTn `iap' :xnF`e Wxtn,m"`x) §¨¥§¥¨¦¦¦§§
(`"eb:eh dxez
(eh)éçàî Eaøwî.éðBîk Eoi` ¦¦§§¥©¤¨¦¥

ddFaB `iaPd zBxC `dYW FWExiR¥¤§¥©§©©¨¦§¨
xn`p ixdW] EpiAx dWn zBxcMoldl) §©§©¤©¥¤£¥¤¡©

(i ,cll`xUiA cFr `iap mw `le'§Ÿ¨¨¦§¦§¨¥
:FWExiR KM `N` ,['dWnMip`W FnM §Ÿ¤¤¨¨¥§¤£¦

,Lig`n LAxTn,zxg` dOE` oA `le ¦¦§§¥©¤§Ÿ¤¨©¤¤
KMLl miwidfM `iap,iYgYLig`n ¨¨¦§¨¦¨¤©§©¥©¤

l`xUi ipAe .mEwIW `iaPd wx `l §¥¦§¨¥§Ÿ©©¨¦¤¨
`N` ,ixg` skiYokcinY KWnp didi ¥¤©£©¤¨¥¦§¤¦§¨¨¦
,`iapl `iaPnwTCfY `l mlFrlE ¦¨¦§¨¦§¨Ÿ¦§©¥

zFxg` zFOE`n mi`iapl,m"`x) ¦§¦¦¥£¥
(`"yx:fh dxez

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(ë)úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà£¥¦®¥−©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ צ לחברֹואבל ‡ÌÈ¯Á.ּויתיו ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ את ּכּון אפּלּו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ

הּמּתר  את ּולהּתיר האסּור את לאסר אדם∑Óe˙.ההלכה ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין הּמתנּבא (ספרי. : ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
נבּואתֹו את הּכֹובׁש אבל עבֹודתּֿכֹוכבים. ּבׁשם והּמתנּבא לחברֹו, ונאמר לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא ְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹמה

מעּמֹו אדרׁש "אנכי ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי על והעֹובר נביא, ּדברי על ."והעֹובר ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ּומתנּבא עּזּור, ּבן חנניה ּכׁשּיבא לֹומר אּתם כז)עתידין ה'(ירמיה ּבית ּכלי "הּנה : ¿ƒ…«ƒ¿»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
עֹומד וירמיה מהרה", עּתה מּבבלה הּים מּוׁשבים ועל העּמּודים [אל] על ּגלּווצֹווח ׁשּלא הּכלים יתר ועל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

צדקּיהּו ּגלּות עם יּובאּו", "ּבבלה יכניה .עם ְְְִִִִֶָָָָָָָ

(áë)øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

ñ :epnî øeâú àì àéápä Bøac¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i· Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i· ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i· ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i· dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k)øaãì åéúéeö àì øLàznE 'ebe £¤Ÿ¦¦¦§©¥¥
`l xW` xn`p `l .`Edd `iaPd©¨¦©Ÿ¤¡©£¤Ÿ
dEv `NW xaC FrnWn `dIW ,'iziEv'¦¦¦¤§¥©§¨¨¨¤Ÿ¦¨

eiziEv' `l xW` `N` ,llM 'd`l) ' §¨¤¨£¤Ÿ¦¦¦Ÿ
ok` m` ENit` ,xnFlM .(FzF` iziEv¦¦¦§©£¦¦¨¥

,`Edd xaCd z` 'd dEveiziEv la` ¦¨¤©¨¨©£¨¦¦¦
Fxiagl`Apzdl iziEv xg` `iapl - ©£¥§¨¦©¥¦¦¦§¦§©¥

FzF` aiIg KM lr mB ,Fl `le ,KM lr©¨§Ÿ©©¨©¨
dzin `iaPd(`"eb): ©¨¦¦¨

.íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå©£¤§©¥§¥¡Ÿ¦£¥¦
EidI dn aEzMd WxiR `NW KFYn¦¤Ÿ¥©©¨©¦§
lCad oi`W rnWn ,Fz`Eap ixaC¦§¥§¨©§©¤¥¤§¥

,xaCAixaC Ktid xAiC m` wx `le ©¨¨§Ÿ©¦¦¥¥¤¦§¥
`N` ,dxFYdENit`m`z` oEik ©¨¤¨£¦¦¦¥¤

,dklddmWA xnF` `EdW oFbM ©£¨¨§¤¥§¥
mixg` midl`xEq`d z` xFq`lon ¡Ÿ¦£¥¦¤¡¤¨¨¦

,dxFYd,xYEOd z` xiYdlElr mB ©¨§©¦¤©¨©©
dzin aiIg KM(x"yl): ¨©¨¦¨

.úîe`id dxFYAW dzin mzqwpgA ¥§¨¦¨¤©¨¦§¤¤
(.hk oixcdpq d`x).:i"yx siqenedWlW§Ÿ¨

mNEke ,df `xwnA ExMfEd mi`Apzn¦§©§¦§§§¦§¨¤§¨
mc` iciA ozzin,oiC ziA zzinA - ¦¨¨¦¥¨¨§¦©¥¦

:od EN`e .minW iciA `le`ApzOd §Ÿ¦¥¨©¦§¥¥©¦§©¥
'd mWArnW `NX dnxnFlM ,llM §¥©¤Ÿ¨©§¨§©

;xg` `iapl ENit` xn`p `NW xaC̈¨¤Ÿ¤¡©£¦§¨¦©¥

e`ApzOdxn`pe Fl xn`p `NX dn §©¦§©¥©¤Ÿ¤¡©§¤¡©
Fxiaglz`f rnW `Ede ,d`EapA ©£¥¦§¨§¨©Ÿ

xW`' llkA df ixd ok iR lr s` ,eiRn¦¦©©¦¥£¥¤¦§©£¤
;xEn`M ,'eiziEv `le`Ed iWilXd Ÿ¦¦¦¨¨§©§¦¦

.dxfÎdcFar mWA `ApzOdlM lre ©¦§©¥§¥£¨¨¨§©¨
`iaPd znE' aEzMd miIqn dN ¥̀¤§©¥©¨¥©¨¦
.oiCÎziA ici lr wpgA `Ede ,'`Edd©§§¤¤©§¥¥¦

la`mcFTd wEqRA(hi weqt)dide' £¨©¨©¥§¨¨
xW` ,ixaC l` rnWi `l xW` Wi`d̈¦£¤Ÿ¦§©¤§¨©£¤
,'FOrn Wxc` ikp` ,inWA xAci§©¥¦§¦¨Ÿ¦¤§Ÿ¥¦
:zFxg` zFxiar WlWA xAcn aEzMd©¨§©¥§¨£¥£¥

Fz`Eap z` WaFMdxiYqOd `iap - ©¥¤§¨¨¦©©§¦
ENi`kE ,mxn`l `NW 'd ixaC milrnE©£¦¦§¥¤Ÿ§¨§¨§¦

;Flv` FwifgneokixaC lr xaFrd ©£¦¤§§¥¨¥©¦§¥
`iap;eixaC miIwn Fpi`W in -es` ¨¦¦¤¥§©¥§¨¨§©
`iaPd,Fnvr ixaC lr xaFrdFpi`W ©¨¦¨¥©¦§¥©§¤¥

llkA md dN` lM ,dEhvPW itM dUFr¤§¦¤¦§©¨¨¥¤¥¦§©
,'ebe 'ixaC l` rnWi `l xW`'xW` £¤Ÿ¦§©¤§¨©£¤

minW iciA ozzin,oiCÎziA iciA `le ¦¨¨¦¥¨©¦§Ÿ¦¥¥¦
WoM'FOrn WFxc` ikp`' xn`P- ¤¥¤¡©¨Ÿ¦¤§¥¦

EPzinie FpiC WFxci FnvrA d"awdW¤§©§¦§¦¦¦¤
(oexkfd ,g"n`a ,`"eb):`k dxez

(`k)Eááìa øîàú éëårcp dki` §¦Ÿ©¦§¨¤¥¨¥©
.xaCd z`m`' xn`p `l'xn`Y ¤©¨¨Ÿ¤¡©¦Ÿ©

WIW] 'xn`z ike' `N` ,[`OW oFWlA]¦§¤¨¤¨§¦Ÿ©¤¥

.['xn`Y xW`M' oFWl mB FrnWnA§©§¨©§©£¤Ÿ©
ok` iM aEzMd dfA fnxicizrmY` o ¨©¨¤©¨¦¨¥£¦¦©¤

xnFlitl ,'ebe 'xaCd z` rcp dki`' ©¥¨¥©¤©¨¨§¦
,`idd zrA E`Apzi mi`iap ipXW¤§¥§¦¦¦§©§¨¥©¦

drxl cg`e daFhl cg``aIWM : ¤¨§¨§¤¨§¨¨§¤¨Ÿ
xEGrÎoa dippg,ziAd oAxEg iptl £©§¨¤©¦§¥§©©©¦

ilM zFcF` lr ,eitA xwW z`EapE§©¤¤§¦©§¥
l` laA Kln FY` gwl xW` WCwOd©¦§¨£¤¨©¦¤¤¨¤¤
didie ,dcEdi Kln dipki mr cgi Fvx ©̀§©©¦§¨§¨¤¤§¨§¦§¤

mrd z` mgpn`ApznE:xn`ldPd' §©¥¤¨¨¦§©¥¥Ÿ¦¥
dYr dlaAn miaWEn 'd zia ilk§¥¥¨¦¦¨¤¨©¨

'dxdn(fh ,fk dinxi)Edinxie ,`iap §¥¨§¦§§¨§¦
zn`dgeFve cnFrz`EapA FcbpM ¨¡¤¥§¥©§¤§¦§©

EaEWi `NW calA Ff `l iM ,zEprxERd©§¨¦Ÿ¦§¨¤Ÿ¨
milMd z` mB `N` ,milMd mzF`¨©¥¦¤¨©¤©¥¦
mzFlbdl milaAd micizr mixzFPd©¨¦£¦¦©©§¦§©§¨
z` EWAkie EaEWi xW`M ,dlaÄ¤¨©£¤¨§¦§§¤

xn`PW FnM ,milWExi(akÎhi miweqt my) §¨©¦§¤¤¡©
xzi lre mId lre micEOrd l`'¤¨©¦§©©¨§©¤¤

milMd- ''d ziA mixzFPdElb `NW ©¥¦©¨¦¥¤Ÿ¨
zFlB mr 'E`aEi dlaA' - dipki mr¦§¨§¨¨¤¨¨¦§

EdIwcvici lr ,dcEdi Kln ¦§¦¨¤¤§¨©§¥
mW d`x] laA Kln xv`pckEapwxt) §©§¤©¤¤¨¤§¥¨

(gk`iap `Ed dippg iM rcFp cviM¥©©¦£©§¨§¦
[xwXd(o"anx):ak dxez ©¤¤



mihteyמד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי) אׁשר הּדבר "הּוא יבא, ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא עתיד זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ
העתידֹות, על ּבּמתנּבא זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג ה'", ּומּפי לאּֿדּברֹו ,וכ ּכ 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

אם  אּלא לֹו, ּתׁשמע לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּכדי ּכן  הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ממחה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּתׁשמעּון" "אליו נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג ׁשעה צר לפי הּכל יׂשראל, את epnÓ.לגּדר ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם) ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…»ƒ∆
עליו  ליענׁש ּתירא ולא חֹובה, עליו מּללּמד עצמ ּתמנע .לא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ

èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýézáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòá§¨«¥¤−§¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑' ּפרׁשת על ּכתּוב היה מקלט' ‡¯ˆE.ּדרכים מקלט Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא »ƒ¿«∆∆ְְְִִִַַָָָָָָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ
מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ּכׁשעּור מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּתחּלת

יׂשראל  ארץ ׁשל הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן .לׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).àéápä øaãé øLàxn`iemkl £¤§©¥©¨¦§Ÿ©¨¤
E`xze ,'mkilr `Fal cizr df xaC'¨¨¤¨¦¨£¥¤§¦§

sFQal`Fai `NWxW` `Edd xaCd §©¤Ÿ¨©¨¨©£¤
iM `Ed xExA ixd ,xAiCxaCd `Ed ¦¥£¥¨¦©¨¨

'd FxAc `l xW`m`e .FzF` bFxde , £¤Ÿ¦§©£§¦
,xn`YdgkFdFfzpYip Dpi` Ÿ©¨¨¥¨¦¤¤

`N` xxAzdllr '`Apzn'a §¦§¨¥¤¨§¦§©¥©
zrd,zFciozPW zF`d miIwzi m`W ¨£¦¤¦¦§©¥¨¤¨©

dEvn `EdWM F` ,Fz`Eap lr KFnqp¦§©§¨§¤§©¤
mpi`W) zEWxd ipiiprA mixaC EpzF`¨§¨¦§¦§§¥¨§¤¥¨
,(dxFYd on miaiIEgn F` mixEq £̀¦§¨¦¦©¨
zF` iciÎlr eixacl di`x `ianE¥¦§¨¨¦§¨¨©§¥

la` .miIwzOd`AW ixd`iaPd ©¦§©¥£¨£¥¤¨©¨¦
,dxFYd on xEq`d xaC zFxFdl§¨¨¨¨¦©¨

xn`e:ÎWFcTd iRnE ,Kke Kk EUr' §¨©£¨§¨¦¦©¨
xnF` ip` `EdÎKExAcviM ,'z`f mkl ¨£¦¥¨¤Ÿ¥©

KM lr ?df oFbkA bFdpl WiEEhvp xaM ¥¦§¦§¤©¨§¨¦§©
(c ,bi lirl)zg`n LgiCdl `A m`W¤¦¨§©¦£¥©©

Fl rnWz `l zFvOd lMn(c ,bi lirl), ¦¨©¦§Ÿ¦§©
oMÎm`Î`N``iaPd FzF`dgnEn ¤¨¦¥©¨¦§¤

Ll `EdLlv` wfgEnE `Ed rEci - §¨©§¨¤§§
oFbM ,xEnB wiCv `EdWdUrnA ¤©¦¨§§©£¥

EdIl``iaPdaixwdW ,lnxMd xda ¥¦¨©¨¦§©©©§¤¤¦§¦

'dl oAxwdnaAmW dpAW,gi `Îmikln) ¨§¨©§¨¨¤¨¨¨
(gl Î`kdf didW s` lr ,xEQi` zrWA ©©¤¨¨¤¦§©¦

zFnAddid xaM WCwOd ziAW itl] ©¨§¦¤¥©¦§¨§¨¨¨
milWExiA iEpA(`i ,ai lirl d`x)ok`W ,[ ¨¦¨©¦¤¨¥

,d`Eap iRÎlr z`f dUrxFCbl icM ¨¨Ÿ©¦§¨§¥¦§
l`xUi z`KkA ,dxf dcFarn ¤¦§¨¥¥£¨¨¨§¨

W`d zcixi z` mNEk ipirl d`xdW¤¤§¨§¥¥¨¤§¦©¨¥
oAxw lr `le 'd oAxw lr minXd on¦©¨©¦©¨§©§Ÿ©¨§©
z` xFwrl EdIl` `A `NW .lrAd©©©¤Ÿ¨¥¦¨©£¤

`N` ,mlFrl zFnAd xEQi`itl lMd ¦©¨§¨¤¨©Ÿ§¦
KxFvd.dvxRd biiqE drWlre ¤©¨¨§¨©¦§¨§©

ici lr zpYiPd ,Ff oFbM drW z`xFd¨©¨¨§©¦¤¤©§¥
.KFnql mkl Wi ,zn` `iapKkl §¦¡¤¥¨¤¦§§¨

xn`p(eh weqt lirl)'oErnWY eil`' ¤¡©¥¨¦§¨
(i"`a ,g"n`a):

.epnî øeâú àìcaNn ,'xEbY' oFWl Ÿ¨¦¤§¨¦§©
,'EPOn cgtY `l' dhEWRd FzErnWn©§¨©§¨Ÿ¦§©¦¤
zxib`' zErnWnA mB minkg EdEWxC§¨£¨¦©§©§¨£¦©
z` Llv` xFb`Y l` ;mtEQi`e 'mixaC§¨¦§¦¨©¤¡¤§§¤
.xwXdÎ`iap lr Ll WIW daFgd ixaC¦§¥©¨¤¥§©§¦©¤¤
,FriWxdl FpiC z` oC dY`WM ,xnFlM§©§¤©¨¨¤¦§©§¦
,daFg eilr cOlNn Lnvr rpnz `lŸ¦§©©§§¦§©¥¨¨¨

cgR oFWNn okeWpril `xiz `le : §¥¦§©©§Ÿ¦¨¥¨¥

,eilr`iap `OW llM WEgl Ll oi`W ¨¨¤¥§¨§¨¤¨§¦
`Ed zn`(ixtq)(`"eb ,g"n`a):` dxez ¡¤

èé(b).Cøcä Eì ïéëzKxvEd `l ¨¦§©¤¤Ÿ§©
,Dnvr KxCd ziIUr lr zFEvl aEzMd©¨§©©£¦©©¤¤©§¨
dlElq KxC Dl Wi xir lM ixdW¤£¥¨¦¥¨¤¤§¨
z` ahid oikY :`N` ,dil` miklFdl©§¦¥¤¨¤¨¨¦¥¥¤
xiMIW ,hlnPd xEar DpTzl KxCd©¤¤§©§¨£©¦§¨¤©¦

?EUr cvike ,cIn DzF`'hlwn hlwn' ¨¦¨§¥©¨¦§¨¦§¨
lr aEzk didlMmikxC zWxR- ¨¨¨©¨¨¨©§¨¦

zwNgzn KxCd dzidW mFwn lkA§¨¨¤¨§¨©¤¤¦§©¤¤
rwxTA rEwY ur did ,mikxc iYWl¦§¥§¨¦¨¨¥¨©©©§©
z` zFxFdl ,'hlwn' mEWx eilre§¨¨¨¦§¨§¤

hlwOd xir xarl dpFkPd KxCdi"yx) ©¤¤©§¨§¥¤¦©¦§¨
(i"`a ,`"n .i zekn:

lLå.Eöøà ìeáb úà zLixr zWlW §¦©§¨¤§©§§§¤¨¥
FGn Ff zFwgExn dpiidY hlwOd©¦§¨¦§¤¨§¨¦
,l`xUi ux` KxF`l deW dTElgA©£¨¨¨§¤¤¤¦§¨¥

xnFlMcr lEaBd zNgYn `dIW §©¤§¥¦§¦©©§©
hlwn xir lW dpFW`xd xird̈¦¨¦¨¤¦¦§¨

Kldn xEriWM(wgxOd zCn DzF`) §¦©£¨¨¦©©¤§¨
cr dPOn WIWhlwOd xir,dIpXd ¤¥¦¤¨©¦©¦§¨©§¦¨

okewgxOd `dinhlwOd xirddIpX §¥§¥©¤§¨¥¦©¦§¨©§¦¨
cr ziWilXd on oke ,ziWilXl©§¦¦§¥¦©§¦¦©

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL ¦§«Ÿ

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑ להּפיל ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ותרּגּומֹו: העץ, על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

העץ. על הּגרזן ו)מּכת ּתֹוריא'(שמואל-ב מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם הּבקר", ׁשמטּו ‰ÏÊ¯a."ּכי ÏLÂ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ¿»«««¿∆
ıÚ‰ŒÔÓ∑(ז מן (מכות לחתיכה הּברזל ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל נׁשמט אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש ƒ»≈ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, .העץ ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìòìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬
:Cì̈«

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

l`xUiÎux` lW ipXd lEaBd©§©¥¦¤¤¤¦§¨¥
`xnBd oFWlke](:h zekn)mFxCn `dIW §¦§©§¨¨¤§¥¦¨

mkXnE ,mkWl oFxagnM oFxagl§¤§§¦¤§¦§¤¦§¤
[oFtSl WcTnM ycwl:c dxez §¨¥§¦¨¥©¨

(d)Bãé äçcðå.urd zFxkl ofxBA §¦§¨¨©©§¤¦§¨¥
urd lr ofxBd liRdl `AWMicM §¤¨§©¦©©§¤©¨¥§¥

`le ,Fci dhnWp f` ,FzF` zFxkl¦§¨¦§§¨¨§Ÿ
,FpFvxM oFkp otF`A dlrRFnEBxze ¨£¨§¤¨¦§§©§

:qFlwpE`AoFWl ,'Dici bixnzze' §§§§¦§§¥§¥§
,'Fci dhnWpe'dzid cId zhnWde §¦§§¨¨§©§¨©©¨¨§¨

,mivr rwFAd KxcM ,wEqr didW zrA§¥¤¨¨¨§¤¤©¥©¥¦
ofxBd zMn liRdlFciAW,urd lr §©¦©©©©§¤¤§¨©¨¥

zfgF`d Fci dgcpe' xn`p ENi`kE§¦¤¡©§¦§¨¨¨¤¤
`xwOA EpivnE .'urd zFxkl ofxBA©©§¤¦§¨¥¨¦©¦§¨

Ff zErnWnA 'dhnWd' oFWl,e aÎl`eny) §©§¨¨§©§¨
(e'fg`Ie midl`d oFx` l` `Gr glWIe©¦§©ª¨¤£¨¡Ÿ¦©Ÿ¤
FA'xwAd EhnW iMz` EliaFdWM] ¦¨§©¨¨§¤¦¤

mikWFOd xwAde ,dlbrA oFx`d̈¨©£¨¨§©¨¨©§¦
,FnFwOn oFx`d z` Efifd dlbrAWBip ¨£¨¨¥¦¤¨¨¦§¦¨

GrmW mbe .[lFRi `NW FA fFg`l d ª¨¤¡¤Ÿ¦§©¨
,'`IxFY idEBxn ix`' ozpFi mBxY¦§¥¨¨£¥§©¦©¨
'dgCd' oFWll cg` mEBxYW ixd£¥¤©§¤¨¦§©¨¨

'dhnWd' oFWlle(i"`a): §¦§©§¨¨
.õòä ïî ìæøaä ìLðå'lWpe' oFWl §¨©©©§¤¦¨¥§§¨©

,KlWEde FnFwOn xqEdW FrnWn©§¨¤©¦§§§©
FzF` Edn aEzMd WxiR `l mlE`¨Ÿ¥©©¨©

;KlWEde xqEdW xaCdEpizFAxn Wi ©¨¨¤©§§©¥¥©¥
mixnF`dMdW d`Mdd gM iciÎlrW §¦¤©§¥Ÿ©©©¨¨¤¦¨
,ofxBA,FYTn lfxAd hnWp,xnFlM ©©§¤¦§©©©§¤¦©§©

'ofxBd lW FcIn' cxtpe lfxAd wYip¦©©©§¤§¦§©¦¨¤©©§¤
rbR xW` `Ed lfxAde (ur iEUrd)¤¨¥§©©§¤£¤¨©

,Fbxde EdrxAmdn WiemiwlFg §¥¥©£¨§¥¥¤§¦
e,mixnF`lWPW `Ed lfxAd `NW §§¦¤Ÿ©©§¤¤¨©

,dlFB Fpi` df otF`A mzHiWl oMW]¤¥§¦¨¨§¤¤¥¤

,cifnl aFxw `N` bbFW Fpi`W itl§¦¤¥¥¤¨¨§¥¦
ahid xAEgn lfxAd m` wcA `NW¤Ÿ¨©¦©©§¤§¨¥¥
o`M xEn`d 'lWpe' `N` ,[FYw l ¤̀©¤¨§¨©¨¨¨

,xnFlM .'lXpe' FnM FWExiRlXIW ¥§§¦©§©¤¦©
(xiqiW)urd on dkizg lfxAd ¤¨¦©©§¤£¦¨¦¨¥

e ,rTAzOdz`Gd urd zkizg`id ©¦§©¥©§£¦©¨¥©Ÿ¦
Wdbxde dfYpEdrx z`(:f zekn)epiax) ¤¦§¨§¨§¨¤¥¥

(l`ppg:e dxez
(e).ícä ìàb ócøé ïtaEzMd `A ¤¦§ŸŸ¥©¨¨©¨

WlW' :dlrnl xEn`dl mrh oYil¦¥©©§¨¨§©§¨¨
.'ebe 'KxCd Ll oikY ...Kl liCaY mixr̈¦©§¦¨¨¦§©¤¤
cIn dbbWA gvFxd z` liSdl ickAW¤¦§¥§©¦¤¨¥©¦§¨¨¦©

,mCd l`FBLl oikdl xnF` ip` Kkl ¥©¨§¨£¦¥§¨¦§
KxC,dxExaE zpOEqnecgiil okÎixr ¤¤§¤¤§¨§¥§©¥¨¥

,miAx hlwnFzqEpn onf Kx`i `NW ¦§¨©¦¤Ÿ¤¡©§©§¨
,iCn xzFil`FB ciA qtYie ¥¦©§¦¨¥§©¥

mCd:f dxez ©¨



מה mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי) אׁשר הּדבר "הּוא יבא, ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא עתיד זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ
העתידֹות, על ּבּמתנּבא זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג ה'", ּומּפי לאּֿדּברֹו ,וכ ּכ 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

אם  אּלא לֹו, ּתׁשמע לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ׁשאם נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּכדי ּכן  הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ּגמּור, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ממחה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּתׁשמעּון" "אליו נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג ׁשעה צר לפי הּכל יׂשראל, את epnÓ.לגּדר ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם) ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…»ƒ∆
עליו  ליענׁש ּתירא ולא חֹובה, עליו מּללּמד עצמ ּתמנע .לא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹ

èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýézáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòá§¨«¥¤−§¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑' ּפרׁשת על ּכתּוב היה מקלט' ‡¯ˆE.ּדרכים מקלט Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא »ƒ¿«∆∆ְְְִִִַַָָָָָָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ
מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ּכׁשעּור מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּתחּלת

יׂשראל  ארץ ׁשל הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן .לׁשליׁשית, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).àéápä øaãé øLàxn`iemkl £¤§©¥©¨¦§Ÿ©¨¤
E`xze ,'mkilr `Fal cizr df xaC'¨¨¤¨¦¨£¥¤§¦§

sFQal`Fai `NWxW` `Edd xaCd §©¤Ÿ¨©¨¨©£¤
iM `Ed xExA ixd ,xAiCxaCd `Ed ¦¥£¥¨¦©¨¨

'd FxAc `l xW`m`e .FzF` bFxde , £¤Ÿ¦§©£§¦
,xn`YdgkFdFfzpYip Dpi` Ÿ©¨¨¥¨¦¤¤

`N` xxAzdllr '`Apzn'a §¦§¨¥¤¨§¦§©¥©
zrd,zFciozPW zF`d miIwzi m`W ¨£¦¤¦¦§©¥¨¤¨©

dEvn `EdWM F` ,Fz`Eap lr KFnqp¦§©§¨§¤§©¤
mpi`W) zEWxd ipiiprA mixaC EpzF`¨§¨¦§¦§§¥¨§¤¥¨
,(dxFYd on miaiIEgn F` mixEq £̀¦§¨¦¦©¨
zF` iciÎlr eixacl di`x `ianE¥¦§¨¨¦§¨¨©§¥

la` .miIwzOd`AW ixd`iaPd ©¦§©¥£¨£¥¤¨©¨¦
,dxFYd on xEq`d xaC zFxFdl§¨¨¨¨¦©¨

xn`e:ÎWFcTd iRnE ,Kke Kk EUr' §¨©£¨§¨¦¦©¨
xnF` ip` `EdÎKExAcviM ,'z`f mkl ¨£¦¥¨¤Ÿ¥©

KM lr ?df oFbkA bFdpl WiEEhvp xaM ¥¦§¦§¤©¨§¨¦§©
(c ,bi lirl)zg`n LgiCdl `A m`W¤¦¨§©¦£¥©©

Fl rnWz `l zFvOd lMn(c ,bi lirl), ¦¨©¦§Ÿ¦§©
oMÎm`Î`N``iaPd FzF`dgnEn ¤¨¦¥©¨¦§¤

Ll `EdLlv` wfgEnE `Ed rEci - §¨©§¨¤§§
oFbM ,xEnB wiCv `EdWdUrnA ¤©¦¨§§©£¥

EdIl``iaPdaixwdW ,lnxMd xda ¥¦¨©¨¦§©©©§¤¤¦§¦

'dl oAxwdnaAmW dpAW,gi `Îmikln) ¨§¨©§¨¨¤¨¨¨
(gl Î`kdf didW s` lr ,xEQi` zrWA ©©¤¨¨¤¦§©¦

zFnAddid xaM WCwOd ziAW itl] ©¨§¦¤¥©¦§¨§¨¨¨
milWExiA iEpA(`i ,ai lirl d`x)ok`W ,[ ¨¦¨©¦¤¨¥

,d`Eap iRÎlr z`f dUrxFCbl icM ¨¨Ÿ©¦§¨§¥¦§
l`xUi z`KkA ,dxf dcFarn ¤¦§¨¥¥£¨¨¨§¨

W`d zcixi z` mNEk ipirl d`xdW¤¤§¨§¥¥¨¤§¦©¨¥
oAxw lr `le 'd oAxw lr minXd on¦©¨©¦©¨§©§Ÿ©¨§©
z` xFwrl EdIl` `A `NW .lrAd©©©¤Ÿ¨¥¦¨©£¤

`N` ,mlFrl zFnAd xEQi`itl lMd ¦©¨§¨¤¨©Ÿ§¦
KxFvd.dvxRd biiqE drWlre ¤©¨¨§¨©¦§¨§©

ici lr zpYiPd ,Ff oFbM drW z`xFd¨©¨¨§©¦¤¤©§¥
.KFnql mkl Wi ,zn` `iapKkl §¦¡¤¥¨¤¦§§¨

xn`p(eh weqt lirl)'oErnWY eil`' ¤¡©¥¨¦§¨
(i"`a ,g"n`a):

.epnî øeâú àìcaNn ,'xEbY' oFWl Ÿ¨¦¤§¨¦§©
,'EPOn cgtY `l' dhEWRd FzErnWn©§¨©§¨Ÿ¦§©¦¤
zxib`' zErnWnA mB minkg EdEWxC§¨£¨¦©§©§¨£¦©
z` Llv` xFb`Y l` ;mtEQi`e 'mixaC§¨¦§¦¨©¤¡¤§§¤
.xwXdÎ`iap lr Ll WIW daFgd ixaC¦§¥©¨¤¥§©§¦©¤¤
,FriWxdl FpiC z` oC dY`WM ,xnFlM§©§¤©¨¨¤¦§©§¦
,daFg eilr cOlNn Lnvr rpnz `lŸ¦§©©§§¦§©¥¨¨¨

cgR oFWNn okeWpril `xiz `le : §¥¦§©©§Ÿ¦¨¥¨¥

,eilr`iap `OW llM WEgl Ll oi`W ¨¨¤¥§¨§¨¤¨§¦
`Ed zn`(ixtq)(`"eb ,g"n`a):` dxez ¡¤

èé(b).Cøcä Eì ïéëzKxvEd `l ¨¦§©¤¤Ÿ§©
,Dnvr KxCd ziIUr lr zFEvl aEzMd©¨§©©£¦©©¤¤©§¨
dlElq KxC Dl Wi xir lM ixdW¤£¥¨¦¥¨¤¤§¨
z` ahid oikY :`N` ,dil` miklFdl©§¦¥¤¨¤¨¨¦¥¥¤
xiMIW ,hlnPd xEar DpTzl KxCd©¤¤§©§¨£©¦§¨¤©¦

?EUr cvike ,cIn DzF`'hlwn hlwn' ¨¦¨§¥©¨¦§¨¦§¨
lr aEzk didlMmikxC zWxR- ¨¨¨©¨¨¨©§¨¦

zwNgzn KxCd dzidW mFwn lkA§¨¨¤¨§¨©¤¤¦§©¤¤
rwxTA rEwY ur did ,mikxc iYWl¦§¥§¨¦¨¨¥¨©©©§©
z` zFxFdl ,'hlwn' mEWx eilre§¨¨¨¦§¨§¤

hlwOd xir xarl dpFkPd KxCdi"yx) ©¤¤©§¨§¥¤¦©¦§¨
(i"`a ,`"n .i zekn:

lLå.Eöøà ìeáb úà zLixr zWlW §¦©§¨¤§©§§§¤¨¥
FGn Ff zFwgExn dpiidY hlwOd©¦§¨¦§¤¨§¨¦
,l`xUi ux` KxF`l deW dTElgA©£¨¨¨§¤¤¤¦§¨¥

xnFlMcr lEaBd zNgYn `dIW §©¤§¥¦§¦©©§©
hlwn xir lW dpFW`xd xird̈¦¨¦¨¤¦¦§¨

Kldn xEriWM(wgxOd zCn DzF`) §¦©£¨¨¦©©¤§¨
cr dPOn WIWhlwOd xir,dIpXd ¤¥¦¤¨©¦©¦§¨©§¦¨

okewgxOd `dinhlwOd xirddIpX §¥§¥©¤§¨¥¦©¦§¨©§¦¨
cr ziWilXd on oke ,ziWilXl©§¦¦§¥¦©§¦¦©

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL ¦§«Ÿ

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑ להּפיל ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ותרּגּומֹו: העץ, על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

העץ. על הּגרזן ו)מּכת ּתֹוריא'(שמואל-ב מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם הּבקר", ׁשמטּו ‰ÏÊ¯a."ּכי ÏLÂ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ¿»«««¿∆
ıÚ‰ŒÔÓ∑(ז מן (מכות לחתיכה הּברזל ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל נׁשמט אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש ƒ»≈ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, .העץ ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìòìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬
:Cì̈«

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

l`xUiÎux` lW ipXd lEaBd©§©¥¦¤¤¤¦§¨¥
`xnBd oFWlke](:h zekn)mFxCn `dIW §¦§©§¨¨¤§¥¦¨

mkXnE ,mkWl oFxagnM oFxagl§¤§§¦¤§¦§¤¦§¤
[oFtSl WcTnM ycwl:c dxez §¨¥§¦¨¥©¨

(d)Bãé äçcðå.urd zFxkl ofxBA §¦§¨¨©©§¤¦§¨¥
urd lr ofxBd liRdl `AWMicM §¤¨§©¦©©§¤©¨¥§¥

`le ,Fci dhnWp f` ,FzF` zFxkl¦§¨¦§§¨¨§Ÿ
,FpFvxM oFkp otF`A dlrRFnEBxze ¨£¨§¤¨¦§§©§

:qFlwpE`AoFWl ,'Dici bixnzze' §§§§¦§§¥§¥§
,'Fci dhnWpe'dzid cId zhnWde §¦§§¨¨§©§¨©©¨¨§¨

,mivr rwFAd KxcM ,wEqr didW zrA§¥¤¨¨¨§¤¤©¥©¥¦
ofxBd zMn liRdlFciAW,urd lr §©¦©©©©§¤¤§¨©¨¥

zfgF`d Fci dgcpe' xn`p ENi`kE§¦¤¡©§¦§¨¨¨¤¤
`xwOA EpivnE .'urd zFxkl ofxBA©©§¤¦§¨¥¨¦©¦§¨

Ff zErnWnA 'dhnWd' oFWl,e aÎl`eny) §©§¨¨§©§¨
(e'fg`Ie midl`d oFx` l` `Gr glWIe©¦§©ª¨¤£¨¡Ÿ¦©Ÿ¤
FA'xwAd EhnW iMz` EliaFdWM] ¦¨§©¨¨§¤¦¤

mikWFOd xwAde ,dlbrA oFx`d̈¨©£¨¨§©¨¨©§¦
,FnFwOn oFx`d z` Efifd dlbrAWBip ¨£¨¨¥¦¤¨¨¦§¦¨

GrmW mbe .[lFRi `NW FA fFg`l d ª¨¤¡¤Ÿ¦§©¨
,'`IxFY idEBxn ix`' ozpFi mBxY¦§¥¨¨£¥§©¦©¨
'dgCd' oFWll cg` mEBxYW ixd£¥¤©§¤¨¦§©¨¨

'dhnWd' oFWlle(i"`a): §¦§©§¨¨
.õòä ïî ìæøaä ìLðå'lWpe' oFWl §¨©©©§¤¦¨¥§§¨©

,KlWEde FnFwOn xqEdW FrnWn©§¨¤©¦§§§©
FzF` Edn aEzMd WxiR `l mlE`¨Ÿ¥©©¨©

;KlWEde xqEdW xaCdEpizFAxn Wi ©¨¨¤©§§©¥¥©¥
mixnF`dMdW d`Mdd gM iciÎlrW §¦¤©§¥Ÿ©©©¨¨¤¦¨
,ofxBA,FYTn lfxAd hnWp,xnFlM ©©§¤¦§©©©§¤¦©§©

'ofxBd lW FcIn' cxtpe lfxAd wYip¦©©©§¤§¦§©¦¨¤©©§¤
rbR xW` `Ed lfxAde (ur iEUrd)¤¨¥§©©§¤£¤¨©

,Fbxde EdrxAmdn WiemiwlFg §¥¥©£¨§¥¥¤§¦
e,mixnF`lWPW `Ed lfxAd `NW §§¦¤Ÿ©©§¤¤¨©

,dlFB Fpi` df otF`A mzHiWl oMW]¤¥§¦¨¨§¤¤¥¤

,cifnl aFxw `N` bbFW Fpi`W itl§¦¤¥¥¤¨¨§¥¦
ahid xAEgn lfxAd m` wcA `NW¤Ÿ¨©¦©©§¤§¨¥¥
o`M xEn`d 'lWpe' `N` ,[FYw l ¤̀©¤¨§¨©¨¨¨

,xnFlM .'lXpe' FnM FWExiRlXIW ¥§§¦©§©¤¦©
(xiqiW)urd on dkizg lfxAd ¤¨¦©©§¤£¦¨¦¨¥

e ,rTAzOdz`Gd urd zkizg`id ©¦§©¥©§£¦©¨¥©Ÿ¦
Wdbxde dfYpEdrx z`(:f zekn)epiax) ¤¦§¨§¨§¨¤¥¥

(l`ppg:e dxez
(e).ícä ìàb ócøé ïtaEzMd `A ¤¦§ŸŸ¥©¨¨©¨

WlW' :dlrnl xEn`dl mrh oYil¦¥©©§¨¨§©§¨¨
.'ebe 'KxCd Ll oikY ...Kl liCaY mixr̈¦©§¦¨¨¦§©¤¤
cIn dbbWA gvFxd z` liSdl ickAW¤¦§¥§©¦¤¨¥©¦§¨¨¦©

,mCd l`FBLl oikdl xnF` ip` Kkl ¥©¨§¨£¦¥§¨¦§
KxC,dxExaE zpOEqnecgiil okÎixr ¤¤§¤¤§¨§¥§©¥¨¥

,miAx hlwnFzqEpn onf Kx`i `NW ¦§¨©¦¤Ÿ¤¡©§©§¨
,iCn xzFil`FB ciA qtYie ¥¦©§¦¨¥§©¥

mCd:f dxez ©¨



mihteyמו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

עריםעריםעריםערים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש עעעעֹוֹוֹוֹודדדד לללל ויספויספויספויספּתּתּתּת .... .... אתאתאתאת־־־־ּגּגּגּגבלבלבלבל אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ח)ואםואםואםואם־־־־ירחיבירחיבירחיבירחיב (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ִִִִָָָָֹֹ
הּׁשׁש אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמלך ד)ּבימי הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על הרֹוצחים (ש"ך יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ּצר מה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא הּנביא אֹומר העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלעתיד־לבא,

ּכתב  יׁשמעאל ׁשרּבי ועל־ּדר הּגלּות, זמן מׁש ּדכל ּבׁשגגה נפׁש ההֹורג לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
ׁשמנה". חּטאת אביא הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעל

להרֹוג  הּדם ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם הּדם, ּדגֹואל לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין ׁשּיסֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדאף
והּטעם: הּדם. מּגֹואל לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – קנאה" ולא וכּו' ׁשם יהיה "לא ּולעתיד־לבא הרֹוצח", ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹאת
ּדדינא  ׁשּמעיּקרא אּלא הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, את להרֹוג הּדם לגֹואל רׁשּות ּתֹורה ּׁשּנתנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמה
ה"יחם  ולכן ּכפׁשּוטּה. זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה אּלא ׁשמים, ּבידי מיתה על־ּדר מות, ּבן הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהרֹוצח
הרֹוצחים  יצטרכּו לעתיד־לבא ּׁשּגם מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" ולא ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבבֹו"

מקלט  לערי לברח הּזה .ּדזמן ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 121 'nr c"lg zegiy ihewl t"r)

xRknE hlFTW onf§©¤¥§©¥

מלכים ּבהלכֹות הרמּב"ם יא)ּכתב ּפרק ּומביא (ריׁש כּו'" ׁשּנאמר עליו העידה הּתֹורה וכּו', לעמֹוד עתיד הּמׁשיח הּמל" ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ירחיב  אם אֹומר, הּוא מקלט ּבערי "אף :ממׁשי ׁשּלאחריה ּובהלכה הּמׁשיח. ּביאת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבהם ּפסּוקים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמה

לתֹוהּו". הּקּב"ה צּוה ולא זה ּדבר היה לא ּומעֹולם וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ּגבּול את אלקי ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹה'
ּדוקא? זֹו ּבמצוה מבֹואר הּמׁשיח ּדביאת ׁשהענין מקלט, ערי מצות נבחרה טעמא מאי ּבאּור, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

ּבזה: לֹומר ְֵֶַָויׁש
לא  מקלט, ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג האדם ׁשּבהיֹות  הּדם, מּגֹואל והּגּנה ׁשמירה מקֹום - הּוא ּבפׁשטּות מקלט ערי ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹענינם

לרעה. ּבֹו לנּגֹוע ְְִַַָָיּוכל
קנאה  ולא מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה ׁש"לא הּזמן", "אֹותֹו והּוא ּבּזמן, הּוא ּכן ּבמקֹום, ה"מקלט" ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּוכׁשם

מלכים)ותחרּות" הלכֹות סֹוף הּגלּות,(רמּב"ם זמן ׁשל הּבלּתי־רצּויים הענינים מּכל "קליטה" ׁשּתהיה - העתידה הּגאּולה זמן - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
אדמתם. על ּבטח יֹוׁשבים ְְְְִִֵֶַַַָָָויׂשראל

הּדם" "ּגֹואל ׁשּנקרא הרע' מה'יצר הּקליטה על מֹורה מקלט" ּד"ערי ׁשהענין וכּידּוע הענינים, ּברּוחנּיּות (ראה ועל־ּדר־ זה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ועֹוד) מׁשּפטים. ּפרׁשת להאריז"ל הּפסּוקים וׁשער ּתגמר לּקּוטי־ּתֹורה אז ּכי הּמׁשיח, הּמל לביאת זֹו מצוה ׁשל הּׁשּיכּות וזֹוהי , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מּיצר־הרע. יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ"קליטתן"

נפׁש להֹורג ּכּפרה ּגם היא ּבפׁשטּות מקלט ׁשעיר ובכ"מ)ּוכמֹו ב. יא, שם - מידי תוד"ה ב. ב, מכות ּברּוחנּיּות,(ראה ּגם הּוא ּכן , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ע  ּכי עברה, מעׂשה ּכל על מרּמז נפׁש יׂשראל.ׁשהֹורג ׁשל ּכּפרתם ּתּוׁשלם הּמׁשיח ּובימֹות ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם ל־ידּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומכּפר, קֹולט מקלט ערי ׁשּמקֹום ּדכׁשם הּדברים. הן הן ּכי מקלט, ערי ּבמצות ּדוקא מבֹואר הּמׁשיח ימֹות ׁשענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזהּו
ּומכּפר. קֹולט הּמׁשיח ּדימֹות הּזמן ּגם ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכן

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)áéçøé íàå'ebe.rAWp xW`M §¦©§¦©£¤¦§©
mdxa`l dxn`PW dghadd idFf¦©©§¨¨¤¤¤§¨§©§¨¨

mixzAd oiA zixaA Epia`(hi ,eh ziy`xa), ¨¦¦§¦¥©§¨¦
Ll zzlz`iGipwE ipiw ux` ¨¤§¤¤¤¥¦§¦¦

,ipFncweminnrd draWl sqFpA §©§¦§¨§¦§¨¨£¨¦
orpM ux`AW:h dxez ¤§¤¤§©©

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(è)øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðàúëììå E ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãaìò íéøò L ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−
ìMä:älàä L ©¨¬¨¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לעתידֿלבא וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(é)ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìò äéäå äìçð Eì ïúð Eô :íéîc E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ על אדם עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא הּוא ׂשנאתֹו ידי על ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
על ׁשעבר לפי חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו קּלה, יט)מצוה ּדמים,(ויקרא ׁשפיכּות לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נפׁש' והּכהּו לרעהּו וארב איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", לרעהּו ׂשנא איׁש יהיה "ּכי נאמר: לכ. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים'? .יׂשראלים ְְֲִִִֵ

ß lel` 'b iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ ÈÒ ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)ìL ãBò Eì zôñéåL.mixrixd §¨©§¨§¨Ÿ¨¦£¥
hlwOd ixr lM KqrWY:WlW ¨¨¨¥©¦§¨¥©¨Ÿ

oCxId xarAWxaMW ,(FgxfOn) ¤§¥¤©©§¥¦¦§¨¤§¨
ux`l mzqipM iptl dWn oliCad¦§¦¨¤¦§¥§¦¨¨¨¨¤
cbe oaE`x ipA lW mzlgp KFYn¦©£¨¨¤§¥§¥§¨

dWpnE(bnÎ`n ,c lirl)ux`AW WlWe , §©¤§¨Ÿ¤§¤¤
,orpMo`M mixEn`d mzF` mdeweqta) §©©§¥¨¨£¦¨

(aKFzA Kl liCaY mixr WFlW'¨¨¦©§¦¨§
,'Lvx`,`al cizrl WlWexW`M ©§§§¨Ÿ¤¨¦¨Ÿ©£¤

,LlEaB z` aigxdl dghadd miIwzY¦§©¥©©§¨¨§©§¦¤§§
iGpTd ipiTd zFvx` z` Ll zzl̈¥§¤©§©¥¦©§¦¦

ipFncTde(ixtq):i dxez §©©§¦
(`i).eäòøì àðBù Léà äéäé éëå§¦¦§¤¦¥§¥¥

,Edrxl `pFU didW xnFl miCwd¦§¦©¤¨¨¥§¥¥
fFnxliM,Fz`pU iciÎlrsFQal`Ed ¦§¦©§¥¦§¨§©

Fl ax`e' icil `a...Wtp EdMde.' ¨¦¥§¨©§¦¨¤¤
Exn` o`Mnm` :minkgmc` xar ¦¨¨§£¨¦¦¨©¨¨

lr xFarl FtFq ,dNw devn lr©¦§¨©¨©£©
;dxEng devn:o`M xn`Pd oFbkEitl ¦§¨£¨§©¤¡¨¨§¦

`pUz `l' lr xarWLig` z` ¤¨©©Ÿ¦§¨¤¨¦
'LaalA(fi ,hi `xwie)icil `al FtFq , ¦§¨¤¨Ÿ¦¥

,minCÎzEkitW`EpVd z` bFxdl §¦¨¦©£¤©¨

;eilrxn`p KkldNigYAdidi ike' ¨¨§¨¤¡©©§¦¨§¦¦§¤
'Fbe 'Edrxl `pFy Wi`,KM xg` wxe ¦¥§¥¥§§©©©¨

,'Fl ax`e'WoM `l m`Fl did §¨©¤¦Ÿ¥¨¨
aFYkldxvw oFWlWi` mEwi ike' ¦§¨§¨¨§¦¨¦

'Wtp EdMde Edrxl ax`e(ixtq) §¨©§¥¥§¦¨¨¤
(l"kyn):ai dxez

(bi)ðéò ñBçú àì.EgvFxd lv` Ÿ¨¥§¥¤¨¥©
`NW cgEinA xidfdl aEzMd KxvEd§©©¨§©§¦¦§¨¤Ÿ

icM ,eilr qEglxn`z `NW:LaalA ¨¨¨§¥¤ŸŸ©¦§¨¤
KM oiaE KM oiAW xg`n'oFW`xd ¥©©¤¥¨¥¨¨¦

(gvxPd)mibxFd Ep` dOl ,bxdp xaM ©¦§¨§¨¤¡©¨¨¨§¦



מז mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

עריםעריםעריםערים ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש עעעעֹוֹוֹוֹודדדד לללל ויספויספויספויספּתּתּתּת .... .... אתאתאתאת־־־־ּגּגּגּגבלבלבלבל אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ח)ואםואםואםואם־־־־ירחיבירחיבירחיבירחיב (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ִִִִָָָָֹֹ
הּׁשׁש אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמלך ד)ּבימי הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על הרֹוצחים (ש"ך יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ּצר מה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא הּנביא אֹומר העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלעתיד־לבא,

ּכתב  יׁשמעאל ׁשרּבי ועל־ּדר הּגלּות, זמן מׁש ּדכל ּבׁשגגה נפׁש ההֹורג לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
ׁשמנה". חּטאת אביא הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעל

להרֹוג  הּדם ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם הּדם, ּדגֹואל לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין ׁשּיסֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדאף
והּטעם: הּדם. מּגֹואל לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – קנאה" ולא וכּו' ׁשם יהיה "לא ּולעתיד־לבא הרֹוצח", ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹאת
ּדדינא  ׁשּמעיּקרא אּלא הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, את להרֹוג הּדם לגֹואל רׁשּות ּתֹורה ּׁשּנתנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמה
ה"יחם  ולכן ּכפׁשּוטּה. זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה אּלא ׁשמים, ּבידי מיתה על־ּדר מות, ּבן הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהרֹוצח
הרֹוצחים  יצטרכּו לעתיד־לבא ּׁשּגם מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" ולא ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלבבֹו"

מקלט  לערי לברח הּזה .ּדזמן ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 121 'nr c"lg zegiy ihewl t"r)

xRknE hlFTW onf§©¤¥§©¥

מלכים ּבהלכֹות הרמּב"ם יא)ּכתב ּפרק ּומביא (ריׁש כּו'" ׁשּנאמר עליו העידה הּתֹורה וכּו', לעמֹוד עתיד הּמׁשיח הּמל" ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ירחיב  אם אֹומר, הּוא מקלט ּבערי "אף :ממׁשי ׁשּלאחריה ּובהלכה הּמׁשיח. ּביאת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבהם ּפסּוקים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמה

לתֹוהּו". הּקּב"ה צּוה ולא זה ּדבר היה לא ּומעֹולם וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ּגבּול את אלקי ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹה'
ּדוקא? זֹו ּבמצוה מבֹואר הּמׁשיח ּדביאת ׁשהענין מקלט, ערי מצות נבחרה טעמא מאי ּבאּור, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

ּבזה: לֹומר ְֵֶַָויׁש
לא  מקלט, ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג האדם ׁשּבהיֹות  הּדם, מּגֹואל והּגּנה ׁשמירה מקֹום - הּוא ּבפׁשטּות מקלט ערי ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹענינם

לרעה. ּבֹו לנּגֹוע ְְִַַָָיּוכל
קנאה  ולא מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה ׁש"לא הּזמן", "אֹותֹו והּוא ּבּזמן, הּוא ּכן ּבמקֹום, ה"מקלט" ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּוכׁשם

מלכים)ותחרּות" הלכֹות סֹוף הּגלּות,(רמּב"ם זמן ׁשל הּבלּתי־רצּויים הענינים מּכל "קליטה" ׁשּתהיה - העתידה הּגאּולה זמן - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
אדמתם. על ּבטח יֹוׁשבים ְְְְִִֵֶַַַָָָויׂשראל

הּדם" "ּגֹואל ׁשּנקרא הרע' מה'יצר הּקליטה על מֹורה מקלט" ּד"ערי ׁשהענין וכּידּוע הענינים, ּברּוחנּיּות (ראה ועל־ּדר־ זה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ועֹוד) מׁשּפטים. ּפרׁשת להאריז"ל הּפסּוקים וׁשער ּתגמר לּקּוטי־ּתֹורה אז ּכי הּמׁשיח, הּמל לביאת זֹו מצוה ׁשל הּׁשּיכּות וזֹוהי , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מּיצר־הרע. יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ"קליטתן"

נפׁש להֹורג ּכּפרה ּגם היא ּבפׁשטּות מקלט ׁשעיר ובכ"מ)ּוכמֹו ב. יא, שם - מידי תוד"ה ב. ב, מכות ּברּוחנּיּות,(ראה ּגם הּוא ּכן , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ע  ּכי עברה, מעׂשה ּכל על מרּמז נפׁש יׂשראל.ׁשהֹורג ׁשל ּכּפרתם ּתּוׁשלם הּמׁשיח ּובימֹות ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם ל־ידּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּומכּפר, קֹולט מקלט ערי ׁשּמקֹום ּדכׁשם הּדברים. הן הן ּכי מקלט, ערי ּבמצות ּדוקא מבֹואר הּמׁשיח ימֹות ׁשענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזהּו
ּומכּפר. קֹולט הּמׁשיח ּדימֹות הּזמן ּגם ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכן

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)áéçøé íàå'ebe.rAWp xW`M §¦©§¦©£¤¦§©
mdxa`l dxn`PW dghadd idFf¦©©§¨¨¤¤¤§¨§©§¨¨

mixzAd oiA zixaA Epia`(hi ,eh ziy`xa), ¨¦¦§¦¥©§¨¦
Ll zzlz`iGipwE ipiw ux` ¨¤§¤¤¤¥¦§¦¦

,ipFncweminnrd draWl sqFpA §©§¦§¨§¦§¨¨£¨¦
orpM ux`AW:h dxez ¤§¤¤§©©

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(è)øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðàúëììå E ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãaìò íéøò L ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−
ìMä:älàä L ©¨¬¨¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לעתידֿלבא וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(é)ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìò äéäå äìçð Eì ïúð Eô :íéîc E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ על אדם עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא הּוא ׂשנאתֹו ידי על ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
על ׁשעבר לפי חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו קּלה, יט)מצוה ּדמים,(ויקרא ׁשפיכּות לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נפׁש' והּכהּו לרעהּו וארב איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", לרעהּו ׂשנא איׁש יהיה "ּכי נאמר: לכ. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים'? .יׂשראלים ְְֲִִִֵ

ß lel` 'b iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ ÈÒ ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)ìL ãBò Eì zôñéåL.mixrixd §¨©§¨§¨Ÿ¨¦£¥
hlwOd ixr lM KqrWY:WlW ¨¨¨¥©¦§¨¥©¨Ÿ

oCxId xarAWxaMW ,(FgxfOn) ¤§¥¤©©§¥¦¦§¨¤§¨
ux`l mzqipM iptl dWn oliCad¦§¦¨¤¦§¥§¦¨¨¨¨¤
cbe oaE`x ipA lW mzlgp KFYn¦©£¨¨¤§¥§¥§¨

dWpnE(bnÎ`n ,c lirl)ux`AW WlWe , §©¤§¨Ÿ¤§¤¤
,orpMo`M mixEn`d mzF` mdeweqta) §©©§¥¨¨£¦¨

(aKFzA Kl liCaY mixr WFlW'¨¨¦©§¦¨§
,'Lvx`,`al cizrl WlWexW`M ©§§§¨Ÿ¤¨¦¨Ÿ©£¤

,LlEaB z` aigxdl dghadd miIwzY¦§©¥©©§¨¨§©§¦¤§§
iGpTd ipiTd zFvx` z` Ll zzl̈¥§¤©§©¥¦©§¦¦

ipFncTde(ixtq):i dxez §©©§¦
(`i).eäòøì àðBù Léà äéäé éëå§¦¦§¤¦¥§¥¥

,Edrxl `pFU didW xnFl miCwd¦§¦©¤¨¨¥§¥¥
fFnxliM,Fz`pU iciÎlrsFQal`Ed ¦§¦©§¥¦§¨§©

Fl ax`e' icil `a...Wtp EdMde.' ¨¦¥§¨©§¦¨¤¤
Exn` o`Mnm` :minkgmc` xar ¦¨¨§£¨¦¦¨©¨¨

lr xFarl FtFq ,dNw devn lr©¦§¨©¨©£©
;dxEng devn:o`M xn`Pd oFbkEitl ¦§¨£¨§©¤¡¨¨§¦

`pUz `l' lr xarWLig` z` ¤¨©©Ÿ¦§¨¤¨¦
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mihteyמח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון חברֹו(ישעיה ׂשדה לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ׁשּמחזיר אחֹור", "נסֹוגּו …«ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ּתחּום  העֹוקר על לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹלמען
יׂשראל  ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין, ּבׁשני ׁשעֹובר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחברֹו,

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני ."עֹובר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשנים,(סוטה - ׁשּבּתֹורה עד ּכל אב: ּבנה אחד זה ּבֹו ל ּפרט ּכן אם ÔÂÚŒÏÎÏ.אּלא ≈∆»ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¿»»…

˙‡hÁŒÏÎÏe∑,עדּותֹו על נענׁש חברֹו לׁשבּועהלהיֹות הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש .(ספרי)לא ¿»«»ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
ליּׁשבע  חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין לֹו: אמר  ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאמר

ÌÈ„Ú.לֹו ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא עדּותם(גיטין ׁשּיכּתבּו ּבין ולא ּתרּגמן ׁשּיעמד ולא ּדין, לבית ויׁשלחּו ּבאּגרת «ƒ¿≈≈ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֻ
הּדּינים  ּובין .העדים ִִֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני ּפּפּפּפיייי טו)עלעלעלעל י)ּכתיב(יט, מג, את (יׁשעיה ּומגּלים 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי אּתם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
עדּות  צריכים לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; צריכים לא הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹה'

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש לבאר ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ההההּנּנּנּנגלהגלהגלהגלהּגמּורה; עבֹודה ּדּדּדּדברברברבר הינּו - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתתעל העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויייי מּטעם ּדּדּדּדברברברבר ׁשּלמעלה נפׁש, מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ההלכה. לפי ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם עֹור ּפרט ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ההההּנּנּנּנעלם עלם עלם עלם ודעת, ּדּדּדּדברברברבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
עבֹודהלגמרילגמרילגמרילגמרי וחּׁשּובים. הגּבלֹות ׁשּום ללא נפׁש מסירּות הינּו עם זזזזֹוֹוֹוֹו- הּנׁשמה עצם ׁשל העצמי הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבעֹולם. יתּבר עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעצמּותֹו

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««
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ּדּדּדּדברברברבר:::: יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני |||| טו)עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי (יט, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה התורה כללי פענח צפנת ׁשני(ראה עדּות:ׁשּיׁשנם סּוגי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הלואה  עדי ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים מבררים רק והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָא'
נפעל, לא הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ּובלעדם הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוכּיֹוצא

ּבזה. וכּיֹוצא קּדּוׁשין עדי ְְִִֵֵֵֶַָּוכמֹו
החסידּות: ּדר על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, ואין (איוב ,יתּבר מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו העֹולם מציאּות ּדעל־ידי , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ּבעל־הּבית "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" צריכים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָאנּו

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו ,א)א ח, שיר־השירים לקוטי־תורה ב. צט, אסתר מגלת מה (תורה־אור האלקּות עּקר זה "לא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
ונמצא, עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא מר ֹומם ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־ית ּבר מּמּנּו", מתהּוים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּׁשהעֹולמֹות

ונגלית. נראית אינּה מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּבאלקּות זֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּבחינה
ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, ואיתא (ישעיה עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּבר ּבאלקּותֹו זֹו ּבחינה  ּדגם ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּזהר א)על־זה פו, ג וארעא".(חלק ׁשמּיא ו"אינּון יׂשראל" "אינּון ּדהעדים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש
זה  על ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ואינם הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ"ׁשמּיא

העֹולמֹות מּמציאּות מעלה ּולמעלה אין־סֹוף, יתּבר וכחֹו ּגבּול, ּבעל אינֹו יתּבר חלק ׁשהּוא ריש במורה־נבוכים זה בכל (עיין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ואילך) ב קא, שם בתחילתו, צדק' ה'צמח אדמו"ר לכ"ק החקירה ובספר .ב,

והמׁשכת  ּגּלּוי ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה ,יתּבר מציאּותֹו על הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא
הּזה. עֹולם ועניני הּבריאה ּבתֹו האין־סֹוף וכח יתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻקדּׁשתֹו

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙BÚÏ∑ העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, עּמנּוּדבר 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום ּבאֹותֹו .(ספרי)הייתם ְְְֱִִֶַָ

(æé)éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íää̈¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑(ל להעיד (שבועות ׁשּצריכין ולּמד ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד מדּבר, הּכתּוב ּבעדים ¿»¿¿≈»¬»ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מעּמד  ‰¯È·.עדּותן Ì‰ÏŒ¯L‡∑ ּבעלי ‰'.הּדין אּלּו ÈÙÏ∑,הּמקֹום לפני עֹומדין ּכאּלּו להם ּדֹומה יהיה ְֵָָֻ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

·dטז  ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז  Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ
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מט mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון חברֹו(ישעיה ׂשדה לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ׁשּמחזיר אחֹור", "נסֹוגּו …«ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
ּתחּום  העֹוקר על לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹֹלמען
יׂשראל  ּבארץ וגֹו'", ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוץ אף יכל לאוין, ּבׁשני ׁשעֹובר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹחברֹו,

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני ."עֹובר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשנים,(סוטה - ׁשּבּתֹורה עד ּכל אב: ּבנה אחד זה ּבֹו ל ּפרט ּכן אם ÔÂÚŒÏÎÏ.אּלא ≈∆»ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ¿»»…

˙‡hÁŒÏÎÏe∑,עדּותֹו על נענׁש חברֹו לׁשבּועהלהיֹות הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ענׁש .(ספרי)לא ¿»«»ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
ליּׁשבע  חּיב לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין לֹו: אמר  ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאמר

ÌÈ„Ú.לֹו ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא עדּותם(גיטין ׁשּיכּתבּו ּבין ולא ּתרּגמן ׁשּיעמד ולא ּדין, לבית ויׁשלחּו ּבאּגרת «ƒ¿≈≈ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֻ
הּדּינים  ּובין .העדים ִִֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני ּפּפּפּפיייי טו)עלעלעלעל י)ּכתיב(יט, מג, את (יׁשעיה ּומגּלים 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי אּתם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
עדּות  צריכים לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; צריכים לא הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹה'

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש לבאר ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ההההּנּנּנּנגלהגלהגלהגלהּגמּורה; עבֹודה ּדּדּדּדברברברבר הינּו - ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתתעל העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויייי מּטעם ּדּדּדּדברברברבר ׁשּלמעלה נפׁש, מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ההלכה. לפי ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם עֹור ּפרט ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ההההּנּנּנּנעלם עלם עלם עלם ודעת, ּדּדּדּדברברברבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
עבֹודהלגמרילגמרילגמרילגמרי וחּׁשּובים. הגּבלֹות ׁשּום ללא נפׁש מסירּות הינּו עם זזזזֹוֹוֹוֹו- הּנׁשמה עצם ׁשל העצמי הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבעֹולם. יתּבר עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעצמּותֹו

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»
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'cg`' siqFdl o`M KxvEdW KFYOW¤¦¤§©¨§¦¤¨
z`f WxiR `lnl`W ,micnl Ep`̈§¥¦¤¦§¨¥¥©Ÿ

miYW FrnWnA did ,aEzMd(`"eb ,m"`x): ©¨¨¨§©§¨§©¦
.úàhç ìëìe ïBò ìëìdf oFWl §¨¨§¨©¨¨¤

FgFkA oi` cg` crW ,EpcOlnzFidl §©§¥¤¥¤¨¥§¦§
lr Wprp FxiagKnq`l ,FzEcr £¥¤¡¨©§©¥Ÿ

sEB WpFrzFwln F` dzin oFbM -, ¤§¦¨©§
.oFnn WpFr `leWi o`Mn mlE`e §Ÿ¤¨§¨¦¨¥

xn`p ElNd miaEIgd lr wxW ,cFnll¦§¤©©©¦¦©¨¤¡©
,cg` cr iRÎlr 'mEwi `l'mw la` Ÿ¨©¦¥¤¨£¨¨

drEaWl `EdrAzPd z` aiIgl - ¦§¨§©¥¤©¦§¨
,raXdl dvxi `l m`e] raXil¦¨©§¦Ÿ¦§¤§¦¨©

W oFbM :cviM .[mNWixn`raFYd §©¥¥©§¤¨©©¥©
;'LizieldW dpn il oY' ,Fxiagl©£¥¤¦¨¤¤¦§¦¦

'mElM icia Ll oi`' ,Fl xn`xnFlM - ¨©¥§§¨¦§§©
,dnE`n Ll aiIg ipi`cg` cre ¥¦©¨§§¨§¥¤¨

Fl WIW Fcirnlv` dpn raFYl §¦¤¤©¥©¨¤¥¤
- rAzPdaiIgrAzPdFl raXil ©¦§¨©¨©¦§¨¦¨©

xhRi f` wxe ,EPnid del `NW,m"`x) ¤Ÿ¨¨¥¤§©¨¦¨¥
(`"eb:

.íéãò éðL ét-ìòiRÎlr oFWl ©¦§¥¥¦§©¦
rnXdl dkixv mzEcrW EpcOln§©§¥¤¥¨§¦¨§¦¨©

,mdiRn `weC`leiCEaYkIWz` ©§¨¦¦¤§Ÿ©¤¦§§¤
EglWie zxB`A mzEcrDzF`Îzial ¥¨§¦¤¤§¦§§¨§¥

.oiCmikixSW ,o`Mn micnl Ep` cFr ¦¨§¥¦¦¨¤§¦¦
zpaEOd dtUA cirdl micrd̈¥¦§¨¦§¨¨©¤¤

,mipiICloiA onBxEY cFnrIW `le ©©¨¦§Ÿ¤©£§§¨¥
mipiICd oiaE micrdz` mBxzl ¨¥¦¥©©¨¦§©§¥¤

z` ErnXW aWgp oi` f` iM ,mdixaC¦§¥¤¦¨¥¤§¨¤¨§¤
mdiRn zEcrd(ixtq)(n"evw):fh dxez ¨¥¦¦¤

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 188 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xExaE mEIw icr ± `rx`e `InWE l`xUi¦§¨¥§©¨§©§¨¥¥¦¥

ּדּדּדּדברברברבר:::: יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני |||| טו)עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי (יט, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה התורה כללי פענח צפנת ׁשני(ראה עדּות:ׁשּיׁשנם סּוגי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הלואה  עדי ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים מבררים רק והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָא'
נפעל, לא הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ּובלעדם הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוכּיֹוצא

ּבזה. וכּיֹוצא קּדּוׁשין עדי ְְִִֵֵֵֶַָּוכמֹו
החסידּות: ּדר על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש

אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, ואין (איוב ,יתּבר מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו העֹולם מציאּות ּדעל־ידי , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ּבעל־הּבית "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" צריכים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָאנּו

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו ,א)א ח, שיר־השירים לקוטי־תורה ב. צט, אסתר מגלת מה (תורה־אור האלקּות עּקר זה "לא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
ונמצא, עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא מר ֹומם ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־ית ּבר מּמּנּו", מתהּוים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּׁשהעֹולמֹות

ונגלית. נראית אינּה מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּבאלקּות זֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּבחינה
ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, ואיתא (ישעיה עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּבר ּבאלקּותֹו זֹו ּבחינה  ּדגם ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּזהר א)על־זה פו, ג וארעא".(חלק ׁשמּיא ו"אינּון יׂשראל" "אינּון ּדהעדים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש
זה  על ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ואינם הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ"ׁשמּיא

העֹולמֹות מּמציאּות מעלה ּולמעלה אין־סֹוף, יתּבר וכחֹו ּגבּול, ּבעל אינֹו יתּבר חלק ׁשהּוא ריש במורה־נבוכים זה בכל (עיין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ואילך) ב קא, שם בתחילתו, צדק' ה'צמח אדמו"ר לכ"ק החקירה ובספר .ב,

והמׁשכת  ּגּלּוי ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה ,יתּבר מציאּותֹו על הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא
הּזה. עֹולם ועניני הּבריאה ּבתֹו האין־סֹוף וכח יתּבר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻקדּׁשתֹו

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙BÚÏ∑ העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, עּמנּוּדבר 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום ּבאֹותֹו .(ספרי)הייתם ְְְֱִִֶַָ

(æé)éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íää̈¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑(ל להעיד (שבועות ׁשּצריכין ולּמד ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד מדּבר, הּכתּוב ּבעדים ¿»¿¿≈»¬»ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מעּמד  ‰¯È·.עדּותן Ì‰ÏŒ¯L‡∑ ּבעלי ‰'.הּדין אּלּו ÈÙÏ∑,הּמקֹום לפני עֹומדין ּכאּלּו להם ּדֹומה יהיה ְֵָָֻ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

·dטז  ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז  Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).äøñ Ba úBðòìcirdl :FWExiR ©£¨¨¥§¨¦
eilr.Fpi`W xaCoFWl aEzMd hwpe ¨¨¨¨¤¥§¨©©¨§

Ff dWxR dxn`p `NW cOll ,'dxq'¨¨§©¥¤Ÿ¤¤§¨¨¨¨
Îlr dUrp xwXd xExiAW otF`A `N ¤̀¨§¤¤¥©¤¤©£¨©

icizEcrd lMn dGd crd xqEdW §¥¤©¨¥©¤¦¨¨¥
?cviM .z`GdEcirdW xg`l xW`M ©Ÿ¥©©£¤§©©¤¥¦

mixg` micr E`A ,mzEcr z`Exn`W ¤¥¨¨¥¦£¥¦¤¨§
:mdlFzF`AW micirn mY` Ki`d' ¨¤¨¥©¤§¦¦¤§

mFwOA dUrOd z` mzi`x mFId©§¦¤¤©©£¤©¨
,`EddFzF`A mziid EpOr `lde ©©£Ÿ¦¨¡¦¤§

ipFlR mFwnA mFId,`Edd mFwOA `le ©§¨§¦§Ÿ©¨©

z` zF`xl llM milFki mziid `le§Ÿ¡¦¤§¦§¨¦§¤
ici lre .'micirn mY` eilrW dUrOd©©£¤¤¨¨©¤§¦¦§©§¥
FzEcr xERiQn crd wNEqe xqEd KM̈©§©¨¥¦¦¥

(miyxtn):dxezfi
(fi).íéLðàä éðL eãîòåmiWp`d ipW §¨§§¥¨£¨¦§¥¨£¨¦

iM minkg EWxC ,dN`daEzMd micrA ¨¥¤¨§£¨¦¦§¥¦©¨
E ,xAcn,'miWp`d' xn`PW KFYncOl §©¥¦¤¤¡©¨£¨¦¦¥

dfAzEcr oi`WdxWME ,miWpAKFYn ¨¤¤¥¥§¥¨§¨¦¦
,'Ecnre' xn`PWcOlmicrd lr dfA ¤¤¡©§¨§¦¥¨¤©¨¥¦

,cOErn ozEcr cirdl oikixSW`le ¤§¦¦§¨¦¥¨§¨§Ÿ
miaWFi mdWM(.l zereay): §¤¥§¦

.áéøä íäì øLàoiCd ilra EN` £¤¨¤¨¦¥©£¥©¦
cFnrl mikixv md s`W ,mnvr©§¨¤©¥§¦¦©£
micrd wx `le ,zEcrd zrWA¦§©¨¥§Ÿ©¨¥¦
e"ieA xn`p ENi`kE] mxEarA micirnd©§¦¦©£¨§¦¤¡©§¨
,xnFlM .'aixd mdl xW`e' :siqFOd©¦©£¤¨¤¨¦§©

mbe micrd Ecnri[oiCd ilrA,`"eb) ©©§¨¥¦§©©£¥©¦
(m"`x:

.'ä éðôì?'d iptl Ednmdl dnFc idi ¦§¥©¦§¥§¦¤¨¤
oiCd ilralE micrlENi`Mmd ¨¥¦§©£¥©¦§¦¥

mFwOd iptl oicnFr,mzF` oC `Ede §¦¦§¥©¨§¨¨
FnM ,micirn md eiptaExn`PWmildz) §¨¨¥§¦¦§¤¤¡©



mihteyנ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
פב)ׁשּנאמר יׁשּפט"(תהלים אלהים "ּבקרב :.Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה ּבדֹורֹו,(ר"ה ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו יפּתח ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְְְְִִֵָ

ּכבֹוד  ּבֹו לנהג אּתה צרי. ְִִַָָָֹ

(çé)ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
:åéçàá äðò ø÷L¤−¤¨¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ ּבדריׁשה להזּמם הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים אֹותם, הּמזּמין ֿ ּפי על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
LŒ„Ú˜¯.ּובחקירה  ‰p‰Â∑ עד" ׁשּנאמר מקֹום ּבׁשנים ּכל מדּבר ", .הּכתּוב ֲִַָ¿ƒ≈≈∆∆ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(èé)zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
:Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑הרגּו אמרּו: מּכאן עׂשה, ּכאׁשר נהרגיןולא ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ ּתלמּוד מה «¬∆»«ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ«¬¿»ƒְַַ
ׁשּנאמר  ּבחנק, ׁשהיא הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן נׂשּואה, ּכהן ּבת זֹוממי על לּמד "לאחיו"? ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלֹומר

כא) ולא (ויקרא לאחיו, לעׂשֹות זמם ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ּבֹועלּה, ולא היא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא :ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכזֹוממי  נהרגין אּׁשה וזֹוממי לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל אבל לאחֹותֹו, לעׂשֹות זמם ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכאׁשר

L˜¯יח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

aÚÓÏ„יט  ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(` ,atl` zcrA aSp midl`'axwA ¡Ÿ¦¦¨©£©¥§¤¤
'hFRWi midl`axwA aWFi d"awd] ¡Ÿ¦¦§¥§¤¤

hFRWi ENi`kE ,mihtFXd mipiICd©©¨¦©§¦§¦¦§
mdOr(c"evn)[(a"a): ¦¨¤

.íää íéîia eéäé øLàKxvEd dOl £¤¦§©¨¦¨¥¨¨§©
xAEcndW siqFdldidIW htFWA §¦¤©§¨§¥¤¦§¤
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`id K` ,Wi`ÎzW` mEXn wpg¤¤¦¥¤¦©¦
zaA cgEind oiCM ,dtixUA zipFCip¦¥¦§¥¨©¦©§¨§©

dzPiGW odM(h ,`k `xwie d`x)oeike . Ÿ¥¤¦§¨§¥¨
df `xwn `A ,ElNd micrd EnfEdW¤§¨¥¦©¨¨¦§¨¤

elr cOlmzF`odM za innFf §¦¥©¨§¥©Ÿ¥
opi`W ,d`EUpmiWprpAzzin §¨¤¥¨¤¡¨¦§¦©

dtxUzFUrl EnnGW itM ,dxEngd §¥¨©£¨§¦¤¨§©£
,dX`l`N`mWprlrFAd zzinM ¨¦¨¤¨¨§¨§¦©©¥

.wpga `EdW:i"yx xirneEp` oiPnE ¤§¤¤¦©¦¨
zzin oi` DlrFaE odMÎzAW micnl§¥¦¤©Ÿ¥£¨¥¦©
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'FzFg`l' zFUrl mnf xW`M `le- §Ÿ©£¤¨©©£©£

.dtixUA:x`al i"yx siqenel`e ¦§¥¨§©
lr EnnGW micr lMW xnFl drhY¦§¤©¤¨¥¦¤¨§©
`l iM ,mnnfM miWprp mpi` dX ¦̀¨¥¨¤¡¨¦¦§¨¨¦Ÿ
,odM zA innFf `N` dxFY dhrin¦£¨¨¤¨§¥©Ÿ¥

x`W lkA la`iaiIgdeWd zFzin £¨§¨§¨©¨¥¦¦§¨
Wi`l dX` aEzMdlCad mEW oi`e ©¨¦¨§¦§¥¤§¥

,mdipiAeokldX` innFfEcirdW ¥¥¤§¨¥§¥¦¨¤¥¦
dzin DaiIgl dilrinnFfM oibxdp ¨¤¨§©§¨¦¨¤¡¨¦§§¥

dEcirdW oFbM ,Wi`(dilr Ecird) ¦§¤¡¦¨¥¦¨¤¨
,WtPd z` dbxdWEcird m` F` ¤¨§¨¤©¤¤¦¥¦

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
אּלא  אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ּבמיתתּה, נהרגין הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, את ׁשהרגה ׁשהעידּוה ּכגֹון ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאיׁש,

הּבֹועל  ּבמיתת הזמה ּבהן לקּים ׁשּיׁש .ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(ë)ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À
:Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½
ñ :ìâøa ìâø ãéa ãé̈¬§−̈¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ."ממֹון, «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áø íò áëøåE ¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eìònä Cnò¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב לּמלחמה.סמ יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּוא  ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר אחר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּדבר
קיט)אֹומר לעׁשקי"(תהלים ּבלּֿתּניחני וצדק מׁשּפט "עׂשיתי :.E·È‡ ÏÚ∑ ּתרחם אל ּכאֹויבים, ּבעיני יהיּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ«…¿∆ְְְְְִִֵֵֶַַ

עלי ירחמּו לא ּכי Î¯Â·.עליהם ÒeÒ∑אֹומר הּוא וכן אחד, ּכסּוס  ּכּלם חׁשּובים ו)ּבעיני, "והּכית :(שופטים ְֲֲִֵֶֶַָֹ»∆∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
אֹומר הּוא וכן אחד", ּכאיׁש מדין טו)את ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.EnÓ ·¯ ÌÚ∑ אבל רב, הּוא ּבעיני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ««ƒ¿ְֲֵֶַָ

רב  אינֹו .ּבעיני ְֵֵַַ

ÔeÙÒBÈכ  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ‡כא  ‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

dilr,zAXd z` dlNgWlre li`Fd ¨¤¨¤¦§¨¤©©¨¦§©
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:zFnFwOd lkAipFltE ipFlR Wi`' §¨©§¦§¦§¦

W lr oibxdpxwW EcirdeEnfEd ¤¡¨¦©¤¥¦¤¤§§
.'oiCÎziaAErnWi mrd lMW icM §¥¦§¥¤¨¨¨¦§§

E`xie(.ht oixcdpq)g"it zecr m"anx) §¦¨
(f"d:`k dxez
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Ll xnFl `N` ?miaiF`d lr Dpi`W¤¥¨©¨§¦¤¨©§
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miaiF`MmixEnBe,mdilr mgxY l` §§¦§¦§©§©¥£¥¤

iMmd mBLilr Engxi `lwnr ,m"`x) ¦©¥Ÿ§©£¨¤
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ני mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
פב)ׁשּנאמר יׁשּפט"(תהלים אלהים "ּבקרב :.Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה ּבדֹורֹו,(ר"ה ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו יפּתח ְְֱֱִִֶֶֶֶַֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְְְְִִֵָ

ּכבֹוד  ּבֹו לנהג אּתה צרי. ְִִַָָָֹ

(çé)ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
:åéçàá äðò ø÷L¤−¤¨¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ ּבדריׁשה להזּמם הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים אֹותם, הּמזּמין ֿ ּפי על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
LŒ„Ú˜¯.ּובחקירה  ‰p‰Â∑ עד" ׁשּנאמר מקֹום ּבׁשנים ּכל מדּבר ", .הּכתּוב ֲִַָ¿ƒ≈≈∆∆ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(èé)zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
:Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑הרגּו אמרּו: מּכאן עׂשה, ּכאׁשר נהרגיןולא ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ ּתלמּוד מה «¬∆»«ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ«¬¿»ƒְַַ
ׁשּנאמר  ּבחנק, ׁשהיא הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן נׂשּואה, ּכהן ּבת זֹוממי על לּמד "לאחיו"? ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלֹומר

כא) ולא (ויקרא לאחיו, לעׂשֹות זמם ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ּבֹועלּה, ולא היא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא :ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכזֹוממי  נהרגין אּׁשה וזֹוממי לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל אבל לאחֹותֹו, לעׂשֹות זמם ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכאׁשר

L˜¯יח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

aÚÓÏ„יט  ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(` ,atl` zcrA aSp midl`'axwA ¡Ÿ¦¦¨©£©¥§¤¤
'hFRWi midl`axwA aWFi d"awd] ¡Ÿ¦¦§¥§¤¤

hFRWi ENi`kE ,mihtFXd mipiICd©©¨¦©§¦§¦¦§
mdOr(c"evn)[(a"a): ¦¨¤

.íää íéîia eéäé øLàKxvEd dOl £¤¦§©¨¦¨¥¨¨§©
xAEcndW siqFdldidIW htFWA §¦¤©§¨§¥¤¦§¤

mc` `FaIW xWt` ike ,'mdd minIA'©¨¦¨¥§¦¤§¨¤¨¨¨
EpcOll `N` ?einiA Fpi`W htFW lv ¥̀¤¥¤¥§¨¨¤¨§©§¥
,einiAW htFXA FW`x mc` lwi `NW¤Ÿ¨¥¨¨Ÿ©¥¤§¨¨
mihtFXd zOErl `Ed ohT dn' xnFl©©¨¨§©©§¦

`N` ,'mcw inin EidWFxFcA gYti ¤¨¦¥¤¤¤¨¦§¨§
FxFcA l`EnWMicrlBd gYti s` - ¦§¥§©¦§¨©¦§¨¦

l`xUiA htFW didW(f ,ai mihtey d`x), ¤¨¨¥§¦§¨¥
`iaPd l`EnWl df oiprl deW did̈¨¨¤§¦§¨¤¦§¥©¨¦
LiniAW htFXd `EdW oeike .FYrWA§©§§¥¨¤©¥¤§¨¤

cFaM FA bFdpl dY` Kixvdpyd y`x) ¨¦©¨¦§¨
(:dk(mi`elnae .h ,fi d`x):gi dxez

(gi)áèéä íéèôBMä eLøãådpde §¨§©§¦¥¥§¦¥
dWixCd KFYn xnFlM .'ebe xwW cr¥¤¤§©¦©§¦¨
.xwW Ecird micrd iM rcFp dxiwgde§©£¦¨©¦¨¥¦¥¦¤¤
?xAcn aEzMd dxiwge dWixC Ffi`aE§¥§¦¨©£¦¨©¨§©¥
(mipFW`xd) micrd zWixcA `lŸ¦§¦©¨¥¦¨¦¦

`N` ,mipxwXdiRÎlrmicrd zxiwg ©©§¨¦¤¨©¦£¦©¨¥¦
(mipFxg`d),mzF` oinifOd ¨©£¦©§¦¦¨

dpFW`xd zEcrd z` milHand©§©§¦¤¨¥¨¦¨
lirl xEn`d otF`A(fh weqt), ¨¤¨¨§¥

WmihtFXdz` mixwFge miwcFA ¤©§¦§¦§§¦¤
micrddWixcA mnifdl mi`Ad ¨¥¦©¨¦©£¦¨¦§¦¨

,dxiwgemipFkp mdixaC E`vnp m`e ©£¦¨§¦¦§§¦§¥¤§¦

zEcrd z` lFqtl mzEcr z` milAwn§©§¦¤¥¨¦§¤¨¥
xEn`d itM mWiprdlE ,dpFW`xd̈¦¨§©£¦¨§¦¨¨
zFUrl mnf xW`M Fl mziUre' oNdl§©¨©£¦¤©£¤¨©©£
`NW rcFp xwXd m` mlE`e] 'eig`l§¨¦§¨¦©¤¤©¤Ÿ
zWixC KFYn oFbM `N` ,Ff KxcA§¤¤¤¨§¦§¦©
if` ,mnvr mipxwXd micrd zxiwge©£¦©¨¥¦©©§¨¦©§¨£©
mpi` la` ,zlHAzn wx mzEcr¥¨©¦§©¤¤£¨¥¨

['mnf xW`M' oicA miWprp(miyxtn): ¤¡¨¦§¦©£¤¨©
.ø÷L ãò äpäåxn`PW mFwn lM §¦¥¥¤¤¨¨¤¤¡©

dxFYA'cr'oFWl `EdW iRÎlrÎs` , ©¨¥©©¦¤§
,cigixAcn aEzMd mipWAx`eank) ¨¦¦§©¦©¨§©¥

(eh weqta lirlwx Enifd m` ,o`M s`e .§©¨¦¥¦©
minifOd E`AW oFbM ,micrd on cg ¤̀¨¦¨¥¦§¤¨©¥¦¦
FzF`A EpY` did mMn cg` :Exn`e§¨§¤¨¦¤¨¨¦¨§
FzEcrW s` if` ,xg` mFwnA onGd©§©§¨©¥£©©¤¥
'mnf xW`M' oicA Wprp Fpi` ,zlHAzn¦§©¤¤¥¤¡¨§¦©£¤¨©

(e ,fi lirl i"yx):hi dxez
(hi)íîæ øLàk.eig`l zFUrl`le ©£¤¨©©£§¨¦§Ÿ

xn`pdUr xW`M.eig`lo`Mn ¤¡©©£¤¨¨§¨¦¦¨
Exn``id aEzMd zxifB :minkg ¨§£¨¦§¥©©¨¦

m` `weeC mibxdp oinnFGd micrdW¤¨¥¦©§¦¤¡¨¦©§¨¦
z` oiCÎziA Ebxd `l oiicrWM EnfEd§§¤£©¦Ÿ¨§¥¦¤

xaM m` la` ,oFCiPdEbxdoiCÎziA ©¦£¨¦§¨¨§¥¦
,micrd EnGEd KM xg`e oFCiPd z`oi` ¤©¦§©©¨§¨¥¦¥

md:oibxdp ¥¤¡¨¦
.åéçàì úBNòìxnFl cEnlY dn ©£§¨¦©©§©

?'eig`l'?cviM .'FzFg`l `le eig`l' §¨¦§¨¦§Ÿ©£¥©
zipFlR lr Ecirde micr E`AW oFbM§¤¨¥¦§¥¦©§¦
ixd .ipFltl dlraPW ,d`EUp odM zA©Ÿ¥§¨¤¦§£¨¦§¦£¥

zzin lrFAd aiIg mzEcr iRÎlrW¤©¦¥¨©¨©¥¦©
`id K` ,Wi`ÎzW` mEXn wpg¤¤¦¥¤¦©¦
zaA cgEind oiCM ,dtixUA zipFCip¦¥¦§¥¨©¦©§¨§©

dzPiGW odM(h ,`k `xwie d`x)oeike . Ÿ¥¤¦§¨§¥¨
df `xwn `A ,ElNd micrd EnfEdW¤§¨¥¦©¨¨¦§¨¤

elr cOlmzF`odM za innFf §¦¥©¨§¥©Ÿ¥
opi`W ,d`EUpmiWprpAzzin §¨¤¥¨¤¡¨¦§¦©

dtxUzFUrl EnnGW itM ,dxEngd §¥¨©£¨§¦¤¨§©£
,dX`l`N`mWprlrFAd zzinM ¨¦¨¤¨¨§¨§¦©©¥

.wpga `EdW:i"yx xirneEp` oiPnE ¤§¤¤¦©¦¨
zzin oi` DlrFaE odMÎzAW micnl§¥¦¤©Ÿ¥£¨¥¦©

?dtixUA mdipWxn`PW(mW)`id' §¥¤¦§¥¨¤¤¡©¨¦
'sxVY W`Awx -`iddtixUA`le ¨¥¦¨¥©¦¦§¥¨§Ÿ

DlrFa.dtixUAzzin oi`W oeike £¨¦§¥¨§¥¨¤¥¦©
,deW mdipWo`M xn`p KkloicA §¥¤¨¨§¨¤¡©¨§¦

oFWl minnFGd micrd,'eig`l' ¨¥¦©§¦§§¨¦
`N` mdl zFUrl oi`W EpcOll§©§¥¤¥©£¨¤¤¨

'eig`l' zFUrl mnf xW`M-,wpgA ©£¤¨©©£§¨¦§¤¤
'FzFg`l' zFUrl mnf xW`M `le- §Ÿ©£¤¨©©£©£

.dtixUA:x`al i"yx siqenel`e ¦§¥¨§©
lr EnnGW micr lMW xnFl drhY¦§¤©¤¨¥¦¤¨§©
`l iM ,mnnfM miWprp mpi` dX ¦̀¨¥¨¤¡¨¦¦§¨¨¦Ÿ
,odM zA innFf `N` dxFY dhrin¦£¨¨¤¨§¥©Ÿ¥

x`W lkA la`iaiIgdeWd zFzin £¨§¨§¨©¨¥¦¦§¨
Wi`l dX` aEzMdlCad mEW oi`e ©¨¦¨§¦§¥¤§¥

,mdipiAeokldX` innFfEcirdW ¥¥¤§¨¥§¥¦¨¤¥¦
dzin DaiIgl dilrinnFfM oibxdp ¨¤¨§©§¨¦¨¤¡¨¦§§¥

dEcirdW oFbM ,Wi`(dilr Ecird) ¦§¤¡¦¨¥¦¨¤¨
,WtPd z` dbxdWEcird m` F` ¤¨§¨¤©¤¤¦¥¦

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
אּלא  אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ּבמיתתּה, נהרגין הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, את ׁשהרגה ׁשהעידּוה ּכגֹון ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹאיׁש,

הּבֹועל  ּבמיתת הזמה ּבהן לקּים ׁשּיׁש .ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(ë)ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À
:Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½
ñ :ìâøa ìâø ãéa ãé̈¬§−̈¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ."ממֹון, «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áø íò áëøåE ¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eìònä Cnò¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑,לכאן מלחמה יציאת הּכתּוב לּמלחמה.סמ יֹוצא אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

הּוא  ּדוד וכן נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה צדק, מׁשּפט עׂשית אם :ל לֹומר אחר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻּדבר
קיט)אֹומר לעׁשקי"(תהלים ּבלּֿתּניחני וצדק מׁשּפט "עׂשיתי :.E·È‡ ÏÚ∑ ּתרחם אל ּכאֹויבים, ּבעיני יהיּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ«…¿∆ְְְְְִִֵֵֶַַ

עלי ירחמּו לא ּכי Î¯Â·.עליהם ÒeÒ∑אֹומר הּוא וכן אחד, ּכסּוס  ּכּלם חׁשּובים ו)ּבעיני, "והּכית :(שופטים ְֲֲִֵֶֶַָֹ»∆∆ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
אֹומר הּוא וכן אחד", ּכאיׁש מדין טו)את ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.EnÓ ·¯ ÌÚ∑ אבל רב, הּוא ּבעיני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ««ƒ¿ְֲֵֶַָ

רב  אינֹו .ּבעיני ְֵֵַַ

ÔeÙÒBÈכ  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ‡כא  ‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

dilr,zAXd z` dlNgWlre li`Fd ¨¤¨¤¦§¨¤©©¨¦§©
EnfEd m` ixd ,zbxdp dzid mzEcr iR¦¥¨¨§¨¤¡¤¤£¥¦§

micrdoibxdpmd,DzzinAmEXn ¨¥¦¤¡¨¦¥§¦¨¨¦
hrin `NWaEzMd'FzFg`' o`M ¤Ÿ¦¥©¨¨£

mFwna `N`(otF`A)miIwl WIW ¤¨§¨§¤¤¥§©¥
odAWpFrdnfd,zxg`MFnzzin ¨¤¤£¨¨©¤¤§¦©

lrFAddxn` df oFbM lr ,wpgA `EdW ©¥¤§¤¤©§¤¨§¨
dnfdd WpFr mdA miIwY l` :dxFY¨©§©¥¨¤¤©£¨¨
la` .'eig`' lW `N` 'FzFg`' lW¤£¤¨¤¨¦£¨
,dX`d lr dzid mzEcr lM xW`M©£¤¨¥¨¨§¨©¨¦¨

dilr EnnGW itM mibxdp(ixtq)h"iez) ¤¡¨¦§¦¤¨§¨¤¨
(e"n ,`"it oixcdpq:k dxez

(k).eàøéå eòîLéo`Mn,Epcnl ¦§§§¦¨¦¨¨©§
dfxkd oikixSWmqxtlE fixkdl - ¤§¦¦©§¨¨§©§¦§¨§¥
:zFnFwOd lkAipFltE ipFlR Wi`' §¨©§¦§¦§¦

W lr oibxdpxwW EcirdeEnfEd ¤¡¨¦©¤¥¦¤¤§§
.'oiCÎziaAErnWi mrd lMW icM §¥¦§¥¤¨¨¨¦§§

E`xie(.ht oixcdpq)g"it zecr m"anx) §¦¨
(f"d:`k dxez

(`k).ïéòa ïéòdpeEMd oi` ©¦§©¦¥©©¨¨

miaiIgn `N` ,micrd ipir mi`OqOW¤§©§¦¥¥¨¥¦¤¨§©§¦
mElWY mzF`,oFnnin mB ixdW ¨©§¨¤£¥©¦

`N` mNWn Fpi` Fxiag oir `OiQW¤¦¥¥£¥¥§©¥¤¨
.oFnnokeoFbM ,df wEqtA xEn`d lM ¨§¥¨¨¨§¨¤§

,'Fbe oWA oW`N` dpeEMd oi` mNEkA ¥§¥§§¨¥©©¨¨¤¨
lW mzxiwr `le ,oFnn inElWY lr©©§¥¨§Ÿ£¦¨¨¤

WOn mixa`d(.ct `nwÎ`aa ,ixtq):dxez` ¨¥¨¦©¨
ë(`).äîçìnì àöú ékKnq ¦¥¥©¦§¨¨¨©

l dngln z`ivi aEzMdoFxqg oipr ©¨§¦©¦§¨¨§¦§©¤§
xEn`d mixa`oi`W Ll xnFl ,o`M ¥¨¦¨¨¨©§¤¥

mc`d,dnglOl `vFi xa` xQEgn ¨¨©§©¥¨¥©¦§¨¨
minlW zFidl mikixv mingFNd lMW¤¨©£¦§¦¦¦§§¥¦

mdixa` lkAxg` xaC .xg` mrh - §¨¥§¥¤¨¨©¥©©©¥
:mipiiprd zEkinqlm` ,Ll xnFl ¦§¦¨¦§¨¦©§¦

,wcv hRWn ziUrz` YniIwe ¨¦¨¦§©¤¤§¦©§¨¤
mihtFW' :dWxRd W`xA xEn`d̈¨§Ÿ©¨¨¨§¦
mrd z` EhtWe ...Ll oYY mixhFWe§§¦¦¤§§¨§¤¨¨

if` ,'wcv hRWnghaEn dY`xkUA ¦§©¤¤£©©¨§¨¦§©
df.gvFp dY` dnglOl `vY m`W ¤¤¦¥¥©¦§¨¨©¨¥©

xnF` `Ed ceC oke(`kw ,hiw mildz) §¥¨¦¥

ipgiPY lA wcve hRWn iziUr'¨¦¦¦§¨¨¤¤©©¦¥¦
'iwWFrlhRWOd ziIUr zEkfA] §§¨¦§£¦©©¦§¨

lFR` `NW d"awd ipxnWi ,wcSde§©¤¤¦§§¥¦¤Ÿ¤
[iaiF` ciA(a"rx): §©§©
.EáéBà ìòmdW WiBcdl KxvEd dOl ©§¤¨¨§©§©§¦¤¥

dngln z`ivi Ll Wi ike ,miaiF`§¦§¦¥§§¦©¦§¨¨
Ll xnFl `N` ?miaiF`d lr Dpi`W¤¥¨©¨§¦¤¨©§
,mdilr dnglOl `vFi dY` xW`MW¤©£¤©¨¥©¦§¨¨£¥¤

,mz`pU z` xFkfWLipira Eidi §¤¦§¨¨¤¦§§¥¤
miaiF`MmixEnBe,mdilr mgxY l` §§¦§¦§©§©¥£¥¤

iMmd mBLilr Engxi `lwnr ,m"`x) ¦©¥Ÿ§©£¨¤
(a"ivpd:

.áëøå ñeñ'miqEq' xn`p `l`N` ¨¤¤Ÿ¤¡©¦¤¨
xnF` d"awd KMW ,cigi oFWlA ,'qEq'¦§¨¦¤¨¥

:l`xUil(miaEWg :`"q) ipirA §¦§¨¥§¥©£¦
,cg` qEqM mlEMlFkIW xaC oi`e ¨§¤¨§¥¨¨¤¨

,mgSpNn icrA rFpnlokeK`lOd ¦§©©£¦¦§©§¨§¥©©§¨
oFrcB l` dlbPWxnF` `EdFlmihtey) ¤¦§¨¤¦§¥

(fh ,e,'cg` Wi`M oicn z` ziMde'§¦¦¨¤¦§¨§¦¤¨
ENi`M mgSpl LciA lw didi xnFlM§©¦§¤©§¨§§©§¨§¦



mihteyנב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(á)øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
:íòä-ìà¤¨¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ ארצכם מּגבּול הּספר מן לצאתכם סמּו.Ô‰k‰ LbÂ∑(מב הּמׁשּוח (סוטה ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ¿ƒ««…≈ַַָ
מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא והּוא ,לכ.ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯a„Â∑(שם) הּקדׁשּבלׁשֹון. ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz-ìàå§©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם) ׁשמע קריאת אּלא זכּות ּבכם אין אתכם אפּלּו ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚ.ּבלבד, ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ«

ÌÎÈ·È‡∑,יׂשראל עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; מרחמים אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
כח)ׁשּנאמר ב מןֿהּׁשלל,(ד"ה הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו בׁשמֹות אׁשרֿנּקבּו האנׁשים "וּיקמּו : ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

עירֿהּתמרים  יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ויסכּום וּיׁשקּום וּיאכילּום וּינעילּום ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָֹֻוּילּביׁשּום
אּל ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם למלחמה אצל התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם אֹויביכם על ÌÎ··Ï.א C¯ÈŒÏ‡ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ«≈«¿«¿∆

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡∑(מב העֹולם (סוטה אּומֹות ׁשּמלכי ּדברים ארּבעה ּכנגד אזהרֹות ארּבע «ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבתריסיהם  מגיפין ורֹומסים עֹוׂשין, וינּוסּו. ׁשּכנגּדן אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ּכדי לזה זה להּקיׁשן ּכדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּומיני  ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין ּבקֹולם, וצֹווחין סּוסיהם, ּפרסֹות ׁשעטת קֹול להׁשמיע אֹותם ּומצהילין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבסּוסיהם
קֹול  ÌÎ··Ï.מׁשמיעי C¯ÈŒÏ‡∑ סּוסים מּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ הּתריסין מּקֹול ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת ְִֵַ«≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ִ

הּצוחה ∑eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.הּקרנֹות  .מּקֹול ְַָ¿«««¿ְִַָָ

È¯˜˙ÈÂ·ב  ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜¯ÔÈ·Èג  Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.cg` Wi` mNEMecFrxnF`aEzMd ¨¦¤¨§¥©¨
(hi ,eh zeny),'drxR qEq `a iM'`le ¦¨©§Ÿ§Ÿ

mFwOd iptl EaWgp mNEM iM ,'miqEq'¦¦¨¤§¨¦§¥©¨
cg` qEqM(ixtq): §¤¨

.Enî áø íòd"awd xnF` KM ©©¦§¨¥
:l`xUil`Ed LipirAmrM d`xp,ax §¦§¨¥§¥¤¦§¤§¨©

,ax Fpi` ipirA la`dlrnl xEn`ke £¨§¥©¥¨§¨¨§©§¨
(ixtq)(m"`x):a dxez

(a).äîçìnä ìà íëáø÷kxW`M §¨¨§¤¤©¦§¨¨©£¤
,xnFlM .dnglOd l` miaxwzn mY ©̀¤¦§¨§¦¤©¦§¨¨§©

mY`WMxtQd on mkz`vl KEnq §¤©¤¨§¥§¤¦©§¨
,dPOn mz`vi xakE ,(lEaBd xir)¦©§§¨§¨¤¦¤¨

micnFr mY`enuEglmkvx` lEaB §©¤§¦¦¦§©§§¤
(m"`x):

.ïäkä LbðålFcBd odMd df oi` §¦©©Ÿ¥¥¤©Ÿ¥©¨
`Ed `N` ,WCwOd zcFar lr dPEnnd©§¤©£©©¦§¨¤¨

odMdKkl gEWOd,dgWOd onWA ©Ÿ¥©¨©§¨§¤¤©¦§¨
.df ciwtzl cgEinA EdEPn xW``Ede £¤¦¦§¨§©§¦¤§

`xwPdl"fg oFWlA'dngln gEWn' ©¦§¨¦§§©¦§¨¨
(m"`x):

.íòä ìà øaãåWcFTd oFWlA`Ed §¦¤¤¨¨¦§©¤
xg` oFWlA `le ,xAcl Kixvdheq) ¨¦§©¥§Ÿ§¨©¥

(.an:b dxez
(b).ìàøNé òîL:fnx FA Wi df oFWl §©¦§¨¥¨¤¥¤¤

`N` zEkf mkA oi` ENit`mEIw £¦¥¨¤§¤¨¦
zevni`cM ,calA rnWÎz`ixw ¦§©§¦©§©¦§©§©

(miiE`x)riWFIW mY`d"awdmkz` §¦©¤¤¦©¤§¤
mkiaiF` cIn(i"gp): ¦©§¥¤
.íëéáéBà ìò,mkgM lkA mdA EngNd ©§¥¤¦¨£¨¤§¨Ÿ£¤

mkiaiF` mdW ErcE,e,mkig` EN` oi` §¤¥§¥¤§¥¥£¥¤
itlW,ElNd miaiF`dmcia ElRY m` §¦¤¨§¦©¨¦¦§§¨¨

,mkilr mingxn mpi`ixdWoi` ¥¨§©£¦£¥¤¤£¥¥
dnglnFfmr dcEdi znglnM ¦§¨¨§¦§¤¤§¨¦
l`xUiEide ,md cg` mr ipA mNEMW ¦§¨¥¤¨§¥¨¤¨¥§¨

FnM ,EN` lr EN` oingxnxn`PW §©£¦¥©¥§¤¤¡©
(eh ,gk aÎminidÎixac)miWp`d EnEwIe'©¨¨£¨¦

diaXa EwifgIe ,zFnWa EaTp xW £̀¤¦§§¥©©£¦©¦§¨
,llXd on EWiAld mdiOExrn lke§¨©£¥¤¦§¦¦©¨¨
mElik`Ie mElirpIe mEWiAlIe©©§¦©©§¦©©£¦
mixFngA mEldpie mEkqie mEwWIe©©§©§ª©§©£©£¦
xir Fgixi mE`iaie ,lWFM lkl§¨¥©§¦§¥¦
EaEWIe mdig` lv` mixnYd©§¨¦¥¤£¥¤©¨

,'oFxnFWEdilnx oA gwR mglPWM] §§¤¦§©¤©¤§©§¨
Kln mzFi oA fg` cbp l`xUi Kln¤¤¦§¨¥¤¤¨¨¤¨¤¤
sl` miiz`n l`xUi ipA EaW ,dcEdi§¨¨§¥¦§¨¥¨©¦¤¤
mixt` ixU K` ,dcEdi ipAn miiEaW§¦¦§¥§¨©¨¥¤§©¦
Ebdp `l (mW mzFnWA mixMfEOd)©§¨¦¦§¨¨Ÿ¨£
,mdilr Engx `N` miiEaWM mdÄ¤¦§¦¤¨¦££¥¤

,micbaE dwWnE oFfn mdl Epzpe Enwe§¨§¨§¨¤¨©§¤§¨¦
lr mdAW miWNgd z` EaiMxde§¦§¦¤©©¨¦¤¨¤©
l` mFlWA mzF` E`iade ,mixFngd©£¦§¥¦¨§¨¤
mde ,FgixiA miaWFId dcEdi ipA§¥§¨©§¦¦¦§¥
la` .[mxir oFxnFWl Exfg mnvr©§¨¨§§§¦¨£¨
lr miklFd mY` oi` z`Gd dnglOA©¦§¨¨©Ÿ¥©¤§¦©

,mkig`mY` mkiaiF` lr `N` £¥¤¤¨©§¥¤©¤
dnglOl EwGgzd Kkitl ,miklFd§¦§¦¨¦§©§©¦§¨¨

mciA ElRY `NW(ixtq): ¤Ÿ¦§§¨¨
ìàå eàøéz ìà íëááì Cøé ìà©¥©§©§¤©¦§§©

.eöøòz ìàå eætçzArAx`zFpFWl ©§§§©©©§§©§©§
lWzFxdf`aEzMd o`M mxidfnlal ¤©§¨©§¦¨¨©¨§©

mde ,miaiF`d ipRn E`xizicbpM ¦§¨§¦§¥¨§¦§¥§¤¤
zFOE`d iklOW mixac drAx ©̀§¨¨§¨¦¤©§¥¨
miUFr (mlFrd zFOE`W :`"q)¤¨¨¦

:mdizFnglnAmdiqixzA oitibn §¦§£¥¤§¦¦¦§¦¥¤
(mipibnA miwtFC)df oWiTdl icM §¦©§¦¦§¥§©¦¨¤

lFw rinWdl icM ,dflicM Wrx ¨¤§¥§©§¦©©©§¥
EN` (EcgtIW :`"q) EfRgIW¤©§§¤¦§£¥

WminglPe ,EqEpie mCbpMmd ok ¤¦§¨¦§¤§¨§¨§¥¥
mzF` oilidvnE mdiqEqA miqnFx§¦§¥¤©§¦¦¨

zhrW lFw rinWdl(zvExn)zFqxR §©§¦©©£©§©©§
mdiqEqmFldl mdiqEq z` mixbn - ¥¤§¨¦¤¥¤©£

ErinWie ,ux`d lr dwfgA mdilbxA§©§¥¤§¨§¨©¨¨¤§©§¦

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,elqk g"dan ,zeclez t"y)

הּטבעּיֹות  מּדֹות ׁשהתעֹוררּות ּדכיון ּבזה, והּבאּור ּתיראּו. אל זה על ציּוּוי ׁשּי ואי טבעי, ּדבר היא ּבּמלחמה הּיראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהרי
ּכלל. יפחד ולא ירא ולא לבבֹו יר לא ּבזה, ּומחׁשבּתֹו ּדעּתֹו ּכׁשּיׂשים לכן הּׂשכל, על-ידי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּוא

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk∑ ּפלׁשּתים מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ּבׂשר ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
עּמֹו ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ּבנצחֹונֹו ÌÎnÚ.ּבאּו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .מחנה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,חּנּו ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑ זה הּוא נפׁש עגמת ׁשל .ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  .הּדמים ִִִַַָָ

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

icM lMde ,qEqÎzldv lFw mditA§¦¤©£©§©Ÿ§¥
,mCbp mingFNd lr dni` liHdleok §©¦¥¨©©£¦¤§¨§¥

mnvr miaiF`d,mlFwA oigeFv ¨§¦©§¨§¦§¨
E zFxtFWA oirwFzex`Waipin §§¦§¨¦§¨¦¥

zFpxw.lFw irinWndrAx` lre §¨©§¦¥§©©§¨¨
rAx`A aEzMd xidfd EN` mixaC§¨¦¥¦§¦©¨§©§©

zFpFWl: §
.íëááì Cøé ìàmiqEq zldSn ©¥©§©§¤¦©£©¦

mdilbx zFqxR zqinxE: §¦©©§©§¥¤
.eàøéz ìàoiqixYd ztbdnlFwe ©¦§¥£¨©©§¦¦§

mzWiwp: §¦¨¨
.eætçz ìàåzFpxTd lFTn §©©§§¦©§¨

zFxtFXde: §©¨
.eöøòz ìàådgeeSd lFTnlW §©©©§¦©§¨¨¤

mdingFl(ixtq)(miyxtn):c dxez £¥¤
(c).'Bâå íëéäìà 'ä ékmkl oi` ¦¡Ÿ¥¤§¥¨¤

iM ,mdn `xiizdlmi`A mdmilFze §¦§¨¥¥¤¦¥¨¦§¦
mpFghA,mceÎxUA lW FpFgvpA ¦§¨§¦§¤¨¨¨¨

,mdixFAB lr miknFqeeENi`mY` §§¦©¦¥¤§¦©¤

miYWlR .mFwn lW FpFgvpA mi`Ä¦§¦§¤¨§¦§¦
E`AEghaE l`xUi mr mgNdl ¨§¦¨¥¦¦§¨¥¨§

,zilB lW FpFgvpadnFw DaB didW §¦§¤¨§©¤¨¨§©¨
xFAbe.(fi `Îl`eny)FtFq did dnlW §¦¤¨¨¤

?df wprltp,bxdpeEltpexzi mB £¨¤¨©§¤¡©§¨§©¤¤
miYWlRd:FOr ©§¦§¦¦

.íënò CìBääoFWldflr fFnxl `A ©¥¦¨¤¨¤¨¦§©
oFx`d dpgndpgOd iWp` - ©£¥¨¨©§¥©©£¤

FAW WcFTd oFx` z` mY` mi`UFPd©§¦¦¨¤£©¤¤
did xW` ,zFgENd ixaW migPEn Eid̈¨¦¦§¥©£¤¨¨

'mkOr KlFd'dnglOl(.an dheq)i"yx) ¥¦¨¤©¦§¨¨
(` i lirl:d dxez

(d).Bëðç àìåoiicr.FA xc `loMW §Ÿ£¨£©¦Ÿ¨¤¥
lM'KEPg'`Ed `xwOA xEn`doFWl ¨¦¨¨©¦§¨§

dlgzdxaCd WEOiW zNigY - ©§¨¨§¦©¦©¨¨
crEind ciwtYl FzqipkEFkEPige ,Fl §¦¨©©§¦©§¨§¦

FA oixEICd zlgzd `Ed ziAd lW¤©©¦©§¨©©¦¦
i"Wx d`xE](ci ,ci ziy`xa)z` wxIe' §¥©¦©¨¤¤

['eikipg: £¦¨

.epëðçé øçà LéàåÎznbr lW xace §¦©¥©§§¤§¨¨¤©§©
Wtp(xrv)df `Ed,eiaFxwle mc`l ¤¤©©¤¨¨¨§¦§¨

mi`A mixg` zF`xl xzFiA ExrhvIW¤¦§©£§¥¦§£¥¦¨¦
Fkpgl dkf `l dpFAd xW` ziAA xEcl̈©©¦£¤©¤Ÿ¨¨§¨§

(dngd xe` ,a"a):e dxez
(e).Bìlç àìåzxard FWExiR ,'lENig' §Ÿ¦§¦¥©£¨©

lr ,oiNEgl Fzkitde xaCd on dXEcw§¨¦©¨¨©£¦¨§¦©
rhPW in :o`M FzErnWnE .oFicR ici§¥¦§©§¨¨¦¤¨©

oiicre mxMF`ct `ldf mxkldpXa ¤¤©£©¦Ÿ§¨§¤¤¤©¨¨
ziriaxdFxiYdl icM ,Fzrihpl ¨§¦¦¦§¦¨§¥§©¦

zFpW WFlW ExarW xg`l] dlik`A©£¦¨§©©¤¨§¨§
zFxiRd Eid odAW zFpFW`xd 'dlxr'd̈¨§¨¨¦¤¨¤¨©¥

,[ixnbl mixEq`WoiC KMzFxiRd £¦§©§¦¤¨¦©¥
,'irax rhp' mi`xwPd ,ziriaxd dpXA©¨¨¨§¦¦©¦§¨¦¤©§¨¦

mdWF` milWExiA olk`l oipErh ¤¥§¦§¨§¨¦¨©¦
mincA olNglmzXEcw xiardl - §©§¨§¨¦§©£¦§¨¨

zFrOd lrlFk`le ,milk`Od z` ©©¨§¤¡¤©©£¨¦
zxEnY mipwPdminCdElNd ©¦§¦§©©¨¦©¨

milWExiA(ck ,hi `xwie d`x):f dxez ¦¨©¦



נג mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(á)øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
:íòä-ìà¤¨¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ ארצכם מּגבּול הּספר מן לצאתכם סמּו.Ô‰k‰ LbÂ∑(מב הּמׁשּוח (סוטה ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ¿ƒ««…≈ַַָ
מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא והּוא ,לכ.ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯a„Â∑(שם) הּקדׁשּבלׁשֹון. ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz-ìàå§©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם) ׁשמע קריאת אּלא זכּות ּבכם אין אתכם אפּלּו ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚ.ּבלבד, ¿«ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ«

ÌÎÈ·È‡∑,יׂשראל עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; מרחמים אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
כח)ׁשּנאמר ב מןֿהּׁשלל,(ד"ה הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, וּיחזיקּו בׁשמֹות אׁשרֿנּקבּו האנׁשים "וּיקמּו : ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

עירֿהּתמרים  יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים וינהלּום ויסכּום וּיׁשקּום וּיאכילּום וּינעילּום ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָֹֻוּילּביׁשּום
אּל ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם למלחמה אצל התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם אֹויביכם על ÌÎ··Ï.א C¯ÈŒÏ‡ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ«≈«¿«¿∆

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡∑(מב העֹולם (סוטה אּומֹות ׁשּמלכי ּדברים ארּבעה ּכנגד אזהרֹות ארּבע «ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבתריסיהם  מגיפין ורֹומסים עֹוׂשין, וינּוסּו. ׁשּכנגּדן אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ּכדי לזה זה להּקיׁשן ּכדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּומיני  ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין ּבקֹולם, וצֹווחין סּוסיהם, ּפרסֹות ׁשעטת קֹול להׁשמיע אֹותם ּומצהילין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבסּוסיהם
קֹול  ÌÎ··Ï.מׁשמיעי C¯ÈŒÏ‡∑ סּוסים מּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ הּתריסין מּקֹול ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת ְִֵַ«≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ִ

הּצוחה ∑eˆ¯ÚzŒÏ‡Â.הּקרנֹות  .מּקֹול ְַָ¿«««¿ְִַָָ

È¯˜˙ÈÂ·ב  ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜¯ÔÈ·Èג  Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.cg` Wi` mNEMecFrxnF`aEzMd ¨¦¤¨§¥©¨
(hi ,eh zeny),'drxR qEq `a iM'`le ¦¨©§Ÿ§Ÿ

mFwOd iptl EaWgp mNEM iM ,'miqEq'¦¦¨¤§¨¦§¥©¨
cg` qEqM(ixtq): §¤¨

.Enî áø íòd"awd xnF` KM ©©¦§¨¥
:l`xUil`Ed LipirAmrM d`xp,ax §¦§¨¥§¥¤¦§¤§¨©

,ax Fpi` ipirA la`dlrnl xEn`ke £¨§¥©¥¨§¨¨§©§¨
(ixtq)(m"`x):a dxez

(a).äîçìnä ìà íëáø÷kxW`M §¨¨§¤¤©¦§¨¨©£¤
,xnFlM .dnglOd l` miaxwzn mY ©̀¤¦§¨§¦¤©¦§¨¨§©

mY`WMxtQd on mkz`vl KEnq §¤©¤¨§¥§¤¦©§¨
,dPOn mz`vi xakE ,(lEaBd xir)¦©§§¨§¨¤¦¤¨

micnFr mY`enuEglmkvx` lEaB §©¤§¦¦¦§©§§¤
(m"`x):

.ïäkä LbðålFcBd odMd df oi` §¦©©Ÿ¥¥¤©Ÿ¥©¨
`Ed `N` ,WCwOd zcFar lr dPEnnd©§¤©£©©¦§¨¤¨

odMdKkl gEWOd,dgWOd onWA ©Ÿ¥©¨©§¨§¤¤©¦§¨
.df ciwtzl cgEinA EdEPn xW``Ede £¤¦¦§¨§©§¦¤§

`xwPdl"fg oFWlA'dngln gEWn' ©¦§¨¦§§©¦§¨¨
(m"`x):

.íòä ìà øaãåWcFTd oFWlA`Ed §¦¤¤¨¨¦§©¤
xg` oFWlA `le ,xAcl Kixvdheq) ¨¦§©¥§Ÿ§¨©¥

(.an:b dxez
(b).ìàøNé òîL:fnx FA Wi df oFWl §©¦§¨¥¨¤¥¤¤

`N` zEkf mkA oi` ENit`mEIw £¦¥¨¤§¤¨¦
zevni`cM ,calA rnWÎz`ixw ¦§©§¦©§©¦§©§©

(miiE`x)riWFIW mY`d"awdmkz` §¦©¤¤¦©¤§¤
mkiaiF` cIn(i"gp): ¦©§¥¤
.íëéáéBà ìò,mkgM lkA mdA EngNd ©§¥¤¦¨£¨¤§¨Ÿ£¤

mkiaiF` mdW ErcE,e,mkig` EN` oi` §¤¥§¥¤§¥¥£¥¤
itlW,ElNd miaiF`dmcia ElRY m` §¦¤¨§¦©¨¦¦§§¨¨

,mkilr mingxn mpi`ixdWoi` ¥¨§©£¦£¥¤¤£¥¥
dnglnFfmr dcEdi znglnM ¦§¨¨§¦§¤¤§¨¦
l`xUiEide ,md cg` mr ipA mNEMW ¦§¨¥¤¨§¥¨¤¨¥§¨

FnM ,EN` lr EN` oingxnxn`PW §©£¦¥©¥§¤¤¡©
(eh ,gk aÎminidÎixac)miWp`d EnEwIe'©¨¨£¨¦

diaXa EwifgIe ,zFnWa EaTp xW £̀¤¦§§¥©©£¦©¦§¨
,llXd on EWiAld mdiOExrn lke§¨©£¥¤¦§¦¦©¨¨
mElik`Ie mElirpIe mEWiAlIe©©§¦©©§¦©©£¦
mixFngA mEldpie mEkqie mEwWIe©©§©§ª©§©£©£¦
xir Fgixi mE`iaie ,lWFM lkl§¨¥©§¦§¥¦
EaEWIe mdig` lv` mixnYd©§¨¦¥¤£¥¤©¨

,'oFxnFWEdilnx oA gwR mglPWM] §§¤¦§©¤©¤§©§¨
Kln mzFi oA fg` cbp l`xUi Kln¤¤¦§¨¥¤¤¨¨¤¨¤¤
sl` miiz`n l`xUi ipA EaW ,dcEdi§¨¨§¥¦§¨¥¨©¦¤¤
mixt` ixU K` ,dcEdi ipAn miiEaW§¦¦§¥§¨©¨¥¤§©¦
Ebdp `l (mW mzFnWA mixMfEOd)©§¨¦¦§¨¨Ÿ¨£
,mdilr Engx `N` miiEaWM mdÄ¤¦§¦¤¨¦££¥¤

,micbaE dwWnE oFfn mdl Epzpe Enwe§¨§¨§¨¤¨©§¤§¨¦
lr mdAW miWNgd z` EaiMxde§¦§¦¤©©¨¦¤¨¤©
l` mFlWA mzF` E`iade ,mixFngd©£¦§¥¦¨§¨¤
mde ,FgixiA miaWFId dcEdi ipA§¥§¨©§¦¦¦§¥
la` .[mxir oFxnFWl Exfg mnvr©§¨¨§§§¦¨£¨
lr miklFd mY` oi` z`Gd dnglOA©¦§¨¨©Ÿ¥©¤§¦©

,mkig`mY` mkiaiF` lr `N` £¥¤¤¨©§¥¤©¤
dnglOl EwGgzd Kkitl ,miklFd§¦§¦¨¦§©§©¦§¨¨

mciA ElRY `NW(ixtq): ¤Ÿ¦§§¨¨
ìàå eàøéz ìà íëááì Cøé ìà©¥©§©§¤©¦§§©

.eöøòz ìàå eætçzArAx`zFpFWl ©§§§©©©§§©§©§
lWzFxdf`aEzMd o`M mxidfnlal ¤©§¨©§¦¨¨©¨§©

mde ,miaiF`d ipRn E`xizicbpM ¦§¨§¦§¥¨§¦§¥§¤¤
zFOE`d iklOW mixac drAx ©̀§¨¨§¨¦¤©§¥¨
miUFr (mlFrd zFOE`W :`"q)¤¨¨¦

:mdizFnglnAmdiqixzA oitibn §¦§£¥¤§¦¦¦§¦¥¤
(mipibnA miwtFC)df oWiTdl icM §¦©§¦¦§¥§©¦¨¤

lFw rinWdl icM ,dflicM Wrx ¨¤§¥§©§¦©©©§¥
EN` (EcgtIW :`"q) EfRgIW¤©§§¤¦§£¥

WminglPe ,EqEpie mCbpMmd ok ¤¦§¨¦§¤§¨§¨§¥¥
mzF` oilidvnE mdiqEqA miqnFx§¦§¥¤©§¦¦¨

zhrW lFw rinWdl(zvExn)zFqxR §©§¦©©£©§©©§
mdiqEqmFldl mdiqEq z` mixbn - ¥¤§¨¦¤¥¤©£

ErinWie ,ux`d lr dwfgA mdilbxA§©§¥¤§¨§¨©¨¨¤§©§¦

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,elqk g"dan ,zeclez t"y)

הּטבעּיֹות  מּדֹות ׁשהתעֹוררּות ּדכיון ּבזה, והּבאּור ּתיראּו. אל זה על ציּוּוי ׁשּי ואי טבעי, ּדבר היא ּבּמלחמה הּיראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהרי
ּכלל. יפחד ולא ירא ולא לבבֹו יר לא ּבזה, ּומחׁשבּתֹו ּדעּתֹו ּכׁשּיׂשים לכן הּׂשכל, על-ידי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּוא

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk∑ ּפלׁשּתים מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ּבׂשר ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
עּמֹו ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ּבנצחֹונֹו ÌÎnÚ.ּבאּו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .מחנה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,חּנּו ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑ זה הּוא נפׁש עגמת ׁשל .ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  .הּדמים ִִִַַָָ

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

icM lMde ,qEqÎzldv lFw mditA§¦¤©£©§©Ÿ§¥
,mCbp mingFNd lr dni` liHdleok §©¦¥¨©©£¦¤§¨§¥

mnvr miaiF`d,mlFwA oigeFv ¨§¦©§¨§¦§¨
E zFxtFWA oirwFzex`Waipin §§¦§¨¦§¨¦¥

zFpxw.lFw irinWndrAx` lre §¨©§¦¥§©©§¨¨
rAx`A aEzMd xidfd EN` mixaC§¨¦¥¦§¦©¨§©§©

zFpFWl: §
.íëááì Cøé ìàmiqEq zldSn ©¥©§©§¤¦©£©¦

mdilbx zFqxR zqinxE: §¦©©§©§¥¤
.eàøéz ìàoiqixYd ztbdnlFwe ©¦§¥£¨©©§¦¦§

mzWiwp: §¦¨¨
.eætçz ìàåzFpxTd lFTn §©©§§¦©§¨

zFxtFXde: §©¨
.eöøòz ìàådgeeSd lFTnlW §©©©§¦©§¨¨¤

mdingFl(ixtq)(miyxtn):c dxez £¥¤
(c).'Bâå íëéäìà 'ä ékmkl oi` ¦¡Ÿ¥¤§¥¨¤

iM ,mdn `xiizdlmi`A mdmilFze §¦§¨¥¥¤¦¥¨¦§¦
mpFghA,mceÎxUA lW FpFgvpA ¦§¨§¦§¤¨¨¨¨

,mdixFAB lr miknFqeeENi`mY` §§¦©¦¥¤§¦©¤

miYWlR .mFwn lW FpFgvpA mi`Ä¦§¦§¤¨§¦§¦
E`AEghaE l`xUi mr mgNdl ¨§¦¨¥¦¦§¨¥¨§

,zilB lW FpFgvpadnFw DaB didW §¦§¤¨§©¤¨¨§©¨
xFAbe.(fi `Îl`eny)FtFq did dnlW §¦¤¨¨¤

?df wprltp,bxdpeEltpexzi mB £¨¤¨©§¤¡©§¨§©¤¤
miYWlRd:FOr ©§¦§¦¦

.íënò CìBääoFWldflr fFnxl `A ©¥¦¨¤¨¤¨¦§©
oFx`d dpgndpgOd iWp` - ©£¥¨¨©§¥©©£¤

FAW WcFTd oFx` z` mY` mi`UFPd©§¦¦¨¤£©¤¤
did xW` ,zFgENd ixaW migPEn Eid̈¨¦¦§¥©£¤¨¨

'mkOr KlFd'dnglOl(.an dheq)i"yx) ¥¦¨¤©¦§¨¨
(` i lirl:d dxez

(d).Bëðç àìåoiicr.FA xc `loMW §Ÿ£¨£©¦Ÿ¨¤¥
lM'KEPg'`Ed `xwOA xEn`doFWl ¨¦¨¨©¦§¨§

dlgzdxaCd WEOiW zNigY - ©§¨¨§¦©¦©¨¨
crEind ciwtYl FzqipkEFkEPige ,Fl §¦¨©©§¦©§¨§¦

FA oixEICd zlgzd `Ed ziAd lW¤©©¦©§¨©©¦¦
i"Wx d`xE](ci ,ci ziy`xa)z` wxIe' §¥©¦©¨¤¤

['eikipg: £¦¨

.epëðçé øçà LéàåÎznbr lW xace §¦©¥©§§¤§¨¨¤©§©
Wtp(xrv)df `Ed,eiaFxwle mc`l ¤¤©©¤¨¨¨§¦§¨

mi`A mixg` zF`xl xzFiA ExrhvIW¤¦§©£§¥¦§£¥¦¨¦
Fkpgl dkf `l dpFAd xW` ziAA xEcl̈©©¦£¤©¤Ÿ¨¨§¨§

(dngd xe` ,a"a):e dxez
(e).Bìlç àìåzxard FWExiR ,'lENig' §Ÿ¦§¦¥©£¨©

lr ,oiNEgl Fzkitde xaCd on dXEcw§¨¦©¨¨©£¦¨§¦©
rhPW in :o`M FzErnWnE .oFicR ici§¥¦§©§¨¨¦¤¨©

oiicre mxMF`ct `ldf mxkldpXa ¤¤©£©¦Ÿ§¨§¤¤¤©¨¨
ziriaxdFxiYdl icM ,Fzrihpl ¨§¦¦¦§¦¨§¥§©¦

zFpW WFlW ExarW xg`l] dlik`A©£¦¨§©©¤¨§¨§
zFxiRd Eid odAW zFpFW`xd 'dlxr'd̈¨§¨¨¦¤¨¤¨©¥

,[ixnbl mixEq`WoiC KMzFxiRd £¦§©§¦¤¨¦©¥
,'irax rhp' mi`xwPd ,ziriaxd dpXA©¨¨¨§¦¦©¦§¨¦¤©§¨¦

mdWF` milWExiA olk`l oipErh ¤¥§¦§¨§¨¦¨©¦
mincA olNglmzXEcw xiardl - §©§¨§¨¦§©£¦§¨¨

zFrOd lrlFk`le ,milk`Od z` ©©¨§¤¡¤©©£¨¦
zxEnY mipwPdminCdElNd ©¦§¦§©©¨¦©¨

milWExiA(ck ,hi `xwie d`x):f dxez ¦¨©¦



mihteyנד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .יׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

:Bááìk åéçà ááì§©¬¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג ּומׁשמיע (סוטה מדּבר ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין "ויספּו"? ּכאן נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשֹוטר  וזה, מׁשמיע; וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ּו"מי אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
מׁשמיע מדּבר C¯Â.וׁשֹוטר ‡¯i‰··l‰∑ הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִֵֵַַַ«»≈¿««≈»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

וכרם  ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשלּופה. חרב ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹולראֹות
'ׁשּמא  אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ּבעלי ׁשהם יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל החֹוזרים על לכּסֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואּׁשה,

אּׁשה' ארׂש אֹו ּכרם, נטע אֹו ּבית, .ּבנה ִִֵֶֶַַַָָָָ

(è)eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
ñ :íòä Làøa úBàáö éøN̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑ ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ּומלאחריהם, מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּולחּזקם  הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני זקפין, ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן הרׁשּות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלחזר,

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה אל 'ׁשּובּו .ּבדברים: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

Ôe¯ÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ Èa¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).äîçìna úeîé ït'oR' oFWl ¤¨©¦§¨¨§¤
zErnWn mB FA Wi K` ,'`OW' FWExiR¥¤¨©¥©©§¨
xnF` Kke ,WpFr lr dxdf` lW¤©§¨¨©¤§¨¥

:aEzMd.zEni oR aEWili`FdW ©¨¨¤¨¤¦
,Fzial aEWl KixSW dxFYd drawe§¨§¨©¨¤¨¦¨§¥

ixdodMd ixacl rnWi `l m`W £¥¤¦Ÿ¦§©§¦§¥©Ÿ¥
FciA `id dxiar ,oM zFUrl EdEvnd, ©§©¥©£¥£¥¨¦§¨

Ei`cM(iE`x)zEnIW `EddnglOA §©¨¤¨©¦§¨¨
(ixtq)(m"`x):g dxez

(g).íéøèBMä eôñéådOlwNig §¨§©§¦¨¨¦¥
dPiWe ,mixhFXd lW Ff dxin` aEzMd©¨£¦¨¤©§¦§¦¨

oFWNd DAe'Etqie' o`M xn`poFWNn) ¨©¨§¤¡©¨§¨§¦§
mincFTd mixaCd mB `ld ,(ztqFY¤¤£Ÿ©©§¨¦©§¦

mixhFXd iRn Exn`p(d weqta yxetnk)? ¤¤§¦¦©§¦
mixhFXdW `id ztqFY `N`oitiqFn ¤¨¤¤¦¤©§¦¦¦

dfsqFpA ,mnvrn.odMd ixaC lr ¤¥©§¨§¨©¦§¥©Ÿ¥
,`Ed mixaCd xcq oMWodMdW ¤¥¥¤©§¨¦¤©Ÿ¥

rinWnE xAcnrEIq ilA ,FCal §©¥©§¦©§©§¦¦©
,mixhFXdcr 'l`xUi rnW' on ©§¦¦§©¦§¨¥©

'mkz` riWFdl'(c ,b miweqt),Eonin' §¦©¤§¤¦¦
'Wi`d'ebee'Wi`d in' okdipW ¨¦§¥¦¨¦©¥¦

EdiWilW(f ,e ,d miweqt)dodMxAcn ©§¦¦©Ÿ¥§©¥
dNigYrinWn xhFWemrd lklaEW §¦¨§¥©§¦©§¨¨¨

,rnW `NW inl ,mixaCd z`eENi` ¤©§¨¦§¦¤Ÿ¨©§¦
dfFNEM ,o`M xEn`d oFxg`d xaCd - ¤©¨¨¨©£¨¨¨

- `Ed mixhFXd xn`nxAcn xhFW ©£©©§¦¥§©¥
,rinWn xhFWeFA xn`p Kkitl §¥©§¦©§¦¨¤¡©

mixaC mitiqFOW ,'mixhFXd Etqie'§¨§©§¦¤¦¦§¨¦
odMd ixaC lr mdNXn(.bn dheq)oexkfd) ¦¤¨¤©¦§¥©Ÿ¥

(g"n`a:
.áálä Cøå àøiä?`xi `Ed dOniAx ©¨¥§©©¥¨¦©¨¥©¦

,FrnWnM ,xnF` `aiwr`Ed aNd Kx £¦¨¥§©§¨©©¥
FraHn cgtl dhFPdlFki Fpi`W , ©¤§©¥¦¦§¤¥¨

zF`xle dnglOd ixWwA cFnrl©£§¦§¥©¦§¨¨§¦§
,xnF` ililBd iqFi iAx .dtElW axg¤¤§¨©¦¥©§¦¦¥

df ?'`xId Wi`' EdnzFxiarn `xId ©¦©¨¥¤©¨¥©£¥
.FciAWElW FcFakl WEgl WIW itl ¤§¨§¦¤¥¨¦§¤

,FciAW zFxiard zngn Fzial xfFgd©¥§¥¥£©¨£¥¤§¨
dxFz Fl dzlY KklmixaC dOM cFr §¨¨§¨¨©¨§¨¦

xFfgloFbM ,mPibAmxke ziA lr ©£§¦¨§©©¦§¤¤
,dX`eicM z`f lMlr zFQkl §¦¨¨Ÿ§¥§©©

lM lW mzRxgliaWA mixfFgd ¤§¨¨¤¨©§¦¦§¦
Epiai `NW ,mciAW zFxiarmrd £¥¤§¨¨¤Ÿ¨¦¨¨

xfFg Ed`Fxde ,dxiar ilrA mdW¤¥©£¥£¥¨§¨¥¥
,Fzial aWeF` zia dpa `OW' xnF` §¨§¥¥¤¨¨¨©¦

'dX` Ux` F` mxM rhpdheq) ¨©¤¤¥©¦¨

(.cn:h dxez
(h)úBàáö éøNoi` .mrd W`xA ¨¥§¨§Ÿ¨¨¥

W`xA micnFrd `aSd ixUl dpeEMd©©¨¨§¨¥©¨¨¨§¦§Ÿ
ixdW ,eizFnglnA Fbidpdl mrd̈¨§©§¦§¦§£¨¤£¥
`le ,okl mcFw ax onf miPnn mzF`¨§©¦§©©¤¨¥§Ÿ

`N` .dnglOl KEnq dYroicinrOW ©¨¨©¦§¨¨¤¨¤©£¦¦
dYr miPnnEoitTfipWA (migiBWn) §©¦©¨©¨¦©§¦¦¦§¥
,mrd iW`xmdixg`NnE mdiptNn ¨¥¨¨¦¦§¥¤¦§©£¥¤

oiliXke(minFCxw)lfxA lW §©¦¦©§¦¤©§¤
dvFxW in lke ,mdiciAgFxal ¦¥¤§¨¦¤¤¦§©

dnglOdneFciA zEWxd ,xFfgllW ¥©¦§¨¨§©£¨§§¨¤
dPEnndeiwFW z` gRwlzFxkl - ©§¤§©¥©¤¨¦§

eilbx z`(oexkfd).:i"yx yxtnedOl ¤©§¨¨¨
mnW `xwp'oitTf'mzF` iM ,ÎipA ¦§¨§¨©¨¦¦¨§¥

dkxrOd dvwA micnFr mc`̈¨§¦¦§¥©©£¨¨
mciwtze- miltFPd z` sFwfl §©§¦¨¦§¤©§¦

mdilbx lr mcinrdlmwGglE §©£¦¨©©§¥¤§©§¨
,mixacA:oFbMdnglOd l` EaEW ¦§¨¦§¤©¦§¨¨

,EqEpz `leipRndlitp zNgYW §Ÿ¨¦§¥¤§¦©§¦¨
.dqipzqEpn ,mixaCd raHn xnFlM ¦¨§©¦¤©©§¨¦§©

dldA zrxFf dnglOdn micigi§¦¦¥©¦§¨¨©©¤¨¨
DNEM dkxrOd oFlWM dixg` zxxFbe§¤¤©£¤¨¦§©©£¨¨¨

(ixtq)(lld sqei ,i"`a):i dxez

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

ß lel` 'c ycew zay ß

(é)äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìL §¨«

i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑ לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' ."הרחקת ְְָֹֹ

(àé)ðòz íBìL-íà äéäå-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי) רּׁשאי אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ּבּה מֹוצא אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
Ee„·ÚÂ.לקּימם  ÒÓÏ∑(ספרי) וׁשעּבּוד מּסים עליהם ׁשּיקּבלּו .עד ְְַָ»««¬»ְְְְֲִִִֵֶֶַַ

(áé)äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
:äéìò zøöå§©§−̈¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ להּלחם סֹופּה ,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר הּכתּוב ¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
,ּבותל ּתּניחּנה ÈÏÚ‰.אם z¯ˆÂ∑ּולהצמיאּה להרעיבּה ּתחלּואים אף מיתת .ולהמיתּה ְְִִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

(âé)éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì§¦¨«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְְִִִֶָָָָָָָָָ

dÏÚי  (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜¯·יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i)øéò ìà áø÷ú ékz`xwe 'ebe ¦¦§©¤¦§¨¨¨
Wl dil`.mFlzEWxd znglnA ¥¤¨§¨§¦§¤¤¨§

,xAcn aEzMddnglnA xnFlM ©¨§©¥§©§¦§¨¨
siqFdlE ux`d z` aigxdl DzxhOW¤©§¨¨§©§¦¤¨¨¤§¦
WEAiM znglnA `le ,dizFlEaB lr©§¤¨§Ÿ§¦§¤¤¦
`idW ,oinnrd draXn Dnvr ux`d̈¨¤©§¨¦¦§¨¨©§¦¤¦
mdl mi`xFw oi`e ,'devn zngln'¦§¤¤¦§¨§¥§¦¨¤

.llM mFlWloiprA WxFtOW FnM §¨§¨§¤§¨¨¦§¨
(eh weqt onwl)mixrd lkl dUrY oM'¥©£¤§¨¤¨¦

'Fbe 'zFwFgxdmiwFgxd miOrA wx - ¨§§©¨©¦¨§¦
la` ,mFlWl d`ixwA dNigY migzFR§¦§¦¨¦§¦¨§¨£¨
lM dIgz `l ...dN`d miOrd ixrn'¥¨¥¨©¦¨¥¤Ÿ§©¤¨

'dnWp(ixtq)i"yx ,`"d d"t mikln m"anx) §¨¨
(.a oixcdpq:`i dxez

(`i).dá àöîpä íòä ìk'lM' zaiY ¨¨¨©¦§¨¨¥©¨

zFAxl d`AWDa `vFn dY` ENit` ¨¨§©¤£¦©¨¥¨
miWp` - dwFgxd xird DzF`A -§¨¨¦¨§¨£¨¦

micigidraXndziEhvPW zFOE` §¦¦¦¦§¨¨¤¦§©¥¨
mnixgdlo`M ,(mbxdl)i`Xx dY` §©£¦¨§¨§¨¨©¨©©

mniIwlux`A mi`vnp mpi`W oeiM §©§¨¥¨¤¥¨¦§¨¦§¤¤
l`xUi(ixtq)(x"cq ,i"`a): ¦§¨¥

.Eeãáòå ñîì,xnFlMElAwIW cr ¨©©£¨§©©¤§©§
mdilrd lFrcEArWe miQn £¥¤©¦¦§¦§

(ixtq):ai dxez
(ai)äúNòå Cnò íéìLú àì íàå§¦Ÿ©§¦¦¨§¨§¨

.äîçìî EnòLOr dzUre' oFWl ¦§¦§¨¨§§¨§¨¦§
,minkg EdEWxC ,'dnglnWaEzMd ¦§¨¨§¨£¨¦¤©¨

LxVan(Lgihan)WiM ,didi KM §©¤§©§¦£¤¨¦§¤¦
ixd ,DOr mgNdl z`A xaMW xg`n¥©©¤§¨¨¨§¦¨¥¦¨£¥

dYrnDtFq ,LOr milWz `l m` ¥©¨¦Ÿ©§¦¦§¨

,Klze DPgiPY m` LA mgNdlokl §¦¨¥§¦©¦¤¨§¥¥¨¥
dPripkYW cr dilr xEvl Ll Wi(ixtq) ¥§¨¨¤¨©¤©§¦¤¨

(i"gpn):
.äéìò zøöåcaNn ,'Yxve' zaiY §©§¨¨¤¨¥©§©§¨¦§©

ziIUr oFWNn dhEWRd DzErnWn©§¨¨©§¨¦§£¦©
mB DWxtl Wi ,xird zFaiaq 'xFvn'¨§¦¨¦¥§¨§¨©
dfA Ll dxiYd dxFYdW ,dxv oFWNn¦§¨¨¤©¨¦¦¨§¨¤
Dzindle D`invdlE Dairxdl s ©̀§©§¦¨§©§¦¨§©£¦¨

mi`ElgY zzinzFxv x`WE(ixtq) ¦©©£¦§¨¨
(oexkfd):bi dxez

(bi)éäìà 'ä dðúðe.Eãéa EoFWl §¨¨¡Ÿ¤§¨¤§
:`Ed dghadziUr m`z` YniIwe ©§¨¨¦¨¦¨§¦©§¨¤

sFq ,oiprA xEn`d lMdidi xaCd ¨¨¨¨¦§¨©¨¨¦§¤
DpzFp 'dW(xird z`)LciA(ixtq) ¤§¨¤¨¦§¨¤

(g"n`a):ci dxez



נה mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .יׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

:Bááìk åéçà ááì§©¬¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג ּומׁשמיע (סוטה מדּבר ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין "ויספּו"? ּכאן נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשֹוטר  וזה, מׁשמיע; וׁשֹוטר מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ּו"מי אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמן
מׁשמיע מדּבר C¯Â.וׁשֹוטר ‡¯i‰··l‰∑ הּמלחמה ּבקׁשרי לעמד יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ְְְִֵֵַַַ«»≈¿««≈»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

וכרם  ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ּתלתה ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשלּופה. חרב ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹולראֹות
'ׁשּמא  אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ּבעלי ׁשהם יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל החֹוזרים על לכּסֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואּׁשה,

אּׁשה' ארׂש אֹו ּכרם, נטע אֹו ּבית, .ּבנה ִִֵֶֶַַַָָָָ

(è)eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
ñ :íòä Làøa úBàáö éøN̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑ ׁשרֹוצה מי וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ּומלאחריהם, מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
ּולחּזקם  הּנֹופלים את לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני זקפין, ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן הרׁשּות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלחזר,

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת ּתנּוסּו, ולא הּמלחמה אל 'ׁשּובּו .ּבדברים: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

Ôe¯ÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ Èa¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).äîçìna úeîé ït'oR' oFWl ¤¨©¦§¨¨§¤
zErnWn mB FA Wi K` ,'`OW' FWExiR¥¤¨©¥©©§¨
xnF` Kke ,WpFr lr dxdf` lW¤©§¨¨©¤§¨¥

:aEzMd.zEni oR aEWili`FdW ©¨¨¤¨¤¦
,Fzial aEWl KixSW dxFYd drawe§¨§¨©¨¤¨¦¨§¥

ixdodMd ixacl rnWi `l m`W £¥¤¦Ÿ¦§©§¦§¥©Ÿ¥
FciA `id dxiar ,oM zFUrl EdEvnd, ©§©¥©£¥£¥¨¦§¨

Ei`cM(iE`x)zEnIW `EddnglOA §©¨¤¨©¦§¨¨
(ixtq)(m"`x):g dxez

(g).íéøèBMä eôñéådOlwNig §¨§©§¦¨¨¦¥
dPiWe ,mixhFXd lW Ff dxin` aEzMd©¨£¦¨¤©§¦§¦¨

oFWNd DAe'Etqie' o`M xn`poFWNn) ¨©¨§¤¡©¨§¨§¦§
mincFTd mixaCd mB `ld ,(ztqFY¤¤£Ÿ©©§¨¦©§¦

mixhFXd iRn Exn`p(d weqta yxetnk)? ¤¤§¦¦©§¦
mixhFXdW `id ztqFY `N`oitiqFn ¤¨¤¤¦¤©§¦¦¦

dfsqFpA ,mnvrn.odMd ixaC lr ¤¥©§¨§¨©¦§¥©Ÿ¥
,`Ed mixaCd xcq oMWodMdW ¤¥¥¤©§¨¦¤©Ÿ¥

rinWnE xAcnrEIq ilA ,FCal §©¥©§¦©§©§¦¦©
,mixhFXdcr 'l`xUi rnW' on ©§¦¦§©¦§¨¥©

'mkz` riWFdl'(c ,b miweqt),Eonin' §¦©¤§¤¦¦
'Wi`d'ebee'Wi`d in' okdipW ¨¦§¥¦¨¦©¥¦

EdiWilW(f ,e ,d miweqt)dodMxAcn ©§¦¦©Ÿ¥§©¥
dNigYrinWn xhFWemrd lklaEW §¦¨§¥©§¦©§¨¨¨

,rnW `NW inl ,mixaCd z`eENi` ¤©§¨¦§¦¤Ÿ¨©§¦
dfFNEM ,o`M xEn`d oFxg`d xaCd - ¤©¨¨¨©£¨¨¨

- `Ed mixhFXd xn`nxAcn xhFW ©£©©§¦¥§©¥
,rinWn xhFWeFA xn`p Kkitl §¥©§¦©§¦¨¤¡©

mixaC mitiqFOW ,'mixhFXd Etqie'§¨§©§¦¤¦¦§¨¦
odMd ixaC lr mdNXn(.bn dheq)oexkfd) ¦¤¨¤©¦§¥©Ÿ¥

(g"n`a:
.áálä Cøå àøiä?`xi `Ed dOniAx ©¨¥§©©¥¨¦©¨¥©¦

,FrnWnM ,xnF` `aiwr`Ed aNd Kx £¦¨¥§©§¨©©¥
FraHn cgtl dhFPdlFki Fpi`W , ©¤§©¥¦¦§¤¥¨

zF`xle dnglOd ixWwA cFnrl©£§¦§¥©¦§¨¨§¦§
,xnF` ililBd iqFi iAx .dtElW axg¤¤§¨©¦¥©§¦¦¥

df ?'`xId Wi`' EdnzFxiarn `xId ©¦©¨¥¤©¨¥©£¥
.FciAWElW FcFakl WEgl WIW itl ¤§¨§¦¤¥¨¦§¤

,FciAW zFxiard zngn Fzial xfFgd©¥§¥¥£©¨£¥¤§¨
dxFz Fl dzlY KklmixaC dOM cFr §¨¨§¨¨©¨§¨¦

xFfgloFbM ,mPibAmxke ziA lr ©£§¦¨§©©¦§¤¤
,dX`eicM z`f lMlr zFQkl §¦¨¨Ÿ§¥§©©

lM lW mzRxgliaWA mixfFgd ¤§¨¨¤¨©§¦¦§¦
Epiai `NW ,mciAW zFxiarmrd £¥¤§¨¨¤Ÿ¨¦¨¨

xfFg Ed`Fxde ,dxiar ilrA mdW¤¥©£¥£¥¨§¨¥¥
,Fzial aWeF` zia dpa `OW' xnF` §¨§¥¥¤¨¨¨©¦

'dX` Ux` F` mxM rhpdheq) ¨©¤¤¥©¦¨

(.cn:h dxez
(h)úBàáö éøNoi` .mrd W`xA ¨¥§¨§Ÿ¨¨¥

W`xA micnFrd `aSd ixUl dpeEMd©©¨¨§¨¥©¨¨¨§¦§Ÿ
ixdW ,eizFnglnA Fbidpdl mrd̈¨§©§¦§¦§£¨¤£¥
`le ,okl mcFw ax onf miPnn mzF`¨§©¦§©©¤¨¥§Ÿ

`N` .dnglOl KEnq dYroicinrOW ©¨¨©¦§¨¨¤¨¤©£¦¦
dYr miPnnEoitTfipWA (migiBWn) §©¦©¨©¨¦©§¦¦¦§¥
,mrd iW`xmdixg`NnE mdiptNn ¨¥¨¨¦¦§¥¤¦§©£¥¤

oiliXke(minFCxw)lfxA lW §©¦¦©§¦¤©§¤
dvFxW in lke ,mdiciAgFxal ¦¥¤§¨¦¤¤¦§©

dnglOdneFciA zEWxd ,xFfgllW ¥©¦§¨¨§©£¨§§¨¤
dPEnndeiwFW z` gRwlzFxkl - ©§¤§©¥©¤¨¦§

eilbx z`(oexkfd).:i"yx yxtnedOl ¤©§¨¨¨
mnW `xwp'oitTf'mzF` iM ,ÎipA ¦§¨§¨©¨¦¦¨§¥

dkxrOd dvwA micnFr mc`̈¨§¦¦§¥©©£¨¨
mciwtze- miltFPd z` sFwfl §©§¦¨¦§¤©§¦

mdilbx lr mcinrdlmwGglE §©£¦¨©©§¥¤§©§¨
,mixacA:oFbMdnglOd l` EaEW ¦§¨¦§¤©¦§¨¨

,EqEpz `leipRndlitp zNgYW §Ÿ¨¦§¥¤§¦©§¦¨
.dqipzqEpn ,mixaCd raHn xnFlM ¦¨§©¦¤©©§¨¦§©

dldA zrxFf dnglOdn micigi§¦¦¥©¦§¨¨©©¤¨¨
DNEM dkxrOd oFlWM dixg` zxxFbe§¤¤©£¤¨¦§©©£¨¨¨

(ixtq)(lld sqei ,i"`a):i dxez

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

ß lel` 'c ycew zay ß

(é)äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìL §¨«

i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑ לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' ."הרחקת ְְָֹֹ

(àé)ðòz íBìL-íà äéäå-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי) רּׁשאי אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ּבּה מֹוצא אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
Ee„·ÚÂ.לקּימם  ÒÓÏ∑(ספרי) וׁשעּבּוד מּסים עליהם ׁשּיקּבלּו .עד ְְַָ»««¬»ְְְְֲִִִֵֶֶַַ

(áé)äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
:äéìò zøöå§©§−̈¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑ להּלחם סֹופּה ,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר הּכתּוב ¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
,ּבותל ּתּניחּנה ÈÏÚ‰.אם z¯ˆÂ∑ּולהצמיאּה להרעיבּה ּתחלּואים אף מיתת .ולהמיתּה ְְִִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

(âé)éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì§¦¨«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְְִִִֶָָָָָָָָָ

dÏÚי  (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜¯·יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i)øéò ìà áø÷ú ékz`xwe 'ebe ¦¦§©¤¦§¨¨¨
Wl dil`.mFlzEWxd znglnA ¥¤¨§¨§¦§¤¤¨§

,xAcn aEzMddnglnA xnFlM ©¨§©¥§©§¦§¨¨
siqFdlE ux`d z` aigxdl DzxhOW¤©§¨¨§©§¦¤¨¨¤§¦
WEAiM znglnA `le ,dizFlEaB lr©§¤¨§Ÿ§¦§¤¤¦
`idW ,oinnrd draXn Dnvr ux`d̈¨¤©§¨¦¦§¨¨©§¦¤¦
mdl mi`xFw oi`e ,'devn zngln'¦§¤¤¦§¨§¥§¦¨¤

.llM mFlWloiprA WxFtOW FnM §¨§¨§¤§¨¨¦§¨
(eh weqt onwl)mixrd lkl dUrY oM'¥©£¤§¨¤¨¦

'Fbe 'zFwFgxdmiwFgxd miOrA wx - ¨§§©¨©¦¨§¦
la` ,mFlWl d`ixwA dNigY migzFR§¦§¦¨¦§¦¨§¨£¨
lM dIgz `l ...dN`d miOrd ixrn'¥¨¥¨©¦¨¥¤Ÿ§©¤¨

'dnWp(ixtq)i"yx ,`"d d"t mikln m"anx) §¨¨
(.a oixcdpq:`i dxez

(`i).dá àöîpä íòä ìk'lM' zaiY ¨¨¨©¦§¨¨¥©¨

zFAxl d`AWDa `vFn dY` ENit` ¨¨§©¤£¦©¨¥¨
miWp` - dwFgxd xird DzF`A -§¨¨¦¨§¨£¨¦

micigidraXndziEhvPW zFOE` §¦¦¦¦§¨¨¤¦§©¥¨
mnixgdlo`M ,(mbxdl)i`Xx dY` §©£¦¨§¨§¨¨©¨©©

mniIwlux`A mi`vnp mpi`W oeiM §©§¨¥¨¤¥¨¦§¨¦§¤¤
l`xUi(ixtq)(x"cq ,i"`a): ¦§¨¥

.Eeãáòå ñîì,xnFlMElAwIW cr ¨©©£¨§©©¤§©§
mdilrd lFrcEArWe miQn £¥¤©¦¦§¦§

(ixtq):ai dxez
(ai)äúNòå Cnò íéìLú àì íàå§¦Ÿ©§¦¦¨§¨§¨

.äîçìî EnòLOr dzUre' oFWl ¦§¦§¨¨§§¨§¨¦§
,minkg EdEWxC ,'dnglnWaEzMd ¦§¨¨§¨£¨¦¤©¨

LxVan(Lgihan)WiM ,didi KM §©¤§©§¦£¤¨¦§¤¦
ixd ,DOr mgNdl z`A xaMW xg`n¥©©¤§¨¨¨§¦¨¥¦¨£¥

dYrnDtFq ,LOr milWz `l m` ¥©¨¦Ÿ©§¦¦§¨

,Klze DPgiPY m` LA mgNdlokl §¦¨¥§¦©¦¤¨§¥¥¨¥
dPripkYW cr dilr xEvl Ll Wi(ixtq) ¥§¨¨¤¨©¤©§¦¤¨

(i"gpn):
.äéìò zøöåcaNn ,'Yxve' zaiY §©§¨¨¤¨¥©§©§¨¦§©

ziIUr oFWNn dhEWRd DzErnWn©§¨¨©§¨¦§£¦©
mB DWxtl Wi ,xird zFaiaq 'xFvn'¨§¦¨¦¥§¨§¨©
dfA Ll dxiYd dxFYdW ,dxv oFWNn¦§¨¨¤©¨¦¦¨§¨¤
Dzindle D`invdlE Dairxdl s ©̀§©§¦¨§©§¦¨§©£¦¨

mi`ElgY zzinzFxv x`WE(ixtq) ¦©©£¦§¨¨
(oexkfd):bi dxez

(bi)éäìà 'ä dðúðe.Eãéa EoFWl §¨¨¡Ÿ¤§¨¤§
:`Ed dghadziUr m`z` YniIwe ©§¨¨¦¨¦¨§¦©§¨¤

sFq ,oiprA xEn`d lMdidi xaCd ¨¨¨¨¦§¨©¨¨¦§¤
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mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy
מדּבר הּכתּוב הרׁשּות ּובמלחמת ׁשנים", ‰O„‰.(ספרי)ימים ıÚ Ì„‡‰ Èk∑,'ּדלמא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָƒ»»»≈«»∆ְְְֲִִִֵֵַָ

מּפני הּמצֹור ּבתֹו להּכנס הּׂשדה עץ האדם העי ׁשּמא ּכאנׁשי וצמא רעב ּביּסּורי ּתׁשחיתּנּולהתיּסר לּמה .ר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה עץעץעץעץ האדםהאדםהאדםהאדם יט)ּכּכּכּכיייי הרש"ב(כ, הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך וחי.(קונטרס צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם אֹותּיֹות ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹומםמםמםמם: - ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
והּדּבּור. לגדלּות.צצצצֹוֹוֹוֹומחמחמחמחהּמחׁשבה מּקטנּות  ׁשּצֹומחים הּמּדֹות, ּתחּיה.חיחיחיחי- והחכמה חכמה, ּבחינת ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדה דה דה דה - עץעץעץעץ :האדםהאדםהאדםהאדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּבהמּיֹות  מּדֹותיו להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ּבׁשביל הּוא וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻעּקר
ּכתר  ּבספר וכדאיתא הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. לּברּיֹות, וטֹוב לּׁשמים טֹוב ויהיה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאלקּות,

טֹוב והּטבעּיֹות.(סכ"ד)ׁשם הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוידּוע

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1114 'nr c"g zegiy ihewl t"r)

zFCOd lr dhilXd - mc`d zilkY©§¦¨¨¨©§¦¨©©¦

גֹו' הּׂשדה עץ האדם ּכי תכרת, לא ואֹותֹו תאכל מּמּנּו ּכי גֹו' עצּה את תׁשחית לא גֹו' עיר אל תצּור "ּכי ּכתּוב ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבפרׁשתנּו
וכרּת" תׁשחית יט)אֹותֹו ּבּגמרא(כ, ואיתא א). ז, תאכל (תענית מּמּנּו ּכי ּדכתיב מּׁשּום אּלא הּוא? ׂשדה עץ האדם "וכי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ואם  תכרֹות, לא ואֹותֹו תאכל מּמּנּו - הּוא הגּון ּתלמיד־חכם אם ּכיצד, הא וכרּת. תׁשחית אֹותֹו ּוכתיב תכרֹות, לא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹואֹותֹו
וכרּת". תׁשחית אֹותֹו - ְְִַָָָָלאו

ּבענין  - לזה זה ּדֹומים ׁשּבהם אחד ּפרט מצינּו אם ּדגם הּוא", ׂשדה עץ האדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית מתיּׁשבת ּכיצד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוקׁשה,
הּׂשדה? לעץ האדם ּבין העיקרית הּׁשּיכּות את זה ּדמיֹון מבּטא ואי ּבלבד, אחד ּבפרט ּדמיֹון זה הרי - הגּון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּתלמיד־חכם
התחּלקּות  ּבאדם יׁש ּכ ּומדּבר, חי צֹומח, ּדֹומם, סּוגים, לארּבעה מתחּלק ׁשהעֹולם ׁשּכמֹו הּידּוע על־ּפי זה לבאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשּבאדם הּצֹומח ּבחינת הם ׁשּבאדם והּמּדֹות אּלּו, סּוגים ד"ה לארּבעה בראשית תורת־חיים א. ד, בראשית תורה־אור זה בכל (ראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מקומות) ובכמה .וייצר,

ׂשכל. ּבעל ׁשהּוא - הּוא הּסּוגים ג' ׁשאר על האדם ׁשל יתרֹונֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּנה,
ׁשּבאדם, ה"צֹומח" ׁשהּוא - ׂשדה" ּד"עץ הענין ּגם יׁשנֹו ׁשּבאדם אמת ּדהן הּוא", ׂשדה עץ אדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזֹוהי

האדם? ׁשל מעלתֹו זֹוהי האם אבל ׁשּבלּבֹו, ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָמּדֹותיו
יתנהגּו ׁשהּמּדֹות הּמּדֹות, על להׁשּפיע אּלא ּבלבד, הׂשּכלֹות להׂשּכיל אינּה האדם ׂשכל ׁשּתכלית הּגמרא, מתרצת ּכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

ׁשל  מביא אינֹו לבּדֹו הּׂשכל הּׂשכל. לׁשלמּותֹו.על־ּפי האדם ּבא אז הּמּדֹות, על מׁשּפיע הּׂשכל ּכאׁשר רק לאדם, מּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
חכם, ּתלמיד ל"אדם", ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ּפירֹות, ּבנתינת היא אילן ׁשל ׁשּמעלתֹו ּכׁשם מאילן: מׁשל הּגמרא מביאה זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָועל

מצוֹות" ּפירֹות, ּד"מאי "ּפירֹות", ּומביא מּדֹותיו, על ּפֹועל ׁשּׂשכלֹו "הגּון", ּבהיֹותֹו היא סע"א)ּדמעלתֹו מו, .(סוטה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cere ,82 'nr `"g zegiy ihewl .cx zxb` a"g ycew zexb` t"r)

miclId KEpigA zWxcPd zExidGd©§¦©¦§¤¤§¦©§¨¦

הּׂשדה" עץ האדם "ּכי ּכתּוב יט)ּבפרׁשתנּו הּׂשדה.(כ, לעץ ּדברים ּבכּמה ּדֹומה ׁשהאדם והינּו, . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
הּילדים: ּבחינּו הֹוראה מּזה ללמֹוד ְְְְִִִִֵֶַָָָויׁש

נזק. ּגֹורמת אינּה וגם ּבלבד, ׁשּנעׂשתה ּבּמקֹום אּלא אינּה הּׂשריטה אזי ּגדל, ׁשּכבר לאחרי ּבאילן ׂשריטה עֹוׂשים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכאׁשר

myl zxecdn - eheytk i"yx

zAXliWp` zrC aXiizYW icM] ©©¨§¥¤¦§©¥©©©§¥
mildFan Eidi `le ,mdilr dnglOd©¦§¨¨£¥¤§Ÿ¦§§£¦

zAXA micExhEl"t zay 'ld m"anxd oeyl) §¦©©¨
(b"id,[ecFrcOldfA aEzMd, §¦¥©¨¨¤

WdNigYnmFlWA gzFRmdl ozFpe ¤¦§¦¨¥©§¨§¥¨¤
,onf,mini dWlW F` mipWicM §©§©¦§Ÿ¨¨¦§¥

xg`l wxe ,mirpkp md m` aiWdl§¨¦¦¥¦§¨¦§©§©©
,maExiqA micnFr oiicr m` ,oMn¦¥¦£©¦§¦§¥¨

xFvOd ziIUrA miligzn`Ed oke . ©§¦¦©£¦©©¨§¥
xnF`(` ,` aÎl`eny)z` zFMdn aW cece' ¥§¨¦¨¥©¤

wlnrdmipW mini blwvA ceC aWIe ¨£¨¥©¥¤¨¦§¦§¨¨¦§¨¦
,miwlnrd cEcBn ceC xfgW xg`l]§©©¤¨©¨¦¦§¨£¨¥¦
blwvA xW` miYWlRd EdEgiPd `lŸ¦¦©§¦§¦£¤§¦§©
,xFvnA dilr dlrW cr ,xirl qpMdl§¦¨¥¨¦©¤¨¨¨¤¨§¨

mini ipW mFlWA l`We(a"ivpd wnr)[ §¨©§¨§¥¨¦
(ixtq)e .znglnA mixEn` mixaCd oi` §¥©§¨¦£¦§¦§¤¤

EEhvPW minnr draWA oFbM ,devn¦§¨§§¦§¨£¨¦¤¦§©
mEW `lA mbxdl l`xUiz`ixw ¦§¨¥§¨§¨§Ÿ§¦©

`N` ,mFlWaEzMd zEWxd znglnA ¨¤¨§¦§¤¤¨§©¨
xAcn(i weqt lirl xen`k)migzFR Kkl , §©¥§¨§¦

EnilWIW mdl mipiYnnE mFlWA(`"eb): §¨©§¦¦¨¤¤©§¦
.äãOä õò íãàä ék'iM' ixdxEn`d ¦¨¨¨¥©¨¤£¥¦¨¨

o`M,'`nlC' oFWlA WOWn ¨§©¥¦§¦§¨
:xnFlM ,ddinY lW zErnWnaE`OW §©§¨¤§¦¨§©¤¨

znbEcMmc`d`EddcVd urike - §§©¨¨¨¥©¨¤§¦
`A dY` xW` ,mc`d FnM `Ed urd̈¥§¨¨¨£¤©¨¨

,FzigWdlqpMdl`Ed mBKFzA §©§¦§¦¨¥©§
arx ixEQiA xQiizdl ,LipRn xFvOd©¨¦¨¤§¦§©¥§¦¥¨¨

!?xird iWp`M `nveoM m`dOl §¨¨§©§¥¨¦¦¥¨¨
:EPzigWYk dxez ©§¦¤



נז mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkøLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ ּבגדֹולים ֿ ּכלֿזכּורּה"? את "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå:E §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑ את .הּגרּגׁשי לרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

(çé)ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

ñ :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑ לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ
äãOä õò íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna E ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה מּׁשלׁשה (שבת ּפחֹות ּכֹוכבים ע ֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין אמרּו: מּכאן »ƒְִַ«ƒְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּבׁשלֹום ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, קדם א)ימים ּבצקלג (שמואל-ב ּדוד "וּיׁשב : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו  ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז  ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז  È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡Úk¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

ÏÎkיח  „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט  ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï dÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).óhäåmixkf lW sh s` §©©©©¤§¨¦
KxvEd `l zFawp oiprl iM ,rnWnA§©§©¦§¦§©§¥Ÿ§©
z` ENit` ixdW ,z`f WCgl aEzMd©¨§©¥Ÿ¤£¥£¦¤
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.sHd z`Esh zFigdl WIW xg`n ¤©©¥©©¤¥§©£©
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xEn`d(bi weqt lirl)lM z` ziMde' ¨¨§¦¦¨¤¨
,'DxEkflM z` zFMdl WIW rnWOW §¨¤©§©¤¥§©¤¨
?mixkGdwx `N`AmixkfmilFcB ©§¨¦¤¨©¦§¨¦§¦

xAcn aEzMdzFAxl `A 'lM' oFWlE] ©¨§©¥§¨¨§©
dngln iWp` mpi`W mzF` s`(g"n`a)[ ©¨¤¥¨©§¥¦§¨¨

(ixtq):eh dxez
(fi).Eeö øLàkxiMfd `le li`Fd ©£¤¦§¦§Ÿ¦§¦

Kkl ,zFOE` WW `N` aEzMd o`M̈©¨¤¨¥§¨
,'LEv xW`M' siqFdzFAxls`z` ¦©£¤¦§§©©¤

,iWBxBdmzFnM oFCip `Ed s`WxEn`M) ©¦§¨¦¤©¦§¨¨¨

(` ,f lirl(ixtq):gi dxez
(gi).eãnìé àì øLà ïòîìip` Kkl §©©£¤Ÿ§©§§¨£¦

E`ihgi `NW icM ,mbxdl LzF` dEvn§©¤§§¨§¨§¥¤Ÿ©£¦
LzF`.`dW o`Mn ixd -EUr m` §¨£¥¦¨¤¦¨

,ExiiBzde daEWzxaM WEgl oi`e §¨§¦§©§§¥¨§¨
,l`xUi z` E`ihgIWi`Xx dY` ¤©£¦¤¦§¨¥©¨©©

mlAwlixB lkM md ixde ,mzFigdlE §©§¨§©£¨©£¥¥§¨¥¥
mil`xUiM EUrPW wcSd(ixtq),oexkfd) ©¤¤¤©£§¦§§¥¦

(`"eb:hi dxez
(hi).íéîéhErin'E ,`Ed miAx oFWl ¨¦§©¦¦
miAxmipWaEzMdW micnl Epivnp ,' ©¦§¨¦¦§¥§¥¦¤©¨

xFvn lW mini ipWA zFgtl xAcn: §©¥§¨¦§¥¨¦¤¨
.íéaøixd ,sqFp mFi zFAxldWlW ©¦§©¨£¥§Ÿ¨

xEriW EdGW ,aEzMd LcOl .xFvn ini§¥¨¦¤§©¨¤¤¦
.xFvnl xzFiA hrEOd onGdo`Mn ©§©©¨§¥§¨¦¨

Exn`:minkgzFxiir lr oixv oi` ¨§£¨¦¥¨¦©£¨
mcFw mini dWlXn zFgR miFB lW¤¦¨¦§Ÿ¨¨¦¤

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy
מדּבר הּכתּוב הרׁשּות ּובמלחמת ׁשנים", ‰O„‰.(ספרי)ימים ıÚ Ì„‡‰ Èk∑,'ּדלמא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָƒ»»»≈«»∆ְְְֲִִִֵֵַָ

מּפני הּמצֹור ּבתֹו להּכנס הּׂשדה עץ האדם העי ׁשּמא ּכאנׁשי וצמא רעב ּביּסּורי ּתׁשחיתּנּולהתיּסר לּמה .ר, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה עץעץעץעץ האדםהאדםהאדםהאדם יט)ּכּכּכּכיייי הרש"ב(כ, הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך וחי.(קונטרס צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם אֹותּיֹות ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹומםמםמםמם: - ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
והּדּבּור. לגדלּות.צצצצֹוֹוֹוֹומחמחמחמחהּמחׁשבה מּקטנּות  ׁשּצֹומחים הּמּדֹות, ּתחּיה.חיחיחיחי- והחכמה חכמה, ּבחינת ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדה דה דה דה - עץעץעץעץ :האדםהאדםהאדםהאדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּבהמּיֹות  מּדֹותיו להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ּבׁשביל הּוא וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻעּקר
ּכתר  ּבספר וכדאיתא הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. לּברּיֹות, וטֹוב לּׁשמים טֹוב ויהיה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלאלקּות,

טֹוב והּטבעּיֹות.(סכ"ד)ׁשם הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוידּוע

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1114 'nr c"g zegiy ihewl t"r)

zFCOd lr dhilXd - mc`d zilkY©§¦¨¨¨©§¦¨©©¦

גֹו' הּׂשדה עץ האדם ּכי תכרת, לא ואֹותֹו תאכל מּמּנּו ּכי גֹו' עצּה את תׁשחית לא גֹו' עיר אל תצּור "ּכי ּכתּוב ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבפרׁשתנּו
וכרּת" תׁשחית יט)אֹותֹו ּבּגמרא(כ, ואיתא א). ז, תאכל (תענית מּמּנּו ּכי ּדכתיב מּׁשּום אּלא הּוא? ׂשדה עץ האדם "וכי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ואם  תכרֹות, לא ואֹותֹו תאכל מּמּנּו - הּוא הגּון ּתלמיד־חכם אם ּכיצד, הא וכרּת. תׁשחית אֹותֹו ּוכתיב תכרֹות, לא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹואֹותֹו
וכרּת". תׁשחית אֹותֹו - ְְִַָָָָלאו

ּבענין  - לזה זה ּדֹומים ׁשּבהם אחד ּפרט מצינּו אם ּדגם הּוא", ׂשדה עץ האדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית מתיּׁשבת ּכיצד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוקׁשה,
הּׂשדה? לעץ האדם ּבין העיקרית הּׁשּיכּות את זה ּדמיֹון מבּטא ואי ּבלבד, אחד ּבפרט ּדמיֹון זה הרי - הגּון ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּתלמיד־חכם
התחּלקּות  ּבאדם יׁש ּכ ּומדּבר, חי צֹומח, ּדֹומם, סּוגים, לארּבעה מתחּלק ׁשהעֹולם ׁשּכמֹו הּידּוע על־ּפי זה לבאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשּבאדם הּצֹומח ּבחינת הם ׁשּבאדם והּמּדֹות אּלּו, סּוגים ד"ה לארּבעה בראשית תורת־חיים א. ד, בראשית תורה־אור זה בכל (ראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
מקומות) ובכמה .וייצר,

ׂשכל. ּבעל ׁשהּוא - הּוא הּסּוגים ג' ׁשאר על האדם ׁשל יתרֹונֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּנה,
ׁשּבאדם, ה"צֹומח" ׁשהּוא - ׂשדה" ּד"עץ הענין ּגם יׁשנֹו ׁשּבאדם אמת ּדהן הּוא", ׂשדה עץ אדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזֹוהי

האדם? ׁשל מעלתֹו זֹוהי האם אבל ׁשּבלּבֹו, ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָמּדֹותיו
יתנהגּו ׁשהּמּדֹות הּמּדֹות, על להׁשּפיע אּלא ּבלבד, הׂשּכלֹות להׂשּכיל אינּה האדם ׂשכל ׁשּתכלית הּגמרא, מתרצת ּכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעל

ׁשל  מביא אינֹו לבּדֹו הּׂשכל הּׂשכל. לׁשלמּותֹו.על־ּפי האדם ּבא אז הּמּדֹות, על מׁשּפיע הּׂשכל ּכאׁשר רק לאדם, מּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
חכם, ּתלמיד ל"אדם", ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ּפירֹות, ּבנתינת היא אילן ׁשל ׁשּמעלתֹו ּכׁשם מאילן: מׁשל הּגמרא מביאה זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָועל

מצוֹות" ּפירֹות, ּד"מאי "ּפירֹות", ּומביא מּדֹותיו, על ּפֹועל ׁשּׂשכלֹו "הגּון", ּבהיֹותֹו היא סע"א)ּדמעלתֹו מו, .(סוטה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
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הּׂשדה" עץ האדם "ּכי ּכתּוב יט)ּבפרׁשתנּו הּׂשדה.(כ, לעץ ּדברים ּבכּמה ּדֹומה ׁשהאדם והינּו, . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
הּילדים: ּבחינּו הֹוראה מּזה ללמֹוד ְְְְִִִִֵֶַָָָויׁש

נזק. ּגֹורמת אינּה וגם ּבלבד, ׁשּנעׂשתה ּבּמקֹום אּלא אינּה הּׂשריטה אזי ּגדל, ׁשּכבר לאחרי ּבאילן ׂשריטה עֹוׂשים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכאׁשר
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יצמח  אחת ׁשּמׂשריטה יּתכן לנטֹוע, ׁשעֹומדים ּבגרעין ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ,ר אילן ּבׁשתיל ׂשריטה עֹוׂשים ּכאׁשר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָאבל

ּבעל־מּום. ִַַָאילן
:החינּו ּבענין הּוא ְְְִִֵַַוכן

היא  הּפגיעה הרי - ּפׁשרֹות על להסּכים מּוכרח ׁשהּוא לֹו ונדמה ּבחּיים, ּדרּכֹו מחצית עבר ׁשּכבר העמידה, ּבׁשנֹות ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאדם
ארּבעים  יכֹולֹות אחת, לׁשנה ּפׁשרה ויעׂשה יּכׁשל ואם ּפׁשרֹות, ללא הּוא חי ׁשנה ארּבעים ּבלבד. אחדֹות ׁשנים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלמׁש

ׁשלמה. ּביהדּות ויעמֹוד מהּפׁשרה, מּיד ׁשּיׁשּכח ּכח לֹו ליתן ׁשּמאחֹוריו הּקֹודמֹות ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשנה
לכל  לּיהדּות והּקּנאּות החֹום את מהם נֹוטלים - ּפׁשרֹות על לחּנ רֹוצים ואֹותם הּצעיר, הּדֹור אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאבל
רחמנא־ליצלן! ּבעל־מּום יהּודי לגּדֹול אחר־ּכ עלּול ּבצעירּותם, ּבנׁשמתם ׁשעֹוׂשים והחּסרֹון הּׂשריטה ּבגלל חּייהם. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָימי

ּבׁשביל  אפילּו לכן הּקצה, אל מהּקצה ׁשּיתהּפ לגרֹום יכֹול ּביֹותר קל ׁשינּוי ׁשאפילּו ׁשּמּכיון ּגיסא, לאיד ּגם הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוכן
להׁשּפיע  העלּולים עיקרּיים ּבענינים ּתיקּון ּדֹורׁש החינּו אם וכל־ׁשּכן ּולהׁשּתּדל, להׁשּתּדל ּכדאי הּילד, ּבחינּו קּלה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהטבה

חּייו. ימי ּכל ּבמׁש הּילד ְְֵֶֶֶֶַַַָָעל

(ë)Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ
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הּכהּו, מי נֹודע לא ּבּׂשדה נפל . . ּבאדמה חלל יּמצא "ּכי ערּופה: עגלה ׁשל ענינּה מבֹואר וׁשפטיּבפרׁשתנּו זקני ויצאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
גֹו' ׁשפכּוּומדדּו לא ידינּו ואמרּו וענּו גֹו' ידיהם את ירחצּו גֹו' ההיא העיר זקני וכל גֹו' העגלה את ההיא העיר זקני והֹורידּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

גֹו'" הזה הדם ואילך)את א .(כא, ֶֶַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הדברים לבאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָויׁש

אלקיכם  ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשנאמר ּוּכמֹו חיּותֹו, מקֹור ׁשהּוא ּבהקּב"ה, דביקּותֹו ׁשנפסקה זה הּוא רּוחני ּבמּובן ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ"חלל"
היֹום". ּכלכם ְִֶַַֻחיים

" נמצא להיֹותֹו הּוא לזה ולאּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשדה דה דה דה והגֹורם ּבׂשדה") ("נֹופל .ּבּבּבּבאהלאהלאהלאהלּהּהּהּה" "עׂשו ׁשל מקֹומֹו ׁשם ּובׂשדה ויהדּות. ּתֹורה ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּולהּפילם  חיּותם מקֹור חיים ּבאלקים מדביקּותם חס־וׁשלֹום לנּתקם "ּבׂשדה" ׁשנמצאים לאֹותם ׁשמתנּכל ׂשדה", איׁש .ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

גֹו'". אלקיכם ּבה' הדבקים ד"ואּתם הענין את ּבהם להחליׁש ּפנים ּכל על אֹו ּבׂשדה", . . "חלל - רחמנא־לצלן ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹחללים
" - הּתֹורה הֹוראת ּבאה זה וׁשפטיועל זקני לעׂשֹות ויצאּו יׂשראל, וׁשֹופטי זקני ׁשל ואחריּותם מּתפקידם ׁשזהּו גֹו'", ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבׂשדה". . . ד"חלל המציאּות את מּכל־וכל ולׁשלֹול המצב לתקן ּבהם הּתלּוי ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹאת
לויה", ּובלא מזֹונֹות ּבלא ּוּפטרּונּוהו ראינּוהּו "לא רׁש"י ּופירׁש הזה" הדם את ׁשפכּו לא "ידינּו ּבהכרזתם גם ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹוכמּודגׁש
הסּכנֹות  מּכל עליו ּולהגן ּולחזקֹו הׂשדה) (אל מהעיר היֹוצא מיׂשראל איׁש ּכל ללוֹות העיר זקני ׁשל חֹובתם ׁשזֹוהי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָדהינּו,

"ּבׂשדה". ּבהיֹותֹו לֹו ְְִֶַָָהאֹורבֹות
,לדר צידה לֹו ׁשמסּפקים ידי על וכןמזמזמזמזֹוֹוֹוֹון ן ן ן והּוא ועֹוד), א. יד, חגיגה (ראה מזֹון ׁשנקרא ּתֹורה זֹו המצֹות,לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשים ים ים ים - הם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

רּבה אליהּו דבי ּבּתנא הכניסהּו(פכ"ז)ּוכדאיתא ת ֹורה דברי ּבֹו ׁשאין אדם ראית "אם - וכסיתֹו" ערֹום תראה "ּכי הּפסּוק על ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומצֹות". ּתֹורה ּבֹו ׁשאין מי אלא ּביׂשראל ערּום ל ׁשאין לפי ּבמצֹות וזרזהּו כּו' ּוּתפלה ׁשמע קריאת ולמדהּו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלבית

ÏÎ‡Ócכ  ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).äzãø ãò,dcixi oFWNn df oi` ©¦§¨¥¤¦§§¦¨
`N`,iECx oFWlFrnWOW`dYW ¤¨§¦¤©§¨¤§¥

Ll dtEtkdY`W ,Lil` zrpkpe §¨§§¦§©©¥¤¤©¨

mId zbca ECxie' FnM] DA lFWnY¦§¨§§¦§¦§©©¨
'ux`d lkaE dndAaE minXd sFraE§©¨©¦©§¥¨§¨¨¨¤

'ebe(my i"yx d`xe .ek ,` ziy`xa)xEn`d̈¨

[zFIgd lr mc`d zlWnn lv ¥̀¤¤§¤¤¨¨¨©©©
(oexkfd):` dxez

mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(á)öéåéð÷æ eàéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. ּגדֹולה (סוטה סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני מה)∑e„„Óe.מיחדים ׁשהחלל מּמקֹום (סוטה ¿»¿¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ»¿ִֶֶָָָ
‰ÏÏÁ.ׁשֹוכב  ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡∑ קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד .לכל ֵ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

:ìòa äëLî̈«§−̈§«Ÿ

(ã)ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìâòä-úà¤¨«¤§−̈©¨«©
i"yx£Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑,נעבד קׁשה עגלה ∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא 'ּתבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבקֹופיץ. ערּפּה קֹוצץ ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

הּניחּוהּו ׁשּלא זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבמקֹום ותערף ּפרֹות עׂשתה ׁשּלא ׁשנתּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבת
.ּפרֹות'ֹות לעׂש ֲֵַ

(ä)éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå§¨¨«©

(å)eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåeðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
:eàø àì¬Ÿ¨«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ ּבלא ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ּדין ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
יׂשראל  לעּמ "ּכּפר אֹומרים: והּכהנים לויה. ּובלא ."מזֹונֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג  Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

ÈÚ¯zÈה  ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו  ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ·¿«¬»

Óc‡ז  ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

àë(a)éåéð÷æ eàö.EEN` ,mipwGd §¨§§¥¤©§¥¦¥
'xird ipwf' xn` `le .l`xUi inkg©§¥¦§¨¥§Ÿ¨©¦§¥¨¦
,'mrd lk ipwf' FrnWOW ,'Lipwf' `N ¤̀¨§¥¤¤©§¨¦§¥¨¨¨

mdWd,LipwfAW micgEin?md inE ¤¥©§¨¦¤¦§¥¤¦¥
dlFcb ixcdpq EN`lFcBd oiCd ziA] ¥©§¤§¥§¨¥©¦©¨

l`xUi ipiICn cg`e miraW dpFOd©¤¦§¦§¤¨¦©¨¥¦§¨¥
zifBd zMWlA miaWFId ,einkge©£¨¨©§¦§¦§©©¨¦
oiC lM oEcl mgkA xW`e ,milWExiA¦¨©¦©£¤§Ÿ¨¨¨¦

[zFWtp ipiC zFAxl ,hRWnE(`"eb ,m"`x): ¦§¨§©¦¥§¨
.eããîe:akFW llgdW mFwOn ¨§¦¨¤¤¨¨¥

.ììçä úBáéáñ øLà íéøòä ìà¤¤¨¦£¤§¦¤¨¨

miccFn,cv lklicMi` rcilFf`id §¦§¨©§¥¥©¥¦
xirdddaFxwl` xzFiA ¨¦©§¨§¥¤
llgd:b dxez ¤¨¨

(c).ïúéà ìçð ìàrwxTdW wnr ¤©©¥¨¥¤¤©©§©
FNWcarp `NW ,dWwrxfp `le ¤¨¤¤Ÿ¤¡©§Ÿ¦§©

mlFrn(n"evw): ¥¨
.eôøòåDRxEr uvFwz` KzFg - §¨§¥§¨¥¤

,sxFrd cSn DW`xAdlFcB oiMq Ÿ¨¦©¨¤§©¦§¨
z`xwPd.uitFwztixr oipr dnE ©¦§¥¦¨¦§©£¦©

KM `N` ?dcVA `vnPd llgl dlbrd̈¤§¨¤¨¨©¦§¨©¨¤¤¨¨
`EdÎKExAÎWFcTd xn`:dlbr `aY ¨©©¨¨¨Ÿ¤§¨

W DzpW zaoiicrzFxit dzUr `N ©§¨¨¤£©¦Ÿ¨§¨¥
,zFcle d`iad mxHW -A sxrzelgp ¤¤¤¥¦¨§¨§¥¨¥§©©
`Ed mBW ,dWw Fznc`WFpi`W mFwn ¤©§¨¨¨¤©¨¤¥

zFxit dUFr`ivFdl lBEqn Fpi`W - ¤¥¤¥§¨§¦
icM ,mignvlW Fzbixd lr xRkl §¨¦§¥§©¥©£¦¨¤

mc`EdEgiPd `NW ,dfsiqFdl ¨¨¤¤Ÿ¦¦§¦
zFigleezFxiR zFUrlmiIwl - §¦§§©£¥§©¥

miaFh miUrnE zFevn(.en dheq):d dxez ¦§©£¦¦
(f).äëôL àì eðéãéEkxvEd rECn ¨¥Ÿ¨§ª©©§§

,oM xnFlal lr dzlr ikemc` ©¥§¦¨§¨©¥¨¨
daWgnminc iktFW oiCÎzia ipwGW ©£¨¨¤¦§¥¥¦§¥¨¦



נט mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy
יצמח  אחת ׁשּמׂשריטה יּתכן לנטֹוע, ׁשעֹומדים ּבגרעין ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ,ר אילן ּבׁשתיל ׂשריטה עֹוׂשים ּכאׁשר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָאבל

ּבעל־מּום. ִַַָאילן
:החינּו ּבענין הּוא ְְְִִֵַַוכן

היא  הּפגיעה הרי - ּפׁשרֹות על להסּכים מּוכרח ׁשהּוא לֹו ונדמה ּבחּיים, ּדרּכֹו מחצית עבר ׁשּכבר העמידה, ּבׁשנֹות ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאדם
ארּבעים  יכֹולֹות אחת, לׁשנה ּפׁשרה ויעׂשה יּכׁשל ואם ּפׁשרֹות, ללא הּוא חי ׁשנה ארּבעים ּבלבד. אחדֹות ׁשנים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלמׁש

ׁשלמה. ּביהדּות ויעמֹוד מהּפׁשרה, מּיד ׁשּיׁשּכח ּכח לֹו ליתן ׁשּמאחֹוריו הּקֹודמֹות ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשנה
לכל  לּיהדּות והּקּנאּות החֹום את מהם נֹוטלים - ּפׁשרֹות על לחּנ רֹוצים ואֹותם הּצעיר, הּדֹור אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאבל
רחמנא־ליצלן! ּבעל־מּום יהּודי לגּדֹול אחר־ּכ עלּול ּבצעירּותם, ּבנׁשמתם ׁשעֹוׂשים והחּסרֹון הּׂשריטה ּבגלל חּייהם. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָימי

ּבׁשביל  אפילּו לכן הּקצה, אל מהּקצה ׁשּיתהּפ לגרֹום יכֹול ּביֹותר קל ׁשינּוי ׁשאפילּו ׁשּמּכיון ּגיסא, לאיד ּגם הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוכן
להׁשּפיע  העלּולים עיקרּיים ּבענינים ּתיקּון ּדֹורׁש החינּו אם וכל־ׁשּכן ּולהׁשּתּדל, להׁשּתּדל ּכדאי הּילד, ּבחינּו קּלה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהטבה

חּייו. ימי ּכל ּבמׁש הּילד ְְֵֶֶֶֶַַַָָעל

(ë)Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ

ô :dzãø ãò äîçìî Enò äNòŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑,רּדּוי ללׁשֹון ּכפּופה .ׁשּתהא «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 129 'nr c"kg y"ewla xzei jxe`a d`xe .223 'nr l"g zegiy ihewl t"r)

mihtFWde mipwfd ciwtY©§¦©§¥¦§©§¦

הּכהּו, מי נֹודע לא ּבּׂשדה נפל . . ּבאדמה חלל יּמצא "ּכי ערּופה: עגלה ׁשל ענינּה מבֹואר וׁשפטיּבפרׁשתנּו זקני ויצאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
גֹו' ׁשפכּוּומדדּו לא ידינּו ואמרּו וענּו גֹו' ידיהם את ירחצּו גֹו' ההיא העיר זקני וכל גֹו' העגלה את ההיא העיר זקני והֹורידּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

גֹו'" הזה הדם ואילך)את א .(כא, ֶֶַַָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הדברים לבאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָויׁש

אלקיכם  ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשנאמר ּוּכמֹו חיּותֹו, מקֹור ׁשהּוא ּבהקּב"ה, דביקּותֹו ׁשנפסקה זה הּוא רּוחני ּבמּובן ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ"חלל"
היֹום". ּכלכם ְִֶַַֻחיים

" נמצא להיֹותֹו הּוא לזה ולאּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשדה דה דה דה והגֹורם ּבׂשדה") ("נֹופל .ּבּבּבּבאהלאהלאהלאהלּהּהּהּה" "עׂשו ׁשל מקֹומֹו ׁשם ּובׂשדה ויהדּות. ּתֹורה ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּולהּפילם  חיּותם מקֹור חיים ּבאלקים מדביקּותם חס־וׁשלֹום לנּתקם "ּבׂשדה" ׁשנמצאים לאֹותם ׁשמתנּכל ׂשדה", איׁש .ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

גֹו'". אלקיכם ּבה' הדבקים ד"ואּתם הענין את ּבהם להחליׁש ּפנים ּכל על אֹו ּבׂשדה", . . "חלל - רחמנא־לצלן ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹחללים
" - הּתֹורה הֹוראת ּבאה זה וׁשפטיועל זקני לעׂשֹות ויצאּו יׂשראל, וׁשֹופטי זקני ׁשל ואחריּותם מּתפקידם ׁשזהּו גֹו'", ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבׂשדה". . . ד"חלל המציאּות את מּכל־וכל ולׁשלֹול המצב לתקן ּבהם הּתלּוי ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹאת
לויה", ּובלא מזֹונֹות ּבלא ּוּפטרּונּוהו ראינּוהּו "לא רׁש"י ּופירׁש הזה" הדם את ׁשפכּו לא "ידינּו ּבהכרזתם גם ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹוכמּודגׁש
הסּכנֹות  מּכל עליו ּולהגן ּולחזקֹו הׂשדה) (אל מהעיר היֹוצא מיׂשראל איׁש ּכל ללוֹות העיר זקני ׁשל חֹובתם ׁשזֹוהי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָדהינּו,

"ּבׂשדה". ּבהיֹותֹו לֹו ְְִֶַָָהאֹורבֹות
,לדר צידה לֹו ׁשמסּפקים ידי על וכןמזמזמזמזֹוֹוֹוֹון ן ן ן והּוא ועֹוד), א. יד, חגיגה (ראה מזֹון ׁשנקרא ּתֹורה זֹו המצֹות,לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשים ים ים ים - הם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

רּבה אליהּו דבי ּבּתנא הכניסהּו(פכ"ז)ּוכדאיתא ת ֹורה דברי ּבֹו ׁשאין אדם ראית "אם - וכסיתֹו" ערֹום תראה "ּכי הּפסּוק על ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומצֹות". ּתֹורה ּבֹו ׁשאין מי אלא ּביׂשראל ערּום ל ׁשאין לפי ּבמצֹות וזרזהּו כּו' ּוּתפלה ׁשמע קריאת ולמדהּו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלבית

ÏÎ‡Ócכ  ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).äzãø ãò,dcixi oFWNn df oi` ©¦§¨¥¤¦§§¦¨
`N`,iECx oFWlFrnWOW`dYW ¤¨§¦¤©§¨¤§¥

Ll dtEtkdY`W ,Lil` zrpkpe §¨§§¦§©©¥¤¤©¨

mId zbca ECxie' FnM] DA lFWnY¦§¨§§¦§¦§©©¨
'ux`d lkaE dndAaE minXd sFraE§©¨©¦©§¥¨§¨¨¨¤

'ebe(my i"yx d`xe .ek ,` ziy`xa)xEn`d̈¨

[zFIgd lr mc`d zlWnn lv ¥̀¤¤§¤¤¨¨¨©©©
(oexkfd):` dxez

mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(á)öéåéð÷æ eàéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. ּגדֹולה (סוטה סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני מה)∑e„„Óe.מיחדים ׁשהחלל מּמקֹום (סוטה ¿»¿¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ»¿ִֶֶָָָ
‰ÏÏÁ.ׁשֹוכב  ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡∑ קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד .לכל ֵ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְְְֵֵַַַָָ

(â)øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

:ìòa äëLî̈«§−̈§«Ÿ

(ã)ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìâòä-úà¤¨«¤§−̈©¨«©
i"yx£Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑,נעבד קׁשה עגלה ∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא 'ּתבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבקֹופיץ. ערּפּה קֹוצץ ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ

הּניחּוהּו ׁשּלא זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבמקֹום ותערף ּפרֹות עׂשתה ׁשּלא ׁשנתּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבת
.ּפרֹות'ֹות לעׂש ֲֵַ

(ä)éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå§¨¨«©

(å)eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåeðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
:eàø àì¬Ÿ¨«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ ּבלא ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ּדין ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
יׂשראל  לעּמ "ּכּפר אֹומרים: והּכהנים לויה. ּובלא ."מזֹונֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

È·Òג  Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

ÈÚ¯zÈה  ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו  ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ·¿«¬»

Óc‡ז  ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

àë(a)éåéð÷æ eàö.EEN` ,mipwGd §¨§§¥¤©§¥¦¥
'xird ipwf' xn` `le .l`xUi inkg©§¥¦§¨¥§Ÿ¨©¦§¥¨¦
,'mrd lk ipwf' FrnWOW ,'Lipwf' `N ¤̀¨§¥¤¤©§¨¦§¥¨¨¨

mdWd,LipwfAW micgEin?md inE ¤¥©§¨¦¤¦§¥¤¦¥
dlFcb ixcdpq EN`lFcBd oiCd ziA] ¥©§¤§¥§¨¥©¦©¨

l`xUi ipiICn cg`e miraW dpFOd©¤¦§¦§¤¨¦©¨¥¦§¨¥
zifBd zMWlA miaWFId ,einkge©£¨¨©§¦§¦§©©¨¦
oiC lM oEcl mgkA xW`e ,milWExiA¦¨©¦©£¤§Ÿ¨¨¨¦

[zFWtp ipiC zFAxl ,hRWnE(`"eb ,m"`x): ¦§¨§©¦¥§¨
.eããîe:akFW llgdW mFwOn ¨§¦¨¤¤¨¨¥

.ììçä úBáéáñ øLà íéøòä ìà¤¤¨¦£¤§¦¤¨¨

miccFn,cv lklicMi` rcilFf`id §¦§¨©§¥¥©¥¦
xirdddaFxwl` xzFiA ¨¦©§¨§¥¤
llgd:b dxez ¤¨¨

(c).ïúéà ìçð ìàrwxTdW wnr ¤©©¥¨¥¤¤©©§©
FNWcarp `NW ,dWwrxfp `le ¤¨¤¤Ÿ¤¡©§Ÿ¦§©

mlFrn(n"evw): ¥¨
.eôøòåDRxEr uvFwz` KzFg - §¨§¥§¨¥¤

,sxFrd cSn DW`xAdlFcB oiMq Ÿ¨¦©¨¤§©¦§¨
z`xwPd.uitFwztixr oipr dnE ©¦§¥¦¨¦§©£¦©

KM `N` ?dcVA `vnPd llgl dlbrd̈¤§¨¤¨¨©¦§¨©¨¤¤¨¨
`EdÎKExAÎWFcTd xn`:dlbr `aY ¨©©¨¨¨Ÿ¤§¨

W DzpW zaoiicrzFxit dzUr `N ©§¨¨¤£©¦Ÿ¨§¨¥
,zFcle d`iad mxHW -A sxrzelgp ¤¤¤¥¦¨§¨§¥¨¥§©©
`Ed mBW ,dWw Fznc`WFpi`W mFwn ¤©§¨¨¨¤©¨¤¥

zFxit dUFr`ivFdl lBEqn Fpi`W - ¤¥¤¥§¨§¦
icM ,mignvlW Fzbixd lr xRkl §¨¦§¥§©¥©£¦¨¤

mc`EdEgiPd `NW ,dfsiqFdl ¨¨¤¤Ÿ¦¦§¦
zFigleezFxiR zFUrlmiIwl - §¦§§©£¥§©¥

miaFh miUrnE zFevn(.en dheq):d dxez ¦§©£¦¦
(f).äëôL àì eðéãéEkxvEd rECn ¨¥Ÿ¨§ª©©§§

,oM xnFlal lr dzlr ikemc` ©¥§¦¨§¨©¥¨¨
daWgnminc iktFW oiCÎzia ipwGW ©£¨¨¤¦§¥¥¦§¥¨¦



mihteyס zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז ּבעיני (כתובות הּיׁשר והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה':

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

àò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéèôåù úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` !?mdEp` oi` :mixnF` md KM ¥¤¨¨¥§¦¥¨
itl ,FzzinA minW`WEdEpi`x `l £¥¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦

Fz`iviAEdEpxhtEEpY`n`lAoYil ¦¦¨§©§¥¦¨§Ÿ¦¥
FlzFpFfn,KxCd KxFvleEdEpi`x `l §§¤©¤¤§Ÿ§¦

FCal `vFi.diel `lAmipFr KM lre ¥§©§Ÿ§¨¨§©¨¦
mipdMdeLOrl xRM :mixnF` ©Ÿ£¦§§¦©¥§©§

,'Fbe l`xUiwEqRA xEn`d lkM ¦§¨¥§§¨¨¨©¨

`Ad:g dxez ©¨
(g)øtkðå.ícä íäìixaCn df oi` §¦©¥¨¤©¨¥¤¦¦§¥

`N` ,mipdMdaEzMd`EdW,mxUan ©Ÿ£¦¤¨©¨¤§©§¨
ok EUrXOWxEn`d itM lMd EniIwe ¤¦¤¨¥§¦§©Ÿ§¦¨¨

if` ,o`MoFrd mdl xREkidheq) ¨£©§©¨¤¤¨
(.en:h dxez
(h).øòáz äzàåciBn,aEzMd dfA §©¨§©¥©¦¨¤©¨

dtxrzPW xg` bxFdd `vnp m`W¤¦¦§¨©¥©©¤¦§¨§¨
,dlbrdxRMzp xaMW xn`Y `l ¨¤§¨ŸŸ©¤§¨¦§©¥

oeiM `N` ,WpFrn xEhR gvFxde ,mCd©¨§¨¥©¨¥¤¤¨¥¨
cifnA bxdWbxdi df ixd.FhRWnM ¤¨©§¥¦£¥¤¥¨¥§¦§¨

EgvFxd lW FxEria`EddUrOd ¦¤¨¥©©©£¤
'd ipirA xWId(:fl zeaezk ;.fn dheq): ©¨¨§¥¥

mihtey zyxt zlqg

mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז ּבעיני (כתובות הּיׁשר והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה':

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

àò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéèôåù úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` !?mdEp` oi` :mixnF` md KM ¥¤¨¨¥§¦¥¨
itl ,FzzinA minW`WEdEpi`x `l £¥¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦

Fz`iviAEdEpxhtEEpY`n`lAoYil ¦¦¨§©§¥¦¨§Ÿ¦¥
FlzFpFfn,KxCd KxFvleEdEpi`x `l §§¤©¤¤§Ÿ§¦

FCal `vFi.diel `lAmipFr KM lre ¥§©§Ÿ§¨¨§©¨¦
mipdMdeLOrl xRM :mixnF` ©Ÿ£¦§§¦©¥§©§

,'Fbe l`xUiwEqRA xEn`d lkM ¦§¨¥§§¨¨¨©¨

`Ad:g dxez ©¨
(g)øtkðå.ícä íäìixaCn df oi` §¦©¥¨¤©¨¥¤¦¦§¥

`N` ,mipdMdaEzMd`EdW,mxUan ©Ÿ£¦¤¨©¨¤§©§¨
ok EUrXOWxEn`d itM lMd EniIwe ¤¦¤¨¥§¦§©Ÿ§¦¨¨

if` ,o`MoFrd mdl xREkidheq) ¨£©§©¨¤¤¨
(.en:h dxez
(h).øòáz äzàåciBn,aEzMd dfA §©¨§©¥©¦¨¤©¨

dtxrzPW xg` bxFdd `vnp m`W¤¦¦§¨©¥©©¤¦§¨§¨
,dlbrdxRMzp xaMW xn`Y `l ¨¤§¨ŸŸ©¤§¨¦§©¥

oeiM `N` ,WpFrn xEhR gvFxde ,mCd©¨§¨¥©¨¥¤¤¨¥¨
cifnA bxdWbxdi df ixd.FhRWnM ¤¨©§¥¦£¥¤¥¨¥§¦§¨

EgvFxd lW FxEria`EddUrOd ¦¤¨¥©©©£¤
'd ipirA xWId(:fl zeaezk ;.fn dheq): ©¨¨§¥¥

mihtey zyxt zlqg

גילוי אלקות בעולמות, צריך שיהי' תחילה "מ"ב קשה", שהו"ע הדין והצמצום, וע"י צירופם 
יחד )של הדין והחסד( נעשה הצירוף ד"מ"ב ור"ך".

ויש לומר שענין זה הוא גם בעבודת האדם: כל המניעות ועיכובים על אלקות שמצד 
מדת הדין והצמצום )החל מירידת נשמתו לעוה"ז4 וכלה בירידה של זמן הגלות5(, אין הכוונה 
בהם בשביל ההסתר עצמו, אלא כדי שהאדם יתגבר עליהם, ויגלה בהם שהם מגלים אלקות 

מצד ענינם. 

4( ראה תניא פל"ז. 
5( ראה תו"א ר"פ נח.

המשך מעמוד ג

            

שטף  וכלי חרס שכלי מורה הגמרא לשון פשטות
גבו  נטמא בגבו, טומאה נגעה אם ובשניהם בכל, שווים

תוכו. ולא
משקין  שטומאת יתכן איך - הראב"ד קושיית ואת
משנה': ה'כסף מתרץ - דאורייתא מטומאה חמורה מדרבנן

שעלולים  כיון הזב, מטומאת יותר במשקין החמירו חכמים
'הכשר' צריכים אינם כי יתר בקלות טומאה שבת לקבל (רש"י

גזרה) ד"ה ב להיות יד, זה מטעם המשקין על שגזרו וכמו
התורה  ומן ב'ראשון' נטמאו אם (אפילו לטומאה' 'ראשון

'שניים'). הם

המשך מעמוד עע



סי mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז ּבעיני (כתובות הּיׁשר והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה':

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

àò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéèôåù úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` !?mdEp` oi` :mixnF` md KM ¥¤¨¨¥§¦¥¨
itl ,FzzinA minW`WEdEpi`x `l £¥¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦

Fz`iviAEdEpxhtEEpY`n`lAoYil ¦¦¨§©§¥¦¨§Ÿ¦¥
FlzFpFfn,KxCd KxFvleEdEpi`x `l §§¤©¤¤§Ÿ§¦

FCal `vFi.diel `lAmipFr KM lre ¥§©§Ÿ§¨¨§©¨¦
mipdMdeLOrl xRM :mixnF` ©Ÿ£¦§§¦©¥§©§

,'Fbe l`xUiwEqRA xEn`d lkM ¦§¨¥§§¨¨¨©¨

`Ad:g dxez ©¨
(g)øtkðå.ícä íäìixaCn df oi` §¦©¥¨¤©¨¥¤¦¦§¥

`N` ,mipdMdaEzMd`EdW,mxUan ©Ÿ£¦¤¨©¨¤§©§¨
ok EUrXOWxEn`d itM lMd EniIwe ¤¦¤¨¥§¦§©Ÿ§¦¨¨

if` ,o`MoFrd mdl xREkidheq) ¨£©§©¨¤¤¨
(.en:h dxez
(h).øòáz äzàåciBn,aEzMd dfA §©¨§©¥©¦¨¤©¨

dtxrzPW xg` bxFdd `vnp m`W¤¦¦§¨©¥©©¤¦§¨§¨
,dlbrdxRMzp xaMW xn`Y `l ¨¤§¨ŸŸ©¤§¨¦§©¥

oeiM `N` ,WpFrn xEhR gvFxde ,mCd©¨§¨¥©¨¥¤¤¨¥¨
cifnA bxdWbxdi df ixd.FhRWnM ¤¨©§¥¦£¥¤¥¨¥§¦§¨

EgvFxd lW FxEria`EddUrOd ¦¤¨¥©©©£¤
'd ipirA xWId(:fl zeaezk ;.fn dheq): ©¨¨§¥¥

mihtey zyxt zlqg

mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז ּבעיני (כתובות הּיׁשר והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה':

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

àò÷ 'îò ïî÷ì äñôãð íéèôåù úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

`N` !?mdEp` oi` :mixnF` md KM ¥¤¨¨¥§¦¥¨
itl ,FzzinA minW`WEdEpi`x `l £¥¦§¦¨§¦¤Ÿ§¦

Fz`iviAEdEpxhtEEpY`n`lAoYil ¦¦¨§©§¥¦¨§Ÿ¦¥
FlzFpFfn,KxCd KxFvleEdEpi`x `l §§¤©¤¤§Ÿ§¦

FCal `vFi.diel `lAmipFr KM lre ¥§©§Ÿ§¨¨§©¨¦
mipdMdeLOrl xRM :mixnF` ©Ÿ£¦§§¦©¥§©§

,'Fbe l`xUiwEqRA xEn`d lkM ¦§¨¥§§¨¨¨©¨

`Ad:g dxez ©¨
(g)øtkðå.ícä íäìixaCn df oi` §¦©¥¨¤©¨¥¤¦¦§¥

`N` ,mipdMdaEzMd`EdW,mxUan ©Ÿ£¦¤¨©¨¤§©§¨
ok EUrXOWxEn`d itM lMd EniIwe ¤¦¤¨¥§¦§©Ÿ§¦¨¨

if` ,o`MoFrd mdl xREkidheq) ¨£©§©¨¤¤¨
(.en:h dxez
(h).øòáz äzàåciBn,aEzMd dfA §©¨§©¥©¦¨¤©¨

dtxrzPW xg` bxFdd `vnp m`W¤¦¦§¨©¥©©¤¦§¨§¨
,dlbrdxRMzp xaMW xn`Y `l ¨¤§¨ŸŸ©¤§¨¦§©¥

oeiM `N` ,WpFrn xEhR gvFxde ,mCd©¨§¨¥©¨¥¤¤¨¥¨
cifnA bxdWbxdi df ixd.FhRWnM ¤¨©§¥¦£¥¤¥¨¥§¦§¨

EgvFxd lW FxEria`EddUrOd ¦¤¨¥©©©£¤
'd ipirA xWId(:fl zeaezk ;.fn dheq): ©¨¨§¥¥

mihtey zyxt zlqg

גילוי אלקות בעולמות, צריך שיהי' תחילה "מ"ב קשה", שהו"ע הדין והצמצום, וע"י צירופם 
יחד )של הדין והחסד( נעשה הצירוף ד"מ"ב ור"ך".

ויש לומר שענין זה הוא גם בעבודת האדם: כל המניעות ועיכובים על אלקות שמצד 
מדת הדין והצמצום )החל מירידת נשמתו לעוה"ז4 וכלה בירידה של זמן הגלות5(, אין הכוונה 
בהם בשביל ההסתר עצמו, אלא כדי שהאדם יתגבר עליהם, ויגלה בהם שהם מגלים אלקות 

מצד ענינם. 

4( ראה תניא פל"ז. 
5( ראה תו"א ר"פ נח.

לשבוע פרשת שופטים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח מנחם אב
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' אלול
פרק כ, מפרק א 

עד סוף פרק ט
ופרקים א-ג

יום שני - כ"ט מנחם אב
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' אלול
מפרק י

עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום שלישי - ל' מנחם אב
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

שבת קודש - ד' אלול
פרק כ,

מפרק כג עד סוף פרק כח ופרקים י-יב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

            

שטף  וכלי חרס שכלי מורה הגמרא לשון פשטות
גבו  נטמא בגבו, טומאה נגעה אם ובשניהם בכל, שווים

תוכו. ולא
משקין  שטומאת יתכן איך - הראב"ד קושיית ואת
משנה': ה'כסף מתרץ - דאורייתא מטומאה חמורה מדרבנן

שעלולים  כיון הזב, מטומאת יותר במשקין החמירו חכמים
'הכשר' צריכים אינם כי יתר בקלות טומאה שבת לקבל (רש"י

גזרה) ד"ה ב להיות יד, זה מטעם המשקין על שגזרו וכמו
התורה  ומן ב'ראשון' נטמאו אם (אפילו לטומאה' 'ראשון

'שניים'). הם
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כבפנים. תוקן התיקון" ב"לוח אבל כא.7."כעוע"ג", יז, הסמ"ק).8.דה"א (בשם סס"א או"ח ב"י ראה
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וש"נ.9. סרנ"א. יו"ד שו"ע הכוונה 10.ראה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כתוב שם דהרי - א) צח, סנה' א. קלט, (שבת בש"ס מקור Ù„‰למ"ש שמציינים הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .

(שם)] בש"ס דעולא מהמימרא הרמב"ם להלשון‡ÔÈדברי - מקומות בכו"כ - להתוכן.ÂÈ„˜כוונתם כ"א -ÌÒÂÙÓÎÂ שם וראה .
"ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף

- "נגאלין" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - ויל"ש.Ú"ÚÏבגמ' בש"ס מצאתי' לא
ולכך  בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר מאשר אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה

כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" א'.11.כותב משנה א' פרק
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כד". (ב"פ), כב טז, קצא.אוה"ת4.אגה"ק ע' א כרך ˘ËÈÏ"‡:5.ויקרא "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."ספל"א ח"א לפנינו:6."ראה בתניא

כבפנים. תוקן התיקון" ב"לוח אבל כא.7."כעוע"ג", יז, הסמ"ק).8.דה"א (בשם סס"א או"ח ב"י ראה
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וש"נ.9. סרנ"א. יו"ד שו"ע הכוונה 10.ראה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כתוב שם דהרי - א) צח, סנה' א. קלט, (שבת בש"ס מקור Ù„‰למ"ש שמציינים הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .

(שם)] בש"ס דעולא מהמימרא הרמב"ם להלשון‡ÔÈדברי - מקומות בכו"כ - להתוכן.ÂÈ„˜כוונתם כ"א -ÌÒÂÙÓÎÂ שם וראה .
"ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף

- "נגאלין" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - ויל"ש.Ú"ÚÏבגמ' בש"ס מצאתי' לא
ולכך  בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר מאשר אצלנו מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה

כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" א'.11.כותב משנה א' פרק
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.1‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא איכה 2.)
כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? ואש גבורה מצות ‚„ÏÂ‰הם - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -
של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה הרי (È‚הצדקה) עוז שנק' מקדים ולכן פל"ו:ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין).

שהוא כו') לבוש שום כו'ÔÂ˘Ïבלי בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו (ולא
לקמן". ראה -

             

       
         

      
       

   
   

 
  

    
  
  
    

  
   
   
    

  
    
    
 
   
  

    
  
  
  
  
  
   

        
      

      
     

      
        
           
         

        
       

        
     

        
      
       

      
  

  
  

  
 
   

  
   

  
   

  
  
    
    
   

   
  

  
 

  
 
  
 
  
    

        
         

        
         
         
        
         
       
       
         
        

       

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

 
        
       
       
        
       
      
        

       

       
        
      
       
       
      
      
        
         
        
      
       

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

א.6. יא.7.קטז, כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל ב.12.תקו"ז פח, שבת
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של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה הרי (È‚הצדקה) עוז שנק' מקדים ולכן פל"ו:ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין).
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לקמן". ראה -
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.13‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ שכבר (לאחרי "מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") ולאÚÌÏÂאמר ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - ֿ ËÓÏ‰מזה) (וכהדגשתו !Â˙ÙÒÂ‰"ווינציקער "נישט בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי שיעורÎ"ÂÎÂ(צ"ע יש ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף -ËÓÏ‰פעמים
שציצית - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף מוסיףÈ‚פרוטה אינו על ÌÂÏÎגודלין

ששיעור„Èהציצית ז.א. ˘ÈˆÈˆ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח סי'15.שו"ע או"ח
סל"ט. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף ˘ËÈÏ"‡:16.לב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈÂÚÈ"לכאורה - עגולה ‰‚Ï‰כלל (לא

בציצית וגם שש ˘ÈÙÏ'וכיו"ב). (ובעל מחומש דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו ישנן הגבלות כו"כ -
) בכללו דיש קצוות) איזוÂÏ„‚Âויותר דלכאורה "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ ˜Ò"„מ)מרובע,

תרנ.17.שולל". ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד הי"ד.21.שו"ע פ"א מעה"ק הל' 22.רמב"ם

שם. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד 27.שו"ע

ג. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ר"ה
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ב.30. לד, עומדין.31.ברכות אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת פרש"י



סז              

אלול  א' רביעי יום
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.13‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ שכבר (לאחרי "מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") ולאÚÌÏÂאמר ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - ֿ ËÓÏ‰מזה) (וכהדגשתו !Â˙ÙÒÂ‰"ווינציקער "נישט בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי שיעורÎ"ÂÎÂ(צ"ע יש ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף -ËÓÏ‰פעמים
שציצית - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף מוסיףÈ‚פרוטה אינו על ÌÂÏÎגודלין

ששיעור„Èהציצית ז.א. ˘ÈˆÈˆ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח סי'15.שו"ע או"ח
סל"ט. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף ˘ËÈÏ"‡:16.לב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈÂÚÈ"לכאורה - עגולה ‰‚Ï‰כלל (לא

בציצית וגם שש ˘ÈÙÏ'וכיו"ב). (ובעל מחומש דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו ישנן הגבלות כו"כ -
) בכללו דיש קצוות) איזוÂÏ„‚Âויותר דלכאורה "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ ˜Ò"„מ)מרובע,

תרנ.17.שולל". ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד הי"ד.21.שו"ע פ"א מעה"ק הל' 22.רמב"ם

שם. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד 27.שו"ע

ג. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ר"ה

             

אלול  ב' חמישי יום
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ב.30. לד, עומדין.31.ברכות אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת פרש"י



סח             

אלול  ג' שישי יום
          

       
      

      
      

   
  

   
   
   
   
   
  
   
   
   
  
   
     
   
   

           
        

     
       

        
        

      
        

       
       

        

         
       

         
         

  
   

   
  
   

  
     

  
 

   
 

  
   

  
   

    
         

       
          

         
        

           
         
           
         
          



          
 

   
  

   
  

 
   

         
  
  
  
 

   
   
     

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

 

 

       
       
       
      
      
       
       
       
        
       
       
        

   

     
        
         
        
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ג.33. כא, ˘ËÈÏ"‡:34.משלי "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Ó.מזבח נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי
זה  ואיך לעיל, כמפורש עולם חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה
ויש  עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר
וירא  אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר

א. א.35.צט, נ, ד.36.כתובות ב, יז.37.איוב קג, תהלים

              

אלול  ד' קודש שבת יום
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כב.38. ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."וגלות החורבן - באגה"ת 41."והראי' לעיל כמשנ"ת
42.9.פ"ג. הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' כב.1.רמב"ם ט, ‡„2"ÂÓ.דניאל ˜"Î ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מובן אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :‰ÏÎ˘‰‰È ויל"פ זה! לשלול
ע"י דאדרבה דקס"ד קדושה„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡(בקיצור) ונמשכת כו' יקרא אסתלק דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ÂÈÏÚÏÚ‰ישכון

Ì„‡‰,('כו˘ÂÙÓÂ,(הה"מ בשם ד) (ט, ואתחנן לקו"ת להרמב"ם. מח"פ מ"ו וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז"ל
אדם יאמר יאמר‡"‡שלא אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו אבל ÚÓÏ˘‰כו' שם) (כמבואר נמי הכי דאין כו' ולהשכילך ,(

הדרך זו ÔÂÎ˘È."(3לא (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰רצונך (בטל שזהו  משמע זה לדרגת ÂÎÂ'"מל' נוגע (



סט              

אלול  ג' שישי יום
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ג.33. כא, ˘ËÈÏ"‡:34.משלי "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Ó.מזבח נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי
זה  ואיך לעיל, כמפורש עולם חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה
ויש  עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר
וירא  אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר

א. א.35.צט, נ, ד.36.כתובות ב, יז.37.איוב קג, תהלים

              

אלול  ד' קודש שבת יום
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כב.38. ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."וגלות החורבן - באגה"ת 41."והראי' לעיל כמשנ"ת
42.9.פ"ג. הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' כב.1.רמב"ם ט, ‡„2"ÂÓ.דניאל ˜"Î ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מובן אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :‰ÏÎ˘‰‰È ויל"פ זה! לשלול
ע"י דאדרבה דקס"ד קדושה„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡(בקיצור) ונמשכת כו' יקרא אסתלק דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ÂÈÏÚÏÚ‰ישכון

Ì„‡‰,('כו˘ÂÙÓÂ,(הה"מ בשם ד) (ט, ואתחנן לקו"ת להרמב"ם. מח"פ מ"ו וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז"ל
אדם יאמר יאמר‡"‡שלא אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו אבל ÚÓÏ˘‰כו' שם) (כמבואר נמי הכי דאין כו' ולהשכילך ,(

הדרך זו ÔÂÎ˘È."(3לא (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰רצונך (בטל שזהו  משמע זה לדרגת ÂÎÂ'"מל' נוגע (
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הבטל  בדבר רק אפשרי - ה' ישכון ואואפ"ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" אור ד"ישכון העבודה
ש"ישכוןÁÎעכ"פ הביטוי‡Â(פ"ו); גם צ"ל - ה'" ומתלבשת ÈÂÏÈ‚(גילוי) ששוכנת - ד"ישכון" באופן יהי' ושזה (בפועל);

כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול גם צ"ל - מ"ד.אבו 4.ובקביעות פ"ב ˘ËÈÏ"‡:5.ת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ משמע"
˘È˘ ËÂ˘Ù„."(פמ"ט) כו' בטבעו בהן דקשור בתומ"צ, והיינו - הזה הרצון מכ"ב.6.לו פ"ד ˘ËÈÏ"‡7.אבות "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰:

תענוג". אינו תמידי תענוג יד.8."וע"ד כט, ו.9.דה"א קיט, 10.21.תהלים הערה לקמן ˘ËÈÏ"‡:11.ראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
פ"ב". שהיחוה"א "כדלעיל
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שחרית.13.שם.12. של ק"ש ברכות יב.14.נוסח צד, א.15.תהלים סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ ˘ËÈÏ"‡:18."להעיר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ יל"פ"

ענין מוסיף ואילך È˜ÈÚ(2שמכאן ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל התבוננות ‡„ÓÓ.".19"ÂÓ˘בה˘ÈÁÈ'שמסקנת ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘"ÂÓÂ˜Óזה לשלפני מתאים -ÈÙ Â‡ואיך במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .ÁÎÂÓ˘.להביאו

מובן אינו וכו',ÏÏÎדלכאורה במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע דאין משנ"ת ע"פ :
ובאוה"ת  לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו ' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם

בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ לתנ"ך ˘ËÈÏ"‡:20.שלו "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ביוצר שהנדון שנת"ל È˘‡.".21˜"Î˙"כמו ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡שיש אף דמרמז שוניםÁÎ"י"ל האגה"קÌÈÎÙ‰Âעתים בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ'..22

:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."חי הוא ושעה עת בכל והרי - נברא דבשבילה ושעה".23."כיון עת "בכל שצ"ל טעם ‰Ú˙24.עוד
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:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Îהיפך ויל"פ: רגיל. לא וגם מיותר (כנ"לÌˆÚ"לכאורה ומציאותו בריאתו ‰Ú˙25.נברא)".˘ÏÈ˘‰ענין
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î- יחיש צ"ל כאן גם ואולי שם. תרגום וראה טז כח, ישעי' כה".'"ע"ד ב, קהלת תרגום וראה Î"˜26.יודין. ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡.[24 [הערה ˘ËÈÏ"‡:27."כנ"ל" "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו "תקו"ז
˘ËÈÏ"‡:28.(באו"ה). "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰לעיל"‡Ï לאחר - כאן משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה הודגש

הענין חפץ".„ÌÈÈÁשהדגיש שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני כג.29.באור לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰"‰Â‡ÎÏ צע"ק
דפסוק השגח"פÊ‰השייכות ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, נר'˜Ì„Âדוקא בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומובן לזה.

˜ÂÈ„‰ Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' ל "נ
שנוגע 'מחשבת'".Ô‡Îאסיפא גם - עניניו" ד"כל "מחשבת") התרגום פי' שם.33.(ע"פ תהלים
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.34:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."ב לד, ברכות "וכמחז"ל
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.34:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."ב לד, ברכות "וכמחז"ל
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˜ÂÈ„‰ Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' ל "נ
שנוגע 'מחשבת'".Ô‡Îאסיפא גם - עניניו" ד"כל "מחשבת") התרגום פי' שם.33.(ע"פ תהלים
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המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום עמישי עמ' א



היום יום . . . עד

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ

ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאֶבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאֶבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ

ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

ד ּומֹוִביִלים. ָיָקר יֹוֵתר הּוא –  ּיָ ּנֹוְטִלים ּבַ ֹכַח ַעְצמֹו. ַנֲעֶלה יֹוֵתר הּוא – ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ּבְ
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ַרב  "ֶזֶכר  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ ּוְלֻדְגָמא:  ְקָצִרים.  ַמֲאָמִרים  ה  ְתִחּלָ ּבִ אֹוֵמר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ָ ּשׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ טּוְבָך" – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ַהּכִ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום  ּדְ ִני  ׁשֵ ִמּיֹום  ר  דּוַע, ֲאׁשֶ ַהּיָ ם מֹורֹו  ׁשֵ ּבְ ם טֹוב(  ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים: ט  ה ּפְ ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹשִׁ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ לֹשָׁ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ יֹאְמרּו ּבְ
רֹאׁש ֹחֶדׁש,  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ֵ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשׁ ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ַיְתִחיל ּבְ
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עה היום יום . . . 

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ְוִיְרָאתֹו  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ַאֲהַבת  ּבְ ְיָקִרים  ֲחָפִצים  ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵחֶפץ",  "ֶאֶרץ  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא,  רּור  ּבָ ָבר  ּדָ עֹוֵרר.  ּמְ ּבַ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּלּוי  ּגִ ַבר  ּדְ ְוֵאין  טֹובֹות,  ּוִמּדֹות 
לּוי  ן ֲהלֹא ַהּכֹל ּתָ ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. ּבְ

ִפי  ּכְ ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ּוַמְכִריָחם  ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ַעל  ד  ּוְמַפּקֵ ַהּגֹוֵזר  ֶעְליֹון  ּכַֹח  הּוא  ָהָרצֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֵהן  ַעְצמֹו  ּבְ ֵהן  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  ָהָרצֹון  ֶאת  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם  ּלֹו,  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ן  ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֲאִמין ּבְ ַהּמַ
ִריְך  ּצָ ָבר ׁשֶ ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ְ ם ִמּשׁ ִנים, אֹו ּגַ ָ ּשׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ֵאיֶזה ּבֵ
ֵמָאז  ה  ִהּנֵ זּו  ַהּלֵ ָמה  ְנׁשָ ְוַגם  נֹו,  ּוְלַתּקְ ְלָבְררֹו  בֹוא  ּתָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתּה  ה  ְמַחּכֶ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ אֹו  ֵרר  ְלִהְתּבָ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ַגע  ּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ית  ּלִ ַהּטַ ק  נֹוׁשֵ ּוְבסֹוָפּה,  ִריָאה  ַהּקְ ת  ְתִחּלַ ּבִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ נֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה:  ְרכֹות  ּבִ ֵסֶדר 
ֶפר־ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר־ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ֶפר־ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ ּסֵ ּבַ

ב  ֶכל, ִאיׁש – ַמֲעַלת ַהּלֵ ָאִרים: ָאָדם – ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָעה ּתְ ָנם ַאְרּבָ י, ֶיׁשְ ַמֲעַלת ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּבְ
ר ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ְוַהּמִ
ֶגֶבר עֹוֵסק ִעם ָהֱאנֹוׁש  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ְלַהְגּבִ

ֲעלֹות  ל אֹוָתם ַהּמַ ָנם ּכָ ֱאנֹוׁש ֶיׁשְ ַגם ּבֶ ֶהְכֵרַח ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֱאנֹוׁש ִאיׁש אֹו ָאָדם, ֲהֵרי ּבְ ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ּדְ
ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ
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עו            

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ח ראשון יום ?    

       
           

      
ירק  על וניתז השחיטה בתחילת הבהמה מן השותת דם
מסתפק  הדם, נתקנח השחיטה שנגמרה ולפני תרומה של

חייא א)רבי לו, לקבל (חולין הירק את מכשיר זה דם אם
טומאה.

לשחיטה  'ישנה האם הם: הספק שצדדי אשי רב ומבאר
חיתוך  מתחילת השחיטה מעשה וכל סוף', ועד מתחילה
שניתז  הדם כן ואם 'שחיטה', נחשב סופה ועד הסימנים
לקבל  הירק את ומכשיר שחיטה' 'דם הוא השחיטה בתחילת
היא  בגמרה ורק בסוף' אלא לשחיטה 'אינה או טומאה
'דם  הוא השחיטה בתחילת שניתז והדם 'שחיטה' נקראת
אוכלים  אין - ומספק טומאה, לקבל מכשיר שאינו מכה'
טמאה) תרומה (כדין אותו שורפים ואין נטמא, שמא אותו

הוא. וטהור הוכשר לא שמא
ועוד):וקשה שם. חולין יוסף ראש המשנה. (מרכבת

המוקדשין פסולי הי"ח)בהלכות הרמב"ם:(פ"א כתב
פסולין, בפנים... וגמרן בחוץ סימנים מיעוט "שחט
ששחט  קרבן היינו, סוף". ועד מתחלה ישנה שהשחיטה
כדעת  חוץ, שחוטי משום חייב לעזרה מחוץ סימניו מיעוט

יוחנן ב)רבי כט, סוף',(חולין ועד מתחילה לשחיטה ש'ישנה
'שחיטה'. נחשבת סימנים) (מיעוט השחיטה תחילת וגם

אם  ספק השחיטה, בתחילת שניתז שדם כאן פסק ומדוע
נחשבת  השחיטה תחילת גם והרי שחיטה' ל'דם נחשב

טומאה? לקבל להכשיר צריך בה הניתז והדם שחיטה
שחט  שאם הרמב"ם, בדעת נקט שמח' ה'אור אמנם,

פסולה השחיטה בחוץ סימנים חוששים מיעוט אנו כי
רק  כתב ולכן סוף', ועד מתחילה לשחיטה 'ישנה שמא

יוחנןשהשחיטה שלרבי הגמרא, מלשון (בשינוי
יוסף' ה'ראש כתב כבר אך חוץ). שחוטי (שם)משום

הרמב"ם  מלשון וגם כן, משמע לא הגמרא שמסוגיית
הוא  שכך משמע סוף") ועד מתחילה ישנה ("שהשחיטה

בוודאות.
המשנה' ה'מרכבת כהונה')ומבאר ה'בתי :(בשם

מעשה  וכל סוף', ועד מתחילה לשחיטה 'ישנה אם אף
אם  ולכן עליו, 'שחיטה' שם סיומה ועד מתחילתה השחיטה
יש  עדיין חוץ, כשחוטי נחשב בחוץ הסימנים מיעוט שחט

מתי בגמר להסתפק האם - לחול השחיטה
מתגלה עליה השחיטה 'שחיטה' שם שמתחילה

הירק את הכשיר אז שניתז מעלה והדם אינו מכן לאחר הדם (וקינוח

מוריד) רקואינו שמא הדם או ואם השחיטה, חלה
מכשיר הוא הרי קיים, השחיטה אבל שמתחילת ,

בתחילת  שניתז הדם כי 'הכשר', כאן אין נתקנח אם
"תולין  זה ספק ומפני שחיטה' 'דם עדיין היה לא השחיטה

שורפין". ולא אוכלין לא עליו,

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ט שני יום   

       
           

          
          
         

 
ידי  על הלכתית בחלות חלוקות שלוש נאמרו זו בהלכה

קטן:
 מוכחת שמטרתו מעשה עושה הקטן כאשר :

מהתורה. מועיל המעשה לגמרי, מתוכו
,מטרתו מה מהמעשה להבין ניתן לא כאשר :

בכוח  אין מסוימת, מטרה לשם חשב הקטן אם אפילו
דין. ליצור מחשבתו

    מוכחת לא המטרה כאשר :
תורה  מדין לכך, נוטה שההסתברות אלא מהמעשה בבירור
זאת  לראות החמירו מדרבנן אך מועילה, המחשבה אין

לחומרא מועילה ומחשבתו גמור חולין,כמעשה תוספות (ע"פ

הרמב"ם) בדעת כאן .משל"מ
שירד  מנת על הגג לראש פירותיו המעלה קטן ולכן,

לא  אך מעשיו' מתוך ניכרת ש'מחשבתו הטל, עליהם
הפירות  את להכשיר מועיל זה אין התורה מן בוודאות,

טומאה. מקבלים מדרבנן אך טומאה, לקבל
כשרים  וקטן שוטה שחרש נפסק ידיים, לנטילת ובנוגע
שנטילת  אף על כי שביארו, מהראשונים ויש ידיים, ליטול
שוטה  חרש לנטילה), פסול קוף (ולכן כוונה צריכה ידיים

כוונה להם שיש משום כשרים ה)וקטן א, ידים והיינו (ר"ש ,
מעשיו' מתוך ניכרת כ'מחשבתו נחשבת ידיים שנטילת
ככוונה  זאת החשיבו שמדרבנן וכיון לטהרה, שמתכוון
מדרבנן  רק שחיובה לאכילה ידיים בנטילת המועילה,

הקטן כוונת יא)מועילה קנט, או"ח הגר"א .(ביאור
ניכרת  'מחשבתו שלדעתו לדייק יש הרמב"ם מדברי אך
שהרי  ושוטה, בחרש ולא בקטן רק מועילה מעשיו' מתוך
חרש  העלום ('אם וקטן שוטה בחרש ההלכה את פתח
קטנים  בהן ('הפכו בקטן וסיים הוכשרו'), לא . . וקטן שוטה
מחשבתו  מועילה בקטן שרק ומכאן מוכשרים'), אלו הרי . .
 ֿ מהֿשאין דעת, מקצת לו ויש מאחר מעשיו, מתוך הניכרת

כלל דעת להם שאין ושוטה בחרש ד"ה כן ב יב, חולין יוסף (ראש

ר"י) .בעי

            

ה'תשע"ד  אב מנחם ל' שלישי יום     

       
        

  
מהרש"ל י"ט)כתב ס' ב, פרק ביצה שלמה של לטבול (ים שצריך

 ."הרגל כניסת קודם עצמו לטהר "כדי
שיהיו  כדי היא ברגל הטהרה שחובת הרמב"ם, ומדברי
ה'צל"ח' רצה קדשים" ולאכול למקדש להיכנס "נכונים

הלל) ובית ד"ה רש"י ב, יז, בזמן (ביצה רק נוהג שהחיוב לדייק
ואין  קודש שאין הזה בזמן לא אך קיים המקדש שבית
רק  חל היה החיוב המקדש, בזמן גם מזו: ויתירה מקדש.
הרחוקים  אבל לה סמוך או בירושלים הנמצאים אלו על

להיטהר. חייבים אינם לרגל עולים ואינם מירושלים
דבריו בהמשך דלא)ואולם ד"ה רש"י ב יח, בו,(שם חזר

מהגמרא ב)והוכיח טו, להיטהר (ר"ה חובה הזה בזמן שאף
לאחר  שהיה יצחק, רבי הוא זו הלכה בעל שהרי ברגל,

שנאמר  ברגל עצמו לטהר אדם "חייב ואמירתו החורבן,
ולפי  מקום. או זמן הגבלת ללא נאמרה תגעו" לא ובנבלתם
נכונים  שיהיו כדי הוא החיוב שטעם הרמב"ם דברי גם זה
הבית, בזמן רק הוא שהחיוב כוונתו אין למקדש, להיכנס
שקדושת  (אף טהרה כזמני נקבעו שהרגלים לבאר אלא

שברגלי  משום יותר) חמורה למקדש שבת להיכנס "נכונים ם
תגעו", לא "ובנבלתם שהציווי וודאי אך קדשים", ולאכול

הזה. בזמן גם חל החיוב, מקור שהוא
הרגל  קדושת מצד היא ברגל הטהרה רש"י לדעת גם
נקט  ולכן קדשים, ואכילת למקדש לכניסה קשורה ואינה

לש"ס ב)בפירושו כט, הטהרה (יבמות על מוזהרות שנשים
דבריו  משמעות וכן לרגל. בעליה מחויבות שאינן אף ברגל,

התורה על יח)בפירושו יא, ברגל (ויקרא עצמו לטהר שהחיוב
מקום ובכל זמן בכל חל אלא לרגל בעליה תלוי (לקוטי אינו

(61 עמ' לב, .שיחות

ה'תשע"ד  אלול א' רביעי יום ?'  ' 

         
          
          
          

   
מהגמרא הוא זו הלכה ב)מקור כו, האומרת (חגיגה

'כלי  כי טומאה מקבל היה לא המקדש שבבית שהשולחן
טומאה. מקבל אינו בקביעות) במקומו (עומד לנחת' העשוי
הרגלים  לעולי להראות (כדי אותו מגביהים שהיו בגלל ורק

לנחת. העשוי ככלי אינו הפנים), לחם את
שבבית  מהשולחן ראיה להביא אין הראב"ד: ומשיג

היה שכן 'כלי המקדש, נחשב ולכן ממקומו, לטלטלו
מחזיק  שאינו (אף טומאה מקבל ואינו לנחת' העשוי
שעשוי  אף בטלטול, המותר עץ כלי אבל סאה), ארבעים

סאה). ארבעים מחזיק אינו (אם טומאה מקבל לנחת
יש  איסור מה יודע "איני משנה': ה'כסף עליו והקשה
יהושע' ה'פני ומיישב המקדש]"? שולחן [של בטלטולו

א) פד, על (שבת אין כי מוקצה, מדין הוא הטלטול איסור :
כלי. תורת השולחן

נפתוח' ה'מי ל"ה)אך משנה (פרפר א. עליו: מקשה

היא א)מפורשת קמג, [השולחן](שבת הטבלא את מסלק
רש"י ופירש אלא)כולה", ד"ה א ב, כלי (ביצה תורת "שיש :

כך  משום האם בשבת, לטלטלו אסור אם אף ב. עליה".
הולכים  הרי החול? בימות גם לנחת העשוי עץ כלי ייחשב
אין  בטלטול, מותר החול שבימות וכיון תשמישו, רוב לפי

טומאה! יקבל בשבת ואף לנחת עשוי להחשיבו
בגמרא  כמובא הוא הראב"ד לדעת הטלטול איסור אלא

לחם (שם) השולחן על "ונתת נאמר המקדש בשולחן אשר
לפני על פנים מונח להיות צריך הפנים שלחם וכיון ,"

ממקומו השולחן את לטלטל אסור השבוע, כל (מי השולחן

שם) .נפתוח
האחרונים שם)והביאו נפתוח מי ב. כו, חגיגה אבן ראיה (טורי

בגמרא  מהמסופר הרמב"ם ב)לשיטת כו, כנסת (מגילה בית על
שחדרה  מת טומאת בגלל אליו להיכנס יכלו לא שהכהנים
הקודש  ארון את להגביה רבא ואמר סמוך, מחדר לתוכו
הטומאה, בפני שיחצוץ כדי החדר בפתח ולהניחו ממקומו
טומאה. מקבל שאינו לנחת העשוי עץ כלי הוא הארון כי

שאין  כלי שגם הרי בטלטול, מותר הקודש שארון וכיון
רגילים  שאין היינו לנחת, עשוי הוא אם לטלטלו, איסור

טומאה. מקבל אינו להזיזו,

ה'תשע"ד  אלול ב' חמישי יום ?' '    "  

       
           

         
שהוא  הזקן אדמו"ר קבע רימון' 'מוציא של שיעורו את
רימון" ממוציא ממעט יותר שהוא מרובע טפח על "טפח

חיו"ד) סוף אדה"ז בשו"ע נדפס – ועשייתה המקוה .(תקוני

צדק' ה'צמח זה על ח"ג)וכתב קעו סי' יו"ד שכתב (שו"ת "מה :
ידי  על כן בעצמו ששיער אפשר מרובע, טפח על טפח שזהו
כן  שמצא ואפשר בבינוני... ושיער לו שהובאו רימונים
זה  כתבי ואחר לזה. דעת גילוי מצאתי לא וכעת להפוסקים,
דעירובין  מברייתא הנ"ל לערך קרוב שהוא ראיה מצאתי
ראיות". עוד ויש מתפוח. גדול דרימון התם דמשמע דכ"ח



עז             

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ח ראשון יום ?    

       
           

      
ירק  על וניתז השחיטה בתחילת הבהמה מן השותת דם
מסתפק  הדם, נתקנח השחיטה שנגמרה ולפני תרומה של

חייא א)רבי לו, לקבל (חולין הירק את מכשיר זה דם אם
טומאה.

לשחיטה  'ישנה האם הם: הספק שצדדי אשי רב ומבאר
חיתוך  מתחילת השחיטה מעשה וכל סוף', ועד מתחילה
שניתז  הדם כן ואם 'שחיטה', נחשב סופה ועד הסימנים
לקבל  הירק את ומכשיר שחיטה' 'דם הוא השחיטה בתחילת
היא  בגמרה ורק בסוף' אלא לשחיטה 'אינה או טומאה
'דם  הוא השחיטה בתחילת שניתז והדם 'שחיטה' נקראת
אוכלים  אין - ומספק טומאה, לקבל מכשיר שאינו מכה'
טמאה) תרומה (כדין אותו שורפים ואין נטמא, שמא אותו

הוא. וטהור הוכשר לא שמא
ועוד):וקשה שם. חולין יוסף ראש המשנה. (מרכבת

המוקדשין פסולי הי"ח)בהלכות הרמב"ם:(פ"א כתב
פסולין, בפנים... וגמרן בחוץ סימנים מיעוט "שחט
ששחט  קרבן היינו, סוף". ועד מתחלה ישנה שהשחיטה
כדעת  חוץ, שחוטי משום חייב לעזרה מחוץ סימניו מיעוט

יוחנן ב)רבי כט, סוף',(חולין ועד מתחילה לשחיטה ש'ישנה
'שחיטה'. נחשבת סימנים) (מיעוט השחיטה תחילת וגם

אם  ספק השחיטה, בתחילת שניתז שדם כאן פסק ומדוע
נחשבת  השחיטה תחילת גם והרי שחיטה' ל'דם נחשב

טומאה? לקבל להכשיר צריך בה הניתז והדם שחיטה
שחט  שאם הרמב"ם, בדעת נקט שמח' ה'אור אמנם,

פסולה השחיטה בחוץ סימנים חוששים מיעוט אנו כי
רק  כתב ולכן סוף', ועד מתחילה לשחיטה 'ישנה שמא

יוחנןשהשחיטה שלרבי הגמרא, מלשון (בשינוי
יוסף' ה'ראש כתב כבר אך חוץ). שחוטי (שם)משום

הרמב"ם  מלשון וגם כן, משמע לא הגמרא שמסוגיית
הוא  שכך משמע סוף") ועד מתחילה ישנה ("שהשחיטה

בוודאות.
המשנה' ה'מרכבת כהונה')ומבאר ה'בתי :(בשם

מעשה  וכל סוף', ועד מתחילה לשחיטה 'ישנה אם אף
אם  ולכן עליו, 'שחיטה' שם סיומה ועד מתחילתה השחיטה
יש  עדיין חוץ, כשחוטי נחשב בחוץ הסימנים מיעוט שחט

מתי בגמר להסתפק האם - לחול השחיטה
מתגלה עליה השחיטה 'שחיטה' שם שמתחילה

הירק את הכשיר אז שניתז מעלה והדם אינו מכן לאחר הדם (וקינוח

מוריד) רקואינו שמא הדם או ואם השחיטה, חלה
מכשיר הוא הרי קיים, השחיטה אבל שמתחילת ,

בתחילת  שניתז הדם כי 'הכשר', כאן אין נתקנח אם
"תולין  זה ספק ומפני שחיטה' 'דם עדיין היה לא השחיטה

שורפין". ולא אוכלין לא עליו,

ה'תשע"ד  אב מנחם כ"ט שני יום   

       
           

          
          
         

 
ידי  על הלכתית בחלות חלוקות שלוש נאמרו זו בהלכה

קטן:
 מוכחת שמטרתו מעשה עושה הקטן כאשר :

מהתורה. מועיל המעשה לגמרי, מתוכו
,מטרתו מה מהמעשה להבין ניתן לא כאשר :

בכוח  אין מסוימת, מטרה לשם חשב הקטן אם אפילו
דין. ליצור מחשבתו

    מוכחת לא המטרה כאשר :
תורה  מדין לכך, נוטה שההסתברות אלא מהמעשה בבירור
זאת  לראות החמירו מדרבנן אך מועילה, המחשבה אין

לחומרא מועילה ומחשבתו גמור חולין,כמעשה תוספות (ע"פ

הרמב"ם) בדעת כאן .משל"מ
שירד  מנת על הגג לראש פירותיו המעלה קטן ולכן,

לא  אך מעשיו' מתוך ניכרת ש'מחשבתו הטל, עליהם
הפירות  את להכשיר מועיל זה אין התורה מן בוודאות,

טומאה. מקבלים מדרבנן אך טומאה, לקבל
כשרים  וקטן שוטה שחרש נפסק ידיים, לנטילת ובנוגע
שנטילת  אף על כי שביארו, מהראשונים ויש ידיים, ליטול
שוטה  חרש לנטילה), פסול קוף (ולכן כוונה צריכה ידיים

כוונה להם שיש משום כשרים ה)וקטן א, ידים והיינו (ר"ש ,
מעשיו' מתוך ניכרת כ'מחשבתו נחשבת ידיים שנטילת
ככוונה  זאת החשיבו שמדרבנן וכיון לטהרה, שמתכוון
מדרבנן  רק שחיובה לאכילה ידיים בנטילת המועילה,

הקטן כוונת יא)מועילה קנט, או"ח הגר"א .(ביאור
ניכרת  'מחשבתו שלדעתו לדייק יש הרמב"ם מדברי אך
שהרי  ושוטה, בחרש ולא בקטן רק מועילה מעשיו' מתוך
חרש  העלום ('אם וקטן שוטה בחרש ההלכה את פתח
קטנים  בהן ('הפכו בקטן וסיים הוכשרו'), לא . . וקטן שוטה
מחשבתו  מועילה בקטן שרק ומכאן מוכשרים'), אלו הרי . .
 ֿ מהֿשאין דעת, מקצת לו ויש מאחר מעשיו, מתוך הניכרת

כלל דעת להם שאין ושוטה בחרש ד"ה כן ב יב, חולין יוסף (ראש

ר"י) .בעי

            

ה'תשע"ד  אב מנחם ל' שלישי יום     

       
        

  
מהרש"ל י"ט)כתב ס' ב, פרק ביצה שלמה של לטבול (ים שצריך

 ."הרגל כניסת קודם עצמו לטהר "כדי
שיהיו  כדי היא ברגל הטהרה שחובת הרמב"ם, ומדברי
ה'צל"ח' רצה קדשים" ולאכול למקדש להיכנס "נכונים

הלל) ובית ד"ה רש"י ב, יז, בזמן (ביצה רק נוהג שהחיוב לדייק
ואין  קודש שאין הזה בזמן לא אך קיים המקדש שבית
רק  חל היה החיוב המקדש, בזמן גם מזו: ויתירה מקדש.
הרחוקים  אבל לה סמוך או בירושלים הנמצאים אלו על

להיטהר. חייבים אינם לרגל עולים ואינם מירושלים
דבריו בהמשך דלא)ואולם ד"ה רש"י ב יח, בו,(שם חזר

מהגמרא ב)והוכיח טו, להיטהר (ר"ה חובה הזה בזמן שאף
לאחר  שהיה יצחק, רבי הוא זו הלכה בעל שהרי ברגל,

שנאמר  ברגל עצמו לטהר אדם "חייב ואמירתו החורבן,
ולפי  מקום. או זמן הגבלת ללא נאמרה תגעו" לא ובנבלתם
נכונים  שיהיו כדי הוא החיוב שטעם הרמב"ם דברי גם זה
הבית, בזמן רק הוא שהחיוב כוונתו אין למקדש, להיכנס
שקדושת  (אף טהרה כזמני נקבעו שהרגלים לבאר אלא

שברגלי  משום יותר) חמורה למקדש שבת להיכנס "נכונים ם
תגעו", לא "ובנבלתם שהציווי וודאי אך קדשים", ולאכול

הזה. בזמן גם חל החיוב, מקור שהוא
הרגל  קדושת מצד היא ברגל הטהרה רש"י לדעת גם
נקט  ולכן קדשים, ואכילת למקדש לכניסה קשורה ואינה

לש"ס ב)בפירושו כט, הטהרה (יבמות על מוזהרות שנשים
דבריו  משמעות וכן לרגל. בעליה מחויבות שאינן אף ברגל,

התורה על יח)בפירושו יא, ברגל (ויקרא עצמו לטהר שהחיוב
מקום ובכל זמן בכל חל אלא לרגל בעליה תלוי (לקוטי אינו

(61 עמ' לב, .שיחות

ה'תשע"ד  אלול א' רביעי יום ?'  ' 

         
          
          
          

   
מהגמרא הוא זו הלכה ב)מקור כו, האומרת (חגיגה

'כלי  כי טומאה מקבל היה לא המקדש שבבית שהשולחן
טומאה. מקבל אינו בקביעות) במקומו (עומד לנחת' העשוי
הרגלים  לעולי להראות (כדי אותו מגביהים שהיו בגלל ורק

לנחת. העשוי ככלי אינו הפנים), לחם את
שבבית  מהשולחן ראיה להביא אין הראב"ד: ומשיג

היה שכן 'כלי המקדש, נחשב ולכן ממקומו, לטלטלו
מחזיק  שאינו (אף טומאה מקבל ואינו לנחת' העשוי
שעשוי  אף בטלטול, המותר עץ כלי אבל סאה), ארבעים

סאה). ארבעים מחזיק אינו (אם טומאה מקבל לנחת
יש  איסור מה יודע "איני משנה': ה'כסף עליו והקשה
יהושע' ה'פני ומיישב המקדש]"? שולחן [של בטלטולו

א) פד, על (שבת אין כי מוקצה, מדין הוא הטלטול איסור :
כלי. תורת השולחן

נפתוח' ה'מי ל"ה)אך משנה (פרפר א. עליו: מקשה

היא א)מפורשת קמג, [השולחן](שבת הטבלא את מסלק
רש"י ופירש אלא)כולה", ד"ה א ב, כלי (ביצה תורת "שיש :

כך  משום האם בשבת, לטלטלו אסור אם אף ב. עליה".
הולכים  הרי החול? בימות גם לנחת העשוי עץ כלי ייחשב
אין  בטלטול, מותר החול שבימות וכיון תשמישו, רוב לפי

טומאה! יקבל בשבת ואף לנחת עשוי להחשיבו
בגמרא  כמובא הוא הראב"ד לדעת הטלטול איסור אלא

לחם (שם) השולחן על "ונתת נאמר המקדש בשולחן אשר
לפני על פנים מונח להיות צריך הפנים שלחם וכיון ,"

ממקומו השולחן את לטלטל אסור השבוע, כל (מי השולחן

שם) .נפתוח
האחרונים שם)והביאו נפתוח מי ב. כו, חגיגה אבן ראיה (טורי

בגמרא  מהמסופר הרמב"ם ב)לשיטת כו, כנסת (מגילה בית על
שחדרה  מת טומאת בגלל אליו להיכנס יכלו לא שהכהנים
הקודש  ארון את להגביה רבא ואמר סמוך, מחדר לתוכו
הטומאה, בפני שיחצוץ כדי החדר בפתח ולהניחו ממקומו
טומאה. מקבל שאינו לנחת העשוי עץ כלי הוא הארון כי

שאין  כלי שגם הרי בטלטול, מותר הקודש שארון וכיון
רגילים  שאין היינו לנחת, עשוי הוא אם לטלטלו, איסור

טומאה. מקבל אינו להזיזו,

ה'תשע"ד  אלול ב' חמישי יום ?' '    "  

       
           

         
שהוא  הזקן אדמו"ר קבע רימון' 'מוציא של שיעורו את
רימון" ממוציא ממעט יותר שהוא מרובע טפח על "טפח

חיו"ד) סוף אדה"ז בשו"ע נדפס – ועשייתה המקוה .(תקוני

צדק' ה'צמח זה על ח"ג)וכתב קעו סי' יו"ד שכתב (שו"ת "מה :
ידי  על כן בעצמו ששיער אפשר מרובע, טפח על טפח שזהו
כן  שמצא ואפשר בבינוני... ושיער לו שהובאו רימונים
זה  כתבי ואחר לזה. דעת גילוי מצאתי לא וכעת להפוסקים,
דעירובין  מברייתא הנ"ל לערך קרוב שהוא ראיה מצאתי
ראיות". עוד ויש מתפוח. גדול דרימון התם דמשמע דכ"ח



עח                
  

        

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום


  

  





אֹוּכבר ‡. המטּמאין הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ולא  מּטּמאין ואינן ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין;
ּבהן  ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה .מכׁשירין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

. ּומן האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּבין  ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחטם,
ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקטּנים

לדעּתֹו ׁשּלא ּבין אדם, ׁשל בהמה,לדעּתֹו רגלי מי אבל . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנמחת נוזל]והּמלח לא [נעשה ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

מכׁשירין. ולא ְְְִִִִַַֹמּטּמאין
ּבׁשעת הּדם ‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָ

הּטהֹורין  והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ּדם ׁשחיטה, אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
הּוא [ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

על  ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָּדֹומה
לסימן סימן ּבין הּדם ונתקּנח קנה האכלין, שחיטת [בין ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָ

ושט] לא לשחיטת עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָָָֹ
אדם  ׁשל הּקז ּדם הּדם, ּתֹולדֹות ׂשֹורפין. ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹאֹוכלין

לׁשתּיה לרפּואה,[לבהמה]ׁשהֹוציאֹו הֹוציאֹו אם אבל ; ְְֲִִִִִִֶָָָ
ּובחּיה  ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן מכׁשיר. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָטהֹור
ודם  רעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא והּדם הּטמאין, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּובעֹופֹות

ותמצית ואבעּבּועֹות, -]הּׁשחין שבתוך ּכל [דם - הּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַָָָ
מי  ּכׁשאר הן הרי אּלא מכׁשירין, ולא מּטּמאין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו
לנּו ואין מכׁשיר, ואינֹו מטּמא - ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹות.

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
ּכחלב מי „. הן הרי לֹוהחלב, צרי ׁשאינֹו האדם וחלב . ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּזכר  חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
מׁשקה  ּכגֹון אינֹו לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק ׁשחלב ֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא אבל [- . ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
- לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין האּׁשה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹחלב
ראּוי  ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָסתמֹו

ְִלתינֹוק.
הּטמאיןהּמׁשקין ‰. מן ׁשאֹותן [דלהלן]הּיֹוצאין , ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה אבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשקין
זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין וההכׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּטמאה
ודם  הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ּומימי זרעֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָוׁשכבת

מּגפתֹו ּדם וכן ׁשל [מכתו]הּנּדה. וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מהן  הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינם ודמעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאּׁשה,

מטּמאין ׁשהן טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין -[- ּבלא [אפילו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹכּונה;

הּתּנּור  לאויר מּדּדיה חלב ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ
ּׁשּבתֹוכֹו.[מחרס] מה וכל הּתּנּור נטמא -ְְְִֶַַַָָ

.Â אינן ּבארנּוּכבר יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין  הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון  אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ
.Ê,מּבן הּזעה הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

[- של מהריון טבריה [הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה
ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן
.Á ּכׁשהיּו,הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

מים  ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין
אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים מים ׁשתה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָּביציאתן.

מּלמּטה  ׁשּיצאּו אֹו הקיאן, ּכ ואחר ּפי ׁשּנסרחּו, על אף , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָ
טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה טהֹורין. הן הרי - טבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף - טמאין אכלין ׁשאכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; טהֹורין ׁשאינן לפי טמאין, - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיאן
טהֹורין. הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו

.Ë מׁשקין ּבארנּוּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו - שאובין]והּזיע מים נסּתּפג [בטומאת ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
זעתֹו[התנגב] - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְִִִִִֵַַַַַַָָמן

ְָטהֹורה.
.È מׁשקה;זעת אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין , ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָ

טהֹורה  זעתן טמאין, היּו -ואפּלּו הּמרחץ זעת אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
היתה  ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכמים,
הרי  - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּברצֹון,[ממקום ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ְִִַּומכׁשירין.

.‡È היתה ּברכה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
טמאה  ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.È ׁשּתי- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, [אדם ּברכֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טהֹור;-] לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּזיע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה
.‚È הזיתים]הּמחל זיעת מן [- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

ולא  מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי
ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
זיתים  לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד

ׁשּמנּטפין  .וענבים ְְֲִִֶַַָ
.ÂË לוחץ]הּדֹורס על [- אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ׁשהּיין ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפי
.ÊË הּקדׁשים מׁשקה ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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קעה)אחר ובמקום  סי' כאאזמו"ר (שם "שיער יותר: פירש
ממה  ראיתי שבלאזני זכורני כי ממש, הנסיון ע"י זה כל נ"ע
וכמדומה  רימון, מקליפת ככדור עגול חצי לו שהובא
לו  שהובא ואפשר תובב"א, מאה"ק רימונים אז לו שהובאו

רימון". מוציא שיעור לידע כדי זה כל
מרובע  טפח על "טפח לכתוב: דייק הזקן אדמו"ר והנה,
אחוזים  ג' שהם אומרים (שיש רימון ממוציא מעט יותר שהוא
מרובעת, בצורה בא טפח על טפח כאשר שכן, בזה)". זה
העגול, על יותר שהמרובע מה "דהיינו – השיעור מתרבה

מרביע" פחות הוא המדות ולחכמי רביע, שלה)שהוא סי' שם .(צ"צ
בשיעור  מעט' 'יותר הזקן אדמו"ר הוסיף באמת מדוע אך

רימון? מוציא של

ה'צמחֿצדק' קעה)מבאר סי' בדברי (שם מרומז שהדבר ,
בזה". זה אחוזים ג' שהם אומרים "שיש במוסגר רבינו

הדברים במקור כאן)כלומר, ברמב"ם וכן מ"ד. פי"ז נאמר:(כלים
ופירשו  בזה". זה אחוזין שלשה שאמרו "הרימונים
אך  רימונים, שלשה בו שיוצאים לנקב שהכוונה התוספות

זה" אחר זה אלא ביחד, שיצאו ב)"לא ד, עירובין שיעורן, (תוד"ה

– [אחד] רימון ממוציא מעט גדול ש"הנקב נמצא זה ולפי
נכנס  אחד יהא שלא ביחד הגדלים רימונים לג' אפשר דאי

יוצא" שם)ואחד כלים הרא"ש .(פי'
"שהוא  מרובע יהיה שהנקב הזקן אדמו"ר הצריך ולכן
מעט  צריך בכלי ג' "כשהן כי – רימון" ממוציא מעט יותר

התוספות" שכתבו כמו בנקב, שם)יותר צדק .(צמח

ה'תשע"ד  אלול ג' שישי יום ' ' ''

       
      
         
         
שיש  בכך תלוי בכלי טומאה קבלת דין הרמב"ם, לדעת
לה  יש כי טומאה מקבלת העדשה ולכן עצמה, בפני שם לו
באוזן, הנכנס החלק שהיא ה'צינירה' ולא עצמו, בפני שם
ענבים  כאשכול העשוי נזם לגבי ההלכה בהמשך כתב וכן
שם  מהחלקים אחד לכל שאין משום נטמא שאינו והתפרק

עצמו. בפני
יש  האם תלוי הדבר שאין וכתב כך על השיג והראב"ד

לולחלק יש האם אלא עצמו עצמו,בפני בפני
אחר, חלק עם חיבור ללא עצמו, בפני לשימוש הראוי וחלק
נטמא. אינו עצמו, בפני לשימוש ראוי שאינו וחלק נטמא.

שלקבלת  סוגיות בכמה מפורש להקשות: יש הרמב"ם ועל

אין להיות טומאה צריך אלא 'כלי', שם לחפץ שיש בכך די
ואם  לתכשיט, או אדם לתשמיש שעומד היינו מעשה', 'כלי
ראוי  אינו אם עצמו, בפני שם חלק לכל יש אם אף כן,

טומאה? יקבל ואיך מעשה' 'כלי נחשב אינו הרי לשימוש
והביאור:

- טומאה לקבלת נפרדים תנאים שני יש הרמב"ם לדעת
בזה: שאין מה בזה ויש מעשה', ו'כלי 'כלי',

להיות  ועליו 'כלי' הוא שהחפץ בכך די לא אחד, מצד
שעומד  די מעשה' 'כלי להיחשב כדי מאידך מעשה', 'כלי
'כלי' שם בו שיחול כדי אך אחר, כלי עם בצירוף לשימוש
הרמב"ם  כתב ולכן עצמו, בפני לשימוש עומד שיהא  צריך
היינו  מטמאים, אינם עצמם בפני שם להם שאין שהחלקים
אחרים  חלקים עם בצירוף לשימוש ראויים אם שאפילו
שיהיו  הראשון התנאי בהם חסר מעשה', 'כלי ונחשבים

עצמם. בפני 'כלי' נחשבים
   

ה'תשע"ד  אלול ד' קודש שבת     

        
         
           

     
נגעה  ואם מתוכו, אלא טומאה מקבל אינו חרס כלי

בגבו נטמא(אחוריו)טומאה ה"א)אינו בטומאת (לעיל אך
מדרבנן)משקין וכתב (שהיא מגבו, שנטמא הרמב"ם סובר ,

הטומאות אבות שאר ה"ג)בהל' המשקין (פ"ז על "כשגזרו
הכלים את אינם שיטמאו לטומאה ראשון שהם משקין התורה מן (שהרי

וכלים) אדם הכלי...מטמאים באחורי טמאין משקין נגעו אם ...
בלבד". אחוריו נטמאו

הראב"ד שם)אך אבה"ט שאר השכל (הל' "אין וכתב: השיג
כלומר, עושים". והשרץ המת שאין מה משקין שיעשו נותן
חרס  כלי מטמאים אינם התורה מן שטומאתם ושרץ מת אם
כלי  תטמא מדרבנן שהיא משקין שטומאת יתכן לא מגבו,

מגבו. חרס
הגמרא מדברי כך למד הרמב"ם הראב"ד: (בכורות והוסיף

א) שטףלח, כלי ועץ)המשווה שכלי (מתכת וכשם חרס, לכלי
"אם אבל גבו, נטמא תוכו נטמא אם חרס  לא

ואם  גבו, נטמא תוכו נטמא אם שטף כלי אף - תוכו" נטמא
כלי  והן שטף כלי שהן ומשמע תוכו. נטמא לא גבו נטמא

הכלי בגב טומאה נגעה אם חרס, .תוכו נטמא ולא
נאמר  גבו' 'נטמא שהלשון לומר יש כי זו ראיה ודוחה
והגמרא  מגבו, נטמא אינו חרס כלי אבל שטף בכלי רק
אלא  בכל, ששווים לומר לא חרס לכלי שטף  כלי משווה
אינו  (בגבו תוכו מדין שונה גבו דין חרס שבכלי שכמו
גבו  דין שטף בכלי כך הכלי), כל נטמא ובתוכו כלל, נטמא
ולא  בגבו נטמא - הכלי בגב טומאה (נגעה מתוכו שונה

כולו). נטמא - בתוכו נגעה בתוכו,
משנה' שם)וה'כסף אבה"ט שאר כי (הל' הרמב"ם את מיישב

המשך בעמוד ס
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ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום


  

  





אֹוּכבר ‡. המטּמאין הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ולא  מּטּמאין ואינן ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין;
ּבהן  ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה .מכׁשירין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

. ּומן האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּבין  ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחטם,
ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקטּנים

לדעּתֹו ׁשּלא ּבין אדם, ׁשל בהמה,לדעּתֹו רגלי מי אבל . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּנמחת נוזל]והּמלח לא [נעשה ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

מכׁשירין. ולא ְְְִִִִַַֹמּטּמאין
ּבׁשעת הּדם ‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָ

הּטהֹורין  והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ּדם ׁשחיטה, אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
הּוא [ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

על  ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָּדֹומה
לסימן סימן ּבין הּדם ונתקּנח קנה האכלין, שחיטת [בין ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָ

ושט] לא לשחיטת עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָָָֹ
אדם  ׁשל הּקז ּדם הּדם, ּתֹולדֹות ׂשֹורפין. ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹאֹוכלין

לׁשתּיה לרפּואה,[לבהמה]ׁשהֹוציאֹו הֹוציאֹו אם אבל ; ְְֲִִִִִִֶָָָ
ּובחּיה  ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם וכן מכׁשיר. ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָטהֹור
ודם  רעי, ועם הּלחה עם הּיֹוצא והּדם הּטמאין, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּובעֹופֹות

ותמצית ואבעּבּועֹות, -]הּׁשחין שבתוך ּכל [דם - הּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַָָָ
מי  ּכׁשאר הן הרי אּלא מכׁשירין, ולא מּטּמאין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו
לנּו ואין מכׁשיר, ואינֹו מטּמא - ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹות.

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
ּכחלב מי „. הן הרי לֹוהחלב, צרי ׁשאינֹו האדם וחלב . ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּזכר  חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
מׁשקה  ּכגֹון אינֹו לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק ׁשחלב ֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא אבל [- . ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
- לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין האּׁשה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹחלב
ראּוי  ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָסתמֹו

ְִלתינֹוק.
הּטמאיןהּמׁשקין ‰. מן ׁשאֹותן [דלהלן]הּיֹוצאין , ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה אבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשקין
זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין וההכׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּטמאה
ודם  הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ּומימי זרעֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָוׁשכבת

מּגפתֹו ּדם וכן ׁשל [מכתו]הּנּדה. וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מהן  הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינם ודמעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאּׁשה,

מטּמאין ׁשהן טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין -[- ּבלא [אפילו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹכּונה;

הּתּנּור  לאויר מּדּדיה חלב ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ
ּׁשּבתֹוכֹו.[מחרס] מה וכל הּתּנּור נטמא -ְְְִֶַַַָָ

.Â אינן ּבארנּוּכבר יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין  הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון  אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ
.Ê,מּבן הּזעה הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

[- של מהריון טבריה [הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה
ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן
.Á ּכׁשהיּו,הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

מים  ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין
אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים מים ׁשתה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָּביציאתן.

מּלמּטה  ׁשּיצאּו אֹו הקיאן, ּכ ואחר ּפי ׁשּנסרחּו, על אף , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָ
טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה טהֹורין. הן הרי - טבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף - טמאין אכלין ׁשאכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; טהֹורין ׁשאינן לפי טמאין, - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיאן
טהֹורין. הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו

.Ë מׁשקין ּבארנּוּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו - שאובין]והּזיע מים נסּתּפג [בטומאת ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
זעתֹו[התנגב] - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְִִִִִֵַַַַַַָָמן

ְָטהֹורה.
.È מׁשקה;זעת אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין , ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָ

טהֹורה  זעתן טמאין, היּו -ואפּלּו הּמרחץ זעת אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
היתה  ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכמים,
הרי  - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּברצֹון,[ממקום ְְֲִִִֵֶֶַַָ
ְִִַּומכׁשירין.

.‡È היתה ּברכה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
טמאה  ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.È ׁשּתי- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, [אדם ּברכֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טהֹור;-] לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּזיע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה
.‚È הזיתים]הּמחל זיעת מן [- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

ולא  מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי
ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
זיתים  לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד

ׁשּמנּטפין  .וענבים ְְֲִִֶַַָ
.ÂË לוחץ]הּדֹורס על [- אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ׁשהּיין ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפי
.ÊË הּקדׁשים מׁשקה ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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קעה)אחר ובמקום  סי' כאאזמו"ר (שם "שיער יותר: פירש
ממה  ראיתי שבלאזני זכורני כי ממש, הנסיון ע"י זה כל נ"ע
וכמדומה  רימון, מקליפת ככדור עגול חצי לו שהובא
לו  שהובא ואפשר תובב"א, מאה"ק רימונים אז לו שהובאו

רימון". מוציא שיעור לידע כדי זה כל
מרובע  טפח על "טפח לכתוב: דייק הזקן אדמו"ר והנה,
אחוזים  ג' שהם אומרים (שיש רימון ממוציא מעט יותר שהוא
מרובעת, בצורה בא טפח על טפח כאשר שכן, בזה)". זה
העגול, על יותר שהמרובע מה "דהיינו – השיעור מתרבה

מרביע" פחות הוא המדות ולחכמי רביע, שלה)שהוא סי' שם .(צ"צ
בשיעור  מעט' 'יותר הזקן אדמו"ר הוסיף באמת מדוע אך

רימון? מוציא של

ה'צמחֿצדק' קעה)מבאר סי' בדברי (שם מרומז שהדבר ,
בזה". זה אחוזים ג' שהם אומרים "שיש במוסגר רבינו

הדברים במקור כאן)כלומר, ברמב"ם וכן מ"ד. פי"ז נאמר:(כלים
ופירשו  בזה". זה אחוזין שלשה שאמרו "הרימונים
אך  רימונים, שלשה בו שיוצאים לנקב שהכוונה התוספות

זה" אחר זה אלא ביחד, שיצאו ב)"לא ד, עירובין שיעורן, (תוד"ה

– [אחד] רימון ממוציא מעט גדול ש"הנקב נמצא זה ולפי
נכנס  אחד יהא שלא ביחד הגדלים רימונים לג' אפשר דאי

יוצא" שם)ואחד כלים הרא"ש .(פי'
"שהוא  מרובע יהיה שהנקב הזקן אדמו"ר הצריך ולכן
מעט  צריך בכלי ג' "כשהן כי – רימון" ממוציא מעט יותר

התוספות" שכתבו כמו בנקב, שם)יותר צדק .(צמח

ה'תשע"ד  אלול ג' שישי יום ' ' ''

       
      
         
         
שיש  בכך תלוי בכלי טומאה קבלת דין הרמב"ם, לדעת
לה  יש כי טומאה מקבלת העדשה ולכן עצמה, בפני שם לו
באוזן, הנכנס החלק שהיא ה'צינירה' ולא עצמו, בפני שם
ענבים  כאשכול העשוי נזם לגבי ההלכה בהמשך כתב וכן
שם  מהחלקים אחד לכל שאין משום נטמא שאינו והתפרק

עצמו. בפני
יש  האם תלוי הדבר שאין וכתב כך על השיג והראב"ד

לולחלק יש האם אלא עצמו עצמו,בפני בפני
אחר, חלק עם חיבור ללא עצמו, בפני לשימוש הראוי וחלק
נטמא. אינו עצמו, בפני לשימוש ראוי שאינו וחלק נטמא.

שלקבלת  סוגיות בכמה מפורש להקשות: יש הרמב"ם ועל

אין להיות טומאה צריך אלא 'כלי', שם לחפץ שיש בכך די
ואם  לתכשיט, או אדם לתשמיש שעומד היינו מעשה', 'כלי
ראוי  אינו אם עצמו, בפני שם חלק לכל יש אם אף כן,

טומאה? יקבל ואיך מעשה' 'כלי נחשב אינו הרי לשימוש
והביאור:

- טומאה לקבלת נפרדים תנאים שני יש הרמב"ם לדעת
בזה: שאין מה בזה ויש מעשה', ו'כלי 'כלי',

להיות  ועליו 'כלי' הוא שהחפץ בכך די לא אחד, מצד
שעומד  די מעשה' 'כלי להיחשב כדי מאידך מעשה', 'כלי
'כלי' שם בו שיחול כדי אך אחר, כלי עם בצירוף לשימוש
הרמב"ם  כתב ולכן עצמו, בפני לשימוש עומד שיהא  צריך
היינו  מטמאים, אינם עצמם בפני שם להם שאין שהחלקים
אחרים  חלקים עם בצירוף לשימוש ראויים אם שאפילו
שיהיו  הראשון התנאי בהם חסר מעשה', 'כלי ונחשבים

עצמם. בפני 'כלי' נחשבים
   

ה'תשע"ד  אלול ד' קודש שבת     

        
         
           

     
נגעה  ואם מתוכו, אלא טומאה מקבל אינו חרס כלי

בגבו נטמא(אחוריו)טומאה ה"א)אינו בטומאת (לעיל אך
מדרבנן)משקין וכתב (שהיא מגבו, שנטמא הרמב"ם סובר ,

הטומאות אבות שאר ה"ג)בהל' המשקין (פ"ז על "כשגזרו
הכלים את אינם שיטמאו לטומאה ראשון שהם משקין התורה מן (שהרי

וכלים) אדם הכלי...מטמאים באחורי טמאין משקין נגעו אם ...
בלבד". אחוריו נטמאו

הראב"ד שם)אך אבה"ט שאר השכל (הל' "אין וכתב: השיג
כלומר, עושים". והשרץ המת שאין מה משקין שיעשו נותן
חרס  כלי מטמאים אינם התורה מן שטומאתם ושרץ מת אם
כלי  תטמא מדרבנן שהיא משקין שטומאת יתכן לא מגבו,

מגבו. חרס
הגמרא מדברי כך למד הרמב"ם הראב"ד: (בכורות והוסיף

א) שטףלח, כלי ועץ)המשווה שכלי (מתכת וכשם חרס, לכלי
"אם אבל גבו, נטמא תוכו נטמא אם חרס  לא

ואם  גבו, נטמא תוכו נטמא אם שטף כלי אף - תוכו" נטמא
כלי  והן שטף כלי שהן ומשמע תוכו. נטמא לא גבו נטמא

הכלי בגב טומאה נגעה אם חרס, .תוכו נטמא ולא
נאמר  גבו' 'נטמא שהלשון לומר יש כי זו ראיה ודוחה
והגמרא  מגבו, נטמא אינו חרס כלי אבל שטף בכלי רק
אלא  בכל, ששווים לומר לא חרס לכלי שטף  כלי משווה
אינו  (בגבו תוכו מדין שונה גבו דין חרס שבכלי שכמו
גבו  דין שטף בכלי כך הכלי), כל נטמא ובתוכו כלל, נטמא
ולא  בגבו נטמא - הכלי בגב טומאה (נגעה מתוכו שונה

כולו). נטמא - בתוכו נגעה בתוכו,
משנה' שם)וה'כסף אבה"ט שאר כי (הל' הרמב"ם את מיישב



פ                
  

ׁשם  ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינם והּמים לעֹולם, טהֹורין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּבלה  מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּטּמאין

רבינו] טמאה,[ממשה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ
קדׁשים  - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל מכׁשיר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינֹו
לבׂשר  ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו
חּוץ  הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים

הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה
.ÊÈ מׁשקה ּפרת ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

רטוב]טֹופח נמצאת [- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
היתה  אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט

חסּומה ׁשאין [בפיה]הּפרה ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ידּועה היא]הּמחט טמאה מּפני [אם טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

הּמחט  נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ּבּכלים ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּנגע
במעיים]ּבּפרׁש האוכל ּובין [מקום ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר , ֵֵֶֶַַָָָָ

ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכ
ּבדין  טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו.

מּדבריהם להּטמא אבל צרי[מדרבנן]ּתֹורה. הּקדׁש אין , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש חּבת אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכׁשר,
ׁשּלא  ּפי על אף נפסל, - חמּורה ּבין קּלה ּבין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻטמאה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמׁשקה, ְְְְְֵֶֶַַַֻהכׁשר

 
הכׁשרּוהּבֹוצר ‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻ

האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,
לדר הּבֹוצר ּפי [ליין]אבל על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֻֻ

טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין  נפלּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
על  ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ודבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנטמא;
לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא לּגת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּבֹוצר
לבּדק  ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, הּגיע אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלידע

ּומזּלפֹו ׁשהרי [מטפטפו]ּבֹו, הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי על ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה [שלא הּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקּפיד יתמעך] הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע הּוא הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; יזּובּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעליהן

הכׁשרּו. לּגת ְְֵֶַַַֻׁשהּבֹוצר
. ׁשּוקהּבֹוצר להם מצא לא ׁשאם קונים]ענבים, -] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ

וכן  הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכ ׁשרּו, לא - לּגת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻיחזירן
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ׁשּבאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻהּזיתים

ּבעביטהּבֹוצר ‚. ּונתנן בקרקע]ענבים, אֹו[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּׁשטחן
נתן  אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, על ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהרי
טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ׁשהּוא העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלתֹו
אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - טמאֹות ׁשּידיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאֹו
על  מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא - אדמה ׁשל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבמׁשטח
ואף  ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,לפיכ מהן. הּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; הּגת הרי - לּגת ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻעל
מן  הּנֹוטל וכן לאכילה. נבצרּו והרי הכׁשרּו, לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻׁשהרי
ּכסאה  והֹותיר ואכל, אדמה, ׁשל הּמׁשטח ּומן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּסּלים

ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן מהם]ּוכסאתים, מנּתז [שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכׁשרּו. לא - הענבים ְְֲִַָָֹֻעל

מהן ענבים „. ולקח אדמה, ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכדי  טהֹורֹות, ּבידים לּקח צרי ,לפיכ הכׁשרּו; - ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלדרכן

ויטּמאן  הּטמא מהן יּטל .ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
הּפרס‰. ּבבית עֹומד ׁשהיה קבר]ּכרם בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ

ּבבית  ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר, אינֹו לּגת אֹותֹו הּבֹוצר -ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻ
מּדבריהם הּפרס ּבית וטמאת הֹואיל ,[מדבנן]הּפרס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּגזרּו ולא זֹו, ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻוהּבֹוצר
הרֹוצה  ,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליו
הּבֹוצרין  את מטהר - ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
ּכדי  ׁשמׁשן, ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליהן ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּכלים,

היכר]להּכיר לעשות הּפרס,[- ּבית ּבטמאת מקּלין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ
ּומֹוציאין  ּובֹוצרין, נכנסין ּכ ואחר ספק. ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא
ּומֹוליכין  מהן, מקּבלין טהֹורין ואחרים הּפרס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָחּוץ

ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם באלו לּגת; הפרס שבבית [האנשים ְְְִֵֵַַָ
לו] ׁשהאנׁשים מחוצה - הענבים את ּומטּמאין טמאין ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ועֹוׂשין  ׁשּבחּוץ, לאֹותן ּומטּמאין טמאין, הּפרס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבבית
ׁשהרי  - הענבים מטּמאין והן לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻאֹותן

הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו ְְְְְִֵֶַָָֻהכׁשרּו
.Â לא [קוטף]הּמֹוסק - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָֻהכׁשרּו,
עד  הכׁשרּו, לא - הּבד ּבבית לדר זיתיו הּמֹוסק ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻוכן

מלאכּתן לסחיטה]ׁשּתּגמר יעמדו יכׁשרּו[- מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּמחל  ׁשהכׁשרּו ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּזיתים

לדר;[זיעה] נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלהן,
מהן  הּיֹוצא הּמחל אין מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל

ׁשּלא מכ  זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ׁשיר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
טמא  אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהם  נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל מּגען, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן, נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמחל  ׁשּבהן, הּמחל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן  ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמחל ּכּלן, את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומטּמא מׁשקה, ְְְִֵֶַַַָחׁשּוב
.Ê מגלּגליןחבית זיתים לאכילה]ׁשל צרי[מלוחים - ְְִִִִֵֶָָָֻ

הּמחל ׁשּיצא ּכדי החבית, יוכשרו]לנקב לא [ולא ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
הן  והרי ׁשמרים, ּוסתמּוה נּקבּה, מכׁשרין. אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻנּקב,
ׁשהרי  ּברצֹונֹו, ׁשאינן מּפני מכׁשרין, אינן - ּבּמחל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבלּולים

אֹותּה. ִֵָנּקב
.Á מלאכּתן?זיתים ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

על  ואף לדריכה; ּומּוכנין מּנחין ויהּו מסיקתן, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
- מׁשקין מהן יצאּו ולא מׁשקין, עליהן נפלּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּפי
ׁשּתּגמר  קדם אבל הכׁשרּו. מלאכּתן, ונגמרה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻהֹואיל
ונתחּברּו והּזיעּו, ׁשּנתמעכּו, ּפי על אף - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָמלאכּתן

מכׁשרין  אינן - עתיד ּבמׁשקיהן אבל זיתיו, מּלמסק ּגמר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
עתיד  אינֹו אפּלּו - עליהן ּולהֹוסיף אחרים זיתים ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָלּקח

קּבים  אֹו קב אֹו אּלא הערים להֹוסיף ואם הכׁשרּו; לא , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֻ

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

                
  

יוכשרו] לא שהראשונים כדי הוסיף אּלּו[התחכם, הרי ,ֲֵֵ
ללוֹות עתיד אבל מּלּקח, ּגמר ּולהֹוסיף [זתים]מכׁשרין. ְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ

עסקיו] את להגדיל נתעּסק [כדי אֹו אנס אֹו אבל וארעֹו ,ְְְִֵֵֵֶֶַֹ
ואינן  מלאכּתן, נגמרה לא עדין - הֹוסיף ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּבמׁשּתה,
עליהן, מהּלכין זבֹות אֹו זבים ואפּלּו טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻמקּבלין

ְִטהֹורין.
.Ë לזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני [מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ

קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר [- ּכיון - ִֵֶַָָָ
טמאה.[מלאכת] לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.È לּגליל הּמֹוסק להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לּגליל  ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר  אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
את  ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּימסק,
ּבעלין  לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ועתיד ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻזיתיו,

טמאה.[לשמירה] ּומקּבלין הכׁשרּו ,ְְְְְִַָֻֻ
.‡È ּפני הּלֹוקח על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַ

ׁשּגמר  ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו [ונטמאו האדמה, ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
גמרּתיו'.מהגוי] לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ונאמן .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.È הרֹוצה- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה  ׁשּיקּבלּו .ּכדי ְְְְֵֶַָֻ
.‚È ּבכֹותׁשהּמּניח זיתיו זיתים]את ּכדי [מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ

ויתלחלחו]ׁשּימּתינּו אּלּו[- הרי - להּכתׁש נֹוחים ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשהרי  מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, הּניחן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻמכׁשרין.

לכבׁשן. עליהם ְְְֲֵֶַָָּדעּתֹו
.„È [מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ

הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן
.ÂË לגרּגרםהּמּניח ּבּגג -]זיתים אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּגג  ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף

ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
מכׁשרים. אּלּו הרי - את אֹותם ׁשּיׁשּמר עד ּבּבית נתנם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשעדין  מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּגּגֹו,
מלאכּתם. נגמרה ְְְְִַָָֹלא

.ÊË וחתםהעֹוטן ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו [הניח את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם [חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

קנה [בבית] מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹחרין
נּדֹונֹות  טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם היּו ְְְִִִֶַַָָָָָָּומסיטן.

ְִִָּכפתחין.
.ÊÈוהעקלהּדֹור הּבד ּכלי לטהר ורצה [שבו ּבטמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן
וׁשל  מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכיצד

ׁשנים  ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, וכ ּיֹוצא ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָנצרים
זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן אֹו חדׁש, [מים עׂשר ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

זיתים] בהם ׁשּמימיו שנתבשלו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ,ִִֵֶַַַָָ
רֹודפין ׁשּמימיו מעין לתֹו אֹו ׁשּתים [זורמים]מקּלחין, , ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

טבילה, ׁשּצריכין הּכלים מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעׂשרה
ּבטהרה. ּבהן ְְֳִֵֶַָָָּומׁשּתּמׁש

 
הּׁשמּועה ‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל

רבי  מים נו][ממשה יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֻלמדּו,
והּוא  מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּנתן
ּכׁשהּוא  מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּדבר
ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי נאמר ולא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻמחּבר,

הּמׁשקין. ונתלׁשּו ְְְְֳִִִַַָָהאכלין
.,הּבעלים ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל

אף  ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַָָָָאף
הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ּפי ׁשּלא על ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו ּפרֹותיו [הרטיב]ּברצֹונֹו, הּוא ְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבלּולין  ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
מּפני  ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹֻ

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו להביאן [זרימת]הּגּנבים, הּנהר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכׁשרין. אינן - ְִִֵָָֻעּמֹו

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין [נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותן ׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון  ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים  היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל
קערה  הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ּבהן ְְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָֻונגעּו

ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל הגשם]על ׁשּבּה[ע"י הּמים , ְִִִֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהן  מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן הּניח ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻמכׁשירין;

ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפיּה לדעת. ּבּכלי [יתקלקל]ּתלּוׁשין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
ּכתל  היה אם - הּכתל ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהאכלין,
הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבית,
ּכּמים  זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה ּכתל היה ואם מ-]ׁשּבּכלים. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה הּמים קרקע, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמּה

ּבפיו [מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה  ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן
אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחורי הממ ּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל [קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לצרּכּה מילויה ׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ
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פי                 
  

ׁשם  ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינם והּמים לעֹולם, טהֹורין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּקּבלה  מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּטּמאין

רבינו] טמאה,[ממשה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ
קדׁשים  - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל מכׁשיר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינֹו
לבׂשר  ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו
חּוץ  הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים

הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה
.ÊÈ מׁשקה ּפרת ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

רטוב]טֹופח נמצאת [- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
היתה  אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט

חסּומה ׁשאין [בפיה]הּפרה ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ידּועה היא]הּמחט טמאה מּפני [אם טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

הּמחט  נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ּבּכלים ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּנגע
במעיים]ּבּפרׁש האוכל ּובין [מקום ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר , ֵֵֶֶַַָָָָ

ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכ
ּבדין  טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו.

מּדבריהם להּטמא אבל צרי[מדרבנן]ּתֹורה. הּקדׁש אין , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש חּבת אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכׁשר,
ׁשּלא  ּפי על אף נפסל, - חמּורה ּבין קּלה ּבין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻטמאה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמׁשקה, ְְְְְֵֶֶַַַֻהכׁשר

 
הכׁשרּוהּבֹוצר ‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻ

האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,
לדר הּבֹוצר ּפי [ליין]אבל על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֻֻ

טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין  נפלּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
על  ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ודבר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָנטמא;
לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא לּגת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּבֹוצר
לבּדק  ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, הּגיע אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלידע

ּומזּלפֹו ׁשהרי [מטפטפו]ּבֹו, הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי על ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָ
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, עֹומד. לדריכה [שלא הּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקּפיד יתמעך] הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע הּוא הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; יזּובּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעליהן

הכׁשרּו. לּגת ְְֵֶַַַֻׁשהּבֹוצר
. ׁשּוקהּבֹוצר להם מצא לא ׁשאם קונים]ענבים, -] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ

וכן  הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכ ׁשרּו, לא - לּגת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻיחזירן
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ׁשּבאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻהּזיתים

ּבעביטהּבֹוצר ‚. ּונתנן בקרקע]ענבים, אֹו[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּׁשטחן
נתן  אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, על ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהרי
טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ׁשהּוא העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלתֹו
אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - טמאֹות ׁשּידיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאֹו
על  מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא - אדמה ׁשל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבמׁשטח
ואף  ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,לפיכ מהן. הּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקה
טהֹורה; הּגת הרי - לּגת ּומנּטפֹות מבּקעֹות ׁשהן ּפי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻעל
מן  הּנֹוטל וכן לאכילה. נבצרּו והרי הכׁשרּו, לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻׁשהרי
ּכסאה  והֹותיר ואכל, אדמה, ׁשל הּמׁשטח ּומן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּסּלים

ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן מהם]ּוכסאתים, מנּתז [שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכׁשרּו. לא - הענבים ְְֲִַָָֹֻעל

מהן ענבים „. ולקח אדמה, ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכדי  טהֹורֹות, ּבידים לּקח צרי ,לפיכ הכׁשרּו; - ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלדרכן

ויטּמאן  הּטמא מהן יּטל .ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ
הּפרס‰. ּבבית עֹומד ׁשהיה קבר]ּכרם בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ

ּבבית  ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר, אינֹו לּגת אֹותֹו הּבֹוצר -ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻ
מּדבריהם הּפרס ּבית וטמאת הֹואיל ,[מדבנן]הּפרס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּגזרּו ולא זֹו, ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻוהּבֹוצר
הרֹוצה  ,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליו
הּבֹוצרין  את מטהר - ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
ּכדי  ׁשמׁשן, ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליהן ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּכלים,

היכר]להּכיר לעשות הּפרס,[- ּבית ּבטמאת מקּלין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ
ּומֹוציאין  ּובֹוצרין, נכנסין ּכ ואחר ספק. ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא
ּומֹוליכין  מהן, מקּבלין טהֹורין ואחרים הּפרס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָחּוץ

ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם באלו לּגת; הפרס שבבית [האנשים ְְְִֵֵַַָ
לו] ׁשהאנׁשים מחוצה - הענבים את ּומטּמאין טמאין ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ועֹוׂשין  ׁשּבחּוץ, לאֹותן ּומטּמאין טמאין, הּפרס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבבית
ׁשהרי  - הענבים מטּמאין והן לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻאֹותן

הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו ְְְְְִֵֶַָָֻהכׁשרּו
.Â לא [קוטף]הּמֹוסק - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָֻהכׁשרּו,
עד  הכׁשרּו, לא - הּבד ּבבית לדר זיתיו הּמֹוסק ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻוכן

מלאכּתן לסחיטה]ׁשּתּגמר יעמדו יכׁשרּו[- מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּמחל  ׁשהכׁשרּו ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּזיתים

לדר;[זיעה] נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלהן,
מהן  הּיֹוצא הּמחל אין מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל

ׁשּלא מכ  זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו מּפני ׁשיר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
טמא  אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו מלאכּתן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנגמרה
עליהם  נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל מּגען, מקֹום ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא
ּכּלן, נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמחל  ׁשּבהן, הּמחל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן  ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמחל ּכּלן, את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומטּמא מׁשקה, ְְְִֵֶַַַָחׁשּוב
.Ê מגלּגליןחבית זיתים לאכילה]ׁשל צרי[מלוחים - ְְִִִִֵֶָָָֻ

הּמחל ׁשּיצא ּכדי החבית, יוכשרו]לנקב לא [ולא ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
הן  והרי ׁשמרים, ּוסתמּוה נּקבּה, מכׁשרין. אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻנּקב,
ׁשהרי  ּברצֹונֹו, ׁשאינן מּפני מכׁשרין, אינן - ּבּמחל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבלּולים

אֹותּה. ִֵָנּקב
.Á מלאכּתן?זיתים ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

על  ואף לדריכה; ּומּוכנין מּנחין ויהּו מסיקתן, ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
- מׁשקין מהן יצאּו ולא מׁשקין, עליהן נפלּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּפי
ׁשּתּגמר  קדם אבל הכׁשרּו. מלאכּתן, ונגמרה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻהֹואיל
ונתחּברּו והּזיעּו, ׁשּנתמעכּו, ּפי על אף - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָמלאכּתן

מכׁשרין  אינן - עתיד ּבמׁשקיהן אבל זיתיו, מּלמסק ּגמר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
עתיד  אינֹו אפּלּו - עליהן ּולהֹוסיף אחרים זיתים ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָלּקח

קּבים  אֹו קב אֹו אּלא הערים להֹוסיף ואם הכׁשרּו; לא , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֻ
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יוכשרו] לא שהראשונים כדי הוסיף אּלּו[התחכם, הרי ,ֲֵֵ
ללוֹות עתיד אבל מּלּקח, ּגמר ּולהֹוסיף [זתים]מכׁשרין. ְְְֲִִִִִִַַָָָָֻ

עסקיו] את להגדיל נתעּסק [כדי אֹו אנס אֹו אבל וארעֹו ,ְְְִֵֵֵֶֶַֹ
ואינן  מלאכּתן, נגמרה לא עדין - הֹוסיף ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּבמׁשּתה,
עליהן, מהּלכין זבֹות אֹו זבים ואפּלּו טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻמקּבלין

ְִטהֹורין.
.Ë לזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני [מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ

קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר [- ּכיון - ִֵֶַָָָ
טמאה.[מלאכת] לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.È לּגליל הּמֹוסק להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לּגליל  ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר  אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
את  ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּימסק,
ּבעלין  לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ועתיד ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻזיתיו,

טמאה.[לשמירה] ּומקּבלין הכׁשרּו ,ְְְְְִַָֻֻ
.‡È ּפני הּלֹוקח על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַ

ׁשּגמר  ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו [ונטמאו האדמה, ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
גמרּתיו'.מהגוי] לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ונאמן .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.È הרֹוצה- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה  ׁשּיקּבלּו .ּכדי ְְְְֵֶַָֻ
.‚È ּבכֹותׁשהּמּניח זיתיו זיתים]את ּכדי [מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ

ויתלחלחו]ׁשּימּתינּו אּלּו[- הרי - להּכתׁש נֹוחים ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשהרי  מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, הּניחן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻמכׁשרין.

לכבׁשן. עליהם ְְְֲֵֶַָָּדעּתֹו
.„È [מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ
מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ

הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן
.ÂË לגרּגרםהּמּניח ּבּגג -]זיתים אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ

ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּגג  ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף

ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
מכׁשרים. אּלּו הרי - את אֹותם ׁשּיׁשּמר עד ּבּבית נתנם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשעדין  מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּגּגֹו,
מלאכּתם. נגמרה ְְְְִַָָֹלא

.ÊË וחתםהעֹוטן ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו [הניח את ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם [חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

קנה [בבית] מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹחרין
נּדֹונֹות  טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם היּו ְְְִִִֶַַָָָָָָּומסיטן.

ְִִָּכפתחין.
.ÊÈוהעקלהּדֹור הּבד ּכלי לטהר ורצה [שבו ּבטמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן
וׁשל  מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכיצד

ׁשנים  ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, וכ ּיֹוצא ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָנצרים
זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן אֹו חדׁש, [מים עׂשר ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

זיתים] בהם ׁשּמימיו שנתבשלו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו ,ִִֵֶַַַָָ
רֹודפין ׁשּמימיו מעין לתֹו אֹו ׁשּתים [זורמים]מקּלחין, , ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

טבילה, ׁשּצריכין הּכלים מטּביל ּכ ואחר ׁשעֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעׂשרה
ּבטהרה. ּבהן ְְֳִֵֶַָָָּומׁשּתּמׁש

 
הּׁשמּועה ‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל

רבי  מים נו][ממשה יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֻלמדּו,
והּוא  מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּנתן
ּכׁשהּוא  מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּדבר
ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי נאמר ולא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻמחּבר,

הּמׁשקין. ונתלׁשּו ְְְְֳִִִַַָָהאכלין
.,הּבעלים ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל

אף  ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַָָָָאף
הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ּפי ׁשּלא על ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו ּפרֹותיו [הרטיב]ּברצֹונֹו, הּוא ְְֲִִִֵֵַַָָ
ּבלּולין  ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו הּסּכנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני
מּפני  ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹֻ

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו להביאן [זרימת]הּגּנבים, הּנהר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכׁשרין. אינן - ְִִֵָָֻעּמֹו

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין [נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותן ׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון  ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים  היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל
קערה  הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ּבהן ְְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָֻונגעּו

ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל הגשם]על ׁשּבּה[ע"י הּמים , ְִִִֶֶֶַַַַַָֹ
ׁשהן  מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן הּניח ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻמכׁשירין;

ילקה ׁשּלא ּבׁשביל ּכפיּה לדעת. ּבּכלי [יתקלקל]ּתלּוׁשין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
ּכתל  היה אם - הּכתל ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהאכלין,
הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבית,
ּכּמים  זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה ּכתל היה ואם מ-]ׁשּבּכלים. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה הּמים קרקע, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמּה

ּבפיו [מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה  ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן
אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחורי הממ ּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל [קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לצרּכּה מילויה ׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ
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פב                
  

ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּמים
אינן  ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ּתחת ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנּה

מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון; ְְְְִִִִֵַָָּתלּוׁשין
.Â הּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי

לּתחּתֹון  העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף טהֹורין;ׁשעליו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
אֹותן ׁשּינּתק ׁשֹותתין והּוא, היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

לאט]ויֹורדין ׁשהן [לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,

נער להקר [המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לּדֹוח[להתקרר] היה [להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,
.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יערה זה הרי - ואינן [ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּיערה  עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,

מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים
.Á הּנּתזיןערבה הּמים לתֹוכּה, הּדלף [החוצה]ׁשּירד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מעליה גדותיה]והּצפין על ּברצֹון;[עולים ּתלּוׁשין אינן ְְְִִֵֵֶַָָָָָ
הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים לׁשפכּה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטלּה
ּתלּוׁשין  אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, הּדלף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירד
ׁשּלא  ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּברצֹון;

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ּבמקֹומּה, ְְְְֲִִֵָָָָָׁשפכּה
.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את [של הּמטּביל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּתלּוׁשין מים] אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ְָּברצֹון.

.È לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּפרֹות
ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻהכׁשרּו;

ּברצֹון  ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל ׁשּבידיו .ׁשהּמים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‡È מים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן

הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
נטמא  הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; והּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשם,

.ּבמּגעּה ְַָָ
.Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ,[מין ְְִִֵֶָָֻ

ּתּורמּוסין  ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים לתֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָּונתּונה
ׁשּל מּפני טהֹורין, והן נטל,מּתֹוכּה מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים רצֹונֹו [התורמוסין ואין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּבּקּפה -] ּבּמים הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻֻהּנֹוגעין

הּקּפה, ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻׁשּנתלׁשּו
ְִטהֹורין.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ט שני יום

 
ּבקילֹון‡. מים]הממּלא ּבּקילֹון,[תעלת הּנׁשארין מים - ְְְִִִִִֵַַַַַָ

ׁשלׁשה  אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ּתלּוׁשין הן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי

מׁשקה, ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימים,
מכׁשיר. ְִֵַאינֹו

. ּגׁשמים עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים
רּבּו אם - לרצֹון המשקין]ׁשּלא על הגשם ּכּלן [מי הרי , ְֲִֵֶַָָֹֻ

ּפי  על אף - ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו הֹוציאן לרצֹון; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
מלאֹות  בהמּתֹו רגלי אֹו רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן הרי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשרּבּו,
העֹולין  הּמים הרי ׂשמח, אם - ונרחצּו ּבנהר ועבר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָטיט,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׂשמח, לא ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹעליהן

הּגלּגּלים‚. את עגלה]הּמֹוריד הּבקר [של ּכלי ּבׁשעת ואת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
הקיץ]הּקדים רוחות ׁשּבעץ [- הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי לּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין הּמים הרי -ְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּבפיה „. העֹולין הּמים לׁשּתֹות, הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד

אם  אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּברגליה  אף והּדיׁש, הּיחף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּדֹוחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָחּׁשב
ּפי  על אף - וקטן ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ּברצֹון. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתלּוׁשין
אינם  ּברגליה העֹולין הּמים רגליה, ׁשּיּדֹוחּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחּׁשב

מחׁשבה  להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש ּברצֹון; .ּתלּוׁשין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתלּוׁשין ‰. ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי ּבּמים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

העֹובר אבל ּבׂשרֹו[בדרכו]ּברצֹון; ׁשעל הּמים ּכל ּבּמים, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר, ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין  אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים

ּדחיֹו אם וכן לׁשבר [דחפו]ּברצֹון. אֹו לׁשברֹו חברֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ׂשחֹוק  ּדר ּדחיֹו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים ּבטלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבהמּתֹו,

למים] ונפל ביניהם הּמים [שיחקו הרי אּלא ּבטלּו, לא -ְֲִֵֶַַָָֹ
עליו  וירדּו ועלה, ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָׁשעליו
הראׁשֹונים, הּמים ּבטלּו הרי - הּגׁשמים רּבּו אם - ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּגׁשמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי
.Êּתלּוׁשין [שוחה]הּׁשט אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון  ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּברצֹון,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף חברֹו, על ְְְֲִִִִֵַַַַָָלהּתיז

.Áצּפֹור קנים]העֹוׂשה עשוי הּמים [משחק-מים - ּבּמים ִִִֶַַַַָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבּה, ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנּתזין

.Ëּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹודד
מים  - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ּבֹו, ׁשּמדד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּובּדבר
ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן ּבֹו, ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידֹו .העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

הּמים  הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט
לידע  ּפׁשטן ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו, אֹו ּבידֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהעֹולין
את  זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין ּבֹו, יׁש מים ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכּמה
ּברצֹון, אינן הּנּתזין - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאבן

ּכתלּוׁשין. אינן האבן ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוהּמים
.Èהּׁשלח על צמרו]החֹובט ניטל שלא לּמים [עור חּוץ ִֵֶַַַַַַ

מהמים] שהוציאוהו ּברצֹון,[אחר ּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין -ְְִִִִֶַָָ
אינן  הּמים, ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין שבספינה]הּמים מים [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ
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העֹולי  הּמים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבּמצּודֹות ּובּמׁשֹוטֹות, ן ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּובּמכמרֹות מלכודות]ּוברׁשתֹות ּברצֹון;[- ּתלּוׁשין אינן , ְְְְִִֵַָָָָָ

נער מעליהם]ואם וכן [המים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אּלּו הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ
הּקסיה ׁשעל ציפוי]הּמים הּׁשיפה[- ועל ׁשלחנֹות, [-ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֻ

ּברצֹון.כיסוי] אּלּו הרי נער, ואם ּברצֹון; אינן - לבנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל
.Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את [לחזקה]הּמֹולי, ְְְִִֶַַַַָָָָָ

ּבּגׁשמים  האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהֹוציא
ּפחם גחלתו]לעׂשֹותֹו ׁשעליהן [שתכבה הּמים הרי - ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָ

האּוד  ואת הּמסמר את הּמֹוציא אבל ּברצֹון; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּתלּוׁשין
לכּבֹותֹו יזוק]לּגׁשמים ּתלּוׁשין [שלא ׁשעליהן הּמים אין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ְָּברצֹון.
.‚Èהּמׁשלת את ּכלי [שרשרת]ׁשלׁשל ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

הּכלּכלה את ׁשלׁשל קיתֹון, עליה [סל]אֹו ׁשּתׁשב ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתרנגלת

.„Èהּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים [מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבכסּות  ׂשערֹו את והּסֹוחט הּיֹוצאין ׁשעליה, הּמים - ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּפני  ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ּברצֹון; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּבׁשעת  הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשרצֹונֹו

ּבכל [תלישתן]ּפריׁשתן מעליה מים נּתק ואם מכׁשירין; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכׁשרה. לא ְְָֹֹֻּכחֹו,

.ÂË להּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
אינן  - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין

מּכּלֹו ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, אם ּתלּוׁשין וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊË ונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמרעיד
לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
אֹותן  - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻונפלּו

ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים .הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר [שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונה ּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
מהם] היוצאת לז והשניה ּבדק אסּור הקּדׁש וׁשל רים; ְְְִֵֶֶֶֶָָ

אסּור; לעֹולם מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבית,
ׁשאמרּו ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוׁשל
ׁשּנתמדּו ּכגֹון - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ אּסּורן, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלענין
היה  ׁשאם ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה והיתה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן,
ׁשּמאליהן  ּפי על אף - הראׁשֹונים הּמים ׁשּמסיר הּוא ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאדם

מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ׁשהחׁשיבן ּכיון - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָנפלּו

 
ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד [-ּפרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכׁשרּו.יתיבשו] לא -ְְֹֻ
.הּכנימה מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּטל  ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד
העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן [לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

מּדברי  ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי  מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום [תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא [שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ׂשמח,„. אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי

אם הכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׂשּקיהם  ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל  והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי ‰. על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור [ספגו הּמערה, ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו.מהלחות] -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל  ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן מׁשקין, חודרים]ׁשאר ּכדי [- החרׂש מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבצּדן. ה ּפרֹות ְְִִֵֶֶַַָׁשּיכׁשירּו
.Êמהתנור]הרֹודה ּונתנ [מוציא חּמה, החבית ּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת  היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה  אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים
ׂשעֹורים  היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין

טמאין. מ ׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן -[נרטבו]ּביתֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָ

הּסלע  מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, מחמת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻאם
עצמה] הריצפה את [מלחלוחית המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְֵֶַַֹֻ

הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ונתן ּבערבה, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו
הכׁשרּו. לא הערבה, מחמת ואם הכׁשרּו; ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַָָֹֻֻהרי

.Ëהכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו הּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - הּנגּוב ,[לחלוחית]ּבּטיט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכׁשרּו. לא לאו, ואם ְְְְְִָֹֻֻהכׁשרּו;

.È אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ׂשמח  ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, .טננּו ְְִֵֶַַַָָ

.‡È ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
החּטים  הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ

.Èוטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ
אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

.טהֹורין  ְִ
.‚È מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער

הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ
.„È ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה

ׁשהרי  העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה
זה  ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ

.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
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פג                 
  

ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּמים
אינן  ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ּתחת ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנּה

מכׁשירין. אין לפיכ ּברצֹון; ְְְְִִִִֵַָָּתלּוׁשין
.Â הּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי

לּתחּתֹון  העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף טהֹורין;ׁשעליו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
אֹותן ׁשּינּתק ׁשֹותתין והּוא, היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ

לאט]ויֹורדין ׁשהן [לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,

נער להקר [המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לּדֹוח[להתקרר] היה [להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,
.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יערה זה הרי - ואינן [ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּיערה  עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,

מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים
.Á הּנּתזיןערבה הּמים לתֹוכּה, הּדלף [החוצה]ׁשּירד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מעליה גדותיה]והּצפין על ּברצֹון;[עולים ּתלּוׁשין אינן ְְְִִֵֵֶַָָָָָ
הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים לׁשפכּה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטלּה
ּתלּוׁשין  אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, הּדלף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירד
ׁשּלא  ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּברצֹון;

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ּבמקֹומּה, ְְְְֲִִֵָָָָָׁשפכּה
.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את [של הּמטּביל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּתלּוׁשין מים] אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ְָּברצֹון.

.È לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּפרֹות
ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻהכׁשרּו;

ּברצֹון  ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל ׁשּבידיו .ׁשהּמים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.‡È מים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן

הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
נטמא  הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; והּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשם,

.ּבמּגעּה ְַָָ
.Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ,[מין ְְִִֵֶָָֻ

ּתּורמּוסין  ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים לתֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָּונתּונה
ׁשּל מּפני טהֹורין, והן נטל,מּתֹוכּה מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים רצֹונֹו [התורמוסין ואין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּבּקּפה -] ּבּמים הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻֻהּנֹוגעין

הּקּפה, ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻׁשּנתלׁשּו
ְִטהֹורין.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ט שני יום

 
ּבקילֹון‡. מים]הממּלא ּבּקילֹון,[תעלת הּנׁשארין מים - ְְְִִִִִֵַַַַַָ

ׁשלׁשה  אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ּתלּוׁשין הן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי

מׁשקה, ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימים,
מכׁשיר. ְִֵַאינֹו

. ּגׁשמים עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים
רּבּו אם - לרצֹון המשקין]ׁשּלא על הגשם ּכּלן [מי הרי , ְֲִֵֶַָָֹֻ

ּפי  על אף - ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו הֹוציאן לרצֹון; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
מלאֹות  בהמּתֹו רגלי אֹו רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן הרי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשרּבּו,
העֹולין  הּמים הרי ׂשמח, אם - ונרחצּו ּבנהר ועבר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָטיט,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׂשמח, לא ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹעליהן

הּגלּגּלים‚. את עגלה]הּמֹוריד הּבקר [של ּכלי ּבׁשעת ואת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
הקיץ]הּקדים רוחות ׁשּבעץ [- הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי לּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין הּמים הרי -ְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּבפיה „. העֹולין הּמים לׁשּתֹות, הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד

אם  אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּברגליה  אף והּדיׁש, הּיחף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּדֹוחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָחּׁשב
ּפי  על אף - וקטן ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ּברצֹון. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתלּוׁשין
אינם  ּברגליה העֹולין הּמים רגליה, ׁשּיּדֹוחּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחּׁשב

מחׁשבה  להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש ּברצֹון; .ּתלּוׁשין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתלּוׁשין ‰. ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי ּבּמים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל

העֹובר אבל ּבׂשרֹו[בדרכו]ּברצֹון; ׁשעל הּמים ּכל ּבּמים, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר, ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין  אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים

ּדחיֹו אם וכן לׁשבר [דחפו]ּברצֹון. אֹו לׁשברֹו חברֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ׂשחֹוק  ּדר ּדחיֹו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים ּבטלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבהמּתֹו,

למים] ונפל ביניהם הּמים [שיחקו הרי אּלא ּבטלּו, לא -ְֲִֵֶַַָָֹ
עליו  וירדּו ועלה, ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָׁשעליו
הראׁשֹונים, הּמים ּבטלּו הרי - הּגׁשמים רּבּו אם - ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּגׁשמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי
.Êּתלּוׁשין [שוחה]הּׁשט אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון  ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּברצֹון,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף חברֹו, על ְְְֲִִִִֵַַַַָָלהּתיז

.Áצּפֹור קנים]העֹוׂשה עשוי הּמים [משחק-מים - ּבּמים ִִִֶַַַַָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבּה, ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנּתזין

.Ëּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹודד
מים  - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ּבֹו, ׁשּמדד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּובּדבר
ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן ּבֹו, ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידֹו .העֹולין ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

הּמים  הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט
לידע  ּפׁשטן ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו, אֹו ּבידֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהעֹולין
את  זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין ּבֹו, יׁש מים ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכּמה
ּברצֹון, אינן הּנּתזין - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאבן

ּכתלּוׁשין. אינן האבן ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוהּמים
.Èהּׁשלח על צמרו]החֹובט ניטל שלא לּמים [עור חּוץ ִֵֶַַַַַַ

מהמים] שהוציאוהו ּברצֹון,[אחר ּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין -ְְִִִִֶַָָ
אינן  הּמים, ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי

ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין
.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין שבספינה]הּמים מים [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ
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העֹולי  הּמים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבּמצּודֹות ּובּמׁשֹוטֹות, ן ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּובּמכמרֹות מלכודות]ּוברׁשתֹות ּברצֹון;[- ּתלּוׁשין אינן , ְְְְִִֵַָָָָָ

נער מעליהם]ואם וכן [המים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אּלּו הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ
הּקסיה ׁשעל ציפוי]הּמים הּׁשיפה[- ועל ׁשלחנֹות, [-ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֻ

ּברצֹון.כיסוי] אּלּו הרי נער, ואם ּברצֹון; אינן - לבנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל
.Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את [לחזקה]הּמֹולי, ְְְִִֶַַַַָָָָָ

ּבּגׁשמים  האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהֹוציא
ּפחם גחלתו]לעׂשֹותֹו ׁשעליהן [שתכבה הּמים הרי - ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָ

האּוד  ואת הּמסמר את הּמֹוציא אבל ּברצֹון; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּתלּוׁשין
לכּבֹותֹו יזוק]לּגׁשמים ּתלּוׁשין [שלא ׁשעליהן הּמים אין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ְָּברצֹון.
.‚Èהּמׁשלת את ּכלי [שרשרת]ׁשלׁשל ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

הּכלּכלה את ׁשלׁשל קיתֹון, עליה [סל]אֹו ׁשּתׁשב ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתרנגלת

.„Èהּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים [מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבכסּות  ׂשערֹו את והּסֹוחט הּיֹוצאין ׁשעליה, הּמים - ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּפני  ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ּברצֹון; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּבׁשעת  הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשרצֹונֹו

ּבכל [תלישתן]ּפריׁשתן מעליה מים נּתק ואם מכׁשירין; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכׁשרה. לא ְְָֹֹֻּכחֹו,

.ÂË להּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
אינן  - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין

מּכּלֹו ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, אם ּתלּוׁשין וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊË ונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמרעיד
לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
אֹותן  - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻונפלּו

ּברצֹון  ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים .הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר [שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונה ּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
מהם] היוצאת לז והשניה ּבדק אסּור הקּדׁש וׁשל רים; ְְְִֵֶֶֶֶָָ

אסּור; לעֹולם מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּבית,
ׁשאמרּו ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוׁשל
ׁשּנתמדּו ּכגֹון - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ אּסּורן, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלענין
היה  ׁשאם ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה והיתה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן,
ׁשּמאליהן  ּפי על אף - הראׁשֹונים הּמים ׁשּמסיר הּוא ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאדם

מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ׁשהחׁשיבן ּכיון - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָנפלּו

 
ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד [-ּפרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכׁשרּו.יתיבשו] לא -ְְֹֻ
.הּכנימה מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

הּטל  ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד
העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן [לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

מּדברי  ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי  מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום [תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא [שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי
ׂשמח,„. אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי

אם הכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׂשּקיהם  ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל  והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי ‰. על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור [ספגו הּמערה, ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו.מהלחות] -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל  ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן מׁשקין, חודרים]ׁשאר ּכדי [- החרׂש מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבצּדן. ה ּפרֹות ְְִִֵֶֶַַָׁשּיכׁשירּו
.Êמהתנור]הרֹודה ּונתנ [מוציא חּמה, החבית ּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת  היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה  אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים
ׂשעֹורים  היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין

טמאין. מ ׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן -[נרטבו]ּביתֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָ

הּסלע  מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, מחמת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻאם
עצמה] הריצפה את [מלחלוחית המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְֵֶַַֹֻ

הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ונתן ּבערבה, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּכסּותֹו
הכׁשרּו. לא הערבה, מחמת ואם הכׁשרּו; ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַָָֹֻֻהרי

.Ëהכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו הּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - הּנגּוב ,[לחלוחית]ּבּטיט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכׁשרּו. לא לאו, ואם ְְְְְִָֹֻֻהכׁשרּו;

.È אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ׂשמח  ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, .טננּו ְְִֵֶַַַָָ

.‡È ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
החּטים  הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ

.Èוטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ
אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

.טהֹורין  ְִ
.‚È מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער

הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ
.„È ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה

ׁשהרי  העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה
זה  ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ

.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
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פד                
  

האֹוכל  וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל
אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ

.ÊË האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. -], ְְִִֵֵֶָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל רטּבֹות, את [למצוץ]ּותמרים ְְְִֶֶֶָָָֹֻ
היה  ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּגלעינתֹו,
למץ  רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ּותמרים נגּובין, זיתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹוכל
ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈ בהמה]עלׁשין מאכל עשב לבהמה,[מין ׁשּלּקטן ְְְִִִֵֶָָֻ
ׁשהן  ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיחן,
ּכׁשחּׁשב  טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; הכׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכין

מכׁשרין. אּלּו הרי לאדם, ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻעליהן

 
לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין  מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא  ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ׁשיחין ּברצֹון  ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּגביין ּומי אין [גומות]ּומערֹות - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
ׁשאּובין  ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ׁשּבּקרקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמים
ּבהן  ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין
טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּטמא
טמאין  מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי מהן ׁשּמּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשתה  ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברצֹון
ּבכלי  מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו אחר הּטהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהן
ׁשתה  ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא הּׁשֹותה, נטמא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטהֹור
טהֹור  הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר לתֹוכן נפל מּלא. ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאֹו
ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא מטמאין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיה,
הן  ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא - הּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא

ְָּברצֹון.
. מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּתמצית ּומי ּומערֹות, ׁשיחין הזוח ּבֹורֹות גשמים לים [מי ְְִִִֵַָ
לעמקים] ּבהן [זחילתם]ׁשּפסקּומההרים ׁשאין ּומקוֹות , ְְִֵֶֶֶָָ

מי  ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף - עליהן על ּגׁשמים עלו -] ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

ּכגֹון גדותיהן] ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,לפיכ טהֹורין. הן הרי ,ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבחזקת  הּכל הּגׁשמים, ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ֳָָטהרה.
טמאין;‚. ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּפסקּו

ּבכלים  מהם וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהם
הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, והרחֹוקים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאין.
ּוממּלאין  ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, ּבחזקת הּכל -ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבגבאמהן  אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשּתֹות [גומא]. ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבדחק  אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו;
ּפרסֹות  מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגדֹול
מצא  ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו האדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי

ׁשּירדה  ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - ּדּקה ּבהמה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרסֹות
בעליה] ְָָוׁשתת.[ללא

ּוגמּומּיֹות„. טיט ּברׁשּות [גומות]חזקת חנּיֹות ׁשּבפתחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֻ
הרי  הּגׁשמים, ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּבים

ׁשפיכּות[טמאים]הם שופכין]ּכמי מי וׁשּבּׁשוקין,[- . ְְְְִִֵֵֶַָ
אֹו חלב אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהֹולכין
ּפי  על אף - ׁשמן לתֹוכֹו נפל הרב. אחר הֹולכין ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹּדבׁש,

כולו]ׁשהקּפיאּוהּו והוציאו ּומטּמא [ציננו מּטּמא זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
צחצּוח ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי לרצֹון; [-ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֶֶׁשמן.טיפת]
ּכמֹות ‰. ּבּקרקע הם הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּוׁשאר

הּוא  אחד ּדין ּבּכלים; .ׁשהן ִִֵֵֶֶַָ
.Âּפסקּו ׁשּלא ּתמצית מההרים]מי ירידתם ממשיכה -]- ְְִֵֶַָֹ

ּבּקרקע, והן הֹואיל סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
אף  טמאה; מקּבלין אינן - להן ּובאין נמׁשכין הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻוהרי
נתן  אֹו טמא, ּבכלי מהן ּומּלא הּטמא, מהן ׁשּׁשתה ּפי ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

ּדבר. לכל טהֹורין הם הרי - טמאים מים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלתֹוכם
.Ê ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

צרֹור [תאינה] לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִֶָָֹֹֻׁשּלא
לתאינה] שנכנסה הפ[אבן אם לדבילה]- נטמאת [בידו , ְִִֵַָ

נטמא ׁשהרי ּברירֹו; ׁשעקרֹו.[הריר]הּדבלה מּפני ּבידֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשּיהפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; ,הפ לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹואם
עדין  אּלא נתלׁשּו, ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצץ
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ולא מּטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהן
ּפּונדיֹון  היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

-[מטבע] ּפיו לתֹו והּדבלה לנטלֹו, ידֹו ּופׁשט ּפיו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלתֹו
לצמאֹו הּניחֹו צמאונו]אם ּכעקּור,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ידֹו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו, מׁשקה מחמת הּדבלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת
.Á ׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא  הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור ּגֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה  ׁשּנכוות, אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה ּדם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
ׁשהרי  ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּפיה לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעּה

הּמׁשקה להֹוציא ּבמציצת [הרוק]רצֹונּה ּולעקרֹו מּפיה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ְֶָָאצּבעּה.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ל' שלישי יום

 
האגּדֹות‡. ירקות]ּכל וכל [של הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֻ

מכׁשרין ּבחזקת - ׁשּבּׁשוקים טמאה]הּסלתֹות ;[לקבל ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני מוכרים]האגּדֹות, עליהן [של הּמים לזּלף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

לֹותתין והּסלת, והּקמח במים]ּתמיד; ואחר [רוחצין אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ
אחת  ּברחים אֹותֹו ׁשחֹולקין חּטים וכן אֹותֹו. טֹוחנין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּכ

וׁשלׁש חתיכות]לׁשּתים ג' או לב' שוברים א' גרעין ּכדי [- ְְְִִֵַָֹ
קדרה מעׂשה מהן הריפֹות[תבשיל]לעׂשֹות ּכגֹון ,-] ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָ

מקֹום,גריסים] ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
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ּכדי  אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים; ׁשל ּבין ׁשוקים ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבין
קלּפתן. ְְִִָָָלהסיר

.,טמאה ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל
מכׁשרין  והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל נאמן מּפני ּכּלן ועל . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

ׁשאר  לֹומר צרי ואין הכׁשרּו'; 'לא לֹומר: הארץ ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻעם
לֹומר  עליהן נאמן הארץ ׁשעם חזקה, להן ׁשאין ֱֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאכלין

הכׁשרּו'. ְְֹֻ'לא
עליהן ‚. נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל

טמאה  ּבחזקת לעֹולם הּדגים ,לפיכ הכׁשרּו'; 'לא .לֹומר ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּצדן  ּבין ּבכפיף, ׁשּצדן ּבין ּבחרם, ׁשּצדן ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּדגים

רשתות]ּבמצֹודה מיני הּמצֹודה [- את נער לא אם - ְְִִִֵֶַָָֹ
הארץ  עם ואין הכׁשרּו. נער, ואם הכׁשרּו; לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֻֻעליהם,
הם  והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי 'לא לֹומר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמן

ּבטהרה. לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ְְְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֻּבחזקת
הּציר„. דגים]ּכל ׁשּנפל [של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

ּומּטּמא  ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו
ּו יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; דבׁשטמאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּבׁשאר  ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי  - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים  וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם ‰. וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

היה  ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּבטלּו

לקדרה תבשיל]אבל מינֹו[- את מין מצא את , מים -] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונעֹורהמים] טמאים,[- הּמים רב ונמצאּו , ְְְְְִִִֵֵַַֹ

ּבּמקוה. טהר לא ּבּציר ׁשהיה ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּמעּוט
.Â הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

ׁשחזקתן  מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּגֹוי,
.מכׁשרין  ְִָֻ

.Êצמח]האֹוג ּכל [מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ
חנּיֹות  ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין

ּוטמאין [כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,. ְְְְִִֵֶַָֻ
.Á הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל

ּותרּומֹות  וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס  הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר

ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו אבל לּמקּדׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמאין  חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
יּגע  אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָולׁשּתֹות
ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא טמא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻּבכל
נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבׂשר אּלא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמדּבר
אסּור  ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני טמא - ׁשּבחּלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהראׁשֹון
נגע  ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה מּמּנּו למנֹות אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבאכילה,
אם  וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ּפסלּה ּבתרּומה חּלין ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻׁשני
ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְְֳִִִִֶֶַָָָָָָָֹנגע

נגע  אם - חּלין ׁשל ׁשני אכל האֹוכל וכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבארנּו.
ּפסלּה. ְְִָָָּבתרּומה,

.Ë מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
יׂשראל  ׁשּבארץ לחּלין טמאה לֹולגרם ויׁש מותר]; -] ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻֻ

המתּקנין החּלין את שהופרשו]לטּמא וכן [- לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ
הזהיר  הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל לּגע לאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻמּתר
- מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ּבני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
להּטמא  מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף מּתרין, העם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּכל

מת  מּטמאת חּוץ טמאֹות, .ּבׁשאר ְְְִִֵַָֻֻ
.È ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

קדׁשים  ולאכל לּמקּדׁש להּכנס ׁשּנאמר נכֹונים וזה . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא "ּובנבלתם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבּתֹורה:

מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אבל לֹוקה. ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻאינֹו
.‡È"יחּדו והּטהֹור למדּו,"הּטמא הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

יאכל  לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין והּטהֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּטמא
יׁשּתה  ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה אׁשּתֹו עם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּבעל
יאכל  ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹעּמּה,

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני הּזבה, עם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּזב
.È מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים  והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
חסידּות  ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
ולא  ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל אדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיהיה

ליד  מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; ויׁשּתה הּגּוף יאכל טהרת י ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, הּדעֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמן

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי


 

אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין  הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

  
ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָּוכלי

ׂשק" אֹו עֹור אֹו הּזהב בגד את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי הּכסף", ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹואת

ּתֹוכֹו". אל ֵֶֶמהם
.הּׁשמּועה רבינו]מּפי ׁשּנאמר [ממשה ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ

מן  העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּבּתֹורה:
הּדין  והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן הּטלפים ּומן  ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּקרנים

אב  וחּיה. ּבהמה מיני מעצמֹות לׁשאר העׂשּויין ּכלים ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מּכנף  העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; מקּבלין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻהעֹוף,
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פה                 
  

האֹוכל  וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל
אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ

.ÊË האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. -], ְְִִֵֵֶָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל רטּבֹות, את [למצוץ]ּותמרים ְְְִֶֶֶָָָֹֻ
היה  ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּגלעינתֹו,
למץ  רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ּותמרים נגּובין, זיתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹוכל
ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈ בהמה]עלׁשין מאכל עשב לבהמה,[מין ׁשּלּקטן ְְְִִִֵֶָָֻ
ׁשהן  ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיחן,
ּכׁשחּׁשב  טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; הכׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכין

מכׁשרין. אּלּו הרי לאדם, ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻעליהן

 
לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין  מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא  ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ׁשיחין ּברצֹון  ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל . ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּגביין ּומי אין [גומות]ּומערֹות - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
ׁשאּובין  ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ׁשּבּקרקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמים
ּבהן  ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין
טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּטמא
טמאין  מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי מהן ׁשּמּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשתה  ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברצֹון
ּבכלי  מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו אחר הּטהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהן
ׁשתה  ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא הּׁשֹותה, נטמא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטהֹור
טהֹור  הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר לתֹוכן נפל מּלא. ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאֹו
ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא מטמאין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיה,
הן  ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא - הּכּכר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹוציא

ְָּברצֹון.
. מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּתמצית ּומי ּומערֹות, ׁשיחין הזוח ּבֹורֹות גשמים לים [מי ְְִִִֵַָ
לעמקים] ּבהן [זחילתם]ׁשּפסקּומההרים ׁשאין ּומקוֹות , ְְִֵֶֶֶָָ

מי  ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף - עליהן על ּגׁשמים עלו -] ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

ּכגֹון גדותיהן] ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,לפיכ טהֹורין. הן הרי ,ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבחזקת  הּכל הּגׁשמים, ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ֳָָטהרה.
טמאין;‚. ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּפסקּו

ּבכלים  מהם וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהם
הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, והרחֹוקים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאין.
ּוממּלאין  ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, ּבחזקת הּכל -ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבגבאמהן  אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשּתֹות [גומא]. ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבדחק  אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו;
ּפרסֹות  מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגדֹול
מצא  ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו האדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי

ׁשּירדה  ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - ּדּקה ּבהמה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרסֹות
בעליה] ְָָוׁשתת.[ללא

ּוגמּומּיֹות„. טיט ּברׁשּות [גומות]חזקת חנּיֹות ׁשּבפתחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֻ
הרי  הּגׁשמים, ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּבים

ׁשפיכּות[טמאים]הם שופכין]ּכמי מי וׁשּבּׁשוקין,[- . ְְְְִִֵֵֶַָ
אֹו חלב אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהֹולכין
ּפי  על אף - ׁשמן לתֹוכֹו נפל הרב. אחר הֹולכין ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹּדבׁש,

כולו]ׁשהקּפיאּוהּו והוציאו ּומטּמא [ציננו מּטּמא זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
צחצּוח ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי לרצֹון; [-ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֶֶׁשמן.טיפת]
ּכמֹות ‰. ּבּקרקע הם הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּוׁשאר

הּוא  אחד ּדין ּבּכלים; .ׁשהן ִִֵֵֶֶַָ
.Âּפסקּו ׁשּלא ּתמצית מההרים]מי ירידתם ממשיכה -]- ְְִֵֶַָֹ

ּבּקרקע, והן הֹואיל סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
אף  טמאה; מקּבלין אינן - להן ּובאין נמׁשכין הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻוהרי
נתן  אֹו טמא, ּבכלי מהן ּומּלא הּטמא, מהן ׁשּׁשתה ּפי ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

ּדבר. לכל טהֹורין הם הרי - טמאים מים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלתֹוכם
.Ê ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

צרֹור [תאינה] לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִֶָָֹֹֻׁשּלא
לתאינה] שנכנסה הפ[אבן אם לדבילה]- נטמאת [בידו , ְִִֵַָ

נטמא ׁשהרי ּברירֹו; ׁשעקרֹו.[הריר]הּדבלה מּפני ּבידֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשּיהפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; ,הפ לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹואם
עדין  אּלא נתלׁשּו, ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצץ
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ולא מּטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהן
ּפּונדיֹון  היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

-[מטבע] ּפיו לתֹו והּדבלה לנטלֹו, ידֹו ּופׁשט ּפיו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלתֹו
לצמאֹו הּניחֹו צמאונו]אם ּכעקּור,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ידֹו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו, מׁשקה מחמת הּדבלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת
.Á ׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא  הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור ּגֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה  ׁשּנכוות, אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה ּדם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
ׁשהרי  ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּפיה לתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעּה

הּמׁשקה להֹוציא ּבמציצת [הרוק]רצֹונּה ּולעקרֹו מּפיה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ְֶָָאצּבעּה.

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ל' שלישי יום

 
האגּדֹות‡. ירקות]ּכל וכל [של הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֻ

מכׁשרין ּבחזקת - ׁשּבּׁשוקים טמאה]הּסלתֹות ;[לקבל ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני מוכרים]האגּדֹות, עליהן [של הּמים לזּלף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

לֹותתין והּסלת, והּקמח במים]ּתמיד; ואחר [רוחצין אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ
אחת  ּברחים אֹותֹו ׁשחֹולקין חּטים וכן אֹותֹו. טֹוחנין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּכ

וׁשלׁש חתיכות]לׁשּתים ג' או לב' שוברים א' גרעין ּכדי [- ְְְִִֵַָֹ
קדרה מעׂשה מהן הריפֹות[תבשיל]לעׂשֹות ּכגֹון ,-] ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָ

מקֹום,גריסים] ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
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ּכדי  אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים; ׁשל ּבין ׁשוקים ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבין
קלּפתן. ְְִִָָָלהסיר

.,טמאה ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל
מכׁשרין  והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל נאמן מּפני ּכּלן ועל . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

ׁשאר  לֹומר צרי ואין הכׁשרּו'; 'לא לֹומר: הארץ ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻעם
לֹומר  עליהן נאמן הארץ ׁשעם חזקה, להן ׁשאין ֱֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאכלין

הכׁשרּו'. ְְֹֻ'לא
עליהן ‚. נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל

טמאה  ּבחזקת לעֹולם הּדגים ,לפיכ הכׁשרּו'; 'לא .לֹומר ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּצדן  ּבין ּבכפיף, ׁשּצדן ּבין ּבחרם, ׁשּצדן ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּדגים

רשתות]ּבמצֹודה מיני הּמצֹודה [- את נער לא אם - ְְִִִֵֶַָָֹ
הארץ  עם ואין הכׁשרּו. נער, ואם הכׁשרּו; לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֻֻעליהם,
הם  והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי 'לא לֹומר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמן

ּבטהרה. לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ְְְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֻּבחזקת
הּציר„. דגים]ּכל ׁשּנפל [של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

ּומּטּמא  ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו
ּו יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; דבׁשטמאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּבׁשאר  ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי  - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים  וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם ‰. וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

היה  ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּבטלּו

לקדרה תבשיל]אבל מינֹו[- את מין מצא את , מים -] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונעֹורהמים] טמאים,[- הּמים רב ונמצאּו , ְְְְְִִִֵֵַַֹ

ּבּמקוה. טהר לא ּבּציר ׁשהיה ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּמעּוט
.Â הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

ׁשחזקתן  מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּגֹוי,
.מכׁשרין  ְִָֻ

.Êצמח]האֹוג ּכל [מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ
חנּיֹות  ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין

ּוטמאין [כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,. ְְְְִִֵֶַָֻ
.Á הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל

ּותרּומֹות  וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס  הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר

ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו אבל לּמקּדׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמאין  חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
יּגע  אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָולׁשּתֹות
ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא טמא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻּבכל
נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבׂשר אּלא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמדּבר
אסּור  ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני טמא - ׁשּבחּלין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהראׁשֹון
נגע  ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה מּמּנּו למנֹות אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבאכילה,
אם  וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ּפסלּה ּבתרּומה חּלין ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻׁשני
ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, - קדׁש ׁשל ּבאכלין ְְְְֳִִִִֶֶַָָָָָָָֹנגע

נגע  אם - חּלין ׁשל ׁשני אכל האֹוכל וכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּבארנּו.
ּפסלּה. ְְִָָָּבתרּומה,

.Ë מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
יׂשראל  ׁשּבארץ לחּלין טמאה לֹולגרם ויׁש מותר]; -] ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻֻ

המתּקנין החּלין את שהופרשו]לטּמא וכן [- לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ
הזהיר  הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל לּגע לאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻמּתר
- מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ּבני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
להּטמא  מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף מּתרין, העם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּכל

מת  מּטמאת חּוץ טמאֹות, .ּבׁשאר ְְְִִֵַָֻֻ
.È ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

קדׁשים  ולאכל לּמקּדׁש להּכנס ׁשּנאמר נכֹונים וזה . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא "ּובנבלתם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבּתֹורה:

מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אבל לֹוקה. ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻאינֹו
.‡È"יחּדו והּטהֹור למדּו,"הּטמא הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

יאכל  לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין והּטהֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּטמא
יׁשּתה  ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה אׁשּתֹו עם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּבעל
יאכל  ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹעּמּה,

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני הּזבה, עם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּזב
.È מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים  והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
חסידּות  ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
ולא  ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל אדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּיהיה

ליד  מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; ויׁשּתה הּגּוף יאכל טהרת י ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, הּדעֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמן

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי


 

אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין  הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

  
ואּלּו‡. הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָּוכלי

ׂשק" אֹו עֹור אֹו הּזהב בגד את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי הּכסף", ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹואת

ּתֹוכֹו". אל ֵֶֶמהם
.הּׁשמּועה רבינו]מּפי ׁשּנאמר [ממשה ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ

מן  העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּבּתֹורה:
הּדין  והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן הּטלפים ּומן  ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּקרנים

אב  וחּיה. ּבהמה מיני מעצמֹות לׁשאר העׂשּויין ּכלים ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מּכנף  העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; מקּבלין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻהעֹוף,
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פו               
  

הּנעמית ּוביצת ּבלבד, יענה]העזנּיה הֹואיל [בת - המצּפה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין [-והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

סֹופרים.נראה] מּדברי ׁשּטמאתן ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבעיני,
ׁשּבּים ‚. וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים

טהֹור  מדרס - טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ
מקּבל [הזב] אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֻטמאה,
חּבר  ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל מן ּבגד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
- מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ּבּים הּגדל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמן
אחד  הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים חּבּור חּברֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָאם
מקּבל  הּכל הרי - זה יּטמא זה נטמא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלטמאה,

ְָֻטמאה.
מקּבלין „. אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

לכּתב  ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה  ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, הּנה עליו מקּבל - אינֹו הּדג עֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם  לתפּלין ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ׁשּדבר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּנה

זהמה. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים ‰. תֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

ּברּיתן  ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
ׁשּתֹוכן  מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי החֹול ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָמן
עד  אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ּכברן, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנראה
מּתכֹות  ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן הּטמאה .ׁשּתּגע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּפׁשּוטיהן על טמאה ּגזרּו קיבול]ולא בית ללא זכוכית -], ְְְְֵֶַָָֹֻ
ׂשֹורפין  ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין מקּבליהן. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
לתלֹות  אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליהן

לשרוף] ולא לאכול .[לא
.Â ּגללים לעֹולם,ּכלי טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ

מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ,[הזב]ואין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻֻֻ
ּבין  ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹלא

ְְֵֶַמקּבליהן.
.Êהּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל הרעי [עצים ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן העֹוׂשה -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע [סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטמאתּה היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, .אֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
.Áחרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

הּטמאֹות  מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן טמאת וכּיֹוצא ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻ
ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"אׁשר

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה; ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
.Ë והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ,ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סירים]אֹו [-והּקּומקמּוסין[- ְְְְְְִֵֶַַַ
אׁשר קומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מגּדל  אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא
סאה [ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח
.È הערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

מּדברי [נוד]והחמת[קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
והעֹור  והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָתֹורה;
אּלא  טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא עליו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאֹוכלין
אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ׁשּנאמר: סֹופרים, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּדברי
קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְִִִֵֵֶַַַָָָׂשק"
לכל  עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית לֹו ׁשּיׁש ּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאף
מּדברי  ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּדבר.
ּבמדרס  אבל מדרס; מּטמאת חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָֻֻסֹופרים?
הּמׁשּכב  "ּכל ׁשּנאמר: - הּתֹורה מן מּטּמאין וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּזב
אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל יטמא", הּזב עליו יׁשּכב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָאׁשר
למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ּכלי וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמרּכב,

מּדבריהם. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמּטּמא
.‡È הּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

לפשתן] דומה הּגדלים [צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו
והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמר ּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים
.Èהּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - ּכׁשלׁשלת,[שזורים]הּׂשק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

הארּוגין וערב]אֹו העּזים,[שתי מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ
ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה הּסּוס מּזנב אֹו ּגמּלים, מּצמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו

הּמרצּופין ּכמֹו מהן האריג גדולים]ואחד אֹו[שקים , ְְְִִֵֶֶַַָָָ
חבק ּכמֹו אבל [חגור]הּגדּול ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל ְְֲֲֵֶֶֶַַָָ

מּצמר  ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, והּמׁשיחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהחבלים
עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּופׁשּתים

.‚È הּגמא מן העׂשּויין הּכלים הּקנים ּכל ּומן הערבה ּומן ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּומן  אילנֹות ּומּקלּפי והּׂשריגין העלין ּומן ּתמרים ּכּפֹות ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומן
והּמּפצֹות  והּמחצלאֹות והּטרסקלין הּקפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי  אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל עץ, ּכלי ּבכלל הּכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן  מעפר העׂשּוי ּכלי - ּדבר לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחרׂש,
ּכלי  זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותֹו ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרים,

והּכירים והּתּנּור מּׁשאר חרׂש. ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ
מקּבלין  הּכל - עליהן ׁשּמבּׁשלין אֹו ּבהן ׁשאֹופין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּבנינֹות,

ׁשוה. חרׂש ּכלי וטמאת וטמאתן ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻטמאה

  
טמאה העֹוׂשה ‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּוא  ׁשעּור; קּבּול לכלי ואין הּתֹורה; מן ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶַָָּבכל
ׁשּיעמד ׁשאפׁשר קּימה, ׁשל ּדבר מעמד]ׁשּיעׂשה יחזיק - ]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּמּצה העֹור מן ּכיס העֹוׂשה -]ּכיצד? היינו נתעּבד [- ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מקּבל אינֹו ׁשהּניר ּפי על אף הּניר, מן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכלל,
הּתינֹוקֹות  חקקּום אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָאֹו
הרי  - מאזנים לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר, את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד
להן  יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּלּו
ּכלים  העֹוׂשה אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה,
ּבהן, למד ׁשחקקּום היבׁשים והּדלעת והאתרֹוג הּלפת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמן
ׁשּיעמדּו אפׁשר ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מּועט. זמן ְֶַָָאּלא
. והּמחקקנה המידות]מאזנים בו שמוחקים כלי ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַַַֹ
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והאסל מּתכת, קּבּול ּבית נשיאה]ּבהן מוט ּבית [- ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּומּקל  מים, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עני ׁשל וקנה מעֹות, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקּבּול
ׁשל  ּומׁשחזת מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּפנקסעץ  ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבּה ׁשּיׁש[רשימות]ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפי  על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו
ּכל  קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל - הן עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשּפׁשּוטי
הּתֹורה  מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה מקּבלין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשהּוא,
ּבית  את והמׁשּמׁש ּבהן, ׁשּיׁש לבּדֹו הּקּבּול ּבית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
על  הּיתר אבל לֹו. צרי הּקּבּול ׁשּבית הּכלי מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקּבּול
וטמא  הּתֹורה; מן טהֹור הּפׁשּוט, הּכלי מּׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּצר

ׁשּבארנּו.[מדרבנן]מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ
ּכיצד?ּבית ‚. קּבּול. ּבית אינֹו למּלאתֹו, העׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הּסּדן  ּבֹו ותֹוקעין קּבּול, ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
טמאה; מקּבלת אינּה היא, נּפחים ׁשל אם - ּברזל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
למּלאתֹו. אּלא נעׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
מקּבלת  זֹו הרי צֹורפין, ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם [שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת
והּמגּדלֹותהּכף „. הּמּטֹות רגלי ּתחת [ארונות]החקּוק ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבהן  ּבֹווכּיֹוצא ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ  ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
טּפה  אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
מקּבלת  אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ּוׁשפֹופרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.
נחּתכה  לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
ׁשל  ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּבלה,

צמח]ּפּקּועֹות ּכאכלין [מין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן וכּיֹוצא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
חׁשּובין. ֲִֵהן

נתנּהׁשפֹופרת ‰. ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנ ּה אפּלּו - הקיבול ּבּכתל  בית -] ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הקיר] ּבּכתלכלפי קבעּה טמאה. מקּבלת קבוע], -[חיבור ְְְֶֶֶַַָָָֹֻ
קּבלתּה, ּכדר ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר קבעּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאם
את  ּבּה נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את נתן ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹטהֹורה.
טמאה; מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה אם - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּמזּוזה
ּכדר אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשּלא

טהֹורה. ְַָָָָקּבלתּה,
.Âהּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין חבל ּכלי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ

מיוחד] הּמגמר מקנה ואת הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
בשמים] הקטרת כלי היה [- אם - ׁשּיתּבּסמּו ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָמּלמּטה

ּבית  ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ּככּורת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשּוי
ּכסּות כתחתית]קּבלת בו טמאה [שמניחין מקּבל זה הרי ,. ְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻ

.Ê טהֹור;סנּדל ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּקּבלה  מּכלי חׁשּוב זה .ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָ

.Á מקֹומּה[קושר]הּצֹורר ונׁשאר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - [יתיישר עמק ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

והרי מקמטים] ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מקּבל  אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמקֹומּה

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִֵֶַָָָֻטמאה,

ה'תשע"ד  אלול א' רביעי יום

  
לנחתּכל ‡. העׂשּוי עץ במקומו]ּכלי אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ

מּדברי  לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
עׂשּוי  ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹתֹורה
סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק וריקן מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלהּטלטל

ׁשּולים לֹו ׁשּיׁש ּפי על עׂשּוי [תחתית]ואף ואינֹו הֹואיל - ְְִִִֵֵֶַַַָ
קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלנחת,

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי ינוד]וכל או יעמוד אם נקבע -[לא ְְְִֵֶָָ
יהא  ׁשּלא ּכדי הּקרקע על ּבהן ליׁשב ׁשּולים לֹו היּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
ׁשהם  ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה להתּגלּגל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹוח
תֹורה  מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ּביבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּכֹורים
לנחת. עׂשּוי ׁשהּוא ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; מּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא

קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו, רבינו]ּודברים ּומּפי [ממשה הן; ְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ
אף  וריקן, מלא מּטלטל ׁשהּוא ּׂשק מה למדּו: ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
- וריקן מלא מּטלטל היה אם אּלא יּטּמא לא עץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכלי

לנחת. העׂשּוי עץ ּכלי ְְְִִֵֶַַָלהֹוציא
.ׁשּדה ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרון הּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נשים] ּומגּדללהסעת וכּורת [ארון]ּתבה הּקׁש וכּורת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּובֹור ב-]הּקנים שתיה מתקן ּבאּלּו[- וכּיֹוצא גדֹולה ספינה ְְְְִִֵֵַַָָָ

ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין היּו אם -ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּדרּדּור  ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהן

גדולה] הּמלכים [חבית וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻׁשּמּניחין
נייד] העּבדן[ארון וערבת עורות], מעבד ספינה [- ּובֹור , ְְֲִֵַַַָָָ

ּבאמצע  להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקטּנה,
אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. הּגדֹול, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּים
אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאף
להּטלטל  אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא טמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין
סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאין.
ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
העֹור  ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. מקּבלין אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּולפיכ

ארּבעים אּלא המקּבלין טמאה, מקּבלין אין - ּבלח סאה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מלאין. ּכׁשהן להּטלטל מּתחּלתן נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

ּבמּדההּׁשּדה ‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפי מכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר  וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל אּמה ["תכולתו" ְְִִֵֶַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום אּמה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹעל
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין
אּלא  ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
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פז                
  

הּנעמית ּוביצת ּבלבד, יענה]העזנּיה הֹואיל [בת - המצּפה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין [-והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

סֹופרים.נראה] מּדברי ׁשּטמאתן ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבעיני,
ׁשּבּים ‚. וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים

טהֹור  מדרס - טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ
מקּבל [הזב] אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֻטמאה,
חּבר  ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל מן ּבגד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
- מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ּבּים הּגדל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמן
אחד  הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים חּבּור חּברֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָאם
מקּבל  הּכל הרי - זה יּטמא זה נטמא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלטמאה,

ְָֻטמאה.
מקּבלין „. אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

לכּתב  ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה  ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, הּנה עליו מקּבל - אינֹו הּדג עֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻטמאה,
אם  לתפּלין ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ׁשּדבר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּנה

זהמה. לֹו ֲֵָֻאין
וחכמים ‰. תֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי

ּברּיתן  ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
ׁשּתֹוכן  מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי החֹול ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָמן
עד  אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ּכברן, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנראה
מּתכֹות  ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן הּטמאה .ׁשּתּגע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּפׁשּוטיהן על טמאה ּגזרּו קיבול]ולא בית ללא זכוכית -], ְְְְֵֶַָָֹֻ
ׂשֹורפין  ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין מקּבליהן. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
לתלֹות  אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליהן

לשרוף] ולא לאכול .[לא
.Â ּגללים לעֹולם,ּכלי טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ

מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ,[הזב]ואין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻֻֻ
ּבין  ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹלא

ְְֵֶַמקּבליהן.
.Êהּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל הרעי [עצים ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן העֹוׂשה -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע [סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטמאתּה היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, .אֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
.Áחרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

הּטמאֹות  מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן טמאת וכּיֹוצא ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻ
ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"אׁשר

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה; ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל
.Ë והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ,ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סירים]אֹו [-והּקּומקמּוסין[- ְְְְְְִֵֶַַַ
אׁשר קומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מגּדל  אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא
סאה [ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח
.È הערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

מּדברי [נוד]והחמת[קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
והעֹור  והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָתֹורה;
אּלא  טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא עליו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאֹוכלין
אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ׁשּנאמר: סֹופרים, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּדברי
קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְִִִֵֵֶַַַָָָׂשק"
לכל  עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית לֹו ׁשּיׁש ּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאף
מּדברי  ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּדבר.
ּבמדרס  אבל מדרס; מּטמאת חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָֻֻסֹופרים?
הּמׁשּכב  "ּכל ׁשּנאמר: - הּתֹורה מן מּטּמאין וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּזב
אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל יטמא", הּזב עליו יׁשּכב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָאׁשר
למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ּכלי וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמרּכב,

מּדבריהם. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמּטּמא
.‡È הּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

לפשתן] דומה הּגדלים [צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו
והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמר ּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים
.Èהּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - ּכׁשלׁשלת,[שזורים]הּׂשק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

הארּוגין וערב]אֹו העּזים,[שתי מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ
ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה הּסּוס מּזנב אֹו ּגמּלים, מּצמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו

הּמרצּופין ּכמֹו מהן האריג גדולים]ואחד אֹו[שקים , ְְְִִֵֶֶַַָָָ
חבק ּכמֹו אבל [חגור]הּגדּול ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל ְְֲֲֵֶֶֶַַָָ

מּצמר  ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, והּמׁשיחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהחבלים
עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻּופׁשּתים

.‚È הּגמא מן העׂשּויין הּכלים הּקנים ּכל ּומן הערבה ּומן ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּומן  אילנֹות ּומּקלּפי והּׂשריגין העלין ּומן ּתמרים ּכּפֹות ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומן
והּמּפצֹות  והּמחצלאֹות והּטרסקלין הּקפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי  אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל עץ, ּכלי ּבכלל הּכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן  מעפר העׂשּוי ּכלי - ּדבר לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחרׂש,
ּכלי  זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותֹו ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרים,

והּכירים והּתּנּור מּׁשאר חרׂש. ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ
מקּבלין  הּכל - עליהן ׁשּמבּׁשלין אֹו ּבהן ׁשאֹופין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּבנינֹות,

ׁשוה. חרׂש ּכלי וטמאת וטמאתן ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻטמאה

  
טמאה העֹוׂשה ‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

והּוא  ׁשעּור; קּבּול לכלי ואין הּתֹורה; מן ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶַָָּבכל
ׁשּיעמד ׁשאפׁשר קּימה, ׁשל ּדבר מעמד]ׁשּיעׂשה יחזיק - ]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּמּצה העֹור מן ּכיס העֹוׂשה -]ּכיצד? היינו נתעּבד [- ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מקּבל אינֹו ׁשהּניר ּפי על אף הּניר, מן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכלל,
הּתינֹוקֹות  חקקּום אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָאֹו
הרי  - מאזנים לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר, את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד
להן  יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּלּו
ּכלים  העֹוׂשה אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה,
ּבהן, למד ׁשחקקּום היבׁשים והּדלעת והאתרֹוג הּלפת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמן
ׁשּיעמדּו אפׁשר ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מּועט. זמן ְֶַָָאּלא
. והּמחקקנה המידות]מאזנים בו שמוחקים כלי ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַַַֹ
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והאסל מּתכת, קּבּול ּבית נשיאה]ּבהן מוט ּבית [- ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּומּקל  מים, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עני ׁשל וקנה מעֹות, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקּבּול
ׁשל  ּומׁשחזת מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּפנקסעץ  ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבּה ׁשּיׁש[רשימות]ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפי  על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו
ּכל  קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל - הן עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשּפׁשּוטי
הּתֹורה  מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה מקּבלין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשהּוא,
ּבית  את והמׁשּמׁש ּבהן, ׁשּיׁש לבּדֹו הּקּבּול ּבית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
על  הּיתר אבל לֹו. צרי הּקּבּול ׁשּבית הּכלי מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקּבּול
וטמא  הּתֹורה; מן טהֹור הּפׁשּוט, הּכלי מּׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּצר

ׁשּבארנּו.[מדרבנן]מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ
ּכיצד?ּבית ‚. קּבּול. ּבית אינֹו למּלאתֹו, העׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הּסּדן  ּבֹו ותֹוקעין קּבּול, ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
טמאה; מקּבלת אינּה היא, נּפחים ׁשל אם - ּברזל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
למּלאתֹו. אּלא נעׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
מקּבלת  זֹו הרי צֹורפין, ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם [שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת
והּמגּדלֹותהּכף „. הּמּטֹות רגלי ּתחת [ארונות]החקּוק ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבהן  ּבֹווכּיֹוצא ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ  ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
טּפה  אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
מקּבלת  אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ּוׁשפֹופרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.
נחּתכה  לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
ׁשל  ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּבלה,

צמח]ּפּקּועֹות ּכאכלין [מין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן וכּיֹוצא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
חׁשּובין. ֲִֵהן

נתנּהׁשפֹופרת ‰. ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנ ּה אפּלּו - הקיבול ּבּכתל  בית -] ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הקיר] ּבּכתלכלפי קבעּה טמאה. מקּבלת קבוע], -[חיבור ְְְֶֶֶַַָָָֹֻ
קּבלתּה, ּכדר ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר קבעּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאם
את  ּבּה נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את נתן ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹטהֹורה.
טמאה; מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה אם - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּמזּוזה
ּכדר אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוׁשּלא

טהֹורה. ְַָָָָקּבלתּה,
.Âהּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין חבל ּכלי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ

מיוחד] הּמגמר מקנה ואת הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
בשמים] הקטרת כלי היה [- אם - ׁשּיתּבּסמּו ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָמּלמּטה

ּבית  ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ּככּורת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשּוי
ּכסּות כתחתית]קּבלת בו טמאה [שמניחין מקּבל זה הרי ,. ְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻ

.Ê טהֹור;סנּדל ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּקּבלה  מּכלי חׁשּוב זה .ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָ

.Á מקֹומּה[קושר]הּצֹורר ונׁשאר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - [יתיישר עמק ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

והרי מקמטים] ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מקּבל  אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמקֹומּה

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִֵֶַָָָֻטמאה,

ה'תשע"ד  אלול א' רביעי יום

  
לנחתּכל ‡. העׂשּוי עץ במקומו]ּכלי אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ

מּדברי  לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
עׂשּוי  ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹתֹורה
סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק וריקן מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלהּטלטל

ׁשּולים לֹו ׁשּיׁש ּפי על עׂשּוי [תחתית]ואף ואינֹו הֹואיל - ְְִִִֵֵֶַַַָ
קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלנחת,

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי ינוד]וכל או יעמוד אם נקבע -[לא ְְְִֵֶָָ
יהא  ׁשּלא ּכדי הּקרקע על ּבהן ליׁשב ׁשּולים לֹו היּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
ׁשהם  ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה להתּגלּגל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹוח
תֹורה  מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ּביבׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻּכֹורים
לנחת. עׂשּוי ׁשהּוא ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; מּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא

קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו, רבינו]ּודברים ּומּפי [ממשה הן; ְְִִִִֵֵֵַָָָָֻ
אף  וריקן, מלא מּטלטל ׁשהּוא ּׂשק מה למדּו: ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
- וריקן מלא מּטלטל היה אם אּלא יּטּמא לא עץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכלי

לנחת. העׂשּוי עץ ּכלי ְְְִִֵֶַַָלהֹוציא
.ׁשּדה ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרון הּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

נשים] ּומגּדללהסעת וכּורת [ארון]ּתבה הּקׁש וכּורת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּובֹור ב-]הּקנים שתיה מתקן ּבאּלּו[- וכּיֹוצא גדֹולה ספינה ְְְְִִֵֵַַָָָ

ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין היּו אם -ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּדרּדּור  ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָהן

גדולה] הּמלכים [חבית וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻׁשּמּניחין
נייד] העּבדן[ארון וערבת עורות], מעבד ספינה [- ּובֹור , ְְֲִֵַַַָָָ

ּבאמצע  להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקטּנה,
אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. הּגדֹול, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּים
אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאף
להּטלטל  אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא טמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין
סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאין.
ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
העֹור  ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. מקּבלין אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּולפיכ

ארּבעים אּלא המקּבלין טמאה, מקּבלין אין - ּבלח סאה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מלאין. ּכׁשהן להּטלטל מּתחּלתן נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

ּבמּדההּׁשּדה ‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפי מכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר  וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל אּמה ["תכולתו" ְְִִֵֶַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום אּמה ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹעל
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין
אּלא  ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
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פח               
  

ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָּפחֹות
נמּדדין  אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, עבי ְְֲֳֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאבל

ִעּמֹו.
הּׁשּדה ‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה

חּבּור  ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד  ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
(.Â)קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה ׁשהּוא [כעין ּבזמן - ְְִִִֶַַָָָ

ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; נמּדד ְְִִִִֵֵַַָָָָָקבּוע,
הּמגּורֹות  ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות מּבפנים, ְְְְְִִִִִִַָָמגּורֹות

עּמֹו נמּדדֹות אינן .מּבחּוץ, ְִִִֵַָָ
.Ê אם ּכלי אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל  הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על הּטהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכן
טהֹור  מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

.Á אף הּׁשּדה - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיין]ועדין לנחת [- ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ְֶָּכׁשהיּו.

  
מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש עׂשּויין [- ׁשאינן עץ ּבכלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ

ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקּבלה:
רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻֻּכגֹון
הּכלים  לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל לטמאה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻחכמים

והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון קטן]והאדם, שולחן והּמּטה [- ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻ
אדם  לתׁשמיׁש ׁשהן ּומנין טמאה. מקּבלין - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֻותׁשמיׁש
עץ  ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי  מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעׂשּוי
מלאכה  ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם

ׁשהיא ּבלבד  עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
הּכלים  ּתחת ׁשּמּניחין וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמׁשּמׁשת

והּדפּוסין מלאכה, מׁשּמׁש[מסגרות]ּבׁשעת היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
זה  הרי - מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; ּוכגֹון [קופסא]מקּבל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵַַַָָֻֻ
מכחֹול  ותיק והּתער, והּמסּפרים והרמח והּסּכין הּסיף ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹּתיק

הּמכּתב ותיק הּכחל, ּוסקרטיה [חריטה]ּובית טבלה ותיק , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֻ
אכילה] שולחן הּפגֹוזֹות[סוג ּובית החּצים [חיצים ּובית ִִֵֵַַָ

ּפי גדולים] על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילין. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּכלי  ׁשהרי טמאה; מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי  אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי

גדולה]קמטרה טני[תיבה וכּסּוי ּתבה, וכּסּוי ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חרׁש ׁשל נגר]והּמכ ּבׁש והּקמרֹון [- הּתבה, ׁשּתחת והּכּסא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כיסוי] והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, הּספר,[- ּתיק עליו ׁשּבֹונין ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּנגר יתד]ּובית ותיק [- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ

ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- של , ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ

הּמּטה-] וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי [קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ
וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ , -] ֲִִֶַַַַַָָ

המיטה] את מּפני המחזיק טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים מׁשּמׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהן

.מלּבן[- מקרשי קרש ּבפּקה [- מלּבׁש היה אם - הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ
טבעת] הרי [- - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

והרי  הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם מּטּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזה
לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. ּכאחד בהם הּוא קרשים -] ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ

המיטה] דפנות אף תחובות - הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִֵַַַַַָָ
טהֹור; רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים מסרג ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעל

ּבׁשעת הּכלים מּמׁשּמׁשי ׁשהּוא ּכמלּבני מּפני ּבלבד, מלאכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
[- של ּוכלי [קרשים ׁשּלהן הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבני

טהֹורין. ׁשהן ְִִֵֶַהּׁשיר,
אׁשּכף‚. ׁשל סנדלר]מכּבׁש את [-רצען, עליו מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ

החקּוק  ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעֹור
ּבׁשעת  הּכלים לׁשּמׁש עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
עׂשּוי  ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה;

ּבאבן. ְְְִֶֶַֹלהתמּלאת
ציפויי]חּפּויי„. ּבין [- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ

מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
לחּפּויי  ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטהֹורין,
ׁשּצּפה  קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי וכן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּכלים.
מאחר  טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּבמּתכת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹותן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ּבּטלן; אֹותן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּצּפה

אם ‰. - הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוׂשה
היתה  ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טהֹור  הּכל העץ, את מׁשּמׁשת ׁשל הּמּתכת מפּתח ּכיצד? . ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
זה  הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ׁשּלֹו והּׁשּנים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַעץ,
- עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל הּמפּתח היה טמאה; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמקּבל

טהֹור. ַָֹהּכל
.Âאלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת -[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;
.Êמפתח]והּׁשן טמאה [- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

והּמזרה  הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני
תבואה]והּמּגֹוב ניקוי כלי ׁשּנּטלה [- ראׁש ׁשל והּמסרק ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

מקּבלין  אּלּו הרי - מּתכת ׁשל ועׂשיּה מּׁשּניהם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחת
ְָֻטמאה.

.Á אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל
טמאה  מקּבל אינֹו אֹוכלת ּבֹו, הארץ ּתהיה ׁשּלא עׂשהּו ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבל העץ, ְְֵֵֶַָָֻאת
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.Ë מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּטבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
- לנֹואי עׂשין הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ  את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, מקּבל .אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
.È,לנֹואי ּבּדלת אֹו ּבּמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מניקּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכן

הּכלים  מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן .טהֹורֹות. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

  
מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין אין - הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

הן  מאימתי עץ, והעריסה,ּוכלי הּמּטה טמאה? מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
הּדג ּבעֹור ּגמר[להחליקם]מּׁשּיׁשּופם ׁשּלא [בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ

מּׁשּיחסם  - עץ ׁשל הּסּלים טמאה. מקּבלין אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻלׁשּוף,
והעצים [יקשור] הּׂשריגים עקצי ויכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻׂשפתֹותיהן,

- ּתמרה ׁשל הּסּלים היּו הּסּלים. ּגב על הּיֹוצאין ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָהּקטּנים
טמאה; מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֻאף

הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ידיות]ׁשּכ עם מּׁשּיחסם [סל - ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
הּתלּויֹות ויגמר ההּוצין, ויכרת ידיות]ּפיה, הּכֹוסֹות [- ּבית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

הּלגינֹות -[קנקנים]ּובית מּבפנים ּכרת ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
הּקטּנים  הּקנֹונים אֹותן. מקּימין ׁשּכן טמאה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻמקּבלין

סלים]והּקלתֹות של סוגים ויכרת [- ׂשפתֹותיהן, מּׁשּיחסם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּגדֹולים והּסּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאין. [-ההּוצין ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ּדּוריםסוגי ׁשני מּׁשּיעׂשה היקפים], ׁשּלהן.[- לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]ים ּדּור [נפת מּׁשּיעׂשה - מאזנים ׁשל וכף ּוכברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפירֹות ׁשּתי מּׁשּיעׂשה הּקּפה, ׁשּלהן. לרחב [-אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
והערקעיגולים] ׁשּלּה. ארוכה]לרחב ּבֹו[קופה מּׁשּיעׂשה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין ּגּביהן, ּגמר ׁשּלא ּפי על אף אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻצפירה
נראּו ׁשהרי ראויים]- הּכלי [- צּורת והרי ּׁשּנעׂשּו, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

ל  ּדֹומה? זה למה -עליהן; הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג בגד ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּנסרים  ּכלי וכל מלאכּתּה. ּגמר הּוא וזה ההּוצין, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּׁשּיכרת
ּכלי  ּגלמי ׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו עד טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
על  אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה טמאה מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻעץ

ּבּׂשרד לתארֹו עתיד ׁשהּוא להׁשוֹותֹו[לשייפו]ּפי אֹו ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדין  אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ּבּמעצד ליּפֹותֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָּבּמחּוגה
חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל ּגלם, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּוא
טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻהרי

אׁשּכרֹוע מּׁשל ארז]חּוץ מין חׁשּוב [- מּמּנּו הּכלי ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּכלי,
ּכלי  צּורת עליו ׁשאין עץ ּכל טמאה. מק ּבלין ּגלמיהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻואין
ארּובֹות  טמאה. מקּבל אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻ

טבלאות] ּכׁשהן [- החּלֹות עליהן ׁשּסֹודרין נחּתֹומין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשל
ּבעלי  וׁשל עליהן. הּכלי צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבצק
אֹו ּבסקרא אֹותן צבע ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻּבּתים,
צּורת  להן נעׂשית ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבכרּכֹום

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד -]ּכלי. הכלי היינו הּמים [ ּבֹו ׁשּנֹותנין ְְְְִִִִֶֶַַַ
ּבּת[מתיזין]ׁשּמקּטפין ּבעלי וׁשל טמא. ואם , טהֹור. ים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אותו]ּגּפפֹו מרּוח [מסגר נפרץ מּטּמא. רּוחֹותיו, מארּבע ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
עץ  ׁשל ּכלי מּטּמא. עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחת,
ּבּתים, ּבעלי וׁשל מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהּסּלתים

רחת גדולה]טהֹור. תבואה]הּגרּוסֹות[כף ,[גרעיני ְַַַָ
וׁשל  מּטּמאה; ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּטּמאה;
טמאה; מקּבל לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגרנֹות,

טהֹור. ּבֹו, לכּנס ְְֵֶַָָוהעׂשּוי
.הּתלֹויין יד]ּכל בתי מּתלֹויי[- חּוץ - ׁשל טהֹורין נפה ְְְִִִֵֶַָָָ

מּקל  ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו לתלֹות ְְְְִִִֶַַָָוהעׂשּוי
ּבהן נבלי ‚. ׁשּמזּמרין לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. נגינה ּבּמקּדׁש, כלי -] ְְְְְְְִִִֵַַַַָָ
מּטּמאין.שונים] ,ְִִַ

לפי „. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי  צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה .ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קפיפההּוצין ‰. ּכמֹו מהן גדולה][ק ׁשאֹורגין ופה ְְְִִִֵֶֶָ
מהן  וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה מגּורה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָּכתבנית

עליה. ּכלי ּתֹורת ְִֵֶֶַָָׁשאין
.Â סיג[קולעים]ׁשּמסרגיןעלין ּכמין גדר]אֹותן סביב [- ְְְְִִִִֶָָָָָ

נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, ,[גזרים ְְְִִֵֶַָָָָ
ִֵַמּטּמא.

.Ê הּוציןחֹותל דקל]ׁשל מסיבי הרטב [כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ
מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד  אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
מקּבלת  אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ואם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻטמאה;
.Á,ּתׁשמיׁש,הּׁשֹופר קרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ
.Ë קערהּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשהרי  ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,
מּכלל  זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה

ּוטהֹורה  .הּׁשּדה, ְִַָָ
.È דגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב [מלכודת ְְְְֲַָָֹ

טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל
.‡È ציד]והּפלצּורהּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ

עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,
.È על הּספסלין אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי
טמאה  מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע זה טהֹורין; . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּנּטל  וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל  עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;

ה'תשע"ד  אלול ב' חמישי יום

  
צּורתֹוּכל ‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
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פט                
  

ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָּפחֹות
נמּדדין  אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, עבי ְְֲֳֳִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאבל

ִעּמֹו.
הּׁשּדה ‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה

חּבּור  ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד  ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
(.Â)קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה ׁשהּוא [כעין ּבזמן - ְְִִִֶַַָָָ

ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; נמּדד ְְִִִִֵֵַַָָָָָקבּוע,
הּמגּורֹות  ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות מּבפנים, ְְְְְִִִִִִַָָמגּורֹות

עּמֹו נמּדדֹות אינן .מּבחּוץ, ְִִִֵַָָ
.Ê אם ּכלי אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל  הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על הּטהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכן
טהֹור  מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

.Á אף הּׁשּדה - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיין]ועדין לנחת [- ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ְֶָּכׁשהיּו.

  
מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש עׂשּויין [- ׁשאינן עץ ּבכלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ

ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקּבלה:
רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻֻּכגֹון
הּכלים  לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל לטמאה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻחכמים

והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון קטן]והאדם, שולחן והּמּטה [- ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻ
אדם  לתׁשמיׁש ׁשהן ּומנין טמאה. מקּבלין - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֻותׁשמיׁש
עץ  ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי  מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעׂשּוי
מלאכה  ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם

ׁשהיא ּבלבד  עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
הּכלים  ּתחת ׁשּמּניחין וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמׁשּמׁשת

והּדפּוסין מלאכה, מׁשּמׁש[מסגרות]ּבׁשעת היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
זה  הרי - מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; ּוכגֹון [קופסא]מקּבל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵַַַָָֻֻ
מכחֹול  ותיק והּתער, והּמסּפרים והרמח והּסּכין הּסיף ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹּתיק

הּמכּתב ותיק הּכחל, ּוסקרטיה [חריטה]ּובית טבלה ותיק , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֻ
אכילה] שולחן הּפגֹוזֹות[סוג ּובית החּצים [חיצים ּובית ִִֵֵַַָ

ּפי גדולים] על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילין. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּכלי  ׁשהרי טמאה; מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי  אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי

גדולה]קמטרה טני[תיבה וכּסּוי ּתבה, וכּסּוי ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חרׁש ׁשל נגר]והּמכ ּבׁש והּקמרֹון [- הּתבה, ׁשּתחת והּכּסא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כיסוי] והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, הּספר,[- ּתיק עליו ׁשּבֹונין ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּנגר יתד]ּובית ותיק [- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ

ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- של , ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ

הּמּטה-] וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי [קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ
וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ , -] ֲִִֶַַַַַָָ

המיטה] את מּפני המחזיק טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים מׁשּמׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהן

.מלּבן[- מקרשי קרש ּבפּקה [- מלּבׁש היה אם - הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ
טבעת] הרי [- - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

והרי  הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם מּטּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזה
לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. ּכאחד בהם הּוא קרשים -] ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ

המיטה] דפנות אף תחובות - הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִֵַַַַַָָ
טהֹור; רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים מסרג ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעל

ּבׁשעת הּכלים מּמׁשּמׁשי ׁשהּוא ּכמלּבני מּפני ּבלבד, מלאכה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
[- של ּוכלי [קרשים ׁשּלהן הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּבני

טהֹורין. ׁשהן ְִִֵֶַהּׁשיר,
אׁשּכף‚. ׁשל סנדלר]מכּבׁש את [-רצען, עליו מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ

החקּוק  ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעֹור
ּבׁשעת  הּכלים לׁשּמׁש עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
עׂשּוי  ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה;

ּבאבן. ְְְִֶֶַֹלהתמּלאת
ציפויי]חּפּויי„. ּבין [- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ

מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
לחּפּויי  ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטהֹורין,
ׁשּצּפה  קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי וכן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּכלים.
מאחר  טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּבמּתכת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹותן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ּבּטלן; אֹותן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּצּפה

אם ‰. - הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוׂשה
היתה  ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה

טהֹור  הּכל העץ, את מׁשּמׁשת ׁשל הּמּתכת מפּתח ּכיצד? . ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
זה  הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ׁשּלֹו והּׁשּנים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַעץ,
- עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל הּמפּתח היה טמאה; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמקּבל

טהֹור. ַָֹהּכל
.Âאלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת -[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;
.Êמפתח]והּׁשן טמאה [- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

והּמזרה  הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני
תבואה]והּמּגֹוב ניקוי כלי ׁשּנּטלה [- ראׁש ׁשל והּמסרק ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

מקּבלין  אּלּו הרי - מּתכת ׁשל ועׂשיּה מּׁשּניהם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאחת
ְָֻטמאה.

.Á אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל
טמאה  מקּבל אינֹו אֹוכלת ּבֹו, הארץ ּתהיה ׁשּלא עׂשהּו ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבל העץ, ְְֵֵֶַָָֻאת
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.Ë מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּטבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
- לנֹואי עׂשין הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ  את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, מקּבל .אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
.È,לנֹואי ּבּדלת אֹו ּבּמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מניקּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכן

הּכלים  מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן .טהֹורֹות. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

  
מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין אין - הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

הן  מאימתי עץ, והעריסה,ּוכלי הּמּטה טמאה? מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
הּדג ּבעֹור ּגמר[להחליקם]מּׁשּיׁשּופם ׁשּלא [בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ

מּׁשּיחסם  - עץ ׁשל הּסּלים טמאה. מקּבלין אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻלׁשּוף,
והעצים [יקשור] הּׂשריגים עקצי ויכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֻׂשפתֹותיהן,

- ּתמרה ׁשל הּסּלים היּו הּסּלים. ּגב על הּיֹוצאין ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָהּקטּנים
טמאה; מקּבלין - מּבפנים ההּוצין ּכרת ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֻאף

הּכלּכלה אֹותן. מקּימין ידיות]ׁשּכ עם מּׁשּיחסם [סל - ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
הּתלּויֹות ויגמר ההּוצין, ויכרת ידיות]ּפיה, הּכֹוסֹות [- ּבית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

הּלגינֹות -[קנקנים]ּובית מּבפנים ּכרת ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
הּקטּנים  הּקנֹונים אֹותן. מקּימין ׁשּכן טמאה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻמקּבלין

סלים]והּקלתֹות של סוגים ויכרת [- ׂשפתֹותיהן, מּׁשּיחסם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
הּגדֹולים והּסּוגים הּגדֹולים הּקנֹונים הּיֹוצאין. [-ההּוצין ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ּדּוריםסוגי ׁשני מּׁשּיעׂשה היקפים], ׁשּלהן.[- לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]ים ּדּור [נפת מּׁשּיעׂשה - מאזנים ׁשל וכף ּוכברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפירֹות ׁשּתי מּׁשּיעׂשה הּקּפה, ׁשּלהן. לרחב [-אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
והערקעיגולים] ׁשּלּה. ארוכה]לרחב ּבֹו[קופה מּׁשּיעׂשה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין ּגּביהן, ּגמר ׁשּלא ּפי על אף אחת. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻצפירה
נראּו ׁשהרי ראויים]- הּכלי [- צּורת והרי ּׁשּנעׂשּו, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

ל  ּדֹומה? זה למה -עליהן; הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג בגד ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּנסרים  ּכלי וכל מלאכּתּה. ּגמר הּוא וזה ההּוצין, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּׁשּיכרת
ּכלי  ּגלמי ׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו עד טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
על  אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה טמאה מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻעץ

ּבּׂשרד לתארֹו עתיד ׁשהּוא להׁשוֹותֹו[לשייפו]ּפי אֹו ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדין  אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ּבּמעצד ליּפֹותֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָּבּמחּוגה
חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה מחּסר ואינֹו הֹואיל ּגלם, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּוא
טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי וכל טמאה. מקּבל זה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻהרי

אׁשּכרֹוע מּׁשל ארז]חּוץ מין חׁשּוב [- מּמּנּו הּכלי ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ׁשּכלי ּבעיני וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּכלי,
ּכלי  צּורת עליו ׁשאין עץ ּכל טמאה. מק ּבלין ּגלמיהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻואין
ארּובֹות  טמאה. מקּבל אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻ

טבלאות] ּכׁשהן [- החּלֹות עליהן ׁשּסֹודרין נחּתֹומין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשל
ּבעלי  וׁשל עליהן. הּכלי צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבצק
אֹו ּבסקרא אֹותן צבע ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻּבּתים,
צּורת  להן נעׂשית ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבכרּכֹום

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד -]ּכלי. הכלי היינו הּמים [ ּבֹו ׁשּנֹותנין ְְְְִִִִֶֶַַַ
ּבּת[מתיזין]ׁשּמקּטפין ּבעלי וׁשל טמא. ואם , טהֹור. ים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

אותו]ּגּפפֹו מרּוח [מסגר נפרץ מּטּמא. רּוחֹותיו, מארּבע ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ
עץ  ׁשל ּכלי מּטּמא. עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחת,
ּבּתים, ּבעלי וׁשל מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהּסּלתים

רחת גדולה]טהֹור. תבואה]הּגרּוסֹות[כף ,[גרעיני ְַַַָ
וׁשל  מּטּמאה; ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּטּמאה;
טמאה; מקּבל לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגרנֹות,

טהֹור. ּבֹו, לכּנס ְְֵֶַָָוהעׂשּוי
.הּתלֹויין יד]ּכל בתי מּתלֹויי[- חּוץ - ׁשל טהֹורין נפה ְְְִִִֵֶַָָָ

מּקל  ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו לתלֹות ְְְְִִִֶַַָָוהעׂשּוי
ּבהן נבלי ‚. ׁשּמזּמרין לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. נגינה ּבּמקּדׁש, כלי -] ְְְְְְְִִִֵַַַַָָ
מּטּמאין.שונים] ,ְִִַ

לפי „. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי  צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה .ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קפיפההּוצין ‰. ּכמֹו מהן גדולה][ק ׁשאֹורגין ופה ְְְִִִֵֶֶָ
מהן  וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה מגּורה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָּכתבנית

עליה. ּכלי ּתֹורת ְִֵֶֶַָָׁשאין
.Â סיג[קולעים]ׁשּמסרגיןעלין ּכמין גדר]אֹותן סביב [- ְְְְִִִִֶָָָָָ

נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, ,[גזרים ְְְִִֵֶַָָָָ
ִֵַמּטּמא.

.Ê הּוציןחֹותל דקל]ׁשל מסיבי הרטב [כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ
מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד  אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
מקּבלת  אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ואם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻטמאה;
.Á,ּתׁשמיׁש,הּׁשֹופר קרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ
.Ë קערהּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשהרי  ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,
מּכלל  זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה

ּוטהֹורה  .הּׁשּדה, ְִַָָ
.È דגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב [מלכודת ְְְְֲַָָֹ

טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל
.‡È ציד]והּפלצּורהּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ

עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,
.È על הּספסלין אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי
טמאה  מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע זה טהֹורין; . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּנּטל  וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל  עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;

ה'תשע"ד  אלול ב' חמישי יום

  
צּורתֹוּכל ‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ
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צ               
  

ּכׁשהם  ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה  מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

. ּכלי ּכּמה אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיה ׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור  רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבינֹוני,
ּבמֹוציא  הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּבּכלי
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ּוסתמֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
ׁשהרי  טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲִִִֵֶֶַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים לֹו ֲֲִִַָָנעׂשּו
הּסל,ּכלים ‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, [מחצלת ׁשל ְְְְֲִִֶֶַַַָָ
רּבן.קנים] ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות „. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ּפי [מסגרת]טהֹורה. על אף - ׁשהן ּכל ְִִֵֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻֻׁשהיא
הרבע,ּכל ‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

והּקנֹונים הרבע, ּבמֹוציא [סלים]וחצי ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
נגממּו לקּבל [נקרעו]זית. ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאין. ׁשהּוא, ְִֵֶָּכל
.Â ּפת הּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ
.Ê וׁשל קּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבגבבא  ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבן ּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להסקה] .המשמש

.Á ּומקּבל קערֹות ּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ
גדולות]הּתמחּויין ּבית [קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי ּומקּבל [כלי הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי הראי, ְְְֲִֵֵֶֶַָָֻאת

.Ë טהֹור ּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהן ּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ [כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתחּלת  עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני  נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן
הּמזנֹון  ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָחלקים

תאים] עשויה ּבכל [קערה והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֶַָָָֻׁשהּוא
וכל  הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹחלק
עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ּבאּלּו. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכּיֹוצא

חּבּור [נחסר]ׁשּנפחת ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חּבּור  ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת הּבּתים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלׁשאר

ּכ טהֹור. ּכּלֹו ׁשלׁשּתן, נפחתּו אּלּו.לֹו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ן ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻ
.È גדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה [קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

מקּבלת  ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי  הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן  טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
חּׁשב  אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָאם
אֹוכל  ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ׁשּיאכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻֻעליהן

עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבּטבלא,
ְִטהֹורין.

.‡È נׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי
טמאה  מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן .מחסֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.È ּותקעּהטבלה עצים, לעצים]ׁשּמּלאּה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;

.‚È סרגֹוספסל טהֹור; אֹו[חיברו]ׁשּנתּפרק, ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,

.„È ּוקׁשרן,הּסּלים חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
עׂשרה  אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין

ּביֹום  .ּפעמים ְְִָ
.ÂË מקֹום הּׁשלחן ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ

טהֹורין  - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ,הּנחת ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻ
את  ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין

מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשל  ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר

  
הּתרמלּכלי ‡. טמאה? מקּבלין מאימתי [ילקוט]עֹור, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ

הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכות וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
את בולטות] ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּקטּנים
רצועותיו]קיחֹותיו סקרטּיה[- עור]. מּׁשּיחסם [טבלת , ְְְִִִֶַָָֹֻ

ציציתּה ויעׂשּו מתכת]ויכרת טס קטבליה[- [-כיסוי . ְְְְְֲִִִַָָָֹֻ
ׂשפתֹותיהן מיטה] מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

הּקֹו הּתפּלין,ויכרת ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּיֹוצאין. פין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
את  ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על אף הּקציצה; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּיגמר
עתיד  ׁשהּוא העריסה עֹור טמאה. מקּבלת זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻהרצּועה,

טּבּור לֹו העריסה]לעׂשֹות לרגלי חיזוק לֹו[- ׁשּיעׂשה עד , ֲֲִֶֶַַַ
מּׁשּיקמיע הּסנּדל, מּׁשּיּגֹוב[יעוצב]טּבּור. הּמנעל, .-] ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

האּמּוםיתייבש] הנעל]על הנחת לכרּכם [מקום עתיד ואם . ְְְִִִֵַַָָ
בכרכום] ׁשּיׂשרטט;[לצבוע ועד ׁשּיכרּכם עד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַּולׂשרטט,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֶַֹוכן
. עֹור,לפיכ טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאין

ׁשּלא  ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ּפׁשּוט  עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם
הּבקר  ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת עליו ,ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

את  ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ׁשחֹוסמין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָועֹור
את  ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַהּדבֹורים
טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - החם מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֻהרּוח

האצּבעֹותּכל ‚. חּוץ [כפפות]ּבית טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְֵֶֶָָָ
קּיצין פירות]מּׁשל ׁשהיא[קוטפי מּפני מקּבלת [עצמה], ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

האֹוג פרי]את רב [מין את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ; ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
טהֹורה. ְָָהאֹוג,

הּקּטעיןהאבנט „. ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, רגל]ׁשל [קטועי ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ארּכּבֹותיהן -[יהלכו]על הּקרקע על ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ
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העֹורֹות  וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמקּבלין
האּמנין  אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהעׂשּויֹות
ּבׁשעת  ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבזרֹועֹותיהן,

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - ְְְְְְִִִִֵַַָָָמלאכה
זֹוריעֹור ‰. ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו מנקי]ׁשּתֹופרין -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מקּבל  - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּגרנֹות,
מקּבל  אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה;
קֹוץ  יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה.
מּפני  והעׂשּוי טמאה; מקּבל - יפה יפה ׁשּיאחז ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּוכדי
- ידיו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק הּדבר יּפסד ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּזעה,

טמאה. מקּבל אינֹו זה ְְֲֵֵֵֶַָֻהרי
.Â החמת ויטהר? העֹור, ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה

ּפקעיֹות[נוד] ּבמֹוציא מּׁשּתּנקב ואם [כדורים], ׁשתי; ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ערב, ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ׁשל לקּבל יכֹולה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינּה

רּבּה. ׁשּתּנקב עד טמאה, ְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻמקּבלת
.Ê עדין [ילקוט]הּתרמֹול - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְֲִִִֶֶַַַַֻ

לֹו חּבּור ואינֹו טמאה, מקּבל .הּתרמֹול ְְְְִֵֵַַָֻֻ
.Á כיסים]ׁשהּביציםהחמת עּמּה[- מקּבלֹות ׁשּלּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הם] גם מתמלאים הנוד ׁשאינן [במילוי טהֹורֹות, - ונפחתּו ,ְְְֲִֵֶָ
ּכדרּכן. ְְְְַַָמקּבלֹות

.Ë ּוׁשנצֹותּכלי לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש סנּדל [רצועות]עֹור ּכגֹון , ְְְְִֵֶַָָָ
ׁשנצֹות ׁשל וכיס רצועות]עמקי עם ּפי [ארנק על אף - ְְְִִִִֶַַָ

מקּבלין  אּלּו הרי - ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשּכׁשהן
להכניס  ּבמהרה יכֹול וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה
אם  וכן ּכׁשהיה. קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנצֹות
הם  הרי - צּורתם ונפסדה מהן, הּׁשנצֹות והסיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטמאּו,

ּבאּמן. ׁשּלא להחזירם ׁשאפׁשר ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻטהֹורין,
.È טמאה,ּכיס מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ

וחזר נפׁשט, מקּבל. הּוא -[להיות]ׁשהרי ּפׁשּוט עֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָ
אף  טמאה, מקּבל - מּלמּטן הּמטלית את עליו טלה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.

ּכלי. צּורת עליו ׁשהרי ּפׁשּוט; ׁשהּוא ּפי ְֲִִֵֶֶַַָָָעל
.‡È טהֹור;עֹור ּפׁשטֹו, טמאה; מקּבל הּקמע, ּבֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּכר

עׂשרה  אפּלּו ּומּטהר, מּטּמא טמאה; מקּבל ּבֹו, וכר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻחזר
טהֹור  הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור ּביֹום. ּכרת ּפעמים ואם ; ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ועׂשה טמאה.[מהקמיע]מּמּנּו, מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻֻ
.È ּבמת,ּתפּלין ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא [חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ
וכן  ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף הּתיר ְְְְְְִִִִִִִִִִִַַַָָָאם
ואחת  אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה נעׂשית -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
את  הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ואת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה,
מּפני  ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין טהֹורה; ּכּלּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻותּקנּה
מדרס, טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ותּקנּה מאזניו, אחת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונפסקה

לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹור - ותּקנּה ׁשנּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָנפסקה
לתּקן  הסּפיק לא מדרס. מּגע טמא אבל חדׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹאזנים
אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה, ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

חטמֹו החוד]נּטל טהֹור.[- - לׁשנים נחלק אֹו , ְְֱִִִֶַַַָָ
.‚Èׁשּנפחת הרגל,[נחסר]מנעל רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ָטהֹור.
.„È מּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין

רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה
לחברּתּה קציצה .ּובין ְְֲִֵֶַָָ

.ÂË בד]והאמּוםהּכּדּור ממולא והּתפּלין [עור והּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּובמה  טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טהֹור. ּבמה [אוכף]ּׁשּבתֹוכן, הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּוף  ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר מּפני טמא; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֻּׁשּבתֹוכֹו,

ֶָאחד.

  
ׁשּתּגמר ּכל ‡. עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אבל  ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן
מּתכֹות, ּכלי טמאה ּגלמי מקּבלֹות .אינן ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻ

.אֹו אֹותֹו, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
וליישר]לׁשּבץ לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו אֹו[ללטוש], , ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס אגן[-פטיש]להּקיׁש אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו ,-] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
וייּפהּו,שפה] ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו תּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכל  וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻמקּבל
העׁשת  מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּיֹוצא

ּברז [גוש] החררהׁשל מן אֹו עוגה]ל, בצורת ׁשל [גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
הּסֹובב ּומן מתכת]מּתכת, הּטּסין,[-חישוק ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ּומּכּני הּצּפּויין, בסיסי]ּומן הּכלים,[- ּומאגני הּכלים, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
הּגרדת ּומן הּׁשחלת, ּומן הּכלים, שאריות ּומאזני מיני -] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ׁשּנעׂשּו,כלי אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים; אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
מּתכֹות, ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוׂשה אבל הן. מּתכֹות ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּגלמי
ׁשּידּוע  הּמסמרֹות ּומן הּזמן, מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּומן
ׁשאינם  לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - הּכלים מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנעׂשּו
אֹו הּכלים מן נעׂשּו אם ידּוע ׁשאין מסמרֹות אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּגלמים.
אינן  לכלי, אֹותן התקין אפּלּו טהֹורין; הן הרי - העׁשת ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָמן

טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין
טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי

הּכלי  מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי .ׁשאין ְִִִֵֶַַָ
.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט

אם  אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
מּתכֹות, ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה

טמאה  מקּבלת .ואינּה ְְְֵֶֶַָָֻ
וג ‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ּכלי ּומאחר למי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עץ  ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי  טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים,

עץ  ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא .מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
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צי                
  

ּכׁשהם  ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה  מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

. ּכלי ּכּמה אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיה ׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור  רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבינֹוני,
ּבמֹוציא  הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּבּכלי
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ּוסתמֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
ׁשהרי  טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲִִִֵֶֶַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים לֹו ֲֲִִַָָנעׂשּו
הּסל,ּכלים ‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ

אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, [מחצלת ׁשל ְְְְֲִִֶֶַַַָָ
רּבן.קנים] ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות „. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ּפי [מסגרת]טהֹורה. על אף - ׁשהן ּכל ְִִֵֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻֻׁשהיא
הרבע,ּכל ‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

והּקנֹונים הרבע, ּבמֹוציא [סלים]וחצי ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
נגממּו לקּבל [נקרעו]זית. ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאין. ׁשהּוא, ְִֵֶָּכל
.Â ּפת הּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ
.Ê וׁשל קּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ּבגבבא  ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבן ּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
להסקה] .המשמש

.Á ּומקּבל קערֹות ּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ
גדולות]הּתמחּויין ּבית [קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי ּומקּבל [כלי הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי הראי, ְְְֲִֵֵֶֶַָָֻאת

.Ë טהֹור ּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהן ּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ [כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתחּלת  עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני  נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן
הּמזנֹון  ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָחלקים

תאים] עשויה ּבכל [קערה והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֶַָָָֻׁשהּוא
וכל  הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות מחלקיו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹחלק
עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ּבאּלּו. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַּכּיֹוצא

חּבּור [נחסר]ׁשּנפחת ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
חּבּור  ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת הּבּתים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלׁשאר

ּכ טהֹור. ּכּלֹו ׁשלׁשּתן, נפחתּו אּלּו.לֹו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ן ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻ
.È גדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה [קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

מקּבלת  ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי  הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן  טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
חּׁשב  אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָאם
אֹוכל  ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ׁשּיאכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻֻעליהן

עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבּטבלא,
ְִטהֹורין.

.‡È נׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי
טמאה  מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן .מחסֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.È ּותקעּהטבלה עצים, לעצים]ׁשּמּלאּה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;

.‚È סרגֹוספסל טהֹור; אֹו[חיברו]ׁשּנתּפרק, ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,

.„È ּוקׁשרן,הּסּלים חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
עׂשרה  אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין

ּביֹום  .ּפעמים ְְִָ
.ÂË מקֹום הּׁשלחן ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ

טהֹורין  - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ,הּנחת ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻ
את  ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין

מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשל  ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר

  
הּתרמלּכלי ‡. טמאה? מקּבלין מאימתי [ילקוט]עֹור, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ

הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכות וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
את בולטות] ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּקטּנים
רצועותיו]קיחֹותיו סקרטּיה[- עור]. מּׁשּיחסם [טבלת , ְְְִִִֶַָָֹֻ

ציציתּה ויעׂשּו מתכת]ויכרת טס קטבליה[- [-כיסוי . ְְְְְֲִִִַָָָֹֻ
ׂשפתֹותיהן מיטה] מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר ויכרת. מּׁשּיחסם ,ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ

הּקֹו הּתפּלין,ויכרת ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּיֹוצאין. פין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
את  ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על אף הּקציצה; ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּיגמר
עתיד  ׁשהּוא העריסה עֹור טמאה. מקּבלת זֹו הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻהרצּועה,

טּבּור לֹו העריסה]לעׂשֹות לרגלי חיזוק לֹו[- ׁשּיעׂשה עד , ֲֲִֶֶַַַ
מּׁשּיקמיע הּסנּדל, מּׁשּיּגֹוב[יעוצב]טּבּור. הּמנעל, .-] ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ

האּמּוםיתייבש] הנעל]על הנחת לכרּכם [מקום עתיד ואם . ְְְִִִֵַַָָ
בכרכום] ׁשּיׂשרטט;[לצבוע ועד ׁשּיכרּכם עד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַּולׂשרטט,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֶַֹוכן
. עֹור,לפיכ טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאין

ׁשּלא  ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ּפׁשּוט  עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם
הּבקר  ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת עליו ,ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

את  ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ׁשחֹוסמין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָועֹור
את  ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַהּדבֹורים
טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - החם מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֻהרּוח

האצּבעֹותּכל ‚. חּוץ [כפפות]ּבית טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְֵֶֶָָָ
קּיצין פירות]מּׁשל ׁשהיא[קוטפי מּפני מקּבלת [עצמה], ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

האֹוג פרי]את רב [מין את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ; ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
טהֹורה. ְָָהאֹוג,

הּקּטעיןהאבנט „. ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, רגל]ׁשל [קטועי ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ארּכּבֹותיהן -[יהלכו]על הּקרקע על ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ
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העֹורֹות  וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמקּבלין
האּמנין  אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהעׂשּויֹות
ּבׁשעת  ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבזרֹועֹותיהן,

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - ְְְְְְִִִִֵַַָָָמלאכה
זֹוריעֹור ‰. ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו מנקי]ׁשּתֹופרין -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מקּבל  - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּגרנֹות,
מקּבל  אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה;
קֹוץ  יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה.
מּפני  והעׂשּוי טמאה; מקּבל - יפה יפה ׁשּיאחז ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּוכדי
- ידיו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק הּדבר יּפסד ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּזעה,

טמאה. מקּבל אינֹו זה ְְֲֵֵֵֶַָֻהרי
.Â החמת ויטהר? העֹור, ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה

ּפקעיֹות[נוד] ּבמֹוציא מּׁשּתּנקב ואם [כדורים], ׁשתי; ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ערב, ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ׁשל לקּבל יכֹולה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינּה

רּבּה. ׁשּתּנקב עד טמאה, ְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻמקּבלת
.Ê עדין [ילקוט]הּתרמֹול - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְֲִִִֶֶַַַַֻ

לֹו חּבּור ואינֹו טמאה, מקּבל .הּתרמֹול ְְְְִֵֵַַָֻֻ
.Á כיסים]ׁשהּביציםהחמת עּמּה[- מקּבלֹות ׁשּלּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הם] גם מתמלאים הנוד ׁשאינן [במילוי טהֹורֹות, - ונפחתּו ,ְְְֲִֵֶָ
ּכדרּכן. ְְְְַַָמקּבלֹות

.Ë ּוׁשנצֹותּכלי לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש סנּדל [רצועות]עֹור ּכגֹון , ְְְְִֵֶַָָָ
ׁשנצֹות ׁשל וכיס רצועות]עמקי עם ּפי [ארנק על אף - ְְְִִִִֶַַָ

מקּבלין  אּלּו הרי - ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשּכׁשהן
להכניס  ּבמהרה יכֹול וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה
אם  וכן ּכׁשהיה. קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנצֹות
הם  הרי - צּורתם ונפסדה מהן, הּׁשנצֹות והסיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטמאּו,

ּבאּמן. ׁשּלא להחזירם ׁשאפׁשר ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻטהֹורין,
.È טמאה,ּכיס מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ

וחזר נפׁשט, מקּבל. הּוא -[להיות]ׁשהרי ּפׁשּוט עֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָ
אף  טמאה, מקּבל - מּלמּטן הּמטלית את עליו טלה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.

ּכלי. צּורת עליו ׁשהרי ּפׁשּוט; ׁשהּוא ּפי ְֲִִֵֶֶַַָָָעל
.‡È טהֹור;עֹור ּפׁשטֹו, טמאה; מקּבל הּקמע, ּבֹו ְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּכר

עׂשרה  אפּלּו ּומּטהר, מּטּמא טמאה; מקּבל ּבֹו, וכר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻחזר
טהֹור  הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור ּביֹום. ּכרת ּפעמים ואם ; ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ועׂשה טמאה.[מהקמיע]מּמּנּו, מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻֻ
.È ּבמת,ּתפּלין ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא [חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ
וכן  ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף הּתיר ְְְְְְִִִִִִִִִִִַַַָָָאם
ואחת  אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה נעׂשית -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻ
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
את  הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ואת ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה,
מּפני  ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין טהֹורה; ּכּלּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻותּקנּה
מדרס, טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ותּקנּה מאזניו, אחת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונפסקה

לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹור - ותּקנּה ׁשנּיה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָנפסקה
לתּקן  הסּפיק לא מדרס. מּגע טמא אבל חדׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹאזנים
אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה, ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

חטמֹו החוד]נּטל טהֹור.[- - לׁשנים נחלק אֹו , ְְֱִִִֶַַַָָ
.‚Èׁשּנפחת הרגל,[נחסר]מנעל רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ָטהֹור.
.„È מּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין

רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה
לחברּתּה קציצה .ּובין ְְֲִֵֶַָָ

.ÂË בד]והאמּוםהּכּדּור ממולא והּתפּלין [עור והּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּובמה  טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טהֹור. ּבמה [אוכף]ּׁשּבתֹוכן, הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּוף  ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר מּפני טמא; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֻּׁשּבתֹוכֹו,

ֶָאחד.

  
ׁשּתּגמר ּכל ‡. עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אבל  ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן
מּתכֹות, ּכלי טמאה ּגלמי מקּבלֹות .אינן ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻ

.אֹו אֹותֹו, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
וליישר]לׁשּבץ לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו אֹו[ללטוש], , ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס אגן[-פטיש]להּקיׁש אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו ,-] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
וייּפהּו,שפה] ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ

ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו תּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכל  וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻמקּבל
העׁשת  מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּיֹוצא

ּברז [גוש] החררהׁשל מן אֹו עוגה]ל, בצורת ׁשל [גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
הּסֹובב ּומן מתכת]מּתכת, הּטּסין,[-חישוק ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ּומּכּני הּצּפּויין, בסיסי]ּומן הּכלים,[- ּומאגני הּכלים, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
הּגרדת ּומן הּׁשחלת, ּומן הּכלים, שאריות ּומאזני מיני -] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ׁשּנעׂשּו,כלי אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים; אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
מּתכֹות, ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוׂשה אבל הן. מּתכֹות ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּגלמי
ׁשּידּוע  הּמסמרֹות ּומן הּזמן, מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּומן
ׁשאינם  לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - הּכלים מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנעׂשּו
אֹו הּכלים מן נעׂשּו אם ידּוע ׁשאין מסמרֹות אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּגלמים.
אינן  לכלי, אֹותן התקין אפּלּו טהֹורין; הן הרי - העׁשת ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָמן

טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין
טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי

הּכלי  מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי .ׁשאין ְִִִֵֶַַָ
.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט

אם  אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת
מּתכֹות, ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה

טמאה  מקּבלת .ואינּה ְְְֵֶֶַָָֻ
וג ‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ּכלי ּומאחר למי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עץ  ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי  טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים,

עץ  ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא .מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
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צב               
  

.Â והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל
טמאה  מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ּתכׁשיטי והּמּגפים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

עליהן  ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
מקּבלין  - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ׁשאין ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹותם
קטּנה  ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ּדינר אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻטמאה.
ּתכׁשיטי  ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע וכן טמאה. מקּבל -ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ָָאדם.
.Ê ׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין  ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
עצמן  ּבפני מּזּוגטמאה חּוץ פעמון]; וכלים [- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

למכּתׁשת  זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים
בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ּולמטּפחֹות [של , ְְְְֲִִַָ

ומרעישים]ספרים שטופחים בי"ס, ּולמטּפחֹות [פעמוני , ְְְְִִָ
משחק]ּתינֹוקֹות להם [קשקשן עׂשה טהֹורים. הם הרי - ְֲִִֵֵֶָָָ
המקישות]ענּבֹולין לשוניות הֹואיל [- טמאה; מקּבלין , ְְְְִִִִַָֻ

אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָונעׂשּו
ראּוי  הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואפּלּו

החרׂש על .[חרס]להּקיׁשֹו ְִֶֶַַַ
.Á מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָזּוג

נעׂשה  ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה
לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלגדֹול

.ענּבֹול  ְִ
.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל [- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל  אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
ּכתפיו  ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל  ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּה

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּתכת
.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל  והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא  מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת  זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על  אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
ׁשאין  טמאה; מקּבלת זֹו הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי

מעׂש ׁשּיעׂשה עד הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת ּכגֹון הּמחׁשבה ה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּטּבעת  היתה ּבהמה. ׁשל ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה  מקּבלת היא עדין - לּבהמה עליה וחּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאדם,
עׂשה  ּבמחׁשבה. טמאתן מּדי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
טמאה; מקּבלת אינּה - לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמעׂשה. מּיד מבּטל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּמעׂשה
.‡È להם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחרׁש

אכלין.מחׁשבה  הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Èמקּבלת [פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה;

עד  ּכׁשהיה, טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו
ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ְְֲֶֶֶַַׁשּיׁשּנה

.‚Èּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ
- טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
ׁשאינֹו לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרי
טמאה  מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
המקּבל  לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָָֹֻטמאה.
.„È מן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין

לּדלתֹות  ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, .הּנמצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
.ÂË ואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר

ואחת  לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',
לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת
.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

ה'תשע"ד  אלול ג' שישי יום

  
מקּבלין ּכל ‡. עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ
קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ

לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹורה,
וכל  ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - העץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאת

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות נוסף]ּכלי ּבפני [- מתטּמא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני לשונית]עצמֹו, -] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּפרמּבּיה הּבהמה [רסן]ׁשל לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּומּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּכאן

חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[לרסן]מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טמאה. מקּבלין ְְְִַַָֹֻהּכל

. ּבׁשעת טּסין האדם לחיי על  ׁשּמּניחין  ּברזל ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבפני  ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה
ּכלי  ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעצמן;

.קּבּול  ִ
מּלמעלן,נזם ‚. וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשהרי  עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻונפרק
עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׁש

והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש מחט]מּפני ׁשּלּה[- ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבפני  טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן נכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהיא
עׂשּוי  הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה,

אׁשּכֹול ּבית [ענבים]ּכמין ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָקּבּול,

מּׁשּנפרק. לתכׁשיט ְְְִִִֶַַָראּוי
הּנקראת „. היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת

ּכלי  צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבין
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מּפני  טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת
'ּכבלים' הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי .ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבחּוט [שרשרת]קטלה ‰. והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹות ׁשל  החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
זה  הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. ּבפני -]מתטּמא צּואר [שיעורה ּכמלא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
ְַָקטּנה.

.Â טמאה,ּכל מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּמחם  מּכּסּוי חּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

טני את [סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ
קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ

.Ê זה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי
טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ

.Á מּתכת ּכל ׁשל והן הּמׁשקלֹות טמאה; מקּבלֹות , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשל  אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה 'אנקּיֹות'. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻהּנקראין
הּתלּויֹות  האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻּברזל
ּפׁשּתן  מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּבֹו.
טמאה, מקּבל אינֹו - ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל צמר; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומֹוכרי

ּבֹו. קבּועֹות האנקּיֹות ׁשּיהיּו ְְְִִֶַָֻעד
.Ë ּבהן,לֹות מׁשק וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף - ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מהן יחד טמאה. מקּבלֹות -]אינן שבירתם חציי [אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֻ
מקּבלין  אּלּו הרי - ליטרין רביעי ליטרין, ׁשליׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַליטרין,

ְָֻטמאה.
.È מקּבלת סלע - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

.טמאה  ְָֻ
.‡È ּכּתפים[מוט]אנקלי וׁשל [סבלים]ׁשל טהֹורה; , ְְְְִִֶֶַָָֻ

נקליטי ׁשל אנקלי מתטּמאה. וילון]רֹוכלים, הּמּטה,[קרשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻ
ּדרּגׁש ו ׁשל עור]טהֹורה; ׁשל [-מיטת אנקלי מתטּמאה. , ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ

ׁשּדה, וׁשל טהֹורה; הּדגים, ּבּה ׁשּצדין הּצּידים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּורת
ׁשלחן, וׁשל טהֹורה; העץ, מנֹורת ׁשל אנקלי ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמתטּמאה.
עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתטּמאה.
ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל האנקלי הרי - הּתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמן
ּפׁשּוטי  ּכגֹון - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּוכלי טמאה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֻֻמקּבלֹות
ׁשל  אנקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה, הּבאים עץ ּוכלי עץ, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכלי
אחת  - וכּלן טמאה. מקּבלין אינן ׁשּלֹו והּׁשל ׁשלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻמּתכת
ּכלי  הּׁשלׁשלת אֹו האנקלי ׁשאין טהֹורה; עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחת
אנקלי  ואפּלּו ּכלי. ּכמקצת הן הרי אּלא עצמֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּבפני
ּבהן, וכּיֹוצא והּבגדים הּכלים ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּכתלים

ְָטהֹורה.
.È והעׂשּויה ׁשלׁשלת מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ
.‚È סיטֹונֹותׁשלׁשלת חנויות]ׁשל מּפני [- מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה נֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהן
לנֹואי. אּלא ְֵֶֶָָׁשאינּה

.„È מֹוׁשחיׁשלׁשלת ׁשּלהן [מודדי]ׁשל והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
ׁשהיא  לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָוׁשלׁשלת

העץ. את ְֵֶֶֶַָמׁשּמׁשת
.ÂË ׁשלׁשלתסמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

והּׁשאר  הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם מתטּמא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּדלי,
קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ
.ÊË והּקנטרהּכּדּור והּסּדן, מּתכת ּבּנאי,[גרזן]ׁשל ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל [מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ
והּמׁשקלת והּמטלטלת יושר נּפח, לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ

ּבהן הכתלים] ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
והאפרּכס לטחינה]הּזיתים, התבואה עוברת דרכו ׁשל [- ְְֲִֵֵֶַַָ

ׁשל מּתכת  הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין והאֹולר , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ
והּכן מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס והּכּנה[לוח]קנה, [סרגל], ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּסֹופרים ּבהן הקלף]ׁשּמׂשרטטין מקּבלין [על אּלּו ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכל  וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמאה;

ּבאּלּו. ֵֵַָּכּיֹוצא

  
אֹותן מסמרֹות ‡. לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין אינן ׁשּתֹוקעין ּבעצים, הּמסמרֹות וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ּבּכתלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותן
ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻּכלי
הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ונֹועל ּפֹותח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהיֹות
מקּבל  זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹו
עד  טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח להיֹות התקינֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻטמאה.

כך]ׁשּיצרפּנּו לשם .[יעצבו ְְִֶֶ
. הּפתחמסמר לׁשמירת סימן ּכמֹו עׂשּוי [לידע ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

בו] עברו ׁשלחני אם ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ
טהֹור  והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתֹולה ּתלֹויי ׁשהּוא וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

הגוף]הּמגרדֹות[ווי] שמגרדות על [מתכות אף - טהֹורֹות , ְְֵַַַַ
מסמרֹות  מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ׁשּמסמרין ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּפי

ְִַָהּתקיעה.
חובש]הּגרעמסמר ‚. -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון -], ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ָטהֹור.

הּגרּדי„. האורג]מסמר ּכעין [- האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ולֹופף  העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ׁשּמכניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפּוד

טמאה. מקּבל - החּוטין ְְִֵֶַַָָָֻעליה
העלאּלּו‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות [המוט ּכלי ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ

הבהמות] לבין מהעגלה והּקטרבהנמשך מּתכת, [העץ ׁשל ְְֵֶֶֶַַַ
הבהמות] והּכנפיםשעל מתכות], המקּבלֹות [טסי ְְְְִַַַַָ

ּבהמה,[בחוריהם] צּוארי ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָאת
העגלה]והּסֹומ שבקצה יתד והּמחּגר[- שבקצה , [יתד ְְְֵֵַַַ

והּתמחּיֹותהעול] אבנים], להנחת בעגלה והענּבֹול [מקום , ְְְְִַַָֻ
הפעמון] לשון והּצנירה[- ּכּלן[וו], את המחּבר ּומסמר ,-] ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ

העגלה] חלקי עץ כל ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ואּלּו .ְְֲִֵֵֶָָָָֹ

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



צג                
  

.Â והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל
טמאה  מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ּתכׁשיטי והּמּגפים וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

עליהן  ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
מקּבלין  - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ׁשאין ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹותם
קטּנה  ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ּדינר אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֻטמאה.
ּתכׁשיטי  ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע וכן טמאה. מקּבל -ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

ָָאדם.
.Ê ׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין  ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
עצמן  ּבפני מּזּוגטמאה חּוץ פעמון]; וכלים [- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

למכּתׁשת  זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים
בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ּולמטּפחֹות [של , ְְְְֲִִַָ

ומרעישים]ספרים שטופחים בי"ס, ּולמטּפחֹות [פעמוני , ְְְְִִָ
משחק]ּתינֹוקֹות להם [קשקשן עׂשה טהֹורים. הם הרי - ְֲִִֵֵֶָָָ
המקישות]ענּבֹולין לשוניות הֹואיל [- טמאה; מקּבלין , ְְְְִִִִַָֻ

אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָונעׂשּו
ראּוי  הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואפּלּו

החרׂש על .[חרס]להּקיׁשֹו ְִֶֶַַַ
.Á מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָזּוג

נעׂשה  ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה
לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלגדֹול

.ענּבֹול  ְִ
.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל [- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ

ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל  אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
ּכתפיו  ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל  ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּה

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּתכת
.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל  והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא  מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת  זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על  אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
ׁשאין  טמאה; מקּבלת זֹו הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי

מעׂש ׁשּיעׂשה עד הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת ּכגֹון הּמחׁשבה ה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּטּבעת  היתה ּבהמה. ׁשל ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה  מקּבלת היא עדין - לּבהמה עליה וחּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאדם,
עׂשה  ּבמחׁשבה. טמאתן מּדי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
טמאה; מקּבלת אינּה - לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמעׂשה. מּיד מבּטל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּמעׂשה
.‡È להם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחרׁש

אכלין.מחׁשבה  הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Èמקּבלת [פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה;

עד  ּכׁשהיה, טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו
ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ְְֲֶֶֶַַׁשּיׁשּנה

.‚Èּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ
- טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
ׁשאינֹו לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרי
טמאה  מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
המקּבל  לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶַָָֹֻטמאה.
.„È מן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין

לּדלתֹות  ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, .הּנמצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
.ÂË ואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר

ואחת  לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',
לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת
.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

ה'תשע"ד  אלול ג' שישי יום

  
מקּבלין ּכל ‡. עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ
קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ

לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹורה,
וכל  ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - העץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאת

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות נוסף]ּכלי ּבפני [- מתטּמא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני לשונית]עצמֹו, -] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּפרמּבּיה הּבהמה [רסן]ׁשל לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּומּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּכאן

חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[לרסן]מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טמאה. מקּבלין ְְְִַַָֹֻהּכל

. ּבׁשעת טּסין האדם לחיי על  ׁשּמּניחין  ּברזל ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבפני  ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמלחמה
ּכלי  ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעצמן;

.קּבּול  ִ
מּלמעלן,נזם ‚. וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשהרי  עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻונפרק
עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׁש

והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש מחט]מּפני ׁשּלּה[- ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבפני  טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן נכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהיא
עׂשּוי  הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה,

אׁשּכֹול ּבית [ענבים]ּכמין ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָקּבּול,

מּׁשּנפרק. לתכׁשיט ְְְִִִֶַַָראּוי
הּנקראת „. היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת

ּכלי  צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבין
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מּפני  טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת
'ּכבלים' הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי .ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבחּוט [שרשרת]קטלה ‰. והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹות ׁשל  החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
זה  הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. ּבפני -]מתטּמא צּואר [שיעורה ּכמלא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
ְַָקטּנה.

.Â טמאה,ּכל מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
הּמחם  מּכּסּוי חּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

טני את [סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ
קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ

.Ê זה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי
טמאה  .מקּבל ְְֵַָֻ

.Á מּתכת ּכל ׁשל והן הּמׁשקלֹות טמאה; מקּבלֹות , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשל  אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה 'אנקּיֹות'. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻהּנקראין
הּתלּויֹות  האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻּברזל
ּפׁשּתן  מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּבֹו.
טמאה, מקּבל אינֹו - ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל צמר; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומֹוכרי

ּבֹו. קבּועֹות האנקּיֹות ׁשּיהיּו ְְְִִֶַָֻעד
.Ë ּבהן,לֹות מׁשק וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף - ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מהן יחד טמאה. מקּבלֹות -]אינן שבירתם חציי [אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֻ
מקּבלין  אּלּו הרי - ליטרין רביעי ליטרין, ׁשליׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַליטרין,

ְָֻטמאה.
.È מקּבלת סלע - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

.טמאה  ְָֻ
.‡È ּכּתפים[מוט]אנקלי וׁשל [סבלים]ׁשל טהֹורה; , ְְְְִִֶֶַָָֻ

נקליטי ׁשל אנקלי מתטּמאה. וילון]רֹוכלים, הּמּטה,[קרשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻ
ּדרּגׁש ו ׁשל עור]טהֹורה; ׁשל [-מיטת אנקלי מתטּמאה. , ְְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ

ׁשּדה, וׁשל טהֹורה; הּדגים, ּבּה ׁשּצדין הּצּידים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּורת
ׁשלחן, וׁשל טהֹורה; העץ, מנֹורת ׁשל אנקלי ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻֻמתטּמאה.
עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתטּמאה.
ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל האנקלי הרי - הּתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻמן
ּפׁשּוטי  ּכגֹון - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּוכלי טמאה. ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֻֻמקּבלֹות
ׁשל  אנקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה, הּבאים עץ ּוכלי עץ, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכלי
אחת  - וכּלן טמאה. מקּבלין אינן ׁשּלֹו והּׁשל ׁשלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻמּתכת
ּכלי  הּׁשלׁשלת אֹו האנקלי ׁשאין טהֹורה; עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאחת
אנקלי  ואפּלּו ּכלי. ּכמקצת הן הרי אּלא עצמֹו, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּבפני
ּבהן, וכּיֹוצא והּבגדים הּכלים ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּכתלים

ְָטהֹורה.
.È והעׂשּויה ׁשלׁשלת מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ
.‚È סיטֹונֹותׁשלׁשלת חנויות]ׁשל מּפני [- מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה נֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהן
לנֹואי. אּלא ְֵֶֶָָׁשאינּה

.„È מֹוׁשחיׁשלׁשלת ׁשּלהן [מודדי]ׁשל והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
ׁשהיא  לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָוׁשלׁשלת

העץ. את ְֵֶֶֶַָמׁשּמׁשת
.ÂË ׁשלׁשלתסמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

והּׁשאר  הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם מתטּמא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּדלי,
קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ
.ÊË והּקנטרהּכּדּור והּסּדן, מּתכת ּבּנאי,[גרזן]ׁשל ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל [מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ
והּמׁשקלת והּמטלטלת יושר נּפח, לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ

ּבהן הכתלים] ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
והאפרּכס לטחינה]הּזיתים, התבואה עוברת דרכו ׁשל [- ְְֲִֵֵֶַַָ

ׁשל מּתכת  הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין והאֹולר , ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ
והּכן מּתכת, ׁשל והּקלמֹוס והּכּנה[לוח]קנה, [סרגל], ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּסֹופרים ּבהן הקלף]ׁשּמׂשרטטין מקּבלין [על אּלּו ּכל - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכל  וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן אחד ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻטמאה;

ּבאּלּו. ֵֵַָּכּיֹוצא

  
אֹותן מסמרֹות ‡. לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבלין אינן ׁשּתֹוקעין ּבעצים, הּמסמרֹות וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ּבּכתלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותן
ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻּכלי
הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ונֹועל ּפֹותח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהיֹות
מקּבל  זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹו
עד  טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח להיֹות התקינֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻטמאה.

כך]ׁשּיצרפּנּו לשם .[יעצבו ְְִֶֶ
. הּפתחמסמר לׁשמירת סימן ּכמֹו עׂשּוי [לידע ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

בו] עברו ׁשלחני אם ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ
טהֹור  והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתֹולה ּתלֹויי ׁשהּוא וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

הגוף]הּמגרדֹות[ווי] שמגרדות על [מתכות אף - טהֹורֹות , ְְֵַַַַ
מסמרֹות  מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ׁשּמסמרין ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּפי

ְִַָהּתקיעה.
חובש]הּגרעמסמר ‚. -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון -], ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ָטהֹור.

הּגרּדי„. האורג]מסמר ּכעין [- האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ולֹופף  העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ׁשּמכניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפּוד

טמאה. מקּבל - החּוטין ְְִֵֶַַָָָֻעליה
העלאּלּו‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות [המוט ּכלי ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ

הבהמות] לבין מהעגלה והּקטרבהנמשך מּתכת, [העץ ׁשל ְְֵֶֶֶַַַ
הבהמות] והּכנפיםשעל מתכות], המקּבלֹות [טסי ְְְְִַַַַָ

ּבהמה,[בחוריהם] צּוארי ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָאת
העגלה]והּסֹומ שבקצה יתד והּמחּגר[- שבקצה , [יתד ְְְֵֵַַַ

והּתמחּיֹותהעול] אבנים], להנחת בעגלה והענּבֹול [מקום , ְְְְִַַָֻ
הפעמון] לשון והּצנירה[- ּכּלן[וו], את המחּבר ּומסמר ,-] ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ

העגלה] חלקי עץ כל ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ואּלּו .ְְֲִֵֵֶָָָָֹ
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צד               
  

והּׁשפֹופרֹות [במתכת]המצּפה לנֹואי, העׂשּויין והּכנפים , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֻ
והאבר הּקֹול, את צּוארי [עופרת]הּמׁשמיעֹות ׁשּבצד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

והּסֹובב מתכת]ּבהמה, חישוק והּטּסין[- ּגלּגל, [לוחות ׁשל ְְְְִֵֵֶַַַַַָ
אּלּומתכת] ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין, ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ְִטהֹורין.
.Â הּבדעקרב המוסקת]ּבית שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ

ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי ׁשהּוא [- ּפי על אף - ִֶֶַַָָ
מקּבלת  זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם - ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָטהֹור

ְָֻטמאה.
.Ê ּכלים:רחים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּכברה  ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ
.Á ׁשּבּמגּדלהּדלת מּתכת ּבּתים,[ארון]ׁשל ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאינּה
האסּפלֹונית את ּבּה את [תחבושת]ׁשּמּניחים ּבּה ותֹולה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִִַַָהּמסּפרים.
.Ë צבת]טּסין כעין את [- ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; מקּבלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻהּקדרה,
.È הּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים [- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן

.‡È היתה [קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ
מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ְָטהֹורה.
.È מנעול]והּפרנההּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ
.‚È הפלך]ּפּקה שבראש לפי [כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ

העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא
.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ

וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, -[כלי מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
חּוץ  טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין

ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - הּסימּפֹוניה [לוחות מן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
דקות] טמאה.מתכת מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂË אין החצֹוצרת אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֻֻֻ
ּכׁשהיא  טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא להחזירּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻיֹודע
מקּבלת  אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמחּברת;

.טמאה  ְָֻ
.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה [העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ

האחר  והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת
התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ

עצמן  ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת
לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני [בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.

.ÊÈ ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות [לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּברגלי  אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל

והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל [שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסו ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ

לחֹור  עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,
הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

המשקוף] לכיוון שהשיניים ּבין באופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ
טהֹורה. - הּצדדין מן ּבין ְְְִִִֵַַָָָמּלמּטן,

 
יקּבל ּכּמה ‡. ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּׁשהּוא  מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר אֹו לפי טמאה, -] ְְְְִִִֶַַַָָֹֻֻ
.עניינו]

. הּוא ּכל עדין - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשלם  ּככלי וחׁשּוב ׁשּנׁשּבר,ּכלי, מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוהרי
סלעים לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי [-הּקּומקּום, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

הּלפסמטבעות] למים]. גדול קיתֹונֹות [כלי לקּבל ּכדי , ְְִֵֵֶֶַַ
הּיין,[כדים] מּדֹות ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

הּׁשמן. ּבהן למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
זה  מּלמּטה, נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמסננת

זה אחד]לתֹו במקום ׁשא [- לפי טהֹורה, מׁשּמׁשת - ינּה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
מגרפה מלאכּתּה. לבחישה]מעין אף [כלי - ּכּפּה ׁשּנּטל ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מלאכּתּה מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעל
וכן  ּכקרנס. ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשלׁשמסרק ‚. ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

- הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטהֹור,

לּסריקה היא]מֹועלת רחבה מעין [כי עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ּבכלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכּתֹו

למלקטת מלקחיים]ועׂשאן והתקינּה[- אחת, טמאֹות. - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ללּפף אֹו לכרוך]לנר, מקּבלת [- - לרּקּום החּוט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלא  ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן היתה ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה;
עצמּה. ּבפני מתטּמאה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינּה,

-מסרק „. ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
טהֹור  אחת, ּבֹו נׁשּתּיר .טמא; ְִֵֵַַַָָ

מהבור]הּכדּומים‰. כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ
ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי [- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
.Â משור]מגרה מּב[- אחת ׁשּנּה כל ינתיםׁשּנּטלה בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

שן] נשברה שיניים הּסיטשני מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ,-] ְְְִִֵַַָָֹ
אגודלין] לגּור ארבעה אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָּבמקֹום

ְִַָּבּנׁשאר.
.Êוהּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח [סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ
הּמקּדח, מן חּוץ - טמאין לׁשנים, ׁשּנחלקּו וכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻטהֹורין.

והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

.Á ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹֹהּסיף,
ביתי]יד לשימוש ׁשל [- קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל , ְְְִִִִֶַַַַָָָ
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ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעלי
מעין  עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם חלק ּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ְְַמלאכּתֹו.
.Ë מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרת

ּבדחק  אּלא הּׂשער .את ְֵֶֶַַָָֹ
.È מגן]ׁשריֹון אם [- - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ

טהרת  מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מעין ֹו?מׁשּמׁש ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
יחליד]מּׁשּיבלה ּבלה [- מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּלמעלה אם - רּבֹו ּבֹו העליון]ונׁשּתּיר ואם [החלק טמא; , ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ
הרי  - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, קּצץ טהֹור. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּלמּטה,

טמאה. מקּבלת ְְֶֶַָֻזֹו
.‡Èזהבים[מפוח]ׁשפֹופרת וׁשל [צורפים]ׁשל זּגגין, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָ

טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנּפחים,
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם
.È איחסון]ּכלבא כלי וׁשל [- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ

- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכ ּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚È ׁשּנּטׁשטׁשה מראה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת אינּהׁשל אם - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדין  הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
.„È עקצּהמחט אֹו הּנקּוב, קצתּה ראשה]ׁשּנּטל -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ

ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;
ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני [- .ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
.ÂË ּבהן,הּמחט וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבין  ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
הּתפירה  מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - עקצּה .ׁשּנּטל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.ÊË הּתפירה,מחט את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טמאה  לאו, ואם .טהֹורה; ְְְִֵָָָ

.ÊÈ ׁשפןהּסיף טהֹורין; חלּודה, ׁשהעל ּו [שייפם]והּסּכין ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ

לטמאתּה[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה חזרה ּכפפּה, טהֹורה; , ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ
ְַָָהיׁשנה.

.ÁÈ ארכּבתֹו,מפּתח מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻ
ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח וכן יוונית]טהֹור; ׁשּנׁשּבר [ג' ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

אינן  והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - טהֹור ּגּמֹו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּתֹו
טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. מעין  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמׁשּמׁשין
הּנקבים; מּפני טמא, - הּׁשּנים נּטלּו הּוא. מפּתח ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשעדין
ונסּתמּו הּׁשּנים, נּטלּו הּׁשּנים. מּפני טמא, - הּנקבים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָנסּתמּו

טהֹור. - זה לתֹו זה הּנקבים ׁשּנפרצּו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּנקבים
.ËÈ ּובראׁשֹוּכלי הּדׁשן, ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  טמא כּפֹו, נּטלה - הּבׂשר ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּׁשני
ׁשּנּטלה  מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּניו;

הּכחל ּבּה ׁשּגֹורפין הּזכר[הצבע]כּפֹו מּפני טמא [היינו - ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
[- הּכף.החלק מּפני טמא, - הּזכר נּטל העין; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּכֹוחלין

.Î ּכסבכהּכלי ּכף אחד רשת]ׁשּבראׁשֹו עליו,[- לצלֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

מעל  אֹו הּקדרה מן הּבׂשר ּבהן להֹוציא ׁשּנים הּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקצה
טמא  - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה - ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאׁש
האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז  אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
נׁשאר  ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. מּזה, ְִֵֵֶֶַָָָֹּפחֹות
.‡Î מחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצה ׁשּנּטל ְְִֶַָֹֻ

ּבית הרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ
.Î במחרישה]חרחֹור חד ברזל הּוא [- עדין - ׁשּנפּגם ְְֲִִֶַַַ

מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל עד הרחב]ּכלי, טהֹור.[חלקו , ְְִִִֵֶַַַָָֻ
.‚Îהּמלמד והּוא הבהמה הּמרּדע, מכוונים [בו ְְְֵַַַַַָ

ּתקּוע בחרישה] חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ הּוא -ְְֵֵֶַַַָָָֹ
הּׁשני  ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל וזה מּלמעלה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבקצתֹו
הּברזל  וזה ּבֹו; נכנס והעץ רמח, ּכמֹו ּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּלמּטה

'חרחֹור'. ְְִַָנקרא
.„Î יין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ

ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל  ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר
ּכלי  ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
ּכׁשהיּו, טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתכֹות

מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד
.‰Î,נחּתֹומיןלפיכ ׁשל הבצק]ּדף עורכים ׁשל [עליו ְְִִֶֶַַָ

מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
- מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּכלי

ּכׁשהיּו. טמאה ְְְְִֶַָָֻמקּבלין

ה'תשע"ד  אלול ד' קודש שבת יום

 
מּטמאתן.‡. טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי

ועׂשה  ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא  הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

ּולהּבא  מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ּכלי נטמאּו וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועׂשה  וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
לכלי  ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ּכׁשהם  ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו אֹו ְְֲִִִֵָׁשלמים,
..סֹופרים מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת

היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו מה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומּפני
אחר  ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגזרה,
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צה                
  

והּׁשפֹופרֹות [במתכת]המצּפה לנֹואי, העׂשּויין והּכנפים , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָֻ
והאבר הּקֹול, את צּוארי [עופרת]הּמׁשמיעֹות ׁשּבצד ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

והּסֹובב מתכת]ּבהמה, חישוק והּטּסין[- ּגלּגל, [לוחות ׁשל ְְְְִֵֵֶַַַַַָ
אּלּומתכת] ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ּוׁשאר והּצּפּויין, ,ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ְִטהֹורין.
.Â הּבדעקרב המוסקת]ּבית שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ

ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי ׁשהּוא [- ּפי על אף - ִֶֶַַָָ
מקּבלת  זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם - ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָטהֹור

ְָֻטמאה.
.Ê ּכלים:רחים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּכברה  ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ
.Á ׁשּבּמגּדלהּדלת מּתכת ּבּתים,[ארון]ׁשל ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻאינּה
האסּפלֹונית את ּבּה את [תחבושת]ׁשּמּניחים ּבּה ותֹולה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִִַַָהּמסּפרים.
.Ë צבת]טּסין כעין את [- ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ

טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; מקּבלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻהּקדרה,
.È הּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים [- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן

.‡È היתה [קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ
מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ְָטהֹורה.
.È מנעול]והּפרנההּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ
.‚È הפלך]ּפּקה שבראש לפי [כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ

העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא
.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ

וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, -[כלי מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
חּוץ  טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין

ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - הּסימּפֹוניה [לוחות מן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
דקות] טמאה.מתכת מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂË אין החצֹוצרת אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֻֻֻ
ּכׁשהיא  טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא להחזירּה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻיֹודע
מקּבלת  אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמחּברת;

.טמאה  ְָֻ
.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה [העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ

האחר  והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת
התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ

עצמן  ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת
לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני [בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.

.ÊÈ ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות [לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּברגלי  אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל

והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל [שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסו ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ

לחֹור  עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,
הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

המשקוף] לכיוון שהשיניים ּבין באופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ
טהֹורה. - הּצדדין מן ּבין ְְְִִִֵַַָָָמּלמּטן,

 
יקּבל ּכּמה ‡. ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּׁשהּוא  מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר אֹו לפי טמאה, -] ְְְְִִִֶַַַָָֹֻֻ
.עניינו]

. הּוא ּכל עדין - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשלם  ּככלי וחׁשּוב ׁשּנׁשּבר,ּכלי, מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוהרי
סלעים לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי [-הּקּומקּום, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

הּלפסמטבעות] למים]. גדול קיתֹונֹות [כלי לקּבל ּכדי , ְְִֵֵֶֶַַ
הּיין,[כדים] מּדֹות ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

הּׁשמן. ּבהן למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
זה  מּלמּטה, נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמסננת

זה אחד]לתֹו במקום ׁשא [- לפי טהֹורה, מׁשּמׁשת - ינּה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
מגרפה מלאכּתּה. לבחישה]מעין אף [כלי - ּכּפּה ׁשּנּטל ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מלאכּתּה מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעל
וכן  ּכקרנס. ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשלׁשמסרק ‚. ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

- הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטהֹור,

לּסריקה היא]מֹועלת רחבה מעין [כי עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ּבכלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכּתֹו

למלקטת מלקחיים]ועׂשאן והתקינּה[- אחת, טמאֹות. - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ללּפף אֹו לכרוך]לנר, מקּבלת [- - לרּקּום החּוט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלא  ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן היתה ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה;
עצמּה. ּבפני מתטּמאה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינּה,

-מסרק „. ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
טהֹור  אחת, ּבֹו נׁשּתּיר .טמא; ְִֵֵַַַָָ

מהבור]הּכדּומים‰. כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ
ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי [- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
.Â משור]מגרה מּב[- אחת ׁשּנּה כל ינתיםׁשּנּטלה בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

שן] נשברה שיניים הּסיטשני מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ,-] ְְְִִֵַַָָֹ
אגודלין] לגּור ארבעה אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָּבמקֹום

ְִַָּבּנׁשאר.
.Êוהּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח [סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ
הּמקּדח, מן חּוץ - טמאין לׁשנים, ׁשּנחלקּו וכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻטהֹורין.

והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

.Á ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹֹהּסיף,
ביתי]יד לשימוש ׁשל [- קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל , ְְְִִִִֶַַַַָָָ
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ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבעלי
מעין  עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם חלק ּכל -ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ְְַמלאכּתֹו.
.Ë מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרת

ּבדחק  אּלא הּׂשער .את ְֵֶֶַַָָֹ
.È מגן]ׁשריֹון אם [- - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ

טהרת  מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מעין ֹו?מׁשּמׁש ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
יחליד]מּׁשּיבלה ּבלה [- מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מּלמעלה אם - רּבֹו ּבֹו העליון]ונׁשּתּיר ואם [החלק טמא; , ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ
הרי  - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, קּצץ טהֹור. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּלמּטה,

טמאה. מקּבלת ְְֶֶַָֻזֹו
.‡Èזהבים[מפוח]ׁשפֹופרת וׁשל [צורפים]ׁשל זּגגין, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָ

טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנּפחים,
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם
.È איחסון]ּכלבא כלי וׁשל [- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ

- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכ ּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚È ׁשּנּטׁשטׁשה מראה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת אינּהׁשל אם - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדין  הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
.„È עקצּהמחט אֹו הּנקּוב, קצתּה ראשה]ׁשּנּטל -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ

ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;
ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני [- .ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
.ÂË ּבהן,הּמחט וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבין  ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
הּתפירה  מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - עקצּה .ׁשּנּטל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

.ÊË הּתפירה,מחט את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טמאה  לאו, ואם .טהֹורה; ְְְִֵָָָ

.ÊÈ ׁשפןהּסיף טהֹורין; חלּודה, ׁשהעל ּו [שייפם]והּסּכין ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ

לטמאתּה[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה חזרה ּכפפּה, טהֹורה; , ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ
ְַָָהיׁשנה.

.ÁÈ ארכּבתֹו,מפּתח מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻ
ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח וכן יוונית]טהֹור; ׁשּנׁשּבר [ג' ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

אינן  והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - טהֹור ּגּמֹו, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּתֹו
טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. מעין  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמׁשּמׁשין
הּנקבים; מּפני טמא, - הּׁשּנים נּטלּו הּוא. מפּתח ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשעדין
ונסּתמּו הּׁשּנים, נּטלּו הּׁשּנים. מּפני טמא, - הּנקבים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָנסּתמּו

טהֹור. - זה לתֹו זה הּנקבים ׁשּנפרצּו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּנקבים
.ËÈ ּובראׁשֹוּכלי הּדׁשן, ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני  טמא כּפֹו, נּטלה - הּבׂשר ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּׁשני
ׁשּנּטלה  מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו נּטלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּניו;

הּכחל ּבּה ׁשּגֹורפין הּזכר[הצבע]כּפֹו מּפני טמא [היינו - ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
[- הּכף.החלק מּפני טמא, - הּזכר נּטל העין; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּכֹוחלין

.Î ּכסבכהּכלי ּכף אחד רשת]ׁשּבראׁשֹו עליו,[- לצלֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

מעל  אֹו הּקדרה מן הּבׂשר ּבהן להֹוציא ׁשּנים הּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקצה
טמא  - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה - ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאׁש
האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז  אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
נׁשאר  ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. מּזה, ְִֵֵֶֶַָָָֹּפחֹות
.‡Î מחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצה ׁשּנּטל ְְִֶַָֹֻ

ּבית הרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ
.Î במחרישה]חרחֹור חד ברזל הּוא [- עדין - ׁשּנפּגם ְְֲִִֶַַַ

מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל עד הרחב]ּכלי, טהֹור.[חלקו , ְְִִִֵֶַַַָָֻ
.‚Îהּמלמד והּוא הבהמה הּמרּדע, מכוונים [בו ְְְֵַַַַַָ

ּתקּוע בחרישה] חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ הּוא -ְְֵֵֶַַַָָָֹ
הּׁשני  ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל וזה מּלמעלה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבקצתֹו
הּברזל  וזה ּבֹו; נכנס והעץ רמח, ּכמֹו ּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּלמּטה

'חרחֹור'. ְְִַָנקרא
.„Î יין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ

ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל  ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר
ּכלי  ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
ּכׁשהיּו, טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתכֹות

מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד
.‰Î,נחּתֹומיןלפיכ ׁשל הבצק]ּדף עורכים ׁשל [עליו ְְִִֶֶַַָ

מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
- מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּכלי

ּכׁשהיּו. טמאה ְְְְִֶַָָֻמקּבלין

ה'תשע"ד  אלול ד' קודש שבת יום

 
מּטמאתן.‡. טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי

ועׂשה  ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא  הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

ּולהּבא  מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ּכלי נטמאּו וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועׂשה  וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
לכלי  ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ּכׁשהם  ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו אֹו ְְֲִִִֵָׁשלמים,
..סֹופרים מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת

היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו מה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּומּפני
אחר  ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו יּטמא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגזרה,
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צו                
  

יבֹוא  ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ואם ּבּיֹום; ְְִִֶַַָָָֹּבֹו
ׁשאם  ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת, 'הּׁשבירה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויאמר:
ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי מּמּנּו ועׂשה והּתיכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָנׁשּבר
הרי  ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ּכ - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּיֹום
צריכין  הּכלים ׁשאין לֹומר, ויבֹואּו ּבּיֹום'. ּבֹו טהֹור ְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ׁשמׁש טבילתן]הערב אחר החמה זה,[שקיעת חׁשׁש מּפני ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַָ
טמאה. עליהן ְְֲֵֶָָֻּגזרּו

אם ‚. - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ׁשּיטּבל  עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר - ּבמת,הּתיכֹו נטמא . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּכך  ואחר ּבּׁשליׁשי, עליו אחר,והּזה ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הזיה  ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוהּזה
טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה מצטרפת הּת ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּקדם
קדם  ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ׁשּיּזה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה אֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבירה,

טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא לכלי ּברזל התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הּטהֹור,אחד] מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָֹֹ

ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָטהֹור;
הרי  - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ּבּכבׁשן, הּכל ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹוצרף
מן  רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻזה

טמאה. מקּבל אינֹו ְְְִֵֵַַָָֻהּגללים,
.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם -] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

הרי  הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל טמאין; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
טהֹורין. ְִֵהן

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
אחר  הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא מן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוהּקרּדם

מלאכה. ְֶָָָהעֹוׂשה
.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו [כוס הּטמא, מן ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ

וׁשּוליו [תחתיתו] הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִַַָָָָָָמן
והעֹוׂשה  המקּבל, אחר הֹול הּכל טמא; - הּטמא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמן

ְָָמלאכה.
.Ë,סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי

והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ׁשּנטמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
חזר  אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר  לא אֹו היׁשנה, .לטמאתֹו ְְְַַָָָָֹֻ
.È.הּכלים ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכלי

חֹוזרין  אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפּלּו
טמאתן ׁשעּקר לפי יׁשנה; זכוכית]לטמאה כלי [של ְְְְְִִֶַָָָָָֻֻ

ּבטמאה  עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻמּדברי
ׁשּׁשבריהן  ּפי על אף - ׁשּנׁשּברּו זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׁשנה.
אינן  ּכלים, ׁשירי והן הֹואיל לתׁשמיׁש, ּוראּויין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָּכלים
ּכיצד? חרׂש. לכלי ּדֹומין ׁשאינן לפי טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמקּבלין

ׁשּוליה והתקין ׁשּנׁשּברה, זכּוכית ׁשל [תחתיתה]קערה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף טמאה, מקּבלין הּׁשּולים אין - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻלתׁשמיׁש

וׁשפֹו הּׁשבר, ראׁש את קרסם ואם ּבׁשֹופין [שייפו]ּכּקערה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבל זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.‡Èׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיה קטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא  לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּפיה  ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני טהֹורה, -ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית וכן ּפי [בושם]לתֹוכּה. על אף - ְְְְִִֵֶַַַָָ
ׁשחֹובלת  מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם - קטּנה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא

מּתֹוכּה. הּבׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ְְְִִֶֶֶַָָָָֹּבאצּבעֹו
.Èּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ

לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ
.‚È ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס

טהֹור  - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
- מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

ְִטהֹורין.
.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

את  לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;
טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים על [שאינם אף - ֲִַַַַ
טמא  מקּבלין הּפה, את סֹורטין ׁשּׂשפתֹותיהן ה.ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈ ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כלי ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל על זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ

ְָֻטמאה.
.ÁÈ ואם ּתמחּוי טמאה; מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבֹו ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה
טהֹור  זה הרי - מאחֹוריו אין נראין - זכּוכית ּכלי וכל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

 
מתטּמא ּבארנּוּכבר ‡. חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא הּכלים [- ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לאוירן  טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשּנגעה

נמצא טהֹורין. הן הרי - ּבהן נגעה -]ולא הּטמא [כלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ה  ּבכל טהֹור חרׂש, טהֹור ּבכלי הּכלים, ּבכל והּטמא ּכלים; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ּומּנין חרׂש. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבכלי
מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

מאחֹוריו. מּטּמא ואינֹו מּטּמא, ְֲִִֵֵֵֵַַָהּוא
. ּומׁשקין ּוכׁשם אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּומׁשקין מאוירֹו אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? . ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים  ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּבין אין ‚. חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻונכנסה
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מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהיּו
זה והרי הּכלים; את ּומטּמאין שבתוכו]וחֹוזרין הכלי -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

כביכול:]אֹומר: טּמאתני'.[- ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
נטמאּוּכלי „. ּבלבד, ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּכלים  ּכל ּכׁשאר ּבׁשהיה אחֹוריו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
- טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲִִִֵֵַָָלֹו
אחֹוריו  אין חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; זה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָהרי
חרׂש ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמּטּמאין
הּכלים  ּכל ואחד חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטמא,
מׁשקין  אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדבר

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָּבהן,
על אחד ‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

עליה  אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ׁשהרי הּטמאה - ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה [ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
.Âּכלי [גומא]ּגּומה וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

עד  ּתֹוכֹו", "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה על ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹחרׂש
הּנמצא  הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל עצמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּתּכנס

מּנחׁשּתֹו -]למּטה שבתחתית בעפר ׁשהיא [- ּתּנּור, ׁשל ְְְִִֶֶַַָֻ
ועכׁשו  נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָקרקעיתֹו
למּטה  טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו'. ּגּומה ּתֹו ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָמת
הּנמצאים  הּכלים ׁשּכל ּפי על אף - ּתּנּור ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻמּנחׁשּתֹו
'ׁשם  אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים

על  נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד נפלּוהיּו ולא יהן, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּבמה  לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָלתֹוכֹו'.

ּתּנּור, ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ש-]ּיתלה. אבל [באופן נראין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָֻ
ּבהן  נֹוגע והּוא הּבצק, את אֹופה אם - לאוירֹו יֹוצאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינן

הגומות] לתוך נכנס ּבתֹו[הבצק היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְִִַַָָ
מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו טהֹור, הּתּנּור - לאו ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻאוירֹו;
ולא  ּביֹותר ר ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבּבצק אמרּו? ּבצק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבאיזה

ֶָקׁשה.
.Ê ּבעיןהּׁשרץ אויר]ׁשּנמצא בפתח ׁשל [- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפנימית  הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻּכירה,
לא  ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן טהֹור. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולחּוץ,
עבי  ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור לאויר ְֲֳִִִִֶַַַַַַַָָָָֻנכנס
- הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדפנֹותיהן
ׁשהרי  טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ּכן אם אּלא ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורין,
ּבענין  ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, לאויר הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמביא

מת. ְֵַֻטמאת
.Á הּׂשפה נמצא מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ולחּוץ ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּפנימית
הּכל  - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום הּצּבע, יׁשיבת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹּבמקֹום

.טהֹור  ָ
.Ë היקֹודהּתאין מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא [-ּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ

הּסתימה האש] מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,
ְְִִולפנים.

.È ּכמֹוּכלי ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מסרק  ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת
הּטמאה [לנוי] נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻ

הּוא  ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה הּמסרק ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלאויר
זה. ּכלי ׁשל ְִֶֶּתֹוכֹו

.‡È ׂשפיֹותּכלי ׁשלׁש לֹו ׁשהיה לפנים [דפנות]חרׂש זֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ
לאויר  טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית היתה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּזֹו,
הּׂשפה  ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין האכלין ּכל - ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפנימית
ׁשּבין  והּמׁשקין והאכלין האמצעית, ּובין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפנימית
האמצעית  היתה טהֹורין. החיצֹונה, ּובין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאמצעית
ּומּמּנה  טמא; ולפנים, מּמּנה - אוירּה ונטמא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָעֹודפת,
- אוירּה ונטמא עֹודפת, החיצֹונה היתה טהֹור. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָולחּוץ,
והּׁשאר  טמאה; אוירּה, ׁשּנטמא ּכל - ׁשוֹות היּו טמא. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּכל

ָטהֹור.
.È גדולות]לפסין ׁשוֹות,[קערות וׂשפתֹותיהן זֹו, ּבתֹו זֹו ְְְְִִֵֶָָ

הּׁשרץ, ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה אֹו ּבעלי ֹונה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשרץ
ׁשּבהן. האכלין וכל הן טהֹורין, - הּלפסין ּוׁשאר ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה;

מׁשקה ּבכֹונס נקּובה מהן לפס ּכל נכנס היה משקה -] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבהם דרכו] והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ ,ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכּלן, ּבאויר הּטמאה ׁשהרי טמאין, הּלפסין ׁשּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻטמאין,
היה  ׁשּיתּבאר. וכּלן ּכמֹו טמאה, היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואין  העליֹונֹות, לאויר הּׁשרץ נכנס לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטהֹורֹות;
לטּמא ּכדי עֹודפת, הּתחּתֹונה והּמׁשקין ׂשפת האכלין ּכל ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתחּתֹונה  ׂשפת והיתה ּבעליֹונה, הּׁשרץ היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבתֹוכּה.
הּתחּתֹונה  וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודפת
הּלפסין  ּוׁשאר ּבאוירּה. הּׁשרץ הרי עֹודפת, ׁשּׂשפתּה מּפני -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכלים  מטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין, - הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבתֹו

טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם את ׁשּבתֹוכֹו. שמרטיב -] ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו] הנוגעת טמאה;האצבע טֹופח, מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומטּמא  וחֹוזר העֹודפת, הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמׁשקה
הּכלים. ִֵֶַאת

.‚È ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,

עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו [מסגרת לא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
-גבוהה] מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ׁשּנמצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרין  חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ּכּלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמאּו
ּבֹו, ּכּיֹוצא ְִֵַַַהּמתאימֹות.

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבית
ּכל  ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו לטמאה היּו לזה זה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
טהרה]ּולהּזיה חּבּור [הזאת אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

- ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻלטמאה,
להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור ְְְְִֵַָָָָֹֹֻאינן

 
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ
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צז                 
  

יבֹוא  ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ואם ּבּיֹום; ְְִִֶַַָָָֹּבֹו
ׁשאם  ּכׁשם מטהרת; והּטבילה מטהרת, 'הּׁשבירה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויאמר:
ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי מּמּנּו ועׂשה והּתיכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָנׁשּבר
הרי  ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על אף הטּבילֹו, אם ּכ - ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּיֹום
צריכין  הּכלים ׁשאין לֹומר, ויבֹואּו ּבּיֹום'. ּבֹו טהֹור ְְִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ׁשמׁש טבילתן]הערב אחר החמה זה,[שקיעת חׁשׁש מּפני ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַָ
טמאה. עליהן ְְֲֵֶָָֻּגזרּו

אם ‚. - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ׁשּיטּבל  עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר - ּבמת,הּתיכֹו נטמא . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּכך  ואחר ּבּׁשליׁשי, עליו אחר,והּזה ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הזיה  ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוהּזה
טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה מצטרפת הּת ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּקדם
קדם  ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ׁשּיּזה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה אֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבירה,

טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא לכלי ּברזל התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הּטהֹור,אחד] מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָֹֹ

ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָָטהֹור;
הרי  - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ּבּכבׁשן, הּכל ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹוצרף
מן  רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻזה

טמאה. מקּבל אינֹו ְְְִֵֵַַָָֻהּגללים,
.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם -] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

הרי  הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל טמאין; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
טהֹורין. ְִֵהן

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
אחר  הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא מן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוהּקרּדם

מלאכה. ְֶָָָהעֹוׂשה
.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו [כוס הּטמא, מן ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ

וׁשּוליו [תחתיתו] הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִַַָָָָָָמן
והעֹוׂשה  המקּבל, אחר הֹול הּכל טמא; - הּטמא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמן

ְָָמלאכה.
.Ë,סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי

והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ׁשּנטמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
חזר  אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר  לא אֹו היׁשנה, .לטמאתֹו ְְְַַָָָָֹֻ
.È.הּכלים ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכלי

חֹוזרין  אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפּלּו
טמאתן ׁשעּקר לפי יׁשנה; זכוכית]לטמאה כלי [של ְְְְְִִֶַָָָָָֻֻ

ּבטמאה  עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻמּדברי
ׁשּׁשבריהן  ּפי על אף - ׁשּנׁשּברּו זכּוכית ּכלי וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיׁשנה.
אינן  ּכלים, ׁשירי והן הֹואיל לתׁשמיׁש, ּוראּויין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָּכלים
ּכיצד? חרׂש. לכלי ּדֹומין ׁשאינן לפי טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמקּבלין

ׁשּוליה והתקין ׁשּנׁשּברה, זכּוכית ׁשל [תחתיתה]קערה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָ
ׁשהן  ּפי על אף טמאה, מקּבלין הּׁשּולים אין - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻלתׁשמיׁש

וׁשפֹו הּׁשבר, ראׁש את קרסם ואם ּבׁשֹופין [שייפו]ּכּקערה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבל זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.‡Èׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיה קטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא  לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּפיה  ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני טהֹורה, -ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית וכן ּפי [בושם]לתֹוכּה. על אף - ְְְְִִֵֶַַַָָ
ׁשחֹובלת  מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם - קטּנה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא

מּתֹוכּה. הּבׂשם ׁשּמֹוציא ּבׁשעה ְְְִִֶֶֶַָָָָֹּבאצּבעֹו
.Èּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ

לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ
.‚È ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס

טהֹור  - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
- מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

ְִטהֹורין.
.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

את  לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;
טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים על [שאינם אף - ֲִַַַַ
טמא  מקּבלין הּפה, את סֹורטין ׁשּׂשפתֹותיהן ה.ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈ ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כלי ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל על זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ

ְָֻטמאה.
.ÁÈ ואם ּתמחּוי טמאה; מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבֹו ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה
טהֹור  זה הרי - מאחֹוריו אין נראין - זכּוכית ּכלי וכל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

 
מתטּמא ּבארנּוּכבר ‡. חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא הּכלים [- ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לאוירן  טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשּנגעה

נמצא טהֹורין. הן הרי - ּבהן נגעה -]ולא הּטמא [כלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ה  ּבכל טהֹור חרׂש, טהֹור ּבכלי הּכלים, ּבכל והּטמא ּכלים; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ּומּנין חרׂש. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבכלי
מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

מאחֹוריו. מּטּמא ואינֹו מּטּמא, ְֲִִֵֵֵֵַַָהּוא
. ּומׁשקין ּוכׁשם אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּומׁשקין מאוירֹו אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? . ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים  ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּבין אין ‚. חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻונכנסה
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מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהיּו
זה והרי הּכלים; את ּומטּמאין שבתוכו]וחֹוזרין הכלי -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

כביכול:]אֹומר: טּמאתני'.[- ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
נטמאּוּכלי „. ּבלבד, ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּכלים  ּכל ּכׁשאר ּבׁשהיה אחֹוריו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
- טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו ְְְְֲִִִֵֵַָָלֹו
אחֹוריו  אין חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; זה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָהרי
חרׂש ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמּטּמאין
הּכלים  ּכל ואחד חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטמא,
מׁשקין  אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדבר

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָּבהן,
על אחד ‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

עליה  אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ׁשהרי הּטמאה - ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה [ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
.Âּכלי [גומא]ּגּומה וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

עד  ּתֹוכֹו", "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה על ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹחרׂש
הּנמצא  הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל עצמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּתּכנס

מּנחׁשּתֹו -]למּטה שבתחתית בעפר ׁשהיא [- ּתּנּור, ׁשל ְְְִִֶֶַַָֻ
ועכׁשו  נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור - ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָקרקעיתֹו
למּטה  טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן זֹו'. ּגּומה ּתֹו ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָמת
הּנמצאים  הּכלים ׁשּכל ּפי על אף - ּתּנּור ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻמּנחׁשּתֹו
'ׁשם  אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמאים

על  נבנה והּתּנּור הּתּנּור, ּבא ׁשּלא עד נפלּוהיּו ולא יהן, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּבמה  לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ּבּדׁשן נמצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָלתֹוכֹו'.

ּתּנּור, ׁשל ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ש-]ּיתלה. אבל [באופן נראין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָֻ
ּבהן  נֹוגע והּוא הּבצק, את אֹופה אם - לאוירֹו יֹוצאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינן

הגומות] לתוך נכנס ּבתֹו[הבצק היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְִִַַָָ
מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו טהֹור, הּתּנּור - לאו ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻאוירֹו;
ולא  ּביֹותר ר ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבּבצק אמרּו? ּבצק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבאיזה

ֶָקׁשה.
.Ê ּבעיןהּׁשרץ אויר]ׁשּנמצא בפתח ׁשל [- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפנימית  הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻּכירה,
לא  ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן טהֹור. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולחּוץ,
עבי  ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור לאויר ְֲֳִִִִֶַַַַַַַָָָָֻנכנס
- הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. הּוא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדפנֹותיהן
ׁשהרי  טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ּכן אם אּלא ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורין,
ּבענין  ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, לאויר הּטמאה את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמביא

מת. ְֵַֻטמאת
.Á הּׂשפה נמצא מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ולחּוץ ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּפנימית
הּכל  - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום הּצּבע, יׁשיבת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹּבמקֹום

.טהֹור  ָ
.Ë היקֹודהּתאין מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא [-ּנּור ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ

הּסתימה האש] מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,
ְְִִולפנים.

.È ּכמֹוּכלי ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מסרק  ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת
הּטמאה [לנוי] נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻ

הּוא  ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה הּמסרק ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלאויר
זה. ּכלי ׁשל ְִֶֶּתֹוכֹו

.‡È ׂשפיֹותּכלי ׁשלׁש לֹו ׁשהיה לפנים [דפנות]חרׂש זֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ
לאויר  טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית היתה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּזֹו,
הּׂשפה  ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין האכלין ּכל - ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפנימית
ׁשּבין  והּמׁשקין והאכלין האמצעית, ּובין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפנימית
האמצעית  היתה טהֹורין. החיצֹונה, ּובין ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאמצעית
ּומּמּנה  טמא; ולפנים, מּמּנה - אוירּה ונטמא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָעֹודפת,
- אוירּה ונטמא עֹודפת, החיצֹונה היתה טהֹור. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָולחּוץ,
והּׁשאר  טמאה; אוירּה, ׁשּנטמא ּכל - ׁשוֹות היּו טמא. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהּכל

ָטהֹור.
.È גדולות]לפסין ׁשוֹות,[קערות וׂשפתֹותיהן זֹו, ּבתֹו זֹו ְְְְִִֵֶָָ

הּׁשרץ, ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה אֹו ּבעלי ֹונה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשרץ
ׁשּבהן. האכלין וכל הן טהֹורין, - הּלפסין ּוׁשאר ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה;

מׁשקה ּבכֹונס נקּובה מהן לפס ּכל נכנס היה משקה -] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבהם דרכו] והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה והּׁשרץ ,ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכּלן, ּבאויר הּטמאה ׁשהרי טמאין, הּלפסין ׁשּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻטמאין,
היה  ׁשּיתּבאר. וכּלן ּכמֹו טמאה, היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ואין  העליֹונֹות, לאויר הּׁשרץ נכנס לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטהֹורֹות;
לטּמא ּכדי עֹודפת, הּתחּתֹונה והּמׁשקין ׂשפת האכלין ּכל ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּתחּתֹונה  ׂשפת והיתה ּבעליֹונה, הּׁשרץ היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבתֹוכּה.
הּתחּתֹונה  וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודפת
הּלפסין  ּוׁשאר ּבאוירּה. הּׁשרץ הרי עֹודפת, ׁשּׂשפתּה מּפני -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכלים  מטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין, - הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבתֹו

טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם את ׁשּבתֹוכֹו. שמרטיב -] ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו] הנוגעת טמאה;האצבע טֹופח, מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומטּמא  וחֹוזר העֹודפת, הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמׁשקה
הּכלים. ִֵֶַאת

.‚È ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,

עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו [מסגרת לא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
-גבוהה] מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ׁשּנמצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרין  חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ּכּלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמאּו
ּבֹו, ּכּיֹוצא ְִֵַַַהּמתאימֹות.

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבית
ּכל  ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלא
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו לטמאה היּו לזה זה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
טהרה]ּולהּזיה חּבּור [הזאת אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

- ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻלטמאה,
להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור ְְְְִֵַָָָָֹֹֻאינן

 
ּפתילּכל ‡. ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ
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צח                
  

ּבּמת  הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד  ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמּציל
מּציל  ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ּדין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּור,

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו הּמת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבאהל
. הּמת ּוכׁשם ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד אינו ׁשאין -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

מלצאת] הטומאה ּבאויר מונע לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְֲִִִֵַָָָָֻ
ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? חרׂש. ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלי
הּקדרה  הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּומּקפת
טמאין  מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכל
נטמא  - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹהּתּנּור.
מחט טּבעת ‚. אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מאוירֹו חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו .ּבלבנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
הּתּנּור ּתרנגֹול „. לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּמּצילין  ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת  .ּבאהל ְֵֶַֹ
הּקמטין ּדברים ‰. ּבתֹו אֹו הּפה ּכבלּועין.ׁשּבתֹו אינן , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין  אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלין  נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּבפיו.
ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֻלאויר

ֶֶַהּקמט.
.Â נגּוב ספֹוג ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּסֹוף [יבש] טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמ ּבחּוץ
חרׂשים  ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן לצאת. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמׁשקה
ּכלי  לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּתּמׁש
ׁשּסֹוף  נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו טּמאּוהּו. לא - ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻחרׂש
אבל  קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ּבּמה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּומימי  הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, מׁשקין ּבהן נבלעּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאם
הרי  - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, יכֹולין היּו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מקּפיד  אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור, מטּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻזה

הּמׁשקה  ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא, אינֹו - ּבגפת עליו וכן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
זיתים] ּבּה[פסולת ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין הּבאה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחדׁשה

טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתּנּור
ׁשּיֹוצא  ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר יׁשנה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיזֹו
ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - הּסק ּבׁשעת מׁשקה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנה

ּכׁשּיּסק. הּתּנּור ְְִֶַַַָֻנטמא
.Ê ונכנסה ּכלי קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

לפי  ּכּלֹו; הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין  ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְֲֳִִִִִִֶַָָָָָהאהלים.

טמא  הּכל - אחד ּבמקֹום הּׁשרץ .ונמצא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
.Á ּכלי ּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻ

ּפי  על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,

טהֹור  זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ׁשּנאמר:ׁשהּטמאה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ
ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר

.Ë אחר וכן ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לּכלי  חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
ּכלי  ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף - ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻחרׂש

טהֹורין  אּלּו הרי הּטמא, ּבתֹוכֹוחרׂש אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו לא קדרה יטמא", אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

חמת וׁשלׁשל [נוד]אֹו ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן וכ ּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהּׁשרץ  ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית לאויר ֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּקּפה
החמת  אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻֻמכּון
ואם  טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית מּׂשפת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלמעלה
אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו החמת ּבתֹו ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
- הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן וׁשלׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשקין,

הּקּפה אֹו הּכּורת היתה טהֹורין. הן וכּיֹוצא הרי החמת אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן נקּובין, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר אֹותן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשלׁשל
חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, מׁשקין אֹו ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָאכלין
ׁשטף  ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה נטמאּו. - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטמא

במקווה] זיתים[שנטהרים ּבמֹוציא לצאת , יכולה זית -] ְִִֵ
ׁשעּורֹודרכו] לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ּבכלי היה ואם .ְְֳִִִִִֶֶֶָָָָָ

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקין, והעׂשּוי [משקה ּבזיתים; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
דרכו] לחמרֹו,נכנס אֹותֹו מטילין ,ּולכ לכ והעׂשּוי ;ְְְְְְִִֶָָָֻ

ּכלי  מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס זה חרׂש ּכלי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומּׁשּיּנקב
ֶֶחרׂש.

.Èּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מּציל  הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו

ׁשּבא  ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ּבכל על היה אם אבל זה ירנּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הן  הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת  ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרׂש ּכלי מּיד מּציל אינֹו ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַ
.‡È צדדיה]ּפחּותהּכּורת הּפחת [משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש
.È אף [נוד]החמת - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

ּכלי  מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ּפי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - והּוא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחרׂש;

ויהיה -]מּבחּוץ, שיהיה מׁשלׁשל [-אף ׁשּלהן קּבּול ּבית ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ
חרׂש. ּכלי ְְִֶֶלתֹו

.‚È חרׂש,עֹור ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפׁשּוט
טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹו
העֹור  ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָואם
להן  ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָטמאין;

והחמת  והּקּפה הּסל ּכגֹון ,ּתֹו. ְְְֵֶַַַַָֻ
.„È טהֹור ּכלי חרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּדבּוקה  ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן  ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה  לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב,
חבית  ,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה
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מּנחׁשּתֹו למּטה ּונתּונה טהֹורין, מׁשקין מלאה [-ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
החבית קרקעיתו] הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

אויר  עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָֹוהּמׁשקין

ּופיה  הּתּנּור, ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהחבית.
טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאויר
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הּמקּדמין‡. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מוקדם -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

,ּולפיכ ּכּדין; ׁשּלא לקֹוחֹות ּבהן טֹורף ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפסּולין,
מּבני  אּלא מקּדם ּבׁשטר יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֻקנסּו

ׁשהקּדימֹו. ראׁשֹון מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹחֹורין
.המאחרין חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מאוחר -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

טֹורף  ׁשאינֹו הּׁשטר, ּבעל ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשרין,
ׁשהּוא  ּבֹו ּכתבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר; מּזמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּכׁשר. זה הרי ְֲֵֵֶָָֻמאחר,
לֹו‚. הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּכתבּוהּו [אחריו]ׁשטר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין  עסּוקים היּו ואם מקּדם; ׁשהּוא מּפני ּפסּול, -ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשּקנּו[ההלוואה] ּפי על אף - וחתמּוהּו הּלילה, ׁשּנכנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד

ּכׁשר. ּבּלילה, ְִֵֶַַָָמּמּנּו
ּבתׁשרי„. ּבעׂשרה אֹו ּבׁשּבת, ּכתּוב ׁשּזמּנֹו [יום ׁשטר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמא הכיפורים] חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא, מאחר ׁשטר -ְְְְְִֵֵֶָָָָֻ
נכּתב, ּבתׁשרי עׂשר ּבאחד אֹו ּבּׁשּבת ּובאחד הּוא, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמקּדם

חזקתֹו על הּׁשטר את מעמידין ׁשהּדבר [כשרותו]אּלא ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחרּוהּו. ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָידּוע

ואין ‰. עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה, ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין
עּמֹו הּלוה ׁשּיהיה עד למלוה, ּדברים ּכֹותבין ּבּמה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיׁש ּבׁשטר ׁשּקנּו[כתוב]אמּורים? מּׁשעה ׁשהרי קנין; ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אין  - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל נכסיו. נׁשּתעּבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּידֹו,
הּׁשטר  ויּתן עּמֹו, הּמלוה ׁשּיהיה עד לּלוה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכֹותבין
ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה יכּתב ׁשּמא ּבפנינּו; הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביד
זה  ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ונמצא ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּתׁשרי. עד לידֹו הּגיע לא ׁשהרי ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמּניסן
.Âׁשּקנּו קנין]עדים וכּיֹוצא [עשו הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יֹום  ידעּו אם - מרּבה זמן הּׁשטר ּכתיבת ונתאחרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻּבהן,
ּפי  על ואף הּקנין, זמן ּבּׁשטר ּכֹותבין - ּבֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּקנּו
ּכתיבת  'ונתאחרה לֹומר: צריכין ואין חתימתן, זמן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו
ּכֹותבין  - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ואם ּפלֹוני'. יֹום עד ְְְְִִִֵֶַָָָֹידינּו
להן  ׁשּנמסרה מי וכן הּכתיבה. מּׁשעת ׁשטר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזמּנֹו

אין  - אחרת ּבמדינה הּׁשטר וכתבּו ּבּמדינה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות
מקֹום  אּלא העדּות, ּבֹו ׁשּנמסרה מקֹום ׁשם ּבּׁשטר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמזּכירין

ידן. חתימת ּבֹו ְֲִֶַָָָׁשּכתבּו
.Êאפּלּו - ּבזמּנן נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מּקח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשטרי

ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ּפסּולין; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהמאחרין,
קדם  הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ׁשחזר ּכגֹון ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכיצד?
המאחר, הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, הּׁשטר זמן ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻֻׁשּיּגיע
טֹורף  ונמצא ;'מּמ ׁשנּיה ּפעם ּולקחּתיה 'חזרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹויאמר:
ׁשּמא  המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש לא ולּמה ּכּדין. ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא

ׁשֹובר ויכּתב זמּנֹו ׁשּיּגיע קדם פרעון]יפרעּנּו ויחזר [שטר , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּכל  לפי ּכּדין? ׁשּלא ּבֹו ויטרף המאחר, הּׁשטר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻויֹוציא

סתם הּׁשֹובר ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו מאחר, ׁשטר [ללא הּכֹותב ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם זמן] הּׁשֹובר. זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר, ׁשּיצא זמן ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

על  הפסיד הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר וכתב כן, עׂשה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹלא
ְַנפׁשֹו.

.Áּומסר ּבאנס ׂשדהּו ׁשּמכר [שהוא מֹודעא[לעדים]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
נתןאנוס] אֹו ּומכר ׁשּקדם אֹו ׁשּימּכר [מתנה], קדם לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר אצל אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאּנס
ׁשטר  ּדין ׁשאין מּפני ּכלּום; ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו

ו  ׁשּיּכתב, ּכּיֹוצא זה ּכל וכן האנס. מּפני אּלא נכּתב לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ֶָּבזה.

.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר
- מאביו ּגזּולה הארץ ׁשּזאת עדים לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיצד?
אם  וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים לה ֹוציאּה לֹו יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָהרי
וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ׁשּנגמר לֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהעידּו
טֹורף  הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ּפלֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמּזמן

זֹו .ּבעדּות ְֵ
.È- אחת ׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ

קנּוניא הּלֹוקח יעׂשה ויטרף [מזימה]ׁשּמא חֹוב, ּבעל עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ׂשדה ויטרף זה יבֹוא ּכיצד? ּכּדין. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ויחזר אביו, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ׁשּבידֹו; הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ׁשּלקחּו הּלקֹוחֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמן
הּוא  ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ויעמד ּבקנּוניא ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹויחזר
עדיו, ּבעדּות ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ויטרף ּבעצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּטרפּה
אחרים  לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני, הּמכר ׁשטר הּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹויֹוציא
קּימין  ועדיו הּמכר, ׁשטר לֹו ׁשאבד מי ּכן אם ּכּדין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
זה  'ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ׁשטר לֹו יכּתבּו יעׂשה? ּכיצד -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
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צט                 
  

ּבּמת  הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד  ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמּציל
מּציל  ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ּדין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּור,

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו הּמת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבאהל
. הּמת ּוכׁשם ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד אינו ׁשאין -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

מלצאת] הטומאה ּבאויר מונע לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְֲִִִֵַָָָָֻ
ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? חרׂש. ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלי
הּקדרה  הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּומּקפת
טמאין  מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכל
נטמא  - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹהּתּנּור.
מחט טּבעת ‚. אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מאוירֹו חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו .ּבלבנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
הּתּנּור ּתרנגֹול „. לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּמּצילין  ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת  .ּבאהל ְֵֶַֹ
הּקמטין ּדברים ‰. ּבתֹו אֹו הּפה ּכבלּועין.ׁשּבתֹו אינן , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין  אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלין  נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּבפיו.
ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - הּתּנּור ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָֻלאויר

ֶֶַהּקמט.
.Â נגּוב ספֹוג ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּסֹוף [יבש] טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמ ּבחּוץ
חרׂשים  ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן לצאת. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמׁשקה
ּכלי  לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּתּמׁש
ׁשּסֹוף  נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו טּמאּוהּו. לא - ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻחרׂש
אבל  קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ּבּמה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּומימי  הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, מׁשקין ּבהן נבלעּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאם
הרי  - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, יכֹולין היּו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מקּפיד  אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור, מטּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻזה

הּמׁשקה  ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא, אינֹו - ּבגפת עליו וכן . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
זיתים] ּבּה[פסולת ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין הּבאה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחדׁשה

טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתּנּור
ׁשּיֹוצא  ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר יׁשנה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיזֹו
ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - הּסק ּבׁשעת מׁשקה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנה

ּכׁשּיּסק. הּתּנּור ְְִֶַַַָֻנטמא
.Ê ונכנסה ּכלי קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

לפי  ּכּלֹו; הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין  ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְֲֳִִִִִִֶַָָָָָהאהלים.

טמא  הּכל - אחד ּבמקֹום הּׁשרץ .ונמצא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ
.Á ּכלי ּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻ

ּפי  על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,

טהֹור  זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ׁשּנאמר:ׁשהּטמאה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ
ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר

.Ë אחר וכן ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לּכלי  חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
ּכלי  ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף - ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻחרׂש

טהֹורין  אּלּו הרי הּטמא, ּבתֹוכֹוחרׂש אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו לא קדרה יטמא", אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

חמת וׁשלׁשל [נוד]אֹו ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן וכ ּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהּׁשרץ  ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית לאויר ֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּקּפה
החמת  אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻֻמכּון
ואם  טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית מּׂשפת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלמעלה
אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו החמת ּבתֹו ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
- הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן וׁשלׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשקין,

הּקּפה אֹו הּכּורת היתה טהֹורין. הן וכּיֹוצא הרי החמת אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן נקּובין, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר אֹותן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשלׁשל
חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, מׁשקין אֹו ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָאכלין
ׁשטף  ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה נטמאּו. - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּטמא

במקווה] זיתים[שנטהרים ּבמֹוציא לצאת , יכולה זית -] ְִִֵ
ׁשעּורֹודרכו] לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ּבכלי היה ואם .ְְֳִִִִִֶֶֶָָָָָ

מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו למׁשקין, והעׂשּוי [משקה ּבזיתים; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
דרכו] לחמרֹו,נכנס אֹותֹו מטילין ,ּולכ לכ והעׂשּוי ;ְְְְְְִִֶָָָֻ

ּכלי  מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ּבכֹונס זה חרׂש ּכלי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומּׁשּיּנקב
ֶֶחרׂש.

.Èּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מּציל  הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו

ׁשּבא  ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ּבכל על היה אם אבל זה ירנּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הן  הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת  ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרׂש ּכלי מּיד מּציל אינֹו ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַ
.‡È צדדיה]ּפחּותהּכּורת הּפחת [משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש
.È אף [נוד]החמת - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

ּכלי  מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ּפי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - והּוא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחרׂש;

ויהיה -]מּבחּוץ, שיהיה מׁשלׁשל [-אף ׁשּלהן קּבּול ּבית ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ
חרׂש. ּכלי ְְִֶֶלתֹו

.‚È חרׂש,עֹור ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפׁשּוט
טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹו
העֹור  ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָואם
להן  ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָטמאין;

והחמת  והּקּפה הּסל ּכגֹון ,ּתֹו. ְְְֵֶַַַַָֻ
.„È טהֹור ּכלי חרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּדבּוקה  ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן  ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה  לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב,
חבית  ,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה
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מּנחׁשּתֹו למּטה ּונתּונה טהֹורין, מׁשקין מלאה [-ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
החבית קרקעיתו] הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

אויר  עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָֹוהּמׁשקין

ּופיה  הּתּנּור, ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהחבית.
טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאויר



        

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום


  




 
הּמקּדמין‡. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מוקדם -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

,ּולפיכ ּכּדין; ׁשּלא לקֹוחֹות ּבהן טֹורף ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפסּולין,
מּבני  אּלא מקּדם ּבׁשטר יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֻקנסּו

ׁשהקּדימֹו. ראׁשֹון מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹחֹורין
.המאחרין חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מאוחר -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

טֹורף  ׁשאינֹו הּׁשטר, ּבעל ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשרין,
ׁשהּוא  ּבֹו ּכתבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר; מּזמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּכׁשר. זה הרי ְֲֵֵֶָָֻמאחר,
לֹו‚. הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּכתבּוהּו [אחריו]ׁשטר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין  עסּוקים היּו ואם מקּדם; ׁשהּוא מּפני ּפסּול, -ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשּקנּו[ההלוואה] ּפי על אף - וחתמּוהּו הּלילה, ׁשּנכנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד

ּכׁשר. ּבּלילה, ְִֵֶַַָָמּמּנּו
ּבתׁשרי„. ּבעׂשרה אֹו ּבׁשּבת, ּכתּוב ׁשּזמּנֹו [יום ׁשטר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמא הכיפורים] חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא, מאחר ׁשטר -ְְְְְִֵֵֶָָָָֻ
נכּתב, ּבתׁשרי עׂשר ּבאחד אֹו ּבּׁשּבת ּובאחד הּוא, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמקּדם

חזקתֹו על הּׁשטר את מעמידין ׁשהּדבר [כשרותו]אּלא ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אחרּוהּו. ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָידּוע

ואין ‰. עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה, ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין
עּמֹו הּלוה ׁשּיהיה עד למלוה, ּדברים ּכֹותבין ּבּמה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיׁש ּבׁשטר ׁשּקנּו[כתוב]אמּורים? מּׁשעה ׁשהרי קנין; ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אין  - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל נכסיו. נׁשּתעּבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּידֹו,
הּׁשטר  ויּתן עּמֹו, הּמלוה ׁשּיהיה עד לּלוה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכֹותבין
ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה יכּתב ׁשּמא ּבפנינּו; הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביד
זה  ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ונמצא ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּתׁשרי. עד לידֹו הּגיע לא ׁשהרי ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמּניסן
.Âׁשּקנּו קנין]עדים וכּיֹוצא [עשו הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יֹום  ידעּו אם - מרּבה זמן הּׁשטר ּכתיבת ונתאחרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻּבהן,
ּפי  על ואף הּקנין, זמן ּבּׁשטר ּכֹותבין - ּבֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּקנּו
ּכתיבת  'ונתאחרה לֹומר: צריכין ואין חתימתן, זמן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשאינֹו
ּכֹותבין  - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ואם ּפלֹוני'. יֹום עד ְְְְִִִֵֶַָָָֹידינּו
להן  ׁשּנמסרה מי וכן הּכתיבה. מּׁשעת ׁשטר ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזמּנֹו

אין  - אחרת ּבמדינה הּׁשטר וכתבּו ּבּמדינה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות
מקֹום  אּלא העדּות, ּבֹו ׁשּנמסרה מקֹום ׁשם ּבּׁשטר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמזּכירין

ידן. חתימת ּבֹו ְֲִֶַָָָׁשּכתבּו
.Êאפּלּו - ּבזמּנן נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מּקח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹׁשטרי

ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ּפסּולין; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהמאחרין,
קדם  הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ׁשחזר ּכגֹון ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכיצד?
המאחר, הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, הּׁשטר זמן ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָֻֻׁשּיּגיע
טֹורף  ונמצא ;'מּמ ׁשנּיה ּפעם ּולקחּתיה 'חזרּתי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹויאמר:
ׁשּמא  המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש לא ולּמה ּכּדין. ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא

ׁשֹובר ויכּתב זמּנֹו ׁשּיּגיע קדם פרעון]יפרעּנּו ויחזר [שטר , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּכל  לפי ּכּדין? ׁשּלא ּבֹו ויטרף המאחר, הּׁשטר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֻויֹוציא

סתם הּׁשֹובר ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו מאחר, ׁשטר [ללא הּכֹותב ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ואם זמן] הּׁשֹובר. זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר, ׁשּיצא זמן ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

על  הפסיד הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר וכתב כן, עׂשה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹלא
ְַנפׁשֹו.

.Áּומסר ּבאנס ׂשדהּו ׁשּמכר [שהוא מֹודעא[לעדים]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
נתןאנוס] אֹו ּומכר ׁשּקדם אֹו ׁשּימּכר [מתנה], קדם לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר אצל אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאּנס
ׁשטר  ּדין ׁשאין מּפני ּכלּום; ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו

ו  ׁשּיּכתב, ּכּיֹוצא זה ּכל וכן האנס. מּפני אּלא נכּתב לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ֶָּבזה.

.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר
- מאביו ּגזּולה הארץ ׁשּזאת עדים לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיצד?
אם  וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים לה ֹוציאּה לֹו יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָהרי
וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ׁשּנגמר לֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהעידּו
טֹורף  הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ּפלֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמּזמן

זֹו .ּבעדּות ְֵ
.È- אחת ׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ

קנּוניא הּלֹוקח יעׂשה ויטרף [מזימה]ׁשּמא חֹוב, ּבעל עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ׂשדה ויטרף זה יבֹוא ּכיצד? ּכּדין. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ויחזר אביו, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ׁשּבידֹו; הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ׁשּלקחּו הּלקֹוחֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמן
הּוא  ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ויעמד ּבקנּוניא ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹויחזר
עדיו, ּבעדּות ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ויטרף ּבעצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּטרפּה
אחרים  לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני, הּמכר ׁשטר הּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹויֹוציא
קּימין  ועדיו הּמכר, ׁשטר לֹו ׁשאבד מי ּכן אם ּכּדין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
זה  'ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ׁשטר לֹו יכּתבּו יעׂשה? ּכיצד -ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
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ק                
  

ּבני  מּנכסים ולא מׁשעּבדים מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹֹֻאין
ּפלֹוני  ּביד זֹו ׂשדה להעמיד אּלא ּכתבנּוהּו ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹחֹורין,

יֹורׁשיו'. ולא הּמֹוכר מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּלֹוקח,
.‡È,קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן: אינֹו החֹובֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבׁשטרי

עּתה  לי ׁשּכתבּתם 'ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר מּידֹו, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָוקנּו
אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - נׂשרף' אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאבד

לזמן החֹוב היה ואפּלּו פרעון]מחלֹו; זמן ואינֹו[נקוב . ְְְֲִִֵַַַָָָ
היּו 'לא הּלוה אמר אם אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגֹובה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבעדּותם, ּכפרן יחזק ׁשּזה מעֹולם', ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻדברים

.È- להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו, ׁשטר ׁשּבלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמי
עדים עליו והן [שיקראוהו]מעמיד ּדין, ּבית לפני ּובא , ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ

קּיּום לֹו אין [אישור]עֹוׂשין - עצמן הּׁשטר עדי אבל . ְְֲִִֵֵֵַַָָָ
אבל  ּבפניהם; ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכֹותבין

קּיּום. לֹו עֹוׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ְִִִִִֵֵָּבאין
.‚È:ואֹומרים אחר, ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָ'אנּו
עדיו'. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, מחּוק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשטר
מכּונת' ונמצאת עדים, ׁשל לעדּותם 'והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם

קּיּום [אמיתית] צרי ואינֹו לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ּגֹובה -ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
העדים  על ראיה להביא צרי - ּכן ּכתבּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאחר;

עדּותן. ׁשּתתקּים עד ְִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹונים,
.„È אם - נּטׁשטׁש אֹו נמחק  ּכׁשר; ׁשּנתקרע, חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

איזה  ּפסּול. זה הרי ּדין, ּבית קרע נקרע ּכׁשר. נּכר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב  ׁשתי ּדין? ּבית קרע .הּוא ְִִֵֵֶֶַָ

.ÂË וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
לא  אבל ראׁשֹון; מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹלֹו

הּׁשטר  ׁשֹוברעדי יכּתב  רצה, ואם פרעון]. .[שטר ְְְִִֵֵֵַָָָֹ
.ÊË'הּׁשטר לי 'אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, ּכל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבא

לּלוה  ויׁש חֹובֹו; ּכל ויּפרע ׁשֹובר, לֹו יכּתב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
סתם סתמי]להחרים וטֹוען [חרם הּׁשטר, ׁשּכֹובׁש מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

אצלֹו, 'הּׁשטר ואמר: וּדאי טענת הּלוה טען ואם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשאבד.
הּסת  הּמלוה ׁשּיּׁשבע רּבֹותי הֹורּו - ּבכיסֹו' הּניחֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועּתה

ׁשֹובר. ויכּתב חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשאבד
.ÊÈמּמּנּו לי 'עׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי

לּלוה  ׁשּזכּות לֹו; עֹוׂשין אין - חמּׁשים' ּבחמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹׁשנים
ׁשטרֹו נמצא מקצת, יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר הּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

פרוע]ּפגּום ּבחמּׁשים [שחלקו ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
עֹוׂשין  אין - ּבמאה' אחד אֹותם לי 'עׂשּו ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמּׁשים,
היא  ׁשּזכּות ואחד; אחד לכל קּיּום לֹו עֹוׂשין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶָָָָלֹו,
אחת  ּבפעם ּבּדין אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹותן ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹלּלוה

הּכל. ְִַֹלגּבֹות
.ÁÈ לי וכתבּו 'קרעּוהּו, ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְִִִִֵַַָָהֹוציא

הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשטר
קּיּום  ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה, ׁשל ׁשטר על ׁשֹובר  לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה  לֹו: יאמר הּׁשֹובר, הּלוה ויֹוציא חמּׁשים, ׁשטר ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא' אחר .ׁשטר ְֵַָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ט שני יום

 
ּבארנּו‡. אֹותֹוּכבר ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשטר  ּכֹותבין וכן עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ׁשֹובר  ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלּמֹוכר,
על  אף לאּׁשה, וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּמלוה,
אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש, וגט עּמּה, ּבעלּה ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
וׁשטרי  ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין אין אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָעּמֹו.

הּדּינין ּברירת ּוׁשטר וקּבלנּות, אחד אריסּות לו בורר [זה ְְְְֲִִִַַַַַָָ
ּדין,וזבל"א] ּבית מעׂשה וכל ּדינין, ּבעלי טענֹות ׁשטרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו

להּזהר  צריכין האּלּו, הּׁשטרֹות וכל ׁשניהן. מּדעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְְִִַָָָּבתּקּונן

. נֹותן הּלוה הלואה, ּבׁשטרי הּסֹופר? ׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי
ׂשכר  נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח ּובׁשטרי והאּׁשה ׂשכר; . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

אֹונֹותנ  הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ׂשכר ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׂשכר  נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּנּׂשּואין.
- ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ּברירת ׁשטר אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָהּׁשטר.

ׂשכר. נֹותנין ְְִֵֶָָׁשניהם
ואחד ‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהם  ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
ּכּלן  - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
הּוא  ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו העדים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצריכין
יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ּפלֹוני, ּבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָּפלֹוני
ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו קנּוניא, ויעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָׁשנים

לזה  .זה ֶֶָ
חֹוׁשׁשין „. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות  לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי  ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי  'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
אין  - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק  אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד לֹו, .ּכֹותבין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֻ
איני ‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל

והֹודה  ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָחּיב
רּמאי  וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלזה',
החזק  ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו והעלה ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּוא
ׁשחזקה  לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשם
הן  ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא,

ּבֹו הּנזּכרים אּלּו חֹותמין מּכירין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם אּלא הּׁשטר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ּובני ּגדֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָעצמן

ולחּתם. לקרֹות יֹודעין ּכן אם ְְְְִִִֵֶַָֹאּלא
.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר [סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ
ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Ê הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹראׁש
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ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו הּסֹופר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלפניו
קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליו
ׁשּיקרא  עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ואין ּבעצמֹו. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא

מּלה  מּלה הּׁשטר .העד ְִִֵַָָָָ
.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול  אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר  עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני  זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל  ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.
ּפרּועין  ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן .יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יעׂשּו ׁשוין?וכיצד אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הסבא]יׁשּלׁשּו ׁשוין,[יוסיפו אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו . ְְֲֲִֵֵֶַָָ

יחּוסן  יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו סימניהן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיכּתבּו
לוי] יכּתבּו[כהן, לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו [שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ

ּדֹורֹות.
.Ë ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִֶֶָָָָהֹוציא

מנה' מּמ ּכל לויתי - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּיצא יכֹול [נמצא]מי ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ׁשטר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבן  יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ולֹומר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלדחֹותֹו
חֹוב  ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ּבעיר הּדרין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשמעֹון
לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - העיר מּבני אחד ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל
אּלא  הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, אני ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ'לפלֹוני
לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ּגֹובהּו, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
ּגֹובה  וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה אּתה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהיא

ולזה חֹובֹו עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה זה היה .ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ולזה  זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ּבינֹונית לזה אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּדית,
היה  ּבׁשּלֹו. עֹומד אחד ּכל אּלא להם, נזקקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָזּבּורית
הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ּובינֹונית עּדית ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלזה

הּזּבּורית. מן ּגֹובה ְִִִֶֶַוזה
.‡È ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵַַַַָָהּמֹוציא

הּלֹוקח  ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם - הּׂשדה את לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמכר
ׁשטר  הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ּכֹותב ּכ ואחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעֹות,
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבטל, זה ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחֹובֹו

'חֹוב לפרע ל שנתתי]היה ּבמקֹום [בכסף אבל . ְְְְֲִַָָָָֹ
ׁשהרי  קּים, החֹוב ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכֹותבין,
נכסים  ל ׁשּיהיה ּכדי הּׂשדה, את ל 'מכרּתי לֹו: אֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה

ׁשּלי'. החֹוב מהן ׁשאגּבה ְְִִֵֶֶֶֶֶַידּועים,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ל' שלישי יום

 
'אני ‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

'הּניחהּו, אחד: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק אֹותֹו חֹונק ׁשהיה אֹו ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני

'אני  אמר ואפּלּו ּכלּום; חּיב הערב אין - ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'הּנח,
מּידֹו קנּו אם אבל ּדין. ּבית ּבפני קנין]ערב' ׁשהּוא [עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבין  ּדין, ּבית ּבפני ּבין - הּפנים אּלּו ּבכל זה, ממֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערב
נׁשּתעּבד. - הּמלוה לבין ְְְְִֵֵֵֶַַַּבינֹו

.- ערב' ואני 'הלוהּו, מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר
עׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנׁשּתעּבד
ּכגֹון  מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי על אף נׁשּתעּבד, - ערב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

רֹוצין ּדין ּבית להם:ׁשהיּו ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הנאה  לֹו ויׁש הֹואיל - לכם' ערב ואני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ'הּניחּוהּו,

עצמֹו ׁשעּבד הניה ּבאֹותּה ּדין, ּבית .ׁשהאמינּוהּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשהערב ‚. ּפי על אף - ערב ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּתֹובע  אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשעּבד
ונפרע  הערב, אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה. הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אבל  לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
מן  אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם
מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם, הּלוה היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלוה.
ואחר  ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
מּידֹו, להֹוציא יכֹול אם הּלוה. עם ּדין הערב יעׂשה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

יׁשּמתּו אֹו לֹו.[נידוי]יֹוציא; ׁשּיּתן עד ּדין, ּבית אֹותֹו ְְִִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע „. מנת 'על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה

הערב. מן יּפרע לא לּלוה, נכסים יׁש אם - ׁשארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמי
ׁשהיה  אֹו ּתחּלה', ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את [כדלהלן]קּבלן אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקּבלן

ה ‰. ואיזה ערב, הּוא לֹו,איזה 'ּתן לֹו: אמר קּבלן? ּוא ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן הּוא זה - 'ל נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואני
ׁשאּפרע  מנת 'על אמר ולא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתחּלה,

ׁשארצה' ערב',מּמי ואני 'הלוהּו, לֹו: אמר אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואני  'הלוהּו, נֹותן', ואני 'הלוהּו, ּפֹורע', ואני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַ'הלוהּו,
לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני 'הלוהּו, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָחּיב',
ּכּלן  - ערב' ואני לֹו, 'ּתן חּיב', ואני לֹו, 'ּתן ּפֹורע', ֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻואני
מּמּנּו נפרע ולא ּתחּלה; ּתֹובעֹו ואינֹו הן, ערבנּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלׁשֹון
'מּמי  ויאמר: ׁשּיפרׁש עד לּלוה, נכסים ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמקֹום

אּפרע'. ְֶֶֶֶַָׁשארצה
.Â;מּלׁשּלם ּפטּור מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ּכתּבה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב

חּסרּה ולא עׂשה, מצוה נישואין]ׁשהרי בשעת [נחסר ְְְֲִִֵֶָָָָֹ
חּיב.ממֹון. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, לכתּבת ערב האב היה ואם ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻ

חּיב. ּכתּבה, ׁשל ְְְֶַַָָָֻוקּבלן
.Êאחריּותּה וקּבל לוי ּובא ׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

שמעון]עליו היא [כלפי אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
האחריות] בליבו גמר ערב [לא ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם .ְִִֵֶָָָ

זה  הרי - ׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו עת ּבכל זה מכר ּדמי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָלׁשּלם
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְֶַַַָָחּיב.

.Á על אף - ּתנאי על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא  ׁשהיא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ׁשּקנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפי

התנאי] יתקיים שלא 'ּתן [מאמין לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ;ְֵֵֶַַָ
ׁשּכל  יהיה'; לא אם אֹו ,וכ ּכ יהיה אם אּתן, ואני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלֹו
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קי                 
  

ּבני  מּנכסים ולא מׁשעּבדים מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹֹֻאין
ּפלֹוני  ּביד זֹו ׂשדה להעמיד אּלא ּכתבנּוהּו ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹחֹורין,

יֹורׁשיו'. ולא הּמֹוכר מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּלֹוקח,
.‡È,קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן: אינֹו החֹובֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבׁשטרי

עּתה  לי ׁשּכתבּתם 'ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר מּידֹו, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָוקנּו
אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - נׂשרף' אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאבד

לזמן החֹוב היה ואפּלּו פרעון]מחלֹו; זמן ואינֹו[נקוב . ְְְֲִִֵַַַָָָ
היּו 'לא הּלוה אמר אם אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּגֹובה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבעדּותם, ּכפרן יחזק ׁשּזה מעֹולם', ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻדברים

.È- להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו, ׁשטר ׁשּבלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמי
עדים עליו והן [שיקראוהו]מעמיד ּדין, ּבית לפני ּובא , ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ

קּיּום לֹו אין [אישור]עֹוׂשין - עצמן הּׁשטר עדי אבל . ְְֲִִֵֵֵַַָָָ
אבל  ּבפניהם; ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכֹותבין

קּיּום. לֹו עֹוׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ְִִִִִֵֵָּבאין
.‚È:ואֹומרים אחר, ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד

ּפלֹוני  ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָ'אנּו
עדיו'. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, מחּוק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשטר
מכּונת' ונמצאת עדים, ׁשל לעדּותם 'והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם

קּיּום [אמיתית] צרי ואינֹו לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ּגֹובה -ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
העדים  על ראיה להביא צרי - ּכן ּכתבּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאחר;

עדּותן. ׁשּתתקּים עד ְִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹונים,
.„È אם - נּטׁשטׁש אֹו נמחק  ּכׁשר; ׁשּנתקרע, חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

איזה  ּפסּול. זה הרי ּדין, ּבית קרע נקרע ּכׁשר. נּכר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב  ׁשתי ּדין? ּבית קרע .הּוא ְִִֵֵֶֶַָ

.ÂË וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
לא  אבל ראׁשֹון; מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹלֹו

הּׁשטר  ׁשֹוברעדי יכּתב  רצה, ואם פרעון]. .[שטר ְְְִִֵֵֵַָָָֹ
.ÊË'הּׁשטר לי 'אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, ּכל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבא

לּלוה  ויׁש חֹובֹו; ּכל ויּפרע ׁשֹובר, לֹו יכּתב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
סתם סתמי]להחרים וטֹוען [חרם הּׁשטר, ׁשּכֹובׁש מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

אצלֹו, 'הּׁשטר ואמר: וּדאי טענת הּלוה טען ואם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשאבד.
הּסת  הּמלוה ׁשּיּׁשבע רּבֹותי הֹורּו - ּבכיסֹו' הּניחֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועּתה

ׁשֹובר. ויכּתב חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשאבד
.ÊÈמּמּנּו לי 'עׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי

לּלוה  ׁשּזכּות לֹו; עֹוׂשין אין - חמּׁשים' ּבחמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹׁשנים
ׁשטרֹו נמצא מקצת, יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר הּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

פרוע]ּפגּום ּבחמּׁשים [שחלקו ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
עֹוׂשין  אין - ּבמאה' אחד אֹותם לי 'עׂשּו ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמּׁשים,
היא  ׁשּזכּות ואחד; אחד לכל קּיּום לֹו עֹוׂשין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶָָָָלֹו,
אחת  ּבפעם ּבּדין אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹותן ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹלּלוה

הּכל. ְִַֹלגּבֹות
.ÁÈ לי וכתבּו 'קרעּוהּו, ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְִִִִֵַַָָהֹוציא

הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשטר
קּיּום  ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה, ׁשל ׁשטר על ׁשֹובר  לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה  לֹו: יאמר הּׁשֹובר, הּלוה ויֹוציא חמּׁשים, ׁשטר ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא' אחר .ׁשטר ְֵַָ

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ט שני יום

 
ּבארנּו‡. אֹותֹוּכבר ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשטר  ּכֹותבין וכן עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ׁשֹובר  ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלּמֹוכר,
על  אף לאּׁשה, וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּמלוה,
אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש, וגט עּמּה, ּבעלּה ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
וׁשטרי  ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין אין אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָעּמֹו.

הּדּינין ּברירת ּוׁשטר וקּבלנּות, אחד אריסּות לו בורר [זה ְְְְֲִִִַַַַַָָ
ּדין,וזבל"א] ּבית מעׂשה וכל ּדינין, ּבעלי טענֹות ׁשטרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו

להּזהר  צריכין האּלּו, הּׁשטרֹות וכל ׁשניהן. מּדעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְְִִַָָָּבתּקּונן

. נֹותן הּלוה הלואה, ּבׁשטרי הּסֹופר? ׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי
ׂשכר  נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח ּובׁשטרי והאּׁשה ׂשכר; . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

אֹונֹותנ  הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ׂשכר ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׂשכר  נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּנּׂשּואין.
- ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ּברירת ׁשטר אבל ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָהּׁשטר.

ׂשכר. נֹותנין ְְִֵֶָָׁשניהם
ואחד ‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהם  ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
ּכּלן  - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
הּוא  ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו העדים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצריכין
יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ּפלֹוני, ּבן ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָּפלֹוני
ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו קנּוניא, ויעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָׁשנים

לזה  .זה ֶֶָ
חֹוׁשׁשין „. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות  לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי  ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי  'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
אין  - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק  אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד לֹו, .ּכֹותבין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֻ
איני ‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל

והֹודה  ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָחּיב
רּמאי  וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלזה',
החזק  ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו והעלה ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּוא
ׁשחזקה  לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשם
הן  ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא,

ּבֹו הּנזּכרים אּלּו חֹותמין מּכירין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על  ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם אּלא הּׁשטר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ּובני ּגדֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָעצמן

ולחּתם. לקרֹות יֹודעין ּכן אם ְְְְִִִֵֶַָֹאּלא
.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר [סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ
ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Ê הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹראׁש
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ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו הּסֹופר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלפניו
קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליו
ׁשּיקרא  עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ואין ּבעצמֹו. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא

מּלה  מּלה הּׁשטר .העד ְִִֵַָָָָ
.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול  אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר  עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני  זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל  ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.
ּפרּועין  ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן .יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יעׂשּו ׁשוין?וכיצד אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הסבא]יׁשּלׁשּו ׁשוין,[יוסיפו אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו . ְְֲֲִֵֵֶַָָ

יחּוסן  יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו סימניהן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיכּתבּו
לוי] יכּתבּו[כהן, לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו [שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ

ּדֹורֹות.
.Ë ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִֶֶָָָָהֹוציא

מנה' מּמ ּכל לויתי - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּיצא יכֹול [נמצא]מי ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ׁשטר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבן  יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ולֹומר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלדחֹותֹו
חֹוב  ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ּבעיר הּדרין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשמעֹון
לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - העיר מּבני אחד ְְְִִִֵֵֶַַָָָעל
אּלא  הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, אני ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ'לפלֹוני
לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ּגֹובהּו, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
ּגֹובה  וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה אּתה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהיא

ולזה חֹובֹו עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה זה היה .ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ולזה  זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ּבינֹונית לזה אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָעּדית,
היה  ּבׁשּלֹו. עֹומד אחד ּכל אּלא להם, נזקקין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָזּבּורית
הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ּובינֹונית עּדית ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלזה

הּזּבּורית. מן ּגֹובה ְִִִֶֶַוזה
.‡È ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵַַַַָָהּמֹוציא

הּלֹוקח  ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם - הּׂשדה את לֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמכר
ׁשטר  הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ּכֹותב ּכ ואחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעֹות,
,ל חּיב הייתי 'אּלּו לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבטל, זה ׁשל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחֹובֹו

'חֹוב לפרע ל שנתתי]היה ּבמקֹום [בכסף אבל . ְְְְֲִַָָָָֹ
ׁשהרי  קּים, החֹוב ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכֹותבין,
נכסים  ל ׁשּיהיה ּכדי הּׂשדה, את ל 'מכרּתי לֹו: אֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה

ׁשּלי'. החֹוב מהן ׁשאגּבה ְְִִֵֶֶֶֶֶַידּועים,

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ל' שלישי יום

 
'אני ‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

'הּניחהּו, אחד: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק אֹותֹו חֹונק ׁשהיה אֹו ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני

'אני  אמר ואפּלּו ּכלּום; חּיב הערב אין - ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'הּנח,
מּידֹו קנּו אם אבל ּדין. ּבית ּבפני קנין]ערב' ׁשהּוא [עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבין  ּדין, ּבית ּבפני ּבין - הּפנים אּלּו ּבכל זה, ממֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערב
נׁשּתעּבד. - הּמלוה לבין ְְְְִֵֵֵֶַַַּבינֹו

.- ערב' ואני 'הלוהּו, מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר
עׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנׁשּתעּבד
ּכגֹון  מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי על אף נׁשּתעּבד, - ערב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאֹותֹו

רֹוצין ּדין ּבית להם:ׁשהיּו ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הנאה  לֹו ויׁש הֹואיל - לכם' ערב ואני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ'הּניחּוהּו,

עצמֹו ׁשעּבד הניה ּבאֹותּה ּדין, ּבית .ׁשהאמינּוהּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשהערב ‚. ּפי על אף - ערב ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּתֹובע  אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשעּבד
ונפרע  הערב, אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה. הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אבל  לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
מן  אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם
מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם, הּלוה היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלוה.
ואחר  ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
מּידֹו, להֹוציא יכֹול אם הּלוה. עם ּדין הערב יעׂשה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

יׁשּמתּו אֹו לֹו.[נידוי]יֹוציא; ׁשּיּתן עד ּדין, ּבית אֹותֹו ְְִִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע „. מנת 'על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה

הערב. מן יּפרע לא לּלוה, נכסים יׁש אם - ׁשארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמי
ׁשהיה  אֹו ּתחּלה', ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את [כדלהלן]קּבלן אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקּבלן

ה ‰. ואיזה ערב, הּוא לֹו,איזה 'ּתן לֹו: אמר קּבלן? ּוא ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן הּוא זה - 'ל נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואני
ׁשאּפרע  מנת 'על אמר ולא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתחּלה,

ׁשארצה' ערב',מּמי ואני 'הלוהּו, לֹו: אמר אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואני  'הלוהּו, נֹותן', ואני 'הלוהּו, ּפֹורע', ואני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַ'הלוהּו,
לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני 'הלוהּו, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָחּיב',
ּכּלן  - ערב' ואני לֹו, 'ּתן חּיב', ואני לֹו, 'ּתן ּפֹורע', ֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻואני
מּמּנּו נפרע ולא ּתחּלה; ּתֹובעֹו ואינֹו הן, ערבנּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלׁשֹון
'מּמי  ויאמר: ׁשּיפרׁש עד לּלוה, נכסים ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמקֹום

אּפרע'. ְֶֶֶֶַָׁשארצה
.Â;מּלׁשּלם ּפטּור מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ּכתּבה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב

חּסרּה ולא עׂשה, מצוה נישואין]ׁשהרי בשעת [נחסר ְְְֲִִֵֶָָָָֹ
חּיב.ממֹון. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, לכתּבת ערב האב היה ואם ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֻ

חּיב. ּכתּבה, ׁשל ְְְֶַַָָָֻוקּבלן
.Êאחריּותּה וקּבל לוי ּובא ׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

שמעון]עליו היא [כלפי אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
האחריות] בליבו גמר ערב [לא ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם .ְִִֵֶָָָ

זה  הרי - ׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו עת ּבכל זה מכר ּדמי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָלׁשּלם
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְֶַַַָָחּיב.

.Á על אף - ּתנאי על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא  ׁשהיא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ׁשּקנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפי

התנאי] יתקיים שלא 'ּתן [מאמין לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ;ְֵֵֶַַָ
ׁשּכל  יהיה'; לא אם אֹו ,וכ ּכ יהיה אם אּתן, ואני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלֹו
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קב                
  

- יהיה לא ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּתֹולה
נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם; קנין הקנה ולא ּגמר, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹלא

.Ë וכן אחד, מּקח ׁשּלקחּו אֹו אחד, ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים
הן הּׁשּתפין  הרי - לׁשּתפּות לקח אֹו מהן, אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין
.È,הערב מן להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - אחד ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

החֹוב, ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה; מהן מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע
החֹוב  ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע .חֹוזר ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע - ׁשנים ׁשערב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָואחד
עליו.[המלווה] ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, הּוא מּׁשניהם איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוב

.È הרי - 'ל ערב ואני לפלֹוני, זה 'ערב לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאֹומר
ׁשּנׁשּתעּבד  ּוכׁשם ערב'; ואני 'הלוהּו, לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
ודין  ראׁשֹון. לערב ׁשני ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהערב
אחד  ּדין - הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ּכדין הּמלוה, עם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהערב

.הּוא 
.‚Èהּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ׁשאמר [סכום]מי ּכגֹון ׁשערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואני  לֹו, 'מכר אֹו ערב', ואני לֹו ּתן לֹו, ּׁשּתּתן מה 'ּכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלֹו:
ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ערב' ואני 'הלוהּו, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אלף, מאה הלוהּו אֹו אלפים ּבעׂשרת לֹו מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפּלּו
ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין לי, ויראה ּבּכל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנׁשּתעּבד
סמכה  לא - ּבֹו עצמֹו ׁשּׁשעּבד הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכיון
לּמבין. אּלּו, הן טעם ׁשל ּודברים עצמֹו; ׁשעּבד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּדעּתֹו,

.„È לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני 'הלוהּו, לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ׁשּתרצה  זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה;
'הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר וכן ,'ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביאּנּו
- זה על מּידֹו וקנּו ,'ל אביאּנּו אֹותֹו, ׁשּתתּבע זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
חּיב  ׁשהּוא ׁשהֹורה הּגאֹונים מן יׁש הּלוה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאם
'אם  ואמר: עליו, התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלׁשּלם.
הרי  - לׁשּלם' חּיב אהי ׁשּברח, אֹו ׁשּמת, אֹו אביאּנּו, ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

נֹוטה. ּדעּתי ולזה נׁשּתעּבד; ולא אסמכּתא, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹזֹו

ה'תשע"ד  אלול א' רביעי יום

 
ּבּׁשטר,‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

ונׁשּתעּבד  מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - הּלוה את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּנכסי לׁשּלם להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מּנכסים  טֹורף אינֹו הּזה, הערב]מׁשעּבדיםהערב .[שמכר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אם  - העדים חתימת קדם ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הערב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיה

מערב אינֹו ׁשהרי ערב', 'ּפלֹוני בשטר]ּכתבּו עם [משולב ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
המׁשעּבדין. מן מּמּנּו ּגֹובה אינֹו זה הרי - ּבּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּלוה
ּופלֹוני  ,וכ ּכ מּפלֹוני לוה 'ּפלֹוני ּבּׁשטר ּכתּוב אם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָאבל
ׁשל  מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, הערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹערב',
מּנכסי  נפרע זה הרי - ּבּׁשטר העדים חתמּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָערב,

המׁשעּבדין. ְְִֵַָָֻערב
.לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ּתחּלה'; אֹותֹו לתּבע ל יׁש ׁשהרי הּקּבלן, אצל ל' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹולֹומר,

הּמעֹות  הּקּבלן נׂשא ואם ּתחּלה. ׁשּירצה מי ּכל ּתֹובע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּכלּום  הּלוה על לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנן הּמלוה, .מּיד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה, את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמלוה
ׁשּנתחּיב  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב, מן להּפרע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול
ּכזה  עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה, ּכח יהיה לא לׁשּלם; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהערב

הּתנאי  לפי הּכל עּמֹו, התנה ואם הּמֹורים. הּלוה הֹורּו היה . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
אֹו לֹו, ליל ולא להֹודיעֹו יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבמדינה
לנכסיהן  נזקקין ּדין ּבית ׁשאין קטּנים והּניח הּלוה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמת
מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, הערב את ּתֹובע זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יכֹול „. אינֹו - ׁשהעני ּומצאֹו הּלוה, את ׁשּתבע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה
ׁשאין  אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ערב.[רמאות]לֹו ׁשל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
הּמלוה ‰. ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
.'ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ראיה 'הבא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהערב:

.Â חֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב
ׁשהיתה  ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
וׁשּלם'. 'ערבני ערב: לֹו ׁשּנעׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשאמר
קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעׂשה עצמֹו, ּברׁשּות זה עמד אם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הרׁשהּו ולא 'ערבני', הּלוה: לֹו ׁשאמר אמר]אֹו ׁשּיּתן,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפֹורע  וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּופרע
על  החֹוב היה אפּלּו - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
והרי  ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום; חּיב הּלוה אין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
את  מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּבד
החֹוב  ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ּומֹוחל ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה,
הּלוה  ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם - הּיֹורׁשים את ׁשּיֹודיע ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם

ׁשּנּדּוהּו אֹו ּבֹו, ׁשהֹודה ּכגֹון ׁשּימּות, קדם חֹובֹו [על ׁשטר ְְִֶֶֶֶַָָֹ
פרעון] להּגבֹות אי הּמלוה זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומת

ּׁשּפרע  מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי היה - . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נתן  אביהן ׁשּמא לׁשּלם; חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמלוה
את  ּתֹובע ׁשהּגֹוי מּפני עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

ּתחּלה הלווה]הערב קדם [לפני מּדעּתֹו זה ּפרע ּולפיכ , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אֹותֹו, ּתֹובע ׁשהּגֹוי הֹודיען אם אבל היתֹומים. את ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיֹודיע

לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא ְֲִֵֵֵַַַָוהרי
.Ê להּפרע ׁשּבא ּבין - ּׁשּפרע מה לּטל ׁשּבא ערב ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

להביא  צרי זה הרי - עצמֹו הּלוה מן ּבין לוה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּיֹורׁשי
מציאת ואין ׁשּפרע; ׁשעליו [הימצאות]ראיה החֹוב ׁשטר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ולא  הּמלוה, מּיד הּׁשטר נפל ׁשּמא - ראיה הערב, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּביד
ּכלּום. זה ְֶַָּפרע

.Á;'ערבּתי 'לא אֹומר: והּוא לי', 'ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
ולּתן', אֹות לערב הרׁשיתני 'אּתה לּלוה: הערב ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו
ּכלל'; ערבּת 'לא אֹו ערבּת', מּדעּת 'לא, לֹו: אֹומר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוהּוא
אֹומר: והּלוה ,'ּבפני לּמלוה 'ּפרעּתי הערב: ׁשאמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
מה  ל ונתּתי ּפרעּת, 'ּכן, לֹו: ׁשאמר אֹו ּפרעּת', ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹ'לא
והּוא  מאתים', לי 'ערבּת הּמלוה: ׁשאמר אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּפרעּת',
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - מנה' אּלא ערבּתי 'לא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
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הּנתּבע  יּׁשבע אֹו הראיה, עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהן
הּסת  ּכׁשאר ׁשבּועת ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּממֹון. ֲַַָטענֹות
.Ë,אחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד

ּכׁשּיׁשּתחר  - לׁשּלם אֹוונתחּיבּו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
יׁשּלמּו .ּתתאלמן, ְְְְִֵַַ

.È עליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב ׁשּלוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו;ׁשטר  ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.‡È חּיב ׁשאינֹו ּגאֹונים הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטן

ּפי  על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד  ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו; את אּבד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
ּכּיֹוצא  ּבכל ולא ּבערבנּות לא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן זה, הּוא אמת ודין ְְֱִֵֶֶֶָָָּבזה.
.Èׁשערבה אֹו ּבׁשטר, ׁשּלותה ערב]האּׁשה [היתה ְְְִִֶֶָָָָָָָ

היתה  ואם ׁשּנּׂשאת. אחר לׁשּלם חּיבת - ונּׂשאת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשטר,
ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד מׁשּלמת אינּה - ּפה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמלוה

הּוא לֹוקח ּכרׁשּות ּבעל פה ׁשרׁשּות על במלווה גובין [ואין ְְִֵֶַַַ
אֹותן מלקוחות] היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֶַַָָָ

לּמלוה. אֹותן יחזירּו קּימין, עצמן ההלואה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

ה'תשע"ד  אלול ב' חמישי יום

 
עׂשּוי ‡. היה אם - ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר

להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יׂשראל, ׁשטרי להמחק]ּכתּקּון ולא [- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
לקרֹותֹו ויֹודעין יׂשראלּיים, עדיו והיּו לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלהֹוסיף

המׁשעּבדין מן ּבֹו וגֹובין ּכׁשר, זה הרי לווה - של נכסים -] ְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
אּלּושנמכרו] הרי - ּגֹויים ׁשחֹותמיהם הּׁשטרֹות ּכל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיּתן  והּוא חֹוב; וׁשטרי ּוממּכר מּקח מּׁשטרי חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָּפסּולין,
ּפלֹוני  מנה 'ּבפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּמעֹות
והּוא  החֹוב'. 'מעֹות אֹו הּמכר' ּדמי וכ ּכ' ְְְְְִִֵֶֶַַָָלפלֹוני',
קּבּוץ  ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עׂשּויין ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

שופטיהם]ּפליליהן התכנסות ׁשּלהם,[- הּׁשֹופט קּיּום ּבלא ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
אּלּו על ׁשּיעידּו יׂשראל עדי צריכין וכן ּכלּום. יֹועילּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹלא
ׁשּקּים  ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ועל ׁשטר, עדי ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּגֹויים
ׁשטרי  חסרּו ואם ׁשחד. ּבקּבּול ידּועין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעדּותן,
הֹודאֹות  ׁשטרי וכן ּכחרׂש. הן הרי אּלּו, מּכל ּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹויים
על  אף - ׁשּלהם ּבעדים ׁשהם ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּתנֹות
והֹורּו ּכחרׂש. הם הרי ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
ּבפניהם  הּמעֹות ׁשּנתנּו ׁשּלהם חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרּבֹותי,
ׁשּנתנּו ּוממּכר מּקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּדּיני  ידעּו לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמעֹות
- ּגֹויים ׁשל ּבערּכאֹות ׁשּנעׂשה זה ׁשטר לקרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
ּכל  ׁשּנמצא לֹו, וקֹורין זה, ּבפני ׁשּלא זה ּגֹויים לׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹנֹותנֹו
אבל  חֹורין. מּבני ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו, לפי ּכמסיח מהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻאחד

קֹול לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין לא [פרסום]אין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֹ
ּבּגֹויים. ּׁשּנעׂשה ּבמה הּלקֹוחֹות ְְֲִֶַַַַָָָידעּו

.אֹו הּמלוה, ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּגֹויים ׁשעדיו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשטר
ּפי  על אף - מּיׂשראל עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח, ליד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר
ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבֹו ואין ׁשּלהן, ּבערּכאֹות עׂשּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
ׁשּמסרֹו העדים ׁשּיהיּו והּוא חֹורין; מּבני ּגֹובה זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכתּקּון  ויהיה ּכׁשּמסרֹו, ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבפניהם

להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יׂשראל, להֹוסיף [להמחק]ׁשטרי ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מּפני  המׁשעּבדין? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻּבֹו

קֹול. לֹו ֵֶׁשאין
.‚צרי ּכּלן, הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

שניה]ׁשּיחזר -[פעם אחרֹונה ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
למדין ׁשאין העדים לפי היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

וכתב  המזּיף, זה ּובא ׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ׁשל מּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמרחקין
זֹו. ׁשיטה הרוח ְִֶַָָּבאֹותֹו

ּפחֹות „. ּפסּול; ׁשיטין, ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻעדים
ולא  עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין' 'ׁשּתי ּכׁשר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמּכאן,
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו המזּיף, ׁשּכל סֹופר; ידי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָּבכתב

אוירין ּוׁשני הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר [שבין אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
ּכגֹוןהשורות] ּכף[כגודל], ּגב על היּו[סופית]למד . ְֶַַָָָ

ּכל  והיה הּׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻהעדים
ק  אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין רֹובים הרוח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׂשריטֹות  מּלאהּו ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
חתמּו,[קווים] הּׂשריטֹות על העדים ׁשּמא ּפסּול, - ּדיֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשל

ּבׁשיטה  עדיו עם ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר. ׁשל ּגּופֹו על ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻלא
ּכׁשר. זה הרי ֲֵֵֶַַָאחת,

.‰- ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים אחת, ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהיה
הּכׁשר  הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ׁשּמא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּפסּול;
ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל וחת אחת, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָׁשיטה
היה  אם וכן עליה. חֹותמין העדים אּלּו ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּׁשיטה,
ּבׁשיטה  אחרים עדים ּוׁשני אחת, ּבׁשיטה עדים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּׁשטר

העדים' לרּבֹות נתּכּונּתי 'אני ואמר: נוספים]ׁשנּיה, [להביא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
אּלא  ׁשנּיה, ּבׁשיטה מּטה ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשל  העדים ּבין ׁשהיתה ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעדים

עדיו. ּוׁשני זה ׁשטר ּכתב ,ׁשחת הּׁשטר ּובין ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּטה
.Âע"י]קּיּום השטר סמּו[אישור ׁשּיהיה צרי - ּדין ּבית ְִִִִֵֶֶָָ

ּכנגד  מאחֹוריו אֹו הּׁשטר, לצד סמּו אֹו עדים, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב
- אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר הּקּיּום ּבין היה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכתב.
הּׁשיטה  ּבאֹותּה ויזּיף ׁשּנתקּים, הּׁשטר יחּת ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפסּול;

מזּיף. ׁשטר על הּקּיּום ונמצא עדיו, ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻׁשטר
.Ê ּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן ה ּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין  לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על  אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר  ׁשל .ּגּופֹו ְֶָ
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

'ׁשיטה  אֹו ּפלֹונית', 'מּלה אֹו ּפלֹונית', 'אֹות ְְְִִִִַָָֹויאמר:
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קג                 
  

- יהיה לא ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּתֹולה
נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם; קנין הקנה ולא ּגמר, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹלא

.Ë וכן אחד, מּקח ׁשּלקחּו אֹו אחד, ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים
הן הּׁשּתפין  הרי - לׁשּתפּות לקח אֹו מהן, אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין
.È,הערב מן להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - אחד ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

החֹוב, ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה; מהן מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע
החֹוב  ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע .חֹוזר ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע - ׁשנים ׁשערב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָואחד
עליו.[המלווה] ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, הּוא מּׁשניהם איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוב

.È הרי - 'ל ערב ואני לפלֹוני, זה 'ערב לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאֹומר
ׁשּנׁשּתעּבד  ּוכׁשם ערב'; ואני 'הלוהּו, לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
ודין  ראׁשֹון. לערב ׁשני ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהערב
אחד  ּדין - הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ּכדין הּמלוה, עם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהערב

.הּוא 
.‚Èהּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ׁשאמר [סכום]מי ּכגֹון ׁשערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואני  לֹו, 'מכר אֹו ערב', ואני לֹו ּתן לֹו, ּׁשּתּתן מה 'ּכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלֹו:
ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ערב' ואני 'הלוהּו, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אלף, מאה הלוהּו אֹו אלפים ּבעׂשרת לֹו מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפּלּו
ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין לי, ויראה ּבּכל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנׁשּתעּבד
סמכה  לא - ּבֹו עצמֹו ׁשּׁשעּבד הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכיון
לּמבין. אּלּו, הן טעם ׁשל ּודברים עצמֹו; ׁשעּבד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּדעּתֹו,

.„È לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני 'הלוהּו, לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ׁשּתרצה  זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה;
'הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר וכן ,'ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביאּנּו
- זה על מּידֹו וקנּו ,'ל אביאּנּו אֹותֹו, ׁשּתתּבע זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
חּיב  ׁשהּוא ׁשהֹורה הּגאֹונים מן יׁש הּלוה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאם
'אם  ואמר: עליו, התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלׁשּלם.
הרי  - לׁשּלם' חּיב אהי ׁשּברח, אֹו ׁשּמת, אֹו אביאּנּו, ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

נֹוטה. ּדעּתי ולזה נׁשּתעּבד; ולא אסמכּתא, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹזֹו

ה'תשע"ד  אלול א' רביעי יום

 
ּבּׁשטר,‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

ונׁשּתעּבד  מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - הּלוה את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּנכסי לׁשּלם להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מּנכסים  טֹורף אינֹו הּזה, הערב]מׁשעּבדיםהערב .[שמכר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
אם  - העדים חתימת קדם ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הערב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיה

מערב אינֹו ׁשהרי ערב', 'ּפלֹוני בשטר]ּכתבּו עם [משולב ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
המׁשעּבדין. מן מּמּנּו ּגֹובה אינֹו זה הרי - ּבּמלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּלוה
ּופלֹוני  ,וכ ּכ מּפלֹוני לוה 'ּפלֹוני ּבּׁשטר ּכתּוב אם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָאבל
ׁשל  מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, הערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹערב',
מּנכסי  נפרע זה הרי - ּבּׁשטר העדים חתמּו ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָערב,

המׁשעּבדין. ְְִֵַָָֻערב
.לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה

ּתחּלה'; אֹותֹו לתּבע ל יׁש ׁשהרי הּקּבלן, אצל ל' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹולֹומר,

הּמעֹות  הּקּבלן נׂשא ואם ּתחּלה. ׁשּירצה מי ּכל ּתֹובע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ּכלּום  הּלוה על לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנן הּמלוה, .מּיד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה, את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמלוה
ׁשּנתחּיב  מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב, מן להּפרע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול
ּכזה  עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה, ּכח יהיה לא לׁשּלם; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהערב

הּתנאי  לפי הּכל עּמֹו, התנה ואם הּמֹורים. הּלוה הֹורּו היה . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
אֹו לֹו, ליל ולא להֹודיעֹו יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבמדינה
לנכסיהן  נזקקין ּדין ּבית ׁשאין קטּנים והּניח הּלוה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמת
מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, הערב את ּתֹובע זה הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יכֹול „. אינֹו - ׁשהעני ּומצאֹו הּלוה, את ׁשּתבע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה
ׁשאין  אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ערב.[רמאות]לֹו ׁשל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ
הּמלוה ‰. ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
.'ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ראיה 'הבא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהערב:

.Â חֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב
ׁשהיתה  ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
וׁשּלם'. 'ערבני ערב: לֹו ׁשּנעׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשאמר
קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעׂשה עצמֹו, ּברׁשּות זה עמד אם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הרׁשהּו ולא 'ערבני', הּלוה: לֹו ׁשאמר אמר]אֹו ׁשּיּתן,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפֹורע  וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּופרע
על  החֹוב היה אפּלּו - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
והרי  ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום; חּיב הּלוה אין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
את  מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּבד
החֹוב  ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ּומֹוחל ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה,
הּלוה  ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם - הּיֹורׁשים את ׁשּיֹודיע ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם

ׁשּנּדּוהּו אֹו ּבֹו, ׁשהֹודה ּכגֹון ׁשּימּות, קדם חֹובֹו [על ׁשטר ְְִֶֶֶֶַָָֹ
פרעון] להּגבֹות אי הּמלוה זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומת

ּׁשּפרע  מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי היה - . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נתן  אביהן ׁשּמא לׁשּלם; חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמלוה
את  ּתֹובע ׁשהּגֹוי מּפני עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

ּתחּלה הלווה]הערב קדם [לפני מּדעּתֹו זה ּפרע ּולפיכ , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אֹותֹו, ּתֹובע ׁשהּגֹוי הֹודיען אם אבל היתֹומים. את ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיֹודיע

לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא ְֲִֵֵֵַַַָוהרי
.Ê להּפרע ׁשּבא ּבין - ּׁשּפרע מה לּטל ׁשּבא ערב ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

להביא  צרי זה הרי - עצמֹו הּלוה מן ּבין לוה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמּיֹורׁשי
מציאת ואין ׁשּפרע; ׁשעליו [הימצאות]ראיה החֹוב ׁשטר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ולא  הּמלוה, מּיד הּׁשטר נפל ׁשּמא - ראיה הערב, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּביד
ּכלּום. זה ְֶַָּפרע

.Á;'ערבּתי 'לא אֹומר: והּוא לי', 'ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
ולּתן', אֹות לערב הרׁשיתני 'אּתה לּלוה: הערב ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו
ּכלל'; ערבּת 'לא אֹו ערבּת', מּדעּת 'לא, לֹו: אֹומר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוהּוא
אֹומר: והּלוה ,'ּבפני לּמלוה 'ּפרעּתי הערב: ׁשאמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
מה  ל ונתּתי ּפרעּת, 'ּכן, לֹו: ׁשאמר אֹו ּפרעּת', ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹ'לא
והּוא  מאתים', לי 'ערבּת הּמלוה: ׁשאמר אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּפרעּת',
וכּיֹוצא  הּטענֹות אּלּו ּבכל - מנה' אּלא ערבּתי 'לא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
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הּנתּבע  יּׁשבע אֹו הראיה, עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהן
הּסת  ּכׁשאר ׁשבּועת ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּממֹון. ֲַַָטענֹות
.Ë,אחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד

ּכׁשּיׁשּתחר  - לׁשּלם אֹוונתחּיבּו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
יׁשּלמּו .ּתתאלמן, ְְְְִֵַַ

.È עליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב ׁשּלוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו;ׁשטר  ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.‡È חּיב ׁשאינֹו ּגאֹונים הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטן

ּפי  על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד  ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו; את אּבד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
ּכּיֹוצא  ּבכל ולא ּבערבנּות לא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן זה, הּוא אמת ודין ְְֱִֵֶֶֶָָָּבזה.
.Èׁשערבה אֹו ּבׁשטר, ׁשּלותה ערב]האּׁשה [היתה ְְְִִֶֶָָָָָָָ

היתה  ואם ׁשּנּׂשאת. אחר לׁשּלם חּיבת - ונּׂשאת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשטר,
ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד מׁשּלמת אינּה - ּפה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמלוה

הּוא לֹוקח ּכרׁשּות ּבעל פה ׁשרׁשּות על במלווה גובין [ואין ְְִֵֶַַַ
אֹותן מלקוחות] היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֶַַָָָ

לּמלוה. אֹותן יחזירּו קּימין, עצמן ההלואה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

ה'תשע"ד  אלול ב' חמישי יום

 
עׂשּוי ‡. היה אם - ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר

להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יׂשראל, ׁשטרי להמחק]ּכתּקּון ולא [- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
לקרֹותֹו ויֹודעין יׂשראלּיים, עדיו והיּו לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלהֹוסיף

המׁשעּבדין מן ּבֹו וגֹובין ּכׁשר, זה הרי לווה - של נכסים -] ְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
אּלּושנמכרו] הרי - ּגֹויים ׁשחֹותמיהם הּׁשטרֹות ּכל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיּתן  והּוא חֹוב; וׁשטרי ּוממּכר מּקח מּׁשטרי חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָּפסּולין,
ּפלֹוני  מנה 'ּבפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּמעֹות
והּוא  החֹוב'. 'מעֹות אֹו הּמכר' ּדמי וכ ּכ' ְְְְְִִֵֶֶַַָָלפלֹוני',
קּבּוץ  ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עׂשּויין ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָׁשּיהיּו

שופטיהם]ּפליליהן התכנסות ׁשּלהם,[- הּׁשֹופט קּיּום ּבלא ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
אּלּו על ׁשּיעידּו יׂשראל עדי צריכין וכן ּכלּום. יֹועילּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹלא
ׁשּקּים  ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ועל ׁשטר, עדי ׁשהן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּגֹויים
ׁשטרי  חסרּו ואם ׁשחד. ּבקּבּול ידּועין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעדּותן,
הֹודאֹות  ׁשטרי וכן ּכחרׂש. הן הרי אּלּו, מּכל ּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹויים
על  אף - ׁשּלהם ּבעדים ׁשהם ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּתנֹות
והֹורּו ּכחרׂש. הם הרי ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
ּבפניהם  הּמעֹות ׁשּנתנּו ׁשּלהם חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָרּבֹותי,
ׁשּנתנּו ּוממּכר מּקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
ּדּיני  ידעּו לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמעֹות
- ּגֹויים ׁשל ּבערּכאֹות ׁשּנעׂשה זה ׁשטר לקרֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
ּכל  ׁשּנמצא לֹו, וקֹורין זה, ּבפני ׁשּלא זה ּגֹויים לׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹנֹותנֹו
אבל  חֹורין. מּבני ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו, לפי ּכמסיח מהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻאחד

קֹול לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין לא [פרסום]אין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֹ
ּבּגֹויים. ּׁשּנעׂשה ּבמה הּלקֹוחֹות ְְֲִֶַַַַָָָידעּו

.אֹו הּמלוה, ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּגֹויים ׁשעדיו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשטר
ּפי  על אף - מּיׂשראל עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח, ליד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר
ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבֹו ואין ׁשּלהן, ּבערּכאֹות עׂשּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינֹו
ׁשּמסרֹו העדים ׁשּיהיּו והּוא חֹורין; מּבני ּגֹובה זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכתּקּון  ויהיה ּכׁשּמסרֹו, ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָּבפניהם

להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יׂשראל, להֹוסיף [להמחק]ׁשטרי ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מּפני  המׁשעּבדין? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻּבֹו

קֹול. לֹו ֵֶׁשאין
.‚צרי ּכּלן, הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

שניה]ׁשּיחזר -[פעם אחרֹונה ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
למדין ׁשאין העדים לפי היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

וכתב  המזּיף, זה ּובא ׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ׁשל מּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻמרחקין
זֹו. ׁשיטה הרוח ְִֶַָָּבאֹותֹו

ּפחֹות „. ּפסּול; ׁשיטין, ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻעדים
ולא  עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין' 'ׁשּתי ּכׁשר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמּכאן,
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו המזּיף, ׁשּכל סֹופר; ידי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָּבכתב

אוירין ּוׁשני הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר [שבין אּלא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
ּכגֹוןהשורות] ּכף[כגודל], ּגב על היּו[סופית]למד . ְֶַַָָָ

ּכל  והיה הּׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻהעדים
ק  אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין רֹובים הרוח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבׂשריטֹות  מּלאהּו ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
חתמּו,[קווים] הּׂשריטֹות על העדים ׁשּמא ּפסּול, - ּדיֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשל

ּבׁשיטה  עדיו עם ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר. ׁשל ּגּופֹו על ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻלא
ּכׁשר. זה הרי ֲֵֵֶַַָאחת,

.‰- ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים אחת, ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהיה
הּכׁשר  הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ׁשּמא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּפסּול;
ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל וחת אחת, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָׁשיטה
היה  אם וכן עליה. חֹותמין העדים אּלּו ונמצאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּׁשיטה,
ּבׁשיטה  אחרים עדים ּוׁשני אחת, ּבׁשיטה עדים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּׁשטר

העדים' לרּבֹות נתּכּונּתי 'אני ואמר: נוספים]ׁשנּיה, [להביא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
אּלא  ׁשנּיה, ּבׁשיטה מּטה ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשל  העדים ּבין ׁשהיתה ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעדים

עדיו. ּוׁשני זה ׁשטר ּכתב ,ׁשחת הּׁשטר ּובין ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּטה
.Âע"י]קּיּום השטר סמּו[אישור ׁשּיהיה צרי - ּדין ּבית ְִִִִֵֶֶָָ

ּכנגד  מאחֹוריו אֹו הּׁשטר, לצד סמּו אֹו עדים, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב
- אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר הּקּיּום ּבין היה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכתב.
הּׁשיטה  ּבאֹותּה ויזּיף ׁשּנתקּים, הּׁשטר יחּת ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפסּול;

מזּיף. ׁשטר על הּקּיּום ונמצא עדיו, ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻׁשטר
.Ê ּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן ה ּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין  לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על  אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר  ׁשל .ּגּופֹו ְֶָ
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

'ׁשיטה  אֹו ּפלֹונית', 'מּלה אֹו ּפלֹונית', 'אֹות ְְְִִִִַָָֹויאמר:
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קד                
  

היה  ואם קּים'. 'והּכל 'ּתלּויה', אֹו מחק' 'על ְְְְְִִַַַָָָָָֹּפלֹונית',
על  אף - וקּים' 'ׁשריר ּוכׁשעּור וקּים', 'ׁשריר ּבמקֹום ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהּמחק
וחזר  ׁשּיזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו ׁשּמא ּפסּול; וקּימֹו, ׁשחזר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפי

והעדים  הּכתב ׁשּבין ּברוח .וקּימֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹׁשטר

אחת, ּפעם ׁשּנמחק מי ּדֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק,
העדים  מקֹום מחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלנמחק
ּכל  וכֹותב ּומֹוחקֹו, חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר ּפעמים, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
הּכל  ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין  העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם  נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר .על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
.È על מּלמּטה והּקּיּום מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים  אּלא הּקּיּום, מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה  הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק  הּׁשטר ּגּוף וחת ּדיֹו; ׁשל ׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

מחק  על ועדיו הּׁשטר וכתב .הּׂשריטֹות, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
.‡È ׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ואם  הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹימחק
על  והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכתבּו

יזּיף  ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר; - .הּניר' ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
.Èואפּלּו ּפסּול, - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על  והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
וכֹותב  ׁשנּיה, ּפעם הּׁשטר ּכל מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמחק';
נּכר, אינֹו ּפעמים, ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה; מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכל
ׁשּתי  הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאּלּו
ּבווין  ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות, ּומּתּקּון נּכר. היה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָּפעמים,
זּיף  ׁשּמא הּתבֹות, ּבין ּדחּוקין יהיּו ׁשּלא ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוזינין
ּכגֹון  אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ולא וו. ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻוהֹוסיף
ּבזה, ּכּיֹוצא וכל וו. מקֹום האחת רגלּה והּניח חית, אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהא

ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבֹו .מדקּדקין ְְְְְְִַָָָָ
.‚È ׁשּמא ׁשיטה; ּבסֹוף ּכֹותבין אין - עׂשר ועד ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלׁש

נזּדּמן  ואם עׂשרים. והעׂשר ׁשלׁשים, הּׁשלׁש ויחזיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיזּיף,
הּדּבּור מחזיר - ׁשיטה ּבסֹוף האחרון]לֹו הקטע שוב [כותב ְְִִִַַָ

הּׁשיטה. ּבאמצע ׁשּיבֹוא עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבגּופֹו
.„È,מאתים ּומּלמּטה מנה מּלמעלה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשטר

הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה מאתים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה
ׁשאין  לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר הֹולכין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולּמה
מאתים  ׁשהן מנה ּבֹו ּכתּוב היה ׁשאם - ּבחברֹו ּתלּוי ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאחד
דברים  ׁשני אבל מנה; נֹוטל היה מנה, ׁשהן מאתים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו

הּתחּתֹון  אחר הּל ּבראׁשֹון, ּתלּוי האחרֹון ּבֹוׁשאין היה . ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחר  הֹול הּכל - לֹו קרֹוב ׁשם ּומּלמּטה ׁשם, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹמּלמעלה
ּתּמחק  ׁשאם העליֹון? את ּכֹותבין לּמה ּכן, אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּתחּתֹון.
ׁשהיה  ּכגֹון, העליֹון; מן ילמד הּתחּתֹון, מן אחת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹאֹות
ׁשהּוא  ּבידּוע - ענן אֹו חנן ּובּתחּתֹון ענני אֹו חנני  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּבעליֹון
ׁשּתי  העליֹון מן ּתחּתֹון ילמד לא אבל העליֹון. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשם

ִאֹותּיֹות.
.ÂËספל מּלמעלה ּבֹו סאה]ּכתּוב קפל [חצי ּומּלמּטה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

קב] מן [חצי ּפחּות ׁשהּקפל, הּתחּתֹון; אחר הֹול הּכל -ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
חֹוׁשׁשין  - ספל ּומּלמּטה קפל, מּלמעלה ּבֹו ּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּספל.
אּלא  ּגֹובה ואינֹו ;סמ ונעׂשת הּקּוף, רגל הסיר זבּוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא
הּׁשטר  ּבעל ׁשּיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקטּנה. קפל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבמּדת
מאֹות  'ׁשׁש ּבֹו ּכתּוב ׁשהיה ּבׁשטר מעׂשה הּתחּתֹונה. ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
אחד, וזּוז זּוז מאֹות ׁשׁש אם ספק, הּדבר והרי אחד', ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוזּוז

אסּתירא מאֹות ׁשׁש זוזים]אֹו חכמים:[חצאי אמרּו וזּוז; ְְְֲִִֵֵַָָָ
על  הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ׁשׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹיּטל
וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר לא לּמה ּכן, אם ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹהּתחּתֹונה.

זּוזין הּסֹופר אֹותן ּכֹולל - ׁשהּפרּוטֹות מונה לפי [ולא ְְִִֵֵֶַַָ
זמן הפרוטות] ּבכל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכֹותבין. ּכ ואחר ,ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

עֹוׂשין. ּפיו על הּידּוע, ּדרּכם לפי מקֹום ְְְִִִַַַַָָָָּובכל
.ÊËּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי', מאה 'אסּתירא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשטר

ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על  לעֹולם הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אסּתירֹות; מאה אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
אּלא  מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה,

ספק  ּבֹו ׁשאין ׁשּתי ּבדבר מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּפחּות  אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ׁשּמא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשֹונֹות,
אּלא  מּידֹו, מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשּתיהן;

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.ÊÈ זהב' זהב. מּדינר ּפחֹות אין זהב', 'מטּבע ּבֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב

זהב. ׁשל ּדינרין מּׁשני ּפחֹות אין זהב', 'ּדינרין אֹו ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּדינרין'
מן  ּכסף ׁשל ּדינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין ּבדינרין', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּזהב. ְֵֵֶַַָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אלול ג' שישי יום

  
ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין - והיא היא, אחת עׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

  
הרי ‡. - ּבמקצתן לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּטֹוען

הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּׁשהֹודה, מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ּבּכל, ּכפר אם וכן זה". הּוא ּכי יאמר "אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
- ׁשהיּו מעיד אחד ועד מעֹולם', דברים היּו 'לא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואמר:

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ממשה הרי [מסורת ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
אחד רבינו] ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלמדּו,

"לכל  אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן ׁשבּועה; ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמחּיבֹו
לׁשבּועה. הּוא קם אבל קם, אינֹו חּטאת" ּולכל ְְֲִֵַָָָָָָָעֹון

. מי מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה, מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֹֻאין
והּׁשֹומר  אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר  ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת נאמר: ׁשהרי -ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אחד  וכל ׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּבארנּו
הּנׁשּבעין  ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר נׁשּבע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשּתן
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ׂשכיר ּכגֹון תשלום]ונֹוטלין, לאי [ניזק ונחּבל[הטוען ְְְְְִִֶָָ
תשלום] לאי וטוען ׁשטרֹומחבירו ּופֹוגם [מודה ונגזל ְְְִֵָָ

פרוע] ספק,שחלקו ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל וכן ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוכּיֹוצא
והאריסין הּׁשּתפין מהמגיעם]ּכגֹון יותר נטלו ּכּלן [שלא - ְְֲִִִַָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּׁשבּועֹות אּלּו וכל חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָנׁשּבעין
סֹופרים מּדברי ּבנקיטת ׁשהן ּתֹורה, ׁשל ּכעין הן הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.[קדוש]חפץ ֵֶ
היּו‚. 'לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען

'אין  ואמר: מּיד, ּונתנֹו ּבמקצת ׁשהֹודה אֹו מעֹולם', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
ל ׁשהיה 'אמת ׁשאמר: אֹו ,'ל והא זה, אּלא ּבידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל
אֹו לי', 'מכרּת אֹו לי', 'נתּת אֹו לי', מחלּת אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
ּבכל  - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, ׁשּטענֹו אֹו ,'ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזרּתי
ּתּקנּו, ּתלמּוד חכמי אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָאּלּו,

הּסת ׁשבּועת אּלּו ּבכל הּנתּבע 'הסיתו'ׁשּיּׁשבע [שחכמים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטת לכך] ּבּה ׁשאין לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשבּועת  ודר ּתֹורה ׁשל הּׁשבּועה ּדר ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפץ.
ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות ְְְִֵֶהּסת

נׁשּבע „. זה הרי הּתֹורה, מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
מהן  וגֹובין לנכסיו, יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
'איני  לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ּׁשּטען מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

לֹו ויׁש לי'. ּתן אֹו הּׁשבע, אֹו - ּתֹורה מּדין [לנתבע זז ְִִִִֵֵַָָָ
סתם]להחריםזכות] חרם ּדבר [להטיל עלי ׁשּטֹוען מי על ְְִִֵֶַַַָָָ

אם  - מּדבריהם ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי אבל ונֹותן. ּכן, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו
הּׁשבּועה להפ יכֹול אינֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן [על היה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ

ויפטר] ּכמֹוהנתבע וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ;ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
והֹורּו לֹו. יל להּׁשבע, רצה לא ואם חכמים'. ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתּקנּו
ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,
מׁשּביע  זה הרי - הּתֹובעים' ּכׁשאר הריני אּלא חכמים, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלי

רצה ואם הּסת. הּנתּבע -[הנתבע]את הּתֹובע על להפכּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לֹו. יל אֹו ויּטל, הּסת להּׁשבע הּתֹובע את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמחּיבין

ונפטרין,‰. הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה המחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה
ספק  טענת על הּנׁשּבעין ולא ּכגֹון הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּמתין - להּׁשבע אם [מנדים]רצה יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו ְְְְִִִִַַָָָֹ
ּתבע ולא ּבא, מּכת [להתיר]לא אֹותֹו מלקין - נּדּויֹו ְְִִַַַַָָֹֹ

ׁשּמּכין  יֹום, ׁשלׁשים ׁשמּתא עליו ׁשחלה מי ּככל ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹמרּדּות,
לפי  לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. לֹו מּתירין ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָאֹותֹו,

הּתֹורה. מן ׁשבּועה מחּיב ְְִֵֶַָָָֻׁשאינֹו
.Â על הּׁשבּועה להפ רצה אם - הּסת ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל

ונֹוטל  הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי מי הּתֹובע, ל ואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עליו  ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּנׁשּבע
הּסת  ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין הּסת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבּועת
ּכעין  ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד;

ׁשבּועתן. הֹופכין אין - ּתֹורה ְְִֵֶָָָׁשל
.Ê אבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא  לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
'ׁשּצּוה  אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',

נגנב  ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלי
ׁשאּתה  ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ולא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּביתי,
הטעיתני  אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי 'חּׁשבּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּגנבּתֹו',
זה  הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
.Á',יֹודע 'איני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמנה

ׁשבּועת  נׁשּבע הּנתּבע הרי - 'ל אין ׁשּמא ל יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא
וכן  ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר; י ֹודע, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּסת
והּנתּבע  ּבוּדאי', ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
זה  הרי - ׂשעֹורים' אם הּוא חּטים אם יֹודע 'איני ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַאֹומר:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּבע

ֶָּבזה.
.Ëל היה 'ּכן, אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה

החזרּתי  לא עדין אם ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת  אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם. חּיב - 'ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

ׁשהּוא מּפני והרי [התובע]הּסת; חּיב; ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לא  אם נפטר אם לֹו ונסּתּפק וּדאי, טענת אֹותֹו טֹוען ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹזה
אּלא  ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנפטר.
אבי' מנה', 'הלויתני אֹו ,'ּגזלּתי' ואמר: מעצמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהֹודה
לא  אֹו החזרּתיו אם יֹודע 'ואיני מנה', אצלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהפקיד
ׁשמים, ידי לצאת ּבא ואם לׁשּלם; חּיב אינ ֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחזרּתיו'

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
.È,'ול הּסת 'הּׁשבע ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה

רֹוצה  'איני הּתֹובע: ואמר וטל', הּסת אּתה ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'הּׁשבע
ּתל אֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלהּׁשבע'

להחרים לֹו ויׁש אחר. הּפּו ׁשם ואין ּכלּום'; [להטיל ּבלא ְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
לי.חרם] יּתן ולא לי, חּיב ׁשהּוא מי על ְְִִִִֵֶַַָָֹסתם

.‡È ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹורּו
לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל ּבין [יכול]ּתֹורה, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ

ּדבר  עליו ׁשּיטען מי ּכל על ׁשּיּׁשבע, קדם סתם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרים
הּמׁשּביע  ויענה ּבחּנם; אֹותֹו ׁשּיׁשּביע ּכדי ּבֹו, חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינֹו
ּדינין, לבעלי היא טֹובה ותּקנה זה. יּׁשבע ּכ ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמן',
ׁשמים  ׁשם להֹוציא יגרמּו ולא הּׁשקר, מּטענֹות ׁשּיּמנעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

ׁשוא ׁשמע יּׂשאּו ולא שקר]לבּטלה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ
.È ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

- הּמׁשּביעֹוּדבריהם עליו בשבועתו]מגלּגל ּכל [שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ועד  ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ׁשאם מּדברים ּׁשּירצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
ׁשּלא  זֹו, ׁשבּועה 'ּובכלל לֹו: ׁשּיאמר עד הּגלּגּול? ּכח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכן
ּבארנּו, ּוכבר אּתה'. עבּדי ועדין עברי, ּכעבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמּכרּת

הּׂשכיר. על מגלּגלין ְְְִִֵֶַַַָׁשאין
.‚È הּסת אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב והתחיל [מדרבנן]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

ּתחּלה  אֹותם טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו לגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתֹובע
אּלא  להּׁשבע, רֹוצה 'איני ואמר: ,ּכ הּנתּבע זה ראה -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי הראׁשֹונה הּטענה מׁשּלם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
ּתן  'אֹו לּנתּבע: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשבּועה'

הּוּדיֹות מּטענֹות עלי ּׁשּגלּגל מה ּכל אֹו[הודאיות]לֹו , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
והּפטר'. ְִִֵַָָהּׁשבע
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קה                 
  

היה  ואם קּים'. 'והּכל 'ּתלּויה', אֹו מחק' 'על ְְְְְִִַַַָָָָָֹּפלֹונית',
על  אף - וקּים' 'ׁשריר ּוכׁשעּור וקּים', 'ׁשריר ּבמקֹום ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהּמחק
וחזר  ׁשּיזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו ׁשּמא ּפסּול; וקּימֹו, ׁשחזר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפי

והעדים  הּכתב ׁשּבין ּברוח .וקּימֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹׁשטר

אחת, ּפעם ׁשּנמחק מי ּדֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק,
העדים  מקֹום מחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלנמחק
ּכל  וכֹותב ּומֹוחקֹו, חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר ּפעמים, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
הּכל  ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין  העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם  נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר .על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
.È על מּלמּטה והּקּיּום מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים  אּלא הּקּיּום, מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה  הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק  הּׁשטר ּגּוף וחת ּדיֹו; ׁשל ׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

מחק  על ועדיו הּׁשטר וכתב .הּׂשריטֹות, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
.‡È ׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ואם  הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹימחק
על  והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכתבּו

יזּיף  ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר; - .הּניר' ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
.Èואפּלּו ּפסּול, - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על  והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
וכֹותב  ׁשנּיה, ּפעם הּׁשטר ּכל מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמחק';
נּכר, אינֹו ּפעמים, ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה; מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכל
ׁשּתי  הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאּלּו
ּבווין  ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות, ּומּתּקּון נּכר. היה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָּפעמים,
זּיף  ׁשּמא הּתבֹות, ּבין ּדחּוקין יהיּו ׁשּלא ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוזינין
ּכגֹון  אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ולא וו. ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻוהֹוסיף
ּבזה, ּכּיֹוצא וכל וו. מקֹום האחת רגלּה והּניח חית, אֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהא

ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבֹו .מדקּדקין ְְְְְְִַָָָָ
.‚È ׁשּמא ׁשיטה; ּבסֹוף ּכֹותבין אין - עׂשר ועד ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמּׁשלׁש

נזּדּמן  ואם עׂשרים. והעׂשר ׁשלׁשים, הּׁשלׁש ויחזיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיזּיף,
הּדּבּור מחזיר - ׁשיטה ּבסֹוף האחרון]לֹו הקטע שוב [כותב ְְִִִַַָ

הּׁשיטה. ּבאמצע ׁשּיבֹוא עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּבגּופֹו
.„È,מאתים ּומּלמּטה מנה מּלמעלה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשטר

הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה מאתים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה
ׁשאין  לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר הֹולכין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָולּמה
מאתים  ׁשהן מנה ּבֹו ּכתּוב היה ׁשאם - ּבחברֹו ּתלּוי ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאחד
דברים  ׁשני אבל מנה; נֹוטל היה מנה, ׁשהן מאתים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו

הּתחּתֹון  אחר הּל ּבראׁשֹון, ּתלּוי האחרֹון ּבֹוׁשאין היה . ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחר  הֹול הּכל - לֹו קרֹוב ׁשם ּומּלמּטה ׁשם, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֹמּלמעלה
ּתּמחק  ׁשאם העליֹון? את ּכֹותבין לּמה ּכן, אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּתחּתֹון.
ׁשהיה  ּכגֹון, העליֹון; מן ילמד הּתחּתֹון, מן אחת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹאֹות
ׁשהּוא  ּבידּוע - ענן אֹו חנן ּובּתחּתֹון ענני אֹו חנני  ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּבעליֹון
ׁשּתי  העליֹון מן ּתחּתֹון ילמד לא אבל העליֹון. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּׁשם

ִאֹותּיֹות.
.ÂËספל מּלמעלה ּבֹו סאה]ּכתּוב קפל [חצי ּומּלמּטה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

קב] מן [חצי ּפחּות ׁשהּקפל, הּתחּתֹון; אחר הֹול הּכל -ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
חֹוׁשׁשין  - ספל ּומּלמּטה קפל, מּלמעלה ּבֹו ּכתּוב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּספל.
אּלא  ּגֹובה ואינֹו ;סמ ונעׂשת הּקּוף, רגל הסיר זבּוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמא
הּׁשטר  ּבעל ׁשּיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקטּנה. קפל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבמּדת
מאֹות  'ׁשׁש ּבֹו ּכתּוב ׁשהיה ּבׁשטר מעׂשה הּתחּתֹונה. ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
אחד, וזּוז זּוז מאֹות ׁשׁש אם ספק, הּדבר והרי אחד', ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוזּוז

אסּתירא מאֹות ׁשׁש זוזים]אֹו חכמים:[חצאי אמרּו וזּוז; ְְְֲִִֵֵַָָָ
על  הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ׁשׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹיּטל
וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר לא לּמה ּכן, אם ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹהּתחּתֹונה.

זּוזין הּסֹופר אֹותן ּכֹולל - ׁשהּפרּוטֹות מונה לפי [ולא ְְִִֵֵֶַַָ
זמן הפרוטות] ּבכל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכֹותבין. ּכ ואחר ,ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

עֹוׂשין. ּפיו על הּידּוע, ּדרּכם לפי מקֹום ְְְִִִַַַַָָָָּובכל
.ÊËּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי', מאה 'אסּתירא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשטר

ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על  לעֹולם הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אסּתירֹות; מאה אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
אּלא  מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה,

ספק  ּבֹו ׁשאין ׁשּתי ּבדבר מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּפחּות  אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ׁשּמא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשֹונֹות,
אּלא  מּידֹו, מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשּתיהן;

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.ÊÈ זהב' זהב. מּדינר ּפחֹות אין זהב', 'מטּבע ּבֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב

זהב. ׁשל ּדינרין מּׁשני ּפחֹות אין זהב', 'ּדינרין אֹו ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּדינרין'
מן  ּכסף ׁשל ּדינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין ּבדינרין', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּזהב. ְֵֵֶַַָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אלול ג' שישי יום

  
ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין - והיא היא, אחת עׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

  
הרי ‡. - ּבמקצתן לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּטֹוען

הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּׁשהֹודה, מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ּבּכל, ּכפר אם וכן זה". הּוא ּכי יאמר "אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
- ׁשהיּו מעיד אחד ועד מעֹולם', דברים היּו 'לא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואמר:

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ממשה הרי [מסורת ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
אחד רבינו] ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלמדּו,

"לכל  אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן ׁשבּועה; ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמחּיבֹו
לׁשבּועה. הּוא קם אבל קם, אינֹו חּטאת" ּולכל ְְֲִֵַָָָָָָָעֹון

. מי מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה, מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֹֻאין
והּׁשֹומר  אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר  ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת נאמר: ׁשהרי -ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אחד  וכל ׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָּבארנּו
הּנׁשּבעין  ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר נׁשּבע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשּתן
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ׂשכיר ּכגֹון תשלום]ונֹוטלין, לאי [ניזק ונחּבל[הטוען ְְְְְִִֶָָ
תשלום] לאי וטוען ׁשטרֹומחבירו ּופֹוגם [מודה ונגזל ְְְִֵָָ

פרוע] ספק,שחלקו ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל וכן ּבֹו, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוכּיֹוצא
והאריסין הּׁשּתפין מהמגיעם]ּכגֹון יותר נטלו ּכּלן [שלא - ְְֲִִִַָָָֻֻ

ּפי  על אף - הּׁשבּועֹות אּלּו וכל חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָנׁשּבעין
סֹופרים מּדברי ּבנקיטת ׁשהן ּתֹורה, ׁשל ּכעין הן הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.[קדוש]חפץ ֵֶ
היּו‚. 'לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען

'אין  ואמר: מּיד, ּונתנֹו ּבמקצת ׁשהֹודה אֹו מעֹולם', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
ל ׁשהיה 'אמת ׁשאמר: אֹו ,'ל והא זה, אּלא ּבידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל
אֹו לי', 'מכרּת אֹו לי', 'נתּת אֹו לי', מחלּת אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
ּבכל  - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, ׁשּטענֹו אֹו ,'ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזרּתי
ּתּקנּו, ּתלמּוד חכמי אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָאּלּו,

הּסת ׁשבּועת אּלּו ּבכל הּנתּבע 'הסיתו'ׁשּיּׁשבע [שחכמים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטת לכך] ּבּה ׁשאין לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשבּועת  ודר ּתֹורה ׁשל הּׁשבּועה ּדר ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפץ.
ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות ְְְִֵֶהּסת

נׁשּבע „. זה הרי הּתֹורה, מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
מהן  וגֹובין לנכסיו, יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
'איני  לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ּׁשּטען מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

לֹו ויׁש לי'. ּתן אֹו הּׁשבע, אֹו - ּתֹורה מּדין [לנתבע זז ְִִִִֵֵַָָָ
סתם]להחריםזכות] חרם ּדבר [להטיל עלי ׁשּטֹוען מי על ְְִִֵֶַַַָָָ

אם  - מּדבריהם ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי אבל ונֹותן. ּכן, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו
הּׁשבּועה להפ יכֹול אינֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן [על היה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ

ויפטר] ּכמֹוהנתבע וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ;ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
והֹורּו לֹו. יל להּׁשבע, רצה לא ואם חכמים'. ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתּקנּו
ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,
מׁשּביע  זה הרי - הּתֹובעים' ּכׁשאר הריני אּלא חכמים, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלי

רצה ואם הּסת. הּנתּבע -[הנתבע]את הּתֹובע על להפכּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לֹו. יל אֹו ויּטל, הּסת להּׁשבע הּתֹובע את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמחּיבין

ונפטרין,‰. הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה המחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה
ספק  טענת על הּנׁשּבעין ולא ּכגֹון הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּמתין - להּׁשבע אם [מנדים]רצה יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו ְְְְִִִִַַָָָֹ
ּתבע ולא ּבא, מּכת [להתיר]לא אֹותֹו מלקין - נּדּויֹו ְְִִַַַַָָֹֹ

ׁשּמּכין  יֹום, ׁשלׁשים ׁשמּתא עליו ׁשחלה מי ּככל ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹמרּדּות,
לפי  לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. לֹו מּתירין ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָאֹותֹו,

הּתֹורה. מן ׁשבּועה מחּיב ְְִֵֶַָָָֻׁשאינֹו
.Â על הּׁשבּועה להפ רצה אם - הּסת ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל

ונֹוטל  הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי מי הּתֹובע, ל ואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עליו  ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּנׁשּבע
הּסת  ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין הּסת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבּועת
ּכעין  ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד;

ׁשבּועתן. הֹופכין אין - ּתֹורה ְְִֵֶָָָׁשל
.Ê אבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא  לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
'ׁשּצּוה  אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',

נגנב  ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלי
ׁשאּתה  ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ולא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּביתי,
הטעיתני  אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי 'חּׁשבּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּגנבּתֹו',
זה  הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
.Á',יֹודע 'איני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמנה

ׁשבּועת  נׁשּבע הּנתּבע הרי - 'ל אין ׁשּמא ל יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא
וכן  ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר; י ֹודע, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּסת
והּנתּבע  ּבוּדאי', ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
זה  הרי - ׂשעֹורים' אם הּוא חּטים אם יֹודע 'איני ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַאֹומר:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּבע

ֶָּבזה.
.Ëל היה 'ּכן, אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה

החזרּתי  לא עדין אם ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת  אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם. חּיב - 'ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

ׁשהּוא מּפני והרי [התובע]הּסת; חּיב; ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לא  אם נפטר אם לֹו ונסּתּפק וּדאי, טענת אֹותֹו טֹוען ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹזה
אּלא  ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנפטר.
אבי' מנה', 'הלויתני אֹו ,'ּגזלּתי' ואמר: מעצמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהֹודה
לא  אֹו החזרּתיו אם יֹודע 'ואיני מנה', אצלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהפקיד
ׁשמים, ידי לצאת ּבא ואם לׁשּלם; חּיב אינ ֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחזרּתיו'

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
.È,'ול הּסת 'הּׁשבע ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה

רֹוצה  'איני הּתֹובע: ואמר וטל', הּסת אּתה ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'הּׁשבע
ּתל אֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלהּׁשבע'

להחרים לֹו ויׁש אחר. הּפּו ׁשם ואין ּכלּום'; [להטיל ּבלא ְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
לי.חרם] יּתן ולא לי, חּיב ׁשהּוא מי על ְְִִִִֵֶַַָָֹסתם

.‡È ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהֹורּו
לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל ּבין [יכול]ּתֹורה, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ

ּדבר  עליו ׁשּיטען מי ּכל על ׁשּיּׁשבע, קדם סתם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרים
הּמׁשּביע  ויענה ּבחּנם; אֹותֹו ׁשּיׁשּביע ּכדי ּבֹו, חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינֹו
ּדינין, לבעלי היא טֹובה ותּקנה זה. יּׁשבע ּכ ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמן',
ׁשמים  ׁשם להֹוציא יגרמּו ולא הּׁשקר, מּטענֹות ׁשּיּמנעּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

ׁשוא ׁשמע יּׂשאּו ולא שקר]לבּטלה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ
.È ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

- הּמׁשּביעֹוּדבריהם עליו בשבועתו]מגלּגל ּכל [שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ועד  ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ׁשאם מּדברים ּׁשּירצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
ׁשּלא  זֹו, ׁשבּועה 'ּובכלל לֹו: ׁשּיאמר עד הּגלּגּול? ּכח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכן
ּבארנּו, ּוכבר אּתה'. עבּדי ועדין עברי, ּכעבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמּכרּת

הּׂשכיר. על מגלּגלין ְְְִִֵֶַַַָׁשאין
.‚È הּסת אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב והתחיל [מדרבנן]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

ּתחּלה  אֹותם טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו לגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתֹובע
אּלא  להּׁשבע, רֹוצה 'איני ואמר: ,ּכ הּנתּבע זה ראה -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי הראׁשֹונה הּטענה מׁשּלם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
ּתן  'אֹו לּנתּבע: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשבּועה'

הּוּדיֹות מּטענֹות עלי ּׁשּגלּגל מה ּכל אֹו[הודאיות]לֹו , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
והּפטר'. ְִִֵַָָהּׁשבע
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קו                 
  

.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען
הּכל  על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל נתחּיב על . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מדרבנן ׁשּתי [כגון ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמּורהומדאורייתא] אֹותֹו מׁשּביעין ,[דאורייתא]- ְֲִִַַָ

הּדברים. ׁשאר ּבּה ְְְְְִִַַָָָּומגלּגלין
.ÂË חּיב אינֹו ּבּה, הֹודה ׁשאם טענה, חברֹו את הּטֹוען ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

לא  אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף - ממֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלׁשּלם
הּסת, עליו]ולאׁשבּועת 'אמרּת[מטיל ּכיצד? סתם. חרם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מׁשּביעין  אין - מעֹולם' דברים היּו 'לא מנה', לי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּתן
היה  לא זה, ּבדבר הֹודה ׁשאּלּו סתם; חרם ולא הּסת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
רע', ׁשם עלי הֹוצאת 'אּתה אֹותי', קּללּת 'אּתה ּכלּום. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָחּיב

זה  על מחרימין אין - מעֹולם' דברים היּו ּכל 'לא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו. ּבדברים ְִִֵֵַָּכּיֹוצא

.ÊË זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ּבי', חבלּת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'אּתה
הּסת  עצמֹו,נׁשּבע ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשבת בטלה]מׁשּלם 'לא [דמי ּבּיׁשּתני', 'אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו אם - מעֹולם' דברים ְְְִִִֵֶָָָָָָהיּו

הּבׁשת. מׁשּלם היה הֹודה, ׁשאּלּו הּסת; נׁשּבע זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
.ÊÈ ּבׁשהֹודה ּפטּור? ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אבל  ּבזה'. 'חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדבר
עלי והביא ּבזה, 'ׁשחבלּתי הֹודה ּבבית [הניזק]אם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבנזקֹו' וכ ּכ לּתן וחּיבּוני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדין,
לי  לׁשּלם אֹות חּיבּו ּדין 'ׁשּבית הּטֹוען: טען אם ,ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ
היּו 'לא אֹומר: והּוא ּבי', ׁשחבלּת מּׁשּום ּדינרין ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמאה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדברים

ה'תשע"ד  אלול ד' קודש שבת יום

  
הּׁשבּועה‡. על חׁשּוד לשקר]ּכל מׁשּביעין [שישבע אין - ְְִִֵַַַָָָ

ולא  ׁשּמּדבריהן, ׁשבּועה ולא הּתֹורה, ׁשבּועת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותֹו
לֹו. ׁשֹומעין אין הּתֹובע, רצה ואפּלּו הּסת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבּועת

. לּׁשקר הּנׁשּבע ּבּטּויאחד ולא ׁשבּועת עשיתי [כגון: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העדּותעשה] ׁשבּועת אֹו וראה], עדות ראה אֹו[שלא , ְֵַָ

ה ּפּקדֹון בידו]ׁשבּועת והוא בידו, ׁשוא [שאינו ׁשבּועת אֹו , ְְְִַַַָָ
לילה] שהוא יום על הּׁשבּועה.[כגון: על חׁשּוד הּוא הרי -ְֲֵַַָָ

ׁשל  ּפסלנּות ּבין - עברה מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
ּפסלנּות  ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּתֹורה,
הרי  - יֹונים ּומפריחי ּבקּבּיא מׂשחק ּכגֹון ּדבריהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻׁשל

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין הּׁשבּועה, על חׁשּוד ְְְִִֵַַַָָהּוא
ׁשהּוא ‚. עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד, נעׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשהּוא  עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה. ׁשּנפסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
ׁשחֹוׁשׁשין  ּפי על אף - ּבּה ׁשּנפסל עברה וׁשעבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחׁשּוד,

ׁשבּועה,לֹו נתחּיב אם - לכּתחּלה עד לעׂשֹותֹו ראּוי ואין ,ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אּתה  אמת 'אם לֹו: אֹומרין אנּו ׁשהרי אֹותֹו; ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמׁשּביעין
להּׁשבע  ל אסּור עברה ׁשעברּת מּפני ולא הּׁשבע, - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹומר

אבל  .'ּדינ לבעל הֹודה - טֹוען אּתה ׁשקר ואם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבאמת;
ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים אנּו אין - ּבעדים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנחׁשד

על „. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת
מּדבריהם  נׁשּבע הּתֹובע הרי חׁשּוד, היה אם - וּדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת

ּׁשּטען  מה ׁשבּועה ונֹוטל חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּה יכֹול [המקורי]למחּיב ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע; ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הּפּקדֹון  ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה מׁשּלם. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּׁשבע,
אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול ׁשּכנגּדֹו אין - נגנב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשאכלֹו וּדאי הּפּקדֹון [שגזלו]טֹוענֹו ּבעל טען אם ,לפיכ . ְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָ
יד ׁשלח 'ּבפני ּבֹו'[השתמש]ואמר: 'ּפׁשע אֹו ּבפקדֹוני', ְְְְִִַַַַָָָָָ

ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע הּתֹובע הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָ
מן ‰. היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה החׁשּוד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתחּיב

ונֹוטלין  הּנתּבע הּנׁשּבעין אּלא ולּטל; להּׁשבע יכֹול אינֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת, יּׁשבע שחלקו ׁשּכנגּדֹו [מודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּפרעֹו,פרוע] הּלוה וטען חׁשּוד, ׁשהיה ּבֹו ּכּיֹוצא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
מן  אף ויּפטר הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - לי' 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָואמר

ְַָהּׁשטר.
.Âספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן חׁשּוד אֹותֹו שותף היה [כגון ְְֲִִִֵַַַָָָָָ

מחלקו] יותר לקח שלא ׁשהּוא שנשבע לפי נׁשּבע, אינֹו -ְְִִֵֶָ
ׁשּלא לפי נׁשּבע, ׁשּכנגּדֹו ואין ׁשבּועה חׁשּוד; זה נתחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּכדי  וּדאי, טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ּולפי הּתֹורה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָמן
טענתֹו. על ֲִֶַַַָָׁשּיּׁשבע

.Ê;ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין הּסת, ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב
ּתּקנה  לּה עׂשּו ולא היא, ּתּקנה - עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ּבלא  נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ׁשּיּׁשבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת

.ׁשבּועה  ְָ
.Á אין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

עליו להפ יכֹול התובע]הּנתּבע אין [על ׁשהרי הּׁשבּועה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשֹומעין  אין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם, אּלא להּׁשבע; יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר; ׁשאי ּבדבר לתלֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
הּסת, יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין הּקטן, על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשבּועתֹו

יׁשּלם. ְֵַאֹו
.Ë,מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי

עדים  עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ויׁש[נחשבת]ׁשהּוא ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו להֹוציא ּדינֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל
מּמּנּו. ְִִֶֹויּטל

.Èּכזה ּדין [כאמור]לעֹולם ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשּובה, ויעׂשה - ידם על ׁשּילקה עדים עליו היּו אם -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לׁשבּועה. ּבין לעדּות ּבין לכׁשרּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹויחזר
.‡Èׁשּטען ּבין [טענה]מי ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

עדים  ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּועת
והחזק  מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ׁשעל עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוהעידּו
הּנׁשּבע  ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר הּׁשבּועה. על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחׁשּוד

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועׂשה חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹעל
.È ּכן' ואמר: וקנין, ּבעדים חֹוב אצלֹו לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָטענֹו
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ונׁשּבע  ּכלּום', ל חּיב 'איני ׁשאמר: אֹו ,'ּופרעּתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהיה,
ונתקּים  הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּסת,

בבי"ד] לא [אושר ׁשהרי חׁשּוד; ואינֹו מׁשּלם, זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּדברים  היּו 'לא הּנתּבע אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָָֹמעֹולם'.



       

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש כ "ח מנחם ֿ אב ֿ ד 'אלול 
― הצ"ח אכליןהּמצוה ּבטמאת לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִֶַַַַַָָָֻ

ֿ ּתֹורת ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּומׁשקין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין ְְֳִִַַָָֻֻטמאת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ט שני יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ל' שלישי יום

.ÔÂ˘‡ ÌÂÈ ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  אלול א' רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  אלול ב' חמישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני ׁשּצּונּו  ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

          
    ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";

והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ד  אלול ג' שישי יום

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

  ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הסּגר צרי ּמּמּנה מה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה

הּנתק     וזּולת ― ְֶֶַַ
טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשע"ד  אלול ד' קודש שבת יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].
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קז                  
  

.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען
הּכל  על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל נתחּיב על . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מדרבנן ׁשּתי [כגון ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמּורהומדאורייתא] אֹותֹו מׁשּביעין ,[דאורייתא]- ְֲִִַַָ

הּדברים. ׁשאר ּבּה ְְְְְִִַַָָָּומגלּגלין
.ÂË חּיב אינֹו ּבּה, הֹודה ׁשאם טענה, חברֹו את הּטֹוען ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

לא  אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף - ממֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלׁשּלם
הּסת, עליו]ולאׁשבּועת 'אמרּת[מטיל ּכיצד? סתם. חרם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מׁשּביעין  אין - מעֹולם' דברים היּו 'לא מנה', לי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּתן
היה  לא זה, ּבדבר הֹודה ׁשאּלּו סתם; חרם ולא הּסת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
רע', ׁשם עלי הֹוצאת 'אּתה אֹותי', קּללּת 'אּתה ּכלּום. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָחּיב

זה  על מחרימין אין - מעֹולם' דברים היּו ּכל 'לא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו. ּבדברים ְִִֵֵַָּכּיֹוצא

.ÊË זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ּבי', חבלּת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'אּתה
הּסת  עצמֹו,נׁשּבע ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשבת בטלה]מׁשּלם 'לא [דמי ּבּיׁשּתני', 'אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו אם - מעֹולם' דברים ְְְִִִֵֶָָָָָָהיּו

הּבׁשת. מׁשּלם היה הֹודה, ׁשאּלּו הּסת; נׁשּבע זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
.ÊÈ ּבׁשהֹודה ּפטּור? ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אבל  ּבזה'. 'חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדבר
עלי והביא ּבזה, 'ׁשחבלּתי הֹודה ּבבית [הניזק]אם עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבנזקֹו' וכ ּכ לּתן וחּיבּוני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדין,
לי  לׁשּלם אֹות חּיבּו ּדין 'ׁשּבית הּטֹוען: טען אם ,ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ
היּו 'לא אֹומר: והּוא ּבי', ׁשחבלּת מּׁשּום ּדינרין ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמאה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדברים

ה'תשע"ד  אלול ד' קודש שבת יום

  
הּׁשבּועה‡. על חׁשּוד לשקר]ּכל מׁשּביעין [שישבע אין - ְְִִֵַַַָָָ

ולא  ׁשּמּדבריהן, ׁשבּועה ולא הּתֹורה, ׁשבּועת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותֹו
לֹו. ׁשֹומעין אין הּתֹובע, רצה ואפּלּו הּסת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבּועת

. לּׁשקר הּנׁשּבע ּבּטּויאחד ולא ׁשבּועת עשיתי [כגון: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העדּותעשה] ׁשבּועת אֹו וראה], עדות ראה אֹו[שלא , ְֵַָ

ה ּפּקדֹון בידו]ׁשבּועת והוא בידו, ׁשוא [שאינו ׁשבּועת אֹו , ְְְִַַַָָ
לילה] שהוא יום על הּׁשבּועה.[כגון: על חׁשּוד הּוא הרי -ְֲֵַַָָ

ׁשל  ּפסלנּות ּבין - עברה מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
ּפסלנּות  ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּתֹורה,
הרי  - יֹונים ּומפריחי ּבקּבּיא מׂשחק ּכגֹון ּדבריהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻׁשל

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין הּׁשבּועה, על חׁשּוד ְְְִִֵַַַָָהּוא
ׁשהּוא ‚. עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד, נעׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשהּוא  עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה. ׁשּנפסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
ׁשחֹוׁשׁשין  ּפי על אף - ּבּה ׁשּנפסל עברה וׁשעבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחׁשּוד,

ׁשבּועה,לֹו נתחּיב אם - לכּתחּלה עד לעׂשֹותֹו ראּוי ואין ,ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אּתה  אמת 'אם לֹו: אֹומרין אנּו ׁשהרי אֹותֹו; ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמׁשּביעין
להּׁשבע  ל אסּור עברה ׁשעברּת מּפני ולא הּׁשבע, - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹומר

אבל  .'ּדינ לבעל הֹודה - טֹוען אּתה ׁשקר ואם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבאמת;
ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים אנּו אין - ּבעדים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנחׁשד

על „. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת
מּדבריהם  נׁשּבע הּתֹובע הרי חׁשּוד, היה אם - וּדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת

ּׁשּטען  מה ׁשבּועה ונֹוטל חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּה יכֹול [המקורי]למחּיב ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע; ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הּפּקדֹון  ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה מׁשּלם. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּׁשבע,
אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול ׁשּכנגּדֹו אין - נגנב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשאכלֹו וּדאי הּפּקדֹון [שגזלו]טֹוענֹו ּבעל טען אם ,לפיכ . ְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָ
יד ׁשלח 'ּבפני ּבֹו'[השתמש]ואמר: 'ּפׁשע אֹו ּבפקדֹוני', ְְְְִִַַַַָָָָָ

ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע הּתֹובע הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָ
מן ‰. היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה החׁשּוד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתחּיב

ונֹוטלין  הּנתּבע הּנׁשּבעין אּלא ולּטל; להּׁשבע יכֹול אינֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת, יּׁשבע שחלקו ׁשּכנגּדֹו [מודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּפרעֹו,פרוע] הּלוה וטען חׁשּוד, ׁשהיה ּבֹו ּכּיֹוצא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
מן  אף ויּפטר הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - לי' 'יּׁשבע ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָואמר

ְַָהּׁשטר.
.Âספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן חׁשּוד אֹותֹו שותף היה [כגון ְְֲִִִֵַַַָָָָָ

מחלקו] יותר לקח שלא ׁשהּוא שנשבע לפי נׁשּבע, אינֹו -ְְִִֵֶָ
ׁשּלא לפי נׁשּבע, ׁשּכנגּדֹו ואין ׁשבּועה חׁשּוד; זה נתחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּכדי  וּדאי, טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ּולפי הּתֹורה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָמן
טענתֹו. על ֲִֶַַַָָׁשּיּׁשבע

.Ê;ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין הּסת, ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב
ּתּקנה  לּה עׂשּו ולא היא, ּתּקנה - עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ּבלא  נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ׁשּיּׁשבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרת

.ׁשבּועה  ְָ
.Á אין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

עליו להפ יכֹול התובע]הּנתּבע אין [על ׁשהרי הּׁשבּועה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשֹומעין  אין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם, אּלא להּׁשבע; יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר; ׁשאי ּבדבר לתלֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
הּסת, יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין הּקטן, על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשבּועתֹו

יׁשּלם. ְֵַאֹו
.Ë,מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי

עדים  עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ויׁש[נחשבת]ׁשהּוא ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו להֹוציא ּדינֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל
מּמּנּו. ְִִֶֹויּטל

.Èּכזה ּדין [כאמור]לעֹולם ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשּובה, ויעׂשה - ידם על ׁשּילקה עדים עליו היּו אם -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

לׁשבּועה. ּבין לעדּות ּבין לכׁשרּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹויחזר
.‡Èׁשּטען ּבין [טענה]מי ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

עדים  ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשבּועת
והחזק  מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ׁשעל עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוהעידּו
הּנׁשּבע  ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר הּׁשבּועה. על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָחׁשּוד

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועׂשה חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹעל
.È ּכן' ואמר: וקנין, ּבעדים חֹוב אצלֹו לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָטענֹו
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ונׁשּבע  ּכלּום', ל חּיב 'איני ׁשאמר: אֹו ,'ּופרעּתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהיה,
ונתקּים  הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּסת,

בבי"ד] לא [אושר ׁשהרי חׁשּוד; ואינֹו מׁשּלם, זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּדברים  היּו 'לא הּנתּבע אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶַָָֹמעֹולם'.



       

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש כ "ח מנחם ֿ אב ֿ ד 'אלול 
― הצ"ח אכליןהּמצוה ּבטמאת לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִֶַַַַַָָָֻ

ֿ ּתֹורת ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּומׁשקין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין ְְֳִִַַָָֻֻטמאת

ה'תשע"ד  מנחםֿאב כ"ט שני יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  מנחםֿאב ל' שלישי יום

.ÔÂ˘‡ ÌÂÈ ‰ÒÙ„ Á"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  אלול א' רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ

מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  אלול ב' חמישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני ׁשּצּונּו  ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

          
    ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";

והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ד  אלול ג' שישי יום

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

  ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הסּגר צרי ּמּמּנה מה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה

הּנתק     וזּולת ― ְֶֶַַ
טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

ה'תשע"ד  אלול ד' קודש שבת יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].
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(ÊË).ıˆ˜:זהב של שהיה הדלתות Â‡˙את

.˙ÂÓÂ‡‰:איסקופות סקופיא, וית יונתן: תרגם
(ÊÈ).ÒÈÒ  ˙‡Â Ô˙˙ שלא ‡˙ עולם, בסדר למדנו

שכתב  כמו לבדו, רבשקה אלא יחד, שלשתם באו
ישעיהו ב)בספר בשליחות (לו באו סריס ורב ותרתן ,

כוש, מלך תרהקה על שמועה לו כשבאה שנייה,
וגו' חזקיהו אל מלאכים וישלח ט)וישמע לז :(שם

.˙ÏÚ˙ לביברי שעושין בריכה בלע''ז, פוסקיר''ה
ÒÂÎ.דגים: בגדים,˘„‰ בו שוטחין שהכובסין שדה

קצריא: משטח חקל יונתן: תרגם ‰ÈÎÊÓ.(ÁÈ)וכן
ראשון: שיפסקנו ראשון, המלך לפני בא משפט איזה

(Î).'Â‚Â ÌÈ˙Ù˘ „ Í‡ ˙Ó‡ הנה עד אמרת
שלא  זמן כל היה, שפתים דבר אך אשור, למלך אעבוד
וגבורה, לעצה הוצרכת לא עליך, לבוא ממקומו יצא
צריך  אתה וגבורה עצה ובא, שיצא עכשיו אבל

בטחת: מי על אמור עתה הזאת, Â‡(Î‡)למלחמה
.ÂÙÎ שנשבר רצוץ קנה משענת על נסמך כשאדם

כפו: את ונוקבין הקרומיות ראשי באין בידו,

 
(„È).È˙‡Ë‰:בך שמרדתי Â‚Â'.במה  Ô˙˙ ˘‡ רצה‡˙

ואסבול: אשא עלי, תשים אשר העונש עליוÌ˘ÈÂ.לומר : שם 
וגו': מאות שלש  מן˜ˆı.(ÊË)עונש הזהב ציפוי קלף

הבית: מפתני ומן  È˜ÊÁ‰.הדלתות  ‰Ùˆ ˘‡היה כבר כי
שלמה : שעשה הצפוי ‡˘Â.(ÊÈ)נפסד ÍÏÓ ÁÏ˘ÈÂובמרמה

עליו: עלה זאת כל עם  כי  העונש , עליו  בתעלהÏÚ˙˙.שם
אל  ההולך  במסילה היא אשר העליונה, מהבריכה הנמשכת
מול  שמה ושוטחים הבגדים, את  שם שמכבסים השדה ,

לנגבם : ‰ÍÏÓ.(ÁÈ)השמש  Ï‡לצאת המלך אל קראו
‰È˙.אליהם: ÏÚ: המלך בית על  הממונה‰ÈÎÊÓ.ממונה

הזכרונות: ספר ÂÎÂ'.(ËÈ)על ÔÂÁË‰ ‰Ó בטחונך מה  אמור ,
דבריו: בסוף אמר וכאשר אחרת, ארץ אל  מארצך לצאת לי השמע  לבל  בי, מרדת  בעבורה  שאך ‡Ó˙.(Î)אשר  חושב  אתה

גבורה: עם  עצה אליה  צריכים  כי הוא, כן לא המלחמה , נעשה יועצים  בעצת שפתים, אל Ú˙‰.בדבר  גם  הוא והצורך  הואיל 
גבורה : בך  שיתן בטחת מי על  כן אם בך, ואיננה  ÁË˙.(Î‡)הגבורה  ‰‰ ‰˙Úמהו הנה מעצמך גבורה בך  ואין הואיל 

בכפו והקרומיות הקסמין עוד  באים עליו, איש  יסמוך אם אשר בראשו  רצוץ  קנה משענת כמו הוא הלא  מצרים, על  בטחונך
לרעה: עוד נהפך פרעה עזרת כן  אותה , ונוקבין

 
(ÂÏ).‰ÈÂË:במלחמה זרועו הנוטה  לגבור המשיל 
(‚È).˙Âˆ‰:מבצר ‰'.(ÂË)לכדם:Ì˘Ù˙ÈÂ.מלשון ˙È

ה ': וקלף :˜ˆı.(ÊË)בבית  וכן‰‡ÂÓÂ˙.כרת הבית, מפתני
סקופיא : יונתן: רבוי:Î„.(ÊÈ)תרגם ‰Î‰.ענין ˙ÏÚ˙

המים, מתכנסים  ושם ובסיד , באבנים  בנוי מקום היא הברכה 
לה ממשיכים הצורך  ובעת  לה, הסמוך  החפירה  היא  והתעלה

וכן הבריכה, מן  המים  ג)אמת ז הבריכה:(שם תעלת קצה אל :
.˙ÏÒÓ:הכבושה סמיכה:Ú˘Ó˙.(Î‡)בדרך ‰˜‰.ענין
כמו‰ıÂˆ.המטה : ומרוסס, א)השבור  ד הרוצצות(עמוס :

וחור:˜Â‰.אביונים: נקב מלשון

    



             ©«§¨̧−©«§¤¥´§Ÿ̈®©« ¹§À©§¥¬§Ÿ̈«−¤´Ÿ§¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À¥´¡Ÿ¥«
              −©«§¨¦´§Ÿ̈®©§¬¹¦§À¦´¨¦«¦©«£ÀŸ¨©´´¨®¦¹§¨¥À¦§ª¨«¦³£¦´−¨©§¦

           ¦¨´§Ÿ̈®©«¹£Ÿ¥À¦¨¡Ÿ¦«³Ÿ£¤¨¥¬§Ÿ̈ÀÅ̈¨¬©¨©¬¦¨¨®¤©¹©¦À§¨§«
           ©«£¤´§¦¦»¦§¥¶Å̈¨¬¤§¨¦´©¨¨´¨¨®«¥¹À©¥«§¨«−¤«¦¨§¥´¦§¨®¦

           ¹¥«¨À̈©§¥¨«¨©³´Ÿ−«Ÿ§¦§¥´¦¦§¨®¦§¹©§ÀŸ§¨£¨¨«−¤«¦¨¦´©¦®
             §¹¨©À§¨¦¬£¦«§¦³¤³¤¨«¡Ÿ¦À−§¤´¤©¨¨®¹§ÀŸ©§§¬§¨«©§¨©´©§¨´

            ©«£¨®©« ¹£À̈§¦§¨¥¬©«−§Ÿ̈¦§´§¨®§¹Ÿ̈À¦§§¬§Ÿ¨«Ÿ¦¨¦´§Ÿ̈´©®§©£¹¨À̈
             ¦§¤¨«£©¥´−©¦¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À§¥´¨¨«¤−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«

      ̈§©¦́−¨¤§´Ÿ©«£¦®©¹À¥¤¬©§¦¤«


(‡).'Â‚Â '‰ Ì˘ ˙‡ ÂÏÏ‰ ‰ÈÂÏÏ‰(Ê)ÌÈ˜
.‰˘Ú ËÓÏ ומאירים המבריקים הרקיע זהרורי הם

בלע"ז: אשליילד"ש שקורין המטר ל'ÂÓˆ‡.לפני
לו  מצויים הם ושם לרוח תקן אוצרות כלומ' מציאה

במשלחתו: בתוכך:ÈÎÎÂ˙.(Ë)לשלחם כמו
(‚È).ÌÏÂÚÏ ÍÓ˘ הוא ‰' כן אז וכממשלתך כגדולתך

נקמתנו: ולנקום לדון בידך  והיכולת עתה ÈÎ(È„)גם
.ÂÓÚ '‰ ÔÈ„È:מאויביהם משפטם ÌÁ˙È.ישפוט

Ì‰ÈÙ.(ÊÈ):(יתעכב)יתעשת ÁÂ ˘È ÔÈ‡ Û‡ רוח גם
כאדם  ידברו שלא שכן כל זו כבהמה אפילו בפיה' אין
החוטם, רוח לפרש צריך אין רוח בהם שאין ומאחר

קמץ יריחון ולא להם ואף פתח, זה :(סא"א)אף

(Î).'‰ È‡Èהגרים Â‡ÏÙ˙(„):(מצאתי)אלו ‰˘ÚÏ
.Â„Ï ˙ÂÏÂ„‚ כשעשאן מלאך נברא לא בראשונה

והירח: השמש והארץ השמים הללו לנפלאות
(È).Ì‰ÈÂÎ ÌÈˆÓ ‰ÎÓÏ אלא נאמר לא בכוריהם

אביהם  של שוקן וקפחו בכורים עמדו בבכוריהם
משה: מפי עשירי נגע כששמעו בישראל המעכבי'

(‚È).ÌÈÊ‚Ï:שבטים לי"ב קרעים ÌÈÎÏÓ(ÊÈ)י"ב
.ÌÈÏÂ„‚ וחילו פרעה להם והשוה מלכים ל"א רמז כאן

סיחון  שקול מהם קשים אדירים למלכים מצרים ומכת
לסיחון  למעלה פירש וכן לעצמו אחד כל כלם כנגד
כן  כנען, ממלכות ולכל הבשן מלך ולעוג האמרי מלך

באגדה:

 
(‡).'Â‚Â ÂÏÏ‰ ‰ÈÂÏÏ‰ומי הללויה  אמר  כאילו המקרא  סרס 

להרשע אבל  ה ' שם את הללו אתם ה ' עבדי הללו  ואמר יהלל 
חוקי: לספר לך  מה אלהים  Â‚Â'.()אמר ÌÈ„ÓÂÚ˘ להתפלל

לה ': È‰.(„)בה  ÂÏ Á: יעקב את לעצמו בחר Â˙ÏÂ‚ÒÏ.ה'
נחמד : כאוצר לו Â‚Â'.(‰)להיות È˙Ú„È È‡ ÈÎאני לכן

להללו: אדם בני לבות גדול ÂÈÂ„‡Â.מעורר  מלת על  מוסב
מעלה : מלאכי אלהים מכל  גדול ואדונינו Ó˜ˆ‰(Ê)לומר 

.ı‡‰בשפולי שהם העין למראה  נראים המה  כאשר ר"ל
או מעלה  אז הארץ בקצה המקוםהרקיע אל הרקיע  ברום תם 

שמה : להמטיר ירצה  אותם :ÌÈ˜.אשר מכבה המטר ואין ברקים  מבריק  המטר  בוא  ממקוםÂÓˆ‡.לעת הרוח  את  מוציא הוא
וגומר:˘‰Î‰.(Á)אוצרו: בכור של טפה בין והבחין מצרים  בכורי הכה  אשר  האל ÌÈˆÓ.(Ë)הוא  ÈÎÎÂ˙המכות חלו ולא

בארצם : שהיו  ישראל ÌÈ.(È)על ÌÈÂ‚:בכנען גלולים  עובדי  העמים  שבעת והזכירםÔÂÁÈÒÏ.(È‡)הם וגו' לסיחון  הרג
יחד : כנען מלכי כל  כלל  ואח"כ  חזקם  לרוב לישראל ‡Ìˆ.(È)בפרט  נחלה שנתן ופירש  וחזר נחלה נתן ההם המלכים של 

ÌÏÂÚÏ.(È‚)עמו: ÍÓ˘ העולם :‰' עד כחו  כן מאז כחו כאשר לחזוק :ÍÎÊ.ר"ל הדבר וכפל  יזכר בשמו כי היא ÈÎ(È„)היא 
.ÔÈ„È:עמו דין ה' ידין אשר  זמן יבוא  עוד  להם :ÌÁ˙È.כי להיטיב אחרת מחשבה ‰‚ÌÈÂ.(ÂË)יחשוב  ÈˆÚהגלולים אבל 

בהם: ממש ואין אדם ידי מעשה  והמה ומזהב מכסף  המה הלא להם עובדים  גלולים  העובדי Ì‰Ï.(ÊË)אשר ‰Ùאם ר"ל 
בו: ידברו  לא הלא בכך  מה פה להם עשו ÁÂ.(ÊÈ)אמנם ˘È ÔÈ‡ Û‡:בפיהם אין כבהמה  החיוני  רוח  אפילו

 
(„).Â˙ÏÂ‚ÒÏ מלכים וסגולת כמו נחמד  אוצר ב)ענין :(קהלת
(Â).˙ÂÓÂ‰˙:המים שמנשאיםÌÈ‡È˘.עומק ע"ש  עננים

אין וגשם  ורוח  נשיאים  וכן למעלה כה)עצמן :(משלי
(Ë).ÈÎÎÂ˙ידבר וכאילו בתוכך  כמו והוא יתירה  היו"ד

לנוכח: לאבנרÔÂÁÈÒÏ.(È‡)למצרים  הרגו כמו סחון (ש"א את

לבÈˆÚ.(ÂË):ג) מעצבת  כי גלולים הצורות  תקרא  כן
נענה: ואינו אליה  קורא שמיעהÂÈÊ‡È.(ÊÈ)עובדיה  ענין 

אוזן: מלשון והוא

 
ויצאזח"א ע"א . דרס "ט  פקודי ס "פ וכ "כ  א'. ס "ה נח פ '

זח "ג סע "א. קכ "ו תרומה  א '. מ"ט בשלח ח "ב ב '. קס "א 
בבחי' הם וישראל  שיעקב  נ' משם והמכוון  ב '. קי"ט במדבר
וע' כו'. בהראש  הוא  החיות  התלבשות שעיקר כו' ראש  לי 

כמו הם וישראל יעקב שמות  ב' אשר קע"ד וישלח  בזח "א 
אינון דרגין  תלת  א' דע"ג אחרי ובפ' כו' הוי' ושם  אלקים שם

כו': וישראל  אורייתא קודב "ה בדא דא מתקשרין



קט     
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(ÊË).ıˆ˜:זהב של שהיה הדלתות Â‡˙את

.˙ÂÓÂ‡‰:איסקופות סקופיא, וית יונתן: תרגם
(ÊÈ).ÒÈÒ  ˙‡Â Ô˙˙ שלא ‡˙ עולם, בסדר למדנו

שכתב  כמו לבדו, רבשקה אלא יחד, שלשתם באו
ישעיהו ב)בספר בשליחות (לו באו סריס ורב ותרתן ,

כוש, מלך תרהקה על שמועה לו כשבאה שנייה,
וגו' חזקיהו אל מלאכים וישלח ט)וישמע לז :(שם

.˙ÏÚ˙ לביברי שעושין בריכה בלע''ז, פוסקיר''ה
ÒÂÎ.דגים: בגדים,˘„‰ בו שוטחין שהכובסין שדה

קצריא: משטח חקל יונתן: תרגם ‰ÈÎÊÓ.(ÁÈ)וכן
ראשון: שיפסקנו ראשון, המלך לפני בא משפט איזה

(Î).'Â‚Â ÌÈ˙Ù˘ „ Í‡ ˙Ó‡ הנה עד אמרת
שלא  זמן כל היה, שפתים דבר אך אשור, למלך אעבוד
וגבורה, לעצה הוצרכת לא עליך, לבוא ממקומו יצא
צריך  אתה וגבורה עצה ובא, שיצא עכשיו אבל

בטחת: מי על אמור עתה הזאת, Â‡(Î‡)למלחמה
.ÂÙÎ שנשבר רצוץ קנה משענת על נסמך כשאדם

כפו: את ונוקבין הקרומיות ראשי באין בידו,

 
(„È).È˙‡Ë‰:בך שמרדתי Â‚Â'.במה  Ô˙˙ ˘‡ רצה‡˙

ואסבול: אשא עלי, תשים אשר העונש עליוÌ˘ÈÂ.לומר : שם 
וגו': מאות שלש  מן˜ˆı.(ÊË)עונש הזהב ציפוי קלף

הבית: מפתני ומן  È˜ÊÁ‰.הדלתות  ‰Ùˆ ˘‡היה כבר כי
שלמה : שעשה הצפוי ‡˘Â.(ÊÈ)נפסד ÍÏÓ ÁÏ˘ÈÂובמרמה

עליו: עלה זאת כל עם  כי  העונש , עליו  בתעלהÏÚ˙˙.שם
אל  ההולך  במסילה היא אשר העליונה, מהבריכה הנמשכת
מול  שמה ושוטחים הבגדים, את  שם שמכבסים השדה ,

לנגבם : ‰ÍÏÓ.(ÁÈ)השמש  Ï‡לצאת המלך אל קראו
‰È˙.אליהם: ÏÚ: המלך בית על  הממונה‰ÈÎÊÓ.ממונה

הזכרונות: ספר ÂÎÂ'.(ËÈ)על ÔÂÁË‰ ‰Ó בטחונך מה  אמור ,
דבריו: בסוף אמר וכאשר אחרת, ארץ אל  מארצך לצאת לי השמע  לבל  בי, מרדת  בעבורה  שאך ‡Ó˙.(Î)אשר  חושב  אתה

גבורה: עם  עצה אליה  צריכים  כי הוא, כן לא המלחמה , נעשה יועצים  בעצת שפתים, אל Ú˙‰.בדבר  גם  הוא והצורך  הואיל 
גבורה : בך  שיתן בטחת מי על  כן אם בך, ואיננה  ÁË˙.(Î‡)הגבורה  ‰‰ ‰˙Úמהו הנה מעצמך גבורה בך  ואין הואיל 

בכפו והקרומיות הקסמין עוד  באים עליו, איש  יסמוך אם אשר בראשו  רצוץ  קנה משענת כמו הוא הלא  מצרים, על  בטחונך
לרעה: עוד נהפך פרעה עזרת כן  אותה , ונוקבין

 
(ÂÏ).‰ÈÂË:במלחמה זרועו הנוטה  לגבור המשיל 
(‚È).˙Âˆ‰:מבצר ‰'.(ÂË)לכדם:Ì˘Ù˙ÈÂ.מלשון ˙È

ה ': וקלף :˜ˆı.(ÊË)בבית  וכן‰‡ÂÓÂ˙.כרת הבית, מפתני
סקופיא : יונתן: רבוי:Î„.(ÊÈ)תרגם ‰Î‰.ענין ˙ÏÚ˙

המים, מתכנסים  ושם ובסיד , באבנים  בנוי מקום היא הברכה 
לה ממשיכים הצורך  ובעת  לה, הסמוך  החפירה  היא  והתעלה

וכן הבריכה, מן  המים  ג)אמת ז הבריכה:(שם תעלת קצה אל :
.˙ÏÒÓ:הכבושה סמיכה:Ú˘Ó˙.(Î‡)בדרך ‰˜‰.ענין
כמו‰ıÂˆ.המטה : ומרוסס, א)השבור  ד הרוצצות(עמוס :

וחור:˜Â‰.אביונים: נקב מלשון
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(‡).'Â‚Â '‰ Ì˘ ˙‡ ÂÏÏ‰ ‰ÈÂÏÏ‰(Ê)ÌÈ˜
.‰˘Ú ËÓÏ ומאירים המבריקים הרקיע זהרורי הם

בלע"ז: אשליילד"ש שקורין המטר ל'ÂÓˆ‡.לפני
לו  מצויים הם ושם לרוח תקן אוצרות כלומ' מציאה

במשלחתו: בתוכך:ÈÎÎÂ˙.(Ë)לשלחם כמו
(‚È).ÌÏÂÚÏ ÍÓ˘ הוא ‰' כן אז וכממשלתך כגדולתך

נקמתנו: ולנקום לדון בידך  והיכולת עתה ÈÎ(È„)גם
.ÂÓÚ '‰ ÔÈ„È:מאויביהם משפטם ÌÁ˙È.ישפוט

Ì‰ÈÙ.(ÊÈ):(יתעכב)יתעשת ÁÂ ˘È ÔÈ‡ Û‡ רוח גם
כאדם  ידברו שלא שכן כל זו כבהמה אפילו בפיה' אין
החוטם, רוח לפרש צריך אין רוח בהם שאין ומאחר

קמץ יריחון ולא להם ואף פתח, זה :(סא"א)אף

(Î).'‰ È‡Èהגרים Â‡ÏÙ˙(„):(מצאתי)אלו ‰˘ÚÏ
.Â„Ï ˙ÂÏÂ„‚ כשעשאן מלאך נברא לא בראשונה

והירח: השמש והארץ השמים הללו לנפלאות
(È).Ì‰ÈÂÎ ÌÈˆÓ ‰ÎÓÏ אלא נאמר לא בכוריהם

אביהם  של שוקן וקפחו בכורים עמדו בבכוריהם
משה: מפי עשירי נגע כששמעו בישראל המעכבי'

(‚È).ÌÈÊ‚Ï:שבטים לי"ב קרעים ÌÈÎÏÓ(ÊÈ)י"ב
.ÌÈÏÂ„‚ וחילו פרעה להם והשוה מלכים ל"א רמז כאן

סיחון  שקול מהם קשים אדירים למלכים מצרים ומכת
לסיחון  למעלה פירש וכן לעצמו אחד כל כלם כנגד
כן  כנען, ממלכות ולכל הבשן מלך ולעוג האמרי מלך

באגדה:

 
(‡).'Â‚Â ÂÏÏ‰ ‰ÈÂÏÏ‰ומי הללויה  אמר  כאילו המקרא  סרס 

להרשע אבל  ה ' שם את הללו אתם ה ' עבדי הללו  ואמר יהלל 
חוקי: לספר לך  מה אלהים  Â‚Â'.()אמר ÌÈ„ÓÂÚ˘ להתפלל

לה ': È‰.(„)בה  ÂÏ Á: יעקב את לעצמו בחר Â˙ÏÂ‚ÒÏ.ה'
נחמד : כאוצר לו Â‚Â'.(‰)להיות È˙Ú„È È‡ ÈÎאני לכן

להללו: אדם בני לבות גדול ÂÈÂ„‡Â.מעורר  מלת על  מוסב
מעלה : מלאכי אלהים מכל  גדול ואדונינו Ó˜ˆ‰(Ê)לומר 

.ı‡‰בשפולי שהם העין למראה  נראים המה  כאשר ר"ל
או מעלה  אז הארץ בקצה המקוםהרקיע אל הרקיע  ברום תם 

שמה : להמטיר ירצה  אותם :ÌÈ˜.אשר מכבה המטר ואין ברקים  מבריק  המטר  בוא  ממקוםÂÓˆ‡.לעת הרוח  את  מוציא הוא
וגומר:˘‰Î‰.(Á)אוצרו: בכור של טפה בין והבחין מצרים  בכורי הכה  אשר  האל ÌÈˆÓ.(Ë)הוא  ÈÎÎÂ˙המכות חלו ולא

בארצם : שהיו  ישראל ÌÈ.(È)על ÌÈÂ‚:בכנען גלולים  עובדי  העמים  שבעת והזכירםÔÂÁÈÒÏ.(È‡)הם וגו' לסיחון  הרג
יחד : כנען מלכי כל  כלל  ואח"כ  חזקם  לרוב לישראל ‡Ìˆ.(È)בפרט  נחלה שנתן ופירש  וחזר נחלה נתן ההם המלכים של 

ÌÏÂÚÏ.(È‚)עמו: ÍÓ˘ העולם :‰' עד כחו  כן מאז כחו כאשר לחזוק :ÍÎÊ.ר"ל הדבר וכפל  יזכר בשמו כי היא ÈÎ(È„)היא 
.ÔÈ„È:עמו דין ה' ידין אשר  זמן יבוא  עוד  להם :ÌÁ˙È.כי להיטיב אחרת מחשבה ‰‚ÌÈÂ.(ÂË)יחשוב  ÈˆÚהגלולים אבל 

בהם: ממש ואין אדם ידי מעשה  והמה ומזהב מכסף  המה הלא להם עובדים  גלולים  העובדי Ì‰Ï.(ÊË)אשר ‰Ùאם ר"ל 
בו: ידברו  לא הלא בכך  מה פה להם עשו ÁÂ.(ÊÈ)אמנם ˘È ÔÈ‡ Û‡:בפיהם אין כבהמה  החיוני  רוח  אפילו

 
(„).Â˙ÏÂ‚ÒÏ מלכים וסגולת כמו נחמד  אוצר ב)ענין :(קהלת
(Â).˙ÂÓÂ‰˙:המים שמנשאיםÌÈ‡È˘.עומק ע"ש  עננים

אין וגשם  ורוח  נשיאים  וכן למעלה כה)עצמן :(משלי
(Ë).ÈÎÎÂ˙ידבר וכאילו בתוכך  כמו והוא יתירה  היו"ד

לנוכח: לאבנרÔÂÁÈÒÏ.(È‡)למצרים  הרגו כמו סחון (ש"א את

לבÈˆÚ.(ÂË):ג) מעצבת  כי גלולים הצורות  תקרא  כן
נענה: ואינו אליה  קורא שמיעהÂÈÊ‡È.(ÊÈ)עובדיה  ענין 

אוזן: מלשון והוא

 
ויצאזח"א ע"א . דרס "ט  פקודי ס "פ וכ "כ  א'. ס "ה נח פ '

זח "ג סע "א. קכ "ו תרומה  א '. מ"ט בשלח ח "ב ב '. קס "א 
בבחי' הם וישראל  שיעקב  נ' משם והמכוון  ב '. קי"ט במדבר
וע' כו'. בהראש  הוא  החיות  התלבשות שעיקר כו' ראש  לי 

כמו הם וישראל יעקב שמות  ב' אשר קע"ד וישלח  בזח "א 
אינון דרגין  תלת  א' דע"ג אחרי ובפ' כו' הוי' ושם  אלקים שם

כו': וישראל  אורייתא קודב "ה בדא דא מתקשרין
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אלול, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

לתלמידי ישיבת עכו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! 

בעתו נתקבל המכתב, כתוב בשליחותם בבקשה להזכירם לטובה ולברכה.

זאת  תאמין,  אל  מצאת  ולא  יגעת   - ז"ל  חכמינו  פתגם  בזכרונכם  וחקוק  לכם  ידוע  ובודאי 

אומרת שאין הדבר תלוי אלא ברצונכם, שאם רק תרצו תצליחו לעשות חיל בלימוד התורה, תורת 

חיים, והעיקר שהלימוד יהי' באופן המתאים להוראת התורה, היינו תלמוד המביא לידי מעשה, קיום 

המצוות בהידור, ובהוספה בזה מזמן לזמן, שהרי נצטוינו ג"כ מעלין בקדש.

תקותי שהתחילו זמן הלימודים החדש בכיוון זה, וינעם לי לשמוע בשורות טובות מהצלחתם 

בלימודם ובהנהגתם.

ולברכה, הנני שולח ברכתי לכל  ועל כל ישראל לטובה  ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו 

אחד ואחד מכם, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
שוה, בגזרה ולומדים א. עמוד סח ïlälדף äîשריפתו משיח כהן éãéבפר ìò ©§©¨©§¥

çezéðהאיבריםèLôä éãé ìò àìå,העורïàk óà הכיפורים יום ושעיר בפר ¦©§Ÿ©§¥¤§¥©¨
èLôä.שריפתם éãé ìò àìå çezéð éãé ìò©§¥¦©§Ÿ©§¥¤§¥

הגמרא: עצמו,íúäåמבררת משיח כהן בפר -ïì àðî השורף שצריך לנו מנין - §¨¨§¨¨
הגמרא: משיבה העור. את להפשיט לו שאסור לנו ומנין איבריו, את ¨§©§àéðúcלנתח

משיח כהן פר לגבי נאמר יאֿיב)בברייתא, ד על (ויקרא ּבׂשרֹו ּכל ואת הּפר עֹור ְְְֶֶַַָָָ'ואת

ּכרעיו ועל àéöBäåראׁשֹו ,BLøôe Baø÷å,'וגו הּפר' ּכל BàéöBnLאת ãnìî את-] ְְַָָֹ§¦§¦§§¦ֶַָָ§©¥¤¦
כןíìLהפר] אם הברייתא: שואלת איבריו. כל ש ìBëéעם לומר íìLאני epôøNé ¨¥¨¦§§¤¨¥

הברייתא: משיבה כלל. ינתחו ïàkולא øîàðמשיח כהן åéòøëe'בפר BLàø' בפסוק ¤¡©¨Ÿ§¨¨
ּכרעיו',(שם) ועל ראׁשֹו ïläì'על øîàðåהמזבח על עולה הקטרת 'Làø'לגבי ְְַַָָֹ§¤¡©§©¨Ÿ

'íéòøë'eח)בפסוק א ובפסוק(ויקרא הראׁש' את וגו' אהרן ּבני יג)'וערכּו (שם §¨©¦ְְְֲֵֶַָָֹֹ

ּבּמים', ירחץ והּכרעים שוה,'והּקרב בגזירה ïlälולומדים äîמקטירה ìòבעולה, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָ©§©¨©
,çezéð éãéבה נאמר ו)שהרי א לנתחיה',(ויקרא אתּה ïàk'ונּתח óà כהן בפר §¥¦©ְְִִֶַָָָֹ©¨

מקטירו çezéð.משיח éãé ìò,הברייתא גםéàשואלת נלמד כן אם -ïläl äî ©§¥¦©¦©§©¨
איבריה מקטיר èLôäבעולה, éãé ìòבה נאמר שהרי את (שם)העור, 'והפׁשיט ©§¥¤§¥ְְִִֶ

ïàkהעֹולה', óàאיבריו יקטיר משיח כהן èLôäבפר éãé ìò משיבה העור. ָָ©¨©§¥¤§¥
øîBìהברייתא, ãeîìzמשיח כהן יא)בפר ד BLøôe',(שם Baø÷å' שאין ללמד ©§©§¦§¦§

בשריפתו. משיח כהן פר של העור את מפשיטים

הגמרא: àãeîìzמבררת éàî.העור את להפשיט שאין ופרשו' מ'וקרבו לומדים כיצד -,àtt áø øîàעֹור (שם)נאמר 'ואת ©©§¨¨©©¨¨ְֶ

ולומדים ּופרׁשֹו', וקרּבֹו וגו' ּבׂשרֹו ּכל ואת BLøtLהּפר íLkמכוסה שלו הרעי -Baø÷a את להוציא ארץ דרך שאין בכריסו, - ְְְְְִִֶַָָָ§¥¤¦§§¦§
מגולה , כשהוא מכוסה BøNaגם Ckהפרש לשריפתו,BøBòaיהיה הפר הוצאת להקיש התורה הוסיפה כך אחר ומיד יפשיטנו. ולא ¨§¨§

יב)שנאמר העור.(שם את יפשיט לא בשריפה שגם ללמדנו אֹותֹו', וׂשרף וגו' הּפר ּכל את ְְִֶַַָָָ'והֹוציא 

במשנה: íéãâa,שנינו ïéànèî éúîéàî מביאה הגמרא ברובן. האור משיצית אומר, שמעון רבי העזרה. לחומת חוץ משיצאו ¥¥¨©§©§¦§¨¦
קמא: תנא של טעמו את המבארת ïðaø,ברייתא eðzהכיפורים יום של ושעיר פר לגבי בתורה כז)נאמר טז 'àéöBé(ויקרא ¨©¨¨¦

,'eôøNå äðçnì õeçî ìà,אחד למחנה מחוץ כשיצאו מיד הוא שריפתם שמקום הברייתא,ומשמע פר ïläìומקשה לגבי ¤¦©©£¤§¨§§©¨
משיח, כהן ופר íäìהעדה ïúBð äzà ל מחוץ לשרפם מצריך אתה -ìLå ,úBðçî L אילוïàk הכפורים יום של ושעיר בפר ©¨¥¨¤¨Ÿ©£§¨

íäì ïúBð äzà ל מחוץ לשרפם מצריך -úçà äðçî הם גם הכיפורים יום של ושעיר פר והרי כך, לומר אפשר וכי בלבד, ©¨¥¨¤©£¤©©
והשעיר  הפר שריפת אכן הברייתא, מתרצת מזה. זה ללמוד אותם הקישה והתורה העדה, ופר משיח כהן פר כמו הפנימיות מחטאות

אלא מחנות, לשלוש מחוץ øîàðהיא änì ïk íàהכיפורים יום של ושעיר äðçnì'בפר õeçî',אחד מחנה øîBìשמשמעו ¦¥¨¨¤¡©¦©©£¤©
Eì שàöiL ïåék מ úçàהבשר äðçîì õeçמיד,íéãâa íéànèî והׂשֹורף' מכן שלאחר הפסוק לענין נאמר למחנה' ו'מחוץ §¥¨¤¨¨§©£¤©©§©§¦§¨¦ְֵַ

ּבגדיו'. יכּבס ְְֵַָָָאֹותם

הגמרא: שואלת מחנות. לשלוש מחוץ הוא משיח כהן פר שריפת שמקום הדין מקור את מבררת כהן íúäåהגמרא בפר שם, - §¨¨
ïìמשיח àðî:הגמרא משיבה מחנות. לשלוש מחוץ ששריפתו לנו מנין -àéðúc,משיחבברייתא כהן פר לגבי (ויקרא נאמר §¨¨§©§¨
יב) øtäד ìk úà àéöBäå' התורה וכוונת לּמחנה', מחּוץ מ אל ìשיוציאו õeçìL.úBðçî L:הברייתא øîBàשואלת äzà §¦¤¨©¨ֲִֶֶַַ§¨Ÿ©£©¨¥

מ  ìשיוציאו õeçìLBðéà Bà ,úBðçî Lהכוונה אין שמא -àlà מ úçàשיוציאו äðçîì õeç.הפסוק כמשמעות בלבד, §¨Ÿ©£¥¤¨§©£¤©©
הברייתא: äãòäמשיבה øôa øîBà àeäLk(כא הּפר(שם את øîBì'והֹוציא ãeîìz ïéàL ,'äðçnì õeçî ìà שאין - §¤¥§©¨¥¨ְִֶַָ¤¦©©£¤¤¥©§©

העדה, בפר כן לומר øîàðצריך øák éøäLבו,'ïBLàøä øtä úà óøN øLàk BúBà óøNå' העדה פר את שישרוף היינו ¤£¥§¨¤¡©§¨©©£¤¨©¤©¨¨¦
לכן, קודם נאמרה שפרשתו משיח כהן פר øîBìכשריפת ãeîìz äîeהריבוי,'äðçnì õeçî ìà' הוצאת ללמדך ענין אינו אם ©©§©¤¦©©£¤

ענין תנהו אחת, Bìמחנה ïzéì ל מחוץ העדה פר את שיוציא להצריך -,äiðL äðçî משיח כהן פר שגם לומדים ומההיקש ¦¥©£¤§¦¨
שניה, למחנה מחוץ øîBàמוציאו àeäLëe(ד ו a(שם 'äðçnì õeçî' ה ïLcøîBìהוצאת ãeîìz ïéàL צריך , שאין - §¤¥¦©©£¤§¤¤¤¥©§©

כן  øîàðלכתוב øák éøäLשישרפנו משיח כהן ïLcä',בפר CôL ìà' למדנו הרי למחנה, מחוץ שמוציאו שם שנאמר וכיון ¤£¥§¨¤¡©¤¤¤©¤¤
אלא הדשן, הוצאת במקום הוא למחנה מחוץ שריפתו Bìשמקום ïz לשרפו שיוציא משיח, כהן לפר ממנו ללמוד זה ריבוי תן - ¥

ל  úéLéìLמחוץ äðçî. ©£¤§¦¦
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
שוה, בגזרה ולומדים א. עמוד סח ïlälדף äîשריפתו משיח כהן éãéבפר ìò ©§©¨©§¥

çezéðהאיבריםèLôä éãé ìò àìå,העורïàk óà הכיפורים יום ושעיר בפר ¦©§Ÿ©§¥¤§¥©¨
èLôä.שריפתם éãé ìò àìå çezéð éãé ìò©§¥¦©§Ÿ©§¥¤§¥

הגמרא: עצמו,íúäåמבררת משיח כהן בפר -ïì àðî השורף שצריך לנו מנין - §¨¨§¨¨
הגמרא: משיבה העור. את להפשיט לו שאסור לנו ומנין איבריו, את ¨§©§àéðúcלנתח

משיח כהן פר לגבי נאמר יאֿיב)בברייתא, ד על (ויקרא ּבׂשרֹו ּכל ואת הּפר עֹור ְְְֶֶַַָָָ'ואת

ּכרעיו ועל àéöBäåראׁשֹו ,BLøôe Baø÷å,'וגו הּפר' ּכל BàéöBnLאת ãnìî את-] ְְַָָֹ§¦§¦§§¦ֶַָָ§©¥¤¦
כןíìLהפר] אם הברייתא: שואלת איבריו. כל ש ìBëéעם לומר íìLאני epôøNé ¨¥¨¦§§¤¨¥

הברייתא: משיבה כלל. ינתחו ïàkולא øîàðמשיח כהן åéòøëe'בפר BLàø' בפסוק ¤¡©¨Ÿ§¨¨
ּכרעיו',(שם) ועל ראׁשֹו ïläì'על øîàðåהמזבח על עולה הקטרת 'Làø'לגבי ְְַַָָֹ§¤¡©§©¨Ÿ

'íéòøë'eח)בפסוק א ובפסוק(ויקרא הראׁש' את וגו' אהרן ּבני יג)'וערכּו (שם §¨©¦ְְְֲֵֶַָָֹֹ

ּבּמים', ירחץ והּכרעים שוה,'והּקרב בגזירה ïlälולומדים äîמקטירה ìòבעולה, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָ©§©¨©
,çezéð éãéבה נאמר ו)שהרי א לנתחיה',(ויקרא אתּה ïàk'ונּתח óà כהן בפר §¥¦©ְְִִֶַָָָֹ©¨

מקטירו çezéð.משיח éãé ìò,הברייתא גםéàשואלת נלמד כן אם -ïläl äî ©§¥¦©¦©§©¨
איבריה מקטיר èLôäבעולה, éãé ìòבה נאמר שהרי את (שם)העור, 'והפׁשיט ©§¥¤§¥ְְִִֶ

ïàkהעֹולה', óàאיבריו יקטיר משיח כהן èLôäבפר éãé ìò משיבה העור. ָָ©¨©§¥¤§¥
øîBìהברייתא, ãeîìzמשיח כהן יא)בפר ד BLøôe',(שם Baø÷å' שאין ללמד ©§©§¦§¦§

בשריפתו. משיח כהן פר של העור את מפשיטים

הגמרא: àãeîìzמבררת éàî.העור את להפשיט שאין ופרשו' מ'וקרבו לומדים כיצד -,àtt áø øîàעֹור (שם)נאמר 'ואת ©©§¨¨©©¨¨ְֶ

ולומדים ּופרׁשֹו', וקרּבֹו וגו' ּבׂשרֹו ּכל ואת BLøtLהּפר íLkמכוסה שלו הרעי -Baø÷a את להוציא ארץ דרך שאין בכריסו, - ְְְְְִִֶַָָָ§¥¤¦§§¦§
מגולה , כשהוא מכוסה BøNaגם Ckהפרש לשריפתו,BøBòaיהיה הפר הוצאת להקיש התורה הוסיפה כך אחר ומיד יפשיטנו. ולא ¨§¨§

יב)שנאמר העור.(שם את יפשיט לא בשריפה שגם ללמדנו אֹותֹו', וׂשרף וגו' הּפר ּכל את ְְִֶַַָָָ'והֹוציא 

במשנה: íéãâa,שנינו ïéànèî éúîéàî מביאה הגמרא ברובן. האור משיצית אומר, שמעון רבי העזרה. לחומת חוץ משיצאו ¥¥¨©§©§¦§¨¦
קמא: תנא של טעמו את המבארת ïðaø,ברייתא eðzהכיפורים יום של ושעיר פר לגבי בתורה כז)נאמר טז 'àéöBé(ויקרא ¨©¨¨¦

,'eôøNå äðçnì õeçî ìà,אחד למחנה מחוץ כשיצאו מיד הוא שריפתם שמקום הברייתא,ומשמע פר ïläìומקשה לגבי ¤¦©©£¤§¨§§©¨
משיח, כהן ופר íäìהעדה ïúBð äzà ל מחוץ לשרפם מצריך אתה -ìLå ,úBðçî L אילוïàk הכפורים יום של ושעיר בפר ©¨¥¨¤¨Ÿ©£§¨

íäì ïúBð äzà ל מחוץ לשרפם מצריך -úçà äðçî הם גם הכיפורים יום של ושעיר פר והרי כך, לומר אפשר וכי בלבד, ©¨¥¨¤©£¤©©
והשעיר  הפר שריפת אכן הברייתא, מתרצת מזה. זה ללמוד אותם הקישה והתורה העדה, ופר משיח כהן פר כמו הפנימיות מחטאות

אלא מחנות, לשלוש מחוץ øîàðהיא änì ïk íàהכיפורים יום של ושעיר äðçnì'בפר õeçî',אחד מחנה øîBìשמשמעו ¦¥¨¨¤¡©¦©©£¤©
Eì שàöiL ïåék מ úçàהבשר äðçîì õeçמיד,íéãâa íéànèî והׂשֹורף' מכן שלאחר הפסוק לענין נאמר למחנה' ו'מחוץ §¥¨¤¨¨§©£¤©©§©§¦§¨¦ְֵַ

ּבגדיו'. יכּבס ְְֵַָָָאֹותם

הגמרא: שואלת מחנות. לשלוש מחוץ הוא משיח כהן פר שריפת שמקום הדין מקור את מבררת כהן íúäåהגמרא בפר שם, - §¨¨
ïìמשיח àðî:הגמרא משיבה מחנות. לשלוש מחוץ ששריפתו לנו מנין -àéðúc,משיחבברייתא כהן פר לגבי (ויקרא נאמר §¨¨§©§¨
יב) øtäד ìk úà àéöBäå' התורה וכוונת לּמחנה', מחּוץ מ אל ìשיוציאו õeçìL.úBðçî L:הברייתא øîBàשואלת äzà §¦¤¨©¨ֲִֶֶַַ§¨Ÿ©£©¨¥

מ  ìשיוציאו õeçìLBðéà Bà ,úBðçî Lהכוונה אין שמא -àlà מ úçàשיוציאו äðçîì õeç.הפסוק כמשמעות בלבד, §¨Ÿ©£¥¤¨§©£¤©©
הברייתא: äãòäמשיבה øôa øîBà àeäLk(כא הּפר(שם את øîBì'והֹוציא ãeîìz ïéàL ,'äðçnì õeçî ìà שאין - §¤¥§©¨¥¨ְִֶַָ¤¦©©£¤¤¥©§©

העדה, בפר כן לומר øîàðצריך øák éøäLבו,'ïBLàøä øtä úà óøN øLàk BúBà óøNå' העדה פר את שישרוף היינו ¤£¥§¨¤¡©§¨©©£¤¨©¤©¨¨¦
לכן, קודם נאמרה שפרשתו משיח כהן פר øîBìכשריפת ãeîìz äîeהריבוי,'äðçnì õeçî ìà' הוצאת ללמדך ענין אינו אם ©©§©¤¦©©£¤

ענין תנהו אחת, Bìמחנה ïzéì ל מחוץ העדה פר את שיוציא להצריך -,äiðL äðçî משיח כהן פר שגם לומדים ומההיקש ¦¥©£¤§¦¨
שניה, למחנה מחוץ øîBàמוציאו àeäLëe(ד ו a(שם 'äðçnì õeçî' ה ïLcøîBìהוצאת ãeîìz ïéàL צריך , שאין - §¤¥¦©©£¤§¤¤¤¥©§©

כן  øîàðלכתוב øák éøäLשישרפנו משיח כהן ïLcä',בפר CôL ìà' למדנו הרי למחנה, מחוץ שמוציאו שם שנאמר וכיון ¤£¥§¨¤¡©¤¤¤©¤¤
אלא הדשן, הוצאת במקום הוא למחנה מחוץ שריפתו Bìשמקום ïz לשרפו שיוציא משיח, כהן לפר ממנו ללמוד זה ריבוי תן - ¥

ל  úéLéìLמחוץ äðçî. ©£¤§¦¦
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המשך בעמוד עג

jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtohw cren
øåëá ïæà íøö-ok zeyrl xeq`e .el xzen `die men lra `diy ick ,hrn epf`n jzg

) "ea didi `l men" meyn(ak `xwiemen ea lihd m`e .men ea lihz `l ,xnelk-

zn m`e ,epnn dpdi `lc opax edeqpw-.epnn oipdp eipa oi`àúééøåàã àøåñéàã íåùî
àåä-oiekzn `la `dc ,`ed `ziixe`c `xeqi` e`lc ,crena ezk`ln oeekc i`d la`

.ixnbl xzenéåâì åãár øëî-,opax edeqpw

iebd on gxa i`c ,zexigl `vie-l`xyi oi`

zn m`e ,ezcearl etekl leki-oileki eipa oi`

.eteklúåöîî äéì r÷ôî àîåé ìëã-onf lkc

.zevna wqer epi` iebd zeyxa `edyàøáâ-

`ly opax eqpw ,dk`ln zeyrl oeekzpc

.dpnn zepdilïðáø äåñð÷ àðåîî-eipa elit`e

.dpnn zepdil oileki oi`äöåå÷úðù-elhip

.day mivew dpnnäáééèð-jiledy ,dlafp

.ze`yne zelbra lafdäøééãéð-xic ici lr

lk .(dlacfp) `id rwxw zcear dlafl .dnda

rxfz `lc ,eqpw ok it lr s`e ,edpip opaxcn ipd

.ziriay i`venlåéúåøäè àîéè-,exiag ly

.erxtl aiigc eqpwàåä øëéð åðéàù ÷æéä-`dc

.`ed dipiraìëàé äî åì ïéàù äìårô øëù-

.lk`i dn lretl el oi`yåäî-el oziy

.lek`l dn el `diy ick exkeyle ,dk`ln

éàî ééåúàì-xkenl i`-jxevl dil ipz `d

dn el oi`y ,dlert xky iiez`l `l` .crend

.xzenc ,lk`iùøôî à÷ éùåøô-jxevl

.lk`i dn xkenl el oi`y oebk ?cvik crend

.dlert xkyl dpin heytiz `l mlerleíàå
åðéîàî åðéà-.dell delnìëàé äî åì ïéàù
éàî ééåúàì-del meyn m`-m` xn`w `d

ivexzl ivn `l `kde .xzen epin`n epi`

m`c `zlin inxzin ikdc ,yxtn `w iyext

lk`i dn el oi`y epin`n epi`-`zlin e`l

ikd e`la xzen `dc ,`id.øëù ééåúàì åàì
äìårô-lk`i dn xteql el oi`y-elega ixy

.cren lyéøúùú éîð äëàìî ìë-axra

ly elega dlert xky ixzyi` `dc ,gqtd

oi`y dlert xkyc dipin heytiz `l` .cren

lk`i dn el-.cren ly elega xeq`é÷úîó
àôô áø äì-i`dn jixtcn .jixt zyy axc`

iaxra dk`ln oiyer zeipne` yly opzc

'ek migqt-i`yxy dk`ln lk :xaq `nl`

dze` oiyer cren ly elega zeyrl dz`

.gqtd axraéøúùéì ïéðá ïë íà-axra

xzen miaxd zeyxl ddebd lzek `dc ,gqtd

.cren ly elega ezepalé÷úîàðéáø äì ó-

:opiqxb ikd .`tt axk inp xaqáø øîà àìà
.éùàáåè íåé êøåö íåùî-yly oebk ,ixy

,lk`i dn el oi` m` oicd `ede .`l eze zeipne`

.dfn lecb aeh mei jxev oi`cäðùîìáà
åøöçì àåä äðôî-eiykr dil rnyn `de

.exvgl zxg` xvgay zian `ianyùùåç íà
-.eapbi `nyàøîâïéà àùéø úøîà àäå

ïéðôî-.zial zianøöçáù úéáì ïàúà àôéñ
-.exvgl exvgay zian `ed dptn :ipzw ikde

ïì ÷éãá-.ivexzl opirci i`øùò äòáøàá-

.milk oi`iane oikilenãråî ìù åìåçá-.oi`ian oi`åðéîàîá ïàë-one`l-.`ed jxevl `lyc ,oi`ian oi`åðéîàî ïéà-.oi`ian
àéðúäå
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äáééèðÐ dxiicp e`mivew elhp la` .opaxcn rwxway dk`ln epiid :qxhpewa yxit

) oihibae .rwxw zcear ef oi` Ða,cn!opaxc dk`ln dveewac :qxhpewa yxit (

zaya opixn`c ,`ziixe`c ied Ð edc lk mixaegnc ,miyelz mivewa ixii`c xnel jixve

)(`,bwoi`y it lr s`e .`edy lk Ð rwxwd z` zetil m` ,oicxf cxfnde oiyler ylezd :

oebk ,zay iab xehtc mzd xn`wc ,zetil oiekn

opira `l ziriay iab la` Ð dixagc `rx`a

.zaygn zk`ln

äáééèð.zenda laf :qxhpewa yxit

da yxeg :l`ppg epiax yexitae

mewn lkne .ok yxtn inlyexiae .`xizi dyixg

gken ikid :dywe Ð dxezd on `dzy d`xp oi`

) zexekaa dipin(a,clxekaa ofe` mxvc `ira

"gleyd" wxta ,inp ecar xkene ?`ziixe`c iedc

)(a,cn oihibrwtc `nlr ilekc car iab `d ?

ziriayac :mz epiax xne`e !ith xing zevnn

) `nw wxt oiyecwa xn`ck ,xingp(`,kdnk :

heytl yi ikd meyn ,ziriay ly dwa` dyw

mewn meyan ith xingdl ie`x :inp i` .ipd lk

oiwfipd (seqa) xn`ck ,da oilflfn eidc meyn Ð

)(`,cpiziin jkl ,ziriayd lr oiceyg eidy

.dpin xity

ïéàjxevl `l` 'ek micar miza oigwel

Ð crendoicd `ed :sqei epiax axd yxit

xeq` `dc ,crend jxevl jixv mixac x`ya

`zeax `l` ,crend jxevl `l` zexit xeknl

ixy Ð `iqdxta oiiedc ipd 'it`c ,ol rnyn `w
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ïàk :déì ïðépLå !ãrBnä CøBöì ïðéàL ét ìò óàå ïneàä¯ïàk ,øNr äraøàa¯ìL Bleça ¨¨§©©¦¤¥¨§¤©¥§©¥©¥¨§©§¨¨¨¨¨§¤
ïàk ;ãrBî ìL Bleça àäå àä :àîéà úéraéà .ãrBî¯ïàk ,Bðéîàîa¯.Bðéîàî BðéàLa ¥¦¨¥¥¨¨§¨§¤¥¨§©£¦¨§¤¥©£¦

:àéðúäå

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



קכג               

        
        

           
       

         
         

      
         

      
          

       
        

        
       

         
       

          


       
        

      
         

       
        

        
       

        
       
       

          
        

        
          

          
          

        
 


       

    
        


        

        
          

    
      

          
          

       
   

       
          

         
          



      
       

        
         

         
          

         
        

     
        

        
        

      
       

        
        

        
         

       
         

        
        

        
         

         
       

      
       

         
      

      
        

        
         

          
         

       
      

        
         

      
         

         
      


       

       
     

         
  


         

      
        

 
      

































































































































































































































המשך בעמוד עג

jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtohw cren
øåëá ïæà íøö-ok zeyrl xeq`e .el xzen `die men lra `diy ick ,hrn epf`n jzg

) "ea didi `l men" meyn(ak `xwiemen ea lihd m`e .men ea lihz `l ,xnelk-

zn m`e ,epnn dpdi `lc opax edeqpw-.epnn oipdp eipa oi`àúééøåàã àøåñéàã íåùî
àåä-oiekzn `la `dc ,`ed `ziixe`c `xeqi` e`lc ,crena ezk`ln oeekc i`d la`

.ixnbl xzenéåâì åãár øëî-,opax edeqpw

iebd on gxa i`c ,zexigl `vie-l`xyi oi`

zn m`e ,ezcearl etekl leki-oileki eipa oi`

.eteklúåöîî äéì r÷ôî àîåé ìëã-onf lkc

.zevna wqer epi` iebd zeyxa `edyàøáâ-

`ly opax eqpw ,dk`ln zeyrl oeekzpc

.dpnn zepdilïðáø äåñð÷ àðåîî-eipa elit`e

.dpnn zepdil oileki oi`äöåå÷úðù-elhip

.day mivew dpnnäáééèð-jiledy ,dlafp

.ze`yne zelbra lafdäøééãéð-xic ici lr

lk .(dlacfp) `id rwxw zcear dlafl .dnda

rxfz `lc ,eqpw ok it lr s`e ,edpip opaxcn ipd

.ziriay i`venlåéúåøäè àîéè-,exiag ly

.erxtl aiigc eqpwàåä øëéð åðéàù ÷æéä-`dc

.`ed dipiraìëàé äî åì ïéàù äìårô øëù-

.lk`i dn lretl el oi`yåäî-el oziy

.lek`l dn el `diy ick exkeyle ,dk`ln

éàî ééåúàì-xkenl i`-jxevl dil ipz `d

dn el oi`y ,dlert xky iiez`l `l` .crend

.xzenc ,lk`iùøôî à÷ éùåøô-jxevl

.lk`i dn xkenl el oi`y oebk ?cvik crend

.dlert xkyl dpin heytiz `l mlerleíàå
åðéîàî åðéà-.dell delnìëàé äî åì ïéàù
éàî ééåúàì-del meyn m`-m` xn`w `d

ivexzl ivn `l `kde .xzen epin`n epi`

m`c `zlin inxzin ikdc ,yxtn `w iyext

lk`i dn el oi`y epin`n epi`-`zlin e`l

ikd e`la xzen `dc ,`id.øëù ééåúàì åàì
äìårô-lk`i dn xteql el oi`y-elega ixy

.cren lyéøúùú éîð äëàìî ìë-axra

ly elega dlert xky ixzyi` `dc ,gqtd

oi`y dlert xkyc dipin heytiz `l` .cren

lk`i dn el-.cren ly elega xeq`é÷úîó
àôô áø äì-i`dn jixtcn .jixt zyy axc`

iaxra dk`ln oiyer zeipne` yly opzc

'ek migqt-i`yxy dk`ln lk :xaq `nl`

dze` oiyer cren ly elega zeyrl dz`

.gqtd axraéøúùéì ïéðá ïë íà-axra

xzen miaxd zeyxl ddebd lzek `dc ,gqtd

.cren ly elega ezepalé÷úîàðéáø äì ó-

:opiqxb ikd .`tt axk inp xaqáø øîà àìà
.éùàáåè íåé êøåö íåùî-yly oebk ,ixy

,lk`i dn el oi` m` oicd `ede .`l eze zeipne`

.dfn lecb aeh mei jxev oi`cäðùîìáà
åøöçì àåä äðôî-eiykr dil rnyn `de

.exvgl zxg` xvgay zian `ianyùùåç íà
-.eapbi `nyàøîâïéà àùéø úøîà àäå

ïéðôî-.zial zianøöçáù úéáì ïàúà àôéñ
-.exvgl exvgay zian `ed dptn :ipzw ikde

ïì ÷éãá-.ivexzl opirci i`øùò äòáøàá-

.milk oi`iane oikilenãråî ìù åìåçá-.oi`ian oi`åðéîàîá ïàë-one`l-.`ed jxevl `lyc ,oi`ian oi`åðéîàî ïéà-.oi`ian
àéðúäå

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

äáééèðÐ dxiicp e`mivew elhp la` .opaxcn rwxway dk`ln epiid :qxhpewa yxit

) oihibae .rwxw zcear ef oi` Ða,cn!opaxc dk`ln dveewac :qxhpewa yxit (

zaya opixn`c ,`ziixe`c ied Ð edc lk mixaegnc ,miyelz mivewa ixii`c xnel jixve

)(`,bwoi`y it lr s`e .`edy lk Ð rwxwd z` zetil m` ,oicxf cxfnde oiyler ylezd :

oebk ,zay iab xehtc mzd xn`wc ,zetil oiekn

opira `l ziriay iab la` Ð dixagc `rx`a

.zaygn zk`ln

äáééèð.zenda laf :qxhpewa yxit

da yxeg :l`ppg epiax yexitae

mewn lkne .ok yxtn inlyexiae .`xizi dyixg

gken ikid :dywe Ð dxezd on `dzy d`xp oi`

) zexekaa dipin(a,clxekaa ofe` mxvc `ira

"gleyd" wxta ,inp ecar xkene ?`ziixe`c iedc

)(a,cn oihibrwtc `nlr ilekc car iab `d ?

ziriayac :mz epiax xne`e !ith xing zevnn

) `nw wxt oiyecwa xn`ck ,xingp(`,kdnk :

heytl yi ikd meyn ,ziriay ly dwa` dyw

mewn meyan ith xingdl ie`x :inp i` .ipd lk

oiwfipd (seqa) xn`ck ,da oilflfn eidc meyn Ð

)(`,cpiziin jkl ,ziriayd lr oiceyg eidy

.dpin xity

ïéàjxevl `l` 'ek micar miza oigwel

Ð crendoicd `ed :sqei epiax axd yxit

xeq` `dc ,crend jxevl jixv mixac x`ya

`zeax `l` ,crend jxevl `l` zexit xeknl

ixy Ð `iqdxta oiiedc ipd 'it`c ,ol rnyn `w

enk `rpiv ipd jixv i` oeir jixve .crend jxevl

) milke zeqk zexitc `iddaa cenr onwl,(

) lirlc `idde(a,aijixvn Ð zexit qipkn

.dpyna epi`y it lr s` ,`rpiv `xnba

ïéàÐzial zian oiptnzian xizn inlyexia

.elya xecl mc`l axry ,ezial xg`¨¥
liaya

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

åéøçà Bða eñð÷ øBëa ïæà íøö¯àøeñéàc íeMî ¨©Ÿ¤§¨§§©£¨¦§¦¨
úîe éBâì Bcár øëî :øîBì éöîz íàå .àúééøBàc§©§¨§¦¦§¥©¨©©§§¥

åéøçà Bða eñð÷¯déì r÷ôî àîBé ìëc íeMî ¨§§©£¨¦§¨¨©§©¥
ïðaø ñéð÷ àøáb ?éàî àëä ,úBönî¯,déúéì àäå ¦¦§¨¨©©§¨¨¥©¨©§¨¥¥

:déì øîà !déúéà àäå ,ïðaø ñéð÷ àðBîî :àîìc Bà¦§¨¨¨¨¥©¨©§¨¦¥£©¥
úéréáMa äöåe÷úpL äãN ,äeúéðz¯éàöBîì røfz §¦¨¨¤¤¦§©§¨©§¦¦¦¨©§¨¥

äøéicð Bà äáéihð ,úéréáL¯éàöBîì røfz àì §¦¦¦©§¨¦©§¨Ÿ¦¨©§¨¥
dáéèä ,ïðéè÷ð :àðéðç øa éñBé éaø øîàå .úéréáL§¦¦§¨©©¦¥©£¦¨¨§¦©¥¦¨

úîe¯déãéãì :àîìà .drøBæ Bða¯,ïðaø eñð÷ ¥§§¨©§¨§¦¥¨§©¨©
déøáì¯déãéãì :éîð àëä .ïðaø eñð÷ àì¯eñð÷ ¦§¥¨¨§©¨©¨¨©¦§¦¥¨§

déøáì ,ïðaø¯,ïðéè÷ð :ééaà øîà .ïðaø eñð÷ àì ©¨©¦§¥¨¨§©¨©¨©©©¥¨§¦©
úîe åéúBøäè ànéè¯éàî .åéøçà Bða eñð÷ àì ¦¥¨¢¨¥Ÿ¨§§©£¨©

àîrè¯déãéãì .÷féä déîL àì økéð BðéàL ÷féä ©§¨¤¥¤¥¦¨¨§¥¤¥§¦¥
¯déøáì ,ïðaø eñð÷¯.ïðaø eñð÷ àìäðùîïéà ¨§©¨©¦§¥¨¨§©¨©¥

Bà ,ãrBnä CøBöì àlà äîäáe íéãár ,íéza ïéç÷Bì§¦¨¦£¨¦§¥¨¤¨§¤©¥
.ìëài äî Bì ïéàL øëBnä CøBöìàøîâdépéî àra §¤©¥¤¥©Ÿ©§¨¦¥

ìëài äî Bì ïéàL älert øëN :ïîçð áøî àáø̈¨¥©©§¨§©§¨¤¥©Ÿ©
Bì ïéàL øëBnä CøBöì Bà ,àðéðz :déì øîà ?eäî©£©¥¨¥¨§¤©¥¤¥

éàî ééezàì .ìëài äî¯?älert øëN ééezàì åàì ©Ÿ©§©¥©¨§©¥§©§¨
ïéà :ééaà déáéúéà .Løôî à÷ éLeøt ,àì :déì øîà£©¥¨¨¥¨§¨¥¦¦¥©©¥¥
ïéàL Bà Bðéîàî Bðéà íàå ,ãrBna áBç éøèL ïéáúBk§¦¦§¥©¥§¦¥©£¦¤¥

ìëài äî Bì¯ìëài äî Bì ïéàL .áBzëé äæ éøä ©Ÿ©£¥¤¦§¤¥©Ÿ©
éàî ééezàì¯.dðéî rîL ?älert øëN ééezàì åàì §©¥©¨§©¥§©§¨§©¦¨

ìL :íéøîBà íéîëçå :úLL áø áéúBî:úBöç ãr íéçñt éáøra äëàìî ïéNBr úBiðîeà L ¦©¥¤©£¨¦§¦¨Ÿ¨ª¦§¨¨§©§¥§¨¦©£
ïéèéiçä .ïéñáBkäå ,ïéøtqäå ,ïéèéiçä¯ïéøtqä ,ãrBî ìL Bleça Bkøãk øôBz èBéãä ïkL ©©¨¦§©©¨¦§©§¦©©¨¦¤¥¤§¥§©§§¤¥©©¨¦

ïéñáBkäå¯ìL Bleça ñaëìe øtñì ïéøzeî ïéøeñàä úéaî àöBiäå íiä úðéãnî ïéàaä ïkL §©§¦¤¥©¨¦¦§¦©©¨§©¥¦¥¨£¦¨¦§©¥§©¥§¤
éøL ìëài äî Bì ïéàL älert øëN Cúòc à÷ìñ éàå .ãrBî¯,eøzLéì énð úBëàìî ìk ¥§¦¨§¨©£¨§©§¨¤¥©Ÿ©¨¥¨§¨©¦¦§§

é÷úî !ìëài äî Bì ïéàL älert øëN àkéà àäc,éøzLéì ïéða ,äzrî àlà :àtt áø dì ó §¨¦¨§©§¨¤¥©Ÿ©©§¦¨©©¨¤¨¥©¨¦§¨¦§§¥
íéaøä úeLøì ääBbä ìúBk ïkL¯é÷úî !äðkqä éðtî Bkøãk äðBáe øúBñ:àðéáø dì ó ¤¥¤©¤¦§¨©¦¥¤§©§¦§¥©©¨¨©§¦¨¨¦¨

:éLà áø øîà àlà !ïéøáBLå ïéhéb íéLð éLecé÷ ïéáúBk ïkL ,éøzLéì øìáì ,äzrî àlà¤¨¥©¨©§¨¦§§¥¤¥§¦¦¥¨¦¦¦§§¦¤¨¨©©©¦
ãrBî !?úéîø à÷ øNr äraøàà ãrBî¯àãéñt íB÷îáe ,àeä àçøéè íeMî¯.ïðaø eøL ¥©©§¨¨¨¨¨¨¥¥¦¦§¨¦§§¥¨¨©¨©

øNr äraøà¯áBè íBé CøBöc éãéî ,àeä áBè íBé CøBö íeMî¯CøBö åàìc éãéî ,ïðaø eøL ©§¨¨¨¨¦¤¦¦§¤¨©¨©¦¦§¨¤
áBè íBé¯.ïðaø eøL àìäðùîì úéaî ïépôî ïéàïéàéáî ïéà .Bøöçì àeä äpôî ìáà ,úéá ¨¨©¨©¥§©¦¦©¦§©¦£¨§©¤©£¥¥§¦¦

íäì LLBç íà ,ïneàä úéaî íéìk¯.úøçà øöçì ïpôîàøîâïépôî ïéà àLéø zøîàäå ¥¦¦¥¨¨¦¥¨¤§©¨§¨¥©¤¤§¨¨§©§¥¨¥§©¦
:àtt áø øîà ."ïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ïéàå" .øöçaL úéaì ïàúà àôéñ :ééaà øîà !ììk§¨¨©©©¥¥¨£¨©©¦¤¤¨¥§¥§¦¦¥¦¦¥¨¨¨©©©¨
úéaî íéìk ïéàéáîe ïéëéìBî :eäðéîøe .ïneàä úéaî íéìk ïéàéáî ïéà ,ïðz :àáø ïì ÷éãä¥¨¨¨§©¥§¦¦¥¦¦¥¨¨§¦§¦¦§¦¦¥¦¦¥

ïàk :déì ïðépLå !ãrBnä CøBöì ïðéàL ét ìò óàå ïneàä¯ïàk ,øNr äraøàa¯ìL Bleça ¨¨§©©¦¤¥¨§¤©¥§©¥©¥¨§©§¨¨¨¨¨§¤
ïàk ;ãrBî ìL Bleça àäå àä :àîéà úéraéà .ãrBî¯ïàk ,Bðéîàîa¯.Bðéîàî BðéàLa ¥¦¨¥¥¨¨§¨§¤¥¨§©£¦¨§¤¥©£¦

:àéðúäå

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

מועד קטן. מי שהפך - פרק שני דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קכד
jtdy ina cenr bi sc ± ipy wxtohw cren

àéðúäå-milke xnv la` ,od crend jxevl qeke ck :`reiq-.crend jxev oi`íàå
åì ïéà-lk`i dn one`l-.exky el ozepåðéîàî åðéà íàå úøçà øöçì ïðôî-xvga

.zxg`åúéá êåúì ïàéáî-.o`ian epin`n epi`ya :`nl`àéù÷ ïéëéìåî-ipzwc

`kile .oikilen oi`c oky lk ,oi`ian oi` ipzw `kdc 'ipzne ,oikilen minrtc oizipzn

epin`n oi`a uxzl-epin`n i`n oikilenc

!jiiyàø÷érî ïééðùãë-,xyr drax`a o`k

.cren ly elega o`käðùîïéôçî-.oiqkn

úåùåùãä-.`qiicl oihig oiyzeke oiycy

úåñåøâäå-.oiqixbl oilet oipgehyärðöá-

.crend jxevl `ly gwel df :exn`i `ny

àøîâéùåì÷à-oiwgexn mitpra edqkny

.xenb ieqk ied `lc ,dfn dféëåîñà-mitprd

.xenb ieqk iedc ,dfl df jneqéøë ïéîë-

.zeqkl oigep ediy ick ,cgia oze` oiqpkn

ììë éãár àìã íîör ìr åøéîçä-.`xnegle

àîìã åà-drpva zeyrl onvr lr exingd

`iqdxta zeyrl oivex m`e ,ozrcn-,oiyer

.`lewleéùåùã-:ixn`c `ki` .d`eaz iyc

iyeyc-oixeye mipyl `cg d`eaz oixaynd

.'ek minaàúðåë-epiid ,oze` oizzely znqek

.`wligíå÷î ìëá íéàîè-oia d`neh oilawn

mikxka oia mixtka) ol `niiwc .(`,n migqt:

dxykedy ,d`neh zlawn mikxk ipa ly zleq

diwp zleq` oicitwn oi` mixtk ipae .mina

xyked `ly ,xedh odly zleqe ,mina zezll

`wlig la` .mlern-elit` ,mewn lka oi`nh

meyn ,dzizl `la mdl xyt` i`c .mixtka

:`ina edl ixyc ,xykzin `dc ,oi`nh ikd

`ina edl ixyc otlwine `zpek ied mlerl

.dtilw ixycåäéé÷ìç ìé÷ùã-lhepyk ,xnelk

.wlg iede dtilwdàúééôåøë-.minya ixken

åëøãë ìråðå çúåô åéèñì çåúô úåðç-li`ed

.zeiepg x`yk miaxd zeyxl gezt epi`eçúåô
ãçà úìã ìråðå ãçà úìã-ekxck la`-,`l

.ekxck xken epi`éøéôá àä-ceygl yiy

.dpyd zeni jxevl dpewyïéìáúá-xken

oipiyxke aexk oebk ,ekxck-oircei lkd

oie`x oi`y ,`cyg `kile ,od crend jxevlc

jkld .miiwzdl-.xzen `iqdxta elit`

êôäù éî êìò ïøãä

åìàåúðéãîî àáä ãråîá ïéçìâî'åë íéä-

glbl leki did `ly ,qep` didy itl ,crena

.mcewíëçì ìàùðù éîå-,glbl `ly xcpy

.crena mkgl l`yeåúøäèì åúàîåèîxifp .

,exfp xnyn epi` aeye ,ez`nehn dlryk `nh

ez`nehn dlry rxevn oke .glbne-glbn

mcew glbl i`pt mdl did `ly itl ,lbxa

.lbxd
àøîâéëä

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

ìéáùáÐ oexg`d aeh mei ceakzg` gzet miaxd zeyxl dgezt zepgc `yixn la`

meia dinwe`l yic .jixt `l Ð `weya ediigxe`a xizn `ped axe ,zg` lrepe

oexg`d aeh mei axr `dc .crend lega ixiinc ,`tiqn jixt ikdle .crend lega `le ,aeh

.crend leg

ïéìáúá.oipiyxke aexk :qxhpewa yxit

aexkc :uxt iax zetqeza dywde

) opixn` `dc ,oilaz oiaeyg opi` heltweoileg

(`,e`l sl`a elit`e ,iciar `nrhl oilazc :

m` ik xryl jixv epi` Ð heltwe ztle .liha

) "dypd cib" wxt `zi`ck ,miyya(a,ev my.

dviac `nw wxta ,okxck oikecip jk oilaze

)(`,ciipin :yxit jexrae .aexk epi` ok m` .

.minya

êôäù éî êìò ïøãä

åìàåcrena oiglbnÐjci`a `pzc meyn

,crend jxevl oiyery mixac oiwxit

el`e inp ipzw Ð oick miyrpc zexit ixken enk

.crend jxevl ,oick `ly miyrp

àöåéäåÐ mixeq`d zianglbl leki epi`y

.glbl el oigipn oi`y ,crend mcew

ziaa glbl mc`l axr epi` Ð el oigipn elit`e

.oixeq`d
dcepne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

úéaî ãk ïBâk ïneàä úéaî íéìk ïéàéáî :àéðúäå§¨©§¨§¦¦¥¦¦¥¨¨§©¦¥
,ravä úéaî øîö àì ìáà ,âbfä úéaî ñBëå ,øckä©©¨§¦¥©©¨£¨Ÿ¤¤¦¥©©¨

ìëài äî Bì ïéà íàå .ïneàä úéaî íéìk àìå-ïúBð §Ÿ¥¦¦¥¨¨§¦¥©Ÿ©¥
Bðéîàî Bðéà íàå .Bìöà Bçépîe ,BøëN Bì-Bçépî §¨©¦¤§§¦¥©£¦©¦

eáðbé ànL íäì LLBç íàå ,Bì Ceîqä úéaa-ïpôî ©©¦©¨§¦¥¨¤¤¨¦¨§§©¨
Bðéîàî Bðéà íàå ,úøçà øöçì-ärðöa ïàéáî §¨¥©¤¤§¦¥©£¦§¦¨§¦§¨

ïéëéìBî ,ïéàéáî zöøz .Búéa CBúa-:éðú÷c !àéL÷ §¥¥©§¨§¦¦¦¦©§¨§¨¨¥
àúøåeçî :àlà !ïéëéìBî ïéàL ïkL ìëå ,ïéàéáî ïéà¥§¦¦§¨¤¥¤¥¦¦¤¨§©©§¨

.àøwérî ïéépLãkäðùî,L÷a úBréöwä úà ïétçî ¦§©§¨¥¦¨¨§©¦¤©§¦§©
:øîBà äãeäé éaøúeñk ,úBøét éøëBî .ïéarî óà ©¦§¨¥©§©¦§¥¥§

íéìëå-ïéãéivä .ãrBnä CøBöì ärðöa íéøëBî §¥¦§¦§¦§¨§¤©¥©©¨¦
úBñBøbäå úBLBLcäå-.ãrBnä CøBöì ärðöa ïéNBr §©¨§©¨¦§¦§¨§¤©¥

.ïîör ìr eøéîçä íä :øîBà éñBé éaøàøîâéâéìt ©¦¥¥¥¤§¦©©§¨§¦¦
déîMî eäééåøúå ,éñà éaøå àaà øa àéiç éaø dä©¦¦¨©©¨§©¦©¦§©§©§¦§¥
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ziaa glbl mc`l axr epi` Ð el oigipn elit`e

.oixeq`d
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oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtohw cren
àøîâ:opiqxb ikdéùðà ïðúãë ïéøåñà àîrè éàî íãà ìë øàùåøîàå 'åë øîùî

íéìååðî ïäùë ãr 'åë äðç øá øá äáø-,lbx inwn glib `le lyxznc o`ne

lbxa glbl ediilr onf ihne-,lbx inwn xtql ediiytp ifxfn `le li`ed ,opax exingd

oileepn lbxa iedl `lc-oiqpkpe ,crend iptl miglbn eid `l crena oiglbn eid m`

.oileepn odyk lbxläãéáà åì äãáà-`ly

.lbxd mcew glbl i`pt el didàçëåî àìã
àúìéî-,did qep`c `nlr ilek irci `lc

.crend cr zedydl oiekn `ed :exn`i `l`

'åëå ïéøåñà ïé÷éøñä ìë åøîàé-:xnelk

,zedy ila eizelg wexql leki did qeziiac

meyn ,exq` ok it lr s`e .qetc el didy itl

`lc oeik ,inp `kd .'ek miwixqd lk :ixn`c

diqpe` `nlr ilekl `ilbin-ilek :exn`i

.xzen dfe ,glbl oixeq` `nlràìà åì ïéàù éî
ãçà ÷åìç-ilekl `zlin `gken e`l inp

.`nlråéìr çéëåî åøåæéà-`l` el oi`y inc

exbege epixhwna shrzne ehyet cg` welg

oi`y lkl ricene welgd qakne cnere exefi`a

.cg` welg `l` elïîåà-lkdy ,xtq oebk

el dca`y mi`exe lbxd axr elv` mi`a

.envr xtql leki epi`e ,`ed qep`e ,dcia`éë
êðä-.lkl rcinc ,oiglbn ipzwc oizipznc

úåùøá àìù àöéù éðôî-`le li`ed :xnelk

envr oevxa `l` ,mixg` zeyxa `vi-e`l

.`ed qep`èåùì-`le ,jxevl `ly `vi m`

xfge ,eze`xle mlera heyl ick `l` `vi

.crenaøåñà ìëä éøáã-.crena glbl

úåðåæîì-el oi`y ,zepefn xg` xfgl `viy

odixg` crena xfge zepefn-xzen lkd ixac

.qpe`a `viy itl ,crena glblàçéåøäì-

.xzei giexdl ick `veie ,daxd miqkp el yiy

äãåäé éáø éøáã éì ïéàøð-`al geliba xq`c

`ly `viyk ,mid zpicnn.zeyxaéøáãå
íéîëç-oixiznd-.zeyxa `viykàîéìéà
èåùì-`via dcedi iax ixac oi`xp iax xn`wc

zeyxa `ly epiidc ,heyl-,'eke zxn` `d

micen mdipy `ld ?dcedi iax ixac oi`xp i`ne

`hiyt `l` ,da-oi`xpc opirny`e ,`geexdl

.geliba xqe`y dcedi iax ixac elïéàøð àäå
àäá äãåäé éáø éøáã-;iaxc` iaxc `iywe

xq`c dcedi iax ixac el d`xp `yixac

minkg ixac el d`xp `tiqae ,`geexda

rnynl `ki` i`ce `l` .`geexd oixiznc

heylac ,zxn`wck `ed ikd e`lc `kdn

.ibilt zepefnaeøîà÷ éëä-dicic xzid e`l

ediizbelt `l` ,xn`w ip` d`ex `le .opirny`

iax ixac oi`xp ,ibilt i`na ,ol rnyn `w

.'eke minkgl xqe`d dcediãråîá ãìåðä ïè÷
-xry crena glbl xzen ,milecb zexry ele

.exrvnd ey`xäæî ìåãâ ïéøåñàä úéá êì ïéàù
-.`ed qep`e ,my didy en` irnnàì àø÷érî
-lbxd mcew clep m`c-,lbxa glbn epi`

.lbxd mcew glbl leki dide li`ed
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äãåðîåÐ l`ypye 'ekeiptl `a `ly ,ryt `lde ?exizd dnl ipd :dywn inlyexia

.crena iecp ly mei miyly el elky :ipyne !el xizdl minkg iptl crend

:inp i` .crend lega `ayk dl iwen mkgl l`ypy in oke .mei miylyn zegt iecp oi`c

`ly :`xnba xn` `dc ,crena xeq` inp y`xd gelibe .gzt ea e`vn `l crend iptl

.dfn lecb leeip jl oi`e ,oileepn lbxl eqpki

la` ,`x`y` `l` `xnba `nrh i`w `l `nye

elit` dk`ln meyn xeq` Ð ey`x ly gelib

i`n `xnba irac gelib x`ye .qpe` mewna

jl dedc ,ieti ly gelib epiide Ð oixeq` `nrh

.dk`ln `idy it lr s` ,crend jxevl ixyinl

.dk`ln meyn xeq` Ð y`xd lk gelib la`

.devn meyn ,ixyc `ed rxevne xifp oebk ipde

:yxtl yi cere .crena ey`x glbl xeq` df itle

:xn`z m`e ,crena ey`x glbl xzeny d`xpy

`wlqc :xnel yi ?rxevne xifp ol rnyn `w i`n

`w Ð odizepaxw edyi `ly ,xeq`c jzrc

odl did `lya `kd ixiin i`e .ixyc ol rnyn

yi Ð `xnba xninl irack `ede ,`wec i`pt

d`nehn oilerd rxevne xifpc :xn`w ikdc xnel

oiler la` ,dzr oilery `wec Ð dxdhl

.oixeq` Ð lbx mcewn dxdhl d`nehn

øàùåÐ oixeq` `nrh i`n mc` lklr s`

dxizdl epl did Ð dk`ln `edy it

zexeq` zek`ln yiy s` :inp i` .crend jxevl

lkn ,`ihnwxt oebk ,gxeh oda oi`y crena

.cren ceakl xizdl ie`x ietil `edy df mewn

opixq`c ,y`xd gelib lr i`wc :miyxtn yie

mewn lkn .`gxih meynxizdl el didc :dywn

izyxity dn itl dhep df oi`e .crend jxevl

!xeq`e ,dxenb dk`ln y`xd lk gelibc dpynd

ïéàùcrena eqakl xzen cg` welg `l` el

Ðx`yi ok m` ?crena epqaki j`id :xn`z m`e

leki did ok enk .qeaik zrya welg `la crena

zrya welg `la didie ,crend mcew qakl

ikd meyne ,cren mcew eqakyk :`niz ike !qeaik

m` inp izxz ,ok m` Ð crena eqakl xzen

yi !ryt `l `lde el xeq`p dnl Ð eklklzi

oey`x aeh meil cg` ,oiwelg izya el icc :xnel

icba :exn` inlyexia .oexg` aeh meil cg`e

mdy mixkipc ,crena oqakl xzen Ð miphw

.cg` welg `l` el oi`y ink ,oiklkelne miphw

ïîåàÐ lbxd axr dcia` el dca`yyxit

s` ,xird ipa la` .dil `iran one`ac :qxhpewa

,dil `irain `l Ð xg` one` mdl oi`y it lr

,`txzpe dlg m` wtzqdl yi .mixeq`c `hiytc

.ipd ik `zlin `gken m` ,glbl xzen m`

ïéúéðúîÐ dcedi iaxk `lc`nwel :dniz

zepefnle ,dcedi iaxk elit`

iax ipzwc oeik ,`nye !dcen dcedi iax elit`

lr welgl `ay rnyn Ð 'eke `ad xne` dcedi

.dpynd

àìàiax ixac oi`xp zxn` `de `geexdl

Ð `da dcedi,cere opiqxb `lc d`xp

wxt `iddae .zepefnl elit` opax ibiltc llkn

) oileg zhigyc `nw(`,aidcedi iax ixac oi`xp :

."cere" opiqxb `l ,dty`a d`vny
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oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtohw cren
àøîâ:opiqxb ikdéùðà ïðúãë ïéøåñà àîrè éàî íãà ìë øàùåøîàå 'åë øîùî

íéìååðî ïäùë ãr 'åë äðç øá øá äáø-,lbx inwn glib `le lyxznc o`ne

lbxa glbl ediilr onf ihne-,lbx inwn xtql ediiytp ifxfn `le li`ed ,opax exingd

oileepn lbxa iedl `lc-oiqpkpe ,crend iptl miglbn eid `l crena oiglbn eid m`

.oileepn odyk lbxläãéáà åì äãáà-`ly

.lbxd mcew glbl i`pt el didàçëåî àìã
àúìéî-,did qep`c `nlr ilek irci `lc

.crend cr zedydl oiekn `ed :exn`i `l`

'åëå ïéøåñà ïé÷éøñä ìë åøîàé-:xnelk

,zedy ila eizelg wexql leki did qeziiac

meyn ,exq` ok it lr s`e .qetc el didy itl

`lc oeik ,inp `kd .'ek miwixqd lk :ixn`c

diqpe` `nlr ilekl `ilbin-ilek :exn`i

.xzen dfe ,glbl oixeq` `nlràìà åì ïéàù éî
ãçà ÷åìç-ilekl `zlin `gken e`l inp

.`nlråéìr çéëåî åøåæéà-`l` el oi`y inc

exbege epixhwna shrzne ehyet cg` welg

oi`y lkl ricene welgd qakne cnere exefi`a

.cg` welg `l` elïîåà-lkdy ,xtq oebk

el dca`y mi`exe lbxd axr elv` mi`a

.envr xtql leki epi`e ,`ed qep`e ,dcia`éë
êðä-.lkl rcinc ,oiglbn ipzwc oizipznc

úåùøá àìù àöéù éðôî-`le li`ed :xnelk

envr oevxa `l` ,mixg` zeyxa `vi-e`l

.`ed qep`èåùì-`le ,jxevl `ly `vi m`

xfge ,eze`xle mlera heyl ick `l` `vi

.crenaøåñà ìëä éøáã-.crena glbl

úåðåæîì-el oi`y ,zepefn xg` xfgl `viy

odixg` crena xfge zepefn-xzen lkd ixac

.qpe`a `viy itl ,crena glblàçéåøäì-

.xzei giexdl ick `veie ,daxd miqkp el yiy

äãåäé éáø éøáã éì ïéàøð-`al geliba xq`c

`ly `viyk ,mid zpicnn.zeyxaéøáãå
íéîëç-oixiznd-.zeyxa `viykàîéìéà
èåùì-`via dcedi iax ixac oi`xp iax xn`wc

zeyxa `ly epiidc ,heyl-,'eke zxn` `d

micen mdipy `ld ?dcedi iax ixac oi`xp i`ne

`hiyt `l` ,da-oi`xpc opirny`e ,`geexdl

.geliba xqe`y dcedi iax ixac elïéàøð àäå
àäá äãåäé éáø éøáã-;iaxc` iaxc `iywe

xq`c dcedi iax ixac el d`xp `yixac

minkg ixac el d`xp `tiqae ,`geexda

rnynl `ki` i`ce `l` .`geexd oixiznc

heylac ,zxn`wck `ed ikd e`lc `kdn

.ibilt zepefnaeøîà÷ éëä-dicic xzid e`l

ediizbelt `l` ,xn`w ip` d`ex `le .opirny`

iax ixac oi`xp ,ibilt i`na ,ol rnyn `w

.'eke minkgl xqe`d dcediãråîá ãìåðä ïè÷
-xry crena glbl xzen ,milecb zexry ele

.exrvnd ey`xäæî ìåãâ ïéøåñàä úéá êì ïéàù
-.`ed qep`e ,my didy en` irnnàì àø÷érî
-lbxd mcew clep m`c-,lbxa glbn epi`

.lbxd mcew glbl leki dide li`ed
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äãåðîåÐ l`ypye 'ekeiptl `a `ly ,ryt `lde ?exizd dnl ipd :dywn inlyexia

.crena iecp ly mei miyly el elky :ipyne !el xizdl minkg iptl crend

:inp i` .crend lega `ayk dl iwen mkgl l`ypy in oke .mei miylyn zegt iecp oi`c

`ly :`xnba xn` `dc ,crena xeq` inp y`xd gelibe .gzt ea e`vn `l crend iptl

.dfn lecb leeip jl oi`e ,oileepn lbxl eqpki

la` ,`x`y` `l` `xnba `nrh i`w `l `nye

elit` dk`ln meyn xeq` Ð ey`x ly gelib

i`n `xnba irac gelib x`ye .qpe` mewna

jl dedc ,ieti ly gelib epiide Ð oixeq` `nrh

.dk`ln `idy it lr s` ,crend jxevl ixyinl

.dk`ln meyn xeq` Ð y`xd lk gelib la`

.devn meyn ,ixyc `ed rxevne xifp oebk ipde

:yxtl yi cere .crena ey`x glbl xeq` df itle

:xn`z m`e ,crena ey`x glbl xzeny d`xpy

`wlqc :xnel yi ?rxevne xifp ol rnyn `w i`n

`w Ð odizepaxw edyi `ly ,xeq`c jzrc

odl did `lya `kd ixiin i`e .ixyc ol rnyn

yi Ð `xnba xninl irack `ede ,`wec i`pt

d`nehn oilerd rxevne xifpc :xn`w ikdc xnel

oiler la` ,dzr oilery `wec Ð dxdhl

.oixeq` Ð lbx mcewn dxdhl d`nehn

øàùåÐ oixeq` `nrh i`n mc` lklr s`

dxizdl epl did Ð dk`ln `edy it

zexeq` zek`ln yiy s` :inp i` .crend jxevl

lkn ,`ihnwxt oebk ,gxeh oda oi`y crena

.cren ceakl xizdl ie`x ietil `edy df mewn

opixq`c ,y`xd gelib lr i`wc :miyxtn yie

mewn lkn .`gxih meynxizdl el didc :dywn

izyxity dn itl dhep df oi`e .crend jxevl

!xeq`e ,dxenb dk`ln y`xd lk gelibc dpynd

ïéàùcrena eqakl xzen cg` welg `l` el

Ðx`yi ok m` ?crena epqaki j`id :xn`z m`e

leki did ok enk .qeaik zrya welg `la crena

zrya welg `la didie ,crend mcew qakl

ikd meyne ,cren mcew eqakyk :`niz ike !qeaik

m` inp izxz ,ok m` Ð crena eqakl xzen

yi !ryt `l `lde el xeq`p dnl Ð eklklzi

oey`x aeh meil cg` ,oiwelg izya el icc :xnel

icba :exn` inlyexia .oexg` aeh meil cg`e

mdy mixkipc ,crena oqakl xzen Ð miphw

.cg` welg `l` el oi`y ink ,oiklkelne miphw

ïîåàÐ lbxd axr dcia` el dca`yyxit

s` ,xird ipa la` .dil `iran one`ac :qxhpewa

,dil `irain `l Ð xg` one` mdl oi`y it lr

,`txzpe dlg m` wtzqdl yi .mixeq`c `hiytc

.ipd ik `zlin `gken m` ,glbl xzen m`

ïéúéðúîÐ dcedi iaxk `lc`nwel :dniz

zepefnle ,dcedi iaxk elit`

iax ipzwc oeik ,`nye !dcen dcedi iax elit`

lr welgl `ay rnyn Ð 'eke `ad xne` dcedi

.dpynd

àìàiax ixac oi`xp zxn` `de `geexdl

Ð `da dcedi,cere opiqxb `lc d`xp

wxt `iddae .zepefnl elit` opax ibiltc llkn

) oileg zhigyc `nw(`,aidcedi iax ixac oi`xp :

."cere" opiqxb `l ,dty`a d`vny
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קכח
oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtohw cren

àúâåìô äéì úéà ïè÷á úøîà éàå-lbxd mcew clepc ,welig-zi`e .lbxa glbn epi`

lbxa glbl xeq`e li`ed :xninl ol-dz` z`vnp ok m` .ela` inia inp glbl xeq`

.ohwa elit` zelia` xne`ïè÷ì ïérø÷î-.eicba z`ùôð úîâr éðôî-,oi`exd ekaiy

.la` `edy iptn `le ,znd ceaka eaxieïéøåñà àä éðú÷ éî-glbl oixeq`d :rnync

.la`a glbl oixeq` crenaïéøåñà ïäî ùé-

crena glbl oixeq`y mc` lk x`ya-oixeq`

.ola` inia glblïéøúåî ïäî ùéå-,df ohw oebk

lbxa glbl xeq`y lbxd mcew clepy-xzen

.ela` inia glblíéáøã äùr éúà-."zgnye"

ãéçéã äùr éçãå-) aizkc ,la`(e dinxila`" :

."jl iyr cigiàúùäã-.crena erxi`yïéðã
úåùôð éðéã-xeq`y ,aeh meia `l la` ,crena

crena oipccn :dpin opiwiice .zeay meyn-

ziiv `l i`c llkn-.crena dil opiznyn inp

äéì éçãå ìâø éúà-.lbxa iecp bdep epi`y

éðåérì àîìã-oipcc ipzc `d-opixn` `l

."i`kf ipelt yi` aiig ipelt yi`" :`nilc

ziiv `l i`c ,dpin wcinl `ki`e-opiznyn

.melk dil ixn` `le ,oica ipiirn `l` .dil
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oiglbnקמ el`ea cenr fi sc ± iyily wxtohw cren
àãëá äéúçàå-.ernyi `le ckd jeza rwzéøá÷ éá-.iypi` onz igiky `lcéø÷å

äéá-.ixetiy oitl` dia rwz :xnelkéøáú éàî-?mixaye driwz oirwez dnléøáú
éîø éúá-.mideab miza xayn `zny :xnelkéàðô ïäì äéä àìùá-elry hwp `wecc

lbxa mz`nehn-.oz`nehn elr `l oiicrc ,glbl i`pt odl did `ly ,oiglbn jkitl

éàðô íäì äéäù éô ìò óà àîìã åà-`le

.crena glbl mixzen ,crend mcew eglibàìù
ïäéúåðáø÷ åäùé-,lbxd xg`l cr ozglbza

xg`l cr odizepaxw oi`ian oi` rxevne xifpc

edl opiqpw `l jkld .i`xw eda aizkck ,gelib

inw ciar `lc oipnifc ,lbx inwn icar `lca

crena edl ixq`ine .lbx-oidyny `vnp

.opnfa ipinyd meia oiaixw opi`e zepaxwd

onf axwl ahenc ,crena glbn exn` jkitl

.xg`l `le daxwdìâøä áør éçåìâì äéì éráéà
-) oizipzn opzc(`,hi onwldpeny ezn xaewd :

lbxd mcew mini-,mei miyly zxfb epnn elha

on cg` mei ligzd xake li`ed .geliba xzene

lbxd axr glib `le li`ed ,dfe .miylyd-`l

glbi.lbxaìâøä áør úáùá-`lc ,qep` iede

lbxd axr ipinya glbl ivn-glbn ikdl

.lbxaúáù áør éçåìâì äéì éráéà-`edy

.iriayìåàù àáàë äëìä-xaw `l elit`c

lbxd mcew mini dray `l`-epnn dlha

.miyly zxfbìåàù àáàì íéîëç íéãåîå-s`

.dpeny erac ab lrúáùá úåéäì éðéîù ìçùá
ìâøä áør-.qep` iedcáørá çìâì øúåîù

úáù-.iriay `edyàúééøáã àðú éàä-:ipzc

.crena glbn la`ìåàù àáàë øáñ-meic

.miylyle drayl ,o`kle o`kl dler iriay

miyly eligzd xakc oeike-dil irai`

,`ed qep`e ,ied zayc `l` .lbxd mcew igelbl

.crena glbn ikdlïãéã àðúå-el` :ipzc

.la` `le ,lbxa oiglbnïðáøë øáñàì éøîàã
åìåëë íåéä úö÷î ïðéøîà-dray `l`

drayc zelia` mily `l izk`e ,opira oinily

zay ied `l elit`c .qep` ied `le ,lbxd mcew

-.crena glbn epi` ikdl ,glbl ivn `l

ìâøä áør åúøîùî íéìùã-mlerlc ,zaya

.zaya `l` dxnyn dnly `läéì éráéà
ìâøä áør éçåìâì-`edy zay axra ,xnelk

) opixn` `dc .lbxd axr(`,ci lirliyp` :

iptn oixzen iyingae ,geliba oixeq` xnyn

.zayd ceakìâøá äøîùî íéìùã-iedc oebk

lbx ly oey`x mei iying mei-glbl ivn `lc

mei `edy ,zaya ezxnyn milye .aeh mei iedc

.lbxl iyilyïãéã àðú-glbn epi` :xn`c

.crenaíé÷øô äùìùá ïðúã ïåéë øáñ-

,izk` ,miey zexnynd lk milbx dylya

el yi oiicre ,inc ezxnyn mily `lc o`nk

lka ezxnyn mily `le ,milbx ixeni`a wlg

iyp` :opzck .lbxa glbn epi` ikdl ,lbxd

xnyn.glbl oixeq`àøá àðúå-oixzen :xn`c

.glblúåøîùî êðäá êééùã áâ ìò óà-mily

.geliba xzen ikdl ,dicic ezxnyn xwiràä
äìr øîúà-lwin eila` edetkz ipzc `d

crena glbl oixzeny ipd lkc `ziixa iz`we ,mixtqna `le xrza-.mixtqna glbne ,eila` edetkzyk ,ela` inia glbl oixzenúøîåà úàæ-ezeqk qakn eila` edetkz ipzcn

-.zqeakza xeq` la` x`yc llkn
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àìùÐ odizepaxw edyi`ed libx mewn lkn Ð `akrn `l xifpc zglbzc ab lr s`

.cecd zgz exry gelyle glbl `ed devnc ,glblìçùëÐ zaya ipiny

dig ezxxbyk dl iwen inlyexiae ,zaya did `l ezxeawc ,zaya dreny rny oebk

.ey`iizpy dryn el oipenc ,ywal ey`iizpe

àðúåÐ opaxk dl xaq ocic:zeywdl oi`e

bi mewn lknlg enk ,zay axr gl

opax exyc ,lbxd axr zay axra ely dray

elekk meid zvwn edl zilc ab lr s`e ,glbl

,aeh mei mcew zelia`d mlyp mzdc ?zelia`a

edl zil `dc ,mlypy mcew glbnc ab lr s`

zi` `din `kde ,zelia`a elekk meid zvwn

) ogky`c ,aeh mei ceak meyn ,edl(a,e `neiafa

oiicr yiyk la` ,elekk meid zvwn `iedc dafe

opixq` ikidc :dniz la` .`l Ð zelia` ini

mixzen odkde la`d oizipzn ipz `lc i`dn

lirl `irain `de i`pt dil zilc meyn glbl

)(`,ciipz `lcn hiyt `le ,dcia` el dca`a

ipz Ð ipd ok enk xiiye `pz xninl `ki`c ,dl

`a`c `zbelt `pgky`c oeik :xnel yie !xiiye

`pzc xninl ol zi` Ð la`a opaxe le`y

la`ac oeike ,ibilt ikda `ziixae oizipznc

.ibilt inp odka Ð ibilt

úàæzqeakza xeq` la` zxne`Ðm`e

zek`ln x`y 'it` `dc ,`hiyt :xn`z

) onwl ipzwc meyn :xnel yie ?xeq`(`,`kel` :

i` .zqeakz ipzw `le oda xeq` la`y mixac

.xn`w aiig zqeakz :inp

:opiqxb ikdìàåîùåiqei iaxk dkld xn`

xn`c ,efae efa

Ð la`a lwind ixack dkld l`eny:xn`z m`e

) oiaexiramye `,endkld :l`eny xn`c ,(

iaxk dkld :inp xn`e ,aexira lwind ixack

yie !'ek il dnl izxz :mzd dywne .ixep oa opgei

m`e .`lercn iwet`l `kd jixhvi` :xnel

iaxe dcedi iax l`enyl dil zi`c oeike :xn`z

in" wxt opixn`ck ,iqei iaxk dkld iqei

) "ede`ivedy(a,mydkld `kd xninl dil dnl

`ler`e .`lercn iwet`l :xnel yie ?iqei iaxk

,xnz` Ð xnz`c `kidc ,mzdn icin `iyw `l

.mzd xn`ck
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קמי oiglbn el`ea cenr fi sc ± iyily wxtohw cren
àãëá äéúçàå-.ernyi `le ckd jeza rwzéøá÷ éá-.iypi` onz igiky `lcéø÷å

äéá-.ixetiy oitl` dia rwz :xnelkéøáú éàî-?mixaye driwz oirwez dnléøáú
éîø éúá-.mideab miza xayn `zny :xnelkéàðô ïäì äéä àìùá-elry hwp `wecc

lbxa mz`nehn-.oz`nehn elr `l oiicrc ,glbl i`pt odl did `ly ,oiglbn jkitl

éàðô íäì äéäù éô ìò óà àîìã åà-`le

.crena glbl mixzen ,crend mcew eglibàìù
ïäéúåðáø÷ åäùé-,lbxd xg`l cr ozglbza

xg`l cr odizepaxw oi`ian oi` rxevne xifpc

edl opiqpw `l jkld .i`xw eda aizkck ,gelib

inw ciar `lc oipnifc ,lbx inwn icar `lca

crena edl ixq`ine .lbx-oidyny `vnp

.opnfa ipinyd meia oiaixw opi`e zepaxwd

onf axwl ahenc ,crena glbn exn` jkitl

.xg`l `le daxwdìâøä áør éçåìâì äéì éráéà
-) oizipzn opzc(`,hi onwldpeny ezn xaewd :

lbxd mcew mini-,mei miyly zxfb epnn elha

on cg` mei ligzd xake li`ed .geliba xzene

lbxd axr glib `le li`ed ,dfe .miylyd-`l

glbi.lbxaìâøä áør úáùá-`lc ,qep` iede

lbxd axr ipinya glbl ivn-glbn ikdl

.lbxaúáù áør éçåìâì äéì éráéà-`edy

.iriayìåàù àáàë äëìä-xaw `l elit`c

lbxd mcew mini dray `l`-epnn dlha

.miyly zxfbìåàù àáàì íéîëç íéãåîå-s`

.dpeny erac ab lrúáùá úåéäì éðéîù ìçùá
ìâøä áør-.qep` iedcáørá çìâì øúåîù

úáù-.iriay `edyàúééøáã àðú éàä-:ipzc

.crena glbn la`ìåàù àáàë øáñ-meic

.miylyle drayl ,o`kle o`kl dler iriay

miyly eligzd xakc oeike-dil irai`

,`ed qep`e ,ied zayc `l` .lbxd mcew igelbl

.crena glbn ikdlïãéã àðúå-el` :ipzc

.la` `le ,lbxa oiglbnïðáøë øáñàì éøîàã
åìåëë íåéä úö÷î ïðéøîà-dray `l`

drayc zelia` mily `l izk`e ,opira oinily

zay ied `l elit`c .qep` ied `le ,lbxd mcew

-.crena glbn epi` ikdl ,glbl ivn `l

ìâøä áør åúøîùî íéìùã-mlerlc ,zaya

.zaya `l` dxnyn dnly `läéì éráéà
ìâøä áør éçåìâì-`edy zay axra ,xnelk

) opixn` `dc .lbxd axr(`,ci lirliyp` :

iptn oixzen iyingae ,geliba oixeq` xnyn

.zayd ceakìâøá äøîùî íéìùã-iedc oebk

lbx ly oey`x mei iying mei-glbl ivn `lc

mei `edy ,zaya ezxnyn milye .aeh mei iedc

.lbxl iyilyïãéã àðú-glbn epi` :xn`c

.crenaíé÷øô äùìùá ïðúã ïåéë øáñ-

,izk` ,miey zexnynd lk milbx dylya

el yi oiicre ,inc ezxnyn mily `lc o`nk

lka ezxnyn mily `le ,milbx ixeni`a wlg

iyp` :opzck .lbxa glbn epi` ikdl ,lbxd

xnyn.glbl oixeq`àøá àðúå-oixzen :xn`c

.glblúåøîùî êðäá êééùã áâ ìò óà-mily

.geliba xzen ikdl ,dicic ezxnyn xwiràä
äìr øîúà-lwin eila` edetkz ipzc `d

crena glbl oixzeny ipd lkc `ziixa iz`we ,mixtqna `le xrza-.mixtqna glbne ,eila` edetkzyk ,ela` inia glbl oixzenúøîåà úàæ-ezeqk qakn eila` edetkz ipzcn

-.zqeakza xeq` la` x`yc llkn
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àìùÐ odizepaxw edyi`ed libx mewn lkn Ð `akrn `l xifpc zglbzc ab lr s`

.cecd zgz exry gelyle glbl `ed devnc ,glblìçùëÐ zaya ipiny

dig ezxxbyk dl iwen inlyexiae ,zaya did `l ezxeawc ,zaya dreny rny oebk

.ey`iizpy dryn el oipenc ,ywal ey`iizpe

àðúåÐ opaxk dl xaq ocic:zeywdl oi`e

bi mewn lknlg enk ,zay axr gl

opax exyc ,lbxd axr zay axra ely dray

elekk meid zvwn edl zilc ab lr s`e ,glbl

,aeh mei mcew zelia`d mlyp mzdc ?zelia`a

edl zil `dc ,mlypy mcew glbnc ab lr s`

zi` `din `kde ,zelia`a elekk meid zvwn

) ogky`c ,aeh mei ceak meyn ,edl(a,e `neiafa

oiicr yiyk la` ,elekk meid zvwn `iedc dafe

opixq` ikidc :dniz la` .`l Ð zelia` ini

mixzen odkde la`d oizipzn ipz `lc i`dn

lirl `irain `de i`pt dil zilc meyn glbl

)(`,ciipz `lcn hiyt `le ,dcia` el dca`a

ipz Ð ipd ok enk xiiye `pz xninl `ki`c ,dl

`a`c `zbelt `pgky`c oeik :xnel yie !xiiye

`pzc xninl ol zi` Ð la`a opaxe le`y

la`ac oeike ,ibilt ikda `ziixae oizipznc

.ibilt inp odka Ð ibilt

úàæzqeakza xeq` la` zxne`Ðm`e

zek`ln x`y 'it` `dc ,`hiyt :xn`z

) onwl ipzwc meyn :xnel yie ?xeq`(`,`kel` :

i` .zqeakz ipzw `le oda xeq` la`y mixac

.xn`w aiig zqeakz :inp

:opiqxb ikdìàåîùåiqei iaxk dkld xn`

xn`c ,efae efa

Ð la`a lwind ixack dkld l`eny:xn`z m`e

) oiaexiramye `,endkld :l`eny xn`c ,(

iaxk dkld :inp xn`e ,aexira lwind ixack

yie !'ek il dnl izxz :mzd dywne .ixep oa opgei

m`e .`lercn iwet`l `kd jixhvi` :xnel

iaxe dcedi iax l`enyl dil zi`c oeike :xn`z

in" wxt opixn`ck ,iqei iaxk dkld iqei

) "ede`ivedy(a,mydkld `kd xninl dil dnl

`ler`e .`lercn iwet`l :xnel yie ?iqei iaxk

,xnz` Ð xnz`c `kidc ,mzdn icin `iyw `l

.mzd xn`ck
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ïéraøàa éøetL àôìà déa éø÷e ,éøá÷ éa déúçàå§©£¥¥¦§¥§¦¥©§¨¦¥§©§¨¦
éàî .àîlà úéîe ,àck r÷t .éëä ãéár ìéæà .ïéîBé¦¨¦¨¥¨¦§©©¨¦©¨¨©
÷çöé áø øîà ?àøáz éàî .epnî ïérøôpL ?éøetL¦¥¤¦§¨¦¦¤©©§¨¨©©¦§¨
ïaø øîà ,àéðúc .éîø éza éøáz :äãeäé áøc déøa§¥§©§¨©§¥¨¥¨¥§©§¨¨©©¨
íäéðér íéîëç eðúpL íB÷î ìk :ìàéìîb ïa ïBrîL¦§¤©§¦¥¨¨¤¨§£¨¦¥¥¤

¯.éðBr Bà äúéî BàBúàîehî røBöîäå øéæpäå" ¦¨¦§©¨¦§©§¨¦§¨
àlLa :àøéæ éaøî äéîøé éaø dépéî àra ."Búøäèì§¨¢¨§¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨§¤Ÿ
?éàðt íäì äéäLa óà àîìc Bà ,éàðt íäì äéä̈¨¨¤§©¦§¨©§¤¨¨¨¤§©
çlâì ïéøzeî eøîàL elà ìk ,àðéðz :déì øîà£©¥¨¥¨¨¥¤¨§¨¦§©¥©

ãrBna¯íäì äéä ìáà ,éàðt íäì äéä àlLa ©¥§¤Ÿ¨¨¨¤§©£¨¨¨¨¤
éàðt¯íäì äéäL ét ìò óà ,røBöîe øéæð .íéøeñà §©£¦¨¦§¨©©¦¤¨¨¨¤
éàðt¯ïäkä :àðz .ïäéúBðaø÷ eäLé àlL ,íéøzeî §©¨¦¤Ÿ©§¨§§¥¤¨¨©Ÿ¥

àîéìéà ?éîc éëéä ìáà éàä .çeléâa ïéøzeî ìáàäå§¨¨¥¨¦§¦©©¨¥¥¦¨¥¦¥¨
ìâøä áøra BlL éðéîL ìçL¯éçelâì déì éraéà ¤¨§¦¦¤§¤¤¨¤¤¦¨¥¥§©¥

úaLa úBéäì BlL éðéîL ìçL àlà ,ìâøä áøra§¤¤¨¤¤¤¨¤¨§¦¦¤¦§§©¨
ìâøä áør¯áø øîàc ,úaL áør éçelâì déì éraéà ¤¤¨¤¤¦¨¥¥§©¥¤¤©¨§¨©©

,ìeàL àaàk äëìä :àìéL øa àðéáø øîà àcñç¦§¨¨©¨¦¨©¦¨£¨¨§©¨¨
úBéäì BlL éðéîL ìçLa ìeàL àaàì íéîëç íéãBîe¦£¨¦§©¨¨§¤¨§¦¦¤¦§
àì !úaL áøra çlâì øzenL ,ìâøä áør úaLa§©¨¤¤¨¤¤¤¨§©¥©§¤¤©¨¨
.ìâøä áør úaLa úBéäì BlL éréáL ìçL ,àëéøö§¦¨¤¨§¦¦¤¦§§©¨¤¤¨¤¤
íBiä úö÷î øîàc ,ìeàL àaàk dì øáñ àøa àpz©¨¨¨¨©¨§©¨¨§¨©¦§¨©
úaLc ïåéëå .ïàëìe ïàëì Bì äìBr éréáL íBéå ,Bleëk§§§¦¦¤§¨§¨§¥¨§©¨

éåä¯:éøîàc ,ïðaøk dì øáñ ïãéc àpz .àeä ñeðà ¨¥¨©¨¦©¨©¨§©¨¨§¨§¦
íéìL àì ézkàå ,Bleëk íBiä úö÷î ïðéøîà àì̈¨§¦©¦§¨©§§©©¦¨§¦
íéìLc àîéìéà ?éîc éëéä ïäk éàä .äráLc úeìéáà£¥§¦§¨©Ÿ¥¥¦¨¥¦¥¨¦§¦

âøä áør BzøîLîì¯!ìâøä áør éçelâì déì éraéà ¦§©§¤¤¨¤¤¦¨¥¥§©¥¤¤¨¤¤
:øáñ ïãéc àpz .ìâøa BzøîLî íéìLc ,àëéøö àì̈§¦¨¦§¦¦§©§¨¤¤©¨¦©¨©

ìLa :ïðúc ïåékúBøîLnä ìk eéä äðMa íé÷øt äL ¥¨¦§©¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨¨¨©¦§¨
ïàîk .íéðtä íçì ÷eléçáe íéìâøä éøeîéàa úBåL̈§¥¥¨§¨¦§¦¤¤©¨¦§©

éiLc áb ìò óà :øáñ àøa àpúå .éîc ìâøa BzøîLî íéìL àìcðäa CúBøîLî C¯ §¨§¦¦§©§¨¤¤¨¥§©¨¨¨¨©©©©§©¨©£¨¦§¨
.déì àîéìL àäéî dézøîLîãrBna çlâì ïéøzeî eøîàL elà ìk :ïðaø eðz¯ïéøzeî ¦§©§¥¦¨§¦¨¥¨©¨©¨¥¤¨§¨¦§©¥©©¥¨¦

ïéøzeî àëä àéðz ék :àìéL áø øîà àcñç áø øîà !íéøeñà àéðúäå .ïìáà éîéa çlâì§©¥©¦¥¤§¨§¨©§¨£¦¨©©¦§¨¨©©¦¨¦©§¨¨¨¨¦
¯àîìr élek eléôà ?eøîàL elà ìk àéøéà éàî åéìáà eäeôëzLa éà ,åéìáà eäeôëzLa§¤§¨£¥¨¦§¤§¨£¥¨©¦§¨¨¥¤¨§£¦¥¨§¨

BørN ãéaëä ,äæ øçà äæ åéìáà eäeôëz :àéðúc !énð¯.íéîa Búeñk ñaëîe ,ørúa ì÷éî ©¦§©§¨§¨£¥¨¤©©¤¦§¦§¨¥¥§©©§©¥§§©¦
øîà .ìäàa àìå øúða àìå íéîa .íéøtñîa àìå ørúa :àcñç áø øîà ,dìr øîúà àä̈¦§©£¨¨©©¦§¨§©©§Ÿ§¦§¨©¦§©¦§Ÿ§¤¤§Ÿ§¨¨¨©

.úñBaëúa øeñà ìáà :úøîBà úàæ :àcñç áøãrBna çlâì øeñà eøîàL íLk :ïðaø eðz ©¦§¨Ÿ¤¤¨¥¨§¦§¤¨©¨©§¥¤¨§¨§©¥©©¥
¯ìáà :eøîàL íLëe .øézî éñBé éaøå .äãeäé éaø éøác ,ãrBna íéðøBtö ìBhéì øeñà Ck̈¨¦¦§©¦©¥¦§¥©¦§¨§©¦¥©¦§¥¤¨§¨¥

Bìáà éîéa çlâì øeñà¯éaøå .äãeäé éaø éøác ,Bìáà éîéa íéðøBtö ìBhéì øeñà Ck ¨§©¥©¦¥¤§¨¨¦¦§©¦¦¥¤§¦§¥©¦§¨§©¦
:øîà ìàeîL ,ãrBna éñBé éaøk äëìäå ,ìáàa äãeäé éaøk äëìä :àler øîà .øézî éñBé¥©¦¨©¨£¨¨§©¦§¨§¨¥©£¨¨§©¦¥©¥§¥¨©

äëìä

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

              

          
          

         
          

 
       

        
         
        

        
       

        
     

      


         
        

         
         

         
      

       
         

         
       

        
        

    
       

    
      

       
        

      
          

         
        

           
          

           
         

          
        
       
        
          

       
        

        
         
          

  
       

           
         

         
        

           
        

      
         

          
        

          
         
         

      
        

       
        

         
    

       
         

         


         
       

       
        

       
        

        
        

       
         

         


         
       

     
       

         
          

          
       

        
    

         
        

        
         

        
       

    
        

    
       

      
         
      

       
         

       
        
         

     
        

         
      

    





















































































































































































































































קמב              

       
      

       
           

         
         

        
           

         
            

        
         

         
          

        
      

         
         

           
       

        
         

         
        

          


         
       

          
          
        
    

        
            

   
         

          
        

       
       

        
         

      
      

      
        

        
       

          
           

          
       
         

     
   

         
        

        
       

        
       

       
        

         
        

        
       

         
  

       
        

      
      

         
       

        
      

          
    

      
         

           


      
        

          
         

           
          

          
       

         
     

       
     

   

































































































































































































oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtohw cren
ãråîá éñåé éáøë äëìä-.xizncàúìéî äéá røúéà-,deg` qgpta.la` ded qgptc

àîrè äéá ìàùéì ìàåîù ìéér-.qgptc eal lr xacläåä äéãéãá åìéà-eli` :xnelk

.la` ziidéàä éìåë äéá úìæìæî éî-.jxtehl zlwyc ,zelia`aàúìéî äéá røúéàå
-.zelia`äéôàì åäðéèáç äéøôåèì åäðéì÷ù-,edl qpkn xcde .qrk aexn edpiwxf

.ryx owxefcíéúôùì äúåøë úéøá-:aizkc

exfgc ,ded oke "mkil` daeype degzype"

.ediiexzãéã äéðéî øåáñ-ela` inia xzen

lbxc ,qi`nc meyn-.`léøèñåðéâ-.mixtqn

ñåàéî íåùî íäá ïéà-.dipiya dil lwycn

éàøáàì äéì éãùå-`zzi` ediilr dxare

.i`xa`éðúùéàã ïåéë-eedc `zkec `eddn

`xwirn-.iwfn `le ,ipzyi`éðúî àøèåæ øîå
-,ela` inia mipxtv epnn eywac ,`ziixaa

.dcedi axc dinyn e`leäôù åðîî åù÷á íàå
íäì øéúî äéä-i` dizrcl `pifg `p` :xnelk

dtyd glbl el`y-mda oi`c ,mdl xizn did

) "jpwf z`t zigyz la" :meyn(hi `xwie.

úéåæì úéåæî-xzen xg`d seql dtd seqn

.qi`ne ,dizye dlik` zakrn ixdy ,glbl

éãéãìå-izrc `pip`c-dtyk dtyd lk

.izrc il `pip`c ,inc zakrndå÷úùîøô-

.ezn`äîéîä àöåé äðä áéúëã äåä éùåâîà-

) zay zkqna zwelgn(`,dr,iyxg :xn` cg ,

:xn` jci`e .zetykn liaya xe`il `vei ikdl

ip`e ixe`i il :xne`y ,`vei ikdl ,itecib

.ipziyríéãé úåçôèî-,mici oda oiabpny

.qi`nc meynâåôñä úåçôèî-oda oiabpny

.ugxnd zian oi`veiyk onvrïúàîåèî åìrùå
-.crenaïéúéðúî-"oiqakn el`" ipzwc-s`

el oi`y in la` .itphne ixz dil zi`c ab lr

cg` welg `l`-.ixy `nlr ilekc
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àòééúñéàåÐ xecdc `zlin`d iiez`l dil dede ?daexn daeh dcn `nlc :dniz

) `nlra `ler xn`c`,hi zekxa,ohyl eit mc` gzti l` mlerl :(

) 'ek "mecq ipivw 'd xac erny" xn`py` diryi!(éøèñåðâáåÐ xeq`:jexra yexit

xizn didy rnyn Ð xeq` `xhqepbc oeylne .eny jke mipxtv lehil oweznd ilk `edy

,edin .mipiya `wec e`le ,mixtqna oia xrza oia

Ð eipiya edpilwyc opgei iax `xnba xn`w

opixn` lirlc :dnize .ixy eipiya `wec rnyn

iax `nye !lkd ixacl crena iqei 'xk dkld

`nrh yxtne ,dcedi 'xk dkld xaq opgei

`yiy axk `le ,la`an ith crena opixngnc

ly elega oixzend mixac :xn`c ici` axc dixa

:yxit mz epiaxe .ela` inia oixeq` Ð cren

eipxtv lehil xzen jk Ð eipiya xzeny mykc

zay oiprl iepiy aeyg df lkc ,dzxiagn [efa]

) "ripvnd" wxta(a,cv zayiax mya izrnye .

lehil xzen crend legay mdxa` xa oeyny

dy` dyere iab inlyexia ipzwc ,miypl mipxtv

,dipxtve dxry zlhep aiyge ,crena dihiykz

dy`de :opixn` inp zelecb zeklda :oeir jixve

d`xpe !dray xg`l xry zlihpa zxzen

wxq zxarna ixiine ,xn`w `wec d`eyp dy`ac

`ly hiykz meyn `edy ,ciqa dltehe dipt lr

.dxeq` Ð ynn zxetqza la` ,dlra lr leepz

zlihp xizn didy izrny miig epiax mya mbe

Ð dray :wqet zelecb zekldae .crena mipxtv

Ð dray xg`l ,xzen Ð eipiya ,ixhqepba xeq`

`ziixac dil `pn `prci `le .ixhqepba s` xzen

Ð ela` inia ipzwc meyn i` ?dray jez ixii`

lk epiide ,gelib iab ela` ini ipzw inp ikd

ela` inia glbl xeq`y myk :xn`we .miyly

lk :rnyn Ð ela` inia eipxtv lehil xeq` jk

yie !ixnbl exizi Ð iqei iaxk ixaq i`e .miyly

iax elit`c edl xazqne ,iqei iaxk ixaqc :xnel

`inec ,dray jez ixhqepba xqe` did iqei

zvw rnyn l`enyc dyrn `ny e` crenc

ixiinc Ð dit`a edpihag dixtehl edpilwyc

did eipiyae ,did dray jezac ,`wec dray jez

.xeq` ixhqepbae ikd xza opixn` `wcn Ð

`pgky` `le ,ixhqepba did `l l`enyc rnyn

.engpl qgpt ax jldyk dray jez wx xq`c

åù÷áÐ dty epnnl yi,iepiy ici lr :yxt

yexit `kdc d`xpe .mipxtvc `inec

.dray xg`l `wecóàab lrixz dil zi`c

Ð itphne`lya opiwqr i`na `kd ipyn `lcn

`l` el oi`y in opixy `lc ,lbxd iptl eqaik

`l la` ,lbxd iptl eqakc `kid `l` cg` welg

`l` el oi`y inc rnyn .ixy `lÐ rytc eqak

`le ryt elit` crena eqakl ixy Ð cg` welg

wteqn zetqezae .il d`xp jk ,crend iptl eqak

d`xpe .biltn `lcn ,rnyn ikdc il d`xpe .dfa

,cg` welg `l` el oi`yk opixy `l la` iabc

dn ,yeall xeq` oiqaekn el eid m` elit` `dc

ezxnyn dnlyy odka oeir jixv .lbxa ok oi`y

) lirlc `pzl qakl xzen m` lbxa(a,fileg cr e` ,opeva dlild cr :qxhpewa yxite .axrd cr dvigxa xeq`y ,aeh mei axra zeidl iyily lg m` ,ocic `pzl elit` .la`e odk :`pzc

`nrh i`n Ð xzeny `ed zn` m` :oeir jixve .lbxa qakl xzen Ð meid lk uegxle qakl xeq`c lbxd axra ely iriay lgyk ,edin .aeh mei axran uegxl xzen epi`e ,oinga crend

?ipz `l
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oiglbnקמד el`ea cenr gi sc ± iyily wxtohw cren
ïúùô éìë-.`gxih yitp `lcíéøôñä úåçôèî-.ozyt lyïéà éðä-ilk x`y la`

.`l ozytéðéî øàùã åìéôà-ab lr s` ,xnvc oebk ,oipin x`yc zegthn ,xnelk

`gxih yitpc-oipin x`yc milk x`y la` ,qakl ixy-ixy ozyt ilk la` .`l

.qakléìëéùî-.miltqäðùîíéùð éùåã÷-.il zycewn z` ixd :xhya azky

:xhya zipwp dy`cé÷éúééã-.d`eev xhy

ïéìåáæåøô-,hnyn epi`y xhya deln azeky

.dhiny dil hinyn `leíåù úåøâéà-jka

.ecbp jke jk mig`l epzpe ,ef dcy oic zia eny

ïåæî úåøâéà-.ezy` za oefl law ipeltéøèù
íéøåøéá-df wlge dfl df wlg oic zia exxia

.dflïéã úéá úåøæâ-.oipic iwqtìù úåøâéàå
úåùø-.oehly ly meiwe ieevàøîâáøãë
ìãéâ-eky.xhya df i`pz azäøéîàá ïéð÷éð-

.oipw `laäåöî ãéár à÷ã-dixta wqerc

.diaxe'äá úøôë-riiqn `lc xn`wc ,dpn`a

,xnelk .dil dpnfn `le li`ed ,melk `zelv

.`zlin `riizq` `le dlr `pilv `zydøîà
-`aqpn `l i`-`lc ,i`nwn zenz idi` e`

.da xrv`e xg`l `aqpn ck ifgi`åäéà åà-

ikdle .jci`l idi` `aqpizc inwn zeni envr

mingxa xg` epncwi `ly ,crena qx`n

.`id zenzyøáãá ãùçð-:dxiarñérëäì
ãåár-.did `lc ircie÷éñôã àì÷á-did `l

.dia÷éñô àìã àì÷-.dia didéîåã-.cyg

) dnec za `yi `l :enk(`,fk dheq.øãä ìáà
èáð-.rnyp = hap .`lw ligzd wiqtc xzac

) ziprz zkqna enk oeinc(`,c`axev i`d :

hapc oeik ,`lw izezc `civxtl inc opaxn

dfe df yexite .hap-.gnv oeyläðùîíàå
åðéîàî åðéà-.dell delndäî åì ïéàù åà

ìëàé-.xteqlàøær øôñá åìéôà-dxez xtq

xtq :eyexite ,'da dxfr izrny ip`e .`xfr ly

ixtq lk midibn eid epnny ,dxfra did dben

.dlebåîörì-,xeavl la` .devnd df miiwl

ded zexiky jxcc ,xeknl-,dk`ln aiyg

) lirl opixn`ck(`,ai:e`lc oeikc ,`xkpe`

liwyw `xb`-.ixye ,`ed `nlra iieyxy
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(dpyna `,ci lirl jiiy)íéøôñäexizdy mze` lkl xtzqnae ,xtzqdl yexit

,oipbtqd zgthne ,mixtqd :miqxeb yie .minkg§¨

oi`e .ceakd iptn milbx ina oze` oiqakn [oi`] mixtqd zgthn :dlr xn`w inlyexiae

ceak jiiy Ð xtqnd one`a ixii`c elit`c ,ycwd iazka ixii`c di`x `iadl il d`xp

oixtzqnyke ,mdipta oze` oipzepy ,mixtzqnd

.oitpehna mdl ceak oi`

íéìåòäÐ dxdhl d`nehn,ixii` rxevna

xn`ck ,qakl xeq` rxevn `dc

) lirl(`,ehdlera ok xn`p m` wteqne .

e` ,eicba qakl jixvy dliape zn z`nehn

lk qakl xeq`e li`ed ,rxevn `wec opixn`

Ð ixii` rxevnac yxity dn ,edin .ely eicba

ezrxv bdep epi` rxevnc opixn` i` :ol `iyw

d`nehn miler `ixi` i`n ok m` Ð lbxa

qakl xzen inp ezrxv inia elit` ?dxdhl

,xn`w `irain `l xninl ivn `lc !lbxa

) lirlck(a,ciedyi `ny jiiy `l ok m`c Ð

zepaxw,oaxw zrya `ed gelib `nlyac .odi

inp qeaikc :xnel yie !oaxwl jiiy `l qeaik la`

.oaxwl jiiy

é÷úîóÐ ol `nil o`n iia` dlab lr s`e

oizipzn lirl ipy diteb iia`c

.ok xaeq epi` Ð opgei iaxc `ail`

åìàåÐ crena oiazekeed ipd lkc d`xp

,oic zia e` micrd e` ozepd zeni ot ,ca`d xac

.mid zpicnl ekli e`

úåøâéàåÐ zeyxzqixt :yxtn inlyexia

,oehlyd ieeiv :miyxtn yie .mely

) zeyxl rcezz l` :enki dpyn ` wxt zea`.(

ïäÐdxin`a oipwpd mixac od"`yepd" wxta

)(a,aw zeaezk.yxetnéîå`ny l`eny xn`

Ð xg` epncwiÐ `d :ipyn `l i`n` :il dniz

ipy wxt ipynck ,oey`x befa `d ,ipy befa

) oixcdpqc(`,ak) dheqc `nw wxtaemye `,a.(

ïéàÐ aeg ixhy oiazek`ed :zetqeza eyxit

oiazek el` icda `dc ,dxikn xhy oicd

`dc :d`xp ile .dxikn xhy aiyg `l crena

dxikn xhy oiazek oi`c meyn Ð ipzw `lc

) lirl opixn`e ,rwxwd lr `l`(`,bioixken oi` :

`hiyt crend jxevle .crend jxevl `l` miza

dzre crend mcew xkn m` oicd `ede .ixyc

xac inp `dc ,crena ixyc Ð aezkl dvex

mcew aezkl leki `le qpe` el did m` wx .ca`d

.crend
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קמה oiglbn el`ea cenr gi sc ± iyily wxtohw cren
ïúùô éìë-.`gxih yitp `lcíéøôñä úåçôèî-.ozyt lyïéà éðä-ilk x`y la`

.`l ozytéðéî øàùã åìéôà-ab lr s` ,xnvc oebk ,oipin x`yc zegthn ,xnelk

`gxih yitpc-oipin x`yc milk x`y la` ,qakl ixy-ixy ozyt ilk la` .`l

.qakléìëéùî-.miltqäðùîíéùð éùåã÷-.il zycewn z` ixd :xhya azky

:xhya zipwp dy`cé÷éúééã-.d`eev xhy

ïéìåáæåøô-,hnyn epi`y xhya deln azeky

.dhiny dil hinyn `leíåù úåøâéà-jka

.ecbp jke jk mig`l epzpe ,ef dcy oic zia eny

ïåæî úåøâéà-.ezy` za oefl law ipeltéøèù
íéøåøéá-df wlge dfl df wlg oic zia exxia

.dflïéã úéá úåøæâ-.oipic iwqtìù úåøâéàå
úåùø-.oehly ly meiwe ieevàøîâáøãë
ìãéâ-eky.xhya df i`pz azäøéîàá ïéð÷éð-

.oipw `laäåöî ãéár à÷ã-dixta wqerc

.diaxe'äá úøôë-riiqn `lc xn`wc ,dpn`a

,xnelk .dil dpnfn `le li`ed ,melk `zelv

.`zlin `riizq` `le dlr `pilv `zydøîà
-`aqpn `l i`-`lc ,i`nwn zenz idi` e`

.da xrv`e xg`l `aqpn ck ifgi`åäéà åà-

ikdle .jci`l idi` `aqpizc inwn zeni envr

mingxa xg` epncwi `ly ,crena qx`n

.`id zenzyøáãá ãùçð-:dxiarñérëäì
ãåár-.did `lc ircie÷éñôã àì÷á-did `l

.dia÷éñô àìã àì÷-.dia didéîåã-.cyg

) dnec za `yi `l :enk(`,fk dheq.øãä ìáà
èáð-.rnyp = hap .`lw ligzd wiqtc xzac

) ziprz zkqna enk oeinc(`,c`axev i`d :

hapc oeik ,`lw izezc `civxtl inc opaxn

dfe df yexite .hap-.gnv oeyläðùîíàå
åðéîàî åðéà-.dell delndäî åì ïéàù åà

ìëàé-.xteqlàøær øôñá åìéôà-dxez xtq

xtq :eyexite ,'da dxfr izrny ip`e .`xfr ly

ixtq lk midibn eid epnny ,dxfra did dben

.dlebåîörì-,xeavl la` .devnd df miiwl

ded zexiky jxcc ,xeknl-,dk`ln aiyg

) lirl opixn`ck(`,ai:e`lc oeikc ,`xkpe`

liwyw `xb`-.ixye ,`ed `nlra iieyxy
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(dpyna `,ci lirl jiiy)íéøôñäexizdy mze` lkl xtzqnae ,xtzqdl yexit

,oipbtqd zgthne ,mixtqd :miqxeb yie .minkg§¨

oi`e .ceakd iptn milbx ina oze` oiqakn [oi`] mixtqd zgthn :dlr xn`w inlyexiae

ceak jiiy Ð xtqnd one`a ixii`c elit`c ,ycwd iazka ixii`c di`x `iadl il d`xp

oixtzqnyke ,mdipta oze` oipzepy ,mixtzqnd

.oitpehna mdl ceak oi`

íéìåòäÐ dxdhl d`nehn,ixii` rxevna

xn`ck ,qakl xeq` rxevn `dc

) lirl(`,ehdlera ok xn`p m` wteqne .

e` ,eicba qakl jixvy dliape zn z`nehn

lk qakl xeq`e li`ed ,rxevn `wec opixn`

Ð ixii` rxevnac yxity dn ,edin .ely eicba

ezrxv bdep epi` rxevnc opixn` i` :ol `iyw

d`nehn miler `ixi` i`n ok m` Ð lbxa

qakl xzen inp ezrxv inia elit` ?dxdhl

,xn`w `irain `l xninl ivn `lc !lbxa

) lirlck(a,ciedyi `ny jiiy `l ok m`c Ð

zepaxw,oaxw zrya `ed gelib `nlyac .odi

inp qeaikc :xnel yie !oaxwl jiiy `l qeaik la`

.oaxwl jiiy

é÷úîóÐ ol `nil o`n iia` dlab lr s`e

oizipzn lirl ipy diteb iia`c

.ok xaeq epi` Ð opgei iaxc `ail`

åìàåÐ crena oiazekeed ipd lkc d`xp

,oic zia e` micrd e` ozepd zeni ot ,ca`d xac

.mid zpicnl ekli e`

úåøâéàåÐ zeyxzqixt :yxtn inlyexia

,oehlyd ieeiv :miyxtn yie .mely

) zeyxl rcezz l` :enki dpyn ` wxt zea`.(

ïäÐdxin`a oipwpd mixac od"`yepd" wxta

)(a,aw zeaezk.yxetnéîå`ny l`eny xn`

Ð xg` epncwiÐ `d :ipyn `l i`n` :il dniz

ipy wxt ipynck ,oey`x befa `d ,ipy befa

) oixcdpqc(`,ak) dheqc `nw wxtaemye `,a.(

ïéàÐ aeg ixhy oiazek`ed :zetqeza eyxit

oiazek el` icda `dc ,dxikn xhy oicd

`dc :d`xp ile .dxikn xhy aiyg `l crena

dxikn xhy oiazek oi`c meyn Ð ipzw `lc

) lirl opixn`e ,rwxwd lr `l`(`,bioixken oi` :

`hiyt crend jxevle .crend jxevl `l` miza

dzre crend mcew xkn m` oicd `ede .ixyc

xac inp `dc ,crena ixyc Ð aezkl dvex

mcew aezkl leki `le qpe` el did m` wx .ca`d

.crend
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המשך בעמוד קמו
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המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום שישי עמ' ב

oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtohw cren
åëéøé ìr äååèå-.leg jxck ,jltae ,eizerav` oia ecia `l la` ,oihegd

àøîâäáåèá íéøçàì-.xkya `leåìù øëåîå íéørî-.bgd zeni lk dyer okéãë
åúñðøô-.lk`i dn el oi`y ina ixiin `le .dgeexdaïáàá àì ìáà-,hega dlezy

.dti exfeyl lkeiy ickäðùîìâøä íãå÷ íéîé äùìù åúî øáå÷ä-xwire li`ed

.mini dyly `l` epi` zelia`åðîî äìèá
äráù úøæâ-zepnl jixv epi` lbxd xg`lc

.xzeiíéîé äðåîù-lbxd mcew-epnn dlha

on cg` mei ligzde li`edc .miyly zxfb

miylyd-lbxd xg`l melk xenyl jixv epi`

`l` ,miyly oicxzen,zqeakza xzl`l

.zxetqze uedibaäìår úáù-inia zay rxi`

ela`-.dray oipnl dlerú÷ñôî äðéàå-

,zela` ini dray milydl jixv zay xg`lc

.zayd mrïé÷éñôî íéìâøäå-ezn xaw ikc

lbxd mcew mini dyly-zelia`d wiqtn

.melk milyn oi` lbxd xg`le ,ixnblïéàå
ïéìår-dlha `lc ,lbxd jeza ezn xaw ikc

dray zxfb epnn-oipnl oiler lbxd ini oi`

jixv lbxd xg`l `l` ,zelia` ini dray

zelia` ini dray ayil-la` .izxaq `id ef

oiler oi`e :iz`vn wzrda-ezn z` xaw ikc

zxfb epnn dlha `lc lbxd iptl mini ipy

dray-ini zray oipnl oiler lbxd ini oi`

ini dyng ayil jixv lbxd xg`l `l` ,ela`

.lbxd iptl bdpy mini ipyl milydl zela`

xkfpy dnc ,`ed xteq zerh ik xne` ip`e

dylylbxd iptl mini-elit`e ,`wec e`l

lbxd iptl zg` dry-zxfb epnn dlha

.wiqtn lbxdc ,drayùã÷îä úéá áøçùî-

`l` epi`e ,dray lk oinelyz zxvrl oi`y

.cg` meiúáùë-dpi`e dlerc ,zayk epice

.zwqtnúáùë äðùä ùàø-`l` epi`e li`ed

.cg` meiàøîâúøæâ-la` ,elha miyly

oiicrc ,elha `l meimiyly .elha `l mini

.micnere oiielzåìèá àì íéîé àîrè éàî-

?mini elha `l oipr dfi`a :xnelkàì íàù
ìâøä áør çìéâ-,miyly zxfb elha ikc

.glib `le lbxd axr igelbl dil irai`eøåñà
ìâøä øçà çìâì-.mei miyly lk

àéðúäå

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

äååèåÐ ezivivl zlkz ekixi lr,iepiya xyt` i` oilitza la` .iepiy ici lr :yexit

oi` `nye .oizipzna ixii` `l zivive oilitz ziiyrae .dnz daizk jixvy

yxit oke .xzid epivn `l Ð lbera aezkl ebdpy dne .diiehe daizka m` ik xeqi`

exizd Ð did qetzy cg` icedi lr ,wgcd ici lr elit`e .eax mya axd zetqeza.wgeca

eid `l ,xg` cvn `xwp `edy ,jetid ici lr mb

`d Ð dk`ln meyn xeq` `l i` mbe .oixizn

opixq``nw wxta dk`ln e`lc `gxih elit`

)(`,cici lr ixii` `l oizipznc xnel ebdp edin .

did jke ,ze`d welig ici lr oiazek yie .jetid

azek did Ð xyt` i`y c"eide .ipwf iax dyer

.jetd azkaéáøÐ mixrn xne` dcedi

xizdy xi`n iaxn xzei xingn dxe`kl

xizn epi` xi`n iaxc eyxit zetqezae .mixg`l

.izpad `le ,dnxrda `l`éáøxne` iqei

Ð ezqpxt ick xkene azekmixg`l ixnbl ixyc

lwin dxe`kle .ezqpxt ick `wece ,xkya

:'yexit cer .xfril` iax axd yxit oke ,edlekn

.lk`i dn el oi`c ezqpxt ick ixy ied edlekc

iax xingne ,lk`i dn el yiyk `l` ixii` `le

dedc ,ikd rnyn `l `pyile .edlekn xzei iqei

,edin .ezqpxt ick `l` azek epi` :xninl dil

dil dedc :zvw inp dyw dcedi iaxc `zlina

ici lr ezqpxt ick `l` azek epi` xninl

oizipzn `zyde .dnxrd ici lr e` ,mixg`

inp ezqpxt ickc :miyxtn yie .xi`n iaxk `iz`

jxevc li`edc ,ixy lk`i dn el oi`c rnyn `l

dvxi `l mpgac ,da xkzydl xzen Ð devn

`biltc axd zetqeza yxit oizipzne .ok zeyrl

:yxit dpei epax axde .`ed xg` `pze ,edlek`

oiazek oi` :eyexit ikde ,`nw `pzk `iz`c

ick e` mxkenl ick zefefne oilitz mixtq

dn itl ,iqei iaxk `iz`c :yxit cere .mgipdl

o`kn di`x oi`e .xingn iqei iaxy yxity

iaxe xi`n iax `nlcc ,oilitz gipdl xzeny

`vend" wxt edl `xiaqc ,ediinrhl dcedi

) "oilitza,ev oiaexir[axe] .oilitz onf zay (

ab lr s`e .ixaq ivn ikd inp dpg xa xa daxe

) "dax unewd" wxtc i`xen` edlekca,el zegpn

mye.`ed oilitz onf e`l zay edl zi`c rnyn (

inlyexid on `ian did mdxa` oa wgvi iax la`

cae` yp xa cg :inlyexia xn`c ,gipdl xizdl

ielitz) dlibna `zi`ck ,xteq didy itl ,el aezkiy :yexit .l`ppg axc dinwl `z` ,`crenc `lega(a,giazk z`e ,jilitz dil ad lif :dil xn` ,dpg xa xa daxc dinwl digly .

dl xzt ax .`l Ð xg`l `d ,envrl dfefne oilitz mc` azek :ax lr `bilt oizipzn .dnxrd `la :yexit .dil aezk :dil xn` ,axc dinwl `z` .envrl oilitz mc` azek :opzc .jl

miaeh minie zezay hrnny mrhle .cren ly elega oilitz gipdl xeq`c wqt zelecb zekldae .ixy Ð crena mgipdl la` ,crend xg` mgipdl dpynd cinrn ax :yexit .gipdl azeka

) yixcc o`nle .cren ly eleg hrnnc xity xazqn Ð "dnini mini"n(a,el zegpnm` ik dk`ln oiyer oi`y itl xnel yi Ð ze` onvra ody miaeh minie zezay e`vi "zF`l Ll"n§

) lirl ziyixtc i`nl `iyw la` .ca`d xacaoiwyn ligznd xeac `,am`e .ze` jixv oi` Ð dkeqa ayeie dvn lke`e li`ed :xnel yi ?edl hrnn ikid ,opaxcn crend legc dk`lnc (

.mini x`yn welgc ,aeh mei `l` hrnn `l inp "dnini minin"e ,ze` oi` Ð ea dk`ln oiyere li`ed :xnel yi Ð oilitza aiig crend legac zn` `edøáå÷äÐ ezn z`hwp ikdl

) onwl opixn`ck ,llebd znizq zryn zlgzn zelia`c ,xaew(`,fk.äùìùÐ mini) onwl opixn`e .ilin dnkl zelia` xwir `ed jk(a,my.ikal mini dyly :éàî`l `nrh

Ð elha.`id `idc ,dibdl jixv oi`e ,elha `l i`n oiprl mini qexbl ith `gip ded `kd

íàùÐ 'ek lbxd axr glib `l`d `gip `zyde .lbxa qaki `l Ð ugx `le qaik `le ,aeh mei axran qakle uegxl xzen m` ,lbxd axr ugx `le qaik `l oicd `edc il d`xpe

`a` `iany ,mini elit` zlhanc Ð `nw `pzl elit` ,dray zxfb zlhan dyly zevny myky jenqa xn`wc :ol `iyw ,edine .elha `l mini `d ,elha dray zxfb :ipzwc

,enrh il d`xp oi`e .xzei lecb jxev `edy ,qaik `l elit` qakl xzenc ,`l Ð qaik `l la` ,glib `l `wecc :yxit dpei epiaxe .mini elit` ,ixnbl elhay miyly zevnl di`x le`y

edf Ð axrd cr dvigxa xeq`y lbxd axr zeidl iyily lg m`y onwl yxtnc ,qxhpewd yexitle .lbxa qpkpe lbxd mcew dyr `lya eqpwl epl yiy oky lk Ð lecb jxev `ed m`c

cr:xnel yi cere .lbxd xg` uegxl xeq` Ð lbxa ugx `l m`c :xnel yi ,edin ?dray iab elha `l i`n oiprl mini ,ok m`e .qak `le ugx `ly dna eqpwl jiiy `l ok m` .dkygy

myky :jenqa xn`wcn ,zn` yexit ,mewn lkn .zxfb dlha `l Ð mini ipy `d ,dray zxfb dlha mini dyly :eyexit ikd `yixc :il d`xp cere .zxfb `yixa hwp zxfb `tiq hwpc ab`

Ð dray zxfb epnid dlha xn`wc ,`yixa la` `tiq gpiz ,ea glib `l m`y ipyn ikc :il dniz `zyde .`nw `pzl elit` heyt dfy rnyn ,'ek dray zxfb zlhan dyly zxfby

ipy `d ,dray zxfb dlha mini dyly :eyexit ikd `yixc ,il d`xp cere .zxifb `yix inp `pz Ð zxfb `tiq hwpc ab`c :xnel yie ?elha `l mini xn`w i`n oiprle zxfb hwp i`n`
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oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtohw cren
åëéøé ìr äååèå-.leg jxck ,jltae ,eizerav` oia ecia `l la` ,oihegd

àøîâäáåèá íéøçàì-.xkya `leåìù øëåîå íéørî-.bgd zeni lk dyer okéãë
åúñðøô-.lk`i dn el oi`y ina ixiin `le .dgeexdaïáàá àì ìáà-,hega dlezy

.dti exfeyl lkeiy ickäðùîìâøä íãå÷ íéîé äùìù åúî øáå÷ä-xwire li`ed

.mini dyly `l` epi` zelia`åðîî äìèá
äráù úøæâ-zepnl jixv epi` lbxd xg`lc

.xzeiíéîé äðåîù-lbxd mcew-epnn dlha

on cg` mei ligzde li`edc .miyly zxfb

miylyd-lbxd xg`l melk xenyl jixv epi`

`l` ,miyly oicxzen,zqeakza xzl`l

.zxetqze uedibaäìår úáù-inia zay rxi`

ela`-.dray oipnl dlerú÷ñôî äðéàå-

,zela` ini dray milydl jixv zay xg`lc

.zayd mrïé÷éñôî íéìâøäå-ezn xaw ikc

lbxd mcew mini dyly-zelia`d wiqtn

.melk milyn oi` lbxd xg`le ,ixnblïéàå
ïéìår-dlha `lc ,lbxd jeza ezn xaw ikc

dray zxfb epnn-oipnl oiler lbxd ini oi`

jixv lbxd xg`l `l` ,zelia` ini dray

zelia` ini dray ayil-la` .izxaq `id ef

oiler oi`e :iz`vn wzrda-ezn z` xaw ikc

zxfb epnn dlha `lc lbxd iptl mini ipy

dray-ini zray oipnl oiler lbxd ini oi`

ini dyng ayil jixv lbxd xg`l `l` ,ela`

.lbxd iptl bdpy mini ipyl milydl zela`

xkfpy dnc ,`ed xteq zerh ik xne` ip`e

dylylbxd iptl mini-elit`e ,`wec e`l

lbxd iptl zg` dry-zxfb epnn dlha

.wiqtn lbxdc ,drayùã÷îä úéá áøçùî-

`l` epi`e ,dray lk oinelyz zxvrl oi`y

.cg` meiúáùë-dpi`e dlerc ,zayk epice

.zwqtnúáùë äðùä ùàø-`l` epi`e li`ed

.cg` meiàøîâúøæâ-la` ,elha miyly

oiicrc ,elha `l meimiyly .elha `l mini

.micnere oiielzåìèá àì íéîé àîrè éàî-

?mini elha `l oipr dfi`a :xnelkàì íàù
ìâøä áør çìéâ-,miyly zxfb elha ikc

.glib `le lbxd axr igelbl dil irai`eøåñà
ìâøä øçà çìâì-.mei miyly lk
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äååèåÐ ezivivl zlkz ekixi lr,iepiya xyt` i` oilitza la` .iepiy ici lr :yexit

oi` `nye .oizipzna ixii` `l zivive oilitz ziiyrae .dnz daizk jixvy

yxit oke .xzid epivn `l Ð lbera aezkl ebdpy dne .diiehe daizka m` ik xeqi`

exizd Ð did qetzy cg` icedi lr ,wgcd ici lr elit`e .eax mya axd zetqeza.wgeca

eid `l ,xg` cvn `xwp `edy ,jetid ici lr mb

`d Ð dk`ln meyn xeq` `l i` mbe .oixizn

opixq``nw wxta dk`ln e`lc `gxih elit`

)(`,cici lr ixii` `l oizipznc xnel ebdp edin .

did jke ,ze`d welig ici lr oiazek yie .jetid

azek did Ð xyt` i`y c"eide .ipwf iax dyer

.jetd azkaéáøÐ mixrn xne` dcedi

xizdy xi`n iaxn xzei xingn dxe`kl

xizn epi` xi`n iaxc eyxit zetqezae .mixg`l

.izpad `le ,dnxrda `l`éáøxne` iqei

Ð ezqpxt ick xkene azekmixg`l ixnbl ixyc

lwin dxe`kle .ezqpxt ick `wece ,xkya

:'yexit cer .xfril` iax axd yxit oke ,edlekn

.lk`i dn el oi`c ezqpxt ick ixy ied edlekc

iax xingne ,lk`i dn el yiyk `l` ixii` `le

dedc ,ikd rnyn `l `pyile .edlekn xzei iqei

,edin .ezqpxt ick `l` azek epi` :xninl dil

dil dedc :zvw inp dyw dcedi iaxc `zlina

ici lr ezqpxt ick `l` azek epi` xninl

oizipzn `zyde .dnxrd ici lr e` ,mixg`

inp ezqpxt ickc :miyxtn yie .xi`n iaxk `iz`

jxevc li`edc ,ixy lk`i dn el oi`c rnyn `l

dvxi `l mpgac ,da xkzydl xzen Ð devn

`biltc axd zetqeza yxit oizipzne .ok zeyrl

:yxit dpei epax axde .`ed xg` `pze ,edlek`

oiazek oi` :eyexit ikde ,`nw `pzk `iz`c

ick e` mxkenl ick zefefne oilitz mixtq

dn itl ,iqei iaxk `iz`c :yxit cere .mgipdl

o`kn di`x oi`e .xingn iqei iaxy yxity

iaxe xi`n iax `nlcc ,oilitz gipdl xzeny

`vend" wxt edl `xiaqc ,ediinrhl dcedi

) "oilitza,ev oiaexir[axe] .oilitz onf zay (

ab lr s`e .ixaq ivn ikd inp dpg xa xa daxe

) "dax unewd" wxtc i`xen` edlekca,el zegpn

mye.`ed oilitz onf e`l zay edl zi`c rnyn (

inlyexid on `ian did mdxa` oa wgvi iax la`

cae` yp xa cg :inlyexia xn`c ,gipdl xizdl

ielitz) dlibna `zi`ck ,xteq didy itl ,el aezkiy :yexit .l`ppg axc dinwl `z` ,`crenc `lega(a,giazk z`e ,jilitz dil ad lif :dil xn` ,dpg xa xa daxc dinwl digly .

dl xzt ax .`l Ð xg`l `d ,envrl dfefne oilitz mc` azek :ax lr `bilt oizipzn .dnxrd `la :yexit .dil aezk :dil xn` ,axc dinwl `z` .envrl oilitz mc` azek :opzc .jl

miaeh minie zezay hrnny mrhle .cren ly elega oilitz gipdl xeq`c wqt zelecb zekldae .ixy Ð crena mgipdl la` ,crend xg` mgipdl dpynd cinrn ax :yexit .gipdl azeka

) yixcc o`nle .cren ly eleg hrnnc xity xazqn Ð "dnini mini"n(a,el zegpnm` ik dk`ln oiyer oi`y itl xnel yi Ð ze` onvra ody miaeh minie zezay e`vi "zF`l Ll"n§

) lirl ziyixtc i`nl `iyw la` .ca`d xacaoiwyn ligznd xeac `,am`e .ze` jixv oi` Ð dkeqa ayeie dvn lke`e li`ed :xnel yi ?edl hrnn ikid ,opaxcn crend legc dk`lnc (

.mini x`yn welgc ,aeh mei `l` hrnn `l inp "dnini minin"e ,ze` oi` Ð ea dk`ln oiyere li`ed :xnel yi Ð oilitza aiig crend legac zn` `edøáå÷äÐ ezn z`hwp ikdl

) onwl opixn`ck ,llebd znizq zryn zlgzn zelia`c ,xaew(`,fk.äùìùÐ mini) onwl opixn`e .ilin dnkl zelia` xwir `ed jk(a,my.ikal mini dyly :éàî`l `nrh

Ð elha.`id `idc ,dibdl jixv oi`e ,elha `l i`n oiprl mini qexbl ith `gip ded `kd

íàùÐ 'ek lbxd axr glib `l`d `gip `zyde .lbxa qaki `l Ð ugx `le qaik `le ,aeh mei axran qakle uegxl xzen m` ,lbxd axr ugx `le qaik `l oicd `edc il d`xpe

`a` `iany ,mini elit` zlhanc Ð `nw `pzl elit` ,dray zxfb zlhan dyly zevny myky jenqa xn`wc :ol `iyw ,edine .elha `l mini `d ,elha dray zxfb :ipzwc

,enrh il d`xp oi`e .xzei lecb jxev `edy ,qaik `l elit` qakl xzenc ,`l Ð qaik `l la` ,glib `l `wecc :yxit dpei epiaxe .mini elit` ,ixnbl elhay miyly zevnl di`x le`y

edf Ð axrd cr dvigxa xeq`y lbxd axr zeidl iyily lg m`y onwl yxtnc ,qxhpewd yexitle .lbxa qpkpe lbxd mcew dyr `lya eqpwl epl yiy oky lk Ð lecb jxev `ed m`c

cr:xnel yi cere .lbxd xg` uegxl xeq` Ð lbxa ugx `l m`c :xnel yi ,edin ?dray iab elha `l i`n oiprl mini ,ok m`e .qak `le ugx `ly dna eqpwl jiiy `l ok m` .dkygy

myky :jenqa xn`wcn ,zn` yexit ,mewn lkn .zxfb dlha `l Ð mini ipy `d ,dray zxfb dlha mini dyly :eyexit ikd `yixc :il d`xp cere .zxfb `yixa hwp zxfb `tiq hwpc ab`

Ð dray zxfb epnid dlha xn`wc ,`yixa la` `tiq gpiz ,ea glib `l m`y ipyn ikc :il dniz `zyde .`nw `pzl elit` heyt dfy rnyn ,'ek dray zxfb zlhan dyly zxfby

ipy `d ,dray zxfb dlha mini dyly :eyexit ikd `yixc ,il d`xp cere .zxifb `yix inp `pz Ð zxfb `tiq hwpc ab`c :xnel yie ?elha `l mini xn`w i`n oiprle zxfb hwp i`n`
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oiglbnקמח el`ea cenr hi sc ± iyily wxtohw cren
àéðúäå-.`zriiqäráù úìèáî äùìù úøæâù íùëù-iptl mini dyly ezn xaw ikc

.melk lbxd xg`l ayei epi` lbxdêëíéùìù úøæâ úìèáî äráù úøæâ-ezn xaw ikc

lbxd mcew mini dray-lbxd axr glib `l elit`c ,miyly zxfb epnn dlha-glbn

.lbxd xg`ïàëìå ïàëì äìår äráù íåéå-.ipiny inp aiygcíéîçðî åãîrù ïåéë
åìöàî-.dray meia epiidìåàù àáàë ïàîë

-ipiny inp aiygc ,o`kle o`kl dler :xn`c

.miyly zxfb epnn lhancàáàì ïä íéãåîå
ìåàù-xzenc ezn zxeawl miyely meia

:opixn`c ,oinily miyly opira `lc ,glbl

.elekk meid zvwnïìðî-xeq` mei miylyc

.gelibaårøôú ìà íëéùàø-mila` x`y `d

-.rnyn miaiigíéãåî ìëä-`a` elit`

.elekk meid zvwn :xn`c ,le`yøåñàù
áørä ãr äöéçøá-opira oinily yly i`cec

eleg cr oizni e` ,opeva ugex axrle ,axrd cr

.oinga ugxie cren lyàì äráù ïéðîì
éì àéráî÷-`bdp `l i`cec ,dler epi` i`cec

zlirpa xeq` epi` `dc ,lbxa dray zevn

.dhnd ziitka bdep epi`e ,lcpqdàâäð àäã
ìâøá íéùìù úåöî-xeq` inp lbxa `dc

.miylyk zxetqzae uedibaíéáø ïéàå
åîr ïé÷ñrúî-xg` engpl oikixv oi` :xnelk

.lbxa mini dray edengp xaky ,lbxd
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àéðúäå'ek ezn z` xaewd `zegipaÐ,i`pzk xn`w `l i`n` :axd zetqeza dywd

xikfn `ziixac meyn `nye ?`nw `pzk `ped axe ,le`y `a`k zyy axe

axc ,zyy axk `ziixad `xiaq `l ok m` Ð elha `l mini dicicl xn`we ,elha oeyl

.il d`xp ok ,eleka rnyn elha oeylc meyn ,elha inp mini xn`w zyy

äëìäÐ le`y `a`kezenk dkldc d`xp

oia ,`nw `pz` biltc i`n lka

`lcn .glib `l m` oiprl oia ,elekk meid zvwna

elekk meid zvwna le`y `a`k dklda biltn

dywn inlyexia .dpei epiax axd ,gliba `le

meil miyly mei oia dn :le`y `a`c opaxl

axr glbne elekk meid zvwn xn`wc .ipiny

elekk meid zvwn xn` `l miyly meie ,lbxd

.exizd lbxd ceak meyn ,ipyne ?ea glbn `diy

glbn ,lbxd axra ely ipiny lg ixdy ,rcz

glbn epi` Ð zaya miyly lg eli`e lbxd axr

.zay axraàéúàÐ xifpn rxt rxtyi

xg`l ey`x wxeq zeidl la`l xeq`y mixne`y

) opixn`c meyn ,dray(`,an xifpsteg xifp :

oi`e .xifpn opitli op`e ,wxeq `l la` ,qtqtne

,i`ce xeq` xifpa `dc ,llk d`xpylz elit`y

ieti meyn `edy ,zelia` oiprl la` .xeq` exry

oa wgvi iax ixenn izl`y dyrn zryae .`l Ð

oeik :yxit aeh mei epiax axde .il xizde xy`

o`kl dlere elekk dray mei zvwn ol `niiwc

meia glbl lekie ,elekk meid zvwn Ð o`kle

`lc ,ok yxit `l axd zetqezae .dryze mixyr

miyly oiprl mini ipyl dray mei `diy opixn`

.mei

ïéúìúÐ eedwxta xifpa xn`c `ct xale

) `nw(`,dmixyr "xifdl xifp"

mixyr `ed zexifpe .ixy miyly ,xeq` dryze

jgxk lr xaq ok m` Ð dicicl mei dryze

dligzkl :xnel yi ,edin .le`y `a` yxitck

,opaxcn mei miyly cr xifpa glbn epi`

dpynd on dywn inlyexiae .`kd rnynck

)(`,fh my!`vi Ð miyly meia glb :xn`c

epiide ,dligzn Ð `kd ,xaryl Ð onz :ipyne

.ziyixtck

øåñàùÐ axrd cr dvigxayexit

eteb uegxl leki axrle :qxhpewa

eteb lk la` ,eilbxe eici ,eipt :inp i` .opeva

yi inp i` .aeh meia uegxl xeq`c ,`l Ð oinga

,xzen sehyl :inp i` .`ixah inga :yxtl

) "dxik" wxt `zi`ckmye a,hl zay:inp i` .(

:"dxik" wxta xn`e .rwxwa engedy oinga

xyt`c meyn `niz ike ?elekk meid zvwn ici lr opixy le`y `a`l iriayae ,opaxl iriayae iyilya elekk meid zvwn opixn` `lc `py i`n :xn`z m`e .ilka engedy oinga zwelgn

:yxtn zelecb zeklda .ith xing dray zelia`ac :xnel yie !iyilya ixy qeaikc wgvi epaxl d`xp oi`e ?xninl `ki` i`n qeaik `l` ,dvigx gpiz Ð leeip `di `le ,aeh meia uegxl

xzen Ð qeaika oicd `edc d`xpe ,xwad on ixy `lc iwet`le ,aeh mei axran epiid Ð axrd cr :yxit aeh mei axde .zetqeza yxit o`k cr ,axrd cr ,xeq` iyinge iriax oicd `ed

dcen `kd Ð xwad on iriaya ixyc le`y `a` elit` :yexit Ð micen lkd xn`wcne .aeh mei axran xzen Ð opaxc `ail` lbxd mcew drayc d`xp eyexitle .aeh mei axrn axrl

.opaxl iriay oic el yi `l` ,xwad on ixy `lc opaxlåøá÷Ð dler epi` e` miyly oipnd on el dler lbx lbxa.lbxd mcew mini ipy exawa ol `irainc oicd `edc :zetqeza yxit

`iyweirain ediiexzc xnel dvex axd did `nye !dil `gip `yixac ,rnyn .`yix` ,`l Ð `tiq` e`l i`n :opixn`wc ,lbxd mcew mini ipy exawa `hiytc rnyn jenqa `dc :ol

.lkd heytiz `lc ipyne .lkd hytinl ira Ð hiyt ike ,dilàìãÐ lbxa dray zevn oibdep) zeaezkc `nw wxt rnynck ,oibdep `rpivay mixac ,edine`,coze` lk :opixn`wc (

zegtd lkle .oiler oi`e oiwiqtn :ipzwc ,dray oipnl dler epi`c hytinl ivn oizipznn .eax mya axd yxit oke .opgei iaxl dil riiqn ,miypd oia dpiyi `ide miyp`d oia oyi `ed minid

.miyly oiprl `ni` ,dray oipnl dler epi`y ixii` oizipznc heyt el oipn mrh ozepc :xnel yi ,edine .dray oiprl ixii`åúëàìîåÐ mixg` ici lr ziyrplr s` .eziaa elit`

) ipy wxta lirl xn`c ab(a,`i.ca`d xaca ixiin `kdc :xnel yie !xzen Ð mdizaa ,zeyrl xeq` Ð ezia jeza ,mixg` cia ezk`ln dzid
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קמט oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtohw cren
àéðúäå-.`zriiqäráù úìèáî äùìù úøæâù íùëù-iptl mini dyly ezn xaw ikc

.melk lbxd xg`l ayei epi` lbxdêëíéùìù úøæâ úìèáî äráù úøæâ-ezn xaw ikc

lbxd mcew mini dray-lbxd axr glib `l elit`c ,miyly zxfb epnn dlha-glbn

.lbxd xg`ïàëìå ïàëì äìår äráù íåéå-.ipiny inp aiygcíéîçðî åãîrù ïåéë
åìöàî-.dray meia epiidìåàù àáàë ïàîë

-ipiny inp aiygc ,o`kle o`kl dler :xn`c

.miyly zxfb epnn lhancàáàì ïä íéãåîå
ìåàù-xzenc ezn zxeawl miyely meia

:opixn`c ,oinily miyly opira `lc ,glbl

.elekk meid zvwnïìðî-xeq` mei miylyc

.gelibaårøôú ìà íëéùàø-mila` x`y `d

-.rnyn miaiigíéãåî ìëä-`a` elit`

.elekk meid zvwn :xn`c ,le`yøåñàù
áørä ãr äöéçøá-opira oinily yly i`cec

eleg cr oizni e` ,opeva ugex axrle ,axrd cr

.oinga ugxie cren lyàì äráù ïéðîì
éì àéráî÷-`bdp `l i`cec ,dler epi` i`cec

zlirpa xeq` epi` `dc ,lbxa dray zevn

.dhnd ziitka bdep epi`e ,lcpqdàâäð àäã
ìâøá íéùìù úåöî-xeq` inp lbxa `dc

.miylyk zxetqzae uedibaíéáø ïéàå
åîr ïé÷ñrúî-xg` engpl oikixv oi` :xnelk

.lbxa mini dray edengp xaky ,lbxd
ìë
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àéðúäå'ek ezn z` xaewd `zegipaÐ,i`pzk xn`w `l i`n` :axd zetqeza dywd

xikfn `ziixac meyn `nye ?`nw `pzk `ped axe ,le`y `a`k zyy axe

axc ,zyy axk `ziixad `xiaq `l ok m` Ð elha `l mini dicicl xn`we ,elha oeyl

.il d`xp ok ,eleka rnyn elha oeylc meyn ,elha inp mini xn`w zyy

äëìäÐ le`y `a`kezenk dkldc d`xp

oia ,`nw `pz` biltc i`n lka

`lcn .glib `l m` oiprl oia ,elekk meid zvwna

elekk meid zvwna le`y `a`k dklda biltn

dywn inlyexia .dpei epiax axd ,gliba `le

meil miyly mei oia dn :le`y `a`c opaxl

axr glbne elekk meid zvwn xn`wc .ipiny

elekk meid zvwn xn` `l miyly meie ,lbxd

.exizd lbxd ceak meyn ,ipyne ?ea glbn `diy

glbn ,lbxd axra ely ipiny lg ixdy ,rcz

glbn epi` Ð zaya miyly lg eli`e lbxd axr

.zay axraàéúàÐ xifpn rxt rxtyi

xg`l ey`x wxeq zeidl la`l xeq`y mixne`y

) opixn`c meyn ,dray(`,an xifpsteg xifp :

oi`e .xifpn opitli op`e ,wxeq `l la` ,qtqtne

,i`ce xeq` xifpa `dc ,llk d`xpylz elit`y

ieti meyn `edy ,zelia` oiprl la` .xeq` exry

oa wgvi iax ixenn izl`y dyrn zryae .`l Ð

oeik :yxit aeh mei epiax axde .il xizde xy`

o`kl dlere elekk dray mei zvwn ol `niiwc

meia glbl lekie ,elekk meid zvwn Ð o`kle

`lc ,ok yxit `l axd zetqezae .dryze mixyr

miyly oiprl mini ipyl dray mei `diy opixn`

.mei

ïéúìúÐ eedwxta xifpa xn`c `ct xale

) `nw(`,dmixyr "xifdl xifp"

mixyr `ed zexifpe .ixy miyly ,xeq` dryze

jgxk lr xaq ok m` Ð dicicl mei dryze

dligzkl :xnel yi ,edin .le`y `a` yxitck

,opaxcn mei miyly cr xifpa glbn epi`

dpynd on dywn inlyexiae .`kd rnynck

)(`,fh my!`vi Ð miyly meia glb :xn`c

epiide ,dligzn Ð `kd ,xaryl Ð onz :ipyne

.ziyixtck

øåñàùÐ axrd cr dvigxayexit

eteb uegxl leki axrle :qxhpewa

eteb lk la` ,eilbxe eici ,eipt :inp i` .opeva

yi inp i` .aeh meia uegxl xeq`c ,`l Ð oinga

,xzen sehyl :inp i` .`ixah inga :yxtl

) "dxik" wxt `zi`ckmye a,hl zay:inp i` .(

:"dxik" wxta xn`e .rwxwa engedy oinga

xyt`c meyn `niz ike ?elekk meid zvwn ici lr opixy le`y `a`l iriayae ,opaxl iriayae iyilya elekk meid zvwn opixn` `lc `py i`n :xn`z m`e .ilka engedy oinga zwelgn

:yxtn zelecb zeklda .ith xing dray zelia`ac :xnel yie !iyilya ixy qeaikc wgvi epaxl d`xp oi`e ?xninl `ki` i`n qeaik `l` ,dvigx gpiz Ð leeip `di `le ,aeh meia uegxl

xzen Ð qeaika oicd `edc d`xpe ,xwad on ixy `lc iwet`le ,aeh mei axran epiid Ð axrd cr :yxit aeh mei axde .zetqeza yxit o`k cr ,axrd cr ,xeq` iyinge iriax oicd `ed

dcen `kd Ð xwad on iriaya ixyc le`y `a` elit` :yexit Ð micen lkd xn`wcne .aeh mei axran xzen Ð opaxc `ail` lbxd mcew drayc d`xp eyexitle .aeh mei axrn axrl

.opaxl iriay oic el yi `l` ,xwad on ixy `lc opaxlåøá÷Ð dler epi` e` miyly oipnd on el dler lbx lbxa.lbxd mcew mini ipy exawa ol `irainc oicd `edc :zetqeza yxit

`iyweirain ediiexzc xnel dvex axd did `nye !dil `gip `yixac ,rnyn .`yix` ,`l Ð `tiq` e`l i`n :opixn`wc ,lbxd mcew mini ipy exawa `hiytc rnyn jenqa `dc :ol

.lkd heytiz `lc ipyne .lkd hytinl ira Ð hiyt ike ,dilàìãÐ lbxa dray zevn oibdep) zeaezkc `nw wxt rnynck ,oibdep `rpivay mixac ,edine`,coze` lk :opixn`wc (

zegtd lkle .oiler oi`e oiwiqtn :ipzwc ,dray oipnl dler epi`c hytinl ivn oizipznn .eax mya axd yxit oke .opgei iaxl dil riiqn ,miypd oia dpiyi `ide miyp`d oia oyi `ed minid
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קנ

ב"ה, כ"ב אלול, ה'תשח"י

         ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

עוסק בצ"צ בעל מרץ ורב פעלים מו"ה אלכסנדר זיסל

שי'

שלום וברכה! 

הנני מאשר קבלת מכתבו, ואתו הסליחה על עיכוב המענה מרוב הטרדות.

טהרת  על  החנוך  והתקופות  הזמנים  בכל  אם  אשר  פעמים,  כמה  ברורה  דעתי  כתבתי  והנה 

הקדש הוא מהענינים החיוניים של עמנו בני ישראל, על אחת כו"כ בתקופתנו זו ובאה"ק ת"ו. ומזה 

מובן וגם פשוט אשר אשרי חלקו של כל אחד ואחת המתעסק בזה, ובפרט במשך כמה שנים שזוהי 

הוכחה מוחלטה כי היא המצוה בה צריך להיות זהיר טפי, וכמבואר בכמה מקומות בדא"ח ומהם 

"באגה"ק לרבינו הזקן סי' ז', ובס' השיחות קיץ ש"ת ע' כב, וביחוד כשראה פרי טוב בעמלו, והרי זהו 

מעין השכר הכי נעלה דעולמך תראה בחייך.

כתוצאה מידית מהאמור, הרי מובן שכל מחשבה המטלת ספק בתועלת העבודה הזאת, ואם 

רצוי להמשיך בה מקורה לא מצד ימין וכו', ועייג"כ היום יום, כ"ג סיון.

מובן שבכל הנ"ל אין הכוונה כלל וכלל להעלים או למעט הענינים השליליים אודותם כותב. 

אבל הרי ברור הדבר שמה שהודיעתנו תורתנו תורת חיים אשר עולם הזה ומלואו נקרא עולם הקליפות 

ו( הוא לא בשביל לגרום ליאוש או  פ'  )תניא סוף  גוברים בו  ורעים והרשעים  וסט"א ומעשיו קשים 

להחליש המרץ, ואפילו לא בשביל להצדיק גרעון בפעולות באם לא עביד כמאן דבעי למעבד, שהרי 

שלילת כל זה מבוארת בכמה מקומות ומהם גם בתניא פ' ל' ד"ה והנה באמת גם מי וכו', וראה ג"כ 

שם פ' כ"ד.

אלא ההודעה האמורה אחת ממטרותי' שלא יפול לב האדם עליו בהפגשו בהעלמות והסתרים, 

ולפעמים גם במלחמה עצומה ולא רק מצד אלו שתפקידם לנגד אלא גם מאלו שלכאורה צריכים היו 

לסייע ביותר. כי סוף סוף, הרי תכלית בריאת האדם היא לשמש את קונו ועליו לעשות המוטל עליו, 

וה' הטוב בעיניו יעשה, אלא שהובטחנו שסו"ס מנצחים במלחמה זו, שהרי לא ידח ממנו נדח, ויגעת 

ולא מצאת אל תאמין.

כן אין כוונתי בהנ"ל לומר אשר חלק הטוב הוא כפי הנראה לעינים מה שלא נקלע לאותה 

המסגרת ששאף אלי', וכפי שמפרש במכתבו סעיף ג', אבל המענה על זה במלואו ימצא בסיפור המפליא 

הנדפס בהקדמת כ"ק מו"ח אדמו"ר לס' פוקח עורים, על דבר ר' יוסף משפיע, ובל' אדמו"ר האמצעי, 

הועתק שם ע' ל"ד, דער טאטע האט צוליב א טובה פרטית געמאכט פון א למדן א בעל עגלה. והגע 

שבהם,  צורה  ומבעלי  הזקן  אדמו"ר  מחסידי  ובאחד  פרטית,  טובה  בשביל  הוא  שהמדובר  בעצמך, 

ויעויין שם הסיפור באריכות שהי' למשך כמה וכמה  שנקלע לקצה השני להיות בעל עגלה כפשוטו, 

שנים. והרי אין זה בערך כלל למצבו הוא שמחנך בני ובנות ישראל, שעל כל אחד ואחת מהם אומר 

הבורא עולם אשר כולא קמי' כלא חשיב ממש, שזהו בנו יחידו, ונמסר להתחנך על ידו מתוך חיבה 

ובהקדמת נתינת היכולת והכח לטפל בחינוכם. ועוד שהמדובר הוא בנוער, זאת אומרת שכל הטבה 

ביותר  שנוגע  בגרעין  קטן  הכי  משיפור  הדוגמא  וכידוע  כמה,  פי  מתגדלת  הזמן  במשך  הרי  במצבם 

וביותר, כשגדל להיות אילן נושא פירות.

בהנוגע לכל אותן הבעיות אודותן כותב איך לתקן, מובן שאין לקבוע בזה מסמרות, והנקודה 

המחלטת בזה היא באיזה אופן יהי' המקסימום של התועלת. אבל בכללות רואים במוחש בענינים 

אגרות קודש



קני

כמו אלו שכשמשתמטים ממלחמה באופן גלוי, אבל מחדירים כל הענינים כאילו דרך אגב וכו', הרי 

סו"ס הצד שכנגד ווערט פארמאטערט ומסיח דעתו לענינים אחרים. ומובן כשרואים צורך במלחמה 

גלוי' אין להתרשם גם מזה כי הרי הולכים בשליחותו של אדון העולם, אבל כנ"ל זהו לאחר שנוצלו 

האופנים האחרים.

על פי מאמר העולם צרת רבים חצי נחמה )אע"פ וואס אך און וויי צו אזא נחמה(, מקבל אני 

מכתבים בתוכן דומה לשלו מכמה וכמה עסקנים, הן בשטח החנוך והן בשטח עסקנות ציבורית בכלל. 

והקורא ומעיין בספרי מוסר מדורות שעברו, אפילו מכו"כ דורות, הרי ברובם ככולם ימצא תלונות על 

מצבים דומים לאלו שמתאר במכתבו, אף על פי שידוע המאמר אם הראשונים כמלאכים כו' ומקרא 

מלא דבר הכתוב, אל תאמר מה הי' שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על 

זה )קהלת ז, י(.

ככה  ה'  עשה  על מה  עצומה,  קושיא  היא  ולכאורה  קושיא,  יש מקשים  הנ"ל  כל  מובן שעם 

וכו', אבל בכלל מה תועלת יש בקושיות, בה בשעה שדרך האדם היא כמו שנאמר תמים תהי' עם הוי' 

אלקיך, וקושיא האמורה הרי כבר עמד עלי' מורה הנבוכים הוא הרמב"ם בהקדמתו לפי' המשניות 

בפירוש מאמר רז"ל כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, סמוך לסופו.

המורם מהאמור - ירבה בפעולות מעין אותן שעשה עד עכשיו, ונכון יהי' לבו בטוח אשר זוהי 

המצוה בה צריך להיות זהיר טפי, וזהיר מל' לייכטן, ויוסיף בהן בכמות ובאיכות ככל האפשרי, ועוד 

למעלה מזה, שהרי אפשריות האדם משתנים מתאים לרצונו, וכפסק תורתנו אדם מקדש עצמו מעט 

למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, ויעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב, והובטחנו ששמחה פורץ גדר 

אפילו הגדרים וההגבלות דקדושה, על אכו"כ גדרים והגבלות דלעומת זה.

ואחכה לבשורות טובות בכל האמור.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר.

אגרות קודש

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

...לפלא גדול שאינו מזכיר דבר ע"ד פעולתו בהפצת המעינות באה"ק ת"ו, כי תקותי שלדכוותי' 

אין צורך ביאור ארוך במ"ש מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ, שאחד הפירושים בזה שהדרך הוא כמ"ש 

ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ויחפץ דוקא, חפץ שהוא פנימיות הרצון, שמזה מובן שתלוי הענין 

בפנימיות הענינים, סתים דנשמתא וסתים דאורייתא, ובפרט בימים אלו, דאחת שאלתי וגו' בקשו פני את 

פניך ה' אבקש, ויהי רצון שעכ"פ עתה יתעסק בזה במרץ הדרוש ובאופן למלאות מה שלא נעשה עד עתה, 

והרי אוירא דארץ ישראל והתעוררות ימים אלה, מסייע.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

להם  ויציע  אגו"ח  צעירי  עם  שיתקשר  כדאי  יותר,  פעילי  באופן  דהפצה  הענין  להביא  אולי  נ.ב. 

שמוכן הוא לבקר במקומות המתאימים וכו'.
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`zax `zkld
úçà äáéú [àî העניין משמעות משתנה לא אפילו -82.
úçà úåà [áî אות דילוג על אפילו שחוזרין משמע -

משנה 83אחת  אם חוזרים הניקוד שינוי על ואף ,
משתנה,84העניין  אינו כשהעניין גם ומכלֿמקום ,

והמבטא  הטעמים הניקוד שינוי על ביותר .85מקפידים
úéøçù úáù [âî אותם אחרות בקריאות לא אבל -

בשבת  השבוע פרשת בקריאת אופן בכל .86קוראים
úéøçù úáù [ãî פסוקים ב' רק קראו אם הדין והוא -

אחד  דילגו 87לעולה או המפטיר קראו לא אם אמנם ,
ולקרוא  לחזור צריך אין - אותיות .88בו

óåñå äìçú [äî הוא הפסוקים על לחזור החיוב -
קרא  אם אמנם פסוק, או אות החסיר כשהקורא
או  אות שמיעת  החסיר שהקהל אלא כתיקונה הקריאה

חוזרים  אין - .89מילה
óåñå äìçú [åî לאחר רק בתורה לקרוא חוזרים ואם -

את  ולקרוא לחזור צריך אין ההפטרה, את קראו שכבר
שנית  שסיימו 90ההפטרה לאחר רק בטעות נזכרו ואם ,

אין  - הכנסת מבית הציבור יצאו וכבר התפילה את
מה  את להשלים כדי הכנסת לבית לחזור צריך

.91שהחסירו 

zetqede mipeiv
קמב.82) בסי' לכו"ע הוא כן
כשינוי 83) נחשב אחת אות דילוג שאפילו הסוברים כדעת

תיבה  'דילג רבינו כתב ק"ש לענין ס"ב סד ובסי' המשמעות,
שיתבאר  על-דרך אחת נקודה ששינה או אחת אות או אחת
הפסוק  על חוזרים הנקודות שבשינוי משום קמ"ב', בסימן

כך. ע"י העניין כשנשתנה רק
ס"ב),84) סד מסי' לעיל (ראה אחת אות לדילג שדומה

כשמשתנה  הטעמים או המבטא בשינוי הדין הוא ולכאורה
יעשה  כגון המשמעות שמשנה הניקוד שינוי ַהמשמעות.
כגון  הוא המשמעות שמשנה הטעמים שינוי יעשה, ֵבמקום
או  מהפך כמו 'משרת' טעם במקום פסוק סוף או אתנחתא
במלרע  'באה' כמו ומלרע מלעיל שינוי או ולהיפך, מרכא

בעבר. באה כבר = מלעיל במקום עכשיו, באה =
משמע  לא - המשמעות משנה שאינו הניקוד שינוי אמנם
שינוי  בעניין להלן וראה עליו, שחוזרים מקום בשום

והמבטא. הטעמים
ביותר 85) מקפידים היו הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק

די  ולעיתים הנגינה, בטעמי היטב ידייקו התורה שבקריאת
מטעמי  באחד שטעה שבעל-הקריאה קורה, היה קרובות
חצי  על ולפעמים - זו תיבה על לחזור עליו היה המקרא
כמו  - ה' שם זה בפסוק היה לא אם שלם, פסוק או פסוק
פירוש  את המשנה במבטא טועה הקריאה בעל היה אילו
סה"ש  ,654 עמ' ח"ב יג, ליקוט (ליקוטי-דיבורים התורה
בלה"ק  בלקו"ד כמתורגם ולא מתוקן תרגום ,15 ס"ע תרצ"ו
פירוש  את המשנה בטעות רק שחוזרים 223 עמ' ח"ב

שמ)). גליון 'התקשרות' (ראה התורה
גם 86) בברכה ולקרוא לחזור יש שבשבת שוע"ר משמעות

בשני  קראוהו שכבר אף 'ראשון' בקריאת הייתה הטעות אם

שמ"מ  להלן וראה טז. ס"ק קלז סי' ככה "ח ודלא וחמישי,
המפטיר. בקריאת דילוג על חוזרים אין

קלז 87) סי' (שו"ע אלו פסוקים קראו לא כאילו זה שהרי
ס"ד).
הכבוד.88) מפני אלא אינה שקריאתו
כהלכתה,89) שיקראו הציבור חובת התורה קריאת שהרי

שלא  ליזהר כאו"א על חובה ומ"מ הפרט. על מוטלת ואינה
יזהר  י"ח יצא שכבר מי ואפילו אחת תיבה לא אף להחסיר
אם  הקריאה באמצע לצאת אפילו אוסרים ויש לשוח שלא
להשלים  המהדרים ויש קמו), סי' (עיין לגברא גברא בין לא

אחר, במנין דשבת התורה בקריאת החסירו אשר את
בעת  השיחה אודות ובמ"ש ו'שנט: אגרת יז כרך ובאג"ק
לים, מעבר זה בכגון לשאול שצריך לפלא התורה, קריאת
ומביאים  בזה מזלזלים שיש מה גדול יותר עוד שפלא ומובן
אדמו"ר  כ"ק דברי שידועים לאחרי משונות, ראיות
ובראשו  שלו, מכתבים בקובץ ג"כ ונדפס נ"ע (מוהרש"ב)

ומועת  אדמו"ר, מו"ח לכ"ק נתיב כ"ק יאיר אביו דברי שם ק
זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר

הנה  כהלכתה, התורה קריאת השומע אשר הדבר ברור וז"ל:
הכבוד  ענין עצם הנה השם, מצות מקיים אשר זאת מלבד
עליו  רחמים מעוררת התורה זה ידי על התורה את שמכבד
הדברים  ופתח עכ"ל. ובגשמיות ברוחניות ביתו אנשי ועל
התורה  קריאת בעת ולשוח לדבר שלא נפשם על יזהרו שם:

וכו'.
קסז.90) סי' ח"ב חיים לב שו"ת
המשמעות 91) וכן ה. אות יב סי' אומץ יוסף שו"ת

בשוע"ר.
לידינו.92) הגיע לא בשוע"ר זה סימן

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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·Î יבא שמא משקין בו שיש פך בפי מוכין להדוק אסור
הבלועין  המשקין יסחטו ההידוק שע"י סחיטה לידי
פסיק  מקום מכל מתכוין שאינו ואף הפך לתוך במוכין
כלל  להדק אסרו ולכן היטב כשיהדק הוא ימות ולא רישיה

היטב: יהדק שמא

‚Î בו שיאחזנו עור של אחיזה בית לו יש אם ספוג
בידו  שכשאוחזו בו מקנחין אין לאו ואם בו מקנחין
פסיק  לכך מתכוין שאינו ואף אצבעותיו בין נסחט הוא
בית  לו כשיש שאף שאומר מי ויש הוא ימות ולא רישיה
מותר  ואעפ"כ סחיטה בלא בספוג לקנח אפשר אי אחיזה
סחיטה  נקראת אינה אחיזה בית ע"י באה שהסחיטה שכיון
מפרק  משום בו שאין מצלוחית מים כמריק הוא הרי אלא
ידו  אחיזת במקום נסחט שהוא אחיזה בית לו כשאין אבל

אסור:

„Î בו שמוציאין החבית שבדופן בנקב שמכניסין ברזא
של  נעורת או בגד חתיכת הברזא סביב וכורכין היין
בשבת  בה לפקוק אסור שבחבית הנקב בה ופוקקים פשתן
מלבנים  שאין משקין שאר או אדום יין של חבית היא אפילו
ופסיק  בנעורת הבלועין משקין נסחטין הפקיקה שע"י מפני
הולכין  הנסחטין שהמשקין ואף הוא ימות ולא רישיה

למעלה. כמ"ש סופרים מדברי אסור מקום מכל לאיבוד

איסור  אין לאיבוד הולכין שהמשקין שכל אומרים ויש
שאינו  כל אבל לסחוט כשמתכוין אלא סופרים מדברי אפילו
שאין  כיון מותר רישיה פסיק שהוא אע"פ לכך מכוין
ולא  ממנה הנאה שום לו אין שהרי כלל  לו נוחה הסחיטה
לסחוט  מתכוין שאינו אע"פ הפך בפי מוכין להדק אסרו
שמגיע  הפך לתוך מהמוכין הנסחטין שהמשקין מפני אלא
שסביב  מהנעורת הנסחטין משקין אבל זו מסחיטה הנאה לו
בהם  לו ואין תחתיהם כלי אין אם לאיבוד הולכין הן הברזא

כלום. של הנאה

אחיזה  בית לו שאין ספוג שהרי הראשונה כסברא והעיקר
הנסחט  והמשקה לסחוט מתכוין שאינו אע"פ בו מקנחין אין

לאיבוד. הולך מהספוג

בשבת  בנעורת לפקוק בדבר היתר נהגו העולם מקום ומכל
לנעורת  חוץ ארוכה שהברזא דכיון זכות עליהם שלמדו ויש

מ  משקים שנסחטין אע"פ לנעורת מגעת יד הנעורת ואין ן
שאף  האומר לדברי אחיזה בית לו שיש ספוג כמו מותר

מים  כמריק שהוא מפני מותר משקה ממנו שהנסחט
משקה  לקבל הברזא תחת כלי יש אם אף זה ולפי מצלוחית

מותר. הנסחט

יהיה  שלא להנהיגם יש לכן דבריו על החולקים שרבו ולפי
ויסמכו  לאיבוד ילך הנסחט שהמשקה כדי הברזא תחת כלי
שיש  מפני עיקר שאינה אף שנתבאר האחרונה סברא על
הולך  שהמשקה כל במתכוין לסחוט אפילו לגמרי מתירין
ג"כ  לצרף כדי לנעורת חוץ ארוכה תהא הברזא וגם לאיבוד

זו. קולא

בגד  ובחתיכת בנעורת לחוש אין ליבון איסור (ומשום
שהן  מפני מלבן שהוא לבן יין הוא אם אף הברזא שסביב
בסי' שנתבאר כמו כלל לליבון חושש ואינו לכך עשויין

משמרת): לענין שי"ט

‰Î כדי המיטלטל דבר ובכל בסודרין הביב את פוקקין
שאינו  לפי הכלים ועל האוכלין על המים יצופו שלא
ולא  הרבה דוחק אינו לפיכך מועטים מים יצאו אם חושש

רישיה: בפסיק סחיטה לידי יבא

ÂÎ צובע משום לחוש ואין בתבשיל כרכום ליתן מותר
באוכלים: צביעה שאין

ÊÎ ליזהר צריך הצבועים פירות שאר או תותים האוכל
איסור  משום במפה או בבגדיו צבועות בידיו יגע שלא
מכל  פטורים המקלקלין וכל הוא שמקלקל ואע"פ צביעה
אלא  שאינו משום מקילין ויש סופרים מדברי אסור  מקום
שכן  וכל להחמיר ויש כלל צובע משום בו ואין לכלוך דרך

כלל. מתקלקל שאינו אדום בבגד

שאין  כלום בכך אין הפירות במשקה פתו צובע אם אבל
לחוש  אין וידיו פניו בהם שצובע מה וכן באוכלין צביעה
אסרו  ולא לצבעו שדרכו בדבר אלא צביעה שאין כלל
שנתבאר  כמו צובע משום פניה על סרק להעביר לאשה
את  לכחול וכן בכך דרכה שהאשה מפני אלא ש"ג בסימן
מפני  צובע משום לאשה בין לאיש בין שאסרו העינים

בכך: שדרכם

ÁÎ המתקיים בצבע הצובע אלא התורה מן איסור אין
או  ששר שהעביר כגון כלל מתקיים שאינו צבע אבל
מעבירו  אתה שהרי פטור וצבעו ונחושת ברזל גבי על סרק
סופרים: מדברי אסור מקום ומכל כלום צובע ואינו לשעתו

כבֿכח  סעיפים בשבת סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק
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`zax `zkld
úçà äáéú [àî העניין משמעות משתנה לא אפילו -82.
úçà úåà [áî אות דילוג על אפילו שחוזרין משמע -

משנה 83אחת  אם חוזרים הניקוד שינוי על ואף ,
משתנה,84העניין  אינו כשהעניין גם ומכלֿמקום ,

והמבטא  הטעמים הניקוד שינוי על ביותר .85מקפידים
úéøçù úáù [âî אותם אחרות בקריאות לא אבל -

בשבת  השבוע פרשת בקריאת אופן בכל .86קוראים
úéøçù úáù [ãî פסוקים ב' רק קראו אם הדין והוא -

אחד  דילגו 87לעולה או המפטיר קראו לא אם אמנם ,
ולקרוא  לחזור צריך אין - אותיות .88בו

óåñå äìçú [äî הוא הפסוקים על לחזור החיוב -
קרא  אם אמנם פסוק, או אות החסיר כשהקורא
או  אות שמיעת  החסיר שהקהל אלא כתיקונה הקריאה

חוזרים  אין - .89מילה
óåñå äìçú [åî לאחר רק בתורה לקרוא חוזרים ואם -

את  ולקרוא לחזור צריך אין ההפטרה, את קראו שכבר
שנית  שסיימו 90ההפטרה לאחר רק בטעות נזכרו ואם ,

אין  - הכנסת מבית הציבור יצאו וכבר התפילה את
מה  את להשלים כדי הכנסת לבית לחזור צריך
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קמב.82) בסי' לכו"ע הוא כן
כשינוי 83) נחשב אחת אות דילוג שאפילו הסוברים כדעת

תיבה  'דילג רבינו כתב ק"ש לענין ס"ב סד ובסי' המשמעות,
שיתבאר  על-דרך אחת נקודה ששינה או אחת אות או אחת
הפסוק  על חוזרים הנקודות שבשינוי משום קמ"ב', בסימן

כך. ע"י העניין כשנשתנה רק
ס"ב),84) סד מסי' לעיל (ראה אחת אות לדילג שדומה

כשמשתנה  הטעמים או המבטא בשינוי הדין הוא ולכאורה
יעשה  כגון המשמעות שמשנה הניקוד שינוי ַהמשמעות.
כגון  הוא המשמעות שמשנה הטעמים שינוי יעשה, ֵבמקום
או  מהפך כמו 'משרת' טעם במקום פסוק סוף או אתנחתא
במלרע  'באה' כמו ומלרע מלעיל שינוי או ולהיפך, מרכא

בעבר. באה כבר = מלעיל במקום עכשיו, באה =
משמע  לא - המשמעות משנה שאינו הניקוד שינוי אמנם
שינוי  בעניין להלן וראה עליו, שחוזרים מקום בשום

והמבטא. הטעמים
ביותר 85) מקפידים היו הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק

די  ולעיתים הנגינה, בטעמי היטב ידייקו התורה שבקריאת
מטעמי  באחד שטעה שבעל-הקריאה קורה, היה קרובות
חצי  על ולפעמים - זו תיבה על לחזור עליו היה המקרא
כמו  - ה' שם זה בפסוק היה לא אם שלם, פסוק או פסוק
פירוש  את המשנה במבטא טועה הקריאה בעל היה אילו
סה"ש  ,654 עמ' ח"ב יג, ליקוט (ליקוטי-דיבורים התורה
בלה"ק  בלקו"ד כמתורגם ולא מתוקן תרגום ,15 ס"ע תרצ"ו
פירוש  את המשנה בטעות רק שחוזרים 223 עמ' ח"ב

שמ)). גליון 'התקשרות' (ראה התורה
גם 86) בברכה ולקרוא לחזור יש שבשבת שוע"ר משמעות

בשני  קראוהו שכבר אף 'ראשון' בקריאת הייתה הטעות אם

שמ"מ  להלן וראה טז. ס"ק קלז סי' ככה "ח ודלא וחמישי,
המפטיר. בקריאת דילוג על חוזרים אין

קלז 87) סי' (שו"ע אלו פסוקים קראו לא כאילו זה שהרי
ס"ד).
הכבוד.88) מפני אלא אינה שקריאתו
כהלכתה,89) שיקראו הציבור חובת התורה קריאת שהרי

שלא  ליזהר כאו"א על חובה ומ"מ הפרט. על מוטלת ואינה
יזהר  י"ח יצא שכבר מי ואפילו אחת תיבה לא אף להחסיר
אם  הקריאה באמצע לצאת אפילו אוסרים ויש לשוח שלא
להשלים  המהדרים ויש קמו), סי' (עיין לגברא גברא בין לא

אחר, במנין דשבת התורה בקריאת החסירו אשר את
בעת  השיחה אודות ובמ"ש ו'שנט: אגרת יז כרך ובאג"ק
לים, מעבר זה בכגון לשאול שצריך לפלא התורה, קריאת
ומביאים  בזה מזלזלים שיש מה גדול יותר עוד שפלא ומובן
אדמו"ר  כ"ק דברי שידועים לאחרי משונות, ראיות
ובראשו  שלו, מכתבים בקובץ ג"כ ונדפס נ"ע (מוהרש"ב)

ומועת  אדמו"ר, מו"ח לכ"ק נתיב כ"ק יאיר אביו דברי שם ק
זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר

הנה  כהלכתה, התורה קריאת השומע אשר הדבר ברור וז"ל:
הכבוד  ענין עצם הנה השם, מצות מקיים אשר זאת מלבד
עליו  רחמים מעוררת התורה זה ידי על התורה את שמכבד
הדברים  ופתח עכ"ל. ובגשמיות ברוחניות ביתו אנשי ועל
התורה  קריאת בעת ולשוח לדבר שלא נפשם על יזהרו שם:

וכו'.
קסז.90) סי' ח"ב חיים לב שו"ת
המשמעות 91) וכן ה. אות יב סי' אומץ יוסף שו"ת

בשוע"ר.
לידינו.92) הגיע לא בשוע"ר זה סימן

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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·Î יבא שמא משקין בו שיש פך בפי מוכין להדוק אסור
הבלועין  המשקין יסחטו ההידוק שע"י סחיטה לידי
פסיק  מקום מכל מתכוין שאינו ואף הפך לתוך במוכין
כלל  להדק אסרו ולכן היטב כשיהדק הוא ימות ולא רישיה

היטב: יהדק שמא

‚Î בו שיאחזנו עור של אחיזה בית לו יש אם ספוג
בידו  שכשאוחזו בו מקנחין אין לאו ואם בו מקנחין
פסיק  לכך מתכוין שאינו ואף אצבעותיו בין נסחט הוא
בית  לו כשיש שאף שאומר מי ויש הוא ימות ולא רישיה
מותר  ואעפ"כ סחיטה בלא בספוג לקנח אפשר אי אחיזה
סחיטה  נקראת אינה אחיזה בית ע"י באה שהסחיטה שכיון
מפרק  משום בו שאין מצלוחית מים כמריק הוא הרי אלא
ידו  אחיזת במקום נסחט שהוא אחיזה בית לו כשאין אבל

אסור:

„Î בו שמוציאין החבית שבדופן בנקב שמכניסין ברזא
של  נעורת או בגד חתיכת הברזא סביב וכורכין היין
בשבת  בה לפקוק אסור שבחבית הנקב בה ופוקקים פשתן
מלבנים  שאין משקין שאר או אדום יין של חבית היא אפילו
ופסיק  בנעורת הבלועין משקין נסחטין הפקיקה שע"י מפני
הולכין  הנסחטין שהמשקין ואף הוא ימות ולא רישיה

למעלה. כמ"ש סופרים מדברי אסור מקום מכל לאיבוד

איסור  אין לאיבוד הולכין שהמשקין שכל אומרים ויש
שאינו  כל אבל לסחוט כשמתכוין אלא סופרים מדברי אפילו
שאין  כיון מותר רישיה פסיק שהוא אע"פ לכך מכוין
ולא  ממנה הנאה שום לו אין שהרי כלל  לו נוחה הסחיטה
לסחוט  מתכוין שאינו אע"פ הפך בפי מוכין להדק אסרו
שמגיע  הפך לתוך מהמוכין הנסחטין שהמשקין מפני אלא
שסביב  מהנעורת הנסחטין משקין אבל זו מסחיטה הנאה לו
בהם  לו ואין תחתיהם כלי אין אם לאיבוד הולכין הן הברזא

כלום. של הנאה

אחיזה  בית לו שאין ספוג שהרי הראשונה כסברא והעיקר
הנסחט  והמשקה לסחוט מתכוין שאינו אע"פ בו מקנחין אין

לאיבוד. הולך מהספוג

בשבת  בנעורת לפקוק בדבר היתר נהגו העולם מקום ומכל
לנעורת  חוץ ארוכה שהברזא דכיון זכות עליהם שלמדו ויש

מ  משקים שנסחטין אע"פ לנעורת מגעת יד הנעורת ואין ן
שאף  האומר לדברי אחיזה בית לו שיש ספוג כמו מותר

מים  כמריק שהוא מפני מותר משקה ממנו שהנסחט
משקה  לקבל הברזא תחת כלי יש אם אף זה ולפי מצלוחית

מותר. הנסחט

יהיה  שלא להנהיגם יש לכן דבריו על החולקים שרבו ולפי
ויסמכו  לאיבוד ילך הנסחט שהמשקה כדי הברזא תחת כלי
שיש  מפני עיקר שאינה אף שנתבאר האחרונה סברא על
הולך  שהמשקה כל במתכוין לסחוט אפילו לגמרי מתירין
ג"כ  לצרף כדי לנעורת חוץ ארוכה תהא הברזא וגם לאיבוד

זו. קולא

בגד  ובחתיכת בנעורת לחוש אין ליבון איסור (ומשום
שהן  מפני מלבן שהוא לבן יין הוא אם אף הברזא שסביב
בסי' שנתבאר כמו כלל לליבון חושש ואינו לכך עשויין

משמרת): לענין שי"ט

‰Î כדי המיטלטל דבר ובכל בסודרין הביב את פוקקין
שאינו  לפי הכלים ועל האוכלין על המים יצופו שלא
ולא  הרבה דוחק אינו לפיכך מועטים מים יצאו אם חושש

רישיה: בפסיק סחיטה לידי יבא

ÂÎ צובע משום לחוש ואין בתבשיל כרכום ליתן מותר
באוכלים: צביעה שאין

ÊÎ ליזהר צריך הצבועים פירות שאר או תותים האוכל
איסור  משום במפה או בבגדיו צבועות בידיו יגע שלא
מכל  פטורים המקלקלין וכל הוא שמקלקל ואע"פ צביעה
אלא  שאינו משום מקילין ויש סופרים מדברי אסור  מקום
שכן  וכל להחמיר ויש כלל צובע משום בו ואין לכלוך דרך

כלל. מתקלקל שאינו אדום בבגד

שאין  כלום בכך אין הפירות במשקה פתו צובע אם אבל
לחוש  אין וידיו פניו בהם שצובע מה וכן באוכלין צביעה
אסרו  ולא לצבעו שדרכו בדבר אלא צביעה שאין כלל
שנתבאר  כמו צובע משום פניה על סרק להעביר לאשה
את  לכחול וכן בכך דרכה שהאשה מפני אלא ש"ג בסימן
מפני  צובע משום לאשה בין לאיש בין שאסרו העינים

בכך: שדרכם

ÁÎ המתקיים בצבע הצובע אלא התורה מן איסור אין
או  ששר שהעביר כגון כלל מתקיים שאינו צבע אבל
מעבירו  אתה שהרי פטור וצבעו ונחושת ברזל גבי על סרק
סופרים: מדברי אסור מקום ומכל כלום צובע ואינו לשעתו

כבֿכח  סעיפים בשבת סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק
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להשי"ת  ואהבתה הנפש
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úàéø÷á íéøåîàä åðééä "äìàä íéøáãä" ùåøéô
àéä ù"÷ úåöî úîàáå ,éà÷ äìòã òîù
êéàå ,íåéä ìë àìå ãáìá úéáøòå úéøçùá
,'åë êúëìáå êúéáá êúáùá íá úøáãå øîàð
äùçé àì ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë òîùîã

.'åë êøãá êúëìá ïéá êúéáá êúáùá ïéá

êéøö ë"àå .áéúë äøåú éøáãá íá úøáãå àìà
ìò éà÷ã òîùîã ,"äìàä íéøáãä" åäî ïéáäì

.'åë úáäàå ãçà ,äìòîì íéøåîàä íéøáãä
המיוחדת  הרוחנית המעלה את להבין כדי
בק"ש  שאומרים מה להקדים יש תורה, שבתלמוד
בביתך  בשבתך בם ודברת גו' האלה הדברים "והיו
על  דקאי משמע האלה" "הדברים דממ"ש גו'",
ואילו  גו'", ואהבת אחד גו' "שמע למעלה האמור
משמע  גו'" ובלכתך גו' בשבתך גו' "ודברת ממ"ש
תמידי  חיוב שהוא מדבר הכתוב תורה דבדברי
ועל  וערבית), בשחרית רק דמצותה ק"ש (משא"כ
גו'" ואהבת אחד גו' "שמע שקיום לומר, צריך כרחך
האלה" ש"הדברים כדי כלומר, תורה, בתלמוד תלוי
לבבך", "על קבועים יהיו - גו'" ואהבת גו' "שמע -

התורה). (עסק גו'" בם "ודברת ידי על זה הרי

הפנימי  הפירוש את לבאר מקדים הענין [להבנת

אחד "ב  :]"ה'

àåä åãáì àåäù ,ãçà úìî ùåøéô òãåð äðä êà
åãáì äéäù åîë íìåòä úåçåø 'ãå õøàå íéîùá
.éúéðù àì 'ä éðà ù"îëå ,íìåòä úàéøá íãå÷
אינו  אחד" ד"ה' הפירוש החסידות, משנת לפי
שאין  אלא ח"ו, שנים ולא אחד אלקה שיש רק
שהוא  ונמצא הקב"ה, מלבד אמיתית מציאות שום

היחידה. המציאות יתברך

עד  הוא "אתה שאומרים במה הפירוש וזהו
"פירוש  כו'", משנברא הוא אתה העולם נברא שלא
שנברא  קודם דכמו שינוי", שום בלי ממש הוא
עתה  גם האמת לפי הנה לבדו, הוא הי ' העולם

עדי  צבאיהם וכל והארץ השמים שנבראו ין לאחרי
שניתי", לא ה' "אני פירוש וזהו הוא". לבדו "הוא
באחדותו  שינוי שום פועלת העולמות בריאת שאין
(מציאות  עוד "אין עתה גם כי האמיתית, יתברך

בלעדו". אמיתית)

ïéàå áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã íåùî
.ììë íå÷î íéñôåú úåîìåòä

נבראו  זאת בכל הרי כיצד? הא - ולכאורה
אלקים"? ברא "בראשית וכמ"ש העולמות,

כל  ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד לפי אלא
שום  להם ואין כלל מקום תופסים אינם העולמות
אינם  כאילו זה הרי יתברך שמצידו כך, חשיבות,

במציאות.

,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ÷ø
åúåëìî úðéçáîù ,íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî

.ùéì ïéàî úåîìåòä úàéøá äååäúð
מרומם  ובעצמו בכבודו הקב"ה אם - תימא וכי
זה  על הנה העולם? נברא כיצד הבריאה, ענין מכל
כבוד  שם "ברוך - אחד") גו' "שמע (אחרי אומרים
העולם  ענין שכל כלומר, ועד", לעולם מלכותו
כבוד  ("שם המלכות מידת ע"י רק נתהווה ("לעולם")
עולמים", כל מלכות "מלכותך וכמ"ש מלכותו"),
העולמות  שכל הוא, זה בכתוב הפנימי דהפירוש

בלבד. המלכות ממידת רק וקיימים חיים כולם

כלומר, עם", בלא מלך ש"אין לפי - והטעם
"עם" של מציאות בלי שייך לא המלכות גדר
שכל  כביכול, למעלה וכך מולך, הוא שעליו
ממדת  רק היא ונבראים לעולמות הנתינתֿמקום
שתהי' כביכול ה"מכריחה" שהיא יתברך מלכותו
עליהם. מלך שהקב"ה והנבראים העולמות מציאות

.êìî íéîìåòä éç ãéçé øîàîëå
העולמים  חי "יחיד התפלה נוסח יובן ובזה
"יחיד", הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה פירוש: מלך",
יחיד, שהוא אלא יחיד, בורא שיש רק לא היינו
היא  מהיכן תימא וכי מלבדו; מציאות שום שאין
העולמים  "חי ממשיך זה על - העולמות כל חיות

המלכות. ממידת רק היא העולמות דחיות מלך",

,à÷åã äéî÷ åðééä áéùç àìë 'éî÷ àìåëã àäã
åæåò úðéëù àåä åúåëìî úðéçáá ë"àùî

.íéðåúçúá úðëåùä
ממש  כלא קמי' "דכולא לעיל דאמרינן הא
דהיינו  דוקא, "קמי'" הוא בזה הדיוק חשיב",
כלל  חשיבות אין שלגבי' ובעצמו בכבודו הקב"ה
המלכות, מידת מצד משא"כ אחרת; מציאות לשום

ששוכנת שהי  שם "על כן שנקראת השכינה, בחינת א
השכינה  שאין היינו עלמין", כל תוך ומתלבשת
העולמות  מן מרומם ית' שהוא כפי הקב"ה על תואר

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

להתלבש  ית' מאתו שנמשך והחיות האור על אלא
לעולמות  יש השכינה בחינת לגבי הנה - בעולמות

מקום. ותפיסת חשיבות ונבראים

äìâð àäéù íéîåöîö úåááø àåáø é"ò åðééäå
.'úé åúåëìî ãåáë

מדריגה  (שהיא המלכות מידת שגילוי ומובן,
מאתו  העולמות) למציאות חשיבות יש שלגבה כזו
והסתרים  והעלמות צמצומים הרבה דורש יתברך,
ונשא  רם (שהוא יתברך ועצמותו מהותו על

הבריאה). גדר מכל לגמרי ומובדל

שהוא  ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי [ולפיכך,
העולמות  אין מלכותו, ממידת גם ומנושא מרומם

שינוי]. שום פועלים כולם והנבראים

åðééäã ,ùîî êéäìà 'éåä úà úáäàå úàæì éàå
[áìä ïåöø] àáìã àúåòøå äáäàä úåéäì
úììëð åùôð úåéäì ,ùîî 'úé åéìà ìèáäì
ùîî ä"á óåñ ïéà øåàá úåàéöîá äìèáå

.áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã
מצד  האמת לפי כיצד מתבונן האדם כאשר
והנבראים  העולמות כל ובעצמו, בכבודו הקב"ה
- אחד" "ה' יתברך והוא חשיבות שום להם אין
ממציאותו  להתבטל פנימי ורצון באהבה יתעורר
בעולם  דבר שום ירצה שלא יתברך, בו ולהכלל

המציאות. אמיתת שהוא כיון אלקות, מלבד

úåéäì êùîð ãçà úðéçáîù ,úáäàå ãçà åäæå
'éåä úåéäì ,íãàä ùôðá àáìã àúåòøå äáäàä

.êéäìà ùîî
אחד  ה' גו' "שמע הענינים, המשך גם וזהו
שהאדם  דע"י היא, הענין דמשמעות גו'", ואהבת
דלכאורה, ה'. אהבת לידי יבא ה', באחדות מתבונן
("ה' יתברך באחדותו ההתבוננות בין השייכות מהי

האהבה. לענין אחד")

הוי' את "ואהבת כאן שהדיוק הענין, אך
סתם), ה'" את "ואהבת אמר (ולא אלקיך"
צריך  שהאדם הוא, בזה הפנימי שהפירוש
יתברך  ועצמותו מהותו הוא - ש"הוי'" להשתוקק,

וחיותך". "כחך שלך, אלקה "אלקיך", יהי' -

"א  פירוש פשוטו, לפי הוא כלומר: לקיך"
עומק  ע"פ אבל עלינו, ושולט מושל שהקב"ה
בזה) וכיוצא "אלקינו" (או "אלקיך" התואר הענין,

הקב"ה  בין והשייכות הקשר את להגדיר בא
עד  האדם עם מתאחד האלקי שהאור ונבראים,
אלקות. אלא אינם וחיותו כוחו שכל שמרגיש
וחיותו  כוחו שכל הוא, אלקיך" "הוי' פירוש ולפ"ז
אין  אור על המורה דייקא, הוי' שם הוא האדם של
בלעדו). מציאות שום אין יתברך (שמצידו ב"ה סוף

היא  וכו') אליו (להבטל זאת ותשוקה ואהבה
ההכרה  שהיא אחד", ב"ה' מתבונן כשהאדם רק
בכבודו  הקב"ה שמצד האמיתית, ית' באחדותו

בלעדו. מציאות לאיזו מקום שום אין ובעצמו

.äøåúä ÷ñò é"ò åðééäå
אהבה  ו"לרוות" "להשביע" ניתן כיצד אמנם
אלקיך" יהי' (אכן) ממש ש"הוי' זאת, ותשוקה
הדברים  "והיו בכתוב ממשיך זה על הנה - בפועל
תורה  שבדברי גו'", בביתך בשבתך גו' האלה

מדבר. הכתוב

äèåò äøåúä øåàù ,äîìùë øåà äèåò áéúëã
ùîî ä"á óåñ ïéà øåàù ,äîìùë ä"á÷ä

.äøåúäá ùáìúî
של  לבושו היא שהתורה לפי הדבר, וטעם
בכבודו  להקב"ה לבוש היינו כביכול, הקב"ה
וכמ"ש  ממש"), ב"ה סוף אין ("אור ובעצמו
כמ"ש  התורה היא ו"אור" כשלמה", אור "עוטה

אור". "ותורה

נפש  "נכללת" התורה עסק ידי על ולפיכך,
ב"ה. סוף אין באור הלומד

להקדים, יש הבא) בפרק (וכן לקמן הבא [להבנת

" היא שהתורה שאמרנו הקב לבושו דזה של שהוא "" ה,

הקדושה, בתורתו מתלבש ובעצמו בכבודו יתברך

ע  נלמדת שהיא כפי לתורה בזה ישראל "הכוונה בני י

הגשמי. הזה בעולם למטה

הקב  של חכמתו היא הלא התורה ה,"פירוש:

בחז  (כמפורש העולם בריאת לפני עוד ל "שקיימת

מזה  אשר לעולם), שקדמו מהדברים היא שהתורה

שב  הראשון "מובן רק מקומה מדברת היא התורה של "

גדר  כל יצוייר לא למעלה (שהרי רוחניים במושגים

שאח  אלא ""הגשמיות), כבודה כ ממקום ירדה התורה

עד  .. למדרגה ממדרגה .. וירדה נסעה ומשם ..

שהן  הזה, עולם וענייני גשמיים בדברים שנתלבשה

ובצרופי  והלכותיהן, ככולם התורה מצוות רוב
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

úàéø÷á íéøåîàä åðééä "äìàä íéøáãä" ùåøéô
àéä ù"÷ úåöî úîàáå ,éà÷ äìòã òîù
êéàå ,íåéä ìë àìå ãáìá úéáøòå úéøçùá
,'åë êúëìáå êúéáá êúáùá íá úøáãå øîàð
äùçé àì ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë òîùîã

.'åë êøãá êúëìá ïéá êúéáá êúáùá ïéá

êéøö ë"àå .áéúë äøåú éøáãá íá úøáãå àìà
ìò éà÷ã òîùîã ,"äìàä íéøáãä" åäî ïéáäì

.'åë úáäàå ãçà ,äìòîì íéøåîàä íéøáãä
המיוחדת  הרוחנית המעלה את להבין כדי
בק"ש  שאומרים מה להקדים יש תורה, שבתלמוד
בביתך  בשבתך בם ודברת גו' האלה הדברים "והיו
על  דקאי משמע האלה" "הדברים דממ"ש גו'",
ואילו  גו'", ואהבת אחד גו' "שמע למעלה האמור
משמע  גו'" ובלכתך גו' בשבתך גו' "ודברת ממ"ש
תמידי  חיוב שהוא מדבר הכתוב תורה דבדברי
ועל  וערבית), בשחרית רק דמצותה ק"ש (משא"כ
גו'" ואהבת אחד גו' "שמע שקיום לומר, צריך כרחך
האלה" ש"הדברים כדי כלומר, תורה, בתלמוד תלוי
לבבך", "על קבועים יהיו - גו'" ואהבת גו' "שמע -

התורה). (עסק גו'" בם "ודברת ידי על זה הרי

הפנימי  הפירוש את לבאר מקדים הענין [להבנת

אחד "ב  :]"ה'

àåä åãáì àåäù ,ãçà úìî ùåøéô òãåð äðä êà
åãáì äéäù åîë íìåòä úåçåø 'ãå õøàå íéîùá
.éúéðù àì 'ä éðà ù"îëå ,íìåòä úàéøá íãå÷
אינו  אחד" ד"ה' הפירוש החסידות, משנת לפי
שאין  אלא ח"ו, שנים ולא אחד אלקה שיש רק
שהוא  ונמצא הקב"ה, מלבד אמיתית מציאות שום

היחידה. המציאות יתברך

עד  הוא "אתה שאומרים במה הפירוש וזהו
"פירוש  כו'", משנברא הוא אתה העולם נברא שלא
שנברא  קודם דכמו שינוי", שום בלי ממש הוא
עתה  גם האמת לפי הנה לבדו, הוא הי ' העולם

עדי  צבאיהם וכל והארץ השמים שנבראו ין לאחרי
שניתי", לא ה' "אני פירוש וזהו הוא". לבדו "הוא
באחדותו  שינוי שום פועלת העולמות בריאת שאין
(מציאות  עוד "אין עתה גם כי האמיתית, יתברך

בלעדו". אמיתית)

ïéàå áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã íåùî
.ììë íå÷î íéñôåú úåîìåòä

נבראו  זאת בכל הרי כיצד? הא - ולכאורה
אלקים"? ברא "בראשית וכמ"ש העולמות,

כל  ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד לפי אלא
שום  להם ואין כלל מקום תופסים אינם העולמות
אינם  כאילו זה הרי יתברך שמצידו כך, חשיבות,

במציאות.

,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ÷ø
åúåëìî úðéçáîù ,íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî

.ùéì ïéàî úåîìåòä úàéøá äååäúð
מרומם  ובעצמו בכבודו הקב"ה אם - תימא וכי
זה  על הנה העולם? נברא כיצד הבריאה, ענין מכל
כבוד  שם "ברוך - אחד") גו' "שמע (אחרי אומרים
העולם  ענין שכל כלומר, ועד", לעולם מלכותו
כבוד  ("שם המלכות מידת ע"י רק נתהווה ("לעולם")
עולמים", כל מלכות "מלכותך וכמ"ש מלכותו"),
העולמות  שכל הוא, זה בכתוב הפנימי דהפירוש

בלבד. המלכות ממידת רק וקיימים חיים כולם

כלומר, עם", בלא מלך ש"אין לפי - והטעם
"עם" של מציאות בלי שייך לא המלכות גדר
שכל  כביכול, למעלה וכך מולך, הוא שעליו
ממדת  רק היא ונבראים לעולמות הנתינתֿמקום
שתהי' כביכול ה"מכריחה" שהיא יתברך מלכותו
עליהם. מלך שהקב"ה והנבראים העולמות מציאות

.êìî íéîìåòä éç ãéçé øîàîëå
העולמים  חי "יחיד התפלה נוסח יובן ובזה
"יחיד", הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה פירוש: מלך",
יחיד, שהוא אלא יחיד, בורא שיש רק לא היינו
היא  מהיכן תימא וכי מלבדו; מציאות שום שאין
העולמים  "חי ממשיך זה על - העולמות כל חיות

המלכות. ממידת רק היא העולמות דחיות מלך",

,à÷åã äéî÷ åðééä áéùç àìë 'éî÷ àìåëã àäã
åæåò úðéëù àåä åúåëìî úðéçáá ë"àùî

.íéðåúçúá úðëåùä
ממש  כלא קמי' "דכולא לעיל דאמרינן הא
דהיינו  דוקא, "קמי'" הוא בזה הדיוק חשיב",
כלל  חשיבות אין שלגבי' ובעצמו בכבודו הקב"ה
המלכות, מידת מצד משא"כ אחרת; מציאות לשום

ששוכנת שהי  שם "על כן שנקראת השכינה, בחינת א
השכינה  שאין היינו עלמין", כל תוך ומתלבשת
העולמות  מן מרומם ית' שהוא כפי הקב"ה על תואר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

להתלבש  ית' מאתו שנמשך והחיות האור על אלא
לעולמות  יש השכינה בחינת לגבי הנה - בעולמות

מקום. ותפיסת חשיבות ונבראים

äìâð àäéù íéîåöîö úåááø àåáø é"ò åðééäå
.'úé åúåëìî ãåáë

מדריגה  (שהיא המלכות מידת שגילוי ומובן,
מאתו  העולמות) למציאות חשיבות יש שלגבה כזו
והסתרים  והעלמות צמצומים הרבה דורש יתברך,
ונשא  רם (שהוא יתברך ועצמותו מהותו על

הבריאה). גדר מכל לגמרי ומובדל

שהוא  ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי [ולפיכך,
העולמות  אין מלכותו, ממידת גם ומנושא מרומם

שינוי]. שום פועלים כולם והנבראים

åðééäã ,ùîî êéäìà 'éåä úà úáäàå úàæì éàå
[áìä ïåöø] àáìã àúåòøå äáäàä úåéäì
úììëð åùôð úåéäì ,ùîî 'úé åéìà ìèáäì
ùîî ä"á óåñ ïéà øåàá úåàéöîá äìèáå

.áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã
מצד  האמת לפי כיצד מתבונן האדם כאשר
והנבראים  העולמות כל ובעצמו, בכבודו הקב"ה
- אחד" "ה' יתברך והוא חשיבות שום להם אין
ממציאותו  להתבטל פנימי ורצון באהבה יתעורר
בעולם  דבר שום ירצה שלא יתברך, בו ולהכלל

המציאות. אמיתת שהוא כיון אלקות, מלבד

úåéäì êùîð ãçà úðéçáîù ,úáäàå ãçà åäæå
'éåä úåéäì ,íãàä ùôðá àáìã àúåòøå äáäàä

.êéäìà ùîî
אחד  ה' גו' "שמע הענינים, המשך גם וזהו
שהאדם  דע"י היא, הענין דמשמעות גו'", ואהבת
דלכאורה, ה'. אהבת לידי יבא ה', באחדות מתבונן
("ה' יתברך באחדותו ההתבוננות בין השייכות מהי

האהבה. לענין אחד")

הוי' את "ואהבת כאן שהדיוק הענין, אך
סתם), ה'" את "ואהבת אמר (ולא אלקיך"
צריך  שהאדם הוא, בזה הפנימי שהפירוש
יתברך  ועצמותו מהותו הוא - ש"הוי'" להשתוקק,

וחיותך". "כחך שלך, אלקה "אלקיך", יהי' -

"א  פירוש פשוטו, לפי הוא כלומר: לקיך"
עומק  ע"פ אבל עלינו, ושולט מושל שהקב"ה
בזה) וכיוצא "אלקינו" (או "אלקיך" התואר הענין,

הקב"ה  בין והשייכות הקשר את להגדיר בא
עד  האדם עם מתאחד האלקי שהאור ונבראים,
אלקות. אלא אינם וחיותו כוחו שכל שמרגיש
וחיותו  כוחו שכל הוא, אלקיך" "הוי' פירוש ולפ"ז
אין  אור על המורה דייקא, הוי' שם הוא האדם של
בלעדו). מציאות שום אין יתברך (שמצידו ב"ה סוף

היא  וכו') אליו (להבטל זאת ותשוקה ואהבה
ההכרה  שהיא אחד", ב"ה' מתבונן כשהאדם רק
בכבודו  הקב"ה שמצד האמיתית, ית' באחדותו

בלעדו. מציאות לאיזו מקום שום אין ובעצמו

.äøåúä ÷ñò é"ò åðééäå
אהבה  ו"לרוות" "להשביע" ניתן כיצד אמנם
אלקיך" יהי' (אכן) ממש ש"הוי' זאת, ותשוקה
הדברים  "והיו בכתוב ממשיך זה על הנה - בפועל
תורה  שבדברי גו'", בביתך בשבתך גו' האלה

מדבר. הכתוב

äèåò äøåúä øåàù ,äîìùë øåà äèåò áéúëã
ùîî ä"á óåñ ïéà øåàù ,äîìùë ä"á÷ä

.äøåúäá ùáìúî
של  לבושו היא שהתורה לפי הדבר, וטעם
בכבודו  להקב"ה לבוש היינו כביכול, הקב"ה
וכמ"ש  ממש"), ב"ה סוף אין ("אור ובעצמו
כמ"ש  התורה היא ו"אור" כשלמה", אור "עוטה

אור". "ותורה

נפש  "נכללת" התורה עסק ידי על ולפיכך,
ב"ה. סוף אין באור הלומד

להקדים, יש הבא) בפרק (וכן לקמן הבא [להבנת

" היא שהתורה שאמרנו הקב לבושו דזה של שהוא "" ה,

הקדושה, בתורתו מתלבש ובעצמו בכבודו יתברך

ע  נלמדת שהיא כפי לתורה בזה ישראל "הכוונה בני י

הגשמי. הזה בעולם למטה

הקב  של חכמתו היא הלא התורה ה,"פירוש:

בחז  (כמפורש העולם בריאת לפני עוד ל "שקיימת

מזה  אשר לעולם), שקדמו מהדברים היא שהתורה

שב  הראשון "מובן רק מקומה מדברת היא התורה של "

גדר  כל יצוייר לא למעלה (שהרי רוחניים במושגים

שאח  אלא ""הגשמיות), כבודה כ ממקום ירדה התורה

עד  .. למדרגה ממדרגה .. וירדה נסעה ומשם ..

שהן  הזה, עולם וענייני גשמיים בדברים שנתלבשה

ובצרופי  והלכותיהן, ככולם התורה מצוות רוב
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

גשמיות  ע "אותיות ומושגת נלמדת והיא אדם ", בני י

חומר. בתי שוכני

ג  מקום, שהתורהומכל כפי ממקום "ם ירדה

כלל כבודה  מגרע זה אין הזה, בעולם להתלבש "

הקב  מלובש בו אשר לבוש שהיא התורה ה "ממעלת

כפי  תורה לומד כשאדם גם שלכן, ובעצמו, בכבודו

" גשמיים, תחתונים בדברים כמחבק שנתלבשה זה הרי

[הקב  המלך ."ה]"את

ומבאר:] שהולך וזהו

.øååéç âìúë 'éùåáì øîàð äæ ìòå
כתלג  "לבושיה בחזיונו דניאל שראה וזהו
פירוש, לבן), כשלג הקב"ה של (לבושו חיור"
של  ולבושו כנ"ל, התורה הוא הקב"ה של לבושו
מודגש  ב"שלג" כי לשלג, בכתוב נמשל הקב"ה
ירידתה  לאחר גם במעלתה נשארת התורה כיצד

בגשמיות. והתלבשותה למטה

åùø÷ðù ,íéîä ïî àåä âìùä úééåä úìçú éë
.íéîì øæåç ñîðå øùôðùë ë"çàå ,âìù åùòðå

אבל  נקרש, ואח"כ ממים, בתחילה נוצר השלג
מים. ונעשה נמס שוב אח"כ

àéäù íéîä úðéçáî àåä äøåúä ùåáì úééåä êë
.àòéãé äîëçá àìå íéëç ,äàìéò äîëç úðéçá
להקב"ה, לבוש היא שהתורה זה לענין הוא כך

הללו: מדריגות שלש מעין בה שיש

היא  שהתורה היא, התורה של העצמית מעלתה
וזהו  עילאה"), "חכמה (הנקראת יתברך חכמתו
כי  המים", מן הוא השלג הויית "תחלת כענין

כידוע. החכמה למדריגת כינוי הוא "מים"

את  "מלביש" שהקב"ה כפי התורה זוהי אשר
מתלבש  ממש ב"ה סוף אין שאור (וכנ"ל, בה עצמו
אצלו  שהיא כפי התורה זוהי כלומר, בתורה),
בגדר  שאינה הקב"ה של חכמתו בחינת יתברך,
ולא  חכים הוא "אנת בתיקונים וכדאיתא השגה,
לא  אבל חכם, הוא (הקב"ה ידיעא" בחכמה
בלתי  יתברך חכמתו פירוש, "ידועה"), בחכמה
שהיא  כפי החכמה מגדר למעלה היא כי ידועה

נבראים. אצל "ידועה"

היא  "הווייתה" בתחילת שהתורה ונמצא,

הנבראים. השגת מגדר לגמרי למעלה

úåéäì åðéðôìù úåéîùâ äøåúá ë"â êùîð äæîå
.'úé åðåöøå åúîëç úðéçá éåìéâ

ש"מים" כפי היא שבתורה השני' המדריגה
שהאלקות  כלומר, שלג", ונעשו "נקרשו דתורה
התורה  כאשר וזהו ומתעלם, מתכסה שבתורה
גשמיים  בדברים ו"מתלבשת" הזה לעולם יורדת
הקדושה  נרגשת לא שאז הזה, עולם וענייני

שבתורה. האלקית

ביכולתו  כדבעי, תורה לומד כשהאדם אולם,
היינו, - ל"מים" שוב ולהפכו השלג את "להפשיר"
חכמתו  שהיא שלומד תורה בדברי ולהרגיש לגלות
עם  עי"ז מתאחד ובמילא עילאה), (חכמה יתברך

בתורה. המלובש ב"ה סוף אין אור 

.óåñá äîëçå ùàøá äîëç åäæå
בראש  "חכמה הקבלה בס' מ"ש יובן ובזה
בחינת  היא המדריגות כל דראשית - בסוף" וחכמה
בסוף" ו"חכמה כנ"ל, קוב"ה עם חד שהיא החכמה
שלפנינו. הגשמית בתורה יתברך חכמתו גילוי היינו

- בסוף" וחכמה בראש "חכמה לענין [משל
אדם: בבני שהיא כפי החכמה מענין

מלביש  שהוא עמוק, שכל תלמידים המלמד רב
את  ומכסות המלבישות כאלו באותיות הסברא את
את  רק להם הסביר גלוי שבאופן כך השכל, עומק
מתגלה  אינו השכל עומק ואילו השכל של פשוטו
מוסתר  השכל עומק גם מקום מכל אבל להם.
קאים  דלא רז"ל אמרו ולכן אלו, באותיות ונעלם
שני  בזה שיש שנין, ארבעין עד דרבי' אדעתי' אינש
אי  שנה ארבעים קודם גיסא, מחד הפוכים: ענינים
לפי  רבו חכמת עומק את להבין להתלמיד לו אפשר
יגיעה  ע"י לאידך, אבל ונעלם; מוסתר שהוא
להגיע  התלמיד יוכל שנה ארבעים במשך עצומה
זה  שעומק מאחר כי - הרב חכמת לעומק סוףֿסוף
לבסוף, לפיכך, הרב, דברי בתוך מלובש הי'
(וזהו  מהעלמו מתגלה העומק כדבעי, ביגיעה

בסוף")]. "חכמה

את  לרוות האדם יכול התורה ידי על [לסיכום:

בתורה  כי יתברך, אחדותו להרגיש ותשוקתו צמאונו

ב  סוף אין אור גילוי ה]."ישנו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ענין ‡Í(עט) להקדים יש תחלה הנה כ"ז להבין
מקיפין  לבחי' פנימית בחי' בין ההפרש
היה  שמתחלה בע"ח ידוע דהנה ההשתלשלות בכללות
ונעשה  א"ע צמצם ואח"כ כו' החלל כל ממלא אא"ס
גם  וא"כ וכו' וחוט קו בבחי' ונמשך כו' וחלל מק"פ
גם  כידוע פנימים האורות כל מקור שהוא זה קו בחי'
מקיף  שנק' הצמצום שלפני אא"ס מבחי' נמשך הוא
פנימיים  בין הפרש אין ולפ"ז כידוע הכללי וסובב
סובב  מבחי' נמשך זה שבקו שהמקיפים שכמו למקיפין
נמשך  זה שבקו הפנימיי' בחי' גם ממש כן הכללי
נמשך  הזה הקו אור בחי' שכל מאחר סובב מבחי'
לומר  א"א וזה הצמצום אחר שנמשך רק סובב מבחי'
צמצום  ע"י שלא סובב מבחי' נמשכו שהמקיפים
הזה  הקו מבחי' המקיפים שכל ידוע שהרי כו' דמק"פ
בע"ח  (ומ"ש דוקא הראשון הצמצום אחר נעשה שהוא
המקיפים  בחי' שזהו כו' ומתעגל וחוזר מתעגל זה דקו
כו' פנימיים בחי' הנקרא הוא יושר בבחי' נמשך ואשר
גבוהים  המקיפים מעלת יהיה למה להבין יש גופא זה
שהוא  יוצאים א' ושרש שממקור מאחר הפנימיים מן

במ  להם א' ושרש הקו הקו)בחי' שלפני הראשון קור
בענין  למעלה המבואר ענין בעיקר להבין יש עוד  וגם
בחי' שהוא סובב מבחי' נמשך שהוא גשמי יש התהוות
נעשו  שמים ה' בדבר נאמר והלא כידוע ממש אין
כל  נבראו דוקא שבהן מאמרות י' שהן כו' פיו וברוח
אותיות  צרופי בחי' שזהו ממש ליש מאין העולמות
שנקרא  והוא הקול הבל בחי' בהן שיש העליון דבור

צרופי  הרי אור יהי מאמר כמו ממש פיו ורוח ה' דבר
דאור  היש מציאות נתהווה מזה אור דיהי הללו אותיות
יהי  ממאמר וכן אור ויהי נא' שהרי גשמי יש בבחי'
בבחי' דוקא ה"ה וכ"ז כידוע כו' הרקיע נעשה רקיע
בצרופי  ונמשך שיורד האלקי כח בחי' שזהו כ"ע ממלא
בס"י  וכמ"ש כידוע סוף עד מראש עו"ע בדרך אותיות
המלובש  האור שזהו כו' בתים ק"ך בונות אבנים ה'
וכמ"ש  דוקא ליש מאין להוותם ממש עלמין כל בתוך
כו' מוצאות וה' תי"ו ועד מא' כלם את מחיה ואתה
דאצי' העליונות המדות בחי' וגם ליש מאין ממש מחיה
הללו  מאמרות די' אותיות בצרופי ומלובשים המאירים
יהי  הא' ביום וכמו דוקא ממלא בבחי' באים הן גם הרי
כמו  דאצי' חסד מבחי' ומאיר מלובש זה שבמאמר אור
אור  בבחי' בדבורו שמאיר האדם שבלב חסד עד"מ
נתלבש  רקיע יהי במאמר הב' ביום וכמו"כ ממש וחיות
הללו  המדות ובתוך כו' דאצי' הגבורה אור בחי' ומאיר
מלובש  השכל ובתוך והשכל המחשבה בחי' מאיר
התלבשות  בבחי' בא ה"ה שכ"ז כו' והתענוג הרצון
עלו  ישראל מ"ש (וגם דוקא ממלא בבחי' כ"ע בתוך
הוא  ג"ז מאמרות די' הדבור מבחי' שלמעלה במחשבה
די' הדבור ורוחנית פנימי' בחי' שהוא רק ממלא בבחי'
פנימי' היא שהמחשבה למטה באדם כמו מאמרות
שלפני  הקדומה במחשבה שעלו ואפשר כו' הדבור
ממש  אא"ס עצמות בחי' שהוא והחוט הקו הארת
א' מחשבה ונקרא שבדבור המחשבה מן למעלה שהוא

במ"א): כמ"ש כו' באח"פ פשוטה

mixetd xry
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Ô·ÂÈÂ הנ כי לבאר בחיות בהקדם בחי' שני יש ה
ובחי' ממכ"ע בחי' העולמות שמחי' אלקות
שהאור  בנפעל הפועל כח הוא ממלא בחי' סוכ"ע,
מה  וכמשארז"ל אותם ומחיה בהעולמות מתלבש
את  ממלא הקב"ה אף הגוף את ממלאה הנשמה
בבחי' הוא הגוף ממלאה שהנשמה וענין העולם,
ומתחלק  להחיותו, הגוף בתוך ממש ונתפסת התלבשות
וגוף  ראש חלקים לג' בגוף ממנה המתפשט החיות

הרבה, יותר נעלה בראש המלובש שחיות ורגל,
המחשבה  כח דהיינו החיות פנימיות כל שבראש
שבגוף  וחיות כו', ושמיעה ראי' החושים וכל והשכל
שבלב  המדות משכן ששם דהיינו זו מבחי' למטה הוא
הוא  שבידים המעשה כח וגם מהשכל למטה שהם
ושמיעה, ראי' שבפנים החושים מן במדריגה למטה
ושינוי  ההילוך, כח רק למטה יותר החיות וברגלים
להם  הנמשך החיות גילוי שינוי מצד הוא בחינותיהם
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

גשמיות  ע "אותיות ומושגת נלמדת והיא אדם ", בני י

חומר. בתי שוכני

ג  מקום, שהתורהומכל כפי ממקום "ם ירדה

כלל כבודה  מגרע זה אין הזה, בעולם להתלבש "

הקב  מלובש בו אשר לבוש שהיא התורה ה "ממעלת

כפי  תורה לומד כשאדם גם שלכן, ובעצמו, בכבודו

" גשמיים, תחתונים בדברים כמחבק שנתלבשה זה הרי

[הקב  המלך ."ה]"את

ומבאר:] שהולך וזהו

.øååéç âìúë 'éùåáì øîàð äæ ìòå
כתלג  "לבושיה בחזיונו דניאל שראה וזהו
פירוש, לבן), כשלג הקב"ה של (לבושו חיור"
של  ולבושו כנ"ל, התורה הוא הקב"ה של לבושו
מודגש  ב"שלג" כי לשלג, בכתוב נמשל הקב"ה
ירידתה  לאחר גם במעלתה נשארת התורה כיצד

בגשמיות. והתלבשותה למטה

åùø÷ðù ,íéîä ïî àåä âìùä úééåä úìçú éë
.íéîì øæåç ñîðå øùôðùë ë"çàå ,âìù åùòðå

אבל  נקרש, ואח"כ ממים, בתחילה נוצר השלג
מים. ונעשה נמס שוב אח"כ

àéäù íéîä úðéçáî àåä äøåúä ùåáì úééåä êë
.àòéãé äîëçá àìå íéëç ,äàìéò äîëç úðéçá
להקב"ה, לבוש היא שהתורה זה לענין הוא כך

הללו: מדריגות שלש מעין בה שיש

היא  שהתורה היא, התורה של העצמית מעלתה
וזהו  עילאה"), "חכמה (הנקראת יתברך חכמתו
כי  המים", מן הוא השלג הויית "תחלת כענין

כידוע. החכמה למדריגת כינוי הוא "מים"

את  "מלביש" שהקב"ה כפי התורה זוהי אשר
מתלבש  ממש ב"ה סוף אין שאור (וכנ"ל, בה עצמו
אצלו  שהיא כפי התורה זוהי כלומר, בתורה),
בגדר  שאינה הקב"ה של חכמתו בחינת יתברך,
ולא  חכים הוא "אנת בתיקונים וכדאיתא השגה,
לא  אבל חכם, הוא (הקב"ה ידיעא" בחכמה
בלתי  יתברך חכמתו פירוש, "ידועה"), בחכמה
שהיא  כפי החכמה מגדר למעלה היא כי ידועה

נבראים. אצל "ידועה"

היא  "הווייתה" בתחילת שהתורה ונמצא,

הנבראים. השגת מגדר לגמרי למעלה

úåéäì åðéðôìù úåéîùâ äøåúá ë"â êùîð äæîå
.'úé åðåöøå åúîëç úðéçá éåìéâ

ש"מים" כפי היא שבתורה השני' המדריגה
שהאלקות  כלומר, שלג", ונעשו "נקרשו דתורה
התורה  כאשר וזהו ומתעלם, מתכסה שבתורה
גשמיים  בדברים ו"מתלבשת" הזה לעולם יורדת
הקדושה  נרגשת לא שאז הזה, עולם וענייני

שבתורה. האלקית

ביכולתו  כדבעי, תורה לומד כשהאדם אולם,
היינו, - ל"מים" שוב ולהפכו השלג את "להפשיר"
חכמתו  שהיא שלומד תורה בדברי ולהרגיש לגלות
עם  עי"ז מתאחד ובמילא עילאה), (חכמה יתברך

בתורה. המלובש ב"ה סוף אין אור 

.óåñá äîëçå ùàøá äîëç åäæå
בראש  "חכמה הקבלה בס' מ"ש יובן ובזה
בחינת  היא המדריגות כל דראשית - בסוף" וחכמה
בסוף" ו"חכמה כנ"ל, קוב"ה עם חד שהיא החכמה
שלפנינו. הגשמית בתורה יתברך חכמתו גילוי היינו

- בסוף" וחכמה בראש "חכמה לענין [משל
אדם: בבני שהיא כפי החכמה מענין

מלביש  שהוא עמוק, שכל תלמידים המלמד רב
את  ומכסות המלבישות כאלו באותיות הסברא את
את  רק להם הסביר גלוי שבאופן כך השכל, עומק
מתגלה  אינו השכל עומק ואילו השכל של פשוטו
מוסתר  השכל עומק גם מקום מכל אבל להם.
קאים  דלא רז"ל אמרו ולכן אלו, באותיות ונעלם
שני  בזה שיש שנין, ארבעין עד דרבי' אדעתי' אינש
אי  שנה ארבעים קודם גיסא, מחד הפוכים: ענינים
לפי  רבו חכמת עומק את להבין להתלמיד לו אפשר
יגיעה  ע"י לאידך, אבל ונעלם; מוסתר שהוא
להגיע  התלמיד יוכל שנה ארבעים במשך עצומה
זה  שעומק מאחר כי - הרב חכמת לעומק סוףֿסוף
לבסוף, לפיכך, הרב, דברי בתוך מלובש הי'
(וזהו  מהעלמו מתגלה העומק כדבעי, ביגיעה

בסוף")]. "חכמה

את  לרוות האדם יכול התורה ידי על [לסיכום:

בתורה  כי יתברך, אחדותו להרגיש ותשוקתו צמאונו

ב  סוף אין אור גילוי ה]."ישנו
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ענין ‡Í(עט) להקדים יש תחלה הנה כ"ז להבין
מקיפין  לבחי' פנימית בחי' בין ההפרש
היה  שמתחלה בע"ח ידוע דהנה ההשתלשלות בכללות
ונעשה  א"ע צמצם ואח"כ כו' החלל כל ממלא אא"ס
גם  וא"כ וכו' וחוט קו בבחי' ונמשך כו' וחלל מק"פ
גם  כידוע פנימים האורות כל מקור שהוא זה קו בחי'
מקיף  שנק' הצמצום שלפני אא"ס מבחי' נמשך הוא
פנימיים  בין הפרש אין ולפ"ז כידוע הכללי וסובב
סובב  מבחי' נמשך זה שבקו שהמקיפים שכמו למקיפין
נמשך  זה שבקו הפנימיי' בחי' גם ממש כן הכללי
נמשך  הזה הקו אור בחי' שכל מאחר סובב מבחי'
לומר  א"א וזה הצמצום אחר שנמשך רק סובב מבחי'
צמצום  ע"י שלא סובב מבחי' נמשכו שהמקיפים
הזה  הקו מבחי' המקיפים שכל ידוע שהרי כו' דמק"פ
בע"ח  (ומ"ש דוקא הראשון הצמצום אחר נעשה שהוא
המקיפים  בחי' שזהו כו' ומתעגל וחוזר מתעגל זה דקו
כו' פנימיים בחי' הנקרא הוא יושר בבחי' נמשך ואשר
גבוהים  המקיפים מעלת יהיה למה להבין יש גופא זה
שהוא  יוצאים א' ושרש שממקור מאחר הפנימיים מן

במ  להם א' ושרש הקו הקו)בחי' שלפני הראשון קור
בענין  למעלה המבואר ענין בעיקר להבין יש עוד  וגם
בחי' שהוא סובב מבחי' נמשך שהוא גשמי יש התהוות
נעשו  שמים ה' בדבר נאמר והלא כידוע ממש אין
כל  נבראו דוקא שבהן מאמרות י' שהן כו' פיו וברוח
אותיות  צרופי בחי' שזהו ממש ליש מאין העולמות
שנקרא  והוא הקול הבל בחי' בהן שיש העליון דבור

צרופי  הרי אור יהי מאמר כמו ממש פיו ורוח ה' דבר
דאור  היש מציאות נתהווה מזה אור דיהי הללו אותיות
יהי  ממאמר וכן אור ויהי נא' שהרי גשמי יש בבחי'
בבחי' דוקא ה"ה וכ"ז כידוע כו' הרקיע נעשה רקיע
בצרופי  ונמשך שיורד האלקי כח בחי' שזהו כ"ע ממלא
בס"י  וכמ"ש כידוע סוף עד מראש עו"ע בדרך אותיות
המלובש  האור שזהו כו' בתים ק"ך בונות אבנים ה'
וכמ"ש  דוקא ליש מאין להוותם ממש עלמין כל בתוך
כו' מוצאות וה' תי"ו ועד מא' כלם את מחיה ואתה
דאצי' העליונות המדות בחי' וגם ליש מאין ממש מחיה
הללו  מאמרות די' אותיות בצרופי ומלובשים המאירים
יהי  הא' ביום וכמו דוקא ממלא בבחי' באים הן גם הרי
כמו  דאצי' חסד מבחי' ומאיר מלובש זה שבמאמר אור
אור  בבחי' בדבורו שמאיר האדם שבלב חסד עד"מ
נתלבש  רקיע יהי במאמר הב' ביום וכמו"כ ממש וחיות
הללו  המדות ובתוך כו' דאצי' הגבורה אור בחי' ומאיר
מלובש  השכל ובתוך והשכל המחשבה בחי' מאיר
התלבשות  בבחי' בא ה"ה שכ"ז כו' והתענוג הרצון
עלו  ישראל מ"ש (וגם דוקא ממלא בבחי' כ"ע בתוך
הוא  ג"ז מאמרות די' הדבור מבחי' שלמעלה במחשבה
די' הדבור ורוחנית פנימי' בחי' שהוא רק ממלא בבחי'
פנימי' היא שהמחשבה למטה באדם כמו מאמרות
שלפני  הקדומה במחשבה שעלו ואפשר כו' הדבור
ממש  אא"ס עצמות בחי' שהוא והחוט הקו הארת
א' מחשבה ונקרא שבדבור המחשבה מן למעלה שהוא

במ"א): כמ"ש כו' באח"פ פשוטה
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Ô·ÂÈÂ הנ כי לבאר בחיות בהקדם בחי' שני יש ה
ובחי' ממכ"ע בחי' העולמות שמחי' אלקות
שהאור  בנפעל הפועל כח הוא ממלא בחי' סוכ"ע,
מה  וכמשארז"ל אותם ומחיה בהעולמות מתלבש
את  ממלא הקב"ה אף הגוף את ממלאה הנשמה
בבחי' הוא הגוף ממלאה שהנשמה וענין העולם,
ומתחלק  להחיותו, הגוף בתוך ממש ונתפסת התלבשות
וגוף  ראש חלקים לג' בגוף ממנה המתפשט החיות

הרבה, יותר נעלה בראש המלובש שחיות ורגל,
המחשבה  כח דהיינו החיות פנימיות כל שבראש
שבגוף  וחיות כו', ושמיעה ראי' החושים וכל והשכל
שבלב  המדות משכן ששם דהיינו זו מבחי' למטה הוא
הוא  שבידים המעשה כח וגם מהשכל למטה שהם
ושמיעה, ראי' שבפנים החושים מן במדריגה למטה
ושינוי  ההילוך, כח רק למטה יותר החיות וברגלים
להם  הנמשך החיות גילוי שינוי מצד הוא בחינותיהם
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c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

בגוף  מלובש הנפש שחיות שמחמת כנ"ל, מהנפש
שלהיות  הגוף של הכלים מהות לפי החיות ומתחלק
הם  לכך הגוף מכלי יותר נעלים הם המוחין כלי
המחשבה  כח שהוא הנפש מחיות עליונה בחי' מקבלים
העולם  ממלא שהקב"ה מה עד"ז וכמ"כ כנ"ל, והשכל
יותר  מאיר שבנשמות מדריגות, וכמה כמה ג"כ בזה יש
והיכלות  והתחתון העליון ג"ע וכן מלאכים ואח"כ
מבחבירו, יותר התגלות יש א' בכל אשר ורקיעים
שם  שבגה"ע בי"ע, עולמות ג' ג"כ יש למעלה ובכלל
הראש  עד"מ והוא ב"ה דא"ס עצמו' חב"ד בחי' גילוי
ששם  הגוף כמשל הוא וגעה"ת השכל, משכן ששם
מקננין  ספירין דשית נודע וכך בלב, המדות משכן
בחי' הוא והעוה"ז ית' מדותיו גילוי ששם ביצירה
שהחיות  ממכ"ע בחי' הוא וכ"ז רגלי, הדום והארץ

ערך  לפי החיות והתלבשות בעולמות מלובש אלקי
שהוא  ב"ה א"ס אור הוא סוכ"ע בחי' אבל העולמות,
בכלי  האור להתלבש לבוא יוכל אין ולכן גבול בלי
יכולים  העולמות שאין והלבשה גילוי לידי ולבא
שמקיף  סוכ"ע נק' ולכן ממש א"ס בחי' כלל להשיג
והקדוש  וז"ש א', בהשואה ומטה מעלה העולמות לכל
שוה  הוא ומובדל קדוש שהוא שבחי' ובארץ בשמים
ותחתון  העליון ג"ע נק' ושמים וארץ וארץ, בשמים
בעולמות  נתפס שאינו גשמיים ושמים ארץ וכמו"כ
כאורה  כחשכה דקמי' אחת בהשואה ועשי' אצי' ומקיף
שום  להמשיך אפשר ואי ממש, חשיב כלא קמי' וכולא
מצות  ע"י אם כי הסוכ"ע אור מבחי' בעולמות התגלות
דאבי"ע  ע"ס תוך ומאיר דסוכ"ע מקיף אור נמשך

פנימי. האור עם ומתייחד
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Ê"ÎÙÚÂ שבארץ רואי' שאנו למה הטעם יובן
לענין  קרוב ההתחדשות כח נמצא הגשמי'
מן  גבוהי' שהשמי' שהגם מבשמי', יותר מאין יש
שמים  וכתי' הארץ, מעל שמי' כגבוה וכמ"ש הארץ,
כלל  ההתחדשות ענין בשמי' ימצא לא מ"מ לרום,
צמחה  תוציא שהארץ רואי' אנו הנה בארץ אבל וכלל,
ותבואות  פירות מרובה בתוס' בשנה שנה מדי ותגדל
מיש  יש כדוגמת שהם מהם שיש שיעור, לאין רבים
תבואה  איזה תחלה שזורעי' הנזרעי' דברי' כל והם
מיש  יש ה"ז שלכאו' עצמו, זה מין צומח ואח"כ
באמת  מ"מ אמנם חיטי', עד"מ מדגן יצמח לא שהרי
בארץ, אשר הצומח לכח מ"ן העלאת רק כ"א א"ז
ממנו  יצמח לא בשלימות שהוא כמו מהגרעין שהרי
לכח  לגמרי ונתבטל שנרקב לאחר כ"א מאומה,
שלפי  אמת והן צמחה, תוציא ואז בארץ אשר הצומח
שאם  היינו תצמח, כן הגרעין של מ"ן העלאת ערך
לאחר  זהו מ"מ דגן, יצמח דגן הוא הנרקב הגרעין
ממנו  יצמח לא הארץ ובלתי ישותו, ונתבטל שנרקב
שולח  ה' שברצות וריבוי התוס' גם ומה תבואה,
וימצא  יצחק גבי כמ"ש וריבוי, תוס' שנצמח ברכה

נאכלי' אינם גינה זרעוני רוב וגם שערי', מאה שם
בלתי  וגם רבי', פירות עם אילן מהם צומח ומ"מ כלל
שקוצרי' אחר גם צמיחה ג"כ הארץ תוציא כלל זריעה
ואילנות  דשאי' ומכ"ש ספיחי', צומחי' התבואה
לגמרי  ליש מאין צומחי' הם הנה כלל נזרעי' שאינם
מאז  הנה השמי' משא"כ בארץ. אשר הצומח הכח ע"י
לא  צבאם וכל השמי' בראשית ימי בששת נתהוו
שום  נשתנה ולא אחד, כוכב אפי' ונתחדש ניתוסף
תוספת  בלתי משי"ב עומדי' כ"א הבראם, מאז דבר
במדריגה  גבוהי' השמי' הלא ולכאו' כלל, ומגרעת
מאין  יש חידוש כח ימצא דוקא בארץ ולמה כנ"ל
תחילתן  שנעוץ כנ"ל הוא הענין אך בשמי'. ולא
הגשמי' הלזו בארץ ולכן דוקא, בתחילתן וסופן בסופן
בארץ  כמו הכח בה ימצא המדריגות סוף להיותה
דאצי', דרגין דכל סופא דאצי' מל' בחי' היא העליונה
האצי' ראש מבחי' גם יותר התחילה כח בה שנמצא
זה  כח נמצא וכן דאצי', הראש המהוה האין כח והוא
ג"כ  הארץ דומם בחי' שהוא העשי' וסיום בסוף גם
בסופן  תחילתן נעוץ כי להיות ליש מאין החידוש כח

בתחילתן. וסופן
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.äì
גוף מאברי לזה והמשל העולמות בסדר גם ומטה מעלה 

האדם.
,äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé úåøéôñ øùòáù íùë äðäå
שככל בכלים, תלוי  שזה הקודמת באות שהוסבר כפי 

יותר, מועט האור מרובים ùéשהכלים ïë åîë
úåììëã òåãéëå ,úåîìåòá íâ äèîå äìòî úå÷ìçúä
äàéøá úåîìåò 'â ïäå úåâéøãî 'âá ïçáð úåìùìúùää

.'åë äéùò äøéöéעולם שהוא האצילות לעולם בניגוד –
הרי נפרדת, מודעות בעלי  נבראים ללא אלוקות, של
של העולמות כללות  הם עשיה יצירה בריאה  עולמות
הם הנבראים של ההשתלשלות" "כללות ולכן  הנבראים.

עשיה. יצירה בריאה  עולמות
ïä íéììë íé÷ìç 'âì ÷ìçð íãàä ìùî êøã ìò åîëå

ïäå ,óåâá ïäå åùôð úåçëáהנפש בכוחות החלקים ג ' –
- ביותר,ùàøובגוף העליון  החלק –óåâהחלק –
התחתון.ìâøåהאמצעי הכח  –

,ùôðáù ïåøçà øúåéä çë àåäù êåìéää çë àåä ìâøáã
נפשי, כח גם אלא גופני, כח רק אינו  ההילוך כח -íâäã

ùôðä êøåöì ïë íâ àåä êåìéää çëùצורך רק ולא
בלבד êåìéääגופני  çëá ïåøúé ùé íâåהכוחות על

åë',שעליו  ùàøä úà ãéîòîå ùàøä úà àùåð àåäù
ובכוח מלכות,- יסוד הוד נצח של הכוחות אלו הנפש ות

åá ùôðä øåàù ïåøçà øúåéä çë àåä éøä íå÷î ìëî
,'åë øúåéá éåìéâä èåòéîáמבחינה שרואים כמו -

ומשמעותית קשה  פחות היא  ברגל שפגיעה  גופנית,
הכוחות נפשית, מבחינה  וגם הגוף. של החיות לכללות
מלכות " יסוד הוד "נצח שהם "רגל" הנקראים הנפש של 
והוד, נצח  לדוגמא הנפש. של גילוי  פחות הכי  בהם יש
בזה יש הרי בפועל, לבצע היכולת את המבטאים שהם
"לנצח " כח יותר יש  ואז הרגשה, ופחות שכל פחות
ה "מוטבעים " הכוחות נקראים הם ולכן ו"להתגבר".

שבנפש.
íéøáàä ïä óåâá éøäù øúåé ùôðä øåà øéàî óåâáå
,'åë äàéøäå áìä åîëå íäá éåìú íãàä úåéçù íéîéðôä

íâåהרי הנפש åë',בכוחות áìá íðëùî ùôðáù úåãîä
óåâáù íéðåöéçä íéøáàá åìéôàåאולי ניתן שבזה –

ביניהם, הבדל שאין  ùôðäלחשוב øåà éåìéâ íäá ùé
øééöìå áåúëì äòåðúä çë åáù ãéá åîëå ,ìâøáî øúåé

,äëàìî äæéà åá úåùòìå øáãבה שיש  מלאכה שזה
מברגל, יותר ו "אומנות" àåä"חכמה " çëä íöòã

äæù úåéä íò ,êåìéää çëî äìòîìהכתיבה כח –
– àåäוהציור éøä íå÷î ìëî ,äùòîä çë ÷ø ïë íâ

øåà úåùáìúä åá ùé íâå ìâøáù êåìéää çëî äìòîì
,'åë ìëùä

,ìëùä úåùáìúä ïë íâ ùé êåìéää çëáù íâäå
çëá ùáìúîä ìëùä øåà åîë ììë äæ ïéà íå÷î-ìëî

'åë ãéáù äòåðúäבכח גם ואומנות שכל שיש  למרות –
דעות בהלכות הרמב"ם  שכותב  [וכמו שברגל 114ההילוך

או  הוא , דעה בעל חכם אם ניכר אדם, של במהלכו "גם
בדרך וגם בחכמתו , שלמה אמר וכן  וסכל; שוטה 
מודיע הוא, סכל לכול, ואמר חסר; ליבו הולך, כשסכל
שיש ודאי  הרי זאת למרות סכל"], שהוא עצמו  על לכול
היד שהרי  ברגל, מאשר ביד השכל כח של גילוי  יותר 
מאשר  ומדוייקים עדינים יותר דברים לבצע יכולה 

øçà.הרגל. íå÷îá øàåáîù åîëå
éåáéøá ùôðä øåà øéàî ùàøáå,'åë øúåéהגוף מאשר

ïéåù,והרגליים. áìäå ùàøä ùôðä úåéç íöòáã íâäã
הראש, מאשר חי  פחות שהלב לומר שייך ìëîשלא

ïéçåîä éåìéâ àåä ùàøá éøäù ïéåù íðéà úåçëäá íå÷î
ø÷éò éøä ,'åë äòéîùå äéàø åîë íéìòðä íéùåçä ìëå

ø÷éòäå ùàøá àåä ùôðä øåà éåìéâגופא הראש  בתוך
.'åë ùàøáù çåîá

הבריאה, עולם כנגד – הראש בעולמות , הסדר [ולפי
הלב ששם והגוף הבינה. ספירת מאירה שם ולכן 
המידות, מאירות ששם היצירה  עולם כנגד – והמידות 
המידות מאירות ששם העשיה עולם כנגד – והרגל

בלבד]. התחתונות
- נ "ע הרבי שואל זה àåäùועל àáéìã àúåòø ïéðòå

,à÷åã áìáהנפש בגילוי  עמוקה הכי  הדרגה  לכאורה -
איך כן, ואם שבלב, הרצון – דלבא" "רעותא  נקראת
מאירה ששם נעלה הכי  האבר הוא שהראש אומרים
הנעלה שהכח מוכח מכאן הרי גדולה , הכי  הנפש חיות
שטוענים אנשים שישנם [וכמו  בלב? נמצא ביותר
הוא נפשם עוצמת את מרגישים הכי  שהם שהמקום

בשכל?] ולא בלב דוקא
äðäעל לברר יש לראש שלכל  נ "ע, הרבי  מבאר זה על

ש מדברים, דליבא" "רעותא  של דרגה äæáאיזו ùé'á
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קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

בגוף  מלובש הנפש שחיות שמחמת כנ"ל, מהנפש
שלהיות  הגוף של הכלים מהות לפי החיות ומתחלק
הם  לכך הגוף מכלי יותר נעלים הם המוחין כלי
המחשבה  כח שהוא הנפש מחיות עליונה בחי' מקבלים
העולם  ממלא שהקב"ה מה עד"ז וכמ"כ כנ"ל, והשכל
יותר  מאיר שבנשמות מדריגות, וכמה כמה ג"כ בזה יש
והיכלות  והתחתון העליון ג"ע וכן מלאכים ואח"כ
מבחבירו, יותר התגלות יש א' בכל אשר ורקיעים
שם  שבגה"ע בי"ע, עולמות ג' ג"כ יש למעלה ובכלל
הראש  עד"מ והוא ב"ה דא"ס עצמו' חב"ד בחי' גילוי
ששם  הגוף כמשל הוא וגעה"ת השכל, משכן ששם
מקננין  ספירין דשית נודע וכך בלב, המדות משכן
בחי' הוא והעוה"ז ית' מדותיו גילוי ששם ביצירה
שהחיות  ממכ"ע בחי' הוא וכ"ז רגלי, הדום והארץ

ערך  לפי החיות והתלבשות בעולמות מלובש אלקי
שהוא  ב"ה א"ס אור הוא סוכ"ע בחי' אבל העולמות,
בכלי  האור להתלבש לבוא יוכל אין ולכן גבול בלי
יכולים  העולמות שאין והלבשה גילוי לידי ולבא
שמקיף  סוכ"ע נק' ולכן ממש א"ס בחי' כלל להשיג
והקדוש  וז"ש א', בהשואה ומטה מעלה העולמות לכל
שוה  הוא ומובדל קדוש שהוא שבחי' ובארץ בשמים
ותחתון  העליון ג"ע נק' ושמים וארץ וארץ, בשמים
בעולמות  נתפס שאינו גשמיים ושמים ארץ וכמו"כ
כאורה  כחשכה דקמי' אחת בהשואה ועשי' אצי' ומקיף
שום  להמשיך אפשר ואי ממש, חשיב כלא קמי' וכולא
מצות  ע"י אם כי הסוכ"ע אור מבחי' בעולמות התגלות
דאבי"ע  ע"ס תוך ומאיר דסוכ"ע מקיף אור נמשך

פנימי. האור עם ומתייחד
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÎÙÚÂ שבארץ רואי' שאנו למה הטעם יובן
לענין  קרוב ההתחדשות כח נמצא הגשמי'
מן  גבוהי' שהשמי' שהגם מבשמי', יותר מאין יש
שמים  וכתי' הארץ, מעל שמי' כגבוה וכמ"ש הארץ,
כלל  ההתחדשות ענין בשמי' ימצא לא מ"מ לרום,
צמחה  תוציא שהארץ רואי' אנו הנה בארץ אבל וכלל,
ותבואות  פירות מרובה בתוס' בשנה שנה מדי ותגדל
מיש  יש כדוגמת שהם מהם שיש שיעור, לאין רבים
תבואה  איזה תחלה שזורעי' הנזרעי' דברי' כל והם
מיש  יש ה"ז שלכאו' עצמו, זה מין צומח ואח"כ
באמת  מ"מ אמנם חיטי', עד"מ מדגן יצמח לא שהרי
בארץ, אשר הצומח לכח מ"ן העלאת רק כ"א א"ז
ממנו  יצמח לא בשלימות שהוא כמו מהגרעין שהרי
לכח  לגמרי ונתבטל שנרקב לאחר כ"א מאומה,
שלפי  אמת והן צמחה, תוציא ואז בארץ אשר הצומח
שאם  היינו תצמח, כן הגרעין של מ"ן העלאת ערך
לאחר  זהו מ"מ דגן, יצמח דגן הוא הנרקב הגרעין
ממנו  יצמח לא הארץ ובלתי ישותו, ונתבטל שנרקב
שולח  ה' שברצות וריבוי התוס' גם ומה תבואה,
וימצא  יצחק גבי כמ"ש וריבוי, תוס' שנצמח ברכה

נאכלי' אינם גינה זרעוני רוב וגם שערי', מאה שם
בלתי  וגם רבי', פירות עם אילן מהם צומח ומ"מ כלל
שקוצרי' אחר גם צמיחה ג"כ הארץ תוציא כלל זריעה
ואילנות  דשאי' ומכ"ש ספיחי', צומחי' התבואה
לגמרי  ליש מאין צומחי' הם הנה כלל נזרעי' שאינם
מאז  הנה השמי' משא"כ בארץ. אשר הצומח הכח ע"י
לא  צבאם וכל השמי' בראשית ימי בששת נתהוו
שום  נשתנה ולא אחד, כוכב אפי' ונתחדש ניתוסף
תוספת  בלתי משי"ב עומדי' כ"א הבראם, מאז דבר
במדריגה  גבוהי' השמי' הלא ולכאו' כלל, ומגרעת
מאין  יש חידוש כח ימצא דוקא בארץ ולמה כנ"ל
תחילתן  שנעוץ כנ"ל הוא הענין אך בשמי'. ולא
הגשמי' הלזו בארץ ולכן דוקא, בתחילתן וסופן בסופן
בארץ  כמו הכח בה ימצא המדריגות סוף להיותה
דאצי', דרגין דכל סופא דאצי' מל' בחי' היא העליונה
האצי' ראש מבחי' גם יותר התחילה כח בה שנמצא
זה  כח נמצא וכן דאצי', הראש המהוה האין כח והוא
ג"כ  הארץ דומם בחי' שהוא העשי' וסיום בסוף גם
בסופן  תחילתן נעוץ כי להיות ליש מאין החידוש כח

בתחילתן. וסופן
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.äì
גוף מאברי לזה והמשל העולמות בסדר גם ומטה מעלה 

האדם.
,äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé úåøéôñ øùòáù íùë äðäå
שככל בכלים, תלוי  שזה הקודמת באות שהוסבר כפי 

יותר, מועט האור מרובים ùéשהכלים ïë åîë
úåììëã òåãéëå ,úåîìåòá íâ äèîå äìòî úå÷ìçúä
äàéøá úåîìåò 'â ïäå úåâéøãî 'âá ïçáð úåìùìúùää

.'åë äéùò äøéöéעולם שהוא האצילות לעולם בניגוד –
הרי נפרדת, מודעות בעלי  נבראים ללא אלוקות, של
של העולמות כללות  הם עשיה יצירה בריאה  עולמות
הם הנבראים של ההשתלשלות" "כללות ולכן  הנבראים.

עשיה. יצירה בריאה  עולמות
ïä íéììë íé÷ìç 'âì ÷ìçð íãàä ìùî êøã ìò åîëå

ïäå ,óåâá ïäå åùôð úåçëáהנפש בכוחות החלקים ג ' –
- ביותר,ùàøובגוף העליון  החלק –óåâהחלק –
התחתון.ìâøåהאמצעי הכח  –

,ùôðáù ïåøçà øúåéä çë àåäù êåìéää çë àåä ìâøáã
נפשי, כח גם אלא גופני, כח רק אינו  ההילוך כח -íâäã

ùôðä êøåöì ïë íâ àåä êåìéää çëùצורך רק ולא
בלבד êåìéääגופני  çëá ïåøúé ùé íâåהכוחות על

åë',שעליו  ùàøä úà ãéîòîå ùàøä úà àùåð àåäù
ובכוח מלכות,- יסוד הוד נצח של הכוחות אלו הנפש ות

åá ùôðä øåàù ïåøçà øúåéä çë àåä éøä íå÷î ìëî
,'åë øúåéá éåìéâä èåòéîáמבחינה שרואים כמו -

ומשמעותית קשה  פחות היא  ברגל שפגיעה  גופנית,
הכוחות נפשית, מבחינה  וגם הגוף. של החיות לכללות
מלכות " יסוד הוד "נצח שהם "רגל" הנקראים הנפש של 
והוד, נצח  לדוגמא הנפש. של גילוי  פחות הכי  בהם יש
בזה יש הרי בפועל, לבצע היכולת את המבטאים שהם
"לנצח " כח יותר יש  ואז הרגשה, ופחות שכל פחות
ה "מוטבעים " הכוחות נקראים הם ולכן ו"להתגבר".

שבנפש.
íéøáàä ïä óåâá éøäù øúåé ùôðä øåà øéàî óåâáå
,'åë äàéøäå áìä åîëå íäá éåìú íãàä úåéçù íéîéðôä

íâåהרי הנפש åë',בכוחות áìá íðëùî ùôðáù úåãîä
óåâáù íéðåöéçä íéøáàá åìéôàåאולי ניתן שבזה –

ביניהם, הבדל שאין  ùôðäלחשוב øåà éåìéâ íäá ùé
øééöìå áåúëì äòåðúä çë åáù ãéá åîëå ,ìâøáî øúåé

,äëàìî äæéà åá úåùòìå øáãבה שיש  מלאכה שזה
מברגל, יותר ו "אומנות" àåä"חכמה " çëä íöòã

äæù úåéä íò ,êåìéää çëî äìòîìהכתיבה כח –
– àåäוהציור éøä íå÷î ìëî ,äùòîä çë ÷ø ïë íâ

øåà úåùáìúä åá ùé íâå ìâøáù êåìéää çëî äìòîì
,'åë ìëùä

,ìëùä úåùáìúä ïë íâ ùé êåìéää çëáù íâäå
çëá ùáìúîä ìëùä øåà åîë ììë äæ ïéà íå÷î-ìëî

'åë ãéáù äòåðúäבכח גם ואומנות שכל שיש  למרות –
דעות בהלכות הרמב"ם  שכותב  [וכמו שברגל 114ההילוך

או  הוא , דעה בעל חכם אם ניכר אדם, של במהלכו "גם
בדרך וגם בחכמתו , שלמה אמר וכן  וסכל; שוטה 
מודיע הוא, סכל לכול, ואמר חסר; ליבו הולך, כשסכל
שיש ודאי  הרי זאת למרות סכל"], שהוא עצמו  על לכול
היד שהרי  ברגל, מאשר ביד השכל כח של גילוי  יותר 
מאשר  ומדוייקים עדינים יותר דברים לבצע יכולה 

øçà.הרגל. íå÷îá øàåáîù åîëå
éåáéøá ùôðä øåà øéàî ùàøáå,'åë øúåéהגוף מאשר

ïéåù,והרגליים. áìäå ùàøä ùôðä úåéç íöòáã íâäã
הראש, מאשר חי  פחות שהלב לומר שייך ìëîשלא

ïéçåîä éåìéâ àåä ùàøá éøäù ïéåù íðéà úåçëäá íå÷î
ø÷éò éøä ,'åë äòéîùå äéàø åîë íéìòðä íéùåçä ìëå

ø÷éòäå ùàøá àåä ùôðä øåà éåìéâגופא הראש  בתוך
.'åë ùàøáù çåîá

הבריאה, עולם כנגד – הראש בעולמות , הסדר [ולפי
הלב ששם והגוף הבינה. ספירת מאירה שם ולכן 
המידות, מאירות ששם היצירה  עולם כנגד – והמידות 
המידות מאירות ששם העשיה עולם כנגד – והרגל

בלבד]. התחתונות
- נ "ע הרבי שואל זה àåäùועל àáéìã àúåòø ïéðòå

,à÷åã áìáהנפש בגילוי  עמוקה הכי  הדרגה  לכאורה -
איך כן, ואם שבלב, הרצון – דלבא" "רעותא  נקראת
מאירה ששם נעלה הכי  האבר הוא שהראש אומרים
הנעלה שהכח מוכח מכאן הרי גדולה , הכי  הנפש חיות
שטוענים אנשים שישנם [וכמו  בלב? נמצא ביותר
הוא נפשם עוצמת את מרגישים הכי  שהם שהמקום

בשכל?] ולא בלב דוקא
äðäעל לברר יש לראש שלכל  נ "ע, הרבי  מבאר זה על

ש מדברים, דליבא" "רעותא  של דרגה äæáאיזו ùé'á
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çåîáù úåððåáúä éãé ìò ïë íâ àáù äî ãçàä ,íéðôåà
àéä úåððåáúääù ÷ø כמו בשכל, הנתפסות בדרגות לא

אלא ההשתלשלות סדר של óåñהדרגות ïéà øåàäá
,øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë úåìùìúùäî äìòîìù
ההתעוררות הרי  דליבא, רעותא  של כזה באופן וממילא

ממנו. ונולדת המוח בהשפעת גם היא שבלב
- דליבא רעותא של  נוסף אופן úðéçáויש  ùéù 'áäå

íà éë ììë úåððåáúää éãé ìò äðéàù àáéìã àúåòø
,'åë íöòä ãöîידי על באה שלא זו  דרגה  ולכאורה

בשעה בלב, מתגלה זה כיצד כלל, במוח התבוננות
מהמוח? למטה  הוא  שהלב

נ "ע: הרבי ùôðáùמבאר úéîöòä äãå÷ð åæ éøä
àéäù úåçë øãâî äìòîìùרקàéä éøäå áìá úæçàð

.øçà íå÷îá øàåáîù åîëå úåçëî äìòîì
דליבא שרעותא כיון הדברים: הנקודהביאור היא 

באופן  לא הוא  בנפש  התבטאותה הרי שבנפש, העצמית

באופן  אלא הלב, אל מהמוח רגילה התגלות של
את מפעילה העצמית הנקודה  כלומר בלב. ש "נאחזת"
של התגלות בסדר ולכן בלב. ממש  מתגלה לא אך הלב,
פחות במוח, היא ביותר הנעלית ההתגלות הרי  הנפש,
על כשמדברים  אך וכו '. ברגלים מזה  ופחות בלב מזה
הרגיל הסדר על מדלג זה  הרי  ממש , העצם השפעת

בלב. דווקא ונאחז
המעשה שדוקא מקומות, בהרבה מבואר זה דרך (על
המקיפים הכוחות את ומעורר משפיע  האדם של הגשמי
התחתון  החלק הוא המעשה ולכאורה האדם , של
של באופן אינו  המעשה ידי  על שהגילוי אלא ביותר?
מעבר  מקיף משהו  של השפעה אלא ממש  התגלות
בדרגות דווקא נאחז גופא שזה אלא הרגילה, להתגלות
ברגל שדווקא  בחסידות שמבואר  כפי  ביותר, התחתונות
הכוחות מתבטאים בו הרי  הנפש, גילוי פחות בו שיש 

וכו'). ֿ נפש המסירות כח כמו  העצמיים ,

a"xrz qgpt zyxt zay
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È‡" אלּול ּתבֹות ראׁשי לי" ודֹודי ּכי 1לדֹודי והענין, . ¬ƒְְְְֱִִִִִֵֵָָָ
ּבחינת  ּדהינּו לדֹודי", "אני ּבחינת מתחיל ְְְְְְֱֲִִִִִֶַַַַּבאלּול

ּדלתּתא  ׁשהם א אתערּותא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש עד , ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
התּגּלּות, ּבבחינת למּטה יתּבר אלקּותֹו המׁשכת ְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַָָָֹּבחינת
ּפנימּיּות  הארת ּבחינת והּנה לי". "ודֹודי ּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָוזהּו
ׁשהּוא  אּלא מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל יׁש יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרצֹונֹו
מי  ויׁש לגּלֹותֹו, וצרי ּבטבעֹו והעלם הסּתר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבבחינת
צרי אין ּגלּות, ּובבחינת אצלֹו אבדה ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
ּגם  אפּלּו אּלא ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ּפגם אם ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָלֹומר
הוי', לעבֹודת צריכין ׁשאינם ענינים ׁשהם רק הּתר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעניני
ּכתיב  הּנה לזה, היעּוצה ועצה ּבטלים. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּודברים
תדרׁשּנּו ּכי ּומצאת, אלקי הוי' את מּׁשם ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ּובּקׁשּתם

."נפׁש ּובכל לבב ְְְְְֶַָָָּבכל

ÔÈ·‰Ïe**לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
"ּגֹורעין  להיֹות ׁשּצרי ּבעבֹודה, הּנסירה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָענין
ּומֹוסיפין  הּבהמית מּנפׁש ּגֹורעין ודֹורׁשין", ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַּומֹוסיפין
לפׁשּפׁש ודֹורׁשין ,יתּבר הּׁשם ּבעבֹודת האלקית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבנפׁש
לבב, ּבר נעׂשה זה ידי ׁשעל הרע, ּדּקּות ּגם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולבער

ׁשייפין  לכל ּפלג ולּבא מהּמח, ההּׂשגה מקּבל .ב ׁשהּלב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
"ּכי p‰Â‰י) ּדר על "ודֹורׁשין", ּבלׁשֹון ּפרּוׁש עֹוד ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַ

ּכאׁשר  לפעמים ּדהּנה ."לבב ּבכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתדרׁשּנּו
ּבמאד, ׁשפל רּוחני ּבמּצב רחמנאֿלּצלן עֹומד ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹהאדם
לא  לפּומא לּבא אׁשר ועניניו, ּבמּדֹותיו מלכל ְְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹֻׁשהּוא

הּוא ג ּגליא  "הּלב ּוכמאמר זאת, יֹודע ּבעצמֹו האדם ורק , ְְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹ
הּוא, מה יֹודע ׁשהּוא לפי האדם", את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמבּיׁש

ּומּצבֹוד ּדלעצמֹו מעמדֹו ואׁשר הּוא, מה יֹודע הּוא ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

המשך *) והוא ואילך, 225 עמ' תש"ט המאמרים בספר נדפס
עמ' (לעיל הסליחה" עמך "כי המתחיל דיבור - זה שלפני למאמר

אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות (7

א.1) פרק השנה ראש שער חיים עץ פרי
הקודם. במאמר (**

שלמטה.א. (האדם) האברי ב.התעוררות לכל מחלק ההרגש ג.ם.והלב את לבטא ניתן לא (כלומר לפה מגלה אינו הלב
עצמו.ד.שבלב). לבין בינו
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ׁשּבתחּלה  הּבהמית והּנפׁש ּבמאד, ומר רע הּוא ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהרּוחני
את  מֹוריד הּוא ּכ אחר הּנה ּכּנ"ל, ּומּדיח הּמסית ִִִִֵֵֶַַַַַַַָהּוא
עז  ּתרהיב אי" לֹו לֹומר ּבתכלית ּומׁשּפילֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָֹהאדם

א  את לגׁשת ּומֹוריד העבֹודה", אל להתקרב הּקדׁש, ל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
הּוא  יֹודע ּכי מּזה, יֹודע ּבעצמֹו והאדם ּביֹותר, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאדם
מאד. ּבמאד וׁשפל ּגרּוע מּצבֹו ּכי ּכן, הּוא האמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאׁשר
נֹואׁש לאמר עליו האדם לב יּפל אל זה ּכל אחרי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹוהּנה
יסלח  והוי' הוי', אל לׁשּוב לּבֹו אל יּתן אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָחסֿוׁשלֹום,
ּכי  ּומצאת, אלקי הוי' את מּׁשם "ּובּקׁשּתם וזהּו ְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו.
ּכמֹו הּוא הּדריׁשה וענין כּו', "לבב ּבכל ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָתדרׁשּנּו
ּדר על מׁשּפט ּבאיזה ודֹורׁש ׁשחֹוקר הּׁשֹופט, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדריׁשת
ענין  אם ּכי ּבלבד, ּדׁשֹואל זה אין ׁשהּדריׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשל,
מן  ּדברים וׁשֹואל אחרים ּבענינים ׁשחֹוקר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָהּדריׁשה,
לענין  ׁשּיכּות להם אין לכאֹורה אׁשר ּכאּלּו ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּצד,
הּזה  הּדבר אל ּבא הּוא הרי האּלּו, הענינים ּומּכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה,
ּד"ׁשם" מּׁשם", "ּובּקׁשּתם וזהּו לדעת. צרי הּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָאׁשר

אחרא  וסטרא הּקליּפֹות על יבּקׁשה 2הּכּונה מּׁשם וגם , ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ
חד  ּכּלא ואלקים ּדהוי' אלקים, הּוא הוי' ּכי כּו' ,ו וידרׁש ְְֱֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹֹ

ּבדריׁשה  תדרׁשּנּו", "ּכי רק הּוא, כן ּכי ְְְִִִִִֵֶַָָָָ"ּומצאת"
ּבכל  למצא יכֹולים ּדאלקּות כּו', "לבב "ּבכל ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹוחקירה,
אם  (ּגם ׁשהּוא מקֹום ּדבכל והינּו כּו', ּדבר ּובכל ְְְְִִֶַַָָָָָָמקֹום
יאמר  אל ּבמאד, וׁשפל ּגרּוע ּבמּצב עֹומד ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹחסֿוׁשלֹום
למצא  יכֹול לּבֹו), אל יׂשים וכאׁשר חסֿוׁשלֹום, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹנֹואׁש
על  יתּבֹונן ּכאׁשר והּוא ּבזה, נפׁשֹו לעֹורר אלקי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹענין
ּבתכלית  מה' רחֹוק ׁשהּוא אי הוי', מּדרכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָההפ
נמׁש רצֹונֹו לעֹוברי ּגם והרי רצֹונֹו, עֹוברי ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָהרחּוק,
להם  להיֹות חּיּות ׁשפע להם נמׁש ּומאין חּיּות, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהם
יתּבר ׁשרצֹונֹו ,יתּבר מרצֹונֹו הּוא הּכל וקּיּום, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹחּיּות

ׁשּכ ּכמֹו אֹותם, המחּיה ּכּלם"הּוא את מחּיה "ואּתה תּוב ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
איזה  להם נמׁש ואי לגמרי, רצֹונֹו הפ הּוא והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָכּו',

לפניו" אּפים אר "ּכּמה אמרּו, זה על א ,3חּיּות, ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ
מּמדרגֹות  ונׁשּתלׁשל נמׁש אּפים" אר" ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּמּבחינת

ּומּזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי להחיֹות נפילה ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָעליֹונֹות
נמׁש רצֹונֹו לעֹוברי ואם רצֹונֹו, עֹוברי ׁשהם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָאף

על ׁשּלא העליֹון רצֹון ׁשאם מּבחינת הׁשּתלׁשלּות, ידי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
החּיּות, להם נׁשּפע היה לא הׁשּתלׁשלּות ידי על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
ּדין  ּפי על הּוא ההׁשּפעה הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
ּכיֿאם  כּו', ּבטל ׁשהּוא למי ּדוקא ונמׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָוחׁשּבֹון,
עלֿידי  ׁשּלא אנּפין" ארי" מּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמקּבלים
 ֿ עלֿאחתּֿכּמה רצֹונֹו לעֹוׂשי ּכן אם כּו', ְְְְְִִֵֵַַַַַָהׁשּתלׁשלּות
למעלה  ׁשהּוא העליֹון הרצֹון ּבחינת ׁשּיׁשּפע ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻוכּמה
רצֹונֹו", "עֹוׂשי ׁשּנקראים (ּומה הׁשּתלׁשלּות, מּגדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמעלה
ּובפרט  ּבעצם, יׂשראל איׁש ׁשהּוא לפי לֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָיׁש
יׁשר, איׁש הּוא וגם כּו', יתּבר אליו לׁשּוב ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשּמתעֹורר
(איׁש ידֹו, הּׂשגת ּכפי לׁשּלם ורֹוצה מּמּנּו ׁשּמּגיע ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמֹודה
ׁשהתעֹורר  והראיה היא), ּתמימה הּלב ּדנקּדת הּכּונה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻיׁשר
עֹוד  ּומׁשּפילֹו מֹורידֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש אּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבתׁשּובה,
"ּכי  וזהּו כּו'. אּתה מי לֹו ׁשאֹומר ּבזה ּכּנ"ל, ויֹותר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר
ּבתׁשּובה, חפץ ּדאּתה לסלח, חּיב אּתה הּסליחה", ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעּמ
מּכיר  ׁשהעבד מאחר ּכי ראּויה, הּסליחה מּדת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָועּמ
ׁשאינֹו הּסליחה, ועּמ לסלח ּתרּבה אּתה ונכנע, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבחטאֹו
ׁשּזהּו כּו', הּמדינֹות ּבנימּוסי ׁשּתלּוי ודם ּבׂשר ּבמל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הינּו) הּסליחה" עּמ" אבל הׁשּתלׁשלּות, סדר ּפי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעל
כּו', ּומּדֹות חכמה ּבבחינת הׁשּתלׁשלּות, סדר ּפי על ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּכל  הּסֹובב סֹוף אין אֹור עצמּות ּדמּבחינת יתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָוכאׁשר

ּתהיה ז עלמין  כּו', נפׁשֹו ּולהאיר לֹו לסּיע ּבנפׁשֹו נמׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשהּוא  הּלב, נקּדת ּפנימּיּות ּבבחינת נפׁשֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻהתעֹוררּות

ּתׁשּו עּלאה ּבחינת "ּכי ח בה וזהּו לעֹולם. ׁשּקדמה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיהיה  לבב (ּדבכל ,"נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָתדרׁשּנּו

רצֹון  נפׁש נפׁש ּובכל לבב, רק 4ּבר יהיה רצֹונֹו ּדכל , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּקצה, אל הּקצה מן לּבֹו ׁשּיתהּפ והינּו) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבזה,

לנהֹורא  חׁשֹוכא ּדלּבא ט ואתהּפכא רעּותא ּבחינת ידי י על ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ונפׁשֹו לּבֹו ולמׁש ותענּוגיו, הּזה עֹולם ּבחּיי למאס ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹזֹו,

כּו'. יתּבר ּבֹו ְְְִֵָָָלדבקה
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אפשר 2) ואי עליו... להראות שיכול דבר הוא זה לשון כי
ואנוהו, אֿלי זה שכתוב כמו הוא ברוך הקדוש על רק כך לומר
שם, נקרא הקליפות ומשכן מקום אבל כבודו, הארץ כל מלא כי
[מאמר] ב. פרק סוף חוקת תורה (לקוטי למטה מאוד עמוק כלומר

שם). עיין ב, פרק - הא' - לדודי אני המתחיל דיבור
ואילך.3) ח, מאמר ומעין בקונטרס זה בכל ראה
ראיה 4) - א). טו, (ירמיהו הזה העם אל נפשי אין שכתוב כמו

ושמחי, רני המתחיל דיבור [מאמר] מקץ אור בתורה הובאה זו
החסידות]. תורת - חיים אלקים [=דברי בדא"ח מקומות ובכמה

- בתורה שנאמר ממה מסתעיין אין מה מפני עיון צריך ולכאורה
מדבר  דשם לומר ויש נפשכם. את יש אם - ח כג, בראשית
(ראה  להו לית דבבואה בבואה אשר אחרא, וסטרא זה בלעומת
- השני - תצא כי המתחיל דיבור [מאמר] סוף תורה לקוטי
נפשך  ובכל לפירוש גמורה ראיה מזה אין ולכן וביאורו),
שנאמר  ממה ראיה דאין כן גם מובן זה חילוק פי ועל דקדושה.
כמה  עד נראה בזה וגם - צרי. בנפש תתנני אל - יב כז, תהלים -
אגב. ובדרך בטפל שבאו פרטים אפילו הדא"ח בתורת מדוייקים

לקדושה).ה. (המנגד האחר אחד.ו.הצד הכל ואלקים העולמות.ז.שהוי' כל את (מקיף) ומתהפך ט.עליונה.ח.המסובב
לאור. הלב.י.החושך רצון
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çåîáù úåððåáúä éãé ìò ïë íâ àáù äî ãçàä ,íéðôåà
àéä úåððåáúääù ÷ø כמו בשכל, הנתפסות בדרגות לא

אלא ההשתלשלות סדר של óåñהדרגות ïéà øåàäá
,øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë úåìùìúùäî äìòîìù
ההתעוררות הרי  דליבא, רעותא  של כזה באופן וממילא

ממנו. ונולדת המוח בהשפעת גם היא שבלב
- דליבא רעותא של  נוסף אופן úðéçáויש  ùéù 'áäå

íà éë ììë úåððåáúää éãé ìò äðéàù àáéìã àúåòø
,'åë íöòä ãöîידי על באה שלא זו  דרגה  ולכאורה

בשעה בלב, מתגלה זה כיצד כלל, במוח התבוננות
מהמוח? למטה  הוא  שהלב

נ "ע: הרבי ùôðáùמבאר úéîöòä äãå÷ð åæ éøä
àéäù úåçë øãâî äìòîìùרקàéä éøäå áìá úæçàð

.øçà íå÷îá øàåáîù åîëå úåçëî äìòîì
דליבא שרעותא כיון הדברים: הנקודהביאור היא 

באופן  לא הוא  בנפש  התבטאותה הרי שבנפש, העצמית

באופן  אלא הלב, אל מהמוח רגילה התגלות של
את מפעילה העצמית הנקודה  כלומר בלב. ש "נאחזת"
של התגלות בסדר ולכן בלב. ממש  מתגלה לא אך הלב,
פחות במוח, היא ביותר הנעלית ההתגלות הרי  הנפש,
על כשמדברים  אך וכו '. ברגלים מזה  ופחות בלב מזה
הרגיל הסדר על מדלג זה  הרי  ממש , העצם השפעת

בלב. דווקא ונאחז
המעשה שדוקא מקומות, בהרבה מבואר זה דרך (על
המקיפים הכוחות את ומעורר משפיע  האדם של הגשמי
התחתון  החלק הוא המעשה ולכאורה האדם , של
של באופן אינו  המעשה ידי  על שהגילוי אלא ביותר?
מעבר  מקיף משהו  של השפעה אלא ממש  התגלות
בדרגות דווקא נאחז גופא שזה אלא הרגילה, להתגלות
ברגל שדווקא  בחסידות שמבואר  כפי  ביותר, התחתונות
הכוחות מתבטאים בו הרי  הנפש, גילוי פחות בו שיש 

וכו'). ֿ נפש המסירות כח כמו  העצמיים ,
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È‡" אלּול ּתבֹות ראׁשי לי" ודֹודי ּכי 1לדֹודי והענין, . ¬ƒְְְְֱִִִִִֵֵָָָ
ּבחינת  ּדהינּו לדֹודי", "אני ּבחינת מתחיל ְְְְְְֱֲִִִִִֶַַַַּבאלּול

ּדלתּתא  ׁשהם א אתערּותא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש עד , ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
התּגּלּות, ּבבחינת למּטה יתּבר אלקּותֹו המׁשכת ְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַָָָֹּבחינת
ּפנימּיּות  הארת ּבחינת והּנה לי". "ודֹודי ּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָוזהּו
ׁשהּוא  אּלא מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל יׁש יתּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרצֹונֹו
מי  ויׁש לגּלֹותֹו, וצרי ּבטבעֹו והעלם הסּתר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבבחינת
צרי אין ּגלּות, ּובבחינת אצלֹו אבדה ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהּוא
ּגם  אפּלּו אּלא ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ּפגם אם ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָלֹומר
הוי', לעבֹודת צריכין ׁשאינם ענינים ׁשהם רק הּתר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעניני
ּכתיב  הּנה לזה, היעּוצה ועצה ּבטלים. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּודברים
תדרׁשּנּו ּכי ּומצאת, אלקי הוי' את מּׁשם ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ּובּקׁשּתם

."נפׁש ּובכל לבב ְְְְְֶַָָָּבכל

ÔÈ·‰Ïe**לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
"ּגֹורעין  להיֹות ׁשּצרי ּבעבֹודה, הּנסירה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָענין
ּומֹוסיפין  הּבהמית מּנפׁש ּגֹורעין ודֹורׁשין", ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַּומֹוסיפין
לפׁשּפׁש ודֹורׁשין ,יתּבר הּׁשם ּבעבֹודת האלקית ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבנפׁש
לבב, ּבר נעׂשה זה ידי ׁשעל הרע, ּדּקּות ּגם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולבער

ׁשייפין  לכל ּפלג ולּבא מהּמח, ההּׂשגה מקּבל .ב ׁשהּלב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
"ּכי p‰Â‰י) ּדר על "ודֹורׁשין", ּבלׁשֹון ּפרּוׁש עֹוד ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַ

ּכאׁשר  לפעמים ּדהּנה ."לבב ּבכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתדרׁשּנּו
ּבמאד, ׁשפל רּוחני ּבמּצב רחמנאֿלּצלן עֹומד ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹהאדם
לא  לפּומא לּבא אׁשר ועניניו, ּבמּדֹותיו מלכל ְְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹֻׁשהּוא

הּוא ג ּגליא  "הּלב ּוכמאמר זאת, יֹודע ּבעצמֹו האדם ורק , ְְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹ
הּוא, מה יֹודע ׁשהּוא לפי האדם", את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמבּיׁש

ּומּצבֹוד ּדלעצמֹו מעמדֹו ואׁשר הּוא, מה יֹודע הּוא ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

המשך *) והוא ואילך, 225 עמ' תש"ט המאמרים בספר נדפס
עמ' (לעיל הסליחה" עמך "כי המתחיל דיבור - זה שלפני למאמר

אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות (7

א.1) פרק השנה ראש שער חיים עץ פרי
הקודם. במאמר (**

שלמטה.א. (האדם) האברי ב.התעוררות לכל מחלק ההרגש ג.ם.והלב את לבטא ניתן לא (כלומר לפה מגלה אינו הלב
עצמו.ד.שבלב). לבין בינו

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ׁשּבתחּלה  הּבהמית והּנפׁש ּבמאד, ומר רע הּוא ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהרּוחני
את  מֹוריד הּוא ּכ אחר הּנה ּכּנ"ל, ּומּדיח הּמסית ִִִִֵֵֶַַַַַַַָהּוא
עז  ּתרהיב אי" לֹו לֹומר ּבתכלית ּומׁשּפילֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָֹהאדם

א  את לגׁשת ּומֹוריד העבֹודה", אל להתקרב הּקדׁש, ל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
הּוא  יֹודע ּכי מּזה, יֹודע ּבעצמֹו והאדם ּביֹותר, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאדם
מאד. ּבמאד וׁשפל ּגרּוע מּצבֹו ּכי ּכן, הּוא האמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאׁשר
נֹואׁש לאמר עליו האדם לב יּפל אל זה ּכל אחרי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹוהּנה
יסלח  והוי' הוי', אל לׁשּוב לּבֹו אל יּתן אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָחסֿוׁשלֹום,
ּכי  ּומצאת, אלקי הוי' את מּׁשם "ּובּקׁשּתם וזהּו ְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו.
ּכמֹו הּוא הּדריׁשה וענין כּו', "לבב ּבכל ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָתדרׁשּנּו
ּדר על מׁשּפט ּבאיזה ודֹורׁש ׁשחֹוקר הּׁשֹופט, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדריׁשת
ענין  אם ּכי ּבלבד, ּדׁשֹואל זה אין ׁשהּדריׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשל,
מן  ּדברים וׁשֹואל אחרים ּבענינים ׁשחֹוקר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָהּדריׁשה,
לענין  ׁשּיכּות להם אין לכאֹורה אׁשר ּכאּלּו ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּצד,
הּזה  הּדבר אל ּבא הּוא הרי האּלּו, הענינים ּומּכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה,
ּד"ׁשם" מּׁשם", "ּובּקׁשּתם וזהּו לדעת. צרי הּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָאׁשר

אחרא  וסטרא הּקליּפֹות על יבּקׁשה 2הּכּונה מּׁשם וגם , ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ
חד  ּכּלא ואלקים ּדהוי' אלקים, הּוא הוי' ּכי כּו' ,ו וידרׁש ְְֱֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹֹ

ּבדריׁשה  תדרׁשּנּו", "ּכי רק הּוא, כן ּכי ְְְִִִִִֵֶַָָָָ"ּומצאת"
ּבכל  למצא יכֹולים ּדאלקּות כּו', "לבב "ּבכל ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹוחקירה,
אם  (ּגם ׁשהּוא מקֹום ּדבכל והינּו כּו', ּדבר ּובכל ְְְְִִֶַַָָָָָָמקֹום
יאמר  אל ּבמאד, וׁשפל ּגרּוע ּבמּצב עֹומד ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹחסֿוׁשלֹום
למצא  יכֹול לּבֹו), אל יׂשים וכאׁשר חסֿוׁשלֹום, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹנֹואׁש
על  יתּבֹונן ּכאׁשר והּוא ּבזה, נפׁשֹו לעֹורר אלקי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹענין
ּבתכלית  מה' רחֹוק ׁשהּוא אי הוי', מּדרכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָההפ
נמׁש רצֹונֹו לעֹוברי ּגם והרי רצֹונֹו, עֹוברי ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָהרחּוק,
להם  להיֹות חּיּות ׁשפע להם נמׁש ּומאין חּיּות, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהם
יתּבר ׁשרצֹונֹו ,יתּבר מרצֹונֹו הּוא הּכל וקּיּום, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹחּיּות

ׁשּכ ּכמֹו אֹותם, המחּיה ּכּלם"הּוא את מחּיה "ואּתה תּוב ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
איזה  להם נמׁש ואי לגמרי, רצֹונֹו הפ הּוא והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָכּו',

לפניו" אּפים אר "ּכּמה אמרּו, זה על א ,3חּיּות, ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָ
מּמדרגֹות  ונׁשּתלׁשל נמׁש אּפים" אר" ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּמּבחינת

ּומּזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי להחיֹות נפילה ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָעליֹונֹות
נמׁש רצֹונֹו לעֹוברי ואם רצֹונֹו, עֹוברי ׁשהם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָאף

על ׁשּלא העליֹון רצֹון ׁשאם מּבחינת הׁשּתלׁשלּות, ידי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
החּיּות, להם נׁשּפע היה לא הׁשּתלׁשלּות ידי על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
ּדין  ּפי על הּוא ההׁשּפעה הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
ּכיֿאם  כּו', ּבטל ׁשהּוא למי ּדוקא ונמׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָוחׁשּבֹון,
עלֿידי  ׁשּלא אנּפין" ארי" מּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמקּבלים
 ֿ עלֿאחתּֿכּמה רצֹונֹו לעֹוׂשי ּכן אם כּו', ְְְְְִִֵֵַַַַַָהׁשּתלׁשלּות
למעלה  ׁשהּוא העליֹון הרצֹון ּבחינת ׁשּיׁשּפע ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻוכּמה
רצֹונֹו", "עֹוׂשי ׁשּנקראים (ּומה הׁשּתלׁשלּות, מּגדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמעלה
ּובפרט  ּבעצם, יׂשראל איׁש ׁשהּוא לפי לֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָיׁש
יׁשר, איׁש הּוא וגם כּו', יתּבר אליו לׁשּוב ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשּמתעֹורר
(איׁש ידֹו, הּׂשגת ּכפי לׁשּלם ורֹוצה מּמּנּו ׁשּמּגיע ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמֹודה
ׁשהתעֹורר  והראיה היא), ּתמימה הּלב ּדנקּדת הּכּונה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻיׁשר
עֹוד  ּומׁשּפילֹו מֹורידֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש אּלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבתׁשּובה,
"ּכי  וזהּו כּו'. אּתה מי לֹו ׁשאֹומר ּבזה ּכּנ"ל, ויֹותר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר
ּבתׁשּובה, חפץ ּדאּתה לסלח, חּיב אּתה הּסליחה", ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹעּמ
מּכיר  ׁשהעבד מאחר ּכי ראּויה, הּסליחה מּדת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָועּמ
ׁשאינֹו הּסליחה, ועּמ לסלח ּתרּבה אּתה ונכנע, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבחטאֹו
ׁשּזהּו כּו', הּמדינֹות ּבנימּוסי ׁשּתלּוי ודם ּבׂשר ּבמל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הינּו) הּסליחה" עּמ" אבל הׁשּתלׁשלּות, סדר ּפי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעל
כּו', ּומּדֹות חכמה ּבבחינת הׁשּתלׁשלּות, סדר ּפי על ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּכל  הּסֹובב סֹוף אין אֹור עצמּות ּדמּבחינת יתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָוכאׁשר

ּתהיה ז עלמין  כּו', נפׁשֹו ּולהאיר לֹו לסּיע ּבנפׁשֹו נמׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשהּוא  הּלב, נקּדת ּפנימּיּות ּבבחינת נפׁשֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻהתעֹוררּות

ּתׁשּו עּלאה ּבחינת "ּכי ח בה וזהּו לעֹולם. ׁשּקדמה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיהיה  לבב (ּדבכל ,"נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָתדרׁשּנּו

רצֹון  נפׁש נפׁש ּובכל לבב, רק 4ּבר יהיה רצֹונֹו ּדכל , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּקצה, אל הּקצה מן לּבֹו ׁשּיתהּפ והינּו) ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבזה,

לנהֹורא  חׁשֹוכא ּדלּבא ט ואתהּפכא רעּותא ּבחינת ידי י על ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ונפׁשֹו לּבֹו ולמׁש ותענּוגיו, הּזה עֹולם ּבחּיי למאס ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹזֹו,

כּו'. יתּבר ּבֹו ְְְִֵָָָלדבקה

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

אפשר 2) ואי עליו... להראות שיכול דבר הוא זה לשון כי
ואנוהו, אֿלי זה שכתוב כמו הוא ברוך הקדוש על רק כך לומר
שם, נקרא הקליפות ומשכן מקום אבל כבודו, הארץ כל מלא כי
[מאמר] ב. פרק סוף חוקת תורה (לקוטי למטה מאוד עמוק כלומר

שם). עיין ב, פרק - הא' - לדודי אני המתחיל דיבור
ואילך.3) ח, מאמר ומעין בקונטרס זה בכל ראה
ראיה 4) - א). טו, (ירמיהו הזה העם אל נפשי אין שכתוב כמו

ושמחי, רני המתחיל דיבור [מאמר] מקץ אור בתורה הובאה זו
החסידות]. תורת - חיים אלקים [=דברי בדא"ח מקומות ובכמה

- בתורה שנאמר ממה מסתעיין אין מה מפני עיון צריך ולכאורה
מדבר  דשם לומר ויש נפשכם. את יש אם - ח כג, בראשית
(ראה  להו לית דבבואה בבואה אשר אחרא, וסטרא זה בלעומת
- השני - תצא כי המתחיל דיבור [מאמר] סוף תורה לקוטי
נפשך  ובכל לפירוש גמורה ראיה מזה אין ולכן וביאורו),
שנאמר  ממה ראיה דאין כן גם מובן זה חילוק פי ועל דקדושה.
כמה  עד נראה בזה וגם - צרי. בנפש תתנני אל - יב כז, תהלים -
אגב. ובדרך בטפל שבאו פרטים אפילו הדא"ח בתורת מדוייקים

לקדושה).ה. (המנגד האחר אחד.ו.הצד הכל ואלקים העולמות.ז.שהוי' כל את (מקיף) ומתהפך ט.עליונה.ח.המסובב
לאור. הלב.י.החושך רצון
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.¯ev˜,אחרא וסטרא קלּפֹות מּׁשם", "ּובּקׁשּתם ƒְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ּכי  "ּומצאת, זה ּובכל ּביֹותר, ׁשפל ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמּצבֹו
הּקצה  מן ׁשּיהפכם ,"נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתדרׁשּנּו

רצֹונֹו לעֹוברי אם ההתּבֹוננּות, ידי על והּוא הּקצה. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָאל
ׁשּימׁש עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה רצֹונֹו לעֹוׂשי ,ְְְְֵֶַַַַַַָָָֻּכ

הּסליחה. ׁשּׁשם מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָמלמעלה
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גם  בהתפשטותו הזה המכתב אשר וברור, ...מובן
גדול  רושם עשה לי', אית חברא חברא ע"י המועטה
גם  רק או העתקו להם הגיע אשר בהמקומות
של  התנגדותו מהר חיש ונתבררה וסיפורו, שמועתו
ולאמץ  לחזק הזה המכתב הי' ודאי שליט"א, רבינו
הוא  האלקים את אשר האלה כל את גדול בתוקף
ובמחאה  בסתר ולא בגלוי במלחמה יצאו כי ירא,
אחרים  על גם ולפעול כללית" ה"כנסי' נגד בפהרסיא
בהכנסי' בה יחפצו ולא ירצו לא אשר יהודים סתם
עצמה  שעה באותה אך הרגשתו. כפי ואחד אחד כל
בכל  ונתחזקה נתגברה והנלחמים המתאבקים כדרך
העם  גם יצאו גדול ובנצחון הלעומת גם המקומות

הלענינגראדית, הקהלה של נתקבלו לעזרה ומהקהלה
החסידים  בדברי יאמינו לא אשר מכתבים
הוא  אשר שי' הרד"ט הראב"ד על וישענו ליובאוויצא
ההיא  בצרה אתך אח והוא הרה"ג־ן שבזקני הזקן
ומתנגדים  חסידים מחלוקת רק וכי אחת, ובדעה
הי' בנקל זה יסוד ועל הזאת המחלוקת היא הישנה
העורים  לפני מכשול וליתן יעקב עין את לסמא להם
כולה, המדינה בכל המחלוקת נתפשטה הזאת ובצורה
ואתר  אתר בכל די סגולה ליחידי הדבר נודע אשר עד
הקהלה  של בימינה עומדת היעווסעקציא אשר
רק  אז העצומים כוחותי' ע"י הרחבה ידה לה ופושטת
ובחשאי  בצנעה רק ברבים, לא קלונה נתגלה אז
ואסרו  הגדולים, ולהרה"ג־ן ישראל אלפי להראש
אותם  וכפו הדבר, לפרסם מאד חמור באיסור עליהם
להרבנים  טובה ונגמול בואו אך אני, רוצה לאמר
מהאנוסים  ת"ל אחד גם אין כי במדינתנו היראים
אחר  לאמר לבו את ערב  אשר יחי' עליהם ד' האלה
וכל  אני" "רוצה הזאת והמסוכנת החמורה הכפי'
כלל  בזה להתערב  ולא השתיקה טוב לגופו מצא אחד
הזה  והפחד היראה ובכוח אדם בן שום עם לדבר ולא
שנשתכחה  וכמעט הכנסי' בשאלת המדינה נשקטה
תרפ"ז  חורף ובסוף תרפ"ז, חורף סוף עד רב  זמן על

הלאה. אספר כאשר הפעם עוד נתעוררה בפתע
נעימה  בלתי מאורע עוד לרבינו אירע בינתיים
ולא  נפתרה לא הזה היום עד עוד באמת אשר

יודע  איש ואין נשארה היא סתומה וכחידה הובררה
בראש  חלק נטלה לא ולולא לפתור, פתרונה
ישבו  בעת והאשמות בהשאלות הזאת, המאורעה

בשתיקה. עלי' עברתי אז כי ל"ע בביהא"ס תפוס
בית  אל בא ההקפות קודם תרפ"ו, שמע"צ בליל
אשר  לרבינו להציע ובקש נכרי, אחד איש רבינו
ליכנס  מבקש ממאסקווע "בארצענקא" הפרופסור
לבקרו  אליו ביחוד נסיעתו וכי להיכלו, ביחידות אליו
ואין  היום, טוב יום כי המדבר תשובת על בהיכלו.
נתקבלה  לא האלה, בימים חול עסקי שום לרבינו
היא, בעלמא דחי' כי וחשב הזאת התשובה אצלו
רבינו  לפני דוקא הצעתו את לעשות בוש עד והפציר
מפני  וגם הפרופסור השם של כבודו ומפני שליט"א,
הוא) מי נכתב לא הלא פניו על (כי מעט תתאה יראה
ישב  שם אשר גבוה, השולחן אל מאתנו אחד וילך
רבינו  הזה, מהאורח לו ויספר המסובים כל עם רבינו
לצאת  ליבערמאן מזכירו את ויבקש כלל התפעל לא
לא  הגדול היום לרגל  אשר מחילתו, לבקש האורח אל
חג  אסרו ביום לבוא נא ברצונו... אם וכי לקבלו, יוכל
הפרופסור  ליבערמאן, תשובת אחרי יקבלהו. ובכבוד
מפני  אך חנם, זמן אבדתי אשר מאד לי צר אמר
עשה. וכן החג. אחר עד בל"ג לחכות אשאר הנחיצות
נתקבל  ובמהרה הפעם עוד בא חג אסרו וביום
לא  רב , זמן ארוכה שעה אתו ביחידות וישב להיכלו
של  ומטרתו מגמתו את המקורבים אנחנו ידענו
לנו, נתודע ואחר רבינו? עם לו ומה הזה הפרופסור
מבני  המכוסה בחכמה עוסק "בארצענקא" הוא כי
נסתרות  לגלות החשבון, חכמת על גם המיוסדה אדם,
לחכמת  וקישור יחס איזה גם לזה ויש עתידות, ולידע
חברה  יסד כבר וכי לחול קודש בין ולהבדיל הקבלה
להם  ויש הלימוד בזה ומתענינת העוסקת במאסקווע
הגדולים  מגדולי והרבה זה, על מהממשלה רשיון
נודע  כאשר והנה גדול. בעיון הזאת בהחברה נכנסו
וחכם  בישראל, הגדול נמצא בל"ג אשר לבארצענקא
לי' ונהורין לי', אנס לא רז כל אשר הקבלה, בחכמת
את  ולהודע ד' את לדרוש אליו וילך דרקיע, שבילין
עמדה  חכמתו בארצענקא, דברי לפי כי מאתו, הנעלם
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שמאמינים  כמו ית', אלקותו אחדות ע"י להשיג  לו
נודע  שליט"א רבינו של מתשובתו ישראל, בני אנחנו
שום  "דא"ח" החסידות ללימוד אין אשר זאת רק לנו
לדרוש  לנו ואסור וכלל, כלל לעתידות וחיבור שייכות
לעניניו  לבארצענקא לו נוגע אשר ואת ממנו במופלא
רבינו  הוא מוכן המקובלים, ומספרי הקבלה מחכמת
לו  היקרה עתו את ממנו לשלול לבלי אך בזה לשרתו
כאשר  והנה לשפה, משפה לתרגם בידו אין וגם עתה,
שי' רמ"מ הרב  ש"ב מיקאטערינאסלאוו יבוא בקרוב
לו  הדרוש את למצוא אותו יבקש שניאורסאהן
לשפת  ולתרגם המקובלים מספרי לבארצענקא
הוא  כי ישאיר, אשר אדרסתו עפ"י לו ולשלוח רוסיא
לתרגם  גם הקבלית השפה בטוב יודע שי' הרמ"מ
בארצענקא  הי' רצון שבע יודע, אחרת, לשפה
בעד  רבינו את והודה ברך עונג וברוב רבינו מתשובת
גם  לדרכו. בארצענקא ויסע בספ"י, אותו קבלתו
על  והשקפותיו שליט"א רבינו של דעתו את נודענו
לסוף  בא לא אשר הזה, הפרופיסור של מהותו עצם
כבדהו  בו וקיים יחד, וחשדו כבדו וכי זה של דעתו
לדבר  התחיל אשר הראשונים במינוטן כי וחשדהו,
וידיעת  חשבון, ע"פ ית' אחדותו ע"ד רבינו לפני
אך  קצת, ומטורף למשוגע רבינו אותו חשב העתידות,
תעודות  מכיסו ויוציא בזה הרגיש בארצענקא גם
בם  אשר דמאסקווע הפראפעסארים מגדולי הרבה
בו  ואין לו, צלולה דעת אשר בחתימתם עליו יעידו

"אינארמא  של וחשש רמז בארצענקא שום ירא גם ל"
כמרגל, בו יסתכל ואל בשפיאנסטיוא יחשדהו שלא
מהפאליט־אטדעל  רבות תעודות והראה
חאזאי  נאראדנאווא (סאוועט "ומסאוונארחאז"
ואחרי  כבודה. במשרה הוא מכהן שם אשר סטווא)
לרבינו  מבארצענקא פתאום נתקבלה מה זמן עבור
זהב, רובלים מאות איזה מעות סכום שליט"א
הסכום  את שולח הוא אשר לזה מצורף במכתב
מיאקטערינסלאוו  שי הרמ"מ ש"ב של דרכו להוצאות
בהעסק  תפונה, בלי יהי' אשר וההוצאות ללענינגראד
מלשלם  אחד יום אף איחר לא שליט"א רבינו הזה.
דמי  גם נכיון, בלא קבל אשר הסכום כל את חזרה לו
מצא  לא המעות חזרה בקבלו בארצענקא, משלוח.
מדרכו  ארוך מכתב ויערוך העלובה, לנפשו מנוח
עוז  ובכל ובשתו, עלובתו דרש בו אשר לרבינו,
וישר  צדקתו את לרבינו להראותו במכתבו השתדל
של  שמץ שום חלילה בו אין וכי תמימותו, עם לבבו
חושד  שליט"א רבינו אשר יבין ומהחזרה דופי,
הפעם  עוד לבוא זה עבור יהי' ומוכרח הוא, בכשרים
רבינו  של מלבו להוציא בכדי בפנים, פנים לדבר
בחורף  בא כי הי' וכן חנם, עליו חשד שום שליט"א

ואז  הפעם עוד שליט"א רבינו של בהיכלו לבקר
הי' השנה וכל שי' הרמ"מ ש"ב עם רבינו הכירו
הרמ"מ  ש"ב עם התראות גם מכתבים חליפת ביניהם
ואת  אותו רבינו, וישכחהו בארצענקא של בביתו שי'
יותר  לבו את גם שם ולא זה על השגיח ולא מפעלו,
תרפ"ז  בחורף נשכחה. כולה והמעשה זה. ע"ד לחשוב
אדר  בחודש שליט"א. רבינו בבית נורא מקרה קרה
ונאסר  נתפס בלילה בו טז פעוורנץ טו ד' ביום ראשון
פרעמד  דאס "דפ"ז" קשה היותר האסורים בבית
דיירי  בלשון ונקרא זאקליוטעשניל וואריטעלנאיא
הוא  ומפורסם שפאלירקע בשם לענינגראד עיר
את  הושיבו ושם הלאה, אבאר כאשר בחומריותו,
דוב  אלחנן ר' הרב  שליט"א רבינו של הראשי המזכיר
של  בביתו גדול רעש הטיל מאסרו, מאראזעוו. שי'
כי  בידעם החסידים, כל בין כן וכמו שליט"א רבינו
לאיזו  שייכות שום לו אין ופשע, מעל חמס שום אין
ויושיבו  מעולם, ידו את שלח לא במסחר וגם פאלטיק
וכולנו  הפאליטישנע, הגדולים הפושעים בין אותו
שליט"א, רבינו עסקי על נאסר הוא בטח חשבנו,
יומיים  על נסע כי בביתו, אז היה לא ורבינו
יבוא  אשר עד יתעכב כי אותו ויודיעו למאסקווע,
השילוח  ע"י לרבינו נודע אשר אחרי אליו, השילוח

ונפחד  נבהל הוא גם כי מובן מהידיעה ממאסרו
ולהחבא, להשאר אחד רגע אף חשב ולא הנוראה,
תחת  ראד"ב הוא יושב כי ויודע ביתו, אל וימהר
חושך  בחדר כבד־עון, היותר כפושע מאד חזק משמר
כלכל  לו למסור הותר לא מביתו אוכל וכל יחידי,
ובקשתם  אפיציאלנא ב"ב שאלת ועל שם, האסורים
גופו  לבריאות לו הנחוצות הרפואות לכה"פ לו למסור
להם  נתנו לא כזאת, לעת ובפרט בכלל הוא חלש כי
ויגרשו  כלום אתם לדבר גם רצו ולא תשובה שום
כל  אתו. שיקח הניחו לא הטו"ת גם אותם.
הקרובים  אנשים ע"י והגדולה הרבה ההשתדלויות
האסורים  לעזר המיוחדה ארגאניזאציע וע"י אליהם
מעט  הנחה להאסור לו לעשות רק כלום הועילה לא
אך  בשרו על להחליף חלוק או כשר, מאכל לו למסור
נאשם  הוא עבורו אשר והאשם החטא להודיע גם
פעל  הזה הנורא המצב מהנמנעות. הי' כן גם ונאסר
והפריעה  שליט"א רבינו של הק' גופו על רעה פעולה
כולם  כי הראשונים, בהימים הקדושה מעבודתו אותו
של  באשמו הוא מאסרו אשר ואמרו ענו כאחד
די  בכל נפוצו אשר והישיבות בהחדרים רבינו עבודת
הנרשמים  האדרעסין וכל המדינה, בכל ואתר אתר
הר' של בצלחתו תמיד טמון הי' אשר מיוחד בספר
החזקה  ומדעתו החיפוש, בעת מאתו נלקח ג"כ אד"ם
באותו  כי שי' אד"ב הר' היקר ידידינו של והטהורה
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.¯ev˜,אחרא וסטרא קלּפֹות מּׁשם", "ּובּקׁשּתם ƒְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ּכי  "ּומצאת, זה ּובכל ּביֹותר, ׁשפל ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּמּצבֹו
הּקצה  מן ׁשּיהפכם ,"נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתדרׁשּנּו

רצֹונֹו לעֹוברי אם ההתּבֹוננּות, ידי על והּוא הּקצה. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָאל
ׁשּימׁש עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה רצֹונֹו לעֹוׂשי ,ְְְְֵֶַַַַַַָָָֻּכ

הּסליחה. ׁשּׁשם מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָמלמעלה

h"yz ,zegilqc 'b

•
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mixeaic ihewl

גם  בהתפשטותו הזה המכתב אשר וברור, ...מובן
גדול  רושם עשה לי', אית חברא חברא ע"י המועטה
גם  רק או העתקו להם הגיע אשר בהמקומות
של  התנגדותו מהר חיש ונתבררה וסיפורו, שמועתו
ולאמץ  לחזק הזה המכתב הי' ודאי שליט"א, רבינו
הוא  האלקים את אשר האלה כל את גדול בתוקף
ובמחאה  בסתר ולא בגלוי במלחמה יצאו כי ירא,
אחרים  על גם ולפעול כללית" ה"כנסי' נגד בפהרסיא
בהכנסי' בה יחפצו ולא ירצו לא אשר יהודים סתם
עצמה  שעה באותה אך הרגשתו. כפי ואחד אחד כל
בכל  ונתחזקה נתגברה והנלחמים המתאבקים כדרך
העם  גם יצאו גדול ובנצחון הלעומת גם המקומות

הלענינגראדית, הקהלה של נתקבלו לעזרה ומהקהלה
החסידים  בדברי יאמינו לא אשר מכתבים
הוא  אשר שי' הרד"ט הראב"ד על וישענו ליובאוויצא
ההיא  בצרה אתך אח והוא הרה"ג־ן שבזקני הזקן
ומתנגדים  חסידים מחלוקת רק וכי אחת, ובדעה
הי' בנקל זה יסוד ועל הזאת המחלוקת היא הישנה
העורים  לפני מכשול וליתן יעקב עין את לסמא להם
כולה, המדינה בכל המחלוקת נתפשטה הזאת ובצורה
ואתר  אתר בכל די סגולה ליחידי הדבר נודע אשר עד
הקהלה  של בימינה עומדת היעווסעקציא אשר
רק  אז העצומים כוחותי' ע"י הרחבה ידה לה ופושטת
ובחשאי  בצנעה רק ברבים, לא קלונה נתגלה אז
ואסרו  הגדולים, ולהרה"ג־ן ישראל אלפי להראש
אותם  וכפו הדבר, לפרסם מאד חמור באיסור עליהם
להרבנים  טובה ונגמול בואו אך אני, רוצה לאמר
מהאנוסים  ת"ל אחד גם אין כי במדינתנו היראים
אחר  לאמר לבו את ערב  אשר יחי' עליהם ד' האלה
וכל  אני" "רוצה הזאת והמסוכנת החמורה הכפי'
כלל  בזה להתערב  ולא השתיקה טוב לגופו מצא אחד
הזה  והפחד היראה ובכוח אדם בן שום עם לדבר ולא
שנשתכחה  וכמעט הכנסי' בשאלת המדינה נשקטה
תרפ"ז  חורף ובסוף תרפ"ז, חורף סוף עד רב  זמן על

הלאה. אספר כאשר הפעם עוד נתעוררה בפתע
נעימה  בלתי מאורע עוד לרבינו אירע בינתיים
ולא  נפתרה לא הזה היום עד עוד באמת אשר

יודע  איש ואין נשארה היא סתומה וכחידה הובררה
בראש  חלק נטלה לא ולולא לפתור, פתרונה
ישבו  בעת והאשמות בהשאלות הזאת, המאורעה

בשתיקה. עלי' עברתי אז כי ל"ע בביהא"ס תפוס
בית  אל בא ההקפות קודם תרפ"ו, שמע"צ בליל
אשר  לרבינו להציע ובקש נכרי, אחד איש רבינו
ליכנס  מבקש ממאסקווע "בארצענקא" הפרופסור
לבקרו  אליו ביחוד נסיעתו וכי להיכלו, ביחידות אליו
ואין  היום, טוב יום כי המדבר תשובת על בהיכלו.
נתקבלה  לא האלה, בימים חול עסקי שום לרבינו
היא, בעלמא דחי' כי וחשב הזאת התשובה אצלו
רבינו  לפני דוקא הצעתו את לעשות בוש עד והפציר
מפני  וגם הפרופסור השם של כבודו ומפני שליט"א,
הוא) מי נכתב לא הלא פניו על (כי מעט תתאה יראה
ישב  שם אשר גבוה, השולחן אל מאתנו אחד וילך
רבינו  הזה, מהאורח לו ויספר המסובים כל עם רבינו
לצאת  ליבערמאן מזכירו את ויבקש כלל התפעל לא
לא  הגדול היום לרגל  אשר מחילתו, לבקש האורח אל
חג  אסרו ביום לבוא נא ברצונו... אם וכי לקבלו, יוכל
הפרופסור  ליבערמאן, תשובת אחרי יקבלהו. ובכבוד
מפני  אך חנם, זמן אבדתי אשר מאד לי צר אמר
עשה. וכן החג. אחר עד בל"ג לחכות אשאר הנחיצות
נתקבל  ובמהרה הפעם עוד בא חג אסרו וביום
לא  רב , זמן ארוכה שעה אתו ביחידות וישב להיכלו
של  ומטרתו מגמתו את המקורבים אנחנו ידענו
לנו, נתודע ואחר רבינו? עם לו ומה הזה הפרופסור
מבני  המכוסה בחכמה עוסק "בארצענקא" הוא כי
נסתרות  לגלות החשבון, חכמת על גם המיוסדה אדם,
לחכמת  וקישור יחס איזה גם לזה ויש עתידות, ולידע
חברה  יסד כבר וכי לחול קודש בין ולהבדיל הקבלה
להם  ויש הלימוד בזה ומתענינת העוסקת במאסקווע
הגדולים  מגדולי והרבה זה, על מהממשלה רשיון
נודע  כאשר והנה גדול. בעיון הזאת בהחברה נכנסו
וחכם  בישראל, הגדול נמצא בל"ג אשר לבארצענקא
לי' ונהורין לי', אנס לא רז כל אשר הקבלה, בחכמת
את  ולהודע ד' את לדרוש אליו וילך דרקיע, שבילין
עמדה  חכמתו בארצענקא, דברי לפי כי מאתו, הנעלם
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שמאמינים  כמו ית', אלקותו אחדות ע"י להשיג  לו
נודע  שליט"א רבינו של מתשובתו ישראל, בני אנחנו
שום  "דא"ח" החסידות ללימוד אין אשר זאת רק לנו
לדרוש  לנו ואסור וכלל, כלל לעתידות וחיבור שייכות
לעניניו  לבארצענקא לו נוגע אשר ואת ממנו במופלא
רבינו  הוא מוכן המקובלים, ומספרי הקבלה מחכמת
לו  היקרה עתו את ממנו לשלול לבלי אך בזה לשרתו
כאשר  והנה לשפה, משפה לתרגם בידו אין וגם עתה,
שי' רמ"מ הרב  ש"ב מיקאטערינאסלאוו יבוא בקרוב
לו  הדרוש את למצוא אותו יבקש שניאורסאהן
לשפת  ולתרגם המקובלים מספרי לבארצענקא
הוא  כי ישאיר, אשר אדרסתו עפ"י לו ולשלוח רוסיא
לתרגם  גם הקבלית השפה בטוב יודע שי' הרמ"מ
בארצענקא  הי' רצון שבע יודע, אחרת, לשפה
בעד  רבינו את והודה ברך עונג וברוב רבינו מתשובת
גם  לדרכו. בארצענקא ויסע בספ"י, אותו קבלתו
על  והשקפותיו שליט"א רבינו של דעתו את נודענו
לסוף  בא לא אשר הזה, הפרופיסור של מהותו עצם
כבדהו  בו וקיים יחד, וחשדו כבדו וכי זה של דעתו
לדבר  התחיל אשר הראשונים במינוטן כי וחשדהו,
וידיעת  חשבון, ע"פ ית' אחדותו ע"ד רבינו לפני
אך  קצת, ומטורף למשוגע רבינו אותו חשב העתידות,
תעודות  מכיסו ויוציא בזה הרגיש בארצענקא גם
בם  אשר דמאסקווע הפראפעסארים מגדולי הרבה
בו  ואין לו, צלולה דעת אשר בחתימתם עליו יעידו

"אינארמא  של וחשש רמז בארצענקא שום ירא גם ל"
כמרגל, בו יסתכל ואל בשפיאנסטיוא יחשדהו שלא
מהפאליט־אטדעל  רבות תעודות והראה
חאזאי  נאראדנאווא (סאוועט "ומסאוונארחאז"
ואחרי  כבודה. במשרה הוא מכהן שם אשר סטווא)
לרבינו  מבארצענקא פתאום נתקבלה מה זמן עבור
זהב, רובלים מאות איזה מעות סכום שליט"א
הסכום  את שולח הוא אשר לזה מצורף במכתב
מיאקטערינסלאוו  שי הרמ"מ ש"ב של דרכו להוצאות
בהעסק  תפונה, בלי יהי' אשר וההוצאות ללענינגראד
מלשלם  אחד יום אף איחר לא שליט"א רבינו הזה.
דמי  גם נכיון, בלא קבל אשר הסכום כל את חזרה לו
מצא  לא המעות חזרה בקבלו בארצענקא, משלוח.
מדרכו  ארוך מכתב ויערוך העלובה, לנפשו מנוח
עוז  ובכל ובשתו, עלובתו דרש בו אשר לרבינו,
וישר  צדקתו את לרבינו להראותו במכתבו השתדל
של  שמץ שום חלילה בו אין וכי תמימותו, עם לבבו
חושד  שליט"א רבינו אשר יבין ומהחזרה דופי,
הפעם  עוד לבוא זה עבור יהי' ומוכרח הוא, בכשרים
רבינו  של מלבו להוציא בכדי בפנים, פנים לדבר
בחורף  בא כי הי' וכן חנם, עליו חשד שום שליט"א

ואז  הפעם עוד שליט"א רבינו של בהיכלו לבקר
הי' השנה וכל שי' הרמ"מ ש"ב עם רבינו הכירו
הרמ"מ  ש"ב עם התראות גם מכתבים חליפת ביניהם
ואת  אותו רבינו, וישכחהו בארצענקא של בביתו שי'
יותר  לבו את גם שם ולא זה על השגיח ולא מפעלו,
תרפ"ז  בחורף נשכחה. כולה והמעשה זה. ע"ד לחשוב
אדר  בחודש שליט"א. רבינו בבית נורא מקרה קרה
ונאסר  נתפס בלילה בו טז פעוורנץ טו ד' ביום ראשון
פרעמד  דאס "דפ"ז" קשה היותר האסורים בבית
דיירי  בלשון ונקרא זאקליוטעשניל וואריטעלנאיא
הוא  ומפורסם שפאלירקע בשם לענינגראד עיר
את  הושיבו ושם הלאה, אבאר כאשר בחומריותו,
דוב  אלחנן ר' הרב  שליט"א רבינו של הראשי המזכיר
של  בביתו גדול רעש הטיל מאסרו, מאראזעוו. שי'
כי  בידעם החסידים, כל בין כן וכמו שליט"א רבינו
לאיזו  שייכות שום לו אין ופשע, מעל חמס שום אין
ויושיבו  מעולם, ידו את שלח לא במסחר וגם פאלטיק
וכולנו  הפאליטישנע, הגדולים הפושעים בין אותו
שליט"א, רבינו עסקי על נאסר הוא בטח חשבנו,
יומיים  על נסע כי בביתו, אז היה לא ורבינו
יבוא  אשר עד יתעכב כי אותו ויודיעו למאסקווע,
השילוח  ע"י לרבינו נודע אשר אחרי אליו, השילוח

ונפחד  נבהל הוא גם כי מובן מהידיעה ממאסרו
ולהחבא, להשאר אחד רגע אף חשב ולא הנוראה,
תחת  ראד"ב הוא יושב כי ויודע ביתו, אל וימהר
חושך  בחדר כבד־עון, היותר כפושע מאד חזק משמר
כלכל  לו למסור הותר לא מביתו אוכל וכל יחידי,
ובקשתם  אפיציאלנא ב"ב שאלת ועל שם, האסורים
גופו  לבריאות לו הנחוצות הרפואות לכה"פ לו למסור
להם  נתנו לא כזאת, לעת ובפרט בכלל הוא חלש כי
ויגרשו  כלום אתם לדבר גם רצו ולא תשובה שום
כל  אתו. שיקח הניחו לא הטו"ת גם אותם.
הקרובים  אנשים ע"י והגדולה הרבה ההשתדלויות
האסורים  לעזר המיוחדה ארגאניזאציע וע"י אליהם
מעט  הנחה להאסור לו לעשות רק כלום הועילה לא
אך  בשרו על להחליף חלוק או כשר, מאכל לו למסור
נאשם  הוא עבורו אשר והאשם החטא להודיע גם
פעל  הזה הנורא המצב מהנמנעות. הי' כן גם ונאסר
והפריעה  שליט"א רבינו של הק' גופו על רעה פעולה
כולם  כי הראשונים, בהימים הקדושה מעבודתו אותו
של  באשמו הוא מאסרו אשר ואמרו ענו כאחד
די  בכל נפוצו אשר והישיבות בהחדרים רבינו עבודת
הנרשמים  האדרעסין וכל המדינה, בכל ואתר אתר
הר' של בצלחתו תמיד טמון הי' אשר מיוחד בספר
החזקה  ומדעתו החיפוש, בעת מאתו נלקח ג"כ אד"ם
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דוד  מו"ה אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי'
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בצער  הנני שי' רב"צ ידידנו במכתב נודעתי מאשר

ידי  התרשלו מאשר דאגתי ונכפל תורה, של מצערה גדול

העוש[ה] להחברה כח די יתנו ולמה זה ומה האלה,
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ימוגו  דונג כהמס רעה עלינו החורשים כל מאתה. נפרד לא

חוק  שום להם אין כי משבר, עד ויבואו יהמו ירעשו

ונותן  ותורתו, בה' התחזקו מעשיהם. זר על מהממשלה

בגו"ר. בעזרכם יהי' התורה

מו"ר, בן מברכו ידידו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד אלול, עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ונעם לי לקרות במכתבו מהשתתפותו בההתועדויות בשבועות שעברו, והרי ידוע פתגם רבנו 

הזקן, וואס א חסידות'ר פארבריינגען קען אויפטאן קען מלאך מיכאל ניט אויפטאן,

במ"ש אודות המיחוש, שנופלת תרדמה כו' - אחת העצות לזה הוא, הלימוד במקום שלבו חפץ, 

ושינוי בהלימוד מזמן לזמן, ז.א. שלא יהי' הלימוד שעות רצופות בענין אחד, או בסגנון אחד, מובן 

שהנ"ל הוא נוסף על חיזוק בריאות הגוף בכלל, ובפרט שזהו ענין נעלה גם בפ"ע וכלשון הרמב"ם, היות 

הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא...

בברכת חתימה וגמח"ט ולבשו"ט.
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úðî ìò áøä úà ïéLnLîä íéãáòk eéäz ìà :øîBà äéä àeä .÷écvä ïBòîMî ìa÷ BëBñ Léà ñBðâéèðà©§¦§¦¦¥¦¦§©©¦¨¨¥©¦§©£¨¦©§©§¦¤¨©©§¨
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ycew zegiyn zecewp

של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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וברכה, שלו'

בצער  הנני שי' רב"צ ידידנו במכתב נודעתי מאשר

ידי  התרשלו מאשר דאגתי ונכפל תורה, של מצערה גדול

העוש[ה] להחברה כח די יתנו ולמה זה ומה האלה,

ומשפט. חוק מבלי וחפצם, רצונם עפ"י רק מעשים

ולעד  יחיו, קדשינו, עם  בדמי בלולה הקדושה התורה

ימוגו  דונג כהמס רעה עלינו החורשים כל מאתה. נפרד לא

חוק  שום להם אין כי משבר, עד ויבואו יהמו ירעשו

ונותן  ותורתו, בה' התחזקו מעשיהם. זר על מהממשלה

בגו"ר. בעזרכם יהי' התורה

מו"ר, בן מברכו ידידו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ייש"ס.
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה הוי'(לקוטי "ּכׁשּיהיה : ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתמים  ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנמׁש

אחת, מצוה חּסר אם מהּֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. אברי ּבכל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלם

הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר נעׂשה הרי ּבּה, ּפגם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹו

חּיּות  הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ּדמלּכא', 'אברין ּבהמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלּוי

ּפי  על והּוא וחּיּות". קּיּום להם אין ּובלעדן הּנפׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאברי

א. קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא ְְְִַָָָנׁשמתא

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå Cì̈½¦«¦§−̈§¨©´§¨®̈§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk CìîåèíéNz íBN ¤½¤§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³
éìréäìà ýåýé øçáé øLà Cìî Eáøwî Ba E ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤
éçàéìr íéNz Eéìr úúì ìëeú àì Cìî EE ©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä Eæè-àì ÷ø ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ
äîéøöî írä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ïeôñú àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À

ì:ãBr äfä Cøca áeLæéíéLð Bl-äaøé àìå ¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ©§¤Æ¨¦½
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

çéBì áúëå Bzëìîî àqk ìr BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
éðôlî øôñ-ìr úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−

:íiåìä íéðäkäèééîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå ©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´
åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç©®̈§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

ì-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤

iying ,iriax ,iyily - gi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:íúNrì älàä íéwçäëBááì-íeø ézìáì ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ
îìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçà ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ

éøàé ïrîìåéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C §©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈
:ìàøNé áø÷añ §¤¬¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
ואל  .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקרא

לחׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ׁשל עם ‰ÌMחׁשּבֹונֹו ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ְֶֶ«≈ְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ועם ּכ ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹּפלֹוני

הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ׁשּלא היא ׁשההנהגה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהיּתכן

ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובפרט

ּכּלם. ּכנגד ְִֶֶֶָֻׁשהיא

éùéìùçéàèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâäéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á

çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåãðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E §©¥¨«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eäýåýé øça Bá ék §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬

éäìàéèáL-ìkî Eì ãîrì Eýåýé-íLa úøL ¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²
:íéîiä-ìk åéðáe àeäñ ¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח להיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם חּייהם ּפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ואינֹו מׁשמעּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

חלֹום  רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד חֹוזר הּנני לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלחׁשב

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´®̈¨Æ§¨©©´©§½¤

:ýåýé øçáé-øLà íB÷näæýåýé íLa úøLå ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

:ýåýéçåéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈
úBáàä-ìr:ñèõøàä-ìà àa äzà ék ©¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤

éäìà ýåýé-øLàúBNrì ãîìú-àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½
:íää íéBbä úárBúkéøéárî Eá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬

Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−
:óMëîeàéLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå §©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìàáéälà äNò-ìk ýåýé úárBú-ék ¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eâééäìà ýåýé ír äéäz íéîz:E −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

הרי  סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻכּו'.

ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי על עּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים ויׁש ,אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים נאמר (רמב"ן)ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מצותֿעׂשה. ְֲִֵֶַׁשהּוא

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½
éäìà ýåýé Eì ïúð:Eåèàéáðéçàî EaøwîE ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïerîLz åéìà E ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«
æèéäìà ýåýé írî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½

ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaìB÷-úà rîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ
-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ

:úeîà àìå ãBò äàøàæééìà ýåýé øîàiå ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®
:eøac øLà eáéèéäçéáøwî íäì íé÷à àéáð ¥¦−£¤¬¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤

íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½
:epeöà øLà-ìk úàèéøLà Léàä äéäå ¥−¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«

àëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈



קסז ipy ,oey`x - fi ,fh - mihtey zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéèôåù úùøô
æèçéíéèôLïåùàøéørL-ìëa Eì-ïzz íéøèLåE «Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨§¨¤½

ýåýé øLàíéèôåùéäìàì Eì ïúð EéèáLeèôLå E £¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®§¨«§¬
:÷ãö-ètLî írä-úàèéàì ètLî ähú-àì ¤¨−̈¦§©¤«¤«Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ

øeré ãçMä ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ
:í÷écö éøác ólñéå íéîëç éðérë÷ãö ÷ãö ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«¤¬¤¤−¤

-øLà õøàä-úà zLøéå äéçz ïrîì ócøz¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤£¤
éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñ(éåì)àëEì òhú-àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨««Ÿ¦©¬§²

éäìà ýåýé çaæî ìöà õr-ìk äøLàøLà E £¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cl-äNrzáëàðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìå ©«£¤¨«§«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−
éäìà ýåýé:Eñæéàéäìà ýåýéì çaæú-àìE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹

ék òø øác ìk íeî Bá äéäé øLà äNå øBĹ¨¤À£¤̧¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯
éäìà ýåýé úárBú:àeä Eñáàöné-ék «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¦«¦¨¥³
éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà Eïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

éðéra òøä-úà äNré øLà äMà-Bà Léà Cì̈®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬
éäìà-ýåýé:Búéøa øárì Eâãáriå Cìiå §Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤©©«£ŸÆ

ìå íäì eçzLiå íéøçà íéäìàBà | LîM ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®§©¤´¤´
:éúéeö-àì øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦

ãúîà äpäå áèéä zLøãå zrîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ
:ìàøNéa úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

ääMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧
-ìà äfä òøä øácä-úà eNr øLà àåää©¦¹£¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤

éørLízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä-úà E §¨¤½¤¨¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬
:eúîå íéðáàaåìL Bà íéãr íéðL | ét-ìräL ¨«£¨¦−¨¥«©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬

:ãçà ãr ét-ìr úîeé àì únä úîeé íéãr¥¦−©´©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«
æãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãrä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬

:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa írä-ìkôçék ¨¨−̈¨©«£Ÿ®̈¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´
ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈¥«¦´

éørLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãìzî÷å E §¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìrå:Ba E §¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

èøLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnäéEì eãébé øLà øácä ét-ìr úéNrå ©¦§¨«§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½
zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´

:EeøBé øLà ìëk úBNrì(ìàøùé)àéäøBzä ét-ìr ©«£½§−Ÿ£¤¬«©¦̧©¹̈
Eì eøîàé-øLà ètLnä-ìrå EeøBé øLà£¤´À§©©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−
ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNrz©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬

:ìàîNeáéé-øLà Léàäåézìáì ïBãæá äNr §«Ÿ§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧
ì ãîòä ïäkä-ìà rîLýåýé-úà íL úøL §³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´

éäìààeää Léàä úîe èôMä-ìà Bà E ¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½
:ìàøNiî òøä zøráeâéeòîLé írä-ìëå ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«§¨¨−̈¦§§´

:ãBr ïeãéæé àìå eàøéåñ §¦®̈§¬Ÿ§¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה הוי'(לקוטי "ּכׁשּיהיה : ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתמים  ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנמׁש

אחת, מצוה חּסר אם מהּֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. אברי ּבכל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלם

הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר נעׂשה הרי ּבּה, ּפגם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹו

חּיּות  הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ּדמלּכא', 'אברין ּבהמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלּוי

ּפי  על והּוא וחּיּות". קּיּום להם אין ּובלעדן הּנפׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאברי

א. קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא ְְְִַָָָנׁשמתא

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
éìr äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå Cì̈½¦«¦§−̈§¨©´§¨®̈§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk CìîåèíéNz íBN ¤½¤§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«´¨¦³
éìréäìà ýåýé øçáé øLà Cìî Eáøwî Ba E ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤
éçàéìr íéNz Eéìr úúì ìëeú àì Cìî EE ©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ

éçà-àì øLà éøëð Léà:àeä Eæè-àì ÷ø ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ
äîéøöî írä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ¦§©½§¨
ïeôñú àì íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À

ì:ãBr äfä Cøca áeLæéíéLð Bl-äaøé àìå ¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ©§¤Æ¨¦½
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááì øeñé àìå§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ

çéBì áúëå Bzëìîî àqk ìr BzáLë äéäå§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹
éðôlî øôñ-ìr úàfä äøBzä äðLî-úà¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−

:íiåìä íéðäkäèééîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå ©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´
åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïrîì åéiç©®̈§©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

ì-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤

iying ,iriax ,iyily - gi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:íúNrì älàä íéwçäëBááì-íeø ézìáì ©«ª¦¬¨¥−¤©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ
îìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçà ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ

éøàé ïrîìåéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C §©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈
:ìàøNé áø÷añ §¤¬¤¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)
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ואל  .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקרא

לחׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ׁשל עם ‰ÌMחׁשּבֹונֹו ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ְֶֶ«≈ְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ועם ּכ ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹּפלֹוני

הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ׁשּלא היא ׁשההנהגה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהיּתכן

ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובפרט

ּכּלם. ּכנגד ְִֶֶֶָֻׁשהיא

éùéìùçéàèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâäéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á

çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåãðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E §©¥¨«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eäýåýé øça Bá ék §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬

éäìàéèáL-ìkî Eì ãîrì Eýåýé-íLa úøL ¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²
:íéîiä-ìk åéðáe àeäñ ¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)
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זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח להיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם חּייהם ּפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ואינֹו מׁשמעּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

חלֹום  רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד חֹוזר הּנני לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלחׁשב

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´®̈¨Æ§¨©©´©§½¤

:ýåýé øçáé-øLà íB÷näæýåýé íLa úøLå ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

:ýåýéçåéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈
úBáàä-ìr:ñèõøàä-ìà àa äzà ék ©¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤

éäìà ýåýé-øLàúBNrì ãîìú-àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½
:íää íéBbä úárBúkéøéárî Eá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬

Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−
:óMëîeàéLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå §©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìàáéälà äNò-ìk ýåýé úárBú-ék ¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eâééäìà ýåýé ír äéäz íéîz:E −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)
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הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

הרי  סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻכּו'.

ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי על עּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים ויׁש ,אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים נאמר (רמב"ן)ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מצותֿעׂשה. ְֲִֵֶַׁשהּוא

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½
éäìà ýåýé Eì ïúð:Eåèàéáðéçàî EaøwîE ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïerîLz åéìà E ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«
æèéäìà ýåýé írî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½

ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaìB÷-úà rîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ
-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ

:úeîà àìå ãBò äàøàæééìà ýåýé øîàiå ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®
:eøac øLà eáéèéäçéáøwî íäì íé÷à àéáð ¥¦−£¤¬¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤

íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½
:epeöà øLà-ìk úàèéøLà Léàä äéäå ¥−¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«

àëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈



iyiyקסח - k ,hi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé Bøaã-àì øLàáëàéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹
àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½

:epnî øeâú àìñèéàýåýé úéøëé-ék ¬Ÿ¨−¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâCøcä Eì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eãøác äæå ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´
-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³¤
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íLäáèçì øriá eärø-úà àáé øLàå ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧

BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²
-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî:íBL ½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrìécáz íéør L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬

:Cìçéäìà ýåýé áéçøé-íàåEìáb-úà E ¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½
éúáàì òaLð øLàkõøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤

éúáàì úúì øac øLà:Eè-ìk-úà øîLú-ék £¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ¤¨
íBiä Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä äåönä©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼

éäìà ýåýé-úà äáäàì-ìk åéëøãa úëììå E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiäìMä ìr íéør LL ©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬

:älàäéøLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå ¨¥«¤§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ
éäìà ýåýééìr äéäå äìçð Eì ïúð EE §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−

:íéîcôàéáøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå ¨¦«§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©
úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr í÷å BìÆ§¨´¨½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−

:ìàä íéøräáéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¤«¨¦¬¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâé-àì ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ

ðér ñBçúEìàøNiî é÷pä-íã zøráe åéìr ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
Cì áBèå:ñ §¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)
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הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבקּוי

ׁשל  ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לקֹולי  ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו

והּקֹוסמים  המנחׁשים העתידֹות מּגידי ּכל את יעזב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיׁשמע,

הּנ"ל. ְַַוכּו'

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì Ÿ¥¬§−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®

ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríe÷é íéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácæè:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«

æééðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîrå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääçéø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå ¨¥«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðr ø÷L ãräèéøLàk Bì íúéNrå ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬

:Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBNrì íîæ̈©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBNrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦®̈§«ŸŸ¦̧©«£¹

:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòàëðér ñBçú àìåE À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøañëàEáéà-ìr äîçìnì àöú-ék §¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E: ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
áøaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

:írä-ìàâízà ìàøNé òîL íäìà øîàå ¤¨¨«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧
Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä íéáø÷§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtîãýåýé ékíënr Cìää íëéäìà ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®
:íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläì§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«
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äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º
áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åCìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéæàìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:äpçwé øçà Léàåçøaãì íéøèMä eôñéå §¦¬©¥−¦¨¤«¨§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´
áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå írä-ìà¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈

áLéå Cìéåéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì ¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈
:Bááìkèírä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå ¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®

a úBàáö éøN eã÷ôe:írä Làøñ ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

(ּגם  ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

הּׁשם  ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה): ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּלׁשֹון

זמן  לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב) (ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעֹוׂשה

וקּיּום  הּיהדּות להפצת רק אם ּכי הּנ"ל, על ּפרּוׁש ְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָחּפּוׂש

ְִֶָמצֹותיה.

éòéáùéúàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨
ì äéìà:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E ¥¤−¨§¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈

ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−
:EeãáråáéEnr äúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−

:äéìr zøöå äîçìîâééäìà ýåýé dðúðeEãéa E ¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®
:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäåãéíéLpä ÷ø §¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤©´Â©¨¦Â

-ìk øérá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììLøLà E §¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì Eåèíéørä-ìëì äNrz ïk ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½
-íéBbä éørî-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä̈«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«

:äpä älàäæèøLà älàä íénrä éørî ÷ø ¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ
éäìà ýåýé-ìk äiçú àì äìçð Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨

:äîLðæééøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék §¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå éðrðkä©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eçéíëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ
íäéäìàì eNr øLà íúárBz ìëk úBNrì©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®

:íëéäìà ýåýéì íúàèçåñèé-ìà øeöú-ék ©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´¤
-àì dNôúì äéìr íçläì íéaø íéîé øér¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ

r-úà úéçLúepnî ék ïæøb åéìr çcðì dö ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´
äãOä õr íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàúŸ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna Eëék òãz-øLà õr ÷ø ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´£¤¥©À¦´
úéðáe zøëå úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àìŸ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨
äîçìî Enr äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî̈À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²¦§¨−̈

:dzãø ãrôàëàäîãàa ììç àöné-ék ©¬¦§¨«¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ
éäìà ýåýé øLàäãOa ìôð dzLøì Eì ïúð E £¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®

:eäkä éî òãBð àìáéð÷æ eàöéåéèôLå EE ¬Ÿ©−¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®
:ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìà eããîeâäéäå ¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´

øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨®̈§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬

:ìra äëLî-àìãàåää øérä éð÷æ eãøBäå Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³
Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−
:ìçpa äìârä-úà íL-eôørå røfé àìå§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©

äýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³
éäìàì Eíäét-ìrå ýåýé íLa Cøáìe BúøL ¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäéåàåää øérä éð÷æ ìëå ¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½
-ìr íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©

:ìçpá äôeørä äìâräæàì eðéãé eøîàå eðrå ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
áéúëäëôùéø÷àì eðéðérå äfä ícä-úà eëôL Æ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ

:eàøçåýé úéãt-øLà ìàøNé Enrì øtký ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½
øtkðå ìàøNé Enr áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬

:ícä íäìèEaøwî é÷pä ícä øráz äzàå ¨¤−©¨«§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®
:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ékqqq ¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים  נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ּבׁשלחןֿערּו והּובא ,אלקי ה' עם ÚcŒ‰¯BÈ‰ּתהיה ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.



קסט iyiy - k ,hi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé Bøaã-àì øLàáëàéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹
àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½

:epnî øeâú àìñèéàýåýé úéøëé-ék ¬Ÿ¨−¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâCøcä Eì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eãøác äæå ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´
-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³¤
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íLäáèçì øriá eärø-úà àáé øLàå ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧

BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²
-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî:íBL ½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrìécáz íéør L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬

:Cìçéäìà ýåýé áéçøé-íàåEìáb-úà E ¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½
éúáàì òaLð øLàkõøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤

éúáàì úúì øac øLà:Eè-ìk-úà øîLú-ék £¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ¤¨
íBiä Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä äåönä©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼

éäìà ýåýé-úà äáäàì-ìk åéëøãa úëììå E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiäìMä ìr íéør LL ©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬

:älàäéøLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå ¨¥«¤§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ
éäìà ýåýééìr äéäå äìçð Eì ïúð EE §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−

:íéîcôàéáøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå ¨¦«§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©
úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr í÷å BìÆ§¨´¨½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−

:ìàä íéøräáéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¤«¨¦¬¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâé-àì ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ

ðér ñBçúEìàøNiî é÷pä-íã zøráe åéìr ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
Cì áBèå:ñ §¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבקּוי

ׁשל  ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לקֹולי  ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו

והּקֹוסמים  המנחׁשים העתידֹות מּגידי ּכל את יעזב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיׁשמע,

הּנ"ל. ְַַוכּו'

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì Ÿ¥¬§−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®

ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríe÷é íéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácæè:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«

æééðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîrå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääçéø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå ¨¥«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðr ø÷L ãräèéøLàk Bì íúéNrå ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬

:Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBNrì íîæ̈©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBNrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦®̈§«ŸŸ¦̧©«£¹

:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòàëðér ñBçú àìåE À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøañëàEáéà-ìr äîçìnì àöú-ék §¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E: ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
áøaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

:írä-ìàâízà ìàøNé òîL íäìà øîàå ¤¨¨«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧
Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä íéáø÷§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtîãýåýé ékíënr Cìää íëéäìà ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®
:íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläì§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

iriay - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º
áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åCìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéæàìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:äpçwé øçà Léàåçøaãì íéøèMä eôñéå §¦¬©¥−¦¨¤«¨§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´
áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå írä-ìà¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈

áLéå Cìéåéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì ¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈
:Bááìkèírä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå ¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®

a úBàáö éøN eã÷ôe:írä Làøñ ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

(ּגם  ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

הּׁשם  ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה): ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּלׁשֹון

זמן  לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב) (ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעֹוׂשה

וקּיּום  הּיהדּות להפצת רק אם ּכי הּנ"ל, על ּפרּוׁש ְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָחּפּוׂש

ְִֶָמצֹותיה.

éòéáùéúàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨
ì äéìà:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E ¥¤−¨§¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈

ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−
:EeãáråáéEnr äúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−

:äéìr zøöå äîçìîâééäìà ýåýé dðúðeEãéa E ¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®
:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäåãéíéLpä ÷ø §¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤©´Â©¨¦Â

-ìk øérá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììLøLà E §¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì Eåèíéørä-ìëì äNrz ïk ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½
-íéBbä éørî-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä̈«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«

:äpä älàäæèøLà älàä íénrä éørî ÷ø ¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ
éäìà ýåýé-ìk äiçú àì äìçð Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨

:äîLðæééøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék §¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå éðrðkä©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eçéíëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ
íäéäìàì eNr øLà íúárBz ìëk úBNrì©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®

:íëéäìà ýåýéì íúàèçåñèé-ìà øeöú-ék ©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´¤
-àì dNôúì äéìr íçläì íéaø íéîé øér¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ

r-úà úéçLúepnî ék ïæøb åéìr çcðì dö ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ¦¤´
äãOä õr íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàúŸ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna Eëék òãz-øLà õr ÷ø ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´£¤¥©À¦´
úéðáe zøëå úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àìŸ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨
äîçìî Enr äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî̈À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²¦§¨−̈

:dzãø ãrôàëàäîãàa ììç àöné-ék ©¬¦§¨«¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ
éäìà ýåýé øLàäãOa ìôð dzLøì Eì ïúð E £¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®

:eäkä éî òãBð àìáéð÷æ eàöéåéèôLå EE ¬Ÿ©−¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®
:ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìà eããîeâäéäå ¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´

øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨®̈§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬

:ìra äëLî-àìãàåää øérä éð÷æ eãøBäå Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³
Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−
:ìçpa äìârä-úà íL-eôørå røfé àìå§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©

äýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³
éäìàì Eíäét-ìrå ýåýé íLa Cøáìe BúøL ¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäéåàåää øérä éð÷æ ìëå ¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½
-ìr íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©

:ìçpá äôeørä äìâräæàì eðéãé eøîàå eðrå ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
áéúëäëôùéø÷àì eðéðérå äfä ícä-úà eëôL Æ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ

:eàøçåýé úéãt-øLà ìàøNé Enrì øtký ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½
øtkðå ìàøNé Enr áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬

:ícä íäìèEaøwî é÷pä ícä øráz äzàå ¨¤−©¨«§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®
:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ékqqq ¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים  נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ּבׁשלחןֿערּו והּובא ,אלקי ה' עם ÚcŒ‰¯BÈ‰ּתהיה ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.



xihtnקע - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg
ּבגֹורלֹות  ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְְֲִִִִֵָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר מּׁשּום . .ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðråáéúëäëôùéø÷eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úàçEnrì øtk ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ

é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enr áø÷aèäzàå §¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈

øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈
:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvw 'nr hi ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
ענינים  ּדבר על האריכּות ּבמכּתבֹו קראתי ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּבתּמהֹון

יקּדיׁש זה ּוזמן אּלּו. חקירֹות מּכל וּכל לרֹופא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשּייכים

ּומּתֹו והחסידּות, הּנגלה ׁשמים ּביראת ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָלתלמּוד

ׁשּכתּוב מה ּפי על אלקיÌÈÓz.הנהגה ה' עם ּתהיה ְִֶַַַָָָ»ƒְֱִִֶֶֹ

.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéèôåù úùøôì úøèôä

áð-àð ÷øô äéòùéá

àðáééàøézå zà-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦©³§©¦«§¦Æ
:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàîâéçkLzå ¥«¡´¨½¦¤¨¨−¨¦¬¦¨¥«©¦§©º

ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL äèBð ENò ýåýé§Ÿ̈´Ÿ¤À¤´¨©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹
úéçLäì ïðBk øLàk ÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk̈©À¦§¥Æ£©´©¥¦½©«£¤¬¥−§©§¦®

:÷éönä úîç äiàåãé-àìå çútäì ärö øäî §©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−§¦¨¥®©§«Ÿ
:Bîçì øñçé àìå úçMì úeîéåèýåýé éëðàå ¨´©©½©§¬Ÿ¤§©−©§«§¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´

éýìû:BîL úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâø E ¡Ÿ¤½Ÿ©´©½̈©¤«¡−©¨®§Ÿ̈¬§¨−§«
æèéôa éøác íNàåéúéqk éãé ìöáe Erèðì E ¨«¨¦³§¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−¦¦¦®¦§³Ÿ©

:äzà-énr ïBiöì øîàìå õøà ãñéìå íéîL̈©̧¦Æ§¦´Ÿ½̈¤§¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨
æéúéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBrúä éøøBrúä¦§«§¦´¦§«§¦Àµ¦§´¨©½¦£¤¬¨¦²

ñBk úra÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiî¦©¬§Ÿ̈−¤´£¨®¤ª©¹©¯
:úéöî úéúL äìrøzäçé-ìkî dì ìäðî-ïéà ©©§¥¨²¨¦−¨¦¥«§©¥´½̈¦¨

:äìcb íéða-ìkî dãéa ÷éæçî ïéàå äãìé íéðä¦−¨¨®̈§¥³©«£¦Æ§¨½̈¦¨¨¦−¦¥«¨
èééúàø÷ äpä íézLøáMäå ãMä Cì ãeðé éî C §©³¦¥̧¨Æ«Ÿ§Ÿ©½¦¦−¨´¨®©¯Ÿ§©¤²¤

:Cîçðà éî áøçäå árøäåëéðaeáëL eôlr C §¨«¨¨¬§©¤−¤¦¬£©«£¥«¨©¹¦ª§¬¨«§²
-úîç íéàìîä øîëî àBúk úBöeç-ìk Làøa§¬Ÿ¨−§´¦§¨®©«§¥¦¬£©

éäìà úørb ýåýé:Càëäiðr úàæ àð-érîL ïëì §Ÿ̈−©«£©¬¡Ÿ¨«¦¨¥²¦§¦¨¬−Ÿ£¦¨®
:ïéiî àìå úøëLeáëéðãà øîà-äkýåýé C §ª©−§¬Ÿ¦¨«¦«Ÿ¨©º£Ÿ©¦́§Ÿ̈À

éäìàåñBk-úà Cãiî ézç÷ì äpä Bnr áéøé C ¥«Ÿ©̧¦Æ¨¦´©½¦¥¬¨©²§¦¦¨¥−¤´
k úra÷-úà äìrøzäéôéñBú-àì éúîç ñB ©©§¥¨®¤ª©̧©Æ´£¨¦½«Ÿ¦¬¦

ì:ãBr dúBzLâëéâBî-ãéa äézîNåeøîà-øLà C ¦§−̈«§©§¦̧¨Æ§©©½¦£¤¨«§¬
õeçëå Cåb õøàë éîéNzå äøárðå éçL CLôðì§©§¥−§¦´§©«£®Ÿ̈©¨¦³¦¨¨̧¤Æ¥¥½§©−

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r
,íëîçðî àeä éëðà éëðà (áééëðà ,ä"á÷ä øîà ¨Ÿ¦¨Ÿ¦§©¤§¤¨©¨Ÿ¦

,Lnî ìL íéîeçðz íä éøä ïk íàå ,íëúà íçðîä àeä©§©¥¤§¤§¦¥£¥¥©§¦¤©¨

íçðî "íëîçðî" øîàå) .'åëå íãà ïaî íéàøé ízà änìå§¨¨©¤§¥¦¦¤¨¨§¨©§©¤§¤§©¥

ìa ,íëúàìa "éàøézå zà éî" Ck øçàå ,íéaø ïBLïBL ¤§¤¦§©¦§©©¨¦©§©¦§¦¦§

ìa "ãçôzå" "çkLzå" Ck øçàå ,äá÷ð ãéçé.øëæ ãéçé ïBL ¨¦§¥¨§©©¨©¦§©©§©¥¦§¨¦¨¨

ìa øaãnLk ,àø÷nä âäðî ïkLìk ãâðk àeä íéaø ïBL ¤¥¦§©©¦§¨§¤§©¥¦§©¦§¤¤¨

ìa øaãnLëe ,íäaL èøt,ììkä ãâðk àeä ãéçé ïBL §¨¤¨¤§¤§©¥¦§¨¦§¤¤©§¨

ìa øaãnLëeøB÷î ,ìàøNé úñðk ãâðk àeä äá÷ð ïBL §¤§©¥¦§§¥¨§¤¤§¤¤¦§¨¥§
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קעי xihtn - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg
ּבגֹורלֹות  ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְְֲִִִִֵָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר מּׁשּום . .ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹ
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øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈
:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fvw 'nr hi ycew zexb`)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
ענינים  ּדבר על האריכּות ּבמכּתבֹו קראתי ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּבתּמהֹון

יקּדיׁש זה ּוזמן אּלּו. חקירֹות מּכל וּכל לרֹופא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשּייכים

ּומּתֹו והחסידּות, הּנגלה ׁשמים ּביראת ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָלתלמּוד

ׁשּכתּוב מה ּפי על אלקיÌÈÓz.הנהגה ה' עם ּתהיה ְִֶַַַָָָ»ƒְֱִִֶֶֹ
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dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
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`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì íéèôåù úùøôì úøèôä

áð-àð ÷øô äéòùéá

àðáééàøézå zà-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦©³§©¦«§¦Æ
:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàîâéçkLzå ¥«¡´¨½¦¤¨¨−¨¦¬¦¨¥«©¦§©º

ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL äèBð ENò ýåýé§Ÿ̈´Ÿ¤À¤´¨©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹
úéçLäì ïðBk øLàk ÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk̈©À¦§¥Æ£©´©¥¦½©«£¤¬¥−§©§¦®

:÷éönä úîç äiàåãé-àìå çútäì ärö øäî §©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−§¦¨¥®©§«Ÿ
:Bîçì øñçé àìå úçMì úeîéåèýåýé éëðàå ¨´©©½©§¬Ÿ¤§©−©§«§¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´

éýìû:BîL úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâø E ¡Ÿ¤½Ÿ©´©½̈©¤«¡−©¨®§Ÿ̈¬§¨−§«
æèéôa éøác íNàåéúéqk éãé ìöáe Erèðì E ¨«¨¦³§¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−¦¦¦®¦§³Ÿ©

:äzà-énr ïBiöì øîàìå õøà ãñéìå íéîL̈©̧¦Æ§¦´Ÿ½̈¤§¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨
æéúéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBrúä éøøBrúä¦§«§¦´¦§«§¦Àµ¦§´¨©½¦£¤¬¨¦²

ñBk úra÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiî¦©¬§Ÿ̈−¤´£¨®¤ª©¹©¯
:úéöî úéúL äìrøzäçé-ìkî dì ìäðî-ïéà ©©§¥¨²¨¦−¨¦¥«§©¥´½̈¦¨

:äìcb íéða-ìkî dãéa ÷éæçî ïéàå äãìé íéðä¦−¨¨®̈§¥³©«£¦Æ§¨½̈¦¨¨¦−¦¥«¨
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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¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קעג
:íéøárìáðà| éLáì ïBiö Cfr éLáì éøeò éøer ©«Ÿ§¦««¦¬¦²¦§¦¬ª¥−¦®¦§¦´

éñBé àì ék Lãwä øér íìLeøé Czøàôú éãâaó ¦§¥´¦§©§¥À§«¨©Æ¦Æ¦´©½Ÿ¤¦´¬Ÿ¦²
:àîèå ìør ãBò Cá-àáéáéîe÷ øôrî éørðúä ¨«Ÿ¨¬−¨¥¬§¨¥«¦§©«£¦¯¥«¨¨²¬¦

äiáL Cøàeö éøñBî éçztúä íéìLeøé éáL§¦−§«¨¨®¦¦§©§¦Æ«§¥´©¨¥½§¦−̈
:ïBiö-úaâàìå ízøkîð ípç ýåýé øîà äë-éë ©¦«¦ŸÆ¨©´§Ÿ̈½¦−̈¦§©§¤®§¬Ÿ

:eìàbz óñëáãíéøöî ýåýé éðãà øîà äë ék §¤−¤¦¨¥«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦§©²¦
:B÷Lr ñôàa øeMàå íL øeâì äðLàøá énr-ãøé̈«©©¦¬¨¦«Ÿ−̈¨´¨®§©−§¤¬¤£¨«

äípç énr çwì-ék ýåýé-íàð äô-él-äî äzrå§©¨³©¦ŸÆ§ª«§Ÿ̈½¦«ª©¬©¦−¦¨®
éîL íBiä-ìk ãéîúå ýåýé-íàð eìéìéäé åéìLî«Ÿ§¨³§¥¦̧Æ§ª§Ÿ̈½§¨¦¬¨©−§¦¬

:õàpîåàeää íBia ïëì éîL énr òãé ïëì ¦Ÿ¨«¨¥²¥©¬©¦−§¦®¨¥Æ©´©½
:éðpä øaãîä àeä-éðà-ékæíéøää-ìr eåàp-äî ¦«£¦¬©«§©¥−¦¥«¦©¨¸©¤«¨¦¹

réîLî áBè øOáî íBìL réîLî øOáî éìâø©§¥´§©¥À©§¦¯©¨²§©¥¬−©§¦´©
éäìà Cìî ïBiöì øîà äreLé:Cçéôö ìB÷eàNð C §¨®Ÿ¥¬§¦−¨©¬¡Ÿ¨«¦¬Ÿ©²¦¨¬§

:ïBiö ýåýé áeLa eàøé ïéra ïér ék eðpøé åcçé ìB÷−©§¨´§©¥®¦´©³¦§©̧¦Æ¦§½§¬§Ÿ̈−¦«
èýåýé íçð-ék íéìLeøé úBáøç åcçé eðpø eçöt¦§³©§Æ©§½̈¨§−§«¨¨®¦¦«¦©³§Ÿ̈Æ

:íéìLeøé ìàb BnréBLã÷ rBøæ-úà ýåýé óOç ©½¨©−§«¨¨«¦¨©³§Ÿ̈Æ¤§´©¨§½
úreLé úà õøà-éñôà-ìk eàøå íéBbä-ìk éðérì§¥¥−¨©¦®§¨Æ¨©§¥½̈¤¥−§©¬

:eðéýìûàéeòbz-ìà àîè íMî eàö eøeñ eøeñ ¡Ÿ¥«³¸Æ§´¦½̈¨¥−©¦¨®
:ýåýé éìk éàNð eøaä dëBzî eàöáéàì ék §´¦½̈¦¾̈«Ÿ§¥−§¥¬§Ÿ̈«¦´³Ÿ

íëéðôì Cìä-ék ïeëìú àì äñeðîáe eàöz ïBætçá§¦¨Æ¥¥½¦§¨−´Ÿ¥«¥®¦«Ÿ¥³¦§¥¤Æ
:ìàøNé éýìû íëôqàîe ýåýé§Ÿ̈½§©¦§¤−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

(à,àîèå ìøò.íéìøò íäL íBãà úeëìî Bæ "ìøò" ¨¥§¨¥¨¥©§¡¤¥£¥¦

íéøBäè íîöò íéàøî íäL ,ìàòîLé úeëìî Bæ "àîè"å§¨¥©§¦§¨¥¤¥©§¦©§¨§¦

úBiëìnä ézLe .íéòøä íäéNòîa íéàîè íäå ,íôeb úöéçøa¦§¦©¨§¥§¥¦§©£¥¤¨¨¦§¥©©§ª

,äéìò íéîçìð íäéðLe ,ïaøçä íBiî íéìLeøéa e÷éæçä älàä̈¥¤¤¡¦¦¨©¦¦©ª§¨§¥¤¦§¨¦¨¤¨

àì Cìéàå älàbä íBiîe .äfî dLáBk äæå äfî dLáBk äæ¤§¨¦¤§¤§¨¦¤¦©§ª¨§¥¨Ÿ

.íìBò éîé ìk ãBò da eøáòé(á,øôòî éøòðúäänc ©©§¨¨§¥¨¦§©£¦¥¨¨¦¨

ltúîe úáëBL elàk úeìbä ïîæa íéìLeøé úà.øôòa úL ¤§¨©¦¦§©©¨§¦¤¤¦§©¤¤§¨¨

.øôòî øòðúzL øîàå,íéìLeøé éáL éîe÷àz §¨©¤¦§©¥¥¨¨¦§¦§¨¨¦©§

.àqkä ìò éáLe õøàäî éîe÷ ,íéìLeøééøñBî éçztúä §¨©¦¦¥¨¨¤§¦©©¦¥¦§©§¦§¥
,Cøàeö.Cøàeö ìòL úeìbä ìò éøeM÷ úBøBâçî éøøçzLä ©¨¥¦§©§§¦¥£¦¥Ÿ©¨¤©©¨¥

,ïBiö úa äiáL.äìBba äéeáMä ïBiö úa zà(âípç §¦¨©¦©§©¦©§¨©¨¦¨
,'åâå ízøkîðíäî ézç÷ì àì íéBbä ãéa ízøñîpLk ¦§©§¤§¤¦§©§¤§©©¦Ÿ¨©§¦¥¤

ípç" ,øçà Leøt .óñk íeìLz àìa eìàbz ïk ìòå ,øéçî§¦§©¥¦¨£§Ÿ©§¤¤¥©¥¦¨

íëéúBðåò ììâa ,øîBìk ,ízøkîð ípç é÷ñò ìò ,"ízøkîð¦§©§¤©¦§¥¦¨¦§©§¤§©¦§©£Ÿ¥¤

.äáeLúa àlà "eìàbz óñëá àìå" .íäî íeìk ízçåøä àlL¤Ÿ¦§©§¤§¥¤§Ÿ§¤¤¦¨¥¤¨¦§¨

(ã,íL øeâìäìúîà íäì äúéä ïk ìòå ,øîBìk ¨¨§©§©¥¨§¨¨¤£©§¨

ì.íL eñðøtúä áòøä éîéa ék ,íãaòLñôàa øeMàå §©§§¨¦¦¥¨¨¨¦§©§§¨§©§¤¤
,B÷Lò.ìàøNé úà ÷Lò ípçáe ñôàa øeMà ìáà(ääî £¨£¨©§¤¤§¦¨¨©¤¦§¨¥©

,äô él.úeìba ïàk éða úà ääLîe ääBL éðà äîì ¦Ÿ¨¨£¦¤©§¤¤¨©¨©¨

,eìéìéäé åéìùîøîBì íéøàtúî ìàøNé ìò íéìLBnä Ÿ§¨§¥¦©§¦©¦§¨¥¦§¨£¦©

"äîø eðãé".(fk,al mixac),õàpî éîLäfáîe ìlçî éîL ¨¥¨¨§¦¦Ÿ¨§¦§ª¨§ª¤

.íäéðéòa(å,éîL énò òãé ïëìúà eøéké eìàbiLk §¥¥¤¨¥¥©©¦§¦§¤¦¨£©¦¤

.èélMäå ïBãàä éðàL äøBnä éîL éì äàpL úòãì ,éîL§¦¨©©¤¨¤¦§¦©¤¤£¦¨¨§©©¦

,àeää íBia.älàbä íBéa(æ,eåàp äîíéàð ãàn äî ©©§©§ª¨©¨©§Ÿ¨¦

.íéôéå(çéôö ìB÷,Cìò íéãîBòä íéôBvä ìL ìB÷ §¨¦Ÿ©¦¤©¦¨§¦©

éôö" ,øçà Leøt .øéòì àa éî øOáìe úBàøì íéìcânä,"C ©¦§¨¦¦§§©¥¦¨¨¦¥©¥Ÿ©¦

éàéáð.úBãéúòä äôBö àeäL éôì ,"äôBö" àøwé àéápä ék .C §¦©¦¦©¨¦¦¨¥¤§¦¤¤¨£¦

,ïéòa ïéò.äðîàðå úéàcå äiàø ,øîBìk(è,eçöteçút ©¦§©¦§©§¦¨©¨¦§¤¡¨¨¦§¦§

.äçîN ìB÷ íéøäì ät,íéìLeøé ìàbíéìLeøé úà ìàb ¤§¨¦¦§¨¨©§¨¨¦¨©¤§¨©¦

.íéBbä ãiî(é,óNç.Búøeáb úBàøäì .älbéñôà ìk ¦©©¦¨©¦¨§©§§¨¨©§¥
,õøàúBö÷a ék ,úBö÷ ,"éñôà" .íìBòä úBö÷a íéáLBiä ìk ¨¤¨©§¦¦§¨¨©§¥§¦¦§

.äìëå ñôà elàk íìBòä(àé,eøeñ eøeñøîBì ìôkä ¨¨§¦¨¥§¨¤©¤¤©

.äaø úeøéäîa,íMî eàöõøàî eàö ,ìàøNé éða ízà ¦§¦©¨§¦¨©¤§¥¦§¨¥§¥¤¤

.íénòä,eòbz ìà àîèíéàîè eéäé íéBbä õøàä éLðà ¨©¦¨¥©¦¨©§¥¨¨¤©¦¦§§¥¦

.íäa eòbz ìà ,íëì,dëBzî eàö.úeìbä CBzî eàö ¨¤©¦§¨¤§¦¨§¦©¨

,'ä éìk éàNð eøaälî ,"eøaä" .øaãna ä"á÷ä ìL åéìk íéàNBð íúééäL íiåìäå íéðäkä ízà ,äàîè ìkî eøähä.é÷ðå øeøa ïBL(áéïBætçá àì ék ¦¨Ÿ§¥§¥¦¨£¦¨ª§¨©¤©Ÿ£¦§©§¦¦¤¡¦¤§¦¥¨¤©¦§¨¦¨¦§¨§¨¦¦Ÿ§¦¨
,'åâå eàözöz àì íB÷î-ìkî ,úeøéäîa íäî eøeñzL ézøîàL ét-ìò-óà.çøBaä íãàk äñeðîa eëìz àìå ,ãçôîä íãàk äìäáa eàíëéðôì CìBä ék ¥¥©©¦¤¨©§¦¤¨¥¤¦§¦¦¨¨Ÿ¥§§¤¨¨§¨¨©§©¥§Ÿ¥§¦§¨§¨¨©¥©¦¥¦§¥¤

,'ä."eàöz ïBætçá àì" ïk ìòå ,íëéðôì CìBää àeä 'ä ék,ìàøNé éäìà íëôqàîeíëéøçàî íb CìBä ä"á÷ä ék ,"ïeëìú àì äñeðîáe" ìò íòhä eäæå ¦©¥¦§¥¤§©¥Ÿ§¦¨¥¥§©¦§¤¡Ÿ¥¦§¨¥§¤©©©©¦§¨Ÿ¥¥¦¥©¥©£¥¤

ì"úBðçnä ìëì óqàî" Bîk úBéäìå óãBø ìkî íëúà øîL.(dk,i xacna) ¦§Ÿ¤§¤¦¨¥§¦§§§©¥§¨©©£

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' הרב יצחק שי'

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו, ות"ח.

והן  ובנות ישראל, הן בגשם  בשים לב לאחריות המוטלת על כל אחד ואחד להיות לעזר לבני 

ברוח, כל אחד לפי מעמדו ומצבו, ואשרי משכיל אל דל לתת לו עזר על טהרת הקדש, הרי עובדא משמחת 

היא שיש עסקנים פעילים הדואגים לצרכי ילדי ישראל שאינם מסתגלים במוסדות החנוך הרגילים.

בטחוני חזק שכת"ר ואתו עמו חבריו ושותפיו בעבודת הקדש, יעשו כל המאמצים המתאימים 

למלא האחריות המוטלת עליהם לחנך את הילדים שתחת רשותם והשפעתם ברוח התורה והמצוה על 

ג"כ לברכת השי"ת  יזכו  ידי כך  על  יצליחם בעבודתם האחראית הזאת, אשר  והשי"ת  טהרת הקדש, 

בעניניהם הפרטיים מנפש ועד בשר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.



לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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זריחה
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שקיעה
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יציאת
שבת
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6:086:148:468:499:289:3010:3810:3919:3719:2720:0819:5819:1120:10ארה״ב, שיקגו )ק(

6:456:409:089:059:389:3510:3810:3618:2518:2618:4918:4918:0818:58בוליביה, לה-פס )ח(

6:426:529:179:2310:1110:1511:2411:2620:4620:3321:2421:1020:1721:25בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:446:539:189:2410:1210:1611:2411:2620:4520:3321:2321:0920:1721:24בלגיה, בריסל )ק(

6:256:198:438:409:159:1110:1410:1117:5317:5518:1818:2017:3718:29ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:126:078:318:289:038:5910:029:5917:4217:4418:0618:0817:2618:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:006:108:348:409:299:3310:4110:4420:0519:5120:4320:2919:3920:44בריטניה, לונדון )ק(

6:046:148:368:439:359:4010:4810:5120:1820:0420:5820:4319:5120:59בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:046:148:378:449:349:3810:4710:4920:1320:0020:5220:3819:4420:54גרמניה, ברלין )ק(

6:286:379:039:099:569:5911:0711:0920:2720:1421:0420:5019:5821:05גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:286:228:458:419:179:1310:1610:1317:5117:5418:1618:1917:3618:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:226:238:588:589:299:2910:3410:3419:0018:5519:2419:1918:3819:28הודו, מומבאי )ח(

6:186:208:558:559:269:2510:3110:3018:5518:5119:1919:1418:3419:24הודו, פונה )ח(

5:515:598:288:329:169:2010:2810:2919:4019:2820:1520:0319:1220:16הונגריה, בודפשט )ק(

6:196:258:579:009:399:4110:4810:4919:4619:3720:1720:0719:2020:19טורקיה, איסטנבול )ק(

6:486:539:269:2910:0610:0711:1411:1520:0719:5820:3620:2719:4120:38יוון, אתונה )ק(

6:136:218:508:549:389:4110:4910:5020:0019:4920:3420:2319:3320:36מולדובה, קישינב )ק(
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6:176:138:428:409:129:0910:1310:1018:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:526:599:299:3310:1510:1811:2611:2720:3420:2321:0720:5620:0721:09צרפת, ליאון )ק(
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6:326:399:109:139:549:5611:0411:0520:0719:5620:3920:2819:4020:41קנדה, טורונטו )ק(

6:066:138:438:479:299:3210:3910:4119:4619:3620:2020:0819:2020:22קנדה, מונטריאול )ק(

6:126:178:508:529:289:2910:3610:3619:2319:1519:5119:4318:5919:54קפריסין, לרנקה )ק(

6:476:599:189:2610:2110:2511:3411:3721:0820:5421:5121:3520:3821:52רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:186:308:488:569:539:5811:0711:1020:4420:2921:2821:1120:1421:29רוסיה, מוסקבה )ק(

6:296:379:069:109:549:5711:0511:0720:1720:0620:5220:4019:5020:53רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(
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ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קעה לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:126:158:508:519:259:2610:3310:3319:1419:0719:4119:3318:4819:44באר שבע )ק(

6:096:138:478:499:249:2510:3110:3119:1519:0819:4219:3518:3919:45חיפה )ק(

6:096:138:488:499:239:2410:3110:3119:1819:1119:4019:3218:3219:43ירושלים )ק(

6:116:158:498:519:259:2610:3210:3219:1519:0819:4219:3518:4919:45תל אביב )ק(

6:016:098:378:429:279:3010:3810:4019:5219:4020:2720:1519:2420:29אוסטריה, וינה )ק(

6:546:458:598:559:369:3110:3310:2917:5217:5718:2018:2517:3818:36אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:076:148:438:489:319:3410:4210:4319:5219:4020:2620:1419:2420:27אוקראינה, אודסה )ק(

5:355:448:128:169:019:0410:1210:1419:2619:1420:0119:4918:5820:03אוקראינה, דונייצק )ק(

5:465:548:228:279:129:1510:2310:2519:3819:2620:1420:0119:1020:15אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:076:178:438:489:359:3910:4710:4920:0719:5420:4420:3119:3920:45אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:006:098:358:409:289:3110:4010:4220:0019:4720:3720:2419:3220:39אוקראינה, קייב )ק(

6:356:429:129:169:5810:0111:0811:1020:1620:0520:4920:3819:4920:51איטליה, מילאנו )ק(

6:136:118:448:429:139:1110:1510:1418:2018:1818:4218:4018:0018:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:237:159:329:2810:0810:0311:0511:0118:3018:3418:5719:0118:1519:11ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:228:1310:2410:1911:0310:5811:5911:5519:1319:1919:4319:4919:0020:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:286:339:069:089:469:4810:5510:5519:4919:4020:1920:1019:2420:21ארה״ב, בולטימור )ק(

6:156:218:538:569:349:3610:4310:4419:4019:3120:1120:0119:1520:13ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:156:218:538:569:359:3710:4410:4519:4119:3220:1220:0219:1520:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:496:559:279:3010:1010:1211:1911:2020:1920:1020:5120:4019:5320:53ארה״ב, דטרויט )ק(

6:546:579:329:3310:0710:0811:1411:1419:5319:4620:1920:1219:2920:22ארה״ב, האוסטון )ק(

6:206:248:589:009:359:3610:4310:4319:2819:2019:5519:4719:0319:58ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:587:009:359:3610:0810:0911:1511:1419:4819:4220:1320:0719:2520:17ארה״ב, מיאמי )ק(

6:106:168:488:519:309:3210:3910:4019:3719:2820:0819:5819:1120:10ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:086:148:468:499:289:3010:3810:3919:3719:2720:0819:5819:1120:10ארה״ב, שיקגו )ק(

6:456:409:089:059:389:3510:3810:3618:2518:2618:4918:4918:0818:58בוליביה, לה-פס )ח(

6:426:529:179:2310:1110:1511:2411:2620:4620:3321:2421:1020:1721:25בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:446:539:189:2410:1210:1611:2411:2620:4520:3321:2321:0920:1721:24בלגיה, בריסל )ק(

6:256:198:438:409:159:1110:1410:1117:5317:5518:1818:2017:3718:29ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:126:078:318:289:038:5910:029:5917:4217:4418:0618:0817:2618:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:006:108:348:409:299:3310:4110:4420:0519:5120:4320:2919:3920:44בריטניה, לונדון )ק(

6:046:148:368:439:359:4010:4810:5120:1820:0420:5820:4319:5120:59בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:046:148:378:449:349:3810:4710:4920:1320:0020:5220:3819:4420:54גרמניה, ברלין )ק(

6:286:379:039:099:569:5911:0711:0920:2720:1421:0420:5019:5821:05גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:286:228:458:419:179:1310:1610:1317:5117:5418:1618:1917:3618:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:226:238:588:589:299:2910:3410:3419:0018:5519:2419:1918:3819:28הודו, מומבאי )ח(

6:186:208:558:559:269:2510:3110:3018:5518:5119:1919:1418:3419:24הודו, פונה )ח(

5:515:598:288:329:169:2010:2810:2919:4019:2820:1520:0319:1220:16הונגריה, בודפשט )ק(

6:196:258:579:009:399:4110:4810:4919:4619:3720:1720:0719:2020:19טורקיה, איסטנבול )ק(

6:486:539:269:2910:0610:0711:1411:1520:0719:5820:3620:2719:4120:38יוון, אתונה )ק(

6:136:218:508:549:389:4110:4910:5020:0019:4920:3420:2319:3320:36מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:196:208:558:559:269:2610:3210:3118:5718:5219:2119:1618:3519:25מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:147:039:099:039:519:4510:4610:4117:5117:5818:2318:3017:3918:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:385:418:168:178:508:519:579:5718:3318:2718:5918:5218:1019:03נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:019:349:3210:0310:0111:0611:0419:1119:0919:3419:3218:5219:40סינגפור, סינגפור )ח(

5:345:448:078:149:049:0810:1610:1919:4219:2920:2120:0719:1320:22פולין, ורשא )ק(

6:176:138:428:409:129:0910:1310:1018:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:526:599:299:3310:1510:1811:2611:2720:3420:2321:0720:5620:0721:09צרפת, ליאון )ק(

6:567:049:329:3710:2210:2611:3411:3520:4920:3721:2521:1320:2121:27צרפת, פריז )ק(

5:525:518:248:238:538:529:569:5518:0618:0318:2818:2617:4618:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:326:399:109:139:549:5611:0411:0520:0719:5620:3920:2819:4020:41קנדה, טורונטו )ק(

6:066:138:438:479:299:3210:3910:4119:4619:3620:2020:0819:2020:22קנדה, מונטריאול )ק(

6:126:178:508:529:289:2910:3610:3619:2319:1519:5119:4318:5919:54קפריסין, לרנקה )ק(

6:476:599:189:2610:2110:2511:3411:3721:0820:5421:5121:3520:3821:52רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:186:308:488:569:539:5811:0711:1020:4420:2921:2821:1120:1421:29רוסיה, מוסקבה )ק(

6:296:379:069:109:549:5711:0511:0720:1720:0620:5220:4019:5020:53רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:346:429:109:159:5910:0211:1011:1120:2220:1020:5620:4419:5420:58שוויץ, ציריך )ק(

6:066:078:418:419:119:1110:1610:1518:3518:3118:5818:5418:1419:03תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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