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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§©§§¨«¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dlibn(ycew zay meil)

oiek` ,xnelk ,'Eviwi `le mlFr zpW EpWie Eflri ornl miYxMWde§¦§©§¦§©©©£Ÿ§¨§§©¨§Ÿ¨¦
daxd ezyi oe`nvd zngny ick ,megd zra mdizyn `diy
ming eid ezriqe xvyla ok`e ,zeprxet mdl `eaze exkzyie
,xvyla bxdp dlild eze`ae ,exkzyde zezyl eayie mitiire
,dxn` xzq` s`e ,zeprxet mdl `ian miryxd dzyny ixd

.miryxl zeprxet `eaz dzynd jezny
:`xnbd zxtqndéçkLà[F`vn-]déì øîà ,eäiìàì äeáà øa äaø ©§§¥©¨©£¨§¥¦¨¨©¥

,edil`l dax,éëä àãáòå øzñà àéæç ïàîkmrh dfi` ,xnelk §©©§¨¤§¥§¨§¨¨¦
.dzynl ond z` oinfdl xzq` z` `iad mixkfpd minrhd lkn

déì øîà,edil`éàøBîà eäleëke éàpz eäleëkminrhd lkn - ¨©¥§§©¨¥§§¨¨¥
.mi`xen`de mi`pzd exn`y

.'åéða áøå BøLò ãBák úà ïîä íäì øtñéå':`xnbd zxxanänëå ©§©¥¨¤¨¨¤§¨§§Ÿ¨¨§©¨
,'åéða áø'.xaca yecig didy rnyn 'aex' oeylny,áø øîà Ÿ¨¨¨©©

ìLíéL,ondl eid mipaäøNòmdneúî,zirah dzinaäøNòå §Ÿ¦£¨¨¥©£¨¨
mixg`eìúð,dlibna xteqnkäøNòåmgll miarx eid mixg` ¦§©£¨¨

eíéçútä ìò ïéøfçîïðaøå .ax ly eyxcn ziaaïúBà ,éøîà §©§¦©©§¨¦§©¨¨¨§¥¨
,àéåä íéòáL íéçútä ìò ïéøfçnL,elzpe ezny mixyrd caln ¤§©§¦©©§¨¦¦§¦©§¨

áéúëc(d a '` l`eny),,'eøkNð íçla íéòáN'yxtl xyt` i`e ¦§¦§¥¦©¤¤¦§¨
`l` ,mgl liaya exkyp recn miray md m` ixdy ,eheytkìà©

,'íéòáL' àlà 'íéòáN' éø÷zlr exfigy ond ipa mirayl dpeekde ¦§¥§¥¦¤¨¦§¦
.mgl ywal migztd,øîà àaà øa éîøåond ipaïlekezny - §¨¦©©¨¨©¨

,mgll earxye elzpye,'åéða áøå' øîàpL ,eåä äðBîLe íéúàî̈©¦§¨£¤¤¡©§Ÿ¨¨
ixd :`xnbd dywn .dpenye miz`n `ed 'axe' ly `ixhnibe

.eåä øñéaøàå ïúàî àiøèîéâa 'áBøå':`xnbd zvxznïîçð áø øîà §§¦©§¦¨¨¨§©§¥©£¨©©©§¨
'áøå' ,÷çöé øaxqg.áéúk ©¦§¨§Ÿ§¦

,íeçðz éaø øîà .'Cìnä úðL äããð àeää äìéla'lekiakúðL äããð ©©§¨©¨§¨§©©¤¤¨©©¦©§¨§¨§©

,íìBò ìL Bkìî.l`xyi z` riyedl xxerzdeeããð ,éøîà ïðaøå ©§¤¨§©¨¨¨§¥¨§
íéðBzçz eããð íéðBéìòzpy z` xicdl eccp mik`lnd - ¤§¦¨§©§¦

,daeh ietk ,el exn`e ,dlild lk eze` milidan eide yexeyg`
.daeh jl dyry inl dxenz mlyCìnä úðL ,øîà àáø̈¨¨©§©©¤¤

Lnî LBøåLçàc meyn ,dccpdézòãa àúléî déì äìôðdzlr - £©§¥©¨¨§¨¥¦§¨§©§¥
e eala cyg zaygnïîäì øzñà dézðéîæc ïn÷c éàî ,øîàedn - ¨©©§©¨¦§¦§¥¤§¥§¨¨

,dzynl ond z` zpnfn xzq`y ,iptl `ay dfd ycgd xacd
déìè÷îì àøáb àeääc déåléò éì÷L à÷ äöò àîìcyi ile` - ¦§¨¥¨¨¨§¥¦¨¥§©©§¨§¦§§¥

.ipbxdl onde xzq` ala zeaygnøîà øãäea xfg jk xg` - ¨©¨©
c ,ef daygnnéëä éàike ,jk miayeg md ok` m` -àøáb äåä àì ¦¨¦Ÿ£¨©§¨

éì òãBî äåäc éì íéçøc`ae ize` ade`y mc` did `l m`d - §¨¦¦©£¨©¦
.ipricedløîà øãämd ok` ,dpey`xd daygnl xfg aey - ¨©¨©

,jk lr il ricedl `ay mc` oi`y dne ,ipbxdl miayegàîìc¦§¨
äézòøt àìå àúeáéè éa ãáòc Léðéà àkéàdyry mc` yi ile` - ¦¨¦¦§¨©¦¦¨§Ÿ§©§¥

e ,jk lr daeh el izrxt `le daeh ilàìå éLðéà éòðîéî éëä íeMî¦¨¦¦§§¥¦§¥§Ÿ
éì elâîgnvz `ly mirceiy ,il zelbln mirpnp miyp` jkle - §©¦

.dfn daeh mey mdlãiî,df xac owzl hilgdúà àéáäì øîàiå' ¦¨©Ÿ¤§¨¦¤
,'íéîiä éøác úBðøëfä øôñ`le daeh il dyr in my eytgiy ¥¤©¦§Ÿ¦§¥©¨¦

.jk lr lenb laiw
L ãnìî .'íéàø÷ð eéäiå',xtqa miaezk eidy mixacdíéàø÷p ©¦§¦§¨¦§©¥¤¦§¨¦

äéìéàî,ïxne` aezkd did ,eze` mi`xew eid jlnd izxyn m`y ¥¥¥¤
.'mi`xew eidie'
.'áeúk àöniå'ikcxn dyrne zepexkf xtq ixd :`xnbd zl`ey ©¦¨¥¨

,'aezk' xn`p recn ok m`e ,okl mcew ax onf azkp.déì éòaî áúk̈©¦¨¥¥
`l`ãnìî§©¥
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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§¤§¨©¨¡¨¤
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f"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯ÈLהיינּו צּיֹון ׁשיבת את הוי' ּבׁשּוב הּמעלֹות ƒְֲֲִִִֶַַַָָָ

ה'צמח 1ּכחֹולמים  אדמּו"ר כ"ק ּומבאר . ְְְְִֵֶַַַָ

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו (ּומּפרטי 2צדק' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

על  מיּוסד ׁשהּוא נראה ׁשּבּמאמר, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָהענינים

אֹור' ׁשּב'תֹורה זה ֿ 3ּדּבּורֿהּמתחיל ׁשּלעתיד ,( ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

ּכּולם  יראּו אז צּיֹון, ׁשיבת את ה' ּבׁשּוב ְְִִִֶַָָָֹלבא,

אּלא  ּכחֹולמים, היינּו הּגלּות מׁש ּכל ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָאׁשר

זאת. מראֹות עיניהם חׁשכּו הּגלּות ּבזמן ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשעּתה

הפכים  ׁשני ׁשּמחּבר  הּוא החלֹום ׁשענין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּומבאר,

ׁשארפער  ("א מׁשל זה על ּומביא אחד, ְִֵֵֶֶֶַַַָָָּבנֹוׂשא

אֹור'), ּב'תֹורה הּמּובא הּמׁשל לגּבי ְְֵַַַָָָָָָמׁשל"

מת  אֹו נהרג הּוא אׁשר ּבחלֹום לראֹות ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַׁשּיּוכל

ּכמֹו אֹו מּמׁש, אחד ּברגע חי הּוא ְְְֶֶַַַַַָָָואחרּֿכ

אחד, ּברגע ּובאסּפמיא ּכאן ׁשהּוא ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיחלֹום

אל  הּקצה מן הפכּיים ׁשהם ּדאף ּבזה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

יקׁשה  ולא החלֹום, ּבׁשעת ּכאחד יתחּבר ּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהּקצה,

האדם, ּבעבֹודת ּבּנמׁשל ודּוגמתֹו ּכלל. הּדבר ְְְְֲִַַַַָָָָָָָָלֹו

קריאתֿׁשמע  קֹורא הּוא הרי הּתפּלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָׁשּבׁשעת

אחד  הוי' גֹו' יׂשראל ׁשמע ונרּגׁש4ּבכּונה, , ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

מּלבּדֹו עֹוד אין אׁשר הֹול5אצלֹו ואחרּֿכ , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָ

הּזה  עֹולם ּבצרכי ּדעלמא ּבמילי ּומתיּגע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלעסקיו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגׁשמית, ּפרנסה אּפי6ּבעניני ּבזעת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּמׁש, והיּפּוכֹו ּדבר ׁשּזה אף לחם, ְִֶֶֶֶַַַָָָֹּתאכל

מּלבּדֹו, עֹוד ׁשאין ּדכיון אהדדי, סתרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָולכאֹורה
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א.1) קכו, ד"ה 2)תהלים גם וראה ואילך. קפד ע' ח"א תקס"ה אדה"ז במאמרי לאח"ז שנדפס זה לד"ה הכוונה כנראה

ואילך. ב תתש, ו' כרך בראשית באוה"ת החלומות ענין ואילך.3)להבין ג כח, ד.4)וישב ו, לה.5)ואתחנן ד, שם

יט.6) ג, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÓÏBÁk eÈÈ‰ ÔBiˆ ˙·ÈL ˙‡ 'ÈÂ‰ ·eLa ˙BÏÚn‰ ¯ÈL1. ƒ««¬¿¬»»∆ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ

ציון  בני את ישיב ה' כאשר דוד'): 'מצודת (עלֿפי אומר הכתוב פשוטו, לפי

כי  חלום, חלמו כאילו הם עליהם שעברו הצרות שכל יאמרו הם בבל, מגלות

היו  לא הצרות כאילו בעיניהם ידמה ישובו, כאשר להם שתהיה הטובה מרוב

להם  שהיו חלום חלמו ורק באמת

‡„eÓ"¯צרות. ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
Œ¯eac B¯Ó‡Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿«¬»ƒ

ÏÈÁ˙n‰ הפותח שלו חסידות מאמר ««¿ƒ
היינו Ê2‰בפסוק  המעלות... "שיר ∆

‰ÌÈÈÚכחולמים" ÈË¯tÓe)ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡naL,'צדק ה'צמח אדמו"ר של ∆««¬»

„ÒeÈÓ ‡e‰L ‰‡¯ מבוססÏÚ ƒ¿∆∆¿»«
Ê‰מאמר  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ∆

'¯B‡ ‰¯B˙'aL3 הזקן ),לאדמו"ר ∆¿»
,‡·ÏŒ„È˙ÚlL,המשיח בימות ∆∆»ƒ»…

,ÔBiˆ ˙·ÈL ˙‡ '‰ ·eLa¿∆ƒ«ƒ
לציון  יחזיר הוא ברוך הקדוש כאשר

ממנה, שגלו ישראל בני e‡¯Èאת Ê‡»ƒ¿
ÌÏek עולם באי Ïkכל ¯L‡ »¬∆»

,ÌÈÓÏBÁk eÈÈ‰ ˙eÏb‰ CLÓ∆∆«»»ƒ¿¿ƒ
לאורך  ישראל בני של הרוחני המצב

להגדיר  שיש מצב היה הגלות שנות כל

ולא  דמיון שהוא כ"חלום" אותו

להלן, שיבואר כפי אמיתית, מציאות

˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰zÚL ‡l‡∆»∆«»ƒ¿««»
˙‡Ê ˙B‡¯Ó Ì‰ÈÈÚ eÎLÁ»¿≈≈∆≈¿…
נכון  הוא שהמצב בטעות וחושבים

שממשיך. כפי ואמיתי,

¯‡·Óe'צדק ה'צמח אדמו"ר ¿»≈
אדמו"ר  דברי על (מבוסס במאמרו

שלו), במאמר ‰ÌBÏÁהזקן ÔÈÚL∆ƒ¿««¬
ÌÈÎÙ‰ ÈL ¯aÁnL ‡e‰∆¿«≈¿≈¬»ƒ

,„Á‡ ‡NBa דברים ושני ¿≈∆»
יחד  שיהיו יתכן לא שבמציאות

כאחד  שניהם ÏÚמופיעים ‡È·Óe≈ƒ«
¯ÚÙ¯‡L ‡") ÏLÓ ‰Ê∆»»««∆

"ÏLÓ ועזֿביטוי 'חריף' Èa‚Ïמשל »»¿«≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡·en‰ ÏLn‰«»»«»¿»

באוויר" רצה ספינה ÏÎeiL"כמו ,(∆«
חלום  וחולם הישן ¿B‡¯Ïƒ˙האדם

Ú‚¯a ÈÁ ‡e‰ CkŒ¯Á‡Â ˙Ó B‡ ‚¯‰ ‡e‰ ¯L‡ ÌBÏÁa«¬¬∆∆¡«≈¿««»«¿∆«
,LnÓ „Á‡ המוחשית במציאות ייתכן לא שכמובן BÓkדבר B‡ ∆»«»¿

‡ÈÓtÒ‡·e Ô‡k ‡e‰L ÌBÏÁiL רחוק ‡Á„,מקום Ú‚¯a ∆«¬∆»¿«¿«¿»¿∆«∆»
,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÌÈiÎÙ‰ Ì‰L Û‡c ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ לא ¿«≈»∆¿«∆≈»¿ƒƒƒ«»∆∆«»∆

סותרים  דברים שני הם שאלה בלבד זו

הם  והניגוד שהסתירה אלא ומנוגדים

שני  או ומוות חיים כמו ביותר קיצוניים

בכל  מזה, זה מאד רחוקים מקומות

ÚLa˙זאת  „Á‡k e¯aÁ˙Èƒ¿«¿¿∆»ƒ¿«
ÌBÏÁ‰ כאילו וידמה יחשוב והאדם «¬

יחד, קיימים BÏשניהם ‰L˜È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆
ÏÏk ¯·c‰ כמובן לו ייראה והדבר «»»¿»

ותמיהה. כפלא ולא מאליו

˙„B·Úa ÏLÓpa B˙Ó‚e„Â¿¿»«ƒ¿»«¬«
,Ì„‡‰ הרוחנית ה' עבודת »»»

‡e‰ È¯‰ ‰lÙz‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««¿ƒ»¬≈
,‰eÎa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜≈¿ƒ«¿«¿«»»

‰ÈÂ'ואומר  'B‚ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¬»»
„Á‡4 התבוננות ומתוך ברצינות ∆»

ה', אחדות במושג «¿Lb¯Â¿ƒמעמיקה
BÏˆ‡ לידי אותו מביאה ההתבוננות ∆¿

פנימית  והרגשה ‡ÔÈהכרה ¯L‡¬∆≈
Bc·lÓ „BÚ5 שום אין שאכן ƒ¿«

ורק  הוא, ברוך הקדוש מלבד מציאות

היחידה, האמיתית המציאות הוא

CkŒ¯Á‡Â התפילה סיום לאחר ¿««»
פנימית במהלכה הכרה לידי הגיע

ה' באחדות ÂÈ˜ÒÚÏעמוקה CÏB‰≈«¬»»
ÚbÈ˙Óeרב ÈÏÈÓaבעמל ƒ¿«≈«¿ƒ≈
‡ÓÏÚcהעולם ÈÎ¯ˆaבעניני ¿»¿»¿»¿≈

‰Ò¯t ÈÈÚa ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿ƒ¿¿≈«¿»»
·e˙kL BÓk ,˙ÈÓLb6˙ÚÊa «¿ƒ¿∆»¿≈«

EÈt‡ ולא וטרחה ביגיעה היינו «∆
fL‰בקלות  Û‡ ,ÌÁÏ ÏÎ‡z…«∆∆«∆∆

ביגיעה  והעיסוק אחד מצד ה' אחדות

הזה העולם בענייני ««c·¯רבה
‰¯B‡ÎÏÂ ,LnÓ BÎetÈ‰Â¿ƒ«»¿ƒ¿»

,È„„‰‡ È¯˙Ò הללו הדברים שני «¿≈«¬»≈
לזה זה BÚ„סותרים ÔÈ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆≈

Bc·lÓ שום אין האלוקות ומלבד  ƒ¿«
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

  'וגו 'שיר המעלות בשוב הויה "מאמר ד  )ג

ה  ..........  ז"כתש'ה, מנחם אב רכים החודשמב, מסעיפ "ש

  , מסעי פרשת שבתיחת ש  )ד

יא   ................................  ז"כתש'ה ,ח מנחם אב"מבה

  מסעיפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כו ...............................................  יגכרך ) ק"בלה(

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

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

לד  ............... מסעיפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לה  .............  מסעילשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

טנ  .................  מסעילשבוע פרשת תהלים  שיעורי  )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

ס  ......................................  מסעילשבוע פרשת  

עא ..............  מסעילשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עו   ..............  מסעילשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

דצ   .............  מסעילשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

אק  ...............  מסעילשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

קג  ............................   זכקתהלים פרק , יז-טזפרק  במלכים 

  ערכיןמסכת  –משניות   )יז

קה  ..................................................  ביאור קהתי

 יגק  ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  מגילהמסכת   )יט

ידק  ...............................................  טוף ד דע טמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   ת וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת עם הערו  )כ

דמק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

דמק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כב

המק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

מוק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

מוק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

מזק  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –ם שיעורים בהמשך המאמרי  )כו

מזק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'קונטרסים חלק א –ספר המאמרים   )כז

חמק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

טמק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

נגק  ..........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קנה  .....................................  הלכות בית הבחירה  )ל

נזק  ...........................   בפרק  פרקי אבותביאורים ל  )לא

נחק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

סוק  .......................  מסעילשבוע פרשת לוח זמנים   )לג

סזק  .......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד



ה

,irqn zyxt zay .c"qa
,a`Îmgpn ycegd mikxan

f"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯ÈLהיינּו צּיֹון ׁשיבת את הוי' ּבׁשּוב הּמעלֹות ƒְֲֲִִִֶַַַָָָ

ה'צמח 1ּכחֹולמים  אדמּו"ר כ"ק ּומבאר . ְְְְִֵֶַַַָ

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו (ּומּפרטי 2צדק' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

על  מיּוסד ׁשהּוא נראה ׁשּבּמאמר, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָהענינים

אֹור' ׁשּב'תֹורה זה ֿ 3ּדּבּורֿהּמתחיל ׁשּלעתיד ,( ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

ּכּולם  יראּו אז צּיֹון, ׁשיבת את ה' ּבׁשּוב ְְִִִֶַָָָֹלבא,

אּלא  ּכחֹולמים, היינּו הּגלּות מׁש ּכל ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָאׁשר

זאת. מראֹות עיניהם חׁשכּו הּגלּות ּבזמן ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשעּתה

הפכים  ׁשני ׁשּמחּבר  הּוא החלֹום ׁשענין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּומבאר,

ׁשארפער  ("א מׁשל זה על ּומביא אחד, ְִֵֵֶֶֶַַַָָָּבנֹוׂשא

אֹור'), ּב'תֹורה הּמּובא הּמׁשל לגּבי ְְֵַַַָָָָָָמׁשל"

מת  אֹו נהרג הּוא אׁשר ּבחלֹום לראֹות ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַׁשּיּוכל

ּכמֹו אֹו מּמׁש, אחד ּברגע חי הּוא ְְְֶֶַַַַַָָָואחרּֿכ

אחד, ּברגע ּובאסּפמיא ּכאן ׁשהּוא ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיחלֹום

אל  הּקצה מן הפכּיים ׁשהם ּדאף ּבזה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

יקׁשה  ולא החלֹום, ּבׁשעת ּכאחד יתחּבר ּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהּקצה,

האדם, ּבעבֹודת ּבּנמׁשל ודּוגמתֹו ּכלל. הּדבר ְְְְֲִַַַַָָָָָָָָלֹו

קריאתֿׁשמע  קֹורא הּוא הרי הּתפּלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָׁשּבׁשעת

אחד  הוי' גֹו' יׂשראל ׁשמע ונרּגׁש4ּבכּונה, , ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

מּלבּדֹו עֹוד אין אׁשר הֹול5אצלֹו ואחרּֿכ , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָ

הּזה  עֹולם ּבצרכי ּדעלמא ּבמילי ּומתיּגע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלעסקיו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגׁשמית, ּפרנסה אּפי6ּבעניני ּבזעת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּמׁש, והיּפּוכֹו ּדבר ׁשּזה אף לחם, ְִֶֶֶֶַַַָָָֹּתאכל

מּלבּדֹו, עֹוד ׁשאין ּדכיון אהדדי, סתרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָולכאֹורה
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א.1) קכו, ד"ה 2)תהלים גם וראה ואילך. קפד ע' ח"א תקס"ה אדה"ז במאמרי לאח"ז שנדפס זה לד"ה הכוונה כנראה

ואילך. ב תתש, ו' כרך בראשית באוה"ת החלומות ענין ואילך.3)להבין ג כח, ד.4)וישב ו, לה.5)ואתחנן ד, שם

יט.6) ג, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÓÏBÁk eÈÈ‰ ÔBiˆ ˙·ÈL ˙‡ 'ÈÂ‰ ·eLa ˙BÏÚn‰ ¯ÈL1. ƒ««¬¿¬»»∆ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ

ציון  בני את ישיב ה' כאשר דוד'): 'מצודת (עלֿפי אומר הכתוב פשוטו, לפי

כי  חלום, חלמו כאילו הם עליהם שעברו הצרות שכל יאמרו הם בבל, מגלות

היו  לא הצרות כאילו בעיניהם ידמה ישובו, כאשר להם שתהיה הטובה מרוב

להם  שהיו חלום חלמו ורק באמת

‡„eÓ"¯צרות. ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
Œ¯eac B¯Ó‡Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿«¬»ƒ

ÏÈÁ˙n‰ הפותח שלו חסידות מאמר ««¿ƒ
היינו Ê2‰בפסוק  המעלות... "שיר ∆

‰ÌÈÈÚכחולמים" ÈË¯tÓe)ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡naL,'צדק ה'צמח אדמו"ר של ∆««¬»

„ÒeÈÓ ‡e‰L ‰‡¯ מבוססÏÚ ƒ¿∆∆¿»«
Ê‰מאמר  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ∆

'¯B‡ ‰¯B˙'aL3 הזקן ),לאדמו"ר ∆¿»
,‡·ÏŒ„È˙ÚlL,המשיח בימות ∆∆»ƒ»…

,ÔBiˆ ˙·ÈL ˙‡ '‰ ·eLa¿∆ƒ«ƒ
לציון  יחזיר הוא ברוך הקדוש כאשר

ממנה, שגלו ישראל בני e‡¯Èאת Ê‡»ƒ¿
ÌÏek עולם באי Ïkכל ¯L‡ »¬∆»

,ÌÈÓÏBÁk eÈÈ‰ ˙eÏb‰ CLÓ∆∆«»»ƒ¿¿ƒ
לאורך  ישראל בני של הרוחני המצב

להגדיר  שיש מצב היה הגלות שנות כל

ולא  דמיון שהוא כ"חלום" אותו

להלן, שיבואר כפי אמיתית, מציאות

˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰zÚL ‡l‡∆»∆«»ƒ¿««»
˙‡Ê ˙B‡¯Ó Ì‰ÈÈÚ eÎLÁ»¿≈≈∆≈¿…
נכון  הוא שהמצב בטעות וחושבים

שממשיך. כפי ואמיתי,

¯‡·Óe'צדק ה'צמח אדמו"ר ¿»≈
אדמו"ר  דברי על (מבוסס במאמרו

שלו), במאמר ‰ÌBÏÁהזקן ÔÈÚL∆ƒ¿««¬
ÌÈÎÙ‰ ÈL ¯aÁnL ‡e‰∆¿«≈¿≈¬»ƒ

,„Á‡ ‡NBa דברים ושני ¿≈∆»
יחד  שיהיו יתכן לא שבמציאות

כאחד  שניהם ÏÚמופיעים ‡È·Óe≈ƒ«
¯ÚÙ¯‡L ‡") ÏLÓ ‰Ê∆»»««∆

"ÏLÓ ועזֿביטוי 'חריף' Èa‚Ïמשל »»¿«≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡·en‰ ÏLn‰«»»«»¿»

באוויר" רצה ספינה ÏÎeiL"כמו ,(∆«
חלום  וחולם הישן ¿B‡¯Ïƒ˙האדם

Ú‚¯a ÈÁ ‡e‰ CkŒ¯Á‡Â ˙Ó B‡ ‚¯‰ ‡e‰ ¯L‡ ÌBÏÁa«¬¬∆∆¡«≈¿««»«¿∆«
,LnÓ „Á‡ המוחשית במציאות ייתכן לא שכמובן BÓkדבר B‡ ∆»«»¿

‡ÈÓtÒ‡·e Ô‡k ‡e‰L ÌBÏÁiL רחוק ‡Á„,מקום Ú‚¯a ∆«¬∆»¿«¿«¿»¿∆«∆»
,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÌÈiÎÙ‰ Ì‰L Û‡c ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ לא ¿«≈»∆¿«∆≈»¿ƒƒƒ«»∆∆«»∆

סותרים  דברים שני הם שאלה בלבד זו

הם  והניגוד שהסתירה אלא ומנוגדים

שני  או ומוות חיים כמו ביותר קיצוניים

בכל  מזה, זה מאד רחוקים מקומות

ÚLa˙זאת  „Á‡k e¯aÁ˙Èƒ¿«¿¿∆»ƒ¿«
ÌBÏÁ‰ כאילו וידמה יחשוב והאדם «¬

יחד, קיימים BÏשניהם ‰L˜È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆
ÏÏk ¯·c‰ כמובן לו ייראה והדבר «»»¿»

ותמיהה. כפלא ולא מאליו

˙„B·Úa ÏLÓpa B˙Ó‚e„Â¿¿»«ƒ¿»«¬«
,Ì„‡‰ הרוחנית ה' עבודת »»»

‡e‰ È¯‰ ‰lÙz‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««¿ƒ»¬≈
,‰eÎa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜≈¿ƒ«¿«¿«»»

‰ÈÂ'ואומר  'B‚ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¬»»
„Á‡4 התבוננות ומתוך ברצינות ∆»

ה', אחדות במושג «¿Lb¯Â¿ƒמעמיקה
BÏˆ‡ לידי אותו מביאה ההתבוננות ∆¿

פנימית  והרגשה ‡ÔÈהכרה ¯L‡¬∆≈
Bc·lÓ „BÚ5 שום אין שאכן ƒ¿«

ורק  הוא, ברוך הקדוש מלבד מציאות

היחידה, האמיתית המציאות הוא

CkŒ¯Á‡Â התפילה סיום לאחר ¿««»
פנימית במהלכה הכרה לידי הגיע

ה' באחדות ÂÈ˜ÒÚÏעמוקה CÏB‰≈«¬»»
ÚbÈ˙Óeרב ÈÏÈÓaבעמל ƒ¿«≈«¿ƒ≈
‡ÓÏÚcהעולם ÈÎ¯ˆaבעניני ¿»¿»¿»¿≈

‰Ò¯t ÈÈÚa ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿ƒ¿¿≈«¿»»
·e˙kL BÓk ,˙ÈÓLb6˙ÚÊa «¿ƒ¿∆»¿≈«

EÈt‡ ולא וטרחה ביגיעה היינו «∆
fL‰בקלות  Û‡ ,ÌÁÏ ÏÎ‡z…«∆∆«∆∆

ביגיעה  והעיסוק אחד מצד ה' אחדות

הזה העולם בענייני ««c·¯רבה
‰¯B‡ÎÏÂ ,LnÓ BÎetÈ‰Â¿ƒ«»¿ƒ¿»

,È„„‰‡ È¯˙Ò הללו הדברים שני «¿≈«¬»≈
לזה זה BÚ„סותרים ÔÈ‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆≈

Bc·lÓ שום אין האלוקות ומלבד  ƒ¿«
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נחק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לב
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f"kyz'dו ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y

ּבני  ּופרנסת ּבפרנסתֹו טרּוד הּוא אי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָאםּֿכן

ּדבר  ׁשחֹולם החלֹום ּכמׁשל ׁשּזהּו אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביתֹו,

ּכלל  הּדבר לֹו יקׁשה ולא אחד, ּבנֹוׂשא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹוהיּפּוכֹו

החלֹום. ְֲִַַּבׁשעת

ליתא),ÛÈÒBÓeב) אֹור' ּב'תֹורה (אבל ּבּמאמר ƒְֲֲֵַַָָָָ

ּכי  ּכלל. לזה סֹותר זה אין ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָׁשּבאמת

כּו'. ׁשמים מן נסּבּו והיּפּוכֹו, הּדבר ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשניהם,

מּבחינת  הּוא החלֹום ׁשל ׁשּׁשרׁשֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָּומבאר,

עלמין  ּכל ּומּקיף סֹובב ׁשהּוא העליֹון ְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמּקיף

לכ לגמרי, התחּלקּות מּגדר ּומּופׁשט ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשוה,

למעלה  ׁשהּוא מאחר יחד, ההפכים ּכל ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּכֹולל

לגּביו  ׁשּבטלים ׁשניהם, ׁשוים ּולגּביּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּׁשניהם,

ּוכמֹו יחד, מתחּברים לכ הּביטּול, ְְְְְְִִִִַַַַַָּבתכלית

אחר  ּבמקֹום ּפסּוק 7ׁשּכתּוב ׁשלֹום 8על עֹוׂשה ְֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּדרׁשּו זה ׁשעל מיכאל 9ּבמרֹומיו, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

מכּבין  ואין אׁש, ׁשל ׂשר וגבריאל מים ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַׂשר

ּביניהם, ׁשלֹום עֹוׂשה הּקּב"ה ּכי זה, את ִֵֵֶֶֶֶֶַָָָזה

מּׁשניהם, ׁשּלמעלה כּו' רּבה הארה ּגיל ּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעלֿידי 

יֹותר, ּובעֹומק העליֹון. הּמּקיף ּבחינת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּזהּו

הרי  מּזה, זה הפכּיים היֹותם ׁשעם ּבלבד זֹו ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

ׂשרים  ׁשני ּכמֹו ּביטּולם, ּבגלל יחד עֹומדים ְְְְִִִִֵֵַַַָָהם

היֹותם  עם הּמל לפני ּבביטּול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָׁשעֹומדים

ׁשאינם  מּזה, יתירה אּלא מּזה, זה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָהפכּיים

ׁשּבהיֹותן  הּמּדֹות, ּוכמֹו ּכלל, מּזה זה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָהפכּיים

ימין  קּוין, התחּלקּות ּבבחינת הן הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָּבהתּגּלּות
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ג.7) כג, תזריע לקו"ת סי"ב. אגה"ק תניא ב.8)ראה כה, ויגש 9)איוב תנחומא יא. פ"ג, שהש"ר ח. פי"ב, במדב"ר ראה

ו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ברצינות אליה ולהתייחס בה להתחשב שראוי אמיתית ‡CÈמציאות ÔkŒÌ‡ƒ≈≈

„e¯Ë ‡e‰ויגע B˙Èaועמל Èa ˙Ò¯Ùe B˙Ò¯Ùa העולם כל והרי »¿«¿»»«¿»«¿≈≈
ערך, כל חסרי הם וענייניו ÌÏBÁLהזה ÌBÏÁ‰ ÏLÓk e‰fL ‡l‡∆»∆∆ƒ¿««¬∆≈

,„Á‡ ‡NBa BÎetÈ‰Â ¯·c כאילו ומנוגדים סותרים דברים שני ורואה »»¿ƒ¿≈∆»
יחד וקיימים נמצאים …¿ÏÂ‡שניהם

˙ÚLa ÏÏk ¯·c‰ BÏ ‰L˜Èƒ¿∆«»»¿»ƒ¿«
ÌBÏÁ‰ שמתעורר לאחר ורק «¬

דבר  של שלאמיתו מבין הוא מהשינה

יכולים  לא אכן הסותרים הדברים שני

אחת. בבת ולהופיע להתרחש

ÛÈÒBÓe צדק'·) ה'צמח אדמו"ר ƒ
¯Ó‡naשלו‰¯B˙'a Ï·‡) ««¬»¬»¿»

'¯B‡הזקן לא ÈÏ˙‡לרבנו זה עניין ≈»
BÒ˙¯מופיע  ‰Ê ÔÈ‡ ˙Ó‡aL ,(∆∆¡∆≈∆≈

ÏÏk ‰ÊÏ כל דבר, של לאמיתו ¿∆¿»
כסותרים  לנו הנראים בעולם הדברים

כסותרים  הנראים ואפילו לזה, זה

סותרים  אינם בעצם קיצונית, במידה

הכיצד? ‰c·¯כלל. ,Ì‰ÈL Èkƒ¿≈∆«»»
'eÎ ÌÈÓL ÔÓ eaÒ ,BÎetÈ‰Â¿ƒ»«ƒ»«ƒ
ידי  על נבראו כלומר משמים, מקורם

שלגביו  ומאחר הוא, ברוך הקדוש

ובפנימיות  בעומק הרי בטל, הכול

כל  של המיוחדים הגדרים הדברים,

מבדילים  באמת לא עצמו בפני דבר

אפילו  אחרים, לדברים בינו ומחלקים

כפי  לו, כסותרים שנראים אלה

ומפרט. אדמו"ר Óe·‡¯שממשיך ¿»≈
במאמר, צדק' ÏLה'צמח BL¯ML∆»¿∆

ÌBÏÁ‰ של העליון הרוחני השורש «¬
זה  סותרים דברים בו החלום תופעת

יחדיו  באים ÈÁaÓ˙לזה ‡e‰ƒ¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ ÛÈwn‰ האלוקי האור ««ƒ»∆¿

– אופנים בשני בעולמות מאיר

מוגבל  אור של פנימית בהתלבשות

אור  של ובהארה שלו, והתכונות מהותו לפי נברא ובכל עולם בכל ומצומצם

'מקיף' בדרך המאירה מוגבל העליון'e‰L‡בלתי ÛÈwÓe'המקיף ··BÒ ∆≈«ƒ
ÔÈÓÏÚ Ïkהעולמות כל להבדלים ÂLa‰את משמעות אין ומבחינתו »»¿ƒ¿»∆

השונים, והנבראים העולמות זהËLÙeÓeשבין עליון bÓ„¯אור ¿»ƒ∆∆
,È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰הגדרה מכל ומפשט גבול בלי הוא ÏÏBkכי CÎÏ ƒ¿«¿¿«¿≈¿»≈
,„ÁÈ ÌÈÎÙ‰‰ Ïk כלשהי משמעות תהיה ההפכים בין שלהבדלים מבלי »«¬»ƒ««

‡e‰L ¯Á‡Óהעליון ה'מקיף' dÈa‚Ïeהאור ,Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ≈««∆¿«¿»ƒ¿≈∆¿«≈
אליו  Ì‰ÈL,ביחס ÌÈÂL כי כלל ניכרים יהיו ביניהם שההבדלים מבלי »ƒ¿≈∆

‰ÏeËÈa,מאחר ˙ÈÏÎ˙a ÂÈa‚Ï ÌÈÏËaL כל של המציאות ולגדרי ∆¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ«ƒ
חשיבות אין מהם ÌB˜Óaאחד ·e˙kL BÓÎe ,„ÁÈ ÌÈ¯aÁ˙Ó CÎÏ¿»ƒ¿«¿ƒ««¿∆»¿»

¯Á‡7החסידות eÒt˜בתורת ÏÚ8ÏÚL ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ «≈«»∆»ƒ¿»∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯c ‰Ê9 מרום למלאכי הכוונה ש"במרומיו" במדרש ∆»¿«≈«

ÌÈÓהמלאך ÏL ¯N Ï‡ÎÈÓƒ»≈«∆«ƒ
החסד במידת ה' ≈Ï‡È¯·‚Â¿«¿ƒהעובד

L‡ ÏL ¯N במידת ה' את העובד «∆≈
Ê‰,הגבורה, ˙‡ ‰Ê ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆

זה, לצד זה ביחד ופועלים נמצאים והם

בשני  ה' את עובדים שהם למרות

כמו  לזה זה וסותרים שונים אופנים

לזה זה סתירה הם והמים Èkƒשהאש
,Ì‰ÈÈa ÌBÏL ‰NBÚ ‰"aw‰«»»∆»≈≈∆
סתירה  ביניהם אין שבעצם ומגלה

וזאת ÈeÏÈbאמיתית, È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ
'eÎ ‰a¯ בדרגה ‰‡¯‰ אלוקי אור ∆»»«»

Ì‰ÈMÓנעלית  ‰ÏÚÓlL גם ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
להבדלים  משמעות אין ולגביו יחד,

‰ÛÈwnביניהם, ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«««ƒ
ÔBÈÏÚ‰ מהתלבשות שלמעלה »∆¿

הגדרים  מכל ולמעלה פנימית

וניגודים. סתירות אין ולגביו וההבדלים

,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e לעיל למבואר ¿∆≈
ברוך  הקדוש לגבי דבר, של שלאמיתו

לניגודים  מקום אין כלל עצמו, הוא

ולאמיתו  שונים, נבראים בין וסתירות

אחד  דבר היא המציאות כל דבר של

עמוקה  משמעות יש לאלוקות, הבטל

והיא  ÌÚLיותר, „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆ƒ
,‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì˙BÈ‰¡»»¿ƒƒ∆ƒ∆
גדרים  יש מהשניים אחד שלכל ולמרות

ולכאורה  זולתו משל לחלוטין שונים

בצורה  לזה זה סותרים אפילו הם

ÁÈ„קיצונית  ÌÈ„ÓBÚ Ì‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ««
מקבלים  לא ביניהם והניגוד והסתירה

ביטוי ÌÏeËÈaכל ÏÏ‚a,("העליון ("מקיף הנעלה האלוקי האור לגבי ƒ¿«ƒ»
Ì˙BÈ‰ ÌÚ CÏn‰ ÈÙÏ ÏeËÈ·a ÌÈ„ÓBÚL ÌÈ¯N ÈL BÓk¿¿≈»ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈«∆∆ƒ¡»

‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ המלך פני מול אל נמצאים לא הם שכאשר ולמרות »¿ƒƒ∆ƒ∆
ביטוי, לידי ובאים מורגשים הללו ÌÈ‡Lהניגודים ,‰fÓ ‰¯È˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆∆≈»

,ÏÏk ‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ ולא מזה זה הפכיים לא באמת הם יותר, בעומק »¿ƒƒ∆ƒ∆¿»
לזה זה ‰Bcn˙,מנגדים BÓÎe שאר מידת וכן הגבורה מידת החסד, ¿«ƒ

elb˙‰a˙המידות  Ô˙BÈ‰aLבגלוי ומורגשת ניכרת ‰Ôבצורה È¯‰ ∆ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈≈
˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a לשני לחלוטין,˜ÔÈeכללית מזה זה ÔÈÓÈשונים ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ»ƒ
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מּדֹות), לׁשׁש נחלקֹות יֹותר (ּובפרטּיּות ְְְְִִִֵֵֶָָֹּוׂשמאל

ּכלּולֹות  ּבהיֹותן אבל מּזֹו, זֹו הפכּיֹות ְְְֲִִִֵֶָָָׁשהם

הּמּקיפים  ּכל מקֹור ׁשהיא הּבינה, ְְִִִִִִֶַַַַָָּבספירת

ּכלל 10ּכּנֹודע  הפכּיֹות אינן ׁשּבזמן 11, וזהּו . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּוא  הּגל ּות ענין ּכי ּכחֹולמים, היינּו ְְְִִִִַַַָָָהּגלּות

אימא  ּבבטן ּדזעירֿאנּפין "עיּבּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַָּבחינת

כּו'ּדאצילּות ּתלת" ּגֹו ּתלת ולכן 12ּבהתּכּללּות , ְְְְְְֲִִֵַַָָָ

ּבבטן  "מעּוּבר  זעירֿאנּפין ּכאׁשר הּגלּות, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבזמן

להיֹות  מּמׁש, ּכחֹולמים היינּו אזי ְְְֲִִִִַַָָָאימא",

אימא  ׁשּבחינת ּכיון לזה, זה ההפכים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמתחּברים

ּכל  את המחּבר העליֹון הּמּקיף הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּדאצילּות

ּבלי  אמיּתי ּביחּוד ׁשם ׁשּנכללים יחד, ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָההפכים

נאמר  זה ועל ּכלל. ׁשמים 13התחּלקּות אלּביׁש ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשהּׁשמים  ּפירּוׁש, ּכסּותם, אׂשים וׂשק ְְְִִֵֶַַַַָָָקדרּות

יתלּבׁשּו ׁשּלמעלה, הּמּקיפים ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָׁשהם

ּבהם  ּולהתע ּלם להסּתּתר  אחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּבלבּוׁשים

ּבלבּוׁש התלּבׁשּותם והינּו ּגדֹול, והסּתר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבהעלם

הּמּקיף  מלּוּבׁש ׁשּבֹו ׁשּלמּטה, החלֹום ׁשהּוא ְְֲִֶֶֶַַַַַָָׂשק

ׁשני  לחּבר יּוכל ׁשּלכן והסּתר, ּבהעלם ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהעליֹון

עליֹון  הּמּקיף מתלּבׁש הּגלּות ּבזמן וכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהפכים,

להסּתּתר  ּומסּכים ּבלבּוׁשים ּדאצילּות ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָּדבינה

ׁשּמתּפּלל  ּכחֹולמים, היינּו ולכן ּבהם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּולהתעּלם

ּבצרכים  עֹוסק הּתפּלה אחר ּומּיד כּו', ְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבכּונה

והיּפּוכֹו, ּדבר ׁשּזה אף ּביתֹו, לפרנסת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּגׁשמּיים

ׁשּתי  ּבהיֹות ּכלל, לזה סֹותר זה אין ּבאמת ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָא

ּפׁשטּות  על (נֹוסף ּדהינּו ׁשמים, מן נסּבּו ְְְִִִַַַַַַָָָהּסיּבֹות
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ובכ"מ.10) ב. כו, וישלח ואילך.11)תו"א א נח, ואילך. סע"ג נז, ואילך. ד מו, נח תו"ח (תוספתא)12)ראה זח"ב ראה

פ"בֿג. הכללים שער חיים עץ א. ג.13)נ, נ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BcÓ LLÏ ˙B˜ÏÁ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e) Ï‡ÓNe מהן אחת שלכל ¿…ƒ¿»ƒ≈∆¿»¿≈ƒ

לה  מיוחדות תכונות Ô˙BÈ‰aיש Ï·‡ ,BfÓ BÊ ˙BiÎÙ‰ Ì‰L ,(∆≈»¿ƒƒ¬»ƒ¿»
המידות  ÏkיחדBÏeÏk˙כאשר ¯B˜Ó ‡È‰L ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa ¿ƒ¿ƒ««ƒ»∆ƒ¿»

Ú„Bpk ÌÈÙÈwn‰10,,וחסידות ÏÏkבקבלה ˙BiÎÙ‰ ÔÈ‡11 ««ƒƒ«»≈»»¿ƒ¿»
המקיפים, ומקור בשורש שם, ובהיותן

וכולן  המידות בין הבדלים אין אכן

אחד. ותוכן אחד ענין

e‰ÊÂ הנזכר של הפנימית המשמעות ¿∆
‰eÈÈלעיל  ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»ƒ

,ÌÈÓÏBÁk בני של הרוחני מצבם ¿¿ƒ
לחלום  נמשל הגלות בזמן Èkƒישראל

˙ÈÁa ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÈÚƒ¿««»¿ƒ«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ¯eaÈÚ" המידות ƒƒ¿≈«¿ƒ

קטנות, פנים (הנקראות העליונות

ובשונה  אנפין" מ"אריך בשונה

לעומת  רב אור מאיר בהם מהמוחין

‡ÓÈ‡המידות) ÔË·a הבינה ספירת ¿∆∆ƒ»
הבנים") "אם הנקראת המידות, (מקור

˙eÏÈˆ‡c והיא האצילות עולם של «¬ƒ
שטרם  הוולד כמו 'עיבור', של במצב

אלא  גילוי לידי בא לא ועדיין נולד

והסתר  בהעלם ¿»¿eÏlk˙‰a¿ƒ˙נמצא
'eÎ "˙Ïz Bb ˙Ïz12, ¿»¿»

של  באופן היא וההעלם וההתכללות

בכמה  כמבואר שלוש, בתוך שלוש

באחד  ובהם בחסידות, מקומות

"והעניין ממאמרי  האמצעי: אדמו"ר

שב  [שמתחלקת הוא חב"ד מוחין חינת

בהעלם  דעת] בינה, חכמה, לשלוש,

וחג"ת  תפארת] גבורה, [חסד, בחג"ת

הוד, [בנצח, בנה"י בהעלם] [נמצאת

תלת  גו תלת עיבור בחינת שזהו יסוד]

בין  ראשו שהוולד שלוש] בתוך [שלוש

הראש  כפשוטו, בעיבור גם [וכך ברכיו

בין  נעלם – המוחין את המסמל –

נצחֿהודֿיסוד] בחינות הברכיים,

מתעלמים  וחב"ד בהם מתעלמים וחג"ת נה"י, בחינת רק התגלות ואין כידוע

דמוחין  הקטנות בחי' שזהו בנה"י העלמות בב' חב"ד בחינת נמצא בחג"ת

כלל  נפילה בבלתי במקומן בגילוי הן נה"י בחינת [עלֿכלֿפנים] אבל בתכלית

בהעלם  שלו שהמוחין בוולד כמשל ביותר מצומצם בהם שהמוחין רק למטה

בחינת  מצומצם שבגוף בנשמות (וכן כו' ברכיו בין שמונח בראשו והקטנות

טרוד  בהיותו בנה"י וחג"ת בחג"ת וקטנות בהעלם האלוקית דנפש המוחין

תלת". גו תלת לעיבור שנמשל בכלל הגלות בחינת שזהו גופו) בעסקי

ÔË·a ¯aeÚÓ" ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ¯L‡k ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿««»«¬∆¿≈«¿ƒ¿»¿∆∆
,"‡ÓÈ‡,הבינה בספירת ונעלמות מכוסות ‰eÈÈהמידות ÈÊ‡ ƒ»¬«»ƒ

,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÙ‰‰ ÌÈ¯aÁ˙Ó ˙BÈ‰Ï ,LnÓ ÌÈÓÏBÁk כשם ¿¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ∆»∆
לעיל, כמבואר הפכיים, דברים של חיבור יש ÈÁaL˙שבחלום ÔÂÈk≈»∆¿ƒ«

‡ÓÈ‡ הבינה eÏÈˆ‡c˙ספירת ƒ»«¬ƒ
¯aÁÓ‰ ÔBÈÏÚ‰ ÛÈwn‰ ‡e‰««ƒ»∆¿«¿«≈
,„ÁÈ ÌÈÎÙ‰‰ Ïk ˙‡∆»«¬»ƒ««
ÈzÈÓ‡ „eÁÈa ÌL ÌÈÏÏÎpL∆ƒ¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ

,ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ÈÏa כשם ¿ƒƒ¿«¿¿»
וברורה  מוגדרת חלוקה אין שבעיבור

השונים. האברים Ê‰בין ÏÚÂ¿«∆
¯Ó‡13˙e¯„˜ ÌÈÓL LÈaÏ‡ ∆¡««¿ƒ»«ƒ«¿
Ì˙eÒk,חשיכה  ÌÈN‡ ˜NÂ¿«»ƒ¿»

והסתר, העלם ≈Le¯Èt,לשון
˙ÈÁa Ì‰L ÌÈÓM‰L∆«»«ƒ∆≈¿ƒ«

,‰ÏÚÓlL ÌÈÙÈwn‰ כשם ««ƒƒ∆¿«¿»
הארץ  מעל הם כפשוטם שהשמים

ÌÈ¯Á‡ ÌÈLe·Ïa eLaÏ˙Èƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
ÌlÚ˙‰Ïeנוספים  ¯zzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈
Ì‰a הנוספים ÌÏÚ‰aבלבושים »∆¿∆¿≈

eÈ‰Â ,ÏB„b ¯zÒ‰Â¿∆¿≈»¿«¿
‰Ì˙eLaÏ˙ העליונים המקיפים של ƒ¿«¿»

ÌBÏÁ‰ ‡e‰L ˜N Le·Ïaƒ¿«∆«¬
ÛÈwn‰ LaeÏÓ BaL ,‰hÓlL∆¿«»∆¿»««ƒ
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿∆¿≈¿∆¿≈
ÈL ¯aÁÏ ÏÎeÈ ÔÎlL∆»≈«¿«≈¿≈

,ÌÈÎÙ‰ אין המקיף לעומת כי ¬»ƒ
סתירות  ואין ÔÓÊaהבדלים CÎÂ¿»ƒ¿«

ÔBÈÏÚ ÛÈwn‰ LaÏ˙Ó ˙eÏb‰«»ƒ¿«≈««ƒ∆¿
˙eÏÈˆ‡c ‰È·c המידות שורש ¿ƒ»«¬ƒ

נראים  לא ההבדלים ניכרים שבו ולא

¯zzÒ‰Ï ÌÈkÒÓe ÌÈLe·Ïaƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈
,Ì‰a ÌlÚ˙‰Ïe העליון והמקיף ¿ƒ¿«≈»∆

בגלוי  מאיר ולא ‰eÈÈמכוסה ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
,ÌÈÓÏBÁk,אלוקות גילוי ובהעדר ¿¿ƒ

וניגודים  סתירות עם היא ה' עבודת

'eÎ ‰eÎa Ïlt˙nL להכרה לאלוקות,ומגיע וביטול ה' iÓe„באחדות ∆ƒ¿«≈¿«»»ƒ«
,B˙Èa ˙Ò¯ÙÏ ÌÈiÓLb ÌÈÎ¯ˆa ˜ÒBÚ ‰lÙz‰ ¯Á‡ ועושה «««¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¿»«≈

האדם  וכך לאלוקות, בטל שהכול שכח כאילו בדבר ושקוע רבה ביגיעה זאת

הרוחניים  חייו את ‡ÔÈמנהל ˙Ó‡a C‡ ,BÎetÈ‰Â ¯·c ‰fL Û‡«∆∆»»¿ƒ«∆¡∆≈
˙BaÈq‰ ÈzL ˙BÈ‰a ,ÏÏk ‰ÊÏ ¯˙BÒ ‰Ê התבוננות עם התפילה גם ∆≈¿∆¿»ƒ¿¿≈«ƒ

הזה  העולם בענייני והמטריד המייגע העיסוק וגם ה' באחדות »«eaÒוהכרה
ÔÓ ‰ek‰L ,ÔÈÚ‰ ˙eËLt ÏÚ ÛÒB) eÈ‰c ,ÌÈÓL ÔÓƒ»«ƒ¿«¿»««¿»ƒ¿»∆««»»ƒ
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ז f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y

ּבני  ּופרנסת ּבפרנסתֹו טרּוד הּוא אי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָאםּֿכן

ּדבר  ׁשחֹולם החלֹום ּכמׁשל ׁשּזהּו אּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביתֹו,

ּכלל  הּדבר לֹו יקׁשה ולא אחד, ּבנֹוׂשא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹוהיּפּוכֹו

החלֹום. ְֲִַַּבׁשעת

ליתא),ÛÈÒBÓeב) אֹור' ּב'תֹורה (אבל ּבּמאמר ƒְֲֲֵַַָָָָ

ּכי  ּכלל. לזה סֹותר זה אין ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָׁשּבאמת

כּו'. ׁשמים מן נסּבּו והיּפּוכֹו, הּדבר ְְִִִֵֶַַַָָָָׁשניהם,

מּבחינת  הּוא החלֹום ׁשל ׁשּׁשרׁשֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָּומבאר,

עלמין  ּכל ּומּקיף סֹובב ׁשהּוא העליֹון ְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמּקיף

לכ לגמרי, התחּלקּות מּגדר ּומּופׁשט ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשוה,

למעלה  ׁשהּוא מאחר יחד, ההפכים ּכל ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּכֹולל

לגּביו  ׁשּבטלים ׁשניהם, ׁשוים ּולגּביּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּׁשניהם,

ּוכמֹו יחד, מתחּברים לכ הּביטּול, ְְְְְְִִִִַַַַַָּבתכלית

אחר  ּבמקֹום ּפסּוק 7ׁשּכתּוב ׁשלֹום 8על עֹוׂשה ְֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּדרׁשּו זה ׁשעל מיכאל 9ּבמרֹומיו, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

מכּבין  ואין אׁש, ׁשל ׂשר וגבריאל מים ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַׂשר

ּביניהם, ׁשלֹום עֹוׂשה הּקּב"ה ּכי זה, את ִֵֵֶֶֶֶֶַָָָזה

מּׁשניהם, ׁשּלמעלה כּו' רּבה הארה ּגיל ּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעלֿידי 

יֹותר, ּובעֹומק העליֹון. הּמּקיף ּבחינת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּזהּו

הרי  מּזה, זה הפכּיים היֹותם ׁשעם ּבלבד זֹו ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

ׂשרים  ׁשני ּכמֹו ּביטּולם, ּבגלל יחד עֹומדים ְְְְִִִִֵֵַַַָָהם

היֹותם  עם הּמל לפני ּבביטּול ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָׁשעֹומדים

ׁשאינם  מּזה, יתירה אּלא מּזה, זה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָהפכּיים

ׁשּבהיֹותן  הּמּדֹות, ּוכמֹו ּכלל, מּזה זה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָהפכּיים

ימין  קּוין, התחּלקּות ּבבחינת הן הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָּבהתּגּלּות
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ג.7) כג, תזריע לקו"ת סי"ב. אגה"ק תניא ב.8)ראה כה, ויגש 9)איוב תנחומא יא. פ"ג, שהש"ר ח. פי"ב, במדב"ר ראה

ו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ברצינות אליה ולהתייחס בה להתחשב שראוי אמיתית ‡CÈמציאות ÔkŒÌ‡ƒ≈≈

„e¯Ë ‡e‰ויגע B˙Èaועמל Èa ˙Ò¯Ùe B˙Ò¯Ùa העולם כל והרי »¿«¿»»«¿»«¿≈≈
ערך, כל חסרי הם וענייניו ÌÏBÁLהזה ÌBÏÁ‰ ÏLÓk e‰fL ‡l‡∆»∆∆ƒ¿««¬∆≈

,„Á‡ ‡NBa BÎetÈ‰Â ¯·c כאילו ומנוגדים סותרים דברים שני ורואה »»¿ƒ¿≈∆»
יחד וקיימים נמצאים …¿ÏÂ‡שניהם

˙ÚLa ÏÏk ¯·c‰ BÏ ‰L˜Èƒ¿∆«»»¿»ƒ¿«
ÌBÏÁ‰ שמתעורר לאחר ורק «¬

דבר  של שלאמיתו מבין הוא מהשינה

יכולים  לא אכן הסותרים הדברים שני

אחת. בבת ולהופיע להתרחש

ÛÈÒBÓe צדק'·) ה'צמח אדמו"ר ƒ
¯Ó‡naשלו‰¯B˙'a Ï·‡) ««¬»¬»¿»

'¯B‡הזקן לא ÈÏ˙‡לרבנו זה עניין ≈»
BÒ˙¯מופיע  ‰Ê ÔÈ‡ ˙Ó‡aL ,(∆∆¡∆≈∆≈

ÏÏk ‰ÊÏ כל דבר, של לאמיתו ¿∆¿»
כסותרים  לנו הנראים בעולם הדברים

כסותרים  הנראים ואפילו לזה, זה

סותרים  אינם בעצם קיצונית, במידה

הכיצד? ‰c·¯כלל. ,Ì‰ÈL Èkƒ¿≈∆«»»
'eÎ ÌÈÓL ÔÓ eaÒ ,BÎetÈ‰Â¿ƒ»«ƒ»«ƒ
ידי  על נבראו כלומר משמים, מקורם

שלגביו  ומאחר הוא, ברוך הקדוש

ובפנימיות  בעומק הרי בטל, הכול

כל  של המיוחדים הגדרים הדברים,

מבדילים  באמת לא עצמו בפני דבר

אפילו  אחרים, לדברים בינו ומחלקים

כפי  לו, כסותרים שנראים אלה

ומפרט. אדמו"ר Óe·‡¯שממשיך ¿»≈
במאמר, צדק' ÏLה'צמח BL¯ML∆»¿∆

ÌBÏÁ‰ של העליון הרוחני השורש «¬
זה  סותרים דברים בו החלום תופעת

יחדיו  באים ÈÁaÓ˙לזה ‡e‰ƒ¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ ÛÈwn‰ האלוקי האור ««ƒ»∆¿

– אופנים בשני בעולמות מאיר

מוגבל  אור של פנימית בהתלבשות

אור  של ובהארה שלו, והתכונות מהותו לפי נברא ובכל עולם בכל ומצומצם

'מקיף' בדרך המאירה מוגבל העליון'e‰L‡בלתי ÛÈwÓe'המקיף ··BÒ ∆≈«ƒ
ÔÈÓÏÚ Ïkהעולמות כל להבדלים ÂLa‰את משמעות אין ומבחינתו »»¿ƒ¿»∆

השונים, והנבראים העולמות זהËLÙeÓeשבין עליון bÓ„¯אור ¿»ƒ∆∆
,È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰הגדרה מכל ומפשט גבול בלי הוא ÏÏBkכי CÎÏ ƒ¿«¿¿«¿≈¿»≈
,„ÁÈ ÌÈÎÙ‰‰ Ïk כלשהי משמעות תהיה ההפכים בין שלהבדלים מבלי »«¬»ƒ««

‡e‰L ¯Á‡Óהעליון ה'מקיף' dÈa‚Ïeהאור ,Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ≈««∆¿«¿»ƒ¿≈∆¿«≈
אליו  Ì‰ÈL,ביחס ÌÈÂL כי כלל ניכרים יהיו ביניהם שההבדלים מבלי »ƒ¿≈∆

‰ÏeËÈa,מאחר ˙ÈÏÎ˙a ÂÈa‚Ï ÌÈÏËaL כל של המציאות ולגדרי ∆¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ«ƒ
חשיבות אין מהם ÌB˜Óaאחד ·e˙kL BÓÎe ,„ÁÈ ÌÈ¯aÁ˙Ó CÎÏ¿»ƒ¿«¿ƒ««¿∆»¿»

¯Á‡7החסידות eÒt˜בתורת ÏÚ8ÏÚL ,ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ «≈«»∆»ƒ¿»∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯c ‰Ê9 מרום למלאכי הכוונה ש"במרומיו" במדרש ∆»¿«≈«

ÌÈÓהמלאך ÏL ¯N Ï‡ÎÈÓƒ»≈«∆«ƒ
החסד במידת ה' ≈Ï‡È¯·‚Â¿«¿ƒהעובד

L‡ ÏL ¯N במידת ה' את העובד «∆≈
Ê‰,הגבורה, ˙‡ ‰Ê ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆

זה, לצד זה ביחד ופועלים נמצאים והם

בשני  ה' את עובדים שהם למרות

כמו  לזה זה וסותרים שונים אופנים

לזה זה סתירה הם והמים Èkƒשהאש
,Ì‰ÈÈa ÌBÏL ‰NBÚ ‰"aw‰«»»∆»≈≈∆
סתירה  ביניהם אין שבעצם ומגלה

וזאת ÈeÏÈbאמיתית, È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ
'eÎ ‰a¯ בדרגה ‰‡¯‰ אלוקי אור ∆»»«»

Ì‰ÈMÓנעלית  ‰ÏÚÓlL גם ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
להבדלים  משמעות אין ולגביו יחד,

‰ÛÈwnביניהם, ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«««ƒ
ÔBÈÏÚ‰ מהתלבשות שלמעלה »∆¿

הגדרים  מכל ולמעלה פנימית

וניגודים. סתירות אין ולגביו וההבדלים

,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e לעיל למבואר ¿∆≈
ברוך  הקדוש לגבי דבר, של שלאמיתו

לניגודים  מקום אין כלל עצמו, הוא

ולאמיתו  שונים, נבראים בין וסתירות

אחד  דבר היא המציאות כל דבר של

עמוקה  משמעות יש לאלוקות, הבטל

והיא  ÌÚLיותר, „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆ƒ
,‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì˙BÈ‰¡»»¿ƒƒ∆ƒ∆
גדרים  יש מהשניים אחד שלכל ולמרות

ולכאורה  זולתו משל לחלוטין שונים

בצורה  לזה זה סותרים אפילו הם

ÁÈ„קיצונית  ÌÈ„ÓBÚ Ì‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ««
מקבלים  לא ביניהם והניגוד והסתירה

ביטוי ÌÏeËÈaכל ÏÏ‚a,("העליון ("מקיף הנעלה האלוקי האור לגבי ƒ¿«ƒ»
Ì˙BÈ‰ ÌÚ CÏn‰ ÈÙÏ ÏeËÈ·a ÌÈ„ÓBÚL ÌÈ¯N ÈL BÓk¿¿≈»ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈«∆∆ƒ¡»

‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ המלך פני מול אל נמצאים לא הם שכאשר ולמרות »¿ƒƒ∆ƒ∆
ביטוי, לידי ובאים מורגשים הללו ÌÈ‡Lהניגודים ,‰fÓ ‰¯È˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆∆≈»

,ÏÏk ‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ ולא מזה זה הפכיים לא באמת הם יותר, בעומק »¿ƒƒ∆ƒ∆¿»
לזה זה ‰Bcn˙,מנגדים BÓÎe שאר מידת וכן הגבורה מידת החסד, ¿«ƒ

elb˙‰a˙המידות  Ô˙BÈ‰aLבגלוי ומורגשת ניכרת ‰Ôבצורה È¯‰ ∆ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈≈
˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a לשני לחלוטין,˜ÔÈeכללית מזה זה ÔÈÓÈשונים ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ»ƒ
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מּדֹות), לׁשׁש נחלקֹות יֹותר (ּובפרטּיּות ְְְְִִִֵֵֶָָֹּוׂשמאל

ּכלּולֹות  ּבהיֹותן אבל מּזֹו, זֹו הפכּיֹות ְְְֲִִִֵֶָָָׁשהם

הּמּקיפים  ּכל מקֹור ׁשהיא הּבינה, ְְִִִִִִֶַַַַָָּבספירת

ּכלל 10ּכּנֹודע  הפכּיֹות אינן ׁשּבזמן 11, וזהּו . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּוא  הּגל ּות ענין ּכי ּכחֹולמים, היינּו ְְְִִִִַַַָָָהּגלּות

אימא  ּבבטן ּדזעירֿאנּפין "עיּבּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַָּבחינת

כּו'ּדאצילּות ּתלת" ּגֹו ּתלת ולכן 12ּבהתּכּללּות , ְְְְְְֲִִֵַַָָָ

ּבבטן  "מעּוּבר  זעירֿאנּפין ּכאׁשר הּגלּות, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבזמן

להיֹות  מּמׁש, ּכחֹולמים היינּו אזי ְְְֲִִִִַַָָָאימא",

אימא  ׁשּבחינת ּכיון לזה, זה ההפכים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמתחּברים

ּכל  את המחּבר העליֹון הּמּקיף הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּדאצילּות

ּבלי  אמיּתי ּביחּוד ׁשם ׁשּנכללים יחד, ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָההפכים

נאמר  זה ועל ּכלל. ׁשמים 13התחּלקּות אלּביׁש ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשהּׁשמים  ּפירּוׁש, ּכסּותם, אׂשים וׂשק ְְְִִֵֶַַַַָָָקדרּות

יתלּבׁשּו ׁשּלמעלה, הּמּקיפים ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָׁשהם

ּבהם  ּולהתע ּלם להסּתּתר  אחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּבלבּוׁשים

ּבלבּוׁש התלּבׁשּותם והינּו ּגדֹול, והסּתר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבהעלם

הּמּקיף  מלּוּבׁש ׁשּבֹו ׁשּלמּטה, החלֹום ׁשהּוא ְְֲִֶֶֶַַַַַָָׂשק

ׁשני  לחּבר יּוכל ׁשּלכן והסּתר, ּבהעלם ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהעליֹון

עליֹון  הּמּקיף מתלּבׁש הּגלּות ּבזמן וכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהפכים,

להסּתּתר  ּומסּכים ּבלבּוׁשים ּדאצילּות ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָּדבינה

ׁשּמתּפּלל  ּכחֹולמים, היינּו ולכן ּבהם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּולהתעּלם

ּבצרכים  עֹוסק הּתפּלה אחר ּומּיד כּו', ְְְִִִִֵַַַַַָָָָּבכּונה

והיּפּוכֹו, ּדבר ׁשּזה אף ּביתֹו, לפרנסת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּגׁשמּיים

ׁשּתי  ּבהיֹות ּכלל, לזה סֹותר זה אין ּבאמת ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָא

ּפׁשטּות  על (נֹוסף ּדהינּו ׁשמים, מן נסּבּו ְְְִִִַַַַַַָָָהּסיּבֹות
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˙BcÓ LLÏ ˙B˜ÏÁ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e) Ï‡ÓNe מהן אחת שלכל ¿…ƒ¿»ƒ≈∆¿»¿≈ƒ

לה  מיוחדות תכונות Ô˙BÈ‰aיש Ï·‡ ,BfÓ BÊ ˙BiÎÙ‰ Ì‰L ,(∆≈»¿ƒƒ¬»ƒ¿»
המידות  ÏkיחדBÏeÏk˙כאשר ¯B˜Ó ‡È‰L ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa ¿ƒ¿ƒ««ƒ»∆ƒ¿»

Ú„Bpk ÌÈÙÈwn‰10,,וחסידות ÏÏkבקבלה ˙BiÎÙ‰ ÔÈ‡11 ««ƒƒ«»≈»»¿ƒ¿»
המקיפים, ומקור בשורש שם, ובהיותן

וכולן  המידות בין הבדלים אין אכן

אחד. ותוכן אחד ענין

e‰ÊÂ הנזכר של הפנימית המשמעות ¿∆
‰eÈÈלעיל  ˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»ƒ

,ÌÈÓÏBÁk בני של הרוחני מצבם ¿¿ƒ
לחלום  נמשל הגלות בזמן Èkƒישראל

˙ÈÁa ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÈÚƒ¿««»¿ƒ«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ¯eaÈÚ" המידות ƒƒ¿≈«¿ƒ

קטנות, פנים (הנקראות העליונות

ובשונה  אנפין" מ"אריך בשונה

לעומת  רב אור מאיר בהם מהמוחין

‡ÓÈ‡המידות) ÔË·a הבינה ספירת ¿∆∆ƒ»
הבנים") "אם הנקראת המידות, (מקור

˙eÏÈˆ‡c והיא האצילות עולם של «¬ƒ
שטרם  הוולד כמו 'עיבור', של במצב

אלא  גילוי לידי בא לא ועדיין נולד

והסתר  בהעלם ¿»¿eÏlk˙‰a¿ƒ˙נמצא
'eÎ "˙Ïz Bb ˙Ïz12, ¿»¿»

של  באופן היא וההעלם וההתכללות

בכמה  כמבואר שלוש, בתוך שלוש

באחד  ובהם בחסידות, מקומות

"והעניין ממאמרי  האמצעי: אדמו"ר

שב  [שמתחלקת הוא חב"ד מוחין חינת

בהעלם  דעת] בינה, חכמה, לשלוש,

וחג"ת  תפארת] גבורה, [חסד, בחג"ת

הוד, [בנצח, בנה"י בהעלם] [נמצאת

תלת  גו תלת עיבור בחינת שזהו יסוד]

בין  ראשו שהוולד שלוש] בתוך [שלוש

הראש  כפשוטו, בעיבור גם [וכך ברכיו

בין  נעלם – המוחין את המסמל –

נצחֿהודֿיסוד] בחינות הברכיים,

מתעלמים  וחב"ד בהם מתעלמים וחג"ת נה"י, בחינת רק התגלות ואין כידוע

דמוחין  הקטנות בחי' שזהו בנה"י העלמות בב' חב"ד בחינת נמצא בחג"ת

כלל  נפילה בבלתי במקומן בגילוי הן נה"י בחינת [עלֿכלֿפנים] אבל בתכלית

בהעלם  שלו שהמוחין בוולד כמשל ביותר מצומצם בהם שהמוחין רק למטה

בחינת  מצומצם שבגוף בנשמות (וכן כו' ברכיו בין שמונח בראשו והקטנות

טרוד  בהיותו בנה"י וחג"ת בחג"ת וקטנות בהעלם האלוקית דנפש המוחין

תלת". גו תלת לעיבור שנמשל בכלל הגלות בחינת שזהו גופו) בעסקי

ÔË·a ¯aeÚÓ" ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ¯L‡k ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿««»«¬∆¿≈«¿ƒ¿»¿∆∆
,"‡ÓÈ‡,הבינה בספירת ונעלמות מכוסות ‰eÈÈהמידות ÈÊ‡ ƒ»¬«»ƒ

,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÙ‰‰ ÌÈ¯aÁ˙Ó ˙BÈ‰Ï ,LnÓ ÌÈÓÏBÁk כשם ¿¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ∆»∆
לעיל, כמבואר הפכיים, דברים של חיבור יש ÈÁaL˙שבחלום ÔÂÈk≈»∆¿ƒ«

‡ÓÈ‡ הבינה eÏÈˆ‡c˙ספירת ƒ»«¬ƒ
¯aÁÓ‰ ÔBÈÏÚ‰ ÛÈwn‰ ‡e‰««ƒ»∆¿«¿«≈
,„ÁÈ ÌÈÎÙ‰‰ Ïk ˙‡∆»«¬»ƒ««
ÈzÈÓ‡ „eÁÈa ÌL ÌÈÏÏÎpL∆ƒ¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ

,ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ÈÏa כשם ¿ƒƒ¿«¿¿»
וברורה  מוגדרת חלוקה אין שבעיבור

השונים. האברים Ê‰בין ÏÚÂ¿«∆
¯Ó‡13˙e¯„˜ ÌÈÓL LÈaÏ‡ ∆¡««¿ƒ»«ƒ«¿
Ì˙eÒk,חשיכה  ÌÈN‡ ˜NÂ¿«»ƒ¿»

והסתר, העלם ≈Le¯Èt,לשון
˙ÈÁa Ì‰L ÌÈÓM‰L∆«»«ƒ∆≈¿ƒ«

,‰ÏÚÓlL ÌÈÙÈwn‰ כשם ««ƒƒ∆¿«¿»
הארץ  מעל הם כפשוטם שהשמים

ÌÈ¯Á‡ ÌÈLe·Ïa eLaÏ˙Èƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
ÌlÚ˙‰Ïeנוספים  ¯zzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈
Ì‰a הנוספים ÌÏÚ‰aבלבושים »∆¿∆¿≈

eÈ‰Â ,ÏB„b ¯zÒ‰Â¿∆¿≈»¿«¿
‰Ì˙eLaÏ˙ העליונים המקיפים של ƒ¿«¿»

ÌBÏÁ‰ ‡e‰L ˜N Le·Ïaƒ¿«∆«¬
ÛÈwn‰ LaeÏÓ BaL ,‰hÓlL∆¿«»∆¿»««ƒ
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿∆¿≈¿∆¿≈
ÈL ¯aÁÏ ÏÎeÈ ÔÎlL∆»≈«¿«≈¿≈

,ÌÈÎÙ‰ אין המקיף לעומת כי ¬»ƒ
סתירות  ואין ÔÓÊaהבדלים CÎÂ¿»ƒ¿«

ÔBÈÏÚ ÛÈwn‰ LaÏ˙Ó ˙eÏb‰«»ƒ¿«≈««ƒ∆¿
˙eÏÈˆ‡c ‰È·c המידות שורש ¿ƒ»«¬ƒ

נראים  לא ההבדלים ניכרים שבו ולא

¯zzÒ‰Ï ÌÈkÒÓe ÌÈLe·Ïaƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈
,Ì‰a ÌlÚ˙‰Ïe העליון והמקיף ¿ƒ¿«≈»∆

בגלוי  מאיר ולא ‰eÈÈמכוסה ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
,ÌÈÓÏBÁk,אלוקות גילוי ובהעדר ¿¿ƒ

וניגודים  סתירות עם היא ה' עבודת

'eÎ ‰eÎa Ïlt˙nL להכרה לאלוקות,ומגיע וביטול ה' iÓe„באחדות ∆ƒ¿«≈¿«»»ƒ«
,B˙Èa ˙Ò¯ÙÏ ÌÈiÓLb ÌÈÎ¯ˆa ˜ÒBÚ ‰lÙz‰ ¯Á‡ ועושה «««¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¿»«≈

האדם  וכך לאלוקות, בטל שהכול שכח כאילו בדבר ושקוע רבה ביגיעה זאת

הרוחניים  חייו את ‡ÔÈמנהל ˙Ó‡a C‡ ,BÎetÈ‰Â ¯·c ‰fL Û‡«∆∆»»¿ƒ«∆¡∆≈
˙BaÈq‰ ÈzL ˙BÈ‰a ,ÏÏk ‰ÊÏ ¯˙BÒ ‰Ê התבוננות עם התפילה גם ∆≈¿∆¿»ƒ¿¿≈«ƒ

הזה  העולם בענייני והמטריד המייגע העיסוק וגם ה' באחדות »«eaÒוהכרה
ÔÓ ‰ek‰L ,ÔÈÚ‰ ˙eËLt ÏÚ ÛÒB) eÈ‰c ,ÌÈÓL ÔÓƒ»«ƒ¿«¿»««¿»ƒ¿»∆««»»ƒ
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f"kyz'dח ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y

הּתפּלה  ׁשּתהיה היא הּׁשמים מן ׁשהּכּונה ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהענין,

מּצד  כּו') ּבפרנסה העסק ּגם ויהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכּונה,

ּכאחד, אֹותם  המחּבר ּדאימא" עליֹון ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָה"ּמּקיף

ּכחֹולמים, ׁשאנּו אי מרּגיׁשים אנּו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד

הּמּקיף  את הּמלּביׁשים הּלבּוׁשים הסּתרת ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָמּצד

אז  הּלבּוׁשים, ׁשּיסּורּו לעתידֿלבא אבל ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹהעליֹון.

היינּו הּגלּות מׁש ּבכל אׁשר ויׂשּכילּו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָיבינּו

ְְִּכחֹולמים.

את ‡Cג) הוי' ּבׁשּוב ּׁשּכתּוב מה להבין צרי «ְְֲִִֶֶַָָָָָ

ׁשל  הּתׁשּובה ענין מהּו צּיֹון, ְְִִִֶַַַַָׁשיבת

ּדהּנ ּבזה, והענין ז"ל צּיֹון. רּבֹותינּו אמרּו 14ה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

והינּו, לעֹולם, קדמּו הּמׁשיח וימֹות ְְְְִִֶַַַָָָָָׁשּתׁשּובה

מראׁשית  ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל נקרא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹולם

האֹורֹות  לכל הּמקֹור ׁשהּוא סּיּומֹו, עד ְִֶַַַַָָָהּקו

ּתׁשּובה  אבל כּו', הּכלים ּבתֹו ְְְֲִִֵַַָָָהמלּוּבׁשים

למעלה  רק לא ׁשהיא [והינּו, לעֹולם ְְְְְִֶַַַָָָָָֹקדמה

הּמּקיפים  ּכל מקֹור ׁשהיא הּבינה ְְִִִִִִֶַַַַָָמספירת

סדר  מּכל למעלה היא אּלא ְְִִֵֶֶַַַָָָ(ּכּנ"ל),

ׁשל  ה'רׁשימּו' מּבחינת להיֹותּה ְְְְְְִִִִִֶַַָָהׁשּתלׁשלּות],

ּפנּוי' ּומקֹום ּב'חלל הּנׁשאר איןֿסֹוף 15אֹור ְִֵַַָָָָָ

מטי  ולא מטי ּגם 16מּבחינת למעלה ׁשּזהּו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אֹור  להכיל ׁשּיּוכל ּכלי אין ׁשּלכן הּקו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמראׁשית 

האֹורֹות  מּמקֹור למעלה להיֹותּה ְְְְְִִַַָָָָהּתׁשּובה,

ׁשאמרּו וזהּו הּקו. ראׁשית ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָוהּכלים

ז"ל  עֹומדים 17רּבֹותינּו ׁשּבעליּֿתׁשּובה ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֶַַַָָ

צּדיקים  ּכי לעמֹוד, יכֹולים ּגמּורים צּדיקים ְְֲִִִִִִִֵַַַאין

ׁשהּכלים  ּפנימי אֹור מּבחינת ממׁשיכים ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַּגמּורים

סדר  ּכל ׁשּזהּו אֹותֹו, להכיל ְְִִֵֶֶֶָָיכֹולים

 ֿ ּבעלי אבל כּו', הּקו מראׁשית ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָההׁשּתלׁשלּות

ׁשּנעׂשה  ה'רׁשימּו' מּבחינת ממׁשיכים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָּתׁשּובה
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שם.14) מקובצת ובשיטה ב לט, נדרים א. נד, פסחים ב.15)ראה ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה 16)ראה

ועוד. תנו. ע' ח"א תער"ב המשך ה"ד.17)גם פ"ז תשובה הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚ‰ Ìb ‰È‰ÈÂ ,‰eÎa ‰lÙz‰ ‰È‰zL ‡È‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿∆«»≈∆

'eÎ ‰Ò¯Ùa'ה לרצון בסתירה ולא מלאה בהתאמה הדברים vÓ„ושני ( ¿«¿»»ƒ«
,„Á‡k Ì˙B‡ ¯aÁÓ‰ "‡ÓÈ‡c ÔBÈÏÚ ÛÈwn"‰ הם ומבחינתו ««ƒ∆¿¿ƒ»«¿«≈»¿∆»

לעיל, כמבואר לזה, זה סותרים לא ÌÈLÈb¯Óבאמת e‡ ÔÈ‡L „Ú«∆≈»«¿ƒƒ
,ÌÈÓÏBÁk e‡L CÈ‡ לא והדבר ≈∆»¿¿ƒ

וניגוד  כסתירה בעינינו »vÓƒ„נראה
l‰ ˙¯zÒ‰ÌÈLÈaÏn‰ ÌÈLe· «¿»««¿ƒ««¿ƒƒ

ÔBÈÏÚ‰ ÛÈwn‰ לנו ‡˙ וגורמים ∆««ƒ»∆¿
אין  שבאמת בכך ולהכיר לדעת לא

וניגודים. סתירות «¬‡·Ïבבריאה
e¯eÒiL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»

ÌÈLe·l‰ העליון המקיף ואור «¿ƒ
בגילוי, ויאיר eÈ·Èיתגלה Ê‡»»ƒ

eÏÈkNÈÂ כולםCLÓ ÏÎa ¯L‡ ¿«¿ƒ¬∆¿»∆∆
ÌÈÓÏBÁk eÈÈ‰ ˙eÏb‰ ולא «»»ƒ¿¿ƒ

המציאות  את לראות היכולת לנו הייתה

לאמיתה. באמת שהיא כפי

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (‚«»ƒ¿»ƒ«
˙·ÈL ˙‡ 'ÈÂ‰ ·eLa ·e˙kM∆»¿¬»»∆ƒ«
‰·eLz‰ ÔÈÚ e‰Ó ,ÔBiƒ̂«ƒ¿««¿»

ˆÔBiוהחזרה  ÏL?עצמהÔÈÚ‰Â ∆ƒ¿»ƒ¿»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa»∆¿ƒ≈»¿«≈

Ï"Ê14˙BÓÈÂ ‰·eLzL «∆¿»ƒ
,ÌÏBÚÏ eÓ„˜ ÁÈLn‰ ומעלתם «»ƒ«»¿»»

העולם  של מזו יותר וחשובה גדולה

¯„Ò Ïk ‡¯˜ ÌÏBÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿»»≈∆
Âw‰ ˙ÈL‡¯Ó ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿≈≈ƒ««

,BÓeiÒ „Ú היורד האור האלוקי «ƒ
בסדר  בא העולמות לתוך ונמשך

(והדרגות  לדרגה מדרגה מסודר

טבעות  כמו בזו זו ואחוזות קשורות

ב'סדר  הראשונה והדרגה שרשרת) של

הוא  הקו, ראשית היא השתלשלות'

המצומצם  האלוקי האור התחלת

לאחר  שהאיר לעולמות ומותאם

האלוקי  באורו הראשון הצמצום

ובהגדרה  כלל, גבול בלי שהוא המקורי

(בדרגה  מתחילתו ה"קו" נכלל "עולם"

"סדר  של ביותר העליונה

(בדרגה  סופו עד השתלשלות")

השתלשלות") "סדר של ביותר הנמוכה

˙B¯B‡‰ ÏÎÏ ¯B˜n‰ ‡e‰L ובהתאמה מוגבלת במידה שמאירים ∆«»¿»»
האורות הם והנבראים, העולמות של הקליטה CB˙aליכולת ÌÈLaeÏÓ‰«¿»ƒ¿

‡È‰L ,eÈ‰Â] ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ ‰·eLz Ï·‡ ,'eÎ ÌÈÏk‰«≈ƒ¬»¿»»¿»»»¿«¿∆ƒ
לעולם שקדמה È‰L‡התשובה ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯ ‡Ï…«¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ»∆ƒ

‡È‰ ‡l‡ ,(Ï"pk) ÌÈÙÈwn‰ Ïk ¯B˜Ó התשובהÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»««ƒƒ««∆»ƒ¿«¿»ƒ»
˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò"הקו (התחלת) מ"ראשית אפילו d˙BÈ‰Ïלמעלה ,[ ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»

¯B‡ ÏL 'eÓÈL¯'‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿ƒ∆
ÏÏÁ'a ¯‡Lp‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈«ƒ¿»«»»

'Èet ÌB˜Óe15 בקבלה כמבואר »»
עלה  כאשר שבהתחלה, וחסידות

לברוא  הוא ברוך הקדוש של ברצונו

האלוקי  האור מוגבלים, עולמות

את  ממלא היה מוגבל הבלתי האינסופי

לעולמות, הרצון ובעלות המציאות, כל

את  כביכול, הוא, ברוך הקדוש סילק

פנוי' ומקום 'חלל ונוצר הגדול אורו

מקום  נתינת היינו הרוחני, (במובן

גם  אך העולמות, לבריאת ואפשרות)

הלא  הגדול האור וסילוק צמצום לאחר

וסימן  (רושם "רשימו" נותר מוגבל

ÏÂ‡ממנו) ÈËÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»≈¿…
ÈËÓ16, האור היינו מגיע, ולא מגיע »≈

עם  יחד אבל ומתגלה שמאיר האלוקי

נעלה  אור הוא כי מתעלם, גם זה

ממש  בגילוי ÏÚÓÏ‰מלבוא e‰fL∆∆¿«¿»
ÔÈ‡ ÔÎlL ,Âw‰ ˙ÈL‡¯Ó Ìb«≈≈ƒ««∆»≈≈

השתלשלות' וב'סדר ÈÏk¿ƒבעולם
,‰·eLz‰ ¯B‡ ÏÈÎ‰Ï ÏÎeiL∆«¿»ƒ«¿»
¯B˜nÓ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿«¿»ƒ¿
‡e‰L ÌÈÏk‰Â ˙B¯B‡‰»¿«≈ƒ∆

.Âw‰ ˙ÈL‡≈̄ƒ««
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ17 ¿∆∆»¿«≈«

‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa¿»∆«¬≈¿»
ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

,„BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ שבעלי מאחר ¿ƒ«¬
לצדיקים  ביחס מאד נעלים התשובה

ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ Èkƒ«ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ
ÈÓÈt ¯B‡ ˙ÈÁaÓ אור ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

בצורה  ÌÈÏk‰L∆«≈ƒפנימית המתלבש
e‰fL ,B˙B‡ ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿»ƒ∆∆
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk»≈∆«ƒ¿«¿¿

Âw‰ ˙ÈL‡¯Ó הקו הארת סיום ועד ≈≈ƒ««
‰·eLzŒÈÏÚa Ï·‡ ,'eÎ¬»«¬≈¿»

ÌÈÎÈLÓÓ אלוקי אור ‰'¯eÓÈL'ומגלים ˙ÈÁaÓ מהאור הרושם «¿ƒƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
סוף  ÈËÓ,האין ‡ÏÂ ÈËÓ ˙ÈÁaÓ ‰NÚpL באה שלא הדרגה ∆«¬∆ƒ¿ƒ«»≈¿…»≈
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ּגם  למעלה ׁשהּוא מטי, ולא מטי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹמּבחינת

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו הּקו. ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָמראׁשית

ּכי 18ז"ל  מֹותֹו, קֹודם לתׁשּובה זכה רּבנּו ׁשּמׁשה ְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מּבחינת  ׁשהּוא ּגמּור צּדיק היה רּבנּו ְִִִֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

קֹודם  ורק ּבכלים, המלּוּבׁשים ּפנימּיים ְְְְִִִִִֵֶַַָאֹורֹות

מּגדר  ׁשּלמעלה הּתׁשּובה לבחינת זכה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמֹותֹו

ימֹות  ּגם כן ּוכמֹו ּכּנ"ל. לעֹולם, ׁשּקדמה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּכלים,

יּגיעּו לעתידֿלבא ולכן לעֹולם, קדמּו ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמׁשיח

והינּו לעֹולם, ׁשּקדמה הּתׁשּובה ְְְְְִִֶַַַָָָָָלבחינת

אחד. ענינם הּמׁשיח וימֹות ְְִִִֶֶַַָָָָָׁשּתׁשּובה

ּׁשּכתּוב e‰ÊÂד) מה בּגֹוים 19ּגם יאמרּו אז ¿∆ְִֶַַַָָֹ

ענין  ּכי אּלה, עם לעׂשֹות הוי' ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָהגּדיל

ּבירּור  ענין והּוא ּדוקא, ההיפ מן ּבא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּתׁשּובה

ׁשענין  (וכּידּוע הּקליּפֹות מן ּדקדּוׁשה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּניצֹוצֹות

ׁשּלכן  העליֹון, ּתענּוג ּבבחינת מּגיע ּדוקא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָזה

אז  ּפינּו19ּדוקא ׂשחֹוק ֿ 20יּמלא לעתיד ולכן ,( ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ה' הג ּדיל ּבּגֹוים יאמר ּו הּברּורים, ּכל ּבגמר ְְְִִִִִֵַַַָָֹֹלבא

ּבאה  הוי' ּדׁשם ההגּדלה ּכל ּכי אּלה, עם ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָלעׂשֹות

ׁשּנתּבררּו הּניצֹוצים ׁשהם ּדוקא, ההיפ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּתֹו

ּדוקא  .21מהם ְֵֶַָ

אּלה LÈÂה) מסעי, ּפרׁשת עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וגֹו' יׂשראל ּבני ּדהּנה,22מסעי , ְְְְְִִֵֵֵֵַָ

הּללּו, הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה איתא רׁש"י ְְְִִִֵַַַַָָָָָּבפירּוׁש

ׁשּגזר  ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָלהֹודיע

ּתאמר  לא ּבּמדּבר, ולהניעם לטלטלם ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹעליהם

ּכל  למּסע מּמּסע ּומטּולטלים נעים ְְְִִִֶַַָָָָָָׁשהיּו

וכּו'. מנּוחה להם היתה ולא ׁשנה, ְְְְְִֶַָָָָָָָֹארּבעים

ּבנֹו ׁשהיה למל מׁשל אחרת, ּדרׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָּומֹוסיף

ּכיון  לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו ְְְְִֵֶַָָָחֹולה

הּמּסעֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין, ְְִִִִֶֶַַָָָָׁשהיּו

וכּו'. ראׁש את חׁשׁשּת ּכאן יׁשננּו, ּכאן לֹו, ְְְְֶַַַָָָָָָֹאמר
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ב.18) צב, שמע"צ לקו"ת א. רעח, (רע"מ) זח"ג ב.19)ראה שם, א.20)תהלים לא, ברכות מאמר 21)ראה תוכן ע"כ

א).22)הצ"צ. (לג, פרשתנו ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כאמור, ממש, בגילוי ‰Âwומאירה ˙ÈL‡¯Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L הוא ∆¿«¿»«≈≈ƒ««

השתלשלות'. 'סדר של האור תחילת

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ18 בזוהר‰ÎÊ ea¯ ‰LnL ¿∆««∆»¿«≈«∆…∆«≈»»
,B˙BÓ Ì„B˜ ‰·eL˙Ï התשובה למעלת זכה ולא צדיק היה לכן וקודם ƒ¿»∆

למעלה  הצדיק שהיא Èkƒממעלת
¯eÓb ˜Ècˆ ‰È‰ ea¯ ‰LÓ…∆«≈»»«ƒ»
˙B¯B‡ ˙ÈÁaÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«
,ÌÈÏÎa ÌÈLaeÏÓ‰ ÌÈiÓÈt¿ƒƒƒ«¿»ƒ¿≈ƒ
הצדיקים  שעבודת בחסידות כמבואר

מדרגה היא  חיל אל מחיל בעלייה

ומסודרת, הדרגתית בצורה לדרגה

בדרך  שהיא התשובה מעבודת בשונה

נעלה  למצב נחות ממצב וקפיצה דילוג

שיעור  B˙BÓלאין Ì„B˜ ˜¯Â הגיע ¿«∆
שלו  הדרגה מאשר יותר גבוהה לדרגה

ואז  השנים, ÈÁ·Ï˙במהלך ‰ÎÊ»»ƒ¿ƒ«
¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ‰·eLz‰«¿»∆¿«¿»ƒ∆∆
,ÌÏBÚÏ ‰Ó„wL ,ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»»

Ï"pk התשובה עבודת ידי שעל ««
מ"סדר  שלמעלה אלוקי אור נמשך

מהדרגה  למעלה ואפילו השתלשלות"

לאחר  שמאיר ב"קו" ביותר הגבוהה

ÔÎהצמצום. BÓÎe לעבודת בדומה ¿≈
‰ÁÈLnהתשובה  ˙BÓÈ Ìb שבהם «¿«»ƒ«

מגדרי יאיר  שלמעלה אלוקי אור

ÔÎÏÂהעולם  ,ÌÏBÚÏ eÓ„»̃¿»»¿»≈
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח בימותeÚÈbÈ ∆»ƒ»…«ƒ

‰·eLz‰ ˙ÈÁ·Ï הכי בדרגה ƒ¿ƒ««¿»
eÈ‰Âנעלית  ,ÌÏBÚÏ ‰Ó„wL∆»¿»»»¿«¿

ÁÈLn‰ ˙BÓÈÂ ‰·eLzL∆¿»ƒ«»ƒ«
.„Á‡ ÌÈÚƒ¿»»∆»

kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ („·e˙19 ¿∆««∆»
המעלות... "שיר של זה פרק בהמשך

כחולמים" ·ÌÈBbהיינו e¯Ó‡È Ê‡»…¿«ƒ
,‰l‡ ÌÚ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ÏÈc‚‰ƒ¿ƒ¬»»«¬ƒ≈∆
ÔÓ ‡a ‰·eLz‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿»»ƒ

,‡˜Âc CÙÈ‰‰ שהוא מצב מתוך «≈∆«¿»
הקדושה  e¯Èa¯היפך ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«≈

של  הטוב BˆBˆÈp‰«ƒ˙הפרדת
ÔÓ ‰Le„˜c של ‰BtÈÏw˙הרע ƒ¿»ƒ«¿ƒ

‡˜Âc ‰Ê ÔÈÚL Úe„iÎÂ)¿«»«∆ƒ¿»∆«¿»
,ÔBÈÏÚ‰ ‚eÚz ˙ÈÁ·a ÚÈbÓ«ƒ«ƒ¿ƒ««¬»∆¿

היפך  שהם הקליפות את שמבררת עבודה ידי על דווקא נגרם העליון התענוג

התשובה, עבודת ‡Êהקדושה, ‡˜Âc ÔÎlL19 בזמן ולא המשיח, בימות ∆»≈«¿»»
eÈtהזה  ˜BÁN ‡ÏnÈ20 משום יוחנן רבי "אמר ז"ל, חכמינו כמאמר ƒ»≈¿ƒ

אסור  יוחאי: בר שמעון אז רבי שנאמר הזה, בעולם פיו שחוק שימלא לאדם

ולשוננו  פינו שחוק לעשות ימלא ה' הגדיל בגויים שיאמרו בזמן אימתי? רנה

אלה"), ÏŒ„È˙ÚÏ·‡עם ÔÎÏÂ¿»≈∆»ƒ»…
e¯Ó‡È ,ÌÈ¯e¯a‰ Ïk ¯Ó‚aƒ¿«»«≈ƒ…¿
ÌÚ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈc‚‰ ÌÈBba«ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
ÌLc ‰Ïc‚‰‰ Ïk Èk ,‰l‡≈∆ƒ»««¿»»¿≈
CÙÈ‰‰ CBzÓ ‰‡a 'ÈÂ‰¬»»»»ƒ«≈∆
ÌÈˆBˆÈp‰ Ì‰L ,‡˜Âc«¿»∆≈«ƒƒ

Ì‰Ó e¯¯a˙pL הקליפות מתוך ∆ƒ¿»¿≈∆
הקדושה  היפך דווקא Âc21˜‡של «¿»

מתוך  והתעלות בירור של ה' עבודת

עבודת  בדוגמת הקדושה, היפך

"גדולה", הגורמת היא התשובה

ה'. בשם כביכול,

ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
Èa ÈÚÒÓ ‰l‡ ,ÈÚÒÓ ˙L¯t»»««¿≈≈∆«¿≈¿≈

'B‚Â Ï‡¯NÈ22, בהם שחנו ונסעו ƒ¿»≈¿
לארץ  שבאו ועד ממצרים מהיציאה

¯È"Lישראל  Le¯ÈÙa ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈«ƒ
‡˙È‡ מובאe·zÎ ‰nÏ בתורה ƒ»»»ƒ¿¿

כל  ‰n‰,eÏlבפירוט ˙BÚq ««»«»
ÌB˜Ó ÏL ÂÈ„ÒÁ ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«¬»»∆»
לבני  הוא ברוך הקדוש שעשה החסדים

ÊbL¯ישראל, ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«
Ì‰ÈÏÚ בעקבות) הוא ברוך הקדוש ¬≈∆

המרגלים) «¿¿»¿ÌÏËÏËÏחטא
¯Ó‡z ‡Ï ,¯a„na ÌÚÈ‰ÏÂ¿«¬ƒ»«ƒ¿»……«

ולומר  לחשוב תטעה «∆eÈ‰Lאל
ÚqnÓ ÌÈÏËÏeËÓe ÌÈÚ»ƒ¿¿»ƒƒ«»

,‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk ÚqÓÏ בלי ¿«»»«¿»ƒ»»
ÁeÓ‰הפסק  Ì‰Ï ‰˙È‰ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆¿»
'eÎÂ שבמשך מהפסוקים מוכח אלא ¿

עשרים  רק נסעו שנים ושמונה שלושים

גם  היו השנים שבמשך כך מסעות

חנייה. של ארוכות ÛÈÒBÓeƒתקופות
"אלה  הפסוק על פירושו בהמשך רש"י

ÏLÓמסעי" ,˙¯Á‡ ‰L¯c¿»»«∆∆»»
‰ÏBÁ Ba ‰È‰L CÏÓÏ¿∆∆∆»»¿∆
˜BÁ¯ ÌB˜ÓÏ BÎÈÏB‰Â¿ƒ¿»»
,ÔÈ¯ÊBÁ eÈ‰L ÔÂÈk ,B˙B‡t¯Ï¿«¿≈»∆»¿ƒ

ÏÈÁ˙‰Ô‡k ,eLÈ Ô‡k ,BÏ ¯Ó‡ .˙BÚqn‰ Ïk ‰BÓ ÂÈ·‡ ƒ¿ƒ»ƒ∆»««»»«»»«¿»
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ט f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y

הּתפּלה  ׁשּתהיה היא הּׁשמים מן ׁשהּכּונה ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהענין,

מּצד  כּו') ּבפרנסה העסק ּגם ויהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכּונה,

ּכאחד, אֹותם  המחּבר ּדאימא" עליֹון ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָה"ּמּקיף

ּכחֹולמים, ׁשאנּו אי מרּגיׁשים אנּו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד

הּמּקיף  את הּמלּביׁשים הּלבּוׁשים הסּתרת ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָמּצד

אז  הּלבּוׁשים, ׁשּיסּורּו לעתידֿלבא אבל ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹהעליֹון.

היינּו הּגלּות מׁש ּבכל אׁשר ויׂשּכילּו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָיבינּו

ְְִּכחֹולמים.

את ‡Cג) הוי' ּבׁשּוב ּׁשּכתּוב מה להבין צרי «ְְֲִִֶֶַָָָָָ

ׁשל  הּתׁשּובה ענין מהּו צּיֹון, ְְִִִֶַַַַָׁשיבת

ּדהּנ ּבזה, והענין ז"ל צּיֹון. רּבֹותינּו אמרּו 14ה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

והינּו, לעֹולם, קדמּו הּמׁשיח וימֹות ְְְְִִֶַַַָָָָָׁשּתׁשּובה

מראׁשית  ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל נקרא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹולם

האֹורֹות  לכל הּמקֹור ׁשהּוא סּיּומֹו, עד ְִֶַַַַָָָהּקו

ּתׁשּובה  אבל כּו', הּכלים ּבתֹו ְְְֲִִֵַַָָָהמלּוּבׁשים

למעלה  רק לא ׁשהיא [והינּו, לעֹולם ְְְְְִֶַַַָָָָָֹקדמה

הּמּקיפים  ּכל מקֹור ׁשהיא הּבינה ְְִִִִִִֶַַַַָָמספירת

סדר  מּכל למעלה היא אּלא ְְִִֵֶֶַַַָָָ(ּכּנ"ל),

ׁשל  ה'רׁשימּו' מּבחינת להיֹותּה ְְְְְְִִִִִֶַַָָהׁשּתלׁשלּות],

ּפנּוי' ּומקֹום ּב'חלל הּנׁשאר איןֿסֹוף 15אֹור ְִֵַַָָָָָ

מטי  ולא מטי ּגם 16מּבחינת למעלה ׁשּזהּו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אֹור  להכיל ׁשּיּוכל ּכלי אין ׁשּלכן הּקו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמראׁשית 

האֹורֹות  מּמקֹור למעלה להיֹותּה ְְְְְִִַַָָָָהּתׁשּובה,

ׁשאמרּו וזהּו הּקו. ראׁשית ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָוהּכלים

ז"ל  עֹומדים 17רּבֹותינּו ׁשּבעליּֿתׁשּובה ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֶַַַָָ

צּדיקים  ּכי לעמֹוד, יכֹולים ּגמּורים צּדיקים ְְֲִִִִִִִֵַַַאין

ׁשהּכלים  ּפנימי אֹור מּבחינת ממׁשיכים ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַּגמּורים

סדר  ּכל ׁשּזהּו אֹותֹו, להכיל ְְִִֵֶֶֶָָיכֹולים

 ֿ ּבעלי אבל כּו', הּקו מראׁשית ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָההׁשּתלׁשלּות

ׁשּנעׂשה  ה'רׁשימּו' מּבחינת ממׁשיכים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָּתׁשּובה
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שם.14) מקובצת ובשיטה ב לט, נדרים א. נד, פסחים ב.15)ראה ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ ראה 16)ראה

ועוד. תנו. ע' ח"א תער"ב המשך ה"ד.17)גם פ"ז תשובה הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚ‰ Ìb ‰È‰ÈÂ ,‰eÎa ‰lÙz‰ ‰È‰zL ‡È‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿∆«»≈∆

'eÎ ‰Ò¯Ùa'ה לרצון בסתירה ולא מלאה בהתאמה הדברים vÓ„ושני ( ¿«¿»»ƒ«
,„Á‡k Ì˙B‡ ¯aÁÓ‰ "‡ÓÈ‡c ÔBÈÏÚ ÛÈwn"‰ הם ומבחינתו ««ƒ∆¿¿ƒ»«¿«≈»¿∆»

לעיל, כמבואר לזה, זה סותרים לא ÌÈLÈb¯Óבאמת e‡ ÔÈ‡L „Ú«∆≈»«¿ƒƒ
,ÌÈÓÏBÁk e‡L CÈ‡ לא והדבר ≈∆»¿¿ƒ

וניגוד  כסתירה בעינינו »vÓƒ„נראה
l‰ ˙¯zÒ‰ÌÈLÈaÏn‰ ÌÈLe· «¿»««¿ƒ««¿ƒƒ

ÔBÈÏÚ‰ ÛÈwn‰ לנו ‡˙ וגורמים ∆««ƒ»∆¿
אין  שבאמת בכך ולהכיר לדעת לא

וניגודים. סתירות «¬‡·Ïבבריאה
e¯eÒiL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»

ÌÈLe·l‰ העליון המקיף ואור «¿ƒ
בגילוי, ויאיר eÈ·Èיתגלה Ê‡»»ƒ

eÏÈkNÈÂ כולםCLÓ ÏÎa ¯L‡ ¿«¿ƒ¬∆¿»∆∆
ÌÈÓÏBÁk eÈÈ‰ ˙eÏb‰ ולא «»»ƒ¿¿ƒ

המציאות  את לראות היכולת לנו הייתה

לאמיתה. באמת שהיא כפי

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (‚«»ƒ¿»ƒ«
˙·ÈL ˙‡ 'ÈÂ‰ ·eLa ·e˙kM∆»¿¬»»∆ƒ«
‰·eLz‰ ÔÈÚ e‰Ó ,ÔBiƒ̂«ƒ¿««¿»

ˆÔBiוהחזרה  ÏL?עצמהÔÈÚ‰Â ∆ƒ¿»ƒ¿»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa»∆¿ƒ≈»¿«≈

Ï"Ê14˙BÓÈÂ ‰·eLzL «∆¿»ƒ
,ÌÏBÚÏ eÓ„˜ ÁÈLn‰ ומעלתם «»ƒ«»¿»»

העולם  של מזו יותר וחשובה גדולה

¯„Ò Ïk ‡¯˜ ÌÏBÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿»»≈∆
Âw‰ ˙ÈL‡¯Ó ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿≈≈ƒ««

,BÓeiÒ „Ú היורד האור האלוקי «ƒ
בסדר  בא העולמות לתוך ונמשך

(והדרגות  לדרגה מדרגה מסודר

טבעות  כמו בזו זו ואחוזות קשורות

ב'סדר  הראשונה והדרגה שרשרת) של

הוא  הקו, ראשית היא השתלשלות'

המצומצם  האלוקי האור התחלת

לאחר  שהאיר לעולמות ומותאם

האלוקי  באורו הראשון הצמצום

ובהגדרה  כלל, גבול בלי שהוא המקורי

(בדרגה  מתחילתו ה"קו" נכלל "עולם"

"סדר  של ביותר העליונה

(בדרגה  סופו עד השתלשלות")

השתלשלות") "סדר של ביותר הנמוכה

˙B¯B‡‰ ÏÎÏ ¯B˜n‰ ‡e‰L ובהתאמה מוגבלת במידה שמאירים ∆«»¿»»
האורות הם והנבראים, העולמות של הקליטה CB˙aליכולת ÌÈLaeÏÓ‰«¿»ƒ¿

‡È‰L ,eÈ‰Â] ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ ‰·eLz Ï·‡ ,'eÎ ÌÈÏk‰«≈ƒ¬»¿»»¿»»»¿«¿∆ƒ
לעולם שקדמה È‰L‡התשובה ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯ ‡Ï…«¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ»∆ƒ

‡È‰ ‡l‡ ,(Ï"pk) ÌÈÙÈwn‰ Ïk ¯B˜Ó התשובהÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»««ƒƒ««∆»ƒ¿«¿»ƒ»
˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò"הקו (התחלת) מ"ראשית אפילו d˙BÈ‰Ïלמעלה ,[ ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»

¯B‡ ÏL 'eÓÈL¯'‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿ƒ∆
ÏÏÁ'a ¯‡Lp‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈«ƒ¿»«»»

'Èet ÌB˜Óe15 בקבלה כמבואר »»
עלה  כאשר שבהתחלה, וחסידות

לברוא  הוא ברוך הקדוש של ברצונו

האלוקי  האור מוגבלים, עולמות

את  ממלא היה מוגבל הבלתי האינסופי

לעולמות, הרצון ובעלות המציאות, כל

את  כביכול, הוא, ברוך הקדוש סילק

פנוי' ומקום 'חלל ונוצר הגדול אורו

מקום  נתינת היינו הרוחני, (במובן

גם  אך העולמות, לבריאת ואפשרות)

הלא  הגדול האור וסילוק צמצום לאחר

וסימן  (רושם "רשימו" נותר מוגבל

ÏÂ‡ממנו) ÈËÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»≈¿…
ÈËÓ16, האור היינו מגיע, ולא מגיע »≈

עם  יחד אבל ומתגלה שמאיר האלוקי

נעלה  אור הוא כי מתעלם, גם זה

ממש  בגילוי ÏÚÓÏ‰מלבוא e‰fL∆∆¿«¿»
ÔÈ‡ ÔÎlL ,Âw‰ ˙ÈL‡¯Ó Ìb«≈≈ƒ««∆»≈≈

השתלשלות' וב'סדר ÈÏk¿ƒבעולם
,‰·eLz‰ ¯B‡ ÏÈÎ‰Ï ÏÎeiL∆«¿»ƒ«¿»
¯B˜nÓ ‰ÏÚÓÏ d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿«¿»ƒ¿
‡e‰L ÌÈÏk‰Â ˙B¯B‡‰»¿«≈ƒ∆

.Âw‰ ˙ÈL‡≈̄ƒ««
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ17 ¿∆∆»¿«≈«

‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa¿»∆«¬≈¿»
ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

,„BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ שבעלי מאחר ¿ƒ«¬
לצדיקים  ביחס מאד נעלים התשובה

ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ Èkƒ«ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ
ÈÓÈt ¯B‡ ˙ÈÁaÓ אור ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

בצורה  ÌÈÏk‰L∆«≈ƒפנימית המתלבש
e‰fL ,B˙B‡ ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿»ƒ∆∆
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk»≈∆«ƒ¿«¿¿

Âw‰ ˙ÈL‡¯Ó הקו הארת סיום ועד ≈≈ƒ««
‰·eLzŒÈÏÚa Ï·‡ ,'eÎ¬»«¬≈¿»

ÌÈÎÈLÓÓ אלוקי אור ‰'¯eÓÈL'ומגלים ˙ÈÁaÓ מהאור הרושם «¿ƒƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
סוף  ÈËÓ,האין ‡ÏÂ ÈËÓ ˙ÈÁaÓ ‰NÚpL באה שלא הדרגה ∆«¬∆ƒ¿ƒ«»≈¿…»≈
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ּגם  למעלה ׁשהּוא מטי, ולא מטי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹמּבחינת

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו הּקו. ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָמראׁשית

ּכי 18ז"ל  מֹותֹו, קֹודם לתׁשּובה זכה רּבנּו ׁשּמׁשה ְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מּבחינת  ׁשהּוא ּגמּור צּדיק היה רּבנּו ְִִִֵֶֶַַַָָָֹמׁשה

קֹודם  ורק ּבכלים, המלּוּבׁשים ּפנימּיים ְְְְִִִִִֵֶַַָאֹורֹות

מּגדר  ׁשּלמעלה הּתׁשּובה לבחינת זכה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמֹותֹו

ימֹות  ּגם כן ּוכמֹו ּכּנ"ל. לעֹולם, ׁשּקדמה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּכלים,

יּגיעּו לעתידֿלבא ולכן לעֹולם, קדמּו ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמׁשיח

והינּו לעֹולם, ׁשּקדמה הּתׁשּובה ְְְְְִִֶַַַָָָָָלבחינת

אחד. ענינם הּמׁשיח וימֹות ְְִִִֶֶַַָָָָָׁשּתׁשּובה

ּׁשּכתּוב e‰ÊÂד) מה בּגֹוים 19ּגם יאמרּו אז ¿∆ְִֶַַַָָֹ

ענין  ּכי אּלה, עם לעׂשֹות הוי' ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָהגּדיל

ּבירּור  ענין והּוא ּדוקא, ההיפ מן ּבא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּתׁשּובה

ׁשענין  (וכּידּוע הּקליּפֹות מן ּדקדּוׁשה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּניצֹוצֹות

ׁשּלכן  העליֹון, ּתענּוג ּבבחינת מּגיע ּדוקא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָזה

אז  ּפינּו19ּדוקא ׂשחֹוק ֿ 20יּמלא לעתיד ולכן ,( ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ה' הג ּדיל ּבּגֹוים יאמר ּו הּברּורים, ּכל ּבגמר ְְְִִִִִֵַַַָָֹֹלבא

ּבאה  הוי' ּדׁשם ההגּדלה ּכל ּכי אּלה, עם ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָלעׂשֹות

ׁשּנתּבררּו הּניצֹוצים ׁשהם ּדוקא, ההיפ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּתֹו

ּדוקא  .21מהם ְֵֶַָ

אּלה LÈÂה) מסעי, ּפרׁשת עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

וגֹו' יׂשראל ּבני ּדהּנה,22מסעי , ְְְְְִִֵֵֵֵַָ

הּללּו, הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה איתא רׁש"י ְְְִִִֵַַַַָָָָָּבפירּוׁש

ׁשּגזר  ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָלהֹודיע

ּתאמר  לא ּבּמדּבר, ולהניעם לטלטלם ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹעליהם

ּכל  למּסע מּמּסע ּומטּולטלים נעים ְְְִִִֶַַָָָָָָׁשהיּו

וכּו'. מנּוחה להם היתה ולא ׁשנה, ְְְְְִֶַָָָָָָָֹארּבעים

ּבנֹו ׁשהיה למל מׁשל אחרת, ּדרׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָּומֹוסיף

ּכיון  לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו ְְְְִֵֶַָָָחֹולה

הּמּסעֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין, ְְִִִִֶֶַַָָָָׁשהיּו

וכּו'. ראׁש את חׁשׁשּת ּכאן יׁשננּו, ּכאן לֹו, ְְְְֶַַַָָָָָָֹאמר
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כאמור, ממש, בגילוי ‰Âwומאירה ˙ÈL‡¯Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L הוא ∆¿«¿»«≈≈ƒ««

השתלשלות'. 'סדר של האור תחילת

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ18 בזוהר‰ÎÊ ea¯ ‰LnL ¿∆««∆»¿«≈«∆…∆«≈»»
,B˙BÓ Ì„B˜ ‰·eL˙Ï התשובה למעלת זכה ולא צדיק היה לכן וקודם ƒ¿»∆

למעלה  הצדיק שהיא Èkƒממעלת
¯eÓb ˜Ècˆ ‰È‰ ea¯ ‰LÓ…∆«≈»»«ƒ»
˙B¯B‡ ˙ÈÁaÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«
,ÌÈÏÎa ÌÈLaeÏÓ‰ ÌÈiÓÈt¿ƒƒƒ«¿»ƒ¿≈ƒ
הצדיקים  שעבודת בחסידות כמבואר

מדרגה היא  חיל אל מחיל בעלייה

ומסודרת, הדרגתית בצורה לדרגה

בדרך  שהיא התשובה מעבודת בשונה

נעלה  למצב נחות ממצב וקפיצה דילוג

שיעור  B˙BÓלאין Ì„B˜ ˜¯Â הגיע ¿«∆
שלו  הדרגה מאשר יותר גבוהה לדרגה

ואז  השנים, ÈÁ·Ï˙במהלך ‰ÎÊ»»ƒ¿ƒ«
¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ‰·eLz‰«¿»∆¿«¿»ƒ∆∆
,ÌÏBÚÏ ‰Ó„wL ,ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»»

Ï"pk התשובה עבודת ידי שעל ««
מ"סדר  שלמעלה אלוקי אור נמשך

מהדרגה  למעלה ואפילו השתלשלות"

לאחר  שמאיר ב"קו" ביותר הגבוהה

ÔÎהצמצום. BÓÎe לעבודת בדומה ¿≈
‰ÁÈLnהתשובה  ˙BÓÈ Ìb שבהם «¿«»ƒ«

מגדרי יאיר  שלמעלה אלוקי אור

ÔÎÏÂהעולם  ,ÌÏBÚÏ eÓ„»̃¿»»¿»≈
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח בימותeÚÈbÈ ∆»ƒ»…«ƒ

‰·eLz‰ ˙ÈÁ·Ï הכי בדרגה ƒ¿ƒ««¿»
eÈ‰Âנעלית  ,ÌÏBÚÏ ‰Ó„wL∆»¿»»»¿«¿

ÁÈLn‰ ˙BÓÈÂ ‰·eLzL∆¿»ƒ«»ƒ«
.„Á‡ ÌÈÚƒ¿»»∆»

kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ („·e˙19 ¿∆««∆»
המעלות... "שיר של זה פרק בהמשך

כחולמים" ·ÌÈBbהיינו e¯Ó‡È Ê‡»…¿«ƒ
,‰l‡ ÌÚ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ÏÈc‚‰ƒ¿ƒ¬»»«¬ƒ≈∆
ÔÓ ‡a ‰·eLz‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿»»ƒ

,‡˜Âc CÙÈ‰‰ שהוא מצב מתוך «≈∆«¿»
הקדושה  e¯Èa¯היפך ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«≈

של  הטוב BˆBˆÈp‰«ƒ˙הפרדת
ÔÓ ‰Le„˜c של ‰BtÈÏw˙הרע ƒ¿»ƒ«¿ƒ

‡˜Âc ‰Ê ÔÈÚL Úe„iÎÂ)¿«»«∆ƒ¿»∆«¿»
,ÔBÈÏÚ‰ ‚eÚz ˙ÈÁ·a ÚÈbÓ«ƒ«ƒ¿ƒ««¬»∆¿

היפך  שהם הקליפות את שמבררת עבודה ידי על דווקא נגרם העליון התענוג

התשובה, עבודת ‡Êהקדושה, ‡˜Âc ÔÎlL19 בזמן ולא המשיח, בימות ∆»≈«¿»»
eÈtהזה  ˜BÁN ‡ÏnÈ20 משום יוחנן רבי "אמר ז"ל, חכמינו כמאמר ƒ»≈¿ƒ

אסור  יוחאי: בר שמעון אז רבי שנאמר הזה, בעולם פיו שחוק שימלא לאדם

ולשוננו  פינו שחוק לעשות ימלא ה' הגדיל בגויים שיאמרו בזמן אימתי? רנה

אלה"), ÏŒ„È˙ÚÏ·‡עם ÔÎÏÂ¿»≈∆»ƒ»…
e¯Ó‡È ,ÌÈ¯e¯a‰ Ïk ¯Ó‚aƒ¿«»«≈ƒ…¿
ÌÚ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈc‚‰ ÌÈBba«ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
ÌLc ‰Ïc‚‰‰ Ïk Èk ,‰l‡≈∆ƒ»««¿»»¿≈
CÙÈ‰‰ CBzÓ ‰‡a 'ÈÂ‰¬»»»»ƒ«≈∆
ÌÈˆBˆÈp‰ Ì‰L ,‡˜Âc«¿»∆≈«ƒƒ

Ì‰Ó e¯¯a˙pL הקליפות מתוך ∆ƒ¿»¿≈∆
הקדושה  היפך דווקא Âc21˜‡של «¿»

מתוך  והתעלות בירור של ה' עבודת

עבודת  בדוגמת הקדושה, היפך

"גדולה", הגורמת היא התשובה

ה'. בשם כביכול,

ÌÚ ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈ƒ¿»∆ƒ
Èa ÈÚÒÓ ‰l‡ ,ÈÚÒÓ ˙L¯t»»««¿≈≈∆«¿≈¿≈

'B‚Â Ï‡¯NÈ22, בהם שחנו ונסעו ƒ¿»≈¿
לארץ  שבאו ועד ממצרים מהיציאה

¯È"Lישראל  Le¯ÈÙa ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈«ƒ
‡˙È‡ מובאe·zÎ ‰nÏ בתורה ƒ»»»ƒ¿¿

כל  ‰n‰,eÏlבפירוט ˙BÚq ««»«»
ÌB˜Ó ÏL ÂÈ„ÒÁ ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«¬»»∆»
לבני  הוא ברוך הקדוש שעשה החסדים

ÊbL¯ישראל, ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«
Ì‰ÈÏÚ בעקבות) הוא ברוך הקדוש ¬≈∆

המרגלים) «¿¿»¿ÌÏËÏËÏחטא
¯Ó‡z ‡Ï ,¯a„na ÌÚÈ‰ÏÂ¿«¬ƒ»«ƒ¿»……«

ולומר  לחשוב תטעה «∆eÈ‰Lאל
ÚqnÓ ÌÈÏËÏeËÓe ÌÈÚ»ƒ¿¿»ƒƒ«»

,‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk ÚqÓÏ בלי ¿«»»«¿»ƒ»»
ÁeÓ‰הפסק  Ì‰Ï ‰˙È‰ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆¿»
'eÎÂ שבמשך מהפסוקים מוכח אלא ¿

עשרים  רק נסעו שנים ושמונה שלושים

גם  היו השנים שבמשך כך מסעות

חנייה. של ארוכות ÛÈÒBÓeƒתקופות
"אלה  הפסוק על פירושו בהמשך רש"י

ÏLÓמסעי" ,˙¯Á‡ ‰L¯c¿»»«∆∆»»
‰ÏBÁ Ba ‰È‰L CÏÓÏ¿∆∆∆»»¿∆
˜BÁ¯ ÌB˜ÓÏ BÎÈÏB‰Â¿ƒ¿»»
,ÔÈ¯ÊBÁ eÈ‰L ÔÂÈk ,B˙B‡t¯Ï¿«¿≈»∆»¿ƒ

ÏÈÁ˙‰Ô‡k ,eLÈ Ô‡k ,BÏ ¯Ó‡ .˙BÚqn‰ Ïk ‰BÓ ÂÈ·‡ ƒ¿ƒ»ƒ∆»««»»«»»«¿»
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זה  הפכּיים הם (ׁשּלכאֹורה הּפירּוׁשים ּב' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָותֹוכן

חׁשׁשּת ּכאן רצּוי, הּבלּתי הענין ׁשּגם הּוא, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמּזה)

להֹודיע  ׁשּיתהּפ היא ּכּונתֹו וכּו', ראׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאת

ּבּמאסר  ּגם ׁשהיה ּוכפי מקֹום. ׁשל ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָחסדיו

ענין  היה ׁשּבתחילה ּתּמּוז, ּדי"בֿי"ג ְְְְְִִִֶַַָָָָָוהּגאּולה

ׁשהיּו יהּודים עלֿידי ׁשהתחיל רצּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָּבלּתי

(ּדהינּו ראׁש את ּדחׁשׁשּת ּומּצב ְְְְְְֲֶַַַַָָָָֹּבמעמד

הּקצה  מן הּדבר נתהּפ ואחרּֿכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּיבסקציא),

רמה  ּביד לחרּות ׁשּיצא הּקצה, ּוברכּוׁש23אל , ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאסרּו ׁשאּלּו ,ּכ ּכדי ועד יחסי), (ּבאֹופן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּגדֹול

ּכל  ׁשראּו ּובאֹופן אֹותֹו, ׁשחררּו עצמם הם ְְְְִֵֶֶַָָָאֹותֹו,

ּבארץ, לעׂשֹות והגּדיל ה' ׁשהפליא הארץ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָעּמי

ּכסלו  ּבי"ט הּזקן רּבנּו ּבגאּולת ׁשהיה .24ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד לכל ּכח נתינת ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

חטאינּו מּפני הּגלּות, סיּבת את להפֹו ,25עּתה, ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות וכיון 26ּבאֹופן , ְְְְֲִֵֶֶַָֻ

מּמילא  ּבדר יתּבּטל אזי הּגלּות, סיּבת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתתּבּטל

הּיעּוד  ויקּוים הּמסֹובב, יׁשּובּון 27ּגם הוי' ּופדּויי ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ראׁשם. על עֹולם וׂשמחת ּברּנה צּיֹון ְְְִִִַַָָָָֹּובאּו
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f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y

זה  הפכּיים הם (ׁשּלכאֹורה הּפירּוׁשים ּב' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָותֹוכן

חׁשׁשּת ּכאן רצּוי, הּבלּתי הענין ׁשּגם הּוא, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמּזה)

להֹודיע  ׁשּיתהּפ היא ּכּונתֹו וכּו', ראׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאת

ּבּמאסר  ּגם ׁשהיה ּוכפי מקֹום. ׁשל ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָחסדיו

ענין  היה ׁשּבתחילה ּתּמּוז, ּדי"בֿי"ג ְְְְְִִִֶַַָָָָָוהּגאּולה

ׁשהיּו יהּודים עלֿידי ׁשהתחיל רצּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָּבלּתי

(ּדהינּו ראׁש את ּדחׁשׁשּת ּומּצב ְְְְְְֲֶַַַַָָָָֹּבמעמד

הּקצה  מן הּדבר נתהּפ ואחרּֿכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּיבסקציא),

רמה  ּביד לחרּות ׁשּיצא הּקצה, ּוברכּוׁש23אל , ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאסרּו ׁשאּלּו ,ּכ ּכדי ועד יחסי), (ּבאֹופן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּגדֹול

ּכל  ׁשראּו ּובאֹופן אֹותֹו, ׁשחררּו עצמם הם ְְְְִֵֶֶַָָָאֹותֹו,

ּבארץ, לעׂשֹות והגּדיל ה' ׁשהפליא הארץ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָעּמי

ּכסלו  ּבי"ט הּזקן רּבנּו ּבגאּולת ׁשהיה .24ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד לכל ּכח נתינת ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

חטאינּו מּפני הּגלּות, סיּבת את להפֹו ,25עּתה, ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות וכיון 26ּבאֹופן , ְְְְֲִֵֶֶַָֻ

מּמילא  ּבדר יתּבּטל אזי הּגלּות, סיּבת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתתּבּטל

הּיעּוד  ויקּוים הּמסֹובב, יׁשּובּון 27ּגם הוי' ּופדּויי ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ראׁשם. על עֹולם וׂשמחת ּברּנה צּיֹון ְְְִִִַַָָָָֹּובאּו
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זה בתוכנו  מאמר הפותח לפסוק

את  ה' "בשוב שיהיה השיר על המדבר

Ôe·eLÈציון"שיבת  'ÈÂ‰ ÈÈe„Ùe¿≈¬»»¿
˙ÁÓNÂ ‰p¯a ÔBiˆ e‡·e»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«
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.f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הפסוק ‡. שיש 1על (ובפרט הללו" המסעות נכתבו "למה רש"י: שואל וגו'", ישראל בני מסעי "אלה
חסדיו  "להודיע (א) פירושים: ב' ומביא שלפנ"ז), בפרשיות בפרטיות נזכרו שכבר ענינים כו"כ ביניהם

. במדבר ולהניעם לטלטלם עליהם שגזר שאע"פ מקום, מסעות",של עשרים אלא נסעו לא שנה ל"ח  כל .
מונה  אביו התחיל חוזרין, שהיו כיון לרפאותו, רחוק למקום והוליכו חולה בנו שהי' למלך "משל (ב)
הקודמת  בפעם (וכמשנ"ת וכו'" ראשך את חששת כאן הוקרנו כאן ישננו כאן לו, אמר המסעות, 2כל

אלו). ענינים ג' רק המדרש מדברי רש"י מביא מדוע

- טוב לא ענין (ב) לבנ"י, מקום" של "חסדיו - טוב ענין (א) הפכיים: ענינים ב' כאן שיש ונמצא,
. חולה בנו שהי' רצוי "מלך בלתי באופן בנ"י הנהגת עם הקשור שזהו"ע וכו'", ראשך את חששת כאן .

כו'.

למדים ·. פרשה שמכל כמ"פ כמדובר - בתורה זו פרשה קורין שבו הזמן תוכן עם קשור זה וענין
זה  לזמן ושייכות בקשר אלו:3הוראות ענינים ב' בו שיש -

מסעי  מטות הפרשיות שלשת את בהם קורין שלעולם המיצרים", "בין בימי אנו נמצאים - גיסא מחד
גופא, ובזה מחוברים), מטותֿמסעי פרשיות ואז פינחס, פ' גם המיצרים בין בימי קורין (ולפעמים ודברים
קורין  (שהרי הימים תשעת עם גם קשורה מחוברים) כשהן מטותֿמסעי פרשיות (או מסעי פרשת הנה
המיצרים" ד"בין הבלתיֿרצוי הענין שאז עצמו), מנ"א חודש בימי או מנ"א, חודש מברכים בשבת אותה

יותר. בתוקף הוא

תמוז, י"בֿי"ג הגאולה מימי אנו באים - גיסא ולאידך

אדעתי'- איניש "קאי שבו הזמן שזהו לגאולה, שנה ארבעים שמלאו זו, בשנה יתירה ובהדגשה
לשמוע"4דרבי'" ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' ד"נתן הענין ומתחיל ,5-

אמנם הואiptlשהתחילו שלהם ההמשך אבל המיצרים", "בין כולל iniaימי המיצרים", "בין
הקדושה" זו נפש כניסת "תחלת הוא שאז תמוז), (י"ט הברית יום - בזה 6ובמיוחד וכמבואר שכניסת 7, ,

שבאה אלא משנולד, תיכף היא הקדושה שהיא zelbzdaנפש עצמה המילה פעולת כמו המילה, בעת
בבשרכם" והתגלותה 8ieliba"בריתי המשכתה אבל תמוז, בי"ב אמנם שהתחילה לגאולה, בנוגע הוא וכן ,

המיצרים". "בין בימי שלאח"ז, בימים הי'

ישנם‚. הרי המיצרים", "בין דימי הבלתיֿרצוי הענין לכללות בנוגע שגם להוסיף, zezaydויש
למכה רפואה הקדמת בבחי' שהם הצ"צ שבהם, של קצרה ברשימה ).9(כמבואר

עשוי'" מלאכתך כל "כאילו צ"ל השבת שביום - בזה בה"10והענין עצב ו"אין הקביעות 11, וכאשר ,
באב  בתשעה שגם ועד התענית, את השבת דוחה אזי השבת, ביום  היא  באב  ותשעה בתמוז עשר  דשבעה

בשעתו" (ומוסיפים) שלמה "כסעודת סעודה עושים מלכותו 12עצמו בעת הוי'13- כסא על יושב שהי' ,14,
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פרשתנו.1) ריש
ואילך2) סי"ב תשכ"ה מטו"מ ש"פ ע'שיחת חמ"ד (תו"מ

וש"נ. ואילך). 140
וש"נ.3) .378 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
ע"ב.4) ריש ה, ע"ז
ג.5) כט, תבוא
סוס"ד.6) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.7) .280 ע' חמ"ו תו"מ גם ראה

יג.8) יז, לך לך
א'צז.9) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת

ט.10) כ, יתרו ופרש"י מכילתא
(11- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
ס"י.12) סתקנ"ב או"ח טושו"ע
א.13) פג, ב"מ פרש"י
כג.14) כט, הימיםֿא דברי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlibn(oey`x meil)

,daeg mdy xeaiv zepaxw eaixwd ixd dlecb dnaae ,llk daeg
:`xnbd zvxzn .migqta wx `ed weligdy epy recneàîéà- ¥¨

mdy xeaiv zepaxwa `ed weligdy yxtz,íéçñt ïéòkepiide §¥§¨¦
epnfy gqt oaxwk [mitqene micinz oebk] reaw onf mdl yiy
epnf oi`y xeaiv oaxwe .dlecb dnaa wx miaxwy ,oqip c"ia reaw

.dlecb dnaa s` axw epi` ,reaw
:`xnbd zx`anépîwx dticr dlecb dnay dpyy `pzd in - ©¦

,migqtk reaw epnfy xeaiv oaxw oiprlàéä ïBòîL éaø,opax `le ©¦¦§¦
àéðúc,`ziixaaeáéø÷ä àì øeaö óà ,øîBà ïBòîL éaødnaa §©§¨©¦¦§¥©¦Ÿ¦§¦

,dlecbïéàL úBáBç ìáà ,ïîæ íäì òeáwL úBáBçå íéçñt àlà¤¨§¨¦§¤¨©¨¤§©£¨¤¥
,ïîæ íäì òeá÷,dxf dcear ixirye xac mlrd xt oebkàëäå àëä ¨©¨¤§©¨¨§¨¨

dphwa oiae dlecba oia -.áø÷ àìaxwy dn lky mixaeq opaxe Ÿ¨¥

.dlecb dnaa axw cren ld`a

äðùî
ïéa ïéàzyecwäìéLokynd my didykìzyecwíéìLeøé ¥¥¦Ÿ¦§¨©¦

,ycwnd dpapykïéìëBà äìéLaL àlàdzyecw onfaíél÷ íéLã÷ ¤¨¤§¦Ÿ§¦¨¨¦©¦
ìëa éðL øNòîemewnäàBøäxir z` myn ze`xl lekiy - ©£¥¥¦§¨¨¤

,dliyåeli`íéìLeøéáwx mze` milke`äîBçä ïî íéðôìly §¦¨©¦¦§¦¦©¨
.milyexi

ïàëå ïàëå,[milyexie dliy-]íéLã÷ éLã÷dxeng mzyecwy §¨§¨¨§¥¨¨¦
ïéìëàðwxíéòìwä ïî íéðôìycwnd ziaae ,okynd xvg ly ¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦

.okynd xvgl dey dzyecwy dxfrd jeza
:sqep weligäìéL úMeã÷§©¦Ÿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

המשך ביאור למסכת מגילה ליום ראשון עמ' ב



יי f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y

זה  הפכּיים הם (ׁשּלכאֹורה הּפירּוׁשים ּב' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָותֹוכן

חׁשׁשּת ּכאן רצּוי, הּבלּתי הענין ׁשּגם הּוא, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמּזה)

להֹודיע  ׁשּיתהּפ היא ּכּונתֹו וכּו', ראׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאת

ּבּמאסר  ּגם ׁשהיה ּוכפי מקֹום. ׁשל ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָחסדיו

ענין  היה ׁשּבתחילה ּתּמּוז, ּדי"בֿי"ג ְְְְְִִִֶַַָָָָָוהּגאּולה

ׁשהיּו יהּודים עלֿידי ׁשהתחיל רצּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָּבלּתי

(ּדהינּו ראׁש את ּדחׁשׁשּת ּומּצב ְְְְְְֲֶַַַַָָָָֹּבמעמד

הּקצה  מן הּדבר נתהּפ ואחרּֿכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּיבסקציא),

רמה  ּביד לחרּות ׁשּיצא הּקצה, ּוברכּוׁש23אל , ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאסרּו ׁשאּלּו ,ּכ ּכדי ועד יחסי), (ּבאֹופן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּגדֹול

ּכל  ׁשראּו ּובאֹופן אֹותֹו, ׁשחררּו עצמם הם ְְְְִֵֶֶַָָָאֹותֹו,

ּבארץ, לעׂשֹות והגּדיל ה' ׁשהפליא הארץ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָעּמי

ּכסלו  ּבי"ט הּזקן רּבנּו ּבגאּולת ׁשהיה .24ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד לכל ּכח נתינת ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

חטאינּו מּפני הּגלּות, סיּבת את להפֹו ,25עּתה, ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות וכיון 26ּבאֹופן , ְְְְֲִֵֶֶַָֻ

מּמילא  ּבדר יתּבּטל אזי הּגלּות, סיּבת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתתּבּטל

הּיעּוד  ויקּוים הּמסֹובב, יׁשּובּון 27ּגם הוי' ּופדּויי ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ראׁשם. על עֹולם וׂשמחת ּברּנה צּיֹון ְְְִִִַַָָָָֹּובאּו

•
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ח.23) יד, בשלח - הכתוב צז.24)לשון ס"ע ח"א הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש דיו"ט.25)ראה מוסף תפלת יומא 26)לשון

פ"ז. תניא וראה ב. יא.27)פו, נא, יו"ד. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎÂ EL‡¯ ˙‡ zLLÁ הוא ברוך שהקדוש לכך משל שזהו מפרשים ויש »«¿»∆…¿¿

מפרשים  ויש בבנו, המטפל אב כמו אותם מאהבתו במדבר ישראל בבני טיפל

ישראל  בני שבהם המקומות כל את למנות היא והכוונה תוכחה הם שהדברים

הוא. ברוך הקדוש את ‰Ìהכעיסו ‰¯B‡ÎlL) ÌÈLe¯Èt‰ 'a ÔÎB˙Â¿∆«≈ƒ∆ƒ¿»≈
‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ הפירוש כי »¿ƒƒ∆ƒ∆

כל  שלמרות אומר ברש"י הראשון

היו  לא הרבים קשים המסעות טלטולים

לפי  – השני הפירוש ואילו ביותר,

- לעיל האמורה השנייה האפשרות

שהיו  והתלאות הקשיים את מפרט

חולה  כמו בראשו)בדרך החושש

,Èeˆ¯ ÈzÏa‰ ÔÈÚ‰ ÌbL ,‡e‰∆«»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»
'eÎÂ EL‡¯ ˙‡ zLLÁ Ô‡k»»«¿»∆…¿¿

וכאב, חולי המטרה B˙ekמתוך «»»
רצוי  לא דבר כל של הפנימית והכוונה

Ct‰˙iL ‡È‰ לטוב הטוב מהיפך ƒ∆ƒ¿«≈
.ÌB˜Ó ÏL ÂÈ„ÒÁ ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«¬»»∆»

¯Ò‡na Ìb ‰È‰L ÈÙÎe¿ƒ∆»»«««¬»
‰Ïe‡b‰Â הריי"צ הרבי Œ·"Ècשל ¿«¿»¿

,Êenz ‚"È תרפ"ז בשנת «
ÈzÏa ÔÈÚ ‰È‰ ‰ÏÈÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

Èeˆ¯ המאסרÈ„ÈŒÏÚ ÏÈÁ˙‰L »∆ƒ¿ƒ«¿≈
·vÓe „ÓÚÓa eÈ‰L ÌÈ„e‰È¿ƒ∆»¿«¬»«»

EL‡¯ ˙‡ zLLÁc רוחני בחולי ¿»«¿»∆…¿
‡Èˆ˜Ò·i‰ eÈ‰c) ייברייסקיא ¿«¿«∆¿∆¿¿»

של  היהודית סקציה=המחלקה

ברוסיה  הקומניסטית המפלגה

ההם) הימים של Œ¯Á‡Âהסובייטית ,¿««

„Èa ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL ,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ¯·c‰ Ct‰˙ Ck»ƒ¿«≈«»»ƒ«»∆∆«»∆∆»»¿≈¿»
‰Ó¯23, מצרים ביציאת שהיה ÈÒÁÈ),כפי ÔÙB‡a) ÏB„b LeÎ¯·e »»ƒ¿»¿∆«¬ƒ

,B˙B‡ e¯¯ÁL ÌÓˆÚ Ì‰ ,B˙B‡ e¯Ò‡L el‡L ,Ck È„k „ÚÂ¿«¿≈»∆≈∆»¿≈«¿»ƒ¿¿
לטוב  הטוב מהיפך התהפכות זה ‰‡¯ıוהרי ÈnÚ Ïk e‡¯L ÔÙB‡·e¿∆∆»»«≈»»∆

אלה  יהודים גם ÈÏÙ‰L∆ƒ¿ƒ‡שאינם
,ı¯‡a ˙BNÚÏ ÏÈc‚‰Â '‰¿ƒ¿ƒ«¬»»∆
ea¯ ˙Ïe‡‚a ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿««≈

ÂÏÒk Ë"Èa Ô˜f‰24 שכתב כפי «»≈¿ƒ¿≈
צאתו  עם עצמו הזקן אדמו"ר

מהמאסר.

e‰ÊÂ בימים תמוז י"בֿי"ג אירועי ¿∆
‡Á„ההם  ÏÎÏ Ák ˙È˙ Ìb«¿ƒ«…«¿»∆»

,‰zÚ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â הזה בזמן ¿∆»ƒƒ¿»≈«»
,˙eÏb‰ ˙aÈÒ ˙‡ CBÙ‰Ï שהיא «¬∆ƒ««»

eÈ‡ËÁ ÈtÓ25, הקצה מן הפיכה ƒ¿≈¬»≈
הקצה  eNÚאל ˙BB„fL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¬

˙BiÎÊk BÏ26Ïha˙zL ÔÂÈÎÂ , ƒ¿À¿≈»∆ƒ¿«≈
,˙eÏb‰ ˙aÈÒ ולא חטאינו", "מפני ƒ««»

מ"זדונות" שיתהפכו אלא שיתבטלו

C¯„aל"זכיות" Ïha˙È ÈÊ‡¬«ƒ¿«≈¿∆∆
··BÒn‰ Ìb ‡ÏÈnÓ התוצאה ƒ≈»««¿»

הגלות, ‰eÚi„שהיא ÌÈe˜ÈÂ27 ƒ««ƒ
שדומה  המשיח ימות על הנבואי

זה בתוכנו  מאמר הפותח לפסוק

את  ה' "בשוב שיהיה השיר על המדבר

Ôe·eLÈציון"שיבת  'ÈÂ‰ ÈÈe„Ùe¿≈¬»»¿
˙ÁÓNÂ ‰p¯a ÔBiˆ e‡·e»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«

.ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ»«…»
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f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y

זה  הפכּיים הם (ׁשּלכאֹורה הּפירּוׁשים ּב' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָותֹוכן

חׁשׁשּת ּכאן רצּוי, הּבלּתי הענין ׁשּגם הּוא, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמּזה)

להֹודיע  ׁשּיתהּפ היא ּכּונתֹו וכּו', ראׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאת

ּבּמאסר  ּגם ׁשהיה ּוכפי מקֹום. ׁשל ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָחסדיו

ענין  היה ׁשּבתחילה ּתּמּוז, ּדי"בֿי"ג ְְְְְִִִֶַַָָָָָוהּגאּולה

ׁשהיּו יהּודים עלֿידי ׁשהתחיל רצּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָּבלּתי

(ּדהינּו ראׁש את ּדחׁשׁשּת ּומּצב ְְְְְְֲֶַַַַָָָָֹּבמעמד

הּקצה  מן הּדבר נתהּפ ואחרּֿכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּיבסקציא),

רמה  ּביד לחרּות ׁשּיצא הּקצה, ּוברכּוׁש23אל , ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאסרּו ׁשאּלּו ,ּכ ּכדי ועד יחסי), (ּבאֹופן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּגדֹול

ּכל  ׁשראּו ּובאֹופן אֹותֹו, ׁשחררּו עצמם הם ְְְְִֵֶֶַָָָאֹותֹו,

ּבארץ, לעׂשֹות והגּדיל ה' ׁשהפליא הארץ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָעּמי

ּכסלו  ּבי"ט הּזקן רּבנּו ּבגאּולת ׁשהיה .24ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד לכל ּכח נתינת ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוזהּו

חטאינּו מּפני הּגלּות, סיּבת את להפֹו ,25עּתה, ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות וכיון 26ּבאֹופן , ְְְְֲִֵֶֶַָֻ

מּמילא  ּבדר יתּבּטל אזי הּגלּות, סיּבת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתתּבּטל

הּיעּוד  ויקּוים הּמסֹובב, יׁשּובּון 27ּגם הוי' ּופדּויי ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ראׁשם. על עֹולם וׂשמחת ּברּנה צּיֹון ְְְִִִַַָָָָֹּובאּו

•
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ח.23) יד, בשלח - הכתוב צז.24)לשון ס"ע ח"א הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש דיו"ט.25)ראה מוסף תפלת יומא 26)לשון

פ"ז. תניא וראה ב. יא.27)פו, נא, יו"ד. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎÂ EL‡¯ ˙‡ zLLÁ הוא ברוך שהקדוש לכך משל שזהו מפרשים ויש »«¿»∆…¿¿

מפרשים  ויש בבנו, המטפל אב כמו אותם מאהבתו במדבר ישראל בבני טיפל

ישראל  בני שבהם המקומות כל את למנות היא והכוונה תוכחה הם שהדברים

הוא. ברוך הקדוש את ‰Ìהכעיסו ‰¯B‡ÎlL) ÌÈLe¯Èt‰ 'a ÔÎB˙Â¿∆«≈ƒ∆ƒ¿»≈
‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ הפירוש כי »¿ƒƒ∆ƒ∆

כל  שלמרות אומר ברש"י הראשון

היו  לא הרבים קשים המסעות טלטולים

לפי  – השני הפירוש ואילו ביותר,

- לעיל האמורה השנייה האפשרות

שהיו  והתלאות הקשיים את מפרט

חולה  כמו בראשו)בדרך החושש

,Èeˆ¯ ÈzÏa‰ ÔÈÚ‰ ÌbL ,‡e‰∆«»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»
'eÎÂ EL‡¯ ˙‡ zLLÁ Ô‡k»»«¿»∆…¿¿

וכאב, חולי המטרה B˙ekמתוך «»»
רצוי  לא דבר כל של הפנימית והכוונה

Ct‰˙iL ‡È‰ לטוב הטוב מהיפך ƒ∆ƒ¿«≈
.ÌB˜Ó ÏL ÂÈ„ÒÁ ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«¬»»∆»

¯Ò‡na Ìb ‰È‰L ÈÙÎe¿ƒ∆»»«««¬»
‰Ïe‡b‰Â הריי"צ הרבי Œ·"Ècשל ¿«¿»¿

,Êenz ‚"È תרפ"ז בשנת «
ÈzÏa ÔÈÚ ‰È‰ ‰ÏÈÁ˙aL∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

Èeˆ¯ המאסרÈ„ÈŒÏÚ ÏÈÁ˙‰L »∆ƒ¿ƒ«¿≈
·vÓe „ÓÚÓa eÈ‰L ÌÈ„e‰È¿ƒ∆»¿«¬»«»

EL‡¯ ˙‡ zLLÁc רוחני בחולי ¿»«¿»∆…¿
‡Èˆ˜Ò·i‰ eÈ‰c) ייברייסקיא ¿«¿«∆¿∆¿¿»

של  היהודית סקציה=המחלקה

ברוסיה  הקומניסטית המפלגה

ההם) הימים של Œ¯Á‡Âהסובייטית ,¿««

„Èa ˙e¯ÁÏ ‡ˆiL ,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ¯·c‰ Ct‰˙ Ck»ƒ¿«≈«»»ƒ«»∆∆«»∆∆»»¿≈¿»
‰Ó¯23, מצרים ביציאת שהיה ÈÒÁÈ),כפי ÔÙB‡a) ÏB„b LeÎ¯·e »»ƒ¿»¿∆«¬ƒ

,B˙B‡ e¯¯ÁL ÌÓˆÚ Ì‰ ,B˙B‡ e¯Ò‡L el‡L ,Ck È„k „ÚÂ¿«¿≈»∆≈∆»¿≈«¿»ƒ¿¿
לטוב  הטוב מהיפך התהפכות זה ‰‡¯ıוהרי ÈnÚ Ïk e‡¯L ÔÙB‡·e¿∆∆»»«≈»»∆

אלה  יהודים גם ÈÏÙ‰L∆ƒ¿ƒ‡שאינם
,ı¯‡a ˙BNÚÏ ÏÈc‚‰Â '‰¿ƒ¿ƒ«¬»»∆
ea¯ ˙Ïe‡‚a ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿««≈

ÂÏÒk Ë"Èa Ô˜f‰24 שכתב כפי «»≈¿ƒ¿≈
צאתו  עם עצמו הזקן אדמו"ר

מהמאסר.

e‰ÊÂ בימים תמוז י"בֿי"ג אירועי ¿∆
‡Á„ההם  ÏÎÏ Ák ˙È˙ Ìb«¿ƒ«…«¿»∆»

,‰zÚ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â הזה בזמן ¿∆»ƒƒ¿»≈«»
,˙eÏb‰ ˙aÈÒ ˙‡ CBÙ‰Ï שהיא «¬∆ƒ««»

eÈ‡ËÁ ÈtÓ25, הקצה מן הפיכה ƒ¿≈¬»≈
הקצה  eNÚאל ˙BB„fL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¬

˙BiÎÊk BÏ26Ïha˙zL ÔÂÈÎÂ , ƒ¿À¿≈»∆ƒ¿«≈
,˙eÏb‰ ˙aÈÒ ולא חטאינו", "מפני ƒ««»

מ"זדונות" שיתהפכו אלא שיתבטלו

C¯„aל"זכיות" Ïha˙È ÈÊ‡¬«ƒ¿«≈¿∆∆
··BÒn‰ Ìb ‡ÏÈnÓ התוצאה ƒ≈»««¿»

הגלות, ‰eÚi„שהיא ÌÈe˜ÈÂ27 ƒ««ƒ
שדומה  המשיח ימות על הנבואי

זה בתוכנו  מאמר הפותח לפסוק

את  ה' "בשוב שיהיה השיר על המדבר

Ôe·eLÈציון"שיבת  'ÈÂ‰ ÈÈe„Ùe¿≈¬»»¿
˙ÁÓNÂ ‰p¯a ÔBiˆ e‡·e»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«

.ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ»«…»
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.f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הפסוק ‡. שיש 1על (ובפרט הללו" המסעות נכתבו "למה רש"י: שואל וגו'", ישראל בני מסעי "אלה
חסדיו  "להודיע (א) פירושים: ב' ומביא שלפנ"ז), בפרשיות בפרטיות נזכרו שכבר ענינים כו"כ ביניהם

. במדבר ולהניעם לטלטלם עליהם שגזר שאע"פ מקום, מסעות",של עשרים אלא נסעו לא שנה ל"ח  כל .
מונה  אביו התחיל חוזרין, שהיו כיון לרפאותו, רחוק למקום והוליכו חולה בנו שהי' למלך "משל (ב)
הקודמת  בפעם (וכמשנ"ת וכו'" ראשך את חששת כאן הוקרנו כאן ישננו כאן לו, אמר המסעות, 2כל

אלו). ענינים ג' רק המדרש מדברי רש"י מביא מדוע

- טוב לא ענין (ב) לבנ"י, מקום" של "חסדיו - טוב ענין (א) הפכיים: ענינים ב' כאן שיש ונמצא,
. חולה בנו שהי' רצוי "מלך בלתי באופן בנ"י הנהגת עם הקשור שזהו"ע וכו'", ראשך את חששת כאן .

כו'.

למדים ·. פרשה שמכל כמ"פ כמדובר - בתורה זו פרשה קורין שבו הזמן תוכן עם קשור זה וענין
זה  לזמן ושייכות בקשר אלו:3הוראות ענינים ב' בו שיש -

מסעי  מטות הפרשיות שלשת את בהם קורין שלעולם המיצרים", "בין בימי אנו נמצאים - גיסא מחד
גופא, ובזה מחוברים), מטותֿמסעי פרשיות ואז פינחס, פ' גם המיצרים בין בימי קורין (ולפעמים ודברים
קורין  (שהרי הימים תשעת עם גם קשורה מחוברים) כשהן מטותֿמסעי פרשיות (או מסעי פרשת הנה
המיצרים" ד"בין הבלתיֿרצוי הענין שאז עצמו), מנ"א חודש בימי או מנ"א, חודש מברכים בשבת אותה

יותר. בתוקף הוא

תמוז, י"בֿי"ג הגאולה מימי אנו באים - גיסא ולאידך

אדעתי'- איניש "קאי שבו הזמן שזהו לגאולה, שנה ארבעים שמלאו זו, בשנה יתירה ובהדגשה
לשמוע"4דרבי'" ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' ד"נתן הענין ומתחיל ,5-

אמנם הואiptlשהתחילו שלהם ההמשך אבל המיצרים", "בין כולל iniaימי המיצרים", "בין
הקדושה" זו נפש כניסת "תחלת הוא שאז תמוז), (י"ט הברית יום - בזה 6ובמיוחד וכמבואר שכניסת 7, ,

שבאה אלא משנולד, תיכף היא הקדושה שהיא zelbzdaנפש עצמה המילה פעולת כמו המילה, בעת
בבשרכם" והתגלותה 8ieliba"בריתי המשכתה אבל תמוז, בי"ב אמנם שהתחילה לגאולה, בנוגע הוא וכן ,

המיצרים". "בין בימי שלאח"ז, בימים הי'

ישנם‚. הרי המיצרים", "בין דימי הבלתיֿרצוי הענין לכללות בנוגע שגם להוסיף, zezaydויש
למכה רפואה הקדמת בבחי' שהם הצ"צ שבהם, של קצרה ברשימה ).9(כמבואר

עשוי'" מלאכתך כל "כאילו צ"ל השבת שביום - בזה בה"10והענין עצב ו"אין הקביעות 11, וכאשר ,
באב  בתשעה שגם ועד התענית, את השבת דוחה אזי השבת, ביום  היא  באב  ותשעה בתמוז עשר  דשבעה

בשעתו" (ומוסיפים) שלמה "כסעודת סעודה עושים מלכותו 12עצמו בעת הוי'13- כסא על יושב שהי' ,14,
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פרשתנו.1) ריש
ואילך2) סי"ב תשכ"ה מטו"מ ש"פ ע'שיחת חמ"ד (תו"מ

וש"נ. ואילך). 140
וש"נ.3) .378 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
ע"ב.4) ריש ה, ע"ז
ג.5) כט, תבוא
סוס"ד.6) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.7) .280 ע' חמ"ו תו"מ גם ראה

יג.8) יז, לך לך
א'צז.9) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת

ט.10) כ, יתרו ופרש"י מכילתא
(11- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
ס"י.12) סתקנ"ב או"ח טושו"ע
א.13) פג, ב"מ פרש"י
כג.14) כט, הימיםֿא דברי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlibn(oey`x meil)

,daeg mdy xeaiv zepaxw eaixwd ixd dlecb dnaae ,llk daeg
:`xnbd zvxzn .migqta wx `ed weligdy epy recneàîéà- ¥¨

mdy xeaiv zepaxwa `ed weligdy yxtz,íéçñt ïéòkepiide §¥§¨¦
epnfy gqt oaxwk [mitqene micinz oebk] reaw onf mdl yiy
epnf oi`y xeaiv oaxwe .dlecb dnaa wx miaxwy ,oqip c"ia reaw

.dlecb dnaa s` axw epi` ,reaw
:`xnbd zx`anépîwx dticr dlecb dnay dpyy `pzd in - ©¦

,migqtk reaw epnfy xeaiv oaxw oiprlàéä ïBòîL éaø,opax `le ©¦¦§¦
àéðúc,`ziixaaeáéø÷ä àì øeaö óà ,øîBà ïBòîL éaødnaa §©§¨©¦¦§¥©¦Ÿ¦§¦

,dlecbïéàL úBáBç ìáà ,ïîæ íäì òeáwL úBáBçå íéçñt àlà¤¨§¨¦§¤¨©¨¤§©£¨¤¥
,ïîæ íäì òeá÷,dxf dcear ixirye xac mlrd xt oebkàëäå àëä ¨©¨¤§©¨¨§¨¨

dphwa oiae dlecba oia -.áø÷ àìaxwy dn lky mixaeq opaxe Ÿ¨¥

.dlecb dnaa axw cren ld`a

äðùî
ïéa ïéàzyecwäìéLokynd my didykìzyecwíéìLeøé ¥¥¦Ÿ¦§¨©¦

,ycwnd dpapykïéìëBà äìéLaL àlàdzyecw onfaíél÷ íéLã÷ ¤¨¤§¦Ÿ§¦¨¨¦©¦
ìëa éðL øNòîemewnäàBøäxir z` myn ze`xl lekiy - ©£¥¥¦§¨¨¤

,dliyåeli`íéìLeøéáwx mze` milke`äîBçä ïî íéðôìly §¦¨©¦¦§¦¦©¨
.milyexi

ïàëå ïàëå,[milyexie dliy-]íéLã÷ éLã÷dxeng mzyecwy §¨§¨¨§¥¨¨¦
ïéìëàðwxíéòìwä ïî íéðôìycwnd ziaae ,okynd xvg ly ¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦

.okynd xvgl dey dzyecwy dxfrd jeza
:sqep weligäìéL úMeã÷§©¦Ÿ
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f"kyz'dיב ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

באשלמותא" סיהרא דלעת"ל 15ו"קיימא ומצב המעמד ודוגמת מעין זה שהי' ומנוחה 16, שבת שכולו ("יום
העולמים" זכו"17לחיי חיים "טועמי' בבחי' ,(18.

לנהורא  חשוכא דאתהפכא הענין נעשה שעי"ז - תמוז די"בֿי"ג הגאולה לענין בנוגע גם הוא ,19וכן
כזכיות" לו נעשות "זדונות בהפצת 20וע"ד יותר גדול עילוי ניתוסף המאסר (וע"י) לאחרי שדוקא ,

שה  מכמו שאת ביתר הידוע המעיינות הפתגם וע"ד שלפנ"ז, הדורות בכל "הזית 21י' כסלו, לי"ט בנוגע
שמנו" מוציא אותו דוקא,22כשכותשין פטרבורג לאחרי החסידות תורת בהתגלות שניתוסף העילוי שזהו ,

שכן, חסידות. ספרי הדפסת ע"י המעיינות בהפצת ניתוסף לאח"ז שדוקא תמוז, לי"בֿי"ג בנוגע ועד"ז
לאחרי  החסידות ספרי הדפסת אופן לגבי בערך שלא זה הרי חסידות, ספרי כו"כ נדפסו לפנ"ז שגם אף

תמוז  .23י"בֿי"ג

המדינה, חוקי מצד והגבלות קשיים היו ההיא שבמדינה בגלל הוא הדבר שטעם י"ל שלכאורה ואף
שלא  שלפנ"ז בזמנים גם הרי - כו' והגבלות קשיים היו לא שבה אחרת למדינה שיצא לאחרי משא"כ
מהצמחֿצדק, וקצת האמצעי אדמו"ר הזקן, מרבינו אם כי הדפיסו לא הצאר, בזמן כמו כו', הגבלות היו

מהידוע - ידוע 24ולהעיר והרי מוחין, ג' כנגד הגלות,25שהם ענין כ"כ שייך לא המוחין שבבחי'
אם) כי המוחין, בענין כ"כ (לא היא הזה בזמן העבודה עיקר הנה שלכן המדות, בבחי' הוא שעיקרו

עממין  ז' כנגד שהם המדות ז' -בענין

התחיל  שלאח"ז, נשיאינו מרבותינו וגם חסידות, ספרי הדפסת ע"י המעיינות דהפצת הענין עיקר ואילו
תמוז. די"בֿי"ג הגאולה לאחרי

לאור „. שיצא תש"וֿתש"ז, המאמרים בספר תמוז, י"ב של מאמר על להתעכב יש לזה, ובהמשך
עתה  זה :26בדפוס

הנ"ל  המאמרים בספר תמוז י"ב של בעתו"27המאמר "דבר שזהו - הגאולה ענין אודות כי 28מדבר ,
הרי  ולכן הגאולה, חג הוא תמוז בפסוק י"ב ומתחיל הכללית, לגאולה שייך ישועת 29זה מציון יתן "מי

עמו". שבות הוי' בשוב ישראל

המדרש  מאמר זה על ליום 30ומביא קבוע) (זמן פרוסטגמיא וקבעו מלך, לבת שאירס מלך לבן "משל
פרוסטגמיא  אומר הוי מעכב, ומי לשמחתה, מצפה מלך של בתה לשמחתו, מצפה מלך של בנו פלוני,
מעכב, ומי הקב"ה, של לישועתו מחכין וישראל ישראל, של לישועתן מצפה הקב"ה כך מעכב,

שנאמר  באה".31פרוסטגמיא, גאולי ושנת בלבי נקם יום כי

הגמרא  מאמר מביא בלבי", נקם "יום הפסוק .32ובפירוש בלבי נקם יום לאברי "מאי גליתי, ללבי .
המדרש  וכמאמר גליתי", .33לא מתי הקץ על לעמוד קהלת על "ביקש הכתבתיהו כבר הקב"ה א"ל .

. וגו' בלבי נקם יום כי הישר, גלי".ספר למאן פומא גליא, לא לפומא לבא .
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ע'24) תרצ"ט .215 ע' תרצ"ז .141 ס"ע תרצ"ו סה"ש ראה
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דברים25) אדהאמ"צ מאמרי בארוכה בתחלתו.ראה ח"א
וש"נ.

ה'תשכ"ז.26) תמוז הגאולה, ימי - דבר' ה'פתח תאריך
ואילך.27) 114 ע'
כג.28) טו, משלי
ז.29) יד, תהלים
עה"פ.30) תהלים מדרש
ד.31) סג, ישעי'
א.32) צט, סנהדרין
יו"ד.33) פי"ב, קה"ר
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המאמר  הפסוק 34ובסיום על הזקן רבינו פירוש הנעלם 35מביא ש"דבר בלבם", נתן העולם את "גם
מישראל". כאו"א בלב ניתן הגאולה, קץ והוא כל, מעין

נאמר  בנ"י על כי - בזה הביאור לומר אדם"36[ויש קרויים "אתם אתם", "אדמה 37"אדם ע"ש ,
מישראל].38לעליון" כאו"א בלב גם ניתן לכן גליתי", "ללבי שלמעלה, בלב נתגלה הקץ שענין וכיון ,

הו"ע  ו"פומא" המדות, הו"ע "אברי" בעבודה: (וענינם ומלכות" ז"א הם ופומא ש"אברי ומבאר,
. ולפומא לאברי "וזהו מעשה), גם או גילוי הדיבור מאיר אינו ומלכות ז"א שבבחי' לפי גליתי, לא .

בבינה  עתיק דהתגלות גליתי, וללבי בינה, בחי' הוא דלבי גליתי, ללבי אבל נו"ן 39זה, בשער והעיקר ,
עתיק  פנימיות מאיר דשם דלעתיד".40דבינה, הגילוי הוא עתיק ופנימיות ,

גם  ישנה בנ"י אצל כי מישראל", כאו"א בלב ניתן כל מעין הנעלם שדבר נ"ע רבינו שאמר "וזהו
ש"לאברי zeiniptcהעבודה אף גליתי" "ללבי שלכן, מאברים, למעלה שהוא כפי הלב ענין [שזהו הלב

. "רעו"ד גליתי"], .לא היהדות נקודת שהיא הלב, נקודת והיא מטו"ד, שלמעלה הפשוט הרצון והיא . .
. בהעצמות כביכול תופס  ידה שעל לאוא"ס, מישראל שבכאו"א עצמי  דלעתיד התקשרות הגילוי שהוא .

לבוא".

והוא  הלב, פנימיות בינה, פנימיות שהוא נו"ן, ומספרו בינה, בחי' הוא דמ"י יתן, מי "וזהו ומסיים:
יחידה", בחי' שהוא מציון, באה זו וישועה ישראל, ישועת הוא שעי"ז רעו"ד,

תרצ"א - תמוז י"בֿי"ג הגאולה חג בקונטרס גם הכתוב 41וכמשנ"ת בפירוש מציון",42, הוי' "יברכך
של  "יחידו על ורמז, סימן "ציון", רק שהיא לפי והיינו, יחידה, בחי' הנשמה, נקודת היא ש"ציון"

-43עולם"

ענין  ומתגלה נמשך היחידה בחי' גילוי ע"י ולכן גאולה, של ומצב מעמד ישנו היחידה בחי' מצד כי
ול"אברי". ל"פומא" גם הגאולה

הי  מעכב, ומי לגאולה, ומחכים מצפים שניהם וישראל הקב"ה ."וזהו גילוי הוא דיום והיינו ום, .
. היהדות נקודת מישראל בכאו"א נגלות כו'".דבהגלות ישראל ישועת תהי' אז הנה .

הוא ‰. התורה, פנימיות ה"מעיינות", של ענינם כי - חוצה המעיינות הפצת עם גם קשור זה וענין
הגאולה.44שבתורה dcigidבחי' קץ ומתגלה נמשך חוצה, והפצתם המעיינות התגלות ע"י ולכן ,

שאת. ביתר חוצה המעיינות בהפצת ניתוסף שאז כאמור, תמוז, די"ב הענין כללות וזהו

"בתר  אשר והגאולה, השמחה בעל של באורחותיו מההולכים לכאו"א כח נתינת גם מהוה זה וענין
אזיל" גופא .45רישא

הגוף  כאשר שזהו עמאֿדבר שחושבים כפי רק לא הוא אזיל" גופא רישא ד"בתר שהענין ולהעיר,
נפרד  הגוף כאשר אפילו הוא שכן בזה החידוש אלא הראש), רצון ע"פ מתנהג (שהגוף להראש מחובר

סוטה  במסכת שמצינו כפי מהראש, ראשו 46ח"ו "נמצא שכאשר ערופה, עגלה בדין המדידה לאופן בנוגע
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(34.121 ע'
יא.35) ג, קהלת
לא.36) לד, יחזקאל
וש"נ.37) רע"א. סא, יבמות
ועוד.38) ב. כ, רע"א. ג, של"ה ראה
ב.39) קעח, זח"ג ראה
(4049 ס"ע ה'ש"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

וש"נ. ואילך.
ט'41) מכתב (ראה תשכ"ז תמוז ג' - מיוחדת בהוצאה נדפס

ושם, שסא). ע' שנט; ע' חכ"ד אג"ק - זו שנה תמוז י"א תמוז;
(סה"מ בתחלתו תרפ"ז קודש ידיכם שאו ח"א בד"ה קונטרסים

ריז). ע' תרפ"ז סה"מ א. קפח,
ג.42) קלד, ה. קכח, תהלים
א.43) כה, ראה פ' לקו"ת ראה
(תו"מ 44) החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה

ואילך). 260 ע' חמ"ה
א.45) מא, עירובין
ה"ט.46) פ"ט נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם וראה ב. מה,
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עתה  זה :26בדפוס
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הגמרא  מאמר מביא בלבי", נקם "יום הפסוק .32ובפירוש בלבי נקם יום לאברי "מאי גליתי, ללבי .
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. ולפומא לאברי "וזהו מעשה), גם או גילוי הדיבור מאיר אינו ומלכות ז"א שבבחי' לפי גליתי, לא .

בבינה  עתיק דהתגלות גליתי, וללבי בינה, בחי' הוא דלבי גליתי, ללבי אבל נו"ן 39זה, בשער והעיקר ,
עתיק  פנימיות מאיר דשם דלעתיד".40דבינה, הגילוי הוא עתיק ופנימיות ,

גם  ישנה בנ"י אצל כי מישראל", כאו"א בלב ניתן כל מעין הנעלם שדבר נ"ע רבינו שאמר "וזהו
ש"לאברי zeiniptcהעבודה אף גליתי" "ללבי שלכן, מאברים, למעלה שהוא כפי הלב ענין [שזהו הלב

. "רעו"ד גליתי"], .לא היהדות נקודת שהיא הלב, נקודת והיא מטו"ד, שלמעלה הפשוט הרצון והיא . .
. בהעצמות כביכול תופס  ידה שעל לאוא"ס, מישראל שבכאו"א עצמי  דלעתיד התקשרות הגילוי שהוא .

לבוא".

והוא  הלב, פנימיות בינה, פנימיות שהוא נו"ן, ומספרו בינה, בחי' הוא דמ"י יתן, מי "וזהו ומסיים:
יחידה", בחי' שהוא מציון, באה זו וישועה ישראל, ישועת הוא שעי"ז רעו"ד,

תרצ"א - תמוז י"בֿי"ג הגאולה חג בקונטרס גם הכתוב 41וכמשנ"ת בפירוש מציון",42, הוי' "יברכך
של  "יחידו על ורמז, סימן "ציון", רק שהיא לפי והיינו, יחידה, בחי' הנשמה, נקודת היא ש"ציון"

-43עולם"

ענין  ומתגלה נמשך היחידה בחי' גילוי ע"י ולכן גאולה, של ומצב מעמד ישנו היחידה בחי' מצד כי
ול"אברי". ל"פומא" גם הגאולה

הי  מעכב, ומי לגאולה, ומחכים מצפים שניהם וישראל הקב"ה ."וזהו גילוי הוא דיום והיינו ום, .
. היהדות נקודת מישראל בכאו"א נגלות כו'".דבהגלות ישראל ישועת תהי' אז הנה .

הוא ‰. התורה, פנימיות ה"מעיינות", של ענינם כי - חוצה המעיינות הפצת עם גם קשור זה וענין
הגאולה.44שבתורה dcigidבחי' קץ ומתגלה נמשך חוצה, והפצתם המעיינות התגלות ע"י ולכן ,

שאת. ביתר חוצה המעיינות בהפצת ניתוסף שאז כאמור, תמוז, די"ב הענין כללות וזהו

"בתר  אשר והגאולה, השמחה בעל של באורחותיו מההולכים לכאו"א כח נתינת גם מהוה זה וענין
אזיל" גופא .45רישא

הגוף  כאשר שזהו עמאֿדבר שחושבים כפי רק לא הוא אזיל" גופא רישא ד"בתר שהענין ולהעיר,
נפרד  הגוף כאשר אפילו הוא שכן בזה החידוש אלא הראש), רצון ע"פ מתנהג (שהגוף להראש מחובר

סוטה  במסכת שמצינו כפי מהראש, ראשו 46ח"ו "נמצא שכאשר ערופה, עגלה בדין המדידה לאופן בנוגע

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

(34.121 ע'
יא.35) ג, קהלת
לא.36) לד, יחזקאל
וש"נ.37) רע"א. סא, יבמות
ועוד.38) ב. כ, רע"א. ג, של"ה ראה
ב.39) קעח, זח"ג ראה
(4049 ס"ע ה'ש"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

וש"נ. ואילך.
ט'41) מכתב (ראה תשכ"ז תמוז ג' - מיוחדת בהוצאה נדפס

ושם, שסא). ע' שנט; ע' חכ"ד אג"ק - זו שנה תמוז י"א תמוז;
(סה"מ בתחלתו תרפ"ז קודש ידיכם שאו ח"א בד"ה קונטרסים

ריז). ע' תרפ"ז סה"מ א. קפח,
ג.42) קלד, ה. קכח, תהלים
א.43) כה, ראה פ' לקו"ת ראה
(תו"מ 44) החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה

ואילך). 260 ע' חמ"ה
א.45) מא, עירובין
ה"ט.46) פ"ט נפש ושמירת רוצח הל' רמב"ם וראה ב. מה,
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. מוליכין אחר, במקום וגופו אחד מציינים במקום שבזה, החידוש את להדגיש [וכדי הראש" אצל הגוף .
דוקא  סוטה למסכת מהראש 47תמיד הגוף נפרד שעי"ז הדרך, את ועבר ופגם חטא כאשר שגם והיינו, ,[

אזיל". גופא רישא ש"בתר הכלל ישנו אז גם הנה ח"ו,

.Â הגאולה ענין ומתגלה נמשך שבהם המיצרים", "בין שבימי הטוב הענין זהו - לעיל די"ב וכאמור
הגאולה. קץ ומתגלה נמשך ועי"ז חוצה, המעיינות בהפצת ניתוסף שמאז תמוז,

המיצרים", "בין ימי עם הקשורים הבלתיֿרצויים בענינים גם להתבונן שצריך שאף מובן, ומזה
לידי  אם כי ח"ו, עצבות לידי שמביא באופן זה אין הרי - וכו'" ראשך את חששת "כאן רש"י: ובלשון

בתניא  הזקן רבינו שמבאר כפי מטומטם 48מרירות, שלבו היא ש"עצבות למרירות, עצבות שבין החילוק
. מרירות אבל בלבו, חיות שמתמרמר ואין וככל כו'", ולהתמרמר להתפעל בלבו חיות יש הרי אדרבה .

והגלות, החורבן סיבת שזהו ד"חטאינו", הענין כללות שזהו בעבר, שהיו הבלתיֿרצויים הענינים על יותר
מארצנו" גלינו חטאינו התומ"צ 49"מפני לקיום בנוגע להבא על הקבלה וחוזק בתוקף יותר ניתוסף אזי ,

הגלות. המסובב, גם ממילא בדרך מתבטל הסיבה, ובהבטל הגלות, סיבת מתבטלת ועי"ז בשלימות,

היעוד  לקיום משיח 50וזוכים ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ולשמחה", לששון אלו ימים "יהפכו
ממש. בקרוב דידן, בעגלא לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

***

.Ê הענין מתחיל אזי תמוז, די"ב להגאולה שנה ארבעים מלאו זו שבשנה שכיון (ס"ב) לעיל נזכר
לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' ד"נתן הענין ומתחיל דרבי'", אדעתי' איניש ד"קאי
המטה  עבודת ע"י להשיג שיכולים מה לגבי לגמרי באיןֿערוך שהיא מלמעלה מיוחדת כח נתינת שזוהי
ב'אור  הצ"צ של בדרוש יותר ובארוכה תורה, בלקוטי הזקן רבינו של בדרוש כמבואר עצמה, מצד

זה  פסוק על .51התורה',
לעיל  נתבאר ב 52וכבר וגו'", לדעת "לב דרבי'", אדעתי' ד"קאי הענין ישנו הגאולה שכאשר לענין יחס

שהם  - והגאולה השמחה בעל עניני לשאר בנוגע גם כן להיות וצריך יכול אזי שנה, ארבעים לפני שהי'
תש"י, לשנת עד ות"ש תר"צ בשנים שהיו הענינים כמו מאז, שנה ארבעים עברו שלא אף - סוג באותו

וגו'". לדעת "לב דרבי'", אדעתי' ד"קאי הענין ישנו בהם שגם - זו לשנה עד זה, בדורנו והמשכם

ממ"ש  רש"י 5וכדמוכח שמפרש וכפי הזה", היום עד גו' לדעת לב לכם ה' נתן לא 53"ולא ש"לפיכך
הזאת  הברית דברי את ושמרתם לפיכך, יקפיד, ואילך מכאן אבל הזה, היום עד המקום עליכם הקפיד
ארבעים  לפני שנצטוו למצוות בנוגע רק לא היא ואילך מכאן המקום שהקפדת - הכתוב) (כהמשך וגו'"

סוג. באותו שהם ענינים להיותם הארבעים, בשנת שנצטוו אלו גם המצוות, לכל בנוגע אלא שנה,

יש  אזי - עצמו בפני סוג שזהו שבאיןֿערוך, עילוי בו שיש מיוחד ענין אודות מדובר כאשר [ורק
וגו'"]. לדעת ד"לב הענין בו שיתוסף בשביל זה, מענין שנה ארבעים שיעברו צורך

.Á לאחרונה שאירעו למאורעות גם נוגע זה באותו 54וענין שהם - זו בשנה מ"ת זמן שלפני בימים ,
הכתוב  (כלשון גו'" והמופתים "האותות של שגם 55סוג - גו'") לדעת לב לכם ה' ד"נתן לענין בנוגע

וגו'". לדעת לב לכם ה' ד"נתן הענין מצד עתה ניתוסף אליהם ביחס
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דלקמן 47) לקו"ש שצז. ע' חכ"ב קמ. ע' ח"ט אג"ק גם ראה
.11 ע' חי"ג תו"מ .34 הערה (סי"ח) בפנים

פל"א.48)
דיו"ט.49) מוסף תפלת נוסח
בסופן.50) תעניות הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' ראה
תתשט 51) (ע' שם אוה"ת ואילך). ג (מג, תבוא ס"פ לקו"ת

ואילך).
ע'52) (לעיל ס"ג פינחס וש"פ ואילך; סי"ד תמוז י"ב שיחות

.(233 ע' ואילך; 165
ו.53) שם, תבוא
(54) הימים ששת ).l"endבמלחמת
ב.55) שם, תבוא
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מראהֿמקומות  ציוני ובתוספת זה, בענין דובר שכבר שלמרות כדי 56ולפלא, היתה בזה שהכוונה ,
וידעו בזה, ויעיינו -שילמדו שאלות ושואל מישהו בא כאשר לפועל, בנוגע הנה כו', להשיב מה

("מ'פארלירט  לגמרי מתבלבלים - עליהם להשיב יכולים היו נערים וגם ממש, בהם אין דבר של ַשלאמיתו
להשיב. מה יודעים ולא אינגאנצן"), ַזיך

זה  בענין ראשיֿפרקים עתה ידובר .57ולכן

.Ë להאמור בנוגע - לראש מצוה":58ולכל "מלחמת זו שהיתה
צורך  יש מצוה" "מלחמת בשביל כי מצוה", "מלחמת לכאורה שייך לא הזה שבזמן השואלים, ישנם

. מלך להם למנות לארץ, כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות ש"שלש מזה [כמובן מלך ולהכרית במינוי .
וכו'" עמלק של עמלק"59זרעו למלחמת קודם מלך ו"מינוי ע"פ 60, אלא בתחילה מלך מעמידין ו"אין ,[

נביא" וע"פ זקנים שבעים של דין הזה.61בית בזמן שייך אינו זה שכל ,

שגם  נאמר שאם - כו' הפלפול בדרך הרגיל בסגנון זה שאין אף - לדבריהם ראי' להביא ומוסיפים
דמלחמת  הדינים פרטי גם בשולחןֿערוך לכלול צריכים היו מצוה", ד"מלחמת הענין שייך הזה בזמן

לשו"ע מצוה הרמב"ם בין החילוק השייכים62(כידוע דינים גם מביא שהרמב"ם משא"כ , הבית, לזמן
שאין  מוכח, מצוה, מלחמת דיני הובאו לא שבשו"ע ומזה הזה), בזמן השייכים דינים רק הובאו בשו"ע

הזה. בזמן שייך זה

.È:ובכן
תמוה  דבר נמצא - מלך במינוי תלוי מצוה" ד"מלחמת שהגדר דבריהם שלפי להעיר, יש לראש לכל

זאך"): ווילדע ("א ַַביותר

שאול  הי' בישראל הראשון מלך 63המלך דין הי' ליהושע גם - הרמב"ם ולדעת רבינו 64. משה וכן ,
הי' .65מלך

בישראל, מלכים היו לא (שאז שאול המלכת עד יהושע מות לאחרי שהיו המלחמות שכל נמצא ועפ"ז
ממ"ש  החל הארץ, דכיבוש המלחמות ורוב המשך גם כולל - כו') שופטים אם מות 66כי אחרי "ויהי

. .יהושע אתי עלה אחיו לשמעון יהודה ויאמר "מלחמת . של גדר להם הי' לא - וגו'" בכנעני ונלחמה .
מצוה"!

מלך, שהי' יהושע, ע"י היתה ישראל ארץ דכיבוש המלחמה שהתחלת שכיון לומר נדחוק אם ואפילו
חז"ל  (וכלשון הארץ דכיבוש המלחמות המשך כל גם רש"י 67לכן בפירוש גם "שבע 68-שהובא -

ובימי  דבורה בימי שהיו למלחמות בנוגע לומר נצטרך עדיין - מצוה" "מלחמת בגדר הם שכבשו")
הענינים! ושטחיות פשטות היפך שזהו מצוה", "מלחמת בגדר היו שלא יפתח,

החשמונאים: למלחמת בנוגע כן לומר נצטרך וכמו"כ

מלך  דין להם אין נביא, ע"י נמשחו ולא דוד, מבית היו שלא כיון הרי - מלכים אז שהיו אף
מצוה".69לאמיתתו  "מלחמת בגדר אינה מלחמתם הרי שכן, וכיון .

"משוח שמינו שני, בית דסוף ישראל ימי בדברי מצינו גיסא, "משוח 70מלחמה"ולאידך מינוי והרי ,
דוקא. מצוה" ל"מלחמת שייך מלחמה"
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ס"ע 56) חכ"ד באג"ק נדפס - זו שנה מקיץ מענה גם ראה
ואילך. תג

הנ"ל.57) אג"ק גם ראה - לקמן בהבא
סי"ג 58) פינחס ש"פ .(67 ע' (לעיל ס"מ דחה"ש ב' יום שיחת

ואילך). 241 ע' (לעיל
מלכים.59) הל' ריש רמב"ם
ה"ב.)60 שם

ה"ג.61) שם
וש"נ.62) ואילך. 228 ס"ע חכ"ג תו"מ גם ראה

ז.63) פכ"ו, ויק"ר
ה"ג.64) פ"א מלכים הל' ספי"ח. סנהדרין הל' ראה
הי"א.65) פ"ו ביהב"ח הל'
בתחלתו.66) שופטים ס'
ועוד.67) ב. קיח, זבחים א. פט, ב"מ
יו"ד.68) יד, יהושע ח. יב, ראה כד. לב, מטות נג. כו, פינחס

טו. שם,
וש"נ.69) .68 הערה 112 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
תתכ"ה.70) ג"א סדה"ד פס"ז. יוסיפון ראה
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. מוליכין אחר, במקום וגופו אחד מציינים במקום שבזה, החידוש את להדגיש [וכדי הראש" אצל הגוף .
דוקא  סוטה למסכת מהראש 47תמיד הגוף נפרד שעי"ז הדרך, את ועבר ופגם חטא כאשר שגם והיינו, ,[

אזיל". גופא רישא ש"בתר הכלל ישנו אז גם הנה ח"ו,

.Â הגאולה ענין ומתגלה נמשך שבהם המיצרים", "בין שבימי הטוב הענין זהו - לעיל די"ב וכאמור
הגאולה. קץ ומתגלה נמשך ועי"ז חוצה, המעיינות בהפצת ניתוסף שמאז תמוז,

המיצרים", "בין ימי עם הקשורים הבלתיֿרצויים בענינים גם להתבונן שצריך שאף מובן, ומזה
לידי  אם כי ח"ו, עצבות לידי שמביא באופן זה אין הרי - וכו'" ראשך את חששת "כאן רש"י: ובלשון

בתניא  הזקן רבינו שמבאר כפי מטומטם 48מרירות, שלבו היא ש"עצבות למרירות, עצבות שבין החילוק
. מרירות אבל בלבו, חיות שמתמרמר ואין וככל כו'", ולהתמרמר להתפעל בלבו חיות יש הרי אדרבה .

והגלות, החורבן סיבת שזהו ד"חטאינו", הענין כללות שזהו בעבר, שהיו הבלתיֿרצויים הענינים על יותר
מארצנו" גלינו חטאינו התומ"צ 49"מפני לקיום בנוגע להבא על הקבלה וחוזק בתוקף יותר ניתוסף אזי ,

הגלות. המסובב, גם ממילא בדרך מתבטל הסיבה, ובהבטל הגלות, סיבת מתבטלת ועי"ז בשלימות,

היעוד  לקיום משיח 50וזוכים ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ולשמחה", לששון אלו ימים "יהפכו
ממש. בקרוב דידן, בעגלא לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

***

.Ê הענין מתחיל אזי תמוז, די"ב להגאולה שנה ארבעים מלאו זו שבשנה שכיון (ס"ב) לעיל נזכר
לשמוע", ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' ד"נתן הענין ומתחיל דרבי'", אדעתי' איניש ד"קאי
המטה  עבודת ע"י להשיג שיכולים מה לגבי לגמרי באיןֿערוך שהיא מלמעלה מיוחדת כח נתינת שזוהי
ב'אור  הצ"צ של בדרוש יותר ובארוכה תורה, בלקוטי הזקן רבינו של בדרוש כמבואר עצמה, מצד

זה  פסוק על .51התורה',
לעיל  נתבאר ב 52וכבר וגו'", לדעת "לב דרבי'", אדעתי' ד"קאי הענין ישנו הגאולה שכאשר לענין יחס

שהם  - והגאולה השמחה בעל עניני לשאר בנוגע גם כן להיות וצריך יכול אזי שנה, ארבעים לפני שהי'
תש"י, לשנת עד ות"ש תר"צ בשנים שהיו הענינים כמו מאז, שנה ארבעים עברו שלא אף - סוג באותו

וגו'". לדעת "לב דרבי'", אדעתי' ד"קאי הענין ישנו בהם שגם - זו לשנה עד זה, בדורנו והמשכם

ממ"ש  רש"י 5וכדמוכח שמפרש וכפי הזה", היום עד גו' לדעת לב לכם ה' נתן לא 53"ולא ש"לפיכך
הזאת  הברית דברי את ושמרתם לפיכך, יקפיד, ואילך מכאן אבל הזה, היום עד המקום עליכם הקפיד
ארבעים  לפני שנצטוו למצוות בנוגע רק לא היא ואילך מכאן המקום שהקפדת - הכתוב) (כהמשך וגו'"

סוג. באותו שהם ענינים להיותם הארבעים, בשנת שנצטוו אלו גם המצוות, לכל בנוגע אלא שנה,

יש  אזי - עצמו בפני סוג שזהו שבאיןֿערוך, עילוי בו שיש מיוחד ענין אודות מדובר כאשר [ורק
וגו'"]. לדעת ד"לב הענין בו שיתוסף בשביל זה, מענין שנה ארבעים שיעברו צורך

.Á לאחרונה שאירעו למאורעות גם נוגע זה באותו 54וענין שהם - זו בשנה מ"ת זמן שלפני בימים ,
הכתוב  (כלשון גו'" והמופתים "האותות של שגם 55סוג - גו'") לדעת לב לכם ה' ד"נתן לענין בנוגע

וגו'". לדעת לב לכם ה' ד"נתן הענין מצד עתה ניתוסף אליהם ביחס
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דלקמן 47) לקו"ש שצז. ע' חכ"ב קמ. ע' ח"ט אג"ק גם ראה
.11 ע' חי"ג תו"מ .34 הערה (סי"ח) בפנים

פל"א.48)
דיו"ט.49) מוסף תפלת נוסח
בסופן.50) תעניות הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' ראה
תתשט 51) (ע' שם אוה"ת ואילך). ג (מג, תבוא ס"פ לקו"ת

ואילך).
ע'52) (לעיל ס"ג פינחס וש"פ ואילך; סי"ד תמוז י"ב שיחות

.(233 ע' ואילך; 165
ו.53) שם, תבוא
(54) הימים ששת ).l"endבמלחמת
ב.55) שם, תבוא

f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

מראהֿמקומות  ציוני ובתוספת זה, בענין דובר שכבר שלמרות כדי 56ולפלא, היתה בזה שהכוונה ,
וידעו בזה, ויעיינו -שילמדו שאלות ושואל מישהו בא כאשר לפועל, בנוגע הנה כו', להשיב מה

("מ'פארלירט  לגמרי מתבלבלים - עליהם להשיב יכולים היו נערים וגם ממש, בהם אין דבר של ַשלאמיתו
להשיב. מה יודעים ולא אינגאנצן"), ַזיך

זה  בענין ראשיֿפרקים עתה ידובר .57ולכן

.Ë להאמור בנוגע - לראש מצוה":58ולכל "מלחמת זו שהיתה
צורך  יש מצוה" "מלחמת בשביל כי מצוה", "מלחמת לכאורה שייך לא הזה שבזמן השואלים, ישנם

. מלך להם למנות לארץ, כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות ש"שלש מזה [כמובן מלך ולהכרית במינוי .
וכו'" עמלק של עמלק"59זרעו למלחמת קודם מלך ו"מינוי ע"פ 60, אלא בתחילה מלך מעמידין ו"אין ,[

נביא" וע"פ זקנים שבעים של דין הזה.61בית בזמן שייך אינו זה שכל ,

שגם  נאמר שאם - כו' הפלפול בדרך הרגיל בסגנון זה שאין אף - לדבריהם ראי' להביא ומוסיפים
דמלחמת  הדינים פרטי גם בשולחןֿערוך לכלול צריכים היו מצוה", ד"מלחמת הענין שייך הזה בזמן

לשו"ע מצוה הרמב"ם בין החילוק השייכים62(כידוע דינים גם מביא שהרמב"ם משא"כ , הבית, לזמן
שאין  מוכח, מצוה, מלחמת דיני הובאו לא שבשו"ע ומזה הזה), בזמן השייכים דינים רק הובאו בשו"ע

הזה. בזמן שייך זה

.È:ובכן
תמוה  דבר נמצא - מלך במינוי תלוי מצוה" ד"מלחמת שהגדר דבריהם שלפי להעיר, יש לראש לכל

זאך"): ווילדע ("א ַַביותר

שאול  הי' בישראל הראשון מלך 63המלך דין הי' ליהושע גם - הרמב"ם ולדעת רבינו 64. משה וכן ,
הי' .65מלך

בישראל, מלכים היו לא (שאז שאול המלכת עד יהושע מות לאחרי שהיו המלחמות שכל נמצא ועפ"ז
ממ"ש  החל הארץ, דכיבוש המלחמות ורוב המשך גם כולל - כו') שופטים אם מות 66כי אחרי "ויהי

. .יהושע אתי עלה אחיו לשמעון יהודה ויאמר "מלחמת . של גדר להם הי' לא - וגו'" בכנעני ונלחמה .
מצוה"!

מלך, שהי' יהושע, ע"י היתה ישראל ארץ דכיבוש המלחמה שהתחלת שכיון לומר נדחוק אם ואפילו
חז"ל  (וכלשון הארץ דכיבוש המלחמות המשך כל גם רש"י 67לכן בפירוש גם "שבע 68-שהובא -

ובימי  דבורה בימי שהיו למלחמות בנוגע לומר נצטרך עדיין - מצוה" "מלחמת בגדר הם שכבשו")
הענינים! ושטחיות פשטות היפך שזהו מצוה", "מלחמת בגדר היו שלא יפתח,

החשמונאים: למלחמת בנוגע כן לומר נצטרך וכמו"כ

מלך  דין להם אין נביא, ע"י נמשחו ולא דוד, מבית היו שלא כיון הרי - מלכים אז שהיו אף
מצוה".69לאמיתתו  "מלחמת בגדר אינה מלחמתם הרי שכן, וכיון .

"משוח שמינו שני, בית דסוף ישראל ימי בדברי מצינו גיסא, "משוח 70מלחמה"ולאידך מינוי והרי ,
דוקא. מצוה" ל"מלחמת שייך מלחמה"
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ס"ע 56) חכ"ד באג"ק נדפס - זו שנה מקיץ מענה גם ראה
ואילך. תג

הנ"ל.57) אג"ק גם ראה - לקמן בהבא
סי"ג 58) פינחס ש"פ .(67 ע' (לעיל ס"מ דחה"ש ב' יום שיחת

ואילך). 241 ע' (לעיל
מלכים.59) הל' ריש רמב"ם
ה"ב.)60 שם

ה"ג.61) שם
וש"נ.62) ואילך. 228 ס"ע חכ"ג תו"מ גם ראה

ז.63) פכ"ו, ויק"ר
ה"ג.64) פ"א מלכים הל' ספי"ח. סנהדרין הל' ראה
הי"א.65) פ"ו ביהב"ח הל'
בתחלתו.66) שופטים ס'
ועוד.67) ב. קיח, זבחים א. פט, ב"מ
יו"ד.68) יד, יהושע ח. יב, ראה כד. לב, מטות נג. כו, פינחס

טו. שם,
וש"נ.69) .68 הערה 112 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
תתכ"ה.70) ג"א סדה"ד פס"ז. יוסיפון ראה



f"kyz'dטז ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

הרמב"ם  כמ"ש כוזיבא, בן אודות מהסיפור להוכיח יש .71וכן עקיבא שהוא ש"רבי עליו אומר הי' .
. שנהרג ("עד המשיח" הס המלך לו שהיו ועכצ"ל, שאינו"), להם נודע כמ"ש . המשיח, של ימנים

שמביא 72הרמב"ם  וכפי ה'", מלחמות ש"ילחם הוא מהם הפסוק 73שאחד אדוני 74את ה' מלחמות "כי
הם  מצוה" ו"מלחמת ה'" ש"מלחמות לומר (ודוחק מצוה" "מלחמת בודאי היא זו מלחמה והרי נלחם",
במלך  תלוי' אינה - מלך  אז הי' שלא כוזיבא בן שנלחם - מצוה" ש"מלחמת ועכצ"ל, שונים). גדרים

דוקא.

.‡È:העיקר והוא ועוד
מצוה" "מלחמת של ההלכתי לגדר הכוונה היתה לא - מצוה" "מלחמת אודות mihxtdבהמדובר lka,

היא הכוונה daאלא szzydl devny dnglnl הרמב"ם כדברי - ישראל על להגן המלחמה שזוהי "אי 75, :
מלך. במינוי תלוי אינו בודאי זה וענין עליהם", שבא צר מיד ישראל ועזרת כו', מצוה מלחמת היא זו

שבת  בהלכות - בשו"ע גם אלא) ברמב"ם, רק (לא הובא זה דין עיירות 76ואכן על שצרו "עכו"ם :
. ו"ישראל השבת", את עליהם ומחללין זיין בכלי עליהם יוצאים .devn לבוא שיכולין ישראל כל על

בשבת" הגוים מיד ולהצילם שבמצור לאחיהם ולעזור .77לצאת

בגמרא  כדאיתא לארץ, בחוץ גם הוא כן אלא דוקא, ישראל לארץ שייך אינו זה שענין גם 78ומה

הס  כעיר "ובבל - ישראל" עיירות על שצרו "נכרים לגבי לספר" הסמוכה "עיר לדין לספר בנוגע מוכה
נהרדעא". לספר) סמוכה דהויא בבבל עיר זו (אי ותרגומא דמיא,

.·È,'כו בלתיֿרצוי ענין בגלל הי' זה שכל - המלחמה לסיבת גם להתייחס שיש לטענה בנוגע ועד"ז
כו'. לגופה צריכה שאינה מלאכה בבחינת זה והרי

וחנוכה: דפורים מהנס - זה על והמענה

רז"ל  אמרו - לפורים היתה 79בנוגע זה ובגלל כלי'", הדור שבאותו ישראל של שונאיהם ש"נתחייבו
כו'. הגזירה

וחסידות  קבלה בספרי יותר ובארוכה מוסר, בספרי כמבואר - בחנוכה של 80ועד"ז הרוחני שהמצב ,
כל  ש"טמאו באופן הרשעה יון מלכות התגברות להיות יכולה היתה שלכן המדריגה, בשפל אז הי' בנ"י 

גדול" כהן של בחותמו מונח שהי' שמן של אחד "פך אלא נשאר ולא היחידה 81השמנים", בחי' שזהו"ע ,
כו'.

הדבר  ברור ואעפ"כ, בלתיֿרצוי, ומצב מעמד בגלל בנס הצורך הי' בחנוכה והן בפורים שהן ונמצא,
נפק"מ  שאין מוכח, ומזה כו'. ומלכות בשם הנסים ברכת עליו ומברכים הנס, מעלת בגודל גורע זה שאין

נס. של לענין הוצרכו שבגללה הסיבה מהי

הגמרא  מדברי גם כמה82ולהעיר "אדרבה, נס: לו שנעשה אדם סדרי rexbאודות לו שנשתנו זה אדם
הנס. מעלת מגודל גורע זה אין ואעפ"כ בראשית",

.‚È.'כו בלתיֿרצויים לענינים הנס תוצאות את שמנצלים לטענה בנוגע ועד"ז
זה: על והמענה

ומיד  שתיכף יתכן איך התמיהה: ידועה - שלאחריו החטאים כל וסיבת שורש - העגל לחטא בנוגע
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ה"ג.71) פי"א מלכים הל'
ה"ד.72) שם
ספ"ז.73) שם
כח.74) כה, שמואלֿא
רפ"ה.75) מלכים הל'
ס"ו.76) סשכ"ט או"ח שו"ע

הכ"ג.77) פ"ב שבת הל' רמב"ם
(ובפרש"י).78) א מה, עירובין
א.79) יב, מגילה
וש"נ.80) ואילך. קסג ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה
ב.81) כא, שבת
ב.82) נג, שם
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חז"ל  במדרשי כדאיתא - בזה ומהביאורים חמור?! הכי בחטא נכשלו מתןֿתורה ירד 83לאחרי שכאשר
את  עשו ולכן בזה, ונתקנאו שבמרכבה, שור" "פני בנ"י ראו כו', המרכבה עם יחד במ"ת סיני הר על ה'

כו'. בדמותו העגל

סיני"d`vezkyונמצא, הר על ה' ד"וירד עד 84מהענין אשר העגל, חטא של חמור הכי הענין הי' ,
כמ"ש  כו', הפרעון את להשלים יכולים לא הזה על 85היום באה פורענות ש"אין ופקדתי", פקדי "וביום

העגל" עון מפרעון קצת בה שאין .86ישראל

ד"וירד  הענין מעלת מגודל ח"ו יגרע העגל, דחטא התוצאה שבגלל לומר הדעת על יעלה האם ובכן:
הגזירה  ביטול נפעל שעי"ז כו', המרכבה עם סיני", הר על לתחתונים?!...87ה' ירדו לא שעליונים

להלכה: גם נוגע זה וענין

במשנה  במרחץ 88איתא רוחץ שהי' בעכו ר"ג את הי') כוכבים עובד (מין פלוספוס בן פרוקלוס  "שאל :
בידך  ידבק לא בתורתכם כתוב לי', אמר  בחצרה), עומד והמרחץ כוכבים עבודת (שם אפרודיטי של

החרם  מן .89מאומה לו אמר אפרודיטי, של במרחץ רוחץ אתה מה מפני היא , בגבולה, באתי לא אני .
את  גוזלת שתהא הימנה כל ולא למרחץ, הבא לכל נעשה והמרחץ לה, קודם (שהמרחץ בגבולי" באה

הרבים).

במשנה  איתא מבטלה,90ועד"ז אינו למה כוכבים, בעבודת רצונו אין אם ברומי, הזקנים את "שאלו :
וללבנה  לחמה עובדין הן הרי מבטלו, הי' עובדין, היו בו לעולם צורך שאין לדבר אילו להן, אמרו
נוהג, כמנהגו עולם "אלא מסיימת: והגמרא (בתמי'), השוטים" מפני עולמו יאבד ולמזלות, ולכוכבים

הדין". את ליתן עתידין שקלקלו ושוטים

באופן  המרכבה התגלות את וניצלו שטות, רוח בהם שנכנסה השוטים, מפני וכי בנדו"ד: הוא וכן
המרכבה?! התגלות את הקב"ה ימנע בלתיֿרצוי,

כמ"ש  והירח, מהשמש גשמית להנאה בנוגע -91וכן ירחים" גרש וממגד שמש תבואות "ממגד
והירח. מהשמש ההנאה את הקב"ה ימנע  לא וללבנה, לחמה שעובדין השוטים " ש"מפני

דבר  אלא אינו הרחיצה שענין למרות הנה אפרודיטי", של מ"מרחץ להנאה בנוגע שאפילו ועד
לו  אין אעפ"כ, מרחצאות, עוד ישנם שהרי דוקא, זה במרחץ לרחוץ מוכרח שאינו גם ומה הרשות,
ישנו  אם הרבים"; את גוזלת שתהא הימנה כל ו"לא בגבולי", באה ש"היא כיון בה, מלרחוץ להימנע

להיפך! ולא ולבטלו, לגרשו יש בלתיֿרצוי, ענין

.„È:לאחרונה שאירעו למאורעות בנוגע לעיל האמור מכל המורם
הן  ומה לזה, שגרמה הסיבה מה לאו, אם מצוה" "מלחמת של הלכתי גדר לזה יש אם נפק"מ אין

היחידה. הבחינה שזוהי - התורה ע"פ  המצב את לבחון יש אלא מזה; שבאים התוצאות

בנוגע  רק ולא עליהם", שבא צר מיד ישראל "עזרת שהוצרכו ומצב מעמד זה שהי' הדבר, ברור ובכן:
בארצנו  שנמצאים בנ"י של ביותר גדול למספר בנוגע אלא כו', מישראל עשרה או מישראל, לאחד

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הרמב"ם 92הקדושה, פס"ד ע"פ אשר ,93

וכמו"כ  תבל; קצוי בכל ישראל לכלל גם נוגע זה שהי' ועד ישראל, בארץ יהודים יהיו שתמיד בהכרח
הטבע. מדרך למעלה נסי, באופן היתה שההצלה הדבר ברור
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ח.83) פמ"ג, ה. פמ"ב, ב. פ"ג, שמו"ר כא. תשא תנחומא
כ.84) יט, יתרו
לד.85) לב, תשא
עה"פ.86) פרש"י
ועוד.87) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(ובפרש"י).88) ב מד, ע"ז

יח.89) יג, ראה פ'
ב.90) נד, שם
יד.91) לג, ברכה
יב.92) יא, עקב
קידוה"ח 93) הל' לרמב"ם צפע"נ וראה קנג. מ"ע סהמ"צ
ספ"ה.
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הרמב"ם  כמ"ש כוזיבא, בן אודות מהסיפור להוכיח יש .71וכן עקיבא שהוא ש"רבי עליו אומר הי' .
. שנהרג ("עד המשיח" הס המלך לו שהיו ועכצ"ל, שאינו"), להם נודע כמ"ש . המשיח, של ימנים

שמביא 72הרמב"ם  וכפי ה'", מלחמות ש"ילחם הוא מהם הפסוק 73שאחד אדוני 74את ה' מלחמות "כי
הם  מצוה" ו"מלחמת ה'" ש"מלחמות לומר (ודוחק מצוה" "מלחמת בודאי היא זו מלחמה והרי נלחם",
במלך  תלוי' אינה - מלך  אז הי' שלא כוזיבא בן שנלחם - מצוה" ש"מלחמת ועכצ"ל, שונים). גדרים

דוקא.

.‡È:העיקר והוא ועוד
מצוה" "מלחמת של ההלכתי לגדר הכוונה היתה לא - מצוה" "מלחמת אודות mihxtdבהמדובר lka,

היא הכוונה daאלא szzydl devny dnglnl הרמב"ם כדברי - ישראל על להגן המלחמה שזוהי "אי 75, :
מלך. במינוי תלוי אינו בודאי זה וענין עליהם", שבא צר מיד ישראל ועזרת כו', מצוה מלחמת היא זו

שבת  בהלכות - בשו"ע גם אלא) ברמב"ם, רק (לא הובא זה דין עיירות 76ואכן על שצרו "עכו"ם :
. ו"ישראל השבת", את עליהם ומחללין זיין בכלי עליהם יוצאים .devn לבוא שיכולין ישראל כל על

בשבת" הגוים מיד ולהצילם שבמצור לאחיהם ולעזור .77לצאת

בגמרא  כדאיתא לארץ, בחוץ גם הוא כן אלא דוקא, ישראל לארץ שייך אינו זה שענין גם 78ומה

הס  כעיר "ובבל - ישראל" עיירות על שצרו "נכרים לגבי לספר" הסמוכה "עיר לדין לספר בנוגע מוכה
נהרדעא". לספר) סמוכה דהויא בבבל עיר זו (אי ותרגומא דמיא,

.·È,'כו בלתיֿרצוי ענין בגלל הי' זה שכל - המלחמה לסיבת גם להתייחס שיש לטענה בנוגע ועד"ז
כו'. לגופה צריכה שאינה מלאכה בבחינת זה והרי

וחנוכה: דפורים מהנס - זה על והמענה

רז"ל  אמרו - לפורים היתה 79בנוגע זה ובגלל כלי'", הדור שבאותו ישראל של שונאיהם ש"נתחייבו
כו'. הגזירה

וחסידות  קבלה בספרי יותר ובארוכה מוסר, בספרי כמבואר - בחנוכה של 80ועד"ז הרוחני שהמצב ,
כל  ש"טמאו באופן הרשעה יון מלכות התגברות להיות יכולה היתה שלכן המדריגה, בשפל אז הי' בנ"י 

גדול" כהן של בחותמו מונח שהי' שמן של אחד "פך אלא נשאר ולא היחידה 81השמנים", בחי' שזהו"ע ,
כו'.

הדבר  ברור ואעפ"כ, בלתיֿרצוי, ומצב מעמד בגלל בנס הצורך הי' בחנוכה והן בפורים שהן ונמצא,
נפק"מ  שאין מוכח, ומזה כו'. ומלכות בשם הנסים ברכת עליו ומברכים הנס, מעלת בגודל גורע זה שאין

נס. של לענין הוצרכו שבגללה הסיבה מהי

הגמרא  מדברי גם כמה82ולהעיר "אדרבה, נס: לו שנעשה אדם סדרי rexbאודות לו שנשתנו זה אדם
הנס. מעלת מגודל גורע זה אין ואעפ"כ בראשית",

.‚È.'כו בלתיֿרצויים לענינים הנס תוצאות את שמנצלים לטענה בנוגע ועד"ז
זה: על והמענה

ומיד  שתיכף יתכן איך התמיהה: ידועה - שלאחריו החטאים כל וסיבת שורש - העגל לחטא בנוגע
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ה"ג.71) פי"א מלכים הל'
ה"ד.72) שם
ספ"ז.73) שם
כח.74) כה, שמואלֿא
רפ"ה.75) מלכים הל'
ס"ו.76) סשכ"ט או"ח שו"ע

הכ"ג.77) פ"ב שבת הל' רמב"ם
(ובפרש"י).78) א מה, עירובין
א.79) יב, מגילה
וש"נ.80) ואילך. קסג ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה
ב.81) כא, שבת
ב.82) נג, שם
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חז"ל  במדרשי כדאיתא - בזה ומהביאורים חמור?! הכי בחטא נכשלו מתןֿתורה ירד 83לאחרי שכאשר
את  עשו ולכן בזה, ונתקנאו שבמרכבה, שור" "פני בנ"י ראו כו', המרכבה עם יחד במ"ת סיני הר על ה'

כו'. בדמותו העגל

סיני"d`vezkyונמצא, הר על ה' ד"וירד עד 84מהענין אשר העגל, חטא של חמור הכי הענין הי' ,
כמ"ש  כו', הפרעון את להשלים יכולים לא הזה על 85היום באה פורענות ש"אין ופקדתי", פקדי "וביום

העגל" עון מפרעון קצת בה שאין .86ישראל

ד"וירד  הענין מעלת מגודל ח"ו יגרע העגל, דחטא התוצאה שבגלל לומר הדעת על יעלה האם ובכן:
הגזירה  ביטול נפעל שעי"ז כו', המרכבה עם סיני", הר על לתחתונים?!...87ה' ירדו לא שעליונים

להלכה: גם נוגע זה וענין

במשנה  במרחץ 88איתא רוחץ שהי' בעכו ר"ג את הי') כוכבים עובד (מין פלוספוס בן פרוקלוס  "שאל :
בידך  ידבק לא בתורתכם כתוב לי', אמר  בחצרה), עומד והמרחץ כוכבים עבודת (שם אפרודיטי של

החרם  מן .89מאומה לו אמר אפרודיטי, של במרחץ רוחץ אתה מה מפני היא , בגבולה, באתי לא אני .
את  גוזלת שתהא הימנה כל ולא למרחץ, הבא לכל נעשה והמרחץ לה, קודם (שהמרחץ בגבולי" באה

הרבים).

במשנה  איתא מבטלה,90ועד"ז אינו למה כוכבים, בעבודת רצונו אין אם ברומי, הזקנים את "שאלו :
וללבנה  לחמה עובדין הן הרי מבטלו, הי' עובדין, היו בו לעולם צורך שאין לדבר אילו להן, אמרו
נוהג, כמנהגו עולם "אלא מסיימת: והגמרא (בתמי'), השוטים" מפני עולמו יאבד ולמזלות, ולכוכבים

הדין". את ליתן עתידין שקלקלו ושוטים

באופן  המרכבה התגלות את וניצלו שטות, רוח בהם שנכנסה השוטים, מפני וכי בנדו"ד: הוא וכן
המרכבה?! התגלות את הקב"ה ימנע בלתיֿרצוי,

כמ"ש  והירח, מהשמש גשמית להנאה בנוגע -91וכן ירחים" גרש וממגד שמש תבואות "ממגד
והירח. מהשמש ההנאה את הקב"ה ימנע  לא וללבנה, לחמה שעובדין השוטים " ש"מפני

דבר  אלא אינו הרחיצה שענין למרות הנה אפרודיטי", של מ"מרחץ להנאה בנוגע שאפילו ועד
לו  אין אעפ"כ, מרחצאות, עוד ישנם שהרי דוקא, זה במרחץ לרחוץ מוכרח שאינו גם ומה הרשות,
ישנו  אם הרבים"; את גוזלת שתהא הימנה כל ו"לא בגבולי", באה ש"היא כיון בה, מלרחוץ להימנע

להיפך! ולא ולבטלו, לגרשו יש בלתיֿרצוי, ענין

.„È:לאחרונה שאירעו למאורעות בנוגע לעיל האמור מכל המורם
הן  ומה לזה, שגרמה הסיבה מה לאו, אם מצוה" "מלחמת של הלכתי גדר לזה יש אם נפק"מ אין

היחידה. הבחינה שזוהי - התורה ע"פ  המצב את לבחון יש אלא מזה; שבאים התוצאות

בנוגע  רק ולא עליהם", שבא צר מיד ישראל "עזרת שהוצרכו ומצב מעמד זה שהי' הדבר, ברור ובכן:
בארצנו  שנמצאים בנ"י של ביותר גדול למספר בנוגע אלא כו', מישראל עשרה או מישראל, לאחד

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הרמב"ם 92הקדושה, פס"ד ע"פ אשר ,93

וכמו"כ  תבל; קצוי בכל ישראל לכלל גם נוגע זה שהי' ועד ישראל, בארץ יהודים יהיו שתמיד בהכרח
הטבע. מדרך למעלה נסי, באופן היתה שההצלה הדבר ברור
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ח.83) פמ"ג, ה. פמ"ב, ב. פ"ג, שמו"ר כא. תשא תנחומא
כ.84) יט, יתרו
לד.85) לב, תשא
עה"פ.86) פרש"י
ועוד.87) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(ובפרש"י).88) ב מד, ע"ז

יח.89) יג, ראה פ'
ב.90) נד, שם
יד.91) לג, ברכה
יב.92) יא, עקב
קידוה"ח 93) הל' לרמב"ם צפע"נ וראה קנג. מ"ע סהמ"צ
ספ"ה.
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רש"י  פירוש ובלשון כו', הגדולים הנסים על להקב"ה ולהודות זה, במאורע להתבונן יש שכן, וכיון
מקום"! של חסדיו "להודיע פרשתנו: בהתחלת

טובים".- "ימים להוסיף אין שהרי וכו', הלל באמירת טוב", "יום זה על לקבוע ח"ו

קבלה  בספרי המבואר ע"פ שבועות 94ובפרט פסח הרגלים ג' הספירות: כנגד הם טובים" שה"ימים
האבות  ג' כנגד (שהם בזה 95וסוכות הדעות (כב' והוד נצח כנגד הם ופורים חנוכה חג"ת, כנגד הם (96,(

שאין  כך, ומלכות, יסוד כנגד באב, ותשעה בתמוז עשר משבעה שיהפכו טובים" ה"ימים יתוספו ולעת"ל
וכיו"ב. הלל אמירת מלאכה, לאיסור בנוגע יו"ט של בגדר שיהיו טובים" "ימים עוד להוסיף מקום

הגאולה  בעל כדברי כו'", ישראל גאולת חג "יום אמנם שהוא תמוז, לי"ב בנוגע הוא "לא 97וכן :
אשר  את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי

השם  עיקר זה שאין בלבד, כינוי בבחי' אצלו הוא ישראל שהשם (היינו יכונה" ישראל אבל,98בשם ,(
ברכה! ללא אפילו הלל, לומר אחד אף של בדעתו עלה לא בודאי

ביום  ולמשפחתם להם יו"ט שקבעו ישראל גדולי כמה אצל דוגמתו שמצינו וכפי פרטי, יו"ט זהו
כו' נס להם זאת 99שנעשה לנצל - ובמיוחד כולל חסדיו, על להקב"ה ולהודות בנס להתבונן מנת על ,

תמוז  לי"ב בנוגע הגאולה בעל וכדברי תומ"צ, בעניני והתחזקות "97להתעוררות התוועדות : ליום לקובעו
כו'". והיהדות התורה לחיזוק והתעוררות

להתעוררות  גם זאת לנצל יש חסדיו, על להקב"ה ההודי' על שנוסף - הנ"ל למאורעות בנוגע ועד"ז
כו'. התומ"צ בעניני והתחזקות

שלפנ"ז  בהתוועדות המדובר - הסמוכים 100ולדוגמא בימים הדבר אירע פרטית שבהשגחה שכיון
בברכות  שאומרים התורה ברכת (כנוסח יום שבכל למ"ת בנוגע מזה ללמוד יש תורתנו", מתן ל"זמן

הוה  לשון התורה", "נותן - היום עבודת התחלת התפלה, לפני ):101השחר,

לאודנייכו"א) פומייכו דקדמיתו פזיזא "עמא לנשמע, נעשה דהקדמת הענין ענין 102כללות שזהו ,
הצבא, בהנהגת עיקרי

בזה"ב) זה ערבים ישראל "כל - הערבות ישראל,103ענין לכלל נוגעת פרטי איש הנהגת שגם והיינו, ,
הרמב"ם  זכות"104כפס"ד "לכף כולו העולם כל ואת עצמו את להכריע יכול פרטי איש של אחד שמעשה

מיט  ("איינקנעלן כו' ולשכנע להתווכח צורך שאין [כך, בשר בעיני במוחש שראו כפי - ח"ו להיפך ַאו
לא  שאם בפשיטות מונח הי' אחד כל שאצל ברמב"ם...], ההלכה פסק שלומדים בשעה כמו אים"),
ועד  חבריו, את גם בסכנה להעמיד עלול הוא בכך אלא אליו, רק לא נוגע זה הרי אמותיו, ד' על ישמור

ישראל. לכלל

.ÂË תמהר תומ"צ, בעניני והתחזקות התעוררות לידי שתביא באופן הנ"ל בכל שההתבוננות ויה"ר
הגלות, גמר את יותר עוד ותזרז

שעדיין - בלבד זו לא הנה עתה, לעת הגלות,שהרי בחשכת עדיין נמצאים אלא הגאולה, באה לא
האמור  באופן העבודה ע"י אך ליום; מיום ומתגבר הולך שהחושך אלא עוד ולא ומכופל, כפול חושך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי הגלות, חשכת את הגלות 105בוקעים כתלי את לשרוף שצריך ,-
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ר"ה 94) דרושי לקו"ת שם. ובנצו"ז גֿד צג, חדש תקו"ז ראה
ועוד. .154 ע' חמ"ו תו"מ א. נח,

ע"ב.95) ריש רנז, זח"ג
וש"נ.96) .212 ע' חל"ו תו"מ ראה
וש"נ.97) פ. ע' ח"ב אג"ק
וש"נ.98) .176 ע' ח"ג תו"מ ראה
וש"נ.99) .191 ע' שם תו"מ גם ראה

ואילך).100) 185 ע' (לעיל ואילך סל"ה תמוז י"ב שיחת
ובכ"מ.101) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
סע"א.102) פח, שבת
וש"נ.103) סע"א. לט, שבועות
ה"ד.104) פ"ג תשובה הל'
יום"105) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).

f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

כתלנו" אחר עומד זה "הנה אשר צדקנו, משיח ע"י הגאולה, תבוא ויוליכנו 106ואז ויגאלנו ויבוא ,
גלות  אחרי' שאין והשלימה, האמיתית בגאולה לארצנו, וכמ"ש 107קוממיות ובאו 108, ישובון ה' "ופדויי

ראשם". על עולם ושמחת ברנה ציון

***

.ÊË שפועל השנה, במשך שישנו ענין כל כמו הוא ד"הקהל" הענין (שהרי הקהל" "שנת היא זו שנה
כולה) השנה כל דהקהל 109על שהענין כיון דיוק, וליתר ר"ה. בערב לסיומה, עד חדשים ב' רק ונותרו ,

הסוכות  חג של ראשון יו"ט במוצאי הבא.110מתחיל הסוכות לחג עד הקהל" "שנת נמשכת ,
ששנת  כשם הבאה, הקהל לשנת עד שלאחריו, השנים ז' כל על גם פועל ד"הקהל" שהענין [ואף

הבאה  השמיטה לשנת עד שלאחרי', השנים ז' כל על פועלת בלבד,111השמיטה הארה רק זה הרי -
השמיטה]. בשנת רק הם שמיטה שדיני  כשם עצמה, הקהל בשנת הוא ד"הקהל" הענין עיקר ואילו

נקהלים  מישראל שכו"כ עי"ז - בתורה ד"הקהל" הענין ישנו בתורה, היא הענינים כל שהתחלת וכיון
התוכן  אלא התורה, פנימיות ע"פ רק (לא ד"הקהל" הפנימי התוכן שזהו תורה, ללמוד מנת על יחדיו

וגו'" ילמדו ולמען ישמעו "למען בפשטות), .112הפנימי

דבר  שזהו (כך, חסידים כבר שהם אלו הנה - החסידות תורת התורה, פנימיות ללימוד בנוגע ובפרט
עמהם  וללמוד בסביבתם שנמצאים נוספים יהודים להקהיל צריכים אחרים), ע"י להיעשות יכול שאינו

חסידים. יהיו הם שגם עליהם ולפעול חסידות,

("ביכלאך") וכתבי ספרי לקיבוץ בנוגע ד"הקהל" הענין ישנו להתעסק וכמו"כ מנת על חסידות, ַ
ביכלאך  כו"כ לכאן הגיעו שכבר ות"ל גדולה, הכי ההפצה נעשית שעי"ז לדפוס, וסידורם ַבהגהתם

עדיין  הגיעו שלא ביכלאך כו"כ עוד יש אבל .113חסידות, ַ

במיוחד. לכך וראוי המתאים הזמן זה הרי - הקהל בשנת ובעמדנו

לאו  שהוא יהודי ע"י חסידות, "ביכלאך" כמה לכאן הגיעו הש"ק יום שלפני לציין, יש זה ַובענין
בבת  אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק וחסידות; ליהדות התקרב לאחרונה רק אלא חב"ד", מ"שּפיץ דוקא
הפרטים, בכל תומ"צ שומר יהודי הוא עכשיו אבל דר"ת, תפילין גם מניח הוא אם יודע אינני שחוק:)

כו'. נפש מסירת מתוך מלפנים, ממדינתנו חסידות ביכלאך כו"כ הביא הוא ַודוקא

כמ"פ  מהמדובר אלף114[ולהעיר מאות "שש גו'"ilbxבענין בקרבו אנכי אשר יסוד 115העם (על
אור' ב'תורה בלימוד 116המבואר או בשנים "רגלי", בבחי' שהם פשוטים באנשים יתירה מעלה שיש ,(

שנמצאים  ה"ביכלאך" ואילו ה"ביכלאך", את הביא הנ"ל יהודי שדוקא בנדו"ד, ועד"ז החסידות. ַַועבודת
עתה]. ידובר שאודותיו הענין לתוכן נוגע  זה אין אופן, ובכל עדיין... הגיעו לא חב"ד", "שּפיץ אצל

של  שהוא שניכר ציון, שיבת את הוי' בשוב המעלות שיר ד"ה מאמר ישנו שהגיעו, ה"ביכלאך" ַובין
אור' ב'תורה זה ד"ה מאמר על ומיוסד גם 117הצמחֿצדק, אלא המאמר, תוכן לכללות בנוגע רק לא ,

שבו. הענינים לפרטי בנוגע

.ÊÈ.'גו ציון שיבת את הוי' בשוב המעלות שיר ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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(106.316 ע' תרצ"ט סה"ש וראה ט. ב, שה"ש
(107- ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
יא.108) נא, יו"ד. לה, ישעי'
וש"נ.109) .222 ע' ריש חל"ט תו"מ גם ראה
ה"ג.110) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
(111.340 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה

יב.112) לא, וילך
(113.241 ע' שם תו"מ גם ראה
וש"נ.114) .41 ע' לעיל גם ראה
כא.115) יא, בהעלותך
ב.116) א, בראשית
ואילך.117) ג כח, וישב
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רש"י  פירוש ובלשון כו', הגדולים הנסים על להקב"ה ולהודות זה, במאורע להתבונן יש שכן, וכיון
מקום"! של חסדיו "להודיע פרשתנו: בהתחלת

טובים".- "ימים להוסיף אין שהרי וכו', הלל באמירת טוב", "יום זה על לקבוע ח"ו

קבלה  בספרי המבואר ע"פ שבועות 94ובפרט פסח הרגלים ג' הספירות: כנגד הם טובים" שה"ימים
האבות  ג' כנגד (שהם בזה 95וסוכות הדעות (כב' והוד נצח כנגד הם ופורים חנוכה חג"ת, כנגד הם (96,(

שאין  כך, ומלכות, יסוד כנגד באב, ותשעה בתמוז עשר משבעה שיהפכו טובים" ה"ימים יתוספו ולעת"ל
וכיו"ב. הלל אמירת מלאכה, לאיסור בנוגע יו"ט של בגדר שיהיו טובים" "ימים עוד להוסיף מקום

הגאולה  בעל כדברי כו'", ישראל גאולת חג "יום אמנם שהוא תמוז, לי"ב בנוגע הוא "לא 97וכן :
אשר  את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי

השם  עיקר זה שאין בלבד, כינוי בבחי' אצלו הוא ישראל שהשם (היינו יכונה" ישראל אבל,98בשם ,(
ברכה! ללא אפילו הלל, לומר אחד אף של בדעתו עלה לא בודאי

ביום  ולמשפחתם להם יו"ט שקבעו ישראל גדולי כמה אצל דוגמתו שמצינו וכפי פרטי, יו"ט זהו
כו' נס להם זאת 99שנעשה לנצל - ובמיוחד כולל חסדיו, על להקב"ה ולהודות בנס להתבונן מנת על ,

תמוז  לי"ב בנוגע הגאולה בעל וכדברי תומ"צ, בעניני והתחזקות "97להתעוררות התוועדות : ליום לקובעו
כו'". והיהדות התורה לחיזוק והתעוררות

להתעוררות  גם זאת לנצל יש חסדיו, על להקב"ה ההודי' על שנוסף - הנ"ל למאורעות בנוגע ועד"ז
כו'. התומ"צ בעניני והתחזקות

שלפנ"ז  בהתוועדות המדובר - הסמוכים 100ולדוגמא בימים הדבר אירע פרטית שבהשגחה שכיון
בברכות  שאומרים התורה ברכת (כנוסח יום שבכל למ"ת בנוגע מזה ללמוד יש תורתנו", מתן ל"זמן

הוה  לשון התורה", "נותן - היום עבודת התחלת התפלה, לפני ):101השחר,

לאודנייכו"א) פומייכו דקדמיתו פזיזא "עמא לנשמע, נעשה דהקדמת הענין ענין 102כללות שזהו ,
הצבא, בהנהגת עיקרי

בזה"ב) זה ערבים ישראל "כל - הערבות ישראל,103ענין לכלל נוגעת פרטי איש הנהגת שגם והיינו, ,
הרמב"ם  זכות"104כפס"ד "לכף כולו העולם כל ואת עצמו את להכריע יכול פרטי איש של אחד שמעשה

מיט  ("איינקנעלן כו' ולשכנע להתווכח צורך שאין [כך, בשר בעיני במוחש שראו כפי - ח"ו להיפך ַאו
לא  שאם בפשיטות מונח הי' אחד כל שאצל ברמב"ם...], ההלכה פסק שלומדים בשעה כמו אים"),
ועד  חבריו, את גם בסכנה להעמיד עלול הוא בכך אלא אליו, רק לא נוגע זה הרי אמותיו, ד' על ישמור

ישראל. לכלל

.ÂË תמהר תומ"צ, בעניני והתחזקות התעוררות לידי שתביא באופן הנ"ל בכל שההתבוננות ויה"ר
הגלות, גמר את יותר עוד ותזרז

שעדיין - בלבד זו לא הנה עתה, לעת הגלות,שהרי בחשכת עדיין נמצאים אלא הגאולה, באה לא
האמור  באופן העבודה ע"י אך ליום; מיום ומתגבר הולך שהחושך אלא עוד ולא ומכופל, כפול חושך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי הגלות, חשכת את הגלות 105בוקעים כתלי את לשרוף שצריך ,-
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ר"ה 94) דרושי לקו"ת שם. ובנצו"ז גֿד צג, חדש תקו"ז ראה
ועוד. .154 ע' חמ"ו תו"מ א. נח,

ע"ב.95) ריש רנז, זח"ג
וש"נ.96) .212 ע' חל"ו תו"מ ראה
וש"נ.97) פ. ע' ח"ב אג"ק
וש"נ.98) .176 ע' ח"ג תו"מ ראה
וש"נ.99) .191 ע' שם תו"מ גם ראה

ואילך).100) 185 ע' (לעיל ואילך סל"ה תמוז י"ב שיחת
ובכ"מ.101) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
סע"א.102) פח, שבת
וש"נ.103) סע"א. לט, שבועות
ה"ד.104) פ"ג תשובה הל'
יום"105) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).
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כתלנו" אחר עומד זה "הנה אשר צדקנו, משיח ע"י הגאולה, תבוא ויוליכנו 106ואז ויגאלנו ויבוא ,
גלות  אחרי' שאין והשלימה, האמיתית בגאולה לארצנו, וכמ"ש 107קוממיות ובאו 108, ישובון ה' "ופדויי

ראשם". על עולם ושמחת ברנה ציון

***

.ÊË שפועל השנה, במשך שישנו ענין כל כמו הוא ד"הקהל" הענין (שהרי הקהל" "שנת היא זו שנה
כולה) השנה כל דהקהל 109על שהענין כיון דיוק, וליתר ר"ה. בערב לסיומה, עד חדשים ב' רק ונותרו ,

הסוכות  חג של ראשון יו"ט במוצאי הבא.110מתחיל הסוכות לחג עד הקהל" "שנת נמשכת ,
ששנת  כשם הבאה, הקהל לשנת עד שלאחריו, השנים ז' כל על גם פועל ד"הקהל" שהענין [ואף

הבאה  השמיטה לשנת עד שלאחרי', השנים ז' כל על פועלת בלבד,111השמיטה הארה רק זה הרי -
השמיטה]. בשנת רק הם שמיטה שדיני  כשם עצמה, הקהל בשנת הוא ד"הקהל" הענין עיקר ואילו

נקהלים  מישראל שכו"כ עי"ז - בתורה ד"הקהל" הענין ישנו בתורה, היא הענינים כל שהתחלת וכיון
התוכן  אלא התורה, פנימיות ע"פ רק (לא ד"הקהל" הפנימי התוכן שזהו תורה, ללמוד מנת על יחדיו

וגו'" ילמדו ולמען ישמעו "למען בפשטות), .112הפנימי

דבר  שזהו (כך, חסידים כבר שהם אלו הנה - החסידות תורת התורה, פנימיות ללימוד בנוגע ובפרט
עמהם  וללמוד בסביבתם שנמצאים נוספים יהודים להקהיל צריכים אחרים), ע"י להיעשות יכול שאינו

חסידים. יהיו הם שגם עליהם ולפעול חסידות,

("ביכלאך") וכתבי ספרי לקיבוץ בנוגע ד"הקהל" הענין ישנו להתעסק וכמו"כ מנת על חסידות, ַ
ביכלאך  כו"כ לכאן הגיעו שכבר ות"ל גדולה, הכי ההפצה נעשית שעי"ז לדפוס, וסידורם ַבהגהתם

עדיין  הגיעו שלא ביכלאך כו"כ עוד יש אבל .113חסידות, ַ

במיוחד. לכך וראוי המתאים הזמן זה הרי - הקהל בשנת ובעמדנו

לאו  שהוא יהודי ע"י חסידות, "ביכלאך" כמה לכאן הגיעו הש"ק יום שלפני לציין, יש זה ַובענין
בבת  אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק וחסידות; ליהדות התקרב לאחרונה רק אלא חב"ד", מ"שּפיץ דוקא
הפרטים, בכל תומ"צ שומר יהודי הוא עכשיו אבל דר"ת, תפילין גם מניח הוא אם יודע אינני שחוק:)

כו'. נפש מסירת מתוך מלפנים, ממדינתנו חסידות ביכלאך כו"כ הביא הוא ַודוקא

כמ"פ  מהמדובר אלף114[ולהעיר מאות "שש גו'"ilbxבענין בקרבו אנכי אשר יסוד 115העם (על
אור' ב'תורה בלימוד 116המבואר או בשנים "רגלי", בבחי' שהם פשוטים באנשים יתירה מעלה שיש ,(

שנמצאים  ה"ביכלאך" ואילו ה"ביכלאך", את הביא הנ"ל יהודי שדוקא בנדו"ד, ועד"ז החסידות. ַַועבודת
עתה]. ידובר שאודותיו הענין לתוכן נוגע  זה אין אופן, ובכל עדיין... הגיעו לא חב"ד", "שּפיץ אצל

של  שהוא שניכר ציון, שיבת את הוי' בשוב המעלות שיר ד"ה מאמר ישנו שהגיעו, ה"ביכלאך" ַובין
אור' ב'תורה זה ד"ה מאמר על ומיוסד גם 117הצמחֿצדק, אלא המאמר, תוכן לכללות בנוגע רק לא ,

שבו. הענינים לפרטי בנוגע

.ÊÈ.'גו ציון שיבת את הוי' בשוב המעלות שיר ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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(106.316 ע' תרצ"ט סה"ש וראה ט. ב, שה"ש
(107- ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
יא.108) נא, יו"ד. לה, ישעי'
וש"נ.109) .222 ע' ריש חל"ט תו"מ גם ראה
ה"ג.110) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
(111.340 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה

יב.112) לא, וילך
(113.241 ע' שם תו"מ גם ראה
וש"נ.114) .41 ע' לעיל גם ראה
כא.115) יא, בהעלותך
ב.116) א, בראשית
ואילך.117) ג כח, וישב



f"kyz'dכ ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

.ÁÈ שבו אב, ר"ח עם כבר שקשור - זה הש"ק שביום כבר, פירסמו מסתמא רש"י, לפירוש בנוגע
הכהן  אהרן הפסוק 118נסתלק על רש"י פירוש אודות ידובר שמיתת 119- לימדך "כאן הכנעני", "וישמע

בישראל". להלחם רשות שניתנה וכסבור הכבוד, ענני שנסתלקו השמועה, היא אהרן
חוקת  בפ' רש"י לפירוש בהשוואה בפרשתנו, רש"י בפירוש שמת 120הביאור שמע הכנעני, "וישמע :

. הכבוד ענני ונסתלקו לפורענות"אהרן עת בכל מזומן לישראל מרדות רצועה מעולם ועמלק .121,

אהרן - מיתת בסיפור  נאמרו שלא עיקריים פרטים ניתוספו שבפרשתנו אהרן מיתת שבסיפור שכיון
נוסף  (ענין לימדך ש"כאן רש"י מפרש לכן חייו), ושנות ההסתלקות, זמן בנשיקה, (שמת חוקת בפ'

גדלותו  על שמורה אהרן ענני 122במיתת סילוק של התוצאה מצד רק לא (כשלעצמה, אהרן שמיתת (
("הכנעני  עמלק של המיוחדת התכונה מצד רק לא - ה"כנעני" למלחמת שגרמה השמועה" היא הכבוד)

עמלק". "זה הנגב", יושב .120" שהי' (mlern זמן שכל (אלא, אהרן בחיי גם לישראל", מרדות רצועה
הית  לא בנ"י, על והגינו הקיפו הכבוד לושענני בישראל `zexytה שמת 123להלחם כש"שמע מיד ולכן ,

בישראל" "וילחם אזי הכבוד", ענני ונסתלקו נאמר 120אהרן לא (שלכן בלבד "כנעני" בתור גם אלא ,(
כנען" בארץ בנגב יושב "והוא סיפור: בתור רק אלא הנגב", "יושב לאחרי ),119כאן רק בישראל שנלחם

"סבור zeyxשהי' dpzipy"בישראל אהרן ,124להלחם מיתת -125מצד

ואילך. 192 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.ËÈ יש בפרשתנו, שניתוספו אהרן במיתת עיקריים פרטים אודות (סי"ח) לעיל להאמור בהמשך
הפסוק  על רש"י פירוש על גם "מלמד 118להתעכב שם", וימת ה' פי על ההר הר אל הכהן אהרן "ויעל
להבין: צריך דלכאורה - בנשיקה" שמת

"א) רש"י כותב זה cnlnמדוע הרי לכאורה - צדדי מדבר לימוד שזהו שמשמעותו בנשיקה", שמת
בפסוק  כמ"ש "בנשיקה", ה'", פי "על הול"ל וא"כ, בפה), היא נשיקה (כי ה'" פי "על הכתוב 126פירוש

"בנשיקה"? ה'", פי על משה שם "וימת

שהרי ב) בנשיקה", "שמת אהרן, מיתת גבי ה'" פי "על מ"ש לפרש אפשר אי לכאורה גיסא: לאידך
(ורק ה'" פי על ההר הר אל הכהן אהרן "ויעל לפנ"ז מ"ש על קאי ה'" פי "על נאמר f"g`lהתיבות

רש"י  של הכרחו מהו וא"כ, ה'", פי על משה שם "וימת דכתיב משה, במיתת כמו ולא שם"), "וימת
בנשיקה"? "מת שאהרן לפרש
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לח.118) לג, פרשתנו
מ.119) שם,
א.120) כא,
באמרו,121) הקושיות, את פירט שליט"א אדמו"ר כ"ק

לייגט  ("עס הענין מתקבל אזי קושיות, לשאול מקדימים שכאשר
כידוע. יותר, טוב באופן אּפ") ָזיך

(122- משה של מעלתו על היא ההדגשה חוקת בפ' ואילו
עיכב" לא לו, קשה שהדבר "אע"פ ה'", צוה כאשר משה "ויעש

ובפרש"י). כז (כ,
כמו123) לענן, מחוץ יוצאים היו שהיו אא"כ ברפידים,

מחמת כח "חסרי פולטן""הנחשלים", הענן שהי' *חטאם

וכן  .(23 הערה שבפנים לקו"ש וראה יח. כה, תצא (פרש"י
ההר", ראש אל לעלות "ויעפילו מן mz`iviע"יבמעפילים:

שהי' ה'המחנה  ברית ש"ארון בשעה בה הכבוד, בענני מוקף
. והכנעני העמלקי "וירד ולכן, המחנה", מקרב משו לא .ומשה

מדֿמה). יד, (שלח גו'" ויכום
(בשלח 124) כנען" יושבי כל ש"נמוגו כיון לפנ"ז, משא"כ
טו). טו,
מעלתו 125) גודל ללמדנו (כדי "לפיכך מסיים: שרש"י וזהו

וכתבה". חזר אהרן) של
ה.126) לד, ברכה

ד )* ומצב מעמד הי' שלאח"ז הזמן כל שבמשך גו'"וי"ל אלקיכם בה' הדבקים ד "אתם היו,ד),(ואתחנן לא הי'"ש "נחשלים "ושוב
פולטן  ".הענן

f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

רש"י  "ויעל 127מפרשי לפנ"ז מ"ש על הן שקאי והיינו, ולאחריו", לפניו נדרש ה' פי ש"על מבארים
שם"; "וימת לאח"ז מ"ש על והן ההר", הר אל אהרן

מורה  זה הרי ב"טיפחא", שטעמו דכיון אלאחריו, קאי ה'" פי ש"על לומר אפשר אי לכאורה אבל
הפסוק  על רש"י מפירוש כמובן - הפיסקא גמר הוא 128על "ולמעלה הזה", התורה בספר "הכתובה

לשון 129אומר  הזה התורה. על מוסב נקבה, לשון הזאת הזאת, התורה בספר וגו' מכה וכל חלי כל גם
נתונה  ה"טיפחא" הקללות בפרשת לשונות. לשתי נחלקין הן הטעמים פיסוק וע"י הספר, על מוסב זכר,
נמצא  התורה, תחת נתונה ה"טיפחא" וכאן הזאת. אמר לכך לזה, זה דבוקים הזאת והתורה בספר, תחת
גם  מובן ומזה  הספר", על נופל שהלשון אחריו, נופל זכר לשון לפיכך לזה, זה דבוקים התורה ספר
ה'"). פי על גו' אהרן ("ויעל לפניו ההמשך על מורה ה'" פי "על התיבות שבסוף שה"טיפחא" בנדו"ד,

.Î:בזה הביאור לומר ויש
שעליית  לומר הכתוב כוונת אם אבל (כנ"ל), גו'" אהרן "ויעל על בודאי קאי - ה'" פי "על התיבות

גו' אהרן "ויעל הול"ל ה', ציווי ע"פ היתה ההר הר אל devאהרן xy`k אהרן "ויעל נאמר ולמה ה'",
itגו' lr?"'ה

צריך  לא שרש"י כך, כדי עד למקרא, חמש לבן בפשטות מובן הלשונות ב' בין שהחילוק - ובהקדמה
גופא: בפרשתנו שרואים כפי מאומה, לפרש

מסופר  - צלפחד בנות של לשידוך מנשה 130בנוגע בן גו' גלעד בני למשפחת האבות ש"ראשי
מנחלת  נחלתן תגרע אזי השבטים, שאר מבני לאחד ינשאו צלפחד בנות שאם טענו יוסף" בני ממשפחות

ועז"נ  אחר, שבט בנחלת ויתוסף ישראל131מנשה בני את משה it"ויצו lr יוסף בני מטה כן לאמר ה'
הדבר "זה devדוברים", xy` מטה למשפחת אך לנשים תהיינה בעיניהם לטוב לאמר צלפחד לבנות ה'

כיון  ה'", צוה "אשר או ה'", פי "על הלשונות, ב' בין החילוק לפרש צריך אינו ורש"י וגו'"; אביהם
מעצמו. מובן שהדבר

בהעלותך  בפ' שלמד כפי - ה'" פי ד"על הפירוש כבר יודע למקרא חמש שהבן ה'132וכפי פי "על :
ע"י  אלא ה'"), צוה "אשר (כמו מפורש דיבור ע"י הי' לא זה שענין יחנו", ה' פי ועל ישראל בני יסעו

oniqe fnx. הענן העלות "לפי יחנו"מלמעלה: שם הענן שם ישכן אשר ובמקום ישראל בני יסעו .133.

על  נעשים יהיו עמי צרכי ("כל עמי" כל ישק פיך "על לו אמר שפרעה ביוסף ממ"ש גם וכמובן
גו'"134ידך") ידו את איש ירים לא "ובלעדיך זיין 135, כלי לשאת שכל 136, לומר הכוונה אין בודאי הרי -

לשמוע צריך הי' זיין, כלי שנשא מהמצריים yxetnאחד ieeiv הוא הפירוש אלא זיין, כלי לשאת מיוסף
וברשותו. ידו על נעשה שהדבר

ההר הר אל אהרן "ויעל כאן נאמר מדוע מובן אינו itועפ"ז lr הענינים פרטי לכל בנוגע הרי - ה'"
הי' אהרן מיתת עם yxetnהקשורים ieeiv חוקת בפ' כמ"ש ,137. משה אל ה' ואת "ויאמר אהרן את קח .

ומת  יאסף ואהרן בנו אלעזר את והלבשתם בגדיו את אהרן והפשט ההר הר אותם והעל בנו אלעזר
שם"?!

.‡Î,מפורש ציווי הי' שלא לומר הכתוב שכוונת ה'" פי "על כאן מ"ש לפרש אפשר שאי וכיון
ועד  ההר הר אל אהרן מעליית החל הענינים פרטי שכל ולהדגיש להוסיף הכתוב שכוונת עכצ"ל,

היו138למיתתו  ,wxe j`.וכיו"ב המות מלאך התערבות ללא היינו, ה'", פי "על
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חכמים.127) ושפתי רא"מ
כ.128) כט, נצבים
סא.129) כח, תבוא
ואילך).130) א (לו, פרשתנו סוף
הֿו.131) שם,
יח.132) ט,
יז.133) שם,

(ובפרש"י).134) מ מא, מקץ
מד.135) שם,
עה"פ.136) פרש"י ראה
כגֿכו.137) כ,
החובל 138) שהרי אהרן, של בבעלותו היתה לא שבודאי

ספ"ט). ב"ק (תוספתא שמים בדיני חייב בעצמו



כי f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

.ÁÈ שבו אב, ר"ח עם כבר שקשור - זה הש"ק שביום כבר, פירסמו מסתמא רש"י, לפירוש בנוגע
הכהן  אהרן הפסוק 118נסתלק על רש"י פירוש אודות ידובר שמיתת 119- לימדך "כאן הכנעני", "וישמע

בישראל". להלחם רשות שניתנה וכסבור הכבוד, ענני שנסתלקו השמועה, היא אהרן
חוקת  בפ' רש"י לפירוש בהשוואה בפרשתנו, רש"י בפירוש שמת 120הביאור שמע הכנעני, "וישמע :

. הכבוד ענני ונסתלקו לפורענות"אהרן עת בכל מזומן לישראל מרדות רצועה מעולם ועמלק .121,

אהרן - מיתת בסיפור  נאמרו שלא עיקריים פרטים ניתוספו שבפרשתנו אהרן מיתת שבסיפור שכיון
נוסף  (ענין לימדך ש"כאן רש"י מפרש לכן חייו), ושנות ההסתלקות, זמן בנשיקה, (שמת חוקת בפ'

גדלותו  על שמורה אהרן ענני 122במיתת סילוק של התוצאה מצד רק לא (כשלעצמה, אהרן שמיתת (
("הכנעני  עמלק של המיוחדת התכונה מצד רק לא - ה"כנעני" למלחמת שגרמה השמועה" היא הכבוד)

עמלק". "זה הנגב", יושב .120" שהי' (mlern זמן שכל (אלא, אהרן בחיי גם לישראל", מרדות רצועה
הית  לא בנ"י, על והגינו הקיפו הכבוד לושענני בישראל `zexytה שמת 123להלחם כש"שמע מיד ולכן ,

בישראל" "וילחם אזי הכבוד", ענני ונסתלקו נאמר 120אהרן לא (שלכן בלבד "כנעני" בתור גם אלא ,(
כנען" בארץ בנגב יושב "והוא סיפור: בתור רק אלא הנגב", "יושב לאחרי ),119כאן רק בישראל שנלחם

"סבור zeyxשהי' dpzipy"בישראל אהרן ,124להלחם מיתת -125מצד

ואילך. 192 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.ËÈ יש בפרשתנו, שניתוספו אהרן במיתת עיקריים פרטים אודות (סי"ח) לעיל להאמור בהמשך
הפסוק  על רש"י פירוש על גם "מלמד 118להתעכב שם", וימת ה' פי על ההר הר אל הכהן אהרן "ויעל
להבין: צריך דלכאורה - בנשיקה" שמת

"א) רש"י כותב זה cnlnמדוע הרי לכאורה - צדדי מדבר לימוד שזהו שמשמעותו בנשיקה", שמת
בפסוק  כמ"ש "בנשיקה", ה'", פי "על הול"ל וא"כ, בפה), היא נשיקה (כי ה'" פי "על הכתוב 126פירוש

"בנשיקה"? ה'", פי על משה שם "וימת

שהרי ב) בנשיקה", "שמת אהרן, מיתת גבי ה'" פי "על מ"ש לפרש אפשר אי לכאורה גיסא: לאידך
(ורק ה'" פי על ההר הר אל הכהן אהרן "ויעל לפנ"ז מ"ש על קאי ה'" פי "על נאמר f"g`lהתיבות

רש"י  של הכרחו מהו וא"כ, ה'", פי על משה שם "וימת דכתיב משה, במיתת כמו ולא שם"), "וימת
בנשיקה"? "מת שאהרן לפרש
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לח.118) לג, פרשתנו
מ.119) שם,
א.120) כא,
באמרו,121) הקושיות, את פירט שליט"א אדמו"ר כ"ק

לייגט  ("עס הענין מתקבל אזי קושיות, לשאול מקדימים שכאשר
כידוע. יותר, טוב באופן אּפ") ָזיך

(122- משה של מעלתו על היא ההדגשה חוקת בפ' ואילו
עיכב" לא לו, קשה שהדבר "אע"פ ה'", צוה כאשר משה "ויעש

ובפרש"י). כז (כ,
כמו123) לענן, מחוץ יוצאים היו שהיו אא"כ ברפידים,

מחמת כח "חסרי פולטן""הנחשלים", הענן שהי' *חטאם

וכן  .(23 הערה שבפנים לקו"ש וראה יח. כה, תצא (פרש"י
ההר", ראש אל לעלות "ויעפילו מן mz`iviע"יבמעפילים:

שהי' ה'המחנה  ברית ש"ארון בשעה בה הכבוד, בענני מוקף
. והכנעני העמלקי "וירד ולכן, המחנה", מקרב משו לא .ומשה

מדֿמה). יד, (שלח גו'" ויכום
(בשלח 124) כנען" יושבי כל ש"נמוגו כיון לפנ"ז, משא"כ
טו). טו,
מעלתו 125) גודל ללמדנו (כדי "לפיכך מסיים: שרש"י וזהו

וכתבה". חזר אהרן) של
ה.126) לד, ברכה

ד )* ומצב מעמד הי' שלאח"ז הזמן כל שבמשך גו'"וי"ל אלקיכם בה' הדבקים ד "אתם היו,ד),(ואתחנן לא הי'"ש "נחשלים "ושוב
פולטן  ".הענן

f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

רש"י  "ויעל 127מפרשי לפנ"ז מ"ש על הן שקאי והיינו, ולאחריו", לפניו נדרש ה' פי ש"על מבארים
שם"; "וימת לאח"ז מ"ש על והן ההר", הר אל אהרן

מורה  זה הרי ב"טיפחא", שטעמו דכיון אלאחריו, קאי ה'" פי ש"על לומר אפשר אי לכאורה אבל
הפסוק  על רש"י מפירוש כמובן - הפיסקא גמר הוא 128על "ולמעלה הזה", התורה בספר "הכתובה

לשון 129אומר  הזה התורה. על מוסב נקבה, לשון הזאת הזאת, התורה בספר וגו' מכה וכל חלי כל גם
נתונה  ה"טיפחא" הקללות בפרשת לשונות. לשתי נחלקין הן הטעמים פיסוק וע"י הספר, על מוסב זכר,
נמצא  התורה, תחת נתונה ה"טיפחא" וכאן הזאת. אמר לכך לזה, זה דבוקים הזאת והתורה בספר, תחת
גם  מובן ומזה  הספר", על נופל שהלשון אחריו, נופל זכר לשון לפיכך לזה, זה דבוקים התורה ספר
ה'"). פי על גו' אהרן ("ויעל לפניו ההמשך על מורה ה'" פי "על התיבות שבסוף שה"טיפחא" בנדו"ד,

.Î:בזה הביאור לומר ויש
שעליית  לומר הכתוב כוונת אם אבל (כנ"ל), גו'" אהרן "ויעל על בודאי קאי - ה'" פי "על התיבות

גו' אהרן "ויעל הול"ל ה', ציווי ע"פ היתה ההר הר אל devאהרן xy`k אהרן "ויעל נאמר ולמה ה'",
itגו' lr?"'ה

צריך  לא שרש"י כך, כדי עד למקרא, חמש לבן בפשטות מובן הלשונות ב' בין שהחילוק - ובהקדמה
גופא: בפרשתנו שרואים כפי מאומה, לפרש

מסופר  - צלפחד בנות של לשידוך מנשה 130בנוגע בן גו' גלעד בני למשפחת האבות ש"ראשי
מנחלת  נחלתן תגרע אזי השבטים, שאר מבני לאחד ינשאו צלפחד בנות שאם טענו יוסף" בני ממשפחות

ועז"נ  אחר, שבט בנחלת ויתוסף ישראל131מנשה בני את משה it"ויצו lr יוסף בני מטה כן לאמר ה'
הדבר "זה devדוברים", xy` מטה למשפחת אך לנשים תהיינה בעיניהם לטוב לאמר צלפחד לבנות ה'

כיון  ה'", צוה "אשר או ה'", פי "על הלשונות, ב' בין החילוק לפרש צריך אינו ורש"י וגו'"; אביהם
מעצמו. מובן שהדבר

בהעלותך  בפ' שלמד כפי - ה'" פי ד"על הפירוש כבר יודע למקרא חמש שהבן ה'132וכפי פי "על :
ע"י  אלא ה'"), צוה "אשר (כמו מפורש דיבור ע"י הי' לא זה שענין יחנו", ה' פי ועל ישראל בני יסעו

oniqe fnx. הענן העלות "לפי יחנו"מלמעלה: שם הענן שם ישכן אשר ובמקום ישראל בני יסעו .133.

על  נעשים יהיו עמי צרכי ("כל עמי" כל ישק פיך "על לו אמר שפרעה ביוסף ממ"ש גם וכמובן
גו'"134ידך") ידו את איש ירים לא "ובלעדיך זיין 135, כלי לשאת שכל 136, לומר הכוונה אין בודאי הרי -

לשמוע צריך הי' זיין, כלי שנשא מהמצריים yxetnאחד ieeiv הוא הפירוש אלא זיין, כלי לשאת מיוסף
וברשותו. ידו על נעשה שהדבר

ההר הר אל אהרן "ויעל כאן נאמר מדוע מובן אינו itועפ"ז lr הענינים פרטי לכל בנוגע הרי - ה'"
הי' אהרן מיתת עם yxetnהקשורים ieeiv חוקת בפ' כמ"ש ,137. משה אל ה' ואת "ויאמר אהרן את קח .

ומת  יאסף ואהרן בנו אלעזר את והלבשתם בגדיו את אהרן והפשט ההר הר אותם והעל בנו אלעזר
שם"?!

.‡Î,מפורש ציווי הי' שלא לומר הכתוב שכוונת ה'" פי "על כאן מ"ש לפרש אפשר שאי וכיון
ועד  ההר הר אל אהרן מעליית החל הענינים פרטי שכל ולהדגיש להוסיף הכתוב שכוונת עכצ"ל,

היו138למיתתו  ,wxe j`.וכיו"ב המות מלאך התערבות ללא היינו, ה'", פי "על

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

חכמים.127) ושפתי רא"מ
כ.128) כט, נצבים
סא.129) כח, תבוא
ואילך).130) א (לו, פרשתנו סוף
הֿו.131) שם,
יח.132) ט,
יז.133) שם,

(ובפרש"י).134) מ מא, מקץ
מד.135) שם,
עה"פ.136) פרש"י ראה
כגֿכו.137) כ,
החובל 138) שהרי אהרן, של בבעלותו היתה לא שבודאי

ספ"ט). ב"ק (תוספתא שמים בדיני חייב בעצמו
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בנשיקה". ש"מת ועכצ"ל, - שם"? ד"וימת הענין הי' איך השאלה: נשאלת שכן, וכיון

ה', פי "על רש"י: שכתב זהcnlnוזהו שאין - בנשיקה" aezkdשמת yexit וימת" נאמר לא (שהרי
ה'", פי "על הי' הענין שכללות שמזה אלא במשה), כמו ה'", פי על בנשיקה".micnlשם "שמת

***

.·Î יש חוקת, בפ' הכנעני" "וישמע הפסוק על רש"י פירוש אודות (סי"ח) לעיל להמוזכר בהמשך
רש"י: פירוש המשך על גם ולהתעכב להוסיף

שנאמר  עמלק, "זה הנגב", "וישמע139"יושב בכתוב נאמר ואעפ"כ הנגב". בארץ יושב ",iprpkdעמלק
להקב"ה  מתפללים ישראל שיהיו כדי כנען, בלשון לדבר לשונו את "שנה כי - כנעני כמו נראה שהי' כיון
אמרו, כנען, לשון ולשונם עמלקים, כלבושי לבושיהם ישראל ראו כנענים. אינם והם בידם, כנענים לתת

שנאמר  סתם, תתן140נתפלל נתון dfdאם mrd z`."בידי

להבין: וצריך

"141בילקוט א) איתא - רש"י פירוש של המקור הוא ששם -yealולמד לבש כנענים zgiyכנעני
ר"ה  במסכת בתוס' שמובא וכפי זכור 142כו'", פרשת של בפזמון הפייט ש"יסד המדרש 143מה דברי (ע"פ

oeyleהנ"ל) zeqkאת "שנה רק כותב רש"י ואילו ערד"; כמלך היות כנען",epeylשינה בלשון לדבר
עמלקים"? "כלבושי היו לבושיהם ואילו

הלבוש  את לשנות יותר נקל לכאורה הנה ולשון", ד"כסות הענינים בב' להשינוי שבנוגע ולהעיר,
מהיום  זאת לשנות אפשר שאי כך, זמן, משך דורש חדש לשון לימוד שהרי הלשון, את לשנות מאשר
אין  מקרא של שבפשוטו  נאמר אם גם וא"כ, ומיד. תיכף להיעשות שיכול הלבוש שינוי כמו למחר,

השינוי את לבחור לרש"י לו הי' - אחד בענין שינוי די אלא הענינים, ב' ששינו שהואyealaהכרח ,lw
xzei.בלשון השינוי מאשר

ראוב) שבאו, "כיון mdiptבילקוט: zxev רש"י ואילו כנענים"; של ושיחתן ולבושיהן עמלק, משל
כנען"? לשון ולשונם עמלקים, כלבושי "לבושיהם שראו וכותב פניהם", "צורת משמיט -

.‚Î:בזה הביאור לומר ויש
בפשוטו  ביאור הדורש ענין כל לבאר אלא חז"ל, מדרשי להעתיק רש"י של ענינו שאין כמ"פ דובר

מקרא. של

כמ"ש  משה, תפלת ע"י מפלה עמלק נחל ברפידים עמלק שבמלחמת כיון כאשר 144ובנדו"ד: "והי'
. ישראל וגבר ידו משה .ירים בידיו תמכו וחור ואהרן בתפלה . השמים "פרושות גו'", אמונה ידיו ויהי .

להבטיח 145נאמנה" צריך עמלק הי' וכו', ("סטראטעגיע") המלחמה תכסיסי עם ביחד הרי -ַ
הקודמת. כבפעם בנ"י, מתפילת צרות לו יהיו שלא ַָ("באווארענען")

ש" - לכך עמלק דאג שאכן רש"י, מבאר זה לתת dpyועל להקב"ה מתפללים ישראל שיהיו כדי כו'
כנענים". אינם והם בידם, כנענים

את "שנה כותב שרש"י הלבוש epeylוהטעם את לשנות יותר קל שלכאורה אף כנען", בלשון לדבר
כנ"ל הלשון, את פשוט מאשר והתירוץ טוב, הקושיא הנה - תירוץ":146בהקושיא בעלֿהבית'שער "א -ַ

כנען, בלשון לדבר ילמדו הצבא אנשי שכל צורך אין - לכנענים אותם שיחשבו בנ"י את להטעות כדי

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

כט.139) יג, שלח
ב.140) שם, חוקת
תשסד).141) (רמז עה"פ יל"ש
רע"א.142) ג,

איש".143) "זכור פיסקא
יאֿיב.144) יז, בשלח
יב.145) שם, פרש"י
סע"ג.146) נג, נצבים לקו"ת - אדה"ז לשון
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השאר  וכל כנען, בלשון יצעקו הפקודות את ומכריזים שרייער'ס") ("די שצועקים שאלו בכך די אלא
עבור להשיג יצטרכו - הלבושים את לשנות ירצו אם משא"כ avd`ישתקו; iyp` lk("מונדיר") "מדים"

זמן. משך דורשת וגם מרובה, הוצאה שזוהי חדשים,

ש"ראו לפרש יכול אינו mdiptורש "י zxev:כי - עמלק" משל

הפסוק  על וישלח בפ' רש"י בפירוש כבר למד למקרא חמש בת 147הבן "אם צבעון", בת ענה "בת
היו". ממזרות בני שכולן הכתוב והודיעך וכו', צבעון בת לא ענה

"צורת  לו היתה לא עשו) מבני (שהי' ש"עמלק" מובן, הרי בזה, זה מתערבים היו עשו שבני וכיון
עמלק". "משל שהם פניהם" מ"צורת להכיר שייך הי' שלא כך, פנים"), אייגענער ("א משלו ַפנים"

" שהיו לומר רש"י יכול לא מדוע גם מובן ozgiyeועפ"ז odiyeal ובלשון (כבילקוט), כנענים" של
" בתוס': oeyleהמובא zeqk:כי - שינה"

את תתן "נתן בנ"י בתפלת dfdממש"נ mrd שבגללה סיבה שהיתה מוכח, הכנעני", "את ולא בידי",
"לבושיהן  היו אם הנה פניהם, מצורת להכירם יכלו שלא וכיון עמלקים. אלא כנענים, שאינם בנ"י חשדו

רש" הוצרך ולכן עמלקים. שהם לחשוד מקום הי' לא כנענים", של ישראל ושיחתן ש"ראו לפרש י
. סתם נתפלל "אמרו זה ובגלל כנען", לשון "לשונם גיסא, ולאידך עמלקים", כלבושי אם לבושיהם .

בידי". הזה העם את תתן נתון

.„Î"האתרים "דרך ד"ה רש"י בפירוש שנאמר 120הביאור המרגלים, בה שהלכו הנגב "דרך ויעלו 148,
שנאמר  לפניהם, הנוסע הגדול התייר דרך האתרים, דרך ד"א להם 149בנגב. לתור ימים שלשת דרך

,150מנוחה"
-" היא ikשמ"ש ששמע השמועה (שהרי הכנעני ששמע השמועה אינה האתרים", דרך ישראל בא

אהרן, שמת השמועה שבגלל הטעם מהו לבאר בא הכתוב אלא הכבוד"), ענני ונסתלקו אהרן "שמת
דוקא בעבודה:iprpkdנתעורר הדרכים ב' וביאור זאת); שמעו האומות שאר שגם (אף בישראל להלחם

הגדול" התייר ו"דרך המרגלים", בה שהלכו -"דרך

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.151הוגה 78 ע' חל"ח בלקו"ש

.‰Î מזה לשליחות:152וההוראה ליציאה בנוגע -
רבים, לשון האתרים", "דרך שזוהי לידע צריך - לעולם הישיבה מכתלי לשליחות, יוצאים כאשר

דפרודא  טורי הרבים", ד"רשות הענין כללות רש"י 153שזהו (כפירוש כו'" הפסולת את ש"מראין ובאופן ,
הכנענ  את שם שיפגוש להיות שיכול אלא עוד ולא בנגב"), זה "עלו הפסוק לקרר על שירצה יֿהעמלקי,

מעבודתו, אותו ולהחליש
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כד.147) יב; שם, פרש"י גם וראה ב. לו,
כב.148) יג, שלח
לג.149) יו"ד, בהעלותך
דרוש 150) שעדיין כיון מספיק, אינו הא' שפי' גם נתבאר

שמם, על - המרגלים" בה שהלכו הנגב "דרך נקראת למה ביאור:
אלא  זו, בדרך שהלכו היחידים המרגלים היו לא בודאי (א) הרי:
המרגלים  בחרו לא - זו דרך (ב) עלמא, כולי עבור היתה זו דרך
"עלו  - היו") ש"כשרים (בשעה משה ע"י נצטוו כך אלא עצמם,

(שלח בנגב" להזכיר זה צריך מדוע מובן: אינו ובכלל יז). שם,
רש"י  מביא ולכן - ישראל?! של תקלתן המרגלים, ענין את
לפניהם  הנוסע הגדול התייר דרך האתרים, "דרך הב': פירוש

כו'".
יותר  רחוק זה פירוש ואדרבה, מספיק, אינו הב' פירוש גם אך
"דרך  נאמר מדוע הקושי על נוסף כי, - מקרא של מפשוטו
בנ"י  הליכת שבגלל הטעם מהו מובן: אינו רבים, לשון האתרים"

בישראל?! להלחם בא לכן כו'", הגדול התייר "דרך
לשמועה  בהמשך בא זה שענין הרא"ם), (פי' מפרשים [יש
אלא  נוסעים היו לא שמאז הכבוד", ענני ונסתלקו אהרן "שמת

calaאחרי oex`d,כן לפרש אפשר אי שפיר, דייקת כד אבל, .
אפשר  (שאז הארון אחרי הלכו שבנ"י נאמר לא בכתוב שהרי
אלא  הכבוד), ענני אחרי ולא בלבד, הארון אחרי שנסעו לפרש
הנוסע  הגדול התייר "דרך - ה"דרך" אודות מדבר הכתוב
"נוסע  שהי' הארון, ע"י היתה הדרך שסלילת היינו, לפניהם",
הי' זה ענין והרי מנוחה", להם לתור ימים שלשת דרך לפניהם

הכבוד]. ענני שנסתלקו קודם גם
מקרא. של לפשוטו קרוב היותר הוא הא' פירוש ולכן,

צויין 151) (ושם תשל"ח חוקת ש"פ מוצאי שיחת בשילוב
תשל"ט). בטעות

ואילך.152) 83 ע' שבפנים לקו"ש גם ראה
ספל"ג.153) תניא ראה



כג f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

בנשיקה". ש"מת ועכצ"ל, - שם"? ד"וימת הענין הי' איך השאלה: נשאלת שכן, וכיון

ה', פי "על רש"י: שכתב זהcnlnוזהו שאין - בנשיקה" aezkdשמת yexit וימת" נאמר לא (שהרי
ה'", פי "על הי' הענין שכללות שמזה אלא במשה), כמו ה'", פי על בנשיקה".micnlשם "שמת

***

.·Î יש חוקת, בפ' הכנעני" "וישמע הפסוק על רש"י פירוש אודות (סי"ח) לעיל להמוזכר בהמשך
רש"י: פירוש המשך על גם ולהתעכב להוסיף

שנאמר  עמלק, "זה הנגב", "וישמע139"יושב בכתוב נאמר ואעפ"כ הנגב". בארץ יושב ",iprpkdעמלק
להקב"ה  מתפללים ישראל שיהיו כדי כנען, בלשון לדבר לשונו את "שנה כי - כנעני כמו נראה שהי' כיון
אמרו, כנען, לשון ולשונם עמלקים, כלבושי לבושיהם ישראל ראו כנענים. אינם והם בידם, כנענים לתת

שנאמר  סתם, תתן140נתפלל נתון dfdאם mrd z`."בידי

להבין: וצריך

"141בילקוט א) איתא - רש"י פירוש של המקור הוא ששם -yealולמד לבש כנענים zgiyכנעני
ר"ה  במסכת בתוס' שמובא וכפי זכור 142כו'", פרשת של בפזמון הפייט ש"יסד המדרש 143מה דברי (ע"פ

oeyleהנ"ל) zeqkאת "שנה רק כותב רש"י ואילו ערד"; כמלך היות כנען",epeylשינה בלשון לדבר
עמלקים"? "כלבושי היו לבושיהם ואילו

הלבוש  את לשנות יותר נקל לכאורה הנה ולשון", ד"כסות הענינים בב' להשינוי שבנוגע ולהעיר,
מהיום  זאת לשנות אפשר שאי כך, זמן, משך דורש חדש לשון לימוד שהרי הלשון, את לשנות מאשר
אין  מקרא של שבפשוטו  נאמר אם גם וא"כ, ומיד. תיכף להיעשות שיכול הלבוש שינוי כמו למחר,

השינוי את לבחור לרש"י לו הי' - אחד בענין שינוי די אלא הענינים, ב' ששינו שהואyealaהכרח ,lw
xzei.בלשון השינוי מאשר

ראוב) שבאו, "כיון mdiptבילקוט: zxev רש"י ואילו כנענים"; של ושיחתן ולבושיהן עמלק, משל
כנען"? לשון ולשונם עמלקים, כלבושי "לבושיהם שראו וכותב פניהם", "צורת משמיט -

.‚Î:בזה הביאור לומר ויש
בפשוטו  ביאור הדורש ענין כל לבאר אלא חז"ל, מדרשי להעתיק רש"י של ענינו שאין כמ"פ דובר

מקרא. של

כמ"ש  משה, תפלת ע"י מפלה עמלק נחל ברפידים עמלק שבמלחמת כיון כאשר 144ובנדו"ד: "והי'
. ישראל וגבר ידו משה .ירים בידיו תמכו וחור ואהרן בתפלה . השמים "פרושות גו'", אמונה ידיו ויהי .

להבטיח 145נאמנה" צריך עמלק הי' וכו', ("סטראטעגיע") המלחמה תכסיסי עם ביחד הרי -ַ
הקודמת. כבפעם בנ"י, מתפילת צרות לו יהיו שלא ַָ("באווארענען")

ש" - לכך עמלק דאג שאכן רש"י, מבאר זה לתת dpyועל להקב"ה מתפללים ישראל שיהיו כדי כו'
כנענים". אינם והם בידם, כנענים

את "שנה כותב שרש"י הלבוש epeylוהטעם את לשנות יותר קל שלכאורה אף כנען", בלשון לדבר
כנ"ל הלשון, את פשוט מאשר והתירוץ טוב, הקושיא הנה - תירוץ":146בהקושיא בעלֿהבית'שער "א -ַ

כנען, בלשון לדבר ילמדו הצבא אנשי שכל צורך אין - לכנענים אותם שיחשבו בנ"י את להטעות כדי
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כט.139) יג, שלח
ב.140) שם, חוקת
תשסד).141) (רמז עה"פ יל"ש
רע"א.142) ג,

איש".143) "זכור פיסקא
יאֿיב.144) יז, בשלח
יב.145) שם, פרש"י
סע"ג.146) נג, נצבים לקו"ת - אדה"ז לשון

f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

השאר  וכל כנען, בלשון יצעקו הפקודות את ומכריזים שרייער'ס") ("די שצועקים שאלו בכך די אלא
עבור להשיג יצטרכו - הלבושים את לשנות ירצו אם משא"כ avd`ישתקו; iyp` lk("מונדיר") "מדים"

זמן. משך דורשת וגם מרובה, הוצאה שזוהי חדשים,

ש"ראו לפרש יכול אינו mdiptורש "י zxev:כי - עמלק" משל

הפסוק  על וישלח בפ' רש"י בפירוש כבר למד למקרא חמש בת 147הבן "אם צבעון", בת ענה "בת
היו". ממזרות בני שכולן הכתוב והודיעך וכו', צבעון בת לא ענה

"צורת  לו היתה לא עשו) מבני (שהי' ש"עמלק" מובן, הרי בזה, זה מתערבים היו עשו שבני וכיון
עמלק". "משל שהם פניהם" מ"צורת להכיר שייך הי' שלא כך, פנים"), אייגענער ("א משלו ַפנים"

" שהיו לומר רש"י יכול לא מדוע גם מובן ozgiyeועפ"ז odiyeal ובלשון (כבילקוט), כנענים" של
" בתוס': oeyleהמובא zeqk:כי - שינה"

את תתן "נתן בנ"י בתפלת dfdממש"נ mrd שבגללה סיבה שהיתה מוכח, הכנעני", "את ולא בידי",
"לבושיהן  היו אם הנה פניהם, מצורת להכירם יכלו שלא וכיון עמלקים. אלא כנענים, שאינם בנ"י חשדו

רש" הוצרך ולכן עמלקים. שהם לחשוד מקום הי' לא כנענים", של ישראל ושיחתן ש"ראו לפרש י
. סתם נתפלל "אמרו זה ובגלל כנען", לשון "לשונם גיסא, ולאידך עמלקים", כלבושי אם לבושיהם .

בידי". הזה העם את תתן נתון

.„Î"האתרים "דרך ד"ה רש"י בפירוש שנאמר 120הביאור המרגלים, בה שהלכו הנגב "דרך ויעלו 148,
שנאמר  לפניהם, הנוסע הגדול התייר דרך האתרים, דרך ד"א להם 149בנגב. לתור ימים שלשת דרך

,150מנוחה"
-" היא ikשמ"ש ששמע השמועה (שהרי הכנעני ששמע השמועה אינה האתרים", דרך ישראל בא

אהרן, שמת השמועה שבגלל הטעם מהו לבאר בא הכתוב אלא הכבוד"), ענני ונסתלקו אהרן "שמת
דוקא בעבודה:iprpkdנתעורר הדרכים ב' וביאור זאת); שמעו האומות שאר שגם (אף בישראל להלחם

הגדול" התייר ו"דרך המרגלים", בה שהלכו -"דרך

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.151הוגה 78 ע' חל"ח בלקו"ש

.‰Î מזה לשליחות:152וההוראה ליציאה בנוגע -
רבים, לשון האתרים", "דרך שזוהי לידע צריך - לעולם הישיבה מכתלי לשליחות, יוצאים כאשר

דפרודא  טורי הרבים", ד"רשות הענין כללות רש"י 153שזהו (כפירוש כו'" הפסולת את ש"מראין ובאופן ,
הכנענ  את שם שיפגוש להיות שיכול אלא עוד ולא בנגב"), זה "עלו הפסוק לקרר על שירצה יֿהעמלקי,

מעבודתו, אותו ולהחליש
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כד.147) יב; שם, פרש"י גם וראה ב. לו,
כב.148) יג, שלח
לג.149) יו"ד, בהעלותך
דרוש 150) שעדיין כיון מספיק, אינו הא' שפי' גם נתבאר

שמם, על - המרגלים" בה שהלכו הנגב "דרך נקראת למה ביאור:
אלא  זו, בדרך שהלכו היחידים המרגלים היו לא בודאי (א) הרי:
המרגלים  בחרו לא - זו דרך (ב) עלמא, כולי עבור היתה זו דרך
"עלו  - היו") ש"כשרים (בשעה משה ע"י נצטוו כך אלא עצמם,

(שלח בנגב" להזכיר זה צריך מדוע מובן: אינו ובכלל יז). שם,
רש"י  מביא ולכן - ישראל?! של תקלתן המרגלים, ענין את
לפניהם  הנוסע הגדול התייר דרך האתרים, "דרך הב': פירוש

כו'".
יותר  רחוק זה פירוש ואדרבה, מספיק, אינו הב' פירוש גם אך
"דרך  נאמר מדוע הקושי על נוסף כי, - מקרא של מפשוטו
בנ"י  הליכת שבגלל הטעם מהו מובן: אינו רבים, לשון האתרים"

בישראל?! להלחם בא לכן כו'", הגדול התייר "דרך
לשמועה  בהמשך בא זה שענין הרא"ם), (פי' מפרשים [יש
אלא  נוסעים היו לא שמאז הכבוד", ענני ונסתלקו אהרן "שמת

calaאחרי oex`d,כן לפרש אפשר אי שפיר, דייקת כד אבל, .
אפשר  (שאז הארון אחרי הלכו שבנ"י נאמר לא בכתוב שהרי
אלא  הכבוד), ענני אחרי ולא בלבד, הארון אחרי שנסעו לפרש
הנוסע  הגדול התייר "דרך - ה"דרך" אודות מדבר הכתוב
"נוסע  שהי' הארון, ע"י היתה הדרך שסלילת היינו, לפניהם",
הי' זה ענין והרי מנוחה", להם לתור ימים שלשת דרך לפניהם

הכבוד]. ענני שנסתלקו קודם גם
מקרא. של לפשוטו קרוב היותר הוא הא' פירוש ולכן,

צויין 151) (ושם תשל"ח חוקת ש"פ מוצאי שיחת בשילוב
תשל"ט). בטעות

ואילך.152) 83 ע' שבפנים לקו"ש גם ראה
ספל"ג.153) תניא ראה
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פחות  ויודע שלמד יהודי שפוגש מזה להתפעל שלא - גם (כולל מזה להתפעל מה לו אין ואעפ"כ,
משה, של בשליחותו שהולך בידעו כו'), אותו ללמד אדרבה, אלא ממנו, ללמוד שלא ולהזהר ממנו,
ממנו. מתפעלים כולם אדרבה: אלא אחד, מאף מתפעל אינו שלכן, דייקא, "הגדול" - הגדול" "התייר

הבחירה,- כח אמנם לו xegalיש eilre,אבל המרגלים), בדרך לילך (ולא משה של בשליחותו לילך
משה. של בשליחותו שהולך כיון מהעולם, להתפעל מה לו אין שוב בכך, שבוחר לאחרי

.ÂÎ:ולהעיר
פסולת  עם היצה"ר, עם להתעסק יצטרך ששם הרבים", ל"רשות לעולם, לצאת לו למה שטוען: מי יש

כו'. בתורה ויעסוק בברוקלין, כאן שישאר מוטב - כו'

ככה!... פעמים כמה ואדרבה, היצה"ר, ישנו בברוקלין כאן שגם היא, האמת ובכן:

עול, קבלת אין השגחה, אין ללמוד; שרוצה מתי רק הוא הלימוד אבל, כו', ולומד שיושב טוען הוא
מבטלים עול; פריקת אם מ'צורייבט כי און זיך מ'צורייבט צייט, די "מ'צורייבט - הזמן את ומבזבזים

בעולם, קורה  מה לדעת צריכים שהרי - עיתונים קוראים ברחוב, מסתובבים שרוצים, כמה ישנים יענעם";
האפרוֿאמריקאים  עם קורה ומה אלמוני, גוי אמר ומה פלוני גוי אמר מה בוואשינגטאן, קורה ַָמה

כו'. למוטב ולא לטוב לא בזה, השפעה שום לו שאין אף ָבמילוואקי,

פתגם  וכידוע כו', עצמו את שמרמה - היא האמת אבל שמים", "לשם זאת שעושה אמנם טוען הוא
מהר"ש  מרמה 154אדמו"ר הוא מאי, אלא מרמים, לא העולם את וגם לרמות, אפשר אי - הקב"ה את :

envr z`...!?טיפש לרמות ה"קונץ" מהו וא"כ, ,

כמה  להיותו עם - ולמה אחד!... יהודי עם לא אפילו - האחרון?! החודש במשך תפילין הנחת יהודים
תורה" אלא כבוד "אין - הכבוד עם עשית מה ובכן, בעמיו!... במשך 155נכבד שעות 18 למדת -

ישן  - התורה על רש"י בפירוש או ברמב"ם ענין מבארים כאשר כח; לו אין זה בשביל - ֿ לעת?! המעת
כח!... לו יש - עיתון ולקרוא ברחוב לטייל אבל הוא...

עם תפילין מניח תפילין`mixgאינך הנח -jnvra שזהו הלב, ואת המוח את לשעבד עליך כלומר, ,
בשו"ע  הזקן רבינו כמ"ש תפילין, מצות של ענינה מה 156תוכן לעשות לא - פירושו הלב שעבוד והרי ,

לעשות אדרבה, אלא epevxשרוצה, jtid בזהר וכדאיתא עול, דקבלת הענין כללות שזהו תורא 157, "כהאי :
כו'". בקדמיתא עול עלי' דיהבין

שמסתכלים  כיון שרוצה, מה לעשות יכול אינו ששם - לשליחות ביציאה שיש נוספת מעלה וזוהי
וכו'. מתפלל הוא ואיך לומד הוא איך עליו,

.ÊÎ:"ימים שלשת דרך לפניהם "נוסע ה'", ברית "ארון הגדול", ש"התייר - בזה ענין ועוד
הגדול" ה"תייר הוא ה'" ברית ש"ארון היא, האמת אבל כאן, נמצא ה'" ברית ש"ארון חושב הוא

ימים". שלשת "דרך מקום, בריחוק - שם דוקא שנמצא

יסע; הוא אז ורק "מדלי'", לו ויעניקו ל"גענעראל", אותו שימנו בכדי זה אין - לשם נוסעים ַוכאשר
פעם  אמר הרבי אדמו"ר; מו"ח כ"ק דרישת היתה זו בו 158לא מצליפים קלאץ"), ("א בולֿעץ שנוטלים ,ַָ

העגלה. את שמושך ("לאשעק") "סייח" ונעשה שמיץ") א אים ..("מ'גיט ַָ

"ערים  רואה וגם כו'", הפסולת את ש"מראין בנגב", זה "עלו היא: ההליכה סדר - לעיל וכאמור
בשמים" ובצורות פרי'"159גדולות "וזה משונה"160, עמה כך משונה שפרי' "כשם לא 161, ואעפ"כ, ;

לפניהם". הנוסע הגדול "התייר בכח שהולכים שיודעים כיון מזה, מתפעלים
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חמ"ז 154) (תו"מ סכ"א דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה
וש"נ. .(173 ע'

מ"ג.155) פ"ו אבות
וש"נ.156) סי"א. סכ"ה או"ח
פמ"א.157) בתניא הובא א. קח, ח"ג

(158.336 ע' חי"ג תו"מ גם ראה
כח.159) א, דברים
כז.160) שם, שלח
כג.161) שם, פרש"י

f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

הנחלה" ואל המנוחה "אל שיבואו מובטחים מאטערן")162ואז ("צו לייגע כדי אינה הכוונה שהרי -ַ
כו'. אמיתית מנוחה - ח"ו

בשליחות  התלמידים יסעו הקיץ שבזמן אדמו"ר , מו"ח כ"ק נשיאנו, רבינו שהנהיג מה גם וזהו
הנ"ל  למקומות .163ה"מרכז"

הגדול" התייר "דרך ממנה ועושים רבים, לשון האתרים", "דרך את מהפכים .164ועי"ז
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ט.162) יב, ראה פ'
גם 163) וראה שם. 61 ובהערה ,324 ע' תש"ט סה"ש ראה

וש"נ. .(197 ע' שם (תו"מ בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת
(164) הסיום ).l"endחסר
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כה f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

פחות  ויודע שלמד יהודי שפוגש מזה להתפעל שלא - גם (כולל מזה להתפעל מה לו אין ואעפ"כ,
משה, של בשליחותו שהולך בידעו כו'), אותו ללמד אדרבה, אלא ממנו, ללמוד שלא ולהזהר ממנו,
ממנו. מתפעלים כולם אדרבה: אלא אחד, מאף מתפעל אינו שלכן, דייקא, "הגדול" - הגדול" "התייר

הבחירה,- כח אמנם לו xegalיש eilre,אבל המרגלים), בדרך לילך (ולא משה של בשליחותו לילך
משה. של בשליחותו שהולך כיון מהעולם, להתפעל מה לו אין שוב בכך, שבוחר לאחרי

.ÂÎ:ולהעיר
פסולת  עם היצה"ר, עם להתעסק יצטרך ששם הרבים", ל"רשות לעולם, לצאת לו למה שטוען: מי יש

כו'. בתורה ויעסוק בברוקלין, כאן שישאר מוטב - כו'

ככה!... פעמים כמה ואדרבה, היצה"ר, ישנו בברוקלין כאן שגם היא, האמת ובכן:

עול, קבלת אין השגחה, אין ללמוד; שרוצה מתי רק הוא הלימוד אבל, כו', ולומד שיושב טוען הוא
מבטלים עול; פריקת אם מ'צורייבט כי און זיך מ'צורייבט צייט, די "מ'צורייבט - הזמן את ומבזבזים

בעולם, קורה  מה לדעת צריכים שהרי - עיתונים קוראים ברחוב, מסתובבים שרוצים, כמה ישנים יענעם";
האפרוֿאמריקאים  עם קורה ומה אלמוני, גוי אמר ומה פלוני גוי אמר מה בוואשינגטאן, קורה ַָמה

כו'. למוטב ולא לטוב לא בזה, השפעה שום לו שאין אף ָבמילוואקי,

פתגם  וכידוע כו', עצמו את שמרמה - היא האמת אבל שמים", "לשם זאת שעושה אמנם טוען הוא
מהר"ש  מרמה 154אדמו"ר הוא מאי, אלא מרמים, לא העולם את וגם לרמות, אפשר אי - הקב"ה את :

envr z`...!?טיפש לרמות ה"קונץ" מהו וא"כ, ,

כמה  להיותו עם - ולמה אחד!... יהודי עם לא אפילו - האחרון?! החודש במשך תפילין הנחת יהודים
תורה" אלא כבוד "אין - הכבוד עם עשית מה ובכן, בעמיו!... במשך 155נכבד שעות 18 למדת -

ישן  - התורה על רש"י בפירוש או ברמב"ם ענין מבארים כאשר כח; לו אין זה בשביל - ֿ לעת?! המעת
כח!... לו יש - עיתון ולקרוא ברחוב לטייל אבל הוא...

עם תפילין מניח תפילין`mixgאינך הנח -jnvra שזהו הלב, ואת המוח את לשעבד עליך כלומר, ,
בשו"ע  הזקן רבינו כמ"ש תפילין, מצות של ענינה מה 156תוכן לעשות לא - פירושו הלב שעבוד והרי ,

לעשות אדרבה, אלא epevxשרוצה, jtid בזהר וכדאיתא עול, דקבלת הענין כללות שזהו תורא 157, "כהאי :
כו'". בקדמיתא עול עלי' דיהבין

שמסתכלים  כיון שרוצה, מה לעשות יכול אינו ששם - לשליחות ביציאה שיש נוספת מעלה וזוהי
וכו'. מתפלל הוא ואיך לומד הוא איך עליו,

.ÊÎ:"ימים שלשת דרך לפניהם "נוסע ה'", ברית "ארון הגדול", ש"התייר - בזה ענין ועוד
הגדול" ה"תייר הוא ה'" ברית ש"ארון היא, האמת אבל כאן, נמצא ה'" ברית ש"ארון חושב הוא

ימים". שלשת "דרך מקום, בריחוק - שם דוקא שנמצא

יסע; הוא אז ורק "מדלי'", לו ויעניקו ל"גענעראל", אותו שימנו בכדי זה אין - לשם נוסעים ַוכאשר
פעם  אמר הרבי אדמו"ר; מו"ח כ"ק דרישת היתה זו בו 158לא מצליפים קלאץ"), ("א בולֿעץ שנוטלים ,ַָ

העגלה. את שמושך ("לאשעק") "סייח" ונעשה שמיץ") א אים ..("מ'גיט ַָ

"ערים  רואה וגם כו'", הפסולת את ש"מראין בנגב", זה "עלו היא: ההליכה סדר - לעיל וכאמור
בשמים" ובצורות פרי'"159גדולות "וזה משונה"160, עמה כך משונה שפרי' "כשם לא 161, ואעפ"כ, ;

לפניהם". הנוסע הגדול "התייר בכח שהולכים שיודעים כיון מזה, מתפעלים
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כז.160) שם, שלח
כג.161) שם, פרש"י

f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

הנחלה" ואל המנוחה "אל שיבואו מובטחים מאטערן")162ואז ("צו לייגע כדי אינה הכוונה שהרי -ַ
כו'. אמיתית מנוחה - ח"ו

בשליחות  התלמידים יסעו הקיץ שבזמן אדמו"ר , מו"ח כ"ק נשיאנו, רבינו שהנהיג מה גם וזהו
הנ"ל  למקומות .163ה"מרכז"

הגדול" התייר "דרך ממנה ועושים רבים, לשון האתרים", "דרך את מהפכים .164ועי"ז

1

2

3

4

5

ט.162) יב, ראה פ'
גם 163) וראה שם. 61 ובהערה ,324 ע' תש"ט סה"ש ראה

וש"נ. .(197 ע' שם (תו"מ בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת
(164) הסיום ).l"endחסר

f"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,irqn t"y zgiy

הנחלה" ואל המנוחה "אל שיבואו מובטחים מאטערן")162ואז ("צו לייגע כדי אינה הכוונה שהרי -ַ
כו'. אמיתית מנוחה - ח"ו

בשליחות  התלמידים יסעו הקיץ שבזמן אדמו"ר , מו"ח כ"ק נשיאנו, רבינו שהנהיג מה גם וזהו
הנ"ל  למקומות .163ה"מרכז"

הגדול" התייר "דרך ממנה ועושים רבים, לשון האתרים", "דרך את מהפכים .164ועי"ז
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וש"נ. .(197 ע' שם (תו"מ בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת
(164) הסיום ).l"endחסר
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המשך ביאור למסכת מגילה ליום רביעי עמ' א



כו

irqn zyxt zegiy ihewl יג כרך

בפרשתנו ‡. המבוארת הארץ 1בחלוקת

פינחס  ביאור,2(ובפרשת הדרושים פרטים כמה - (
דוקא. שכל עלֿפי חלוקה - והיפוכו דבר א) ומהם:

שנאמר  תמעיט 3וכמו ולמעט נחלתו תרבה "לרב
ז"ל  רבותינו דרש עלֿפי ובפרט (הובא 4גו'":

רש"י  (חלקים 5בפירוש במדה הארץ נתחלקה דלא (
(חלקים  בשומא אלא בכמות) בחיצוניות, שווים

באיכות) באמת, ,6שווים
נצטוו  גיסא הארץ 7לאידך את "והתנחלתם

(ו"אך  הארץ"8בגורל" את יחלק ).9בגורל

ברוח  אומר אלעזר היה הגורל שהפילו קודם ב)
פלוני  שבט "אם ותומים האורים עלֿידי הקודש

עמו" עולה פלוני תחום תמוה 10עולה, ועלֿפיֿזה .
גורלות  להפיל נצטוו ?11למה

הפסוק  על ז"ל רבותינו דרשו הגורל בענין ג)
אליהם"12בפרשתנו  ואמרת ישראל בני את "צו

"להזהיר  הארץ) גבולות כך 13(לענין על ביתֿדין
ובתשובות  הגורלות", על לעז יוציאו שלא

על 14הגאונים  העובר הענין: חומר בביאור הוסיפו
הדברות. עשרת על כעובר הגורל

א  הגאונים דדברי אמת הן תמוה: ין ולכאורה
בש"ס  למקור דברי 15מוכרחים דבריהם כל כי וכו'

לעשרת 16קבלה  גורל בין השייכות מהי - אבל ,
שנאמר  ואףֿעלֿפי את 17הדברות? יוטל בחיק

משפט iedne'הגורל  על עובר זה הרי - משפטו כל
דוקא  הדברות עשרת ולא .18ה'

ענינים ·. ג' שמצינו מה בהקדים זה כל ויובן
לתורה  ירושה 19בנוגע א) שנאמר 20: כמו -21

משה  לנו צוה ב)22קהלת dyxen"תורה יעקב".
ז"ל  רבותינו כמאמר - הקב"ה 23מכר "אמר

- מתנה ג) כו'". תורתי לכם מכרתי לישראל
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יג.1) לד, נד. לג,
נבֿנו.2) כו,
לשון).3) (בשינוי נד לג, פרשתנו נד. כו, פינחס
שם.4) פינחס ספרי
(בסופו).5) שם פינחס
שם 6) פינחס ספרי וראה שם. (פינחס לפירש"י מיבעי לא

מרובה  שהי' ד"לשבט שם) תו"ת פקודיו). לפי איש (עה"פ
לפי  הכל הרי שווים החלקים היו לא רב.. חלק נתנו באוכלוסין
חלק  הגיע מבנ"י שלכאו"א ונמצא החלקים", חלקו השבט ריבוי
פינחס  רמב"ן וראה א. קכב, (ב"ב הגמ' למסקנת גם אלא שווה;

לו שם) שיתן מה ושבט שבט כל "שיקח איפלוג", ד"לשבטים
אנשים  בו שיש שבט כגון מרובה חלק לו מגיע שהי' בין הגורל,
להמשפחות  החלוקה הרי – שם) ב"ב (רשב"ם וכו'" בין מעט
המרובה  כו' למשפחת כו' נחלתו תרבה ש"לרב היתה שבט שבכל
שם). (רמב"ן נמעיט" המועטת כו' ולמשפחת נחלתו נרבה עד"מ

שם.7) פרשתנו
נה.8) שם, פינחס
שוים 9) החלקים היו שלא ואע"פ שם: פינחס פירש"י ראה

(ראה  למשפחות החלוקה וגם כו'. גורל ע"י אלא עשו לא כו'
(שם) בפרשתנו כמפורש גורל ע"פ היתה (6 הערה לעיל

בגורל הארץ את פינחס mkizegtynl"והתנחלתם רמב"ן וראה ."
נה. שם,
(פינחס 10) ותנחומא א) (קכב, מב"ב נד) (שם, פינחס פירש"י

שם).
כמו 11) הקודש רוח ע"פ הי' "והגורל (שם) רש"י מל'

שהאור  לכאו' משמע כו'" בב"ב הוכיחו*שמפורש ותומים ים
שני  אי"ז ולפ"ז באקראי), (ולא ברוה"ק ה' ע"פ הי' שהגורל

הרי)mipeyענינים בהגורל, תועלת מה שעצ"ע ע"ז (נוסף אבל –
הי' עצמו "והגורל שם) תנחומא גם (וראה שם פירש"י מסיום

`l (ek ,`i jzelrda) mipwfde (p ,b xacna) mixekad lxebay s` *
dgkedl ewwfed כללxtqnk oiwztl `l mb iad`כולם , `l ixdy ±

.my eyexita (i ,c"t x"acnae .c"d ,`"t 'dpq 'yexi) ef drc i"yx

הי' "הגורל נו פסוק שם ובפירש"י כו'" הגורל אני ואומר צווח
הגורל  הרי ה'" ע"פ נאמר לכך ברוה"ק שנתחלקה מגיד מדבר..
בתשובות  וראה ותומים. לאורים וא"צ ה', ע"פ שהוא צווח עצמו
שמים  מפי אלא הגורל "שאין בפנים) לקמן (שהובא הגאונים

הארץ". תחלק הגורל ע"פ שנא'
ב.12) לד,
עה"פ.13) פס"ז
תרמ"ה 14) ווילנא ס'. סי' – תש"כ ירושלים, של"ה. קושטא,
נז. סי'

לעכן)15) (יהושע ד"א"ל (רק) איתא ב) (מג, בסנהדרין
שתתחלק  א"י שעתידה הגורלות על לעז תוציא אל ממך בבקשה
בשו"ת  ירושלים) ווילנא, (דפוס המו"ל הערת וראה בגורל".

מקומו. לע"ע ידעתי לא שם: הגאונים
ב.16) אות הגאונים כללי מלאכי יד ראה
לג.17) טז, משלי
י"ד 18) סי' הגימ"ל מערכת כללים השדה) (פאת שד"ח ראה

גורל. מע' תלמודית אנציקלופדיא בתחילתו.
ד"ה 19) סח. סו. פרק תרל"ז וככה המשך בארוכה: בכ"ז ראה

רוח  אם ד"ה תרנ"ד. צוה תורה ד"ה פ"ג. תר"ל המושל רוח אם
א  שסא, – ח"ב קונטרסים (סה"מ ואילך פ"ד תרצ"ה המושל

תש"ב. צוה תורה ד"ה ואילך).
א.20) נט, סנה' ראה להלכה, ונוגע
ד.21) לג, ברכה
(22`"e`kl'ירוש) השבט גזל ע"ד להכלל (ולא יעקב מקהלת

פסח  ראה – ה"ג)) פ"ק, ב.תרומות מט, ים
כי23) ב) ד, (משלי הה"ד (ושם: א פל"ג, טוב gwlשמו"ר

כמדת  שלא וראה בא א: ה, ברכות וראה עיי"ש). גו', נתתי
כו'. חפץ מוכר אדם כו' הקב"ה

irqn zyxt - zegiy ihewl

ז"ל  רבותינו נתן 24כמאמר טובות מתנות "ג'
התפילה  וכנוסח כו'". תורה כו' לישראל הקב"ה

.25תורתנו oznזמן
ירושה, שבין מהחילוק יובן ביניהם וההפרש

ענינם: בפשטות ומתנה מכר

ומצב  במעמד תלוי שאינו דבר היא ירושה
קטן  או באיכות) או (בכמות גדול (היורש), המקבל

המשנה  ובלשון נוחל 26וכו'. אחד.. יום בן תינוק :
לשלם  צריך שהקונה דבר הוא מכר ומנחיל,

תמורתו.

ומכר, ירושה אלו, ענינים בב' zeidlוהנה dkixv
- בירושה להם: וערך ואחיזה שייכות להמקבל

דוקא היא שהירושה eaexwaהרי - המוריש של
eiqkp27לשלם צריך הלוקח - במכר .eiqkpn תמורת
,xknpdדבר

ש  אפשר - במתנה לא envrÎcvnמהֿשאיןֿכן
ובכל  למתנה, וערך שייכות שום להמקבל יהיה

של וטובו חסדו מצד לו ניתנה .ozepdזאת

אלו:‚. ענינים ג' בתורה ישנם עלֿדרך ֿזה
- שבתורה ירושה בחינת ואחד lkא) אחד

"קהלת  בכלל הוא הרי שיהיה, מי יהיה מישראל,
וידוע  שלו, "מורשה" היא התורה ולכן 28יעקב",

אותיות  רבוא ששים יש ראשיֿתיבות דישראל
אות  לו יש מישראל ואחד אחד דכל לתורה,

.29בתורה 

החיוב  הסברת תומתק דעלֿפיֿזה לומר ויש
cg`eשהוא cg` lka deey תורה ללמוד מישראל

נמצא  שהוא מצב ליפטר 30בכל יכול אדם ואין ,
זה  מחיוב .31עצמו

ההבנה  חלק הוא - שבתורה מכר בחינת ב)
ויגיעתו, עבודתו עלֿידי להאדם שבא שבתורה,

תאמין  אל ומצאת יגעת שעל 32ולא מכר דוגמת ,
זו  בחינה ועל הנקנה, חפץ תמורת לשלם הקונה

ז"ל  רבותינו תורה 33אמרו ללמוד עצמך "התקן
dpi`y."לך ירושה

ואחד  אחד כל בין מדריגות חילוקי יש ובזה
" שוות"`oiשהרי בטיב 34דעותיהן ותלוי -

וכו' היגיעה אופן הלימוד 35הכשרונות, בחיוב וכן .
שו  אחד לשני אין חובתו 36וה ידי יוצא דיש ,

גם  או ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק בלימוד
כל  בתורה לעסוק לו שאפשר מי אבל מזה, פחות
ולילה" יומם בו "והגית מצות לקיים חייב היום

.37כפשוטה 

לאדם  שניתן מה - שבתורה מתנה בחינת ג)
כב' (לא שהם בתורה ענינים מלמעלה במתנה
האדם  ערך לפי ומוגבלות המדודות הנ"ל בחינות

)`xapמציאות מצד אליו נמשכות שהרי ,(ely
והבנה למעלה ely(כבירושה) כיֿאם) (כבמכר),

בדרך  ובאים עצמו, בכח להשיגו הנברא מאפשריות
הקב"ה  מצד מלמעלה מאמר 38מתנה ועלֿדרך ,
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לעולם 24) מתנה דברים ג' ה: פ"ו ב"ר וראה שם. ברכות
כו'. התורה

מתנה 25) בחי' הוא תורה מתן וי"ל עא: פרק וככה בהמשך
דקאי  י"ל התורה" נותן כו' לנו "ונתן התורה ובברכת שבתורה.

שבמרז"ל (אף שבתורה הענינים ג' כל מחלקים mihxetndעל –
ס"ו  סרט"ו חו"מ משו"ע להעיר – (מתנה) וה"נותן" ה"מוכר" בין
"במתנה" תיבת בלא כו'" כל המקבל קנה קרקע "הנותן

דפוסים בכמה – ה"ה) פכ"ו מכירה (הל' בדפוס dpi`yשברמב"ם
.23 הערה לעיל וראה שם). בב"י שהביא הרמב"ם ובל' ר"מ רומי

סע"ב.26) מג, נדה
אינה 27) לירושה שגם הגם סח: פרק שם וככה המשך ראה

הירושה  שענין הרי שייכות.. לו יש עכ"ז יגיעתו ע"י שמרויח מה
כו'. עמו ושייכות וחיבור קישור לו שיש למי בא

ר"פ 28) ראובני בילקוט (הובא קפו אופן עמוקות מגלה
רות  ז"ח וראה ועוד). קעח. סי' תורה ערך חדש בילקוט בראשית.

בישראל. לפנים וזאת עה"פ
לענין 29) שייך דזה ספ"ה תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה ראה

שבתורה. ירושה

קנה.30) ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע ה"ח. פ"א ת"ת הל' רמב"ם
בשלשה  (רפ"ד): לאדה"ז ת"ת והל' רפ"ג) (שם רמב"ם וראה

צ  תורה שנא' ישראל לכל כו' מונח הרי תורה כתר כו' וה כתרים
כו'. יעקב קהלת מורשה משה לנו

ירושת 31) הו"ע ירושה דבחי' מבואר 19 בהערה בהנסמן
– התורה לענין שייך וג"ז כו', הבירורים עבודת ע"י דתהו אורות
(29 (שבהערה ובתרצ"ה שם. תר"ל המושל רוח אם ד"ה ראה
שחרית  בפ"א דתהו.. נצוצות יורש התורה אור ע "י שם: ובסופו
וראה  ירושה. דין להם שיש שוין ישראל כל שבזה ערבית ופ"א

א'תתקע. ע' תשא אוה"ת גם
ב.32) ו, מגילה
מי"ב.33) פ"ב אבות
א.34) לח, סנה' ראה
למעלה".35) נפשו "ושרש רפ"ד תניא וראה
פ"ג.36) לאדה"ז ת"ת הל' – שבזה הפרטיֿדינים ראה
לכאו"א 37) שיש שבתורה ה"חלק" שייך בחינה לאיזה וצ"ע

בענין כידוע –iwlg הקדמה הגלגולים שער (ראה נפשי אמרה ה'
הצדיקים  קברי על היחודים בענין רוה"ק בש' ג"כ (וכ"כ יז
רז"ל  מאמרי שבסוף זלה"ה מהרח"ו לקוטי ב). (קח, ב' הקדמה

וראה r"eyaלהאריז"ל)). c"qtd.שבתורה פרד"ס הל' אדה"ז
ע' ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ו אשרנו ד"ה ס"ז. אגה"ק וראה

טוב מה אשרנו (ועוד): בסופו (728epwlg.טו"ד שע"פ בהעבודה
פרטים. הכחות הם חלקנו בסופו: ה'ש"ת אשרנו ובד"ה

שם 38) מגעת אתעדל"ת שאין אתעדל"ע בחי' היא מתנה כי
בהנסמן  וראה ד. ב, ואתחנן א. ה, במדבר א. כב, תזריע (לקו"ת

.(19 בהערה
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בפרשתנו ‡. המבוארת הארץ 1בחלוקת

פינחס  ביאור,2(ובפרשת הדרושים פרטים כמה - (
דוקא. שכל עלֿפי חלוקה - והיפוכו דבר א) ומהם:

שנאמר  תמעיט 3וכמו ולמעט נחלתו תרבה "לרב
ז"ל  רבותינו דרש עלֿפי ובפרט (הובא 4גו'":

רש"י  (חלקים 5בפירוש במדה הארץ נתחלקה דלא (
(חלקים  בשומא אלא בכמות) בחיצוניות, שווים

באיכות) באמת, ,6שווים
נצטוו  גיסא הארץ 7לאידך את "והתנחלתם

(ו"אך  הארץ"8בגורל" את יחלק ).9בגורל

ברוח  אומר אלעזר היה הגורל שהפילו קודם ב)
פלוני  שבט "אם ותומים האורים עלֿידי הקודש

עמו" עולה פלוני תחום תמוה 10עולה, ועלֿפיֿזה .
גורלות  להפיל נצטוו ?11למה

הפסוק  על ז"ל רבותינו דרשו הגורל בענין ג)
אליהם"12בפרשתנו  ואמרת ישראל בני את "צו

"להזהיר  הארץ) גבולות כך 13(לענין על ביתֿדין
ובתשובות  הגורלות", על לעז יוציאו שלא

על 14הגאונים  העובר הענין: חומר בביאור הוסיפו
הדברות. עשרת על כעובר הגורל

א  הגאונים דדברי אמת הן תמוה: ין ולכאורה
בש"ס  למקור דברי 15מוכרחים דבריהם כל כי וכו'

לעשרת 16קבלה  גורל בין השייכות מהי - אבל ,
שנאמר  ואףֿעלֿפי את 17הדברות? יוטל בחיק

משפט iedne'הגורל  על עובר זה הרי - משפטו כל
דוקא  הדברות עשרת ולא .18ה'

ענינים ·. ג' שמצינו מה בהקדים זה כל ויובן
לתורה  ירושה 19בנוגע א) שנאמר 20: כמו -21

משה  לנו צוה ב)22קהלת dyxen"תורה יעקב".
ז"ל  רבותינו כמאמר - הקב"ה 23מכר "אמר

- מתנה ג) כו'". תורתי לכם מכרתי לישראל
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יג.1) לד, נד. לג,
נבֿנו.2) כו,
לשון).3) (בשינוי נד לג, פרשתנו נד. כו, פינחס
שם.4) פינחס ספרי
(בסופו).5) שם פינחס
שם 6) פינחס ספרי וראה שם. (פינחס לפירש"י מיבעי לא

מרובה  שהי' ד"לשבט שם) תו"ת פקודיו). לפי איש (עה"פ
לפי  הכל הרי שווים החלקים היו לא רב.. חלק נתנו באוכלוסין
חלק  הגיע מבנ"י שלכאו"א ונמצא החלקים", חלקו השבט ריבוי
פינחס  רמב"ן וראה א. קכב, (ב"ב הגמ' למסקנת גם אלא שווה;

לו שם) שיתן מה ושבט שבט כל "שיקח איפלוג", ד"לשבטים
אנשים  בו שיש שבט כגון מרובה חלק לו מגיע שהי' בין הגורל,
להמשפחות  החלוקה הרי – שם) ב"ב (רשב"ם וכו'" בין מעט
המרובה  כו' למשפחת כו' נחלתו תרבה ש"לרב היתה שבט שבכל
שם). (רמב"ן נמעיט" המועטת כו' ולמשפחת נחלתו נרבה עד"מ

שם.7) פרשתנו
נה.8) שם, פינחס
שוים 9) החלקים היו שלא ואע"פ שם: פינחס פירש"י ראה

(ראה  למשפחות החלוקה וגם כו'. גורל ע"י אלא עשו לא כו'
(שם) בפרשתנו כמפורש גורל ע"פ היתה (6 הערה לעיל

בגורל הארץ את פינחס mkizegtynl"והתנחלתם רמב"ן וראה ."
נה. שם,
(פינחס 10) ותנחומא א) (קכב, מב"ב נד) (שם, פינחס פירש"י

שם).
כמו 11) הקודש רוח ע"פ הי' "והגורל (שם) רש"י מל'

שהאור  לכאו' משמע כו'" בב"ב הוכיחו*שמפורש ותומים ים
שני  אי"ז ולפ"ז באקראי), (ולא ברוה"ק ה' ע"פ הי' שהגורל

הרי)mipeyענינים בהגורל, תועלת מה שעצ"ע ע"ז (נוסף אבל –
הי' עצמו "והגורל שם) תנחומא גם (וראה שם פירש"י מסיום

`l (ek ,`i jzelrda) mipwfde (p ,b xacna) mixekad lxebay s` *
dgkedl ewwfed כללxtqnk oiwztl `l mb iad`כולם , `l ixdy ±

.my eyexita (i ,c"t x"acnae .c"d ,`"t 'dpq 'yexi) ef drc i"yx

הי' "הגורל נו פסוק שם ובפירש"י כו'" הגורל אני ואומר צווח
הגורל  הרי ה'" ע"פ נאמר לכך ברוה"ק שנתחלקה מגיד מדבר..
בתשובות  וראה ותומים. לאורים וא"צ ה', ע"פ שהוא צווח עצמו
שמים  מפי אלא הגורל "שאין בפנים) לקמן (שהובא הגאונים

הארץ". תחלק הגורל ע"פ שנא'
ב.12) לד,
עה"פ.13) פס"ז
תרמ"ה 14) ווילנא ס'. סי' – תש"כ ירושלים, של"ה. קושטא,
נז. סי'

לעכן)15) (יהושע ד"א"ל (רק) איתא ב) (מג, בסנהדרין
שתתחלק  א"י שעתידה הגורלות על לעז תוציא אל ממך בבקשה
בשו"ת  ירושלים) ווילנא, (דפוס המו"ל הערת וראה בגורל".

מקומו. לע"ע ידעתי לא שם: הגאונים
ב.16) אות הגאונים כללי מלאכי יד ראה
לג.17) טז, משלי
י"ד 18) סי' הגימ"ל מערכת כללים השדה) (פאת שד"ח ראה

גורל. מע' תלמודית אנציקלופדיא בתחילתו.
ד"ה 19) סח. סו. פרק תרל"ז וככה המשך בארוכה: בכ"ז ראה

רוח  אם ד"ה תרנ"ד. צוה תורה ד"ה פ"ג. תר"ל המושל רוח אם
א  שסא, – ח"ב קונטרסים (סה"מ ואילך פ"ד תרצ"ה המושל

תש"ב. צוה תורה ד"ה ואילך).
א.20) נט, סנה' ראה להלכה, ונוגע
ד.21) לג, ברכה
(22`"e`kl'ירוש) השבט גזל ע"ד להכלל (ולא יעקב מקהלת

פסח  ראה – ה"ג)) פ"ק, ב.תרומות מט, ים
כי23) ב) ד, (משלי הה"ד (ושם: א פל"ג, טוב gwlשמו"ר

כמדת  שלא וראה בא א: ה, ברכות וראה עיי"ש). גו', נתתי
כו'. חפץ מוכר אדם כו' הקב"ה

irqn zyxt - zegiy ihewl

ז"ל  רבותינו נתן 24כמאמר טובות מתנות "ג'
התפילה  וכנוסח כו'". תורה כו' לישראל הקב"ה

.25תורתנו oznזמן
ירושה, שבין מהחילוק יובן ביניהם וההפרש

ענינם: בפשטות ומתנה מכר

ומצב  במעמד תלוי שאינו דבר היא ירושה
קטן  או באיכות) או (בכמות גדול (היורש), המקבל

המשנה  ובלשון נוחל 26וכו'. אחד.. יום בן תינוק :
לשלם  צריך שהקונה דבר הוא מכר ומנחיל,

תמורתו.

ומכר, ירושה אלו, ענינים בב' zeidlוהנה dkixv
- בירושה להם: וערך ואחיזה שייכות להמקבל

דוקא היא שהירושה eaexwaהרי - המוריש של
eiqkp27לשלם צריך הלוקח - במכר .eiqkpn תמורת
,xknpdדבר

ש  אפשר - במתנה לא envrÎcvnמהֿשאיןֿכן
ובכל  למתנה, וערך שייכות שום להמקבל יהיה

של וטובו חסדו מצד לו ניתנה .ozepdזאת

אלו:‚. ענינים ג' בתורה ישנם עלֿדרך ֿזה
- שבתורה ירושה בחינת ואחד lkא) אחד

"קהלת  בכלל הוא הרי שיהיה, מי יהיה מישראל,
וידוע  שלו, "מורשה" היא התורה ולכן 28יעקב",

אותיות  רבוא ששים יש ראשיֿתיבות דישראל
אות  לו יש מישראל ואחד אחד דכל לתורה,

.29בתורה 

החיוב  הסברת תומתק דעלֿפיֿזה לומר ויש
cg`eשהוא cg` lka deey תורה ללמוד מישראל

נמצא  שהוא מצב ליפטר 30בכל יכול אדם ואין ,
זה  מחיוב .31עצמו

ההבנה  חלק הוא - שבתורה מכר בחינת ב)
ויגיעתו, עבודתו עלֿידי להאדם שבא שבתורה,

תאמין  אל ומצאת יגעת שעל 32ולא מכר דוגמת ,
זו  בחינה ועל הנקנה, חפץ תמורת לשלם הקונה

ז"ל  רבותינו תורה 33אמרו ללמוד עצמך "התקן
dpi`y."לך ירושה

ואחד  אחד כל בין מדריגות חילוקי יש ובזה
" שוות"`oiשהרי בטיב 34דעותיהן ותלוי -

וכו' היגיעה אופן הלימוד 35הכשרונות, בחיוב וכן .
שו  אחד לשני אין חובתו 36וה ידי יוצא דיש ,

גם  או ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק בלימוד
כל  בתורה לעסוק לו שאפשר מי אבל מזה, פחות
ולילה" יומם בו "והגית מצות לקיים חייב היום

.37כפשוטה 

לאדם  שניתן מה - שבתורה מתנה בחינת ג)
כב' (לא שהם בתורה ענינים מלמעלה במתנה
האדם  ערך לפי ומוגבלות המדודות הנ"ל בחינות

)`xapמציאות מצד אליו נמשכות שהרי ,(ely
והבנה למעלה ely(כבירושה) כיֿאם) (כבמכר),

בדרך  ובאים עצמו, בכח להשיגו הנברא מאפשריות
הקב"ה  מצד מלמעלה מאמר 38מתנה ועלֿדרך ,
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לעולם 24) מתנה דברים ג' ה: פ"ו ב"ר וראה שם. ברכות
כו'. התורה

מתנה 25) בחי' הוא תורה מתן וי"ל עא: פרק וככה בהמשך
דקאי  י"ל התורה" נותן כו' לנו "ונתן התורה ובברכת שבתורה.

שבמרז"ל (אף שבתורה הענינים ג' כל מחלקים mihxetndעל –
ס"ו  סרט"ו חו"מ משו"ע להעיר – (מתנה) וה"נותן" ה"מוכר" בין
"במתנה" תיבת בלא כו'" כל המקבל קנה קרקע "הנותן

דפוסים בכמה – ה"ה) פכ"ו מכירה (הל' בדפוס dpi`yשברמב"ם
.23 הערה לעיל וראה שם). בב"י שהביא הרמב"ם ובל' ר"מ רומי

סע"ב.26) מג, נדה
אינה 27) לירושה שגם הגם סח: פרק שם וככה המשך ראה

הירושה  שענין הרי שייכות.. לו יש עכ"ז יגיעתו ע"י שמרויח מה
כו'. עמו ושייכות וחיבור קישור לו שיש למי בא

ר"פ 28) ראובני בילקוט (הובא קפו אופן עמוקות מגלה
רות  ז"ח וראה ועוד). קעח. סי' תורה ערך חדש בילקוט בראשית.

בישראל. לפנים וזאת עה"פ
לענין 29) שייך דזה ספ"ה תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה ראה

שבתורה. ירושה

קנה.30) ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע ה"ח. פ"א ת"ת הל' רמב"ם
בשלשה  (רפ"ד): לאדה"ז ת"ת והל' רפ"ג) (שם רמב"ם וראה

צ  תורה שנא' ישראל לכל כו' מונח הרי תורה כתר כו' וה כתרים
כו'. יעקב קהלת מורשה משה לנו

ירושת 31) הו"ע ירושה דבחי' מבואר 19 בהערה בהנסמן
– התורה לענין שייך וג"ז כו', הבירורים עבודת ע"י דתהו אורות
(29 (שבהערה ובתרצ"ה שם. תר"ל המושל רוח אם ד"ה ראה
שחרית  בפ"א דתהו.. נצוצות יורש התורה אור ע "י שם: ובסופו
וראה  ירושה. דין להם שיש שוין ישראל כל שבזה ערבית ופ"א

א'תתקע. ע' תשא אוה"ת גם
ב.32) ו, מגילה
מי"ב.33) פ"ב אבות
א.34) לח, סנה' ראה
למעלה".35) נפשו "ושרש רפ"ד תניא וראה
פ"ג.36) לאדה"ז ת"ת הל' – שבזה הפרטיֿדינים ראה
לכאו"א 37) שיש שבתורה ה"חלק" שייך בחינה לאיזה וצ"ע

בענין כידוע –iwlg הקדמה הגלגולים שער (ראה נפשי אמרה ה'
הצדיקים  קברי על היחודים בענין רוה"ק בש' ג"כ (וכ"כ יז
רז"ל  מאמרי שבסוף זלה"ה מהרח"ו לקוטי ב). (קח, ב' הקדמה

וראה r"eyaלהאריז"ל)). c"qtd.שבתורה פרד"ס הל' אדה"ז
ע' ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ו אשרנו ד"ה ס"ז. אגה"ק וראה

טוב מה אשרנו (ועוד): בסופו (728epwlg.טו"ד שע"פ בהעבודה
פרטים. הכחות הם חלקנו בסופו: ה'ש"ת אשרנו ובד"ה

שם 38) מגעת אתעדל"ת שאין אתעדל"ע בחי' היא מתנה כי
בהנסמן  וראה ד. ב, ואתחנן א. ה, במדבר א. כב, תזריע (לקו"ת

.(19 בהערה
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ז"ל  תורה 39חכמינו למד משה היה "בתחילה
שכדי  היינו במתנה", לו שניתנה עד ומשכחה
נברא  מ(גדר למעלה נצחי באופן תהיה שהתורה
הקב"ה  מאת לו שתינתן צורך היה שכחה, בו) שיש

dpzna.

"גורל" בשם גם נקראת זו כשם 40ובחינה :
ורק  המקבל, בדעת תלוי שאינו דבר היא שמתנה
תלוי  שאינו ה"גורל", ענין הוא כן הנותן; בדעת

הגורל  מטיל האדם אלה41בדעת ,'dn יפול
מטעם 42הגורל  שלמעלה מה על גורל רומז ולכן .

האדם  .43ודעת

מרצונו „. ורק אך באה דמתנה היות עם אמנם
המקבל, של עבודתו מצד ולא המתנה נותן של

ז"ל  רבותינו אמרו דעביד 44אףֿעלֿפיֿכן לאו "אי
מתנה  שגם ליה", יהיב הוה לא לנפשיה נייחא ליה

נותני  שאין המקבל, בעבודת אלא קשורה מתנה ם
מתנה  בשם נקראת שבכלֿזאת אלא לה, שראוי למי

שגורמת mpg(מתנת רק ענינה המקבל עבודת כי - (
אל  הנותן של הנפש נטיית - ובמילא - נייחא

המקבל עבודת אין אבל שתינתן dgixknהמקבל,
בשביל  המתנה את לתבוע יכול ואינו המתנה, לו

המתנה  נותן של הטוב מרצונו רק ובאה ;45עבודתו,
של  ומהותה מערכה כלל אינה שהמתנה היינו,

המקבל  .46עבודת
ז"ל  רבותינו שאמרו מה זה "יגעתי 47(ואין

ונתבאר  תאמן", ב"ומצאתי":48ומצאתי הפירוש
דעלֿידי  - הדעת בהיסח שבאה מציאה מלשון
עמוקה  והשגה הבנה אצלו מתגלה האדם יגיעת

- יגיעתו מערך יותר הרבה שלומד, בענין

זה  הרי בכלֿזאת "מציאה", בדרך שבא אף כי
`aשהיגיעה היינו גופא, היגיעה ,zkynnעלֿידי

השכל  התגלות שמכריחה ולא 49ועד יגעתי שלכן -
תאמין  אל - מכפי 44מצאתי יותר שממשיך אלא ,

עדיין  הוא זה שכל מובן, ובמילא יגיעתו. ערך
ומדריגת בערך והיא השייכת .mi`xapdבחינה

בתורה  הבחינה היא שבתורה מתנה בחינת אבל
ומדריגת xead`שמצד מעבודת שלמעלה ,

(מתנת מתנה בדרך באה ולכן )mpgהנבראים.
ש"עביד  מה רק היא המקבל והכנת מלמעלה,
אל  הנותן של הנפש נטיית - לנפשיה" נייחא

המתנה). את מכריחה אינה אבל המקבל,

איתא  בגורל: גם מצינו זה ענין דוגמת
יאיר"ב"שא  חוות הדבר 50לותֿותשובות "שקרוב

כו' עליונה השגחה בו ידבק כהוגן הגורל שאם
היות  עם והיינו, כהוגן", נעשה אם להשגחה מסוגל

" עלֿפי מלמעלה בא dpeilrשהגורל dgbyd ואינו "
צריך  בכלֿזאת האדם, ובחירת בעבודת כלל תלוי

" נעשה שאז "כהוגן" להשגחה lbeqnלהיות
)dpeilr."(

וגורל  מתנה בבחינת הוא ועלֿדרךֿזה
כש"עביד  רק להאדם ניתנת זו בחינה שבתורה:
שלימות  עלֿידי להקב"ה, - לנפשיה" נייחא

(של יכלתו כפי לו xapd`עבודתו ניתן אז ורק :(
האדם  מעבודת שלמעלה מה במתנה ,51מלמעלה

jxcÎlre דלאחר למשה, בנוגע הנ"ל רז"ל מאמר
לו dcnelש"היה ניתנה יכלתו, ככל עצמו בכח "

נצחי. באופן במתנה, מלמעלה

ששנו ‰. מה בדרךֿאפשר לבאר יש ובזה
במשנתם  אלקינו 52חכמים ה' מלפניך רצון "יהי :
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טז.39) תשא תנחומא ו. פמ"א, שמו"ר א. לח, נדרים
מתאימים 40) – ומתנה  ירושה מכר – הענינים דג' י"ל ועפ"ז

נעים  ומה חלקנו טוב מה אשרנו התפילה: בנוסח הלשונות לג'
בחי' דוגמת שהוא י"ל ד"חלק" – ירושתנו יפה ומה גורלנו
אשרנו  ד"ה מאמרי (ראה היגיעה לפ"ע המדוד שבתורה "מכר"
שלל  לענין כד) ל, (ש"א דוד מטענת ולהעיר .37 שבהערה

הערה ראה אבל יחלוקו". "יחדיו שצ"ל ו"גורל"מלחמה הנ"ל),
כבפנים. שבתורה, "מתנה" בחי' דוגמת הוא

הש"ת  אשרנו ד"ה ואילך), תנא (ע' אור יהל תהלים ראה אבל
באו"א. הנ"ל לשונות ג' ביאור וסופו) (בתחלתו

ג.41) קכג, א. קכא, ד. צג, תו"א ראה
שמים.42) מפי אלא  הגורל  שאין שם: הגאונים תשובות ראה

ס"ה. בפנים לקמן המובא חו"י שו"ת וראה
ואילך.43) א'ס ע' פינחס אוה"ת (בסופו). ז סי' אגה"ק ראה

בגורל  אך ד"ה פ"דֿה. תרצ"ו אשרנו ד"ה תרכ"ו. בגורל אך ד"ה
תשל"ב.
תרס"ו 44) המשך שם. תר"ל שם. וככה המשך – בכ"מ מובא

נ, גיטין וראה ועוד. פ"כ. תש"ה הודיעני גו' ועתה ד"ה קלא. ע'
א. טז, ב.

ספ"ד.45) תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה שם. וככה המשך ראה
שם.46) ועתה ד"ה
שם.47) מגילה

ועוד.48) .1165 ע' ח"ד לקו"ש ראה
המשך 49) – לך ויתן וד"ה זקן, ואברהם ד"ה בארוכה ראה
תרס"ו.
סא.50) סי'
ומתגלה 51) שורה "אינו מתנה בדרך שבאה אתעדל"ע דגם

כד, שה"ש (לקו"ת כו'" התחתונים במעשה שלימות כשיש אלא
ואילך. n"kae.19סע"א בהערה בהנסמן בארוכה וראה .(

מ"כ.52) פ"ה אבות
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בימינו  במהרה המקדש בית שיבנה אבותינו ואלקי
מובן  אינו דלכאורה - בתורתך" חלקנו :53ותן

חלקנו  "ותן והתפילה הבקשה תוכן מהו א)
אזי  כחו, כפי ילמוד אם ממהֿנפשך: - בתורתך"
ומצאת  "יגעת ז"ל חכמינו כהבטחת ישיג, ודאי
תועיל, לא התפילה גם הרי - לאו ובאם תאמין",

ומצאת יגעת "לא ז"ל חכמינו דברי `lכסיום
תאמין"?

"שיבנה  אלו ענינים ב' בין השייכות מהי ב)
חלקנו  "ותן - בימינו" במהרה המקדש בית

בתורתך"?

(א) הלשון דיוק מהו דמשמע epwlgג) -
עוד אליו שייך כבר (ב)mcewשהחלק לו, שניתן

jzxezaתורה)jly הוהֿליהֿלמימר לכאורה - (
בתורה"? חלק לנו "ותן

על  הוא זו תפילה תוכן עיקר בזה: והביאור
שבתורה  "מתנה" והיא 54בחינת מלמעלה הבאה ,

`ly זה על צריך ולכן האדם, ויגיעת עבודת בערך
ובקשה. תפילה

המקבל, עבודת הקדמת להיות צריכה לאידך,
זו  בקשה באה ולכן כנ"ל, לנפשיה", נייחא "עביד
בתורה, שלו ה"חלק" רכש שכבר לאחרי רק
יש  שכבר ולאחר ויכלתו: כחו כפי בתורה שהשיג
חלקנו  "ותן מתפלל: בתורה, שלו ה"חלק" לו
כבר  לו שיש בתורה זה "חלק" - בתורתך"
שהוא) כמו - (ילמדנו לו יותן ("חלקנו"),
שבתורה  מתנה דבחינת הלימוד באופן - "בתורתך"
למעלה  שהיא כפי התורה מתנה), מלשון - ("ותן"

" - הנבראים שלjzxezמגדר תורתו דייקא "d"awd.

znbec ז"ל רבותינו ללימוד 55מאמר בנוגע
ב  להיותocrÎobהתורה שצריך -ecenlze שלמד)

בידו, הזה) שבעולם הלימוד ובאופן הזה בעולם
הסוד  דרך על בגןֿעדן (ומשיגו) .56ולומדו

jxcÎlre(כבר) שלמד שחלקו - במשה הנ"ל
ש" "בתורתך" ניתן dgkyבתורה oi` כסא לפני

.57כבודך"

"שיבנה  בתפילתו שמקדים מה מובן ועלֿפיֿזה
בחינת  אמיתית כי - בימינו" במהרה המקדש בית

לעתידֿלבוא  תתגלה שבתורה בתורתו 58"מתנה"
משיח  .59של

.Â שבתורה ומכר ירושה בחינת בין ההפרש
שבתורה  מתנה ובחינת הנבראים) בחינת מצד (שהן
התורה  נתינת באופן גם ניכר הבורא) (שמצד

לישראל:
ז"ל  רבותינו משה,60אמרו לנו צוה "תורה :

מפי  לך יהיה ולא אנכי הוי, תרי"א בגימטריא תורה
נמסרו  התורה מצוות שכל היינו, שמענו". הגבורה
הראשונות, דברות מב' לבד משה, עלֿידי לישראל

שמענו". הגבורה ש"מפי לך, יהיה ולא אנכי

חלק cenilוהטעם: הוא התורה מצוות כל
הנבראים. בערך שהיא שבתורה והשגה ההבנה
שהוא  מפני משה, עלֿידי לישראל נמסרו ולכן
לכל  והשגה דהבנה לאופן עד התורה את המשיך

ישראל. מבני ואחד אחד

לך, יהיה ולא אנכי הראשונות, דברות ב' אבל
שמים  מלכות עול וקבלת אמונה ענינם תוכן
בדרך  להאדם בא ועיקרן ודעת, מטעם שלמעלה
לישראל  נאמרו אלו דברות ב' ולכן מלמעלה. מתנה
- משה באמצעות לא אפילו ממוצע, עלֿידי שלא

הגבורה". "מפי אותן שמעו כיֿאם

ד"וידבר זו התגלות נקרא 61גו'"`miwlומצד
" בשם לישראל התורה נתינת תורה"oznיום

ההכנות  מלמעלה, מתנה בדרך באה כי (מתנה),
מה  כולל למתןֿתורה, שקדמו ישראל בני ועבודות

לנשמע  נעשה במציאות 62שהקדימו ביטול שהוא ,
של63להקב"ה  וביטול עבודה זו הרי ,`xap ואינו ,

סיני  הר על ה' ד"וירד דמתןֿתורה ההתגלות בערך
"וידבר64גו'" ,miwl`."'גו
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שעל 53) בפי' הפרק. בסוף שם הגר"א ביאורי ראה אבל
ועוד) שלום. דובר תפלה. (עיון .הסידור

מפרש 54) שם אבל – ואילך תשסב ס"ע ראה אוה"ת ראה
עיי"ש. באו"א, "חלקנו"

א.55) נ, פסחים
ואילך.56) ב ו, ואתחנן לקו"ת סי"ז. אגה"ק ראה
ס"י.57) פ"ב לאדה"ז ת"ת מהל' להעיר

ללמוד 58) לעת"ל יבואו שלכן בג"ע, הנשמות מלימוד יותר
ואילך). פנ"ו האמונה שער א. יז, צו (לקו"ת משיח של תורתו

ס"ע 59) תשא באוה"ת (וכ"ה 19 בהערה בהנסמן ראה
סתים  תורה, טל בחי' היא שבתורה מתנה דבחי' ואילך) א'תתקפא

משיח). של בתורתו בעיקר (שתתגלה דאורייתא
ואילך.60) סע"ב סג, מכות
א.61) כ', יתרו
שם,62) (משפטים פרש"י וראה א. פח, שבת ז. כד, משפטים

קודם  הי' לנשמע נעשה דהקדמת כפה) ד"ה (שם שבת תוס' א),
שם  ובמילואים שם למשפטים בתו"ש נסמנו בזה הדיעות מ"ת.

כז. סי'
א.63) כב, שה"ש ד. לד. בהעלותך לקו"ת .n"kaeראה
כ.64) יט, יתרו
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ז"ל  תורה 39חכמינו למד משה היה "בתחילה
שכדי  היינו במתנה", לו שניתנה עד ומשכחה
נברא  מ(גדר למעלה נצחי באופן תהיה שהתורה
הקב"ה  מאת לו שתינתן צורך היה שכחה, בו) שיש

dpzna.

"גורל" בשם גם נקראת זו כשם 40ובחינה :
ורק  המקבל, בדעת תלוי שאינו דבר היא שמתנה
תלוי  שאינו ה"גורל", ענין הוא כן הנותן; בדעת

הגורל  מטיל האדם אלה41בדעת ,'dn יפול
מטעם 42הגורל  שלמעלה מה על גורל רומז ולכן .

האדם  .43ודעת

מרצונו „. ורק אך באה דמתנה היות עם אמנם
המקבל, של עבודתו מצד ולא המתנה נותן של

ז"ל  רבותינו אמרו דעביד 44אףֿעלֿפיֿכן לאו "אי
מתנה  שגם ליה", יהיב הוה לא לנפשיה נייחא ליה

נותני  שאין המקבל, בעבודת אלא קשורה מתנה ם
מתנה  בשם נקראת שבכלֿזאת אלא לה, שראוי למי

שגורמת mpg(מתנת רק ענינה המקבל עבודת כי - (
אל  הנותן של הנפש נטיית - ובמילא - נייחא

המקבל עבודת אין אבל שתינתן dgixknהמקבל,
בשביל  המתנה את לתבוע יכול ואינו המתנה, לו

המתנה  נותן של הטוב מרצונו רק ובאה ;45עבודתו,
של  ומהותה מערכה כלל אינה שהמתנה היינו,

המקבל  .46עבודת
ז"ל  רבותינו שאמרו מה זה "יגעתי 47(ואין

ונתבאר  תאמן", ב"ומצאתי":48ומצאתי הפירוש
דעלֿידי  - הדעת בהיסח שבאה מציאה מלשון
עמוקה  והשגה הבנה אצלו מתגלה האדם יגיעת

- יגיעתו מערך יותר הרבה שלומד, בענין

זה  הרי בכלֿזאת "מציאה", בדרך שבא אף כי
`aשהיגיעה היינו גופא, היגיעה ,zkynnעלֿידי

השכל  התגלות שמכריחה ולא 49ועד יגעתי שלכן -
תאמין  אל - מכפי 44מצאתי יותר שממשיך אלא ,

עדיין  הוא זה שכל מובן, ובמילא יגיעתו. ערך
ומדריגת בערך והיא השייכת .mi`xapdבחינה

בתורה  הבחינה היא שבתורה מתנה בחינת אבל
ומדריגת xead`שמצד מעבודת שלמעלה ,

(מתנת מתנה בדרך באה ולכן )mpgהנבראים.
ש"עביד  מה רק היא המקבל והכנת מלמעלה,
אל  הנותן של הנפש נטיית - לנפשיה" נייחא

המתנה). את מכריחה אינה אבל המקבל,

איתא  בגורל: גם מצינו זה ענין דוגמת
יאיר"ב"שא  חוות הדבר 50לותֿותשובות "שקרוב

כו' עליונה השגחה בו ידבק כהוגן הגורל שאם
היות  עם והיינו, כהוגן", נעשה אם להשגחה מסוגל

" עלֿפי מלמעלה בא dpeilrשהגורל dgbyd ואינו "
צריך  בכלֿזאת האדם, ובחירת בעבודת כלל תלוי

" נעשה שאז "כהוגן" להשגחה lbeqnלהיות
)dpeilr."(

וגורל  מתנה בבחינת הוא ועלֿדרךֿזה
כש"עביד  רק להאדם ניתנת זו בחינה שבתורה:
שלימות  עלֿידי להקב"ה, - לנפשיה" נייחא

(של יכלתו כפי לו xapd`עבודתו ניתן אז ורק :(
האדם  מעבודת שלמעלה מה במתנה ,51מלמעלה

jxcÎlre דלאחר למשה, בנוגע הנ"ל רז"ל מאמר
לו dcnelש"היה ניתנה יכלתו, ככל עצמו בכח "

נצחי. באופן במתנה, מלמעלה

ששנו ‰. מה בדרךֿאפשר לבאר יש ובזה
במשנתם  אלקינו 52חכמים ה' מלפניך רצון "יהי :
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טז.39) תשא תנחומא ו. פמ"א, שמו"ר א. לח, נדרים
מתאימים 40) – ומתנה  ירושה מכר – הענינים דג' י"ל ועפ"ז

נעים  ומה חלקנו טוב מה אשרנו התפילה: בנוסח הלשונות לג'
בחי' דוגמת שהוא י"ל ד"חלק" – ירושתנו יפה ומה גורלנו
אשרנו  ד"ה מאמרי (ראה היגיעה לפ"ע המדוד שבתורה "מכר"
שלל  לענין כד) ל, (ש"א דוד מטענת ולהעיר .37 שבהערה

הערה ראה אבל יחלוקו". "יחדיו שצ"ל ו"גורל"מלחמה הנ"ל),
כבפנים. שבתורה, "מתנה" בחי' דוגמת הוא

הש"ת  אשרנו ד"ה ואילך), תנא (ע' אור יהל תהלים ראה אבל
באו"א. הנ"ל לשונות ג' ביאור וסופו) (בתחלתו

ג.41) קכג, א. קכא, ד. צג, תו"א ראה
שמים.42) מפי אלא  הגורל  שאין שם: הגאונים תשובות ראה

ס"ה. בפנים לקמן המובא חו"י שו"ת וראה
ואילך.43) א'ס ע' פינחס אוה"ת (בסופו). ז סי' אגה"ק ראה

בגורל  אך ד"ה פ"דֿה. תרצ"ו אשרנו ד"ה תרכ"ו. בגורל אך ד"ה
תשל"ב.
תרס"ו 44) המשך שם. תר"ל שם. וככה המשך – בכ"מ מובא

נ, גיטין וראה ועוד. פ"כ. תש"ה הודיעני גו' ועתה ד"ה קלא. ע'
א. טז, ב.

ספ"ד.45) תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה שם. וככה המשך ראה
שם.46) ועתה ד"ה
שם.47) מגילה

ועוד.48) .1165 ע' ח"ד לקו"ש ראה
המשך 49) – לך ויתן וד"ה זקן, ואברהם ד"ה בארוכה ראה
תרס"ו.
סא.50) סי'
ומתגלה 51) שורה "אינו מתנה בדרך שבאה אתעדל"ע דגם

כד, שה"ש (לקו"ת כו'" התחתונים במעשה שלימות כשיש אלא
ואילך. n"kae.19סע"א בהערה בהנסמן בארוכה וראה .(

מ"כ.52) פ"ה אבות
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בימינו  במהרה המקדש בית שיבנה אבותינו ואלקי
מובן  אינו דלכאורה - בתורתך" חלקנו :53ותן

חלקנו  "ותן והתפילה הבקשה תוכן מהו א)
אזי  כחו, כפי ילמוד אם ממהֿנפשך: - בתורתך"
ומצאת  "יגעת ז"ל חכמינו כהבטחת ישיג, ודאי
תועיל, לא התפילה גם הרי - לאו ובאם תאמין",

ומצאת יגעת "לא ז"ל חכמינו דברי `lכסיום
תאמין"?

"שיבנה  אלו ענינים ב' בין השייכות מהי ב)
חלקנו  "ותן - בימינו" במהרה המקדש בית

בתורתך"?

(א) הלשון דיוק מהו דמשמע epwlgג) -
עוד אליו שייך כבר (ב)mcewשהחלק לו, שניתן

jzxezaתורה)jly הוהֿליהֿלמימר לכאורה - (
בתורה"? חלק לנו "ותן

על  הוא זו תפילה תוכן עיקר בזה: והביאור
שבתורה  "מתנה" והיא 54בחינת מלמעלה הבאה ,

`ly זה על צריך ולכן האדם, ויגיעת עבודת בערך
ובקשה. תפילה

המקבל, עבודת הקדמת להיות צריכה לאידך,
זו  בקשה באה ולכן כנ"ל, לנפשיה", נייחא "עביד
בתורה, שלו ה"חלק" רכש שכבר לאחרי רק
יש  שכבר ולאחר ויכלתו: כחו כפי בתורה שהשיג
חלקנו  "ותן מתפלל: בתורה, שלו ה"חלק" לו
כבר  לו שיש בתורה זה "חלק" - בתורתך"
שהוא) כמו - (ילמדנו לו יותן ("חלקנו"),
שבתורה  מתנה דבחינת הלימוד באופן - "בתורתך"
למעלה  שהיא כפי התורה מתנה), מלשון - ("ותן"

" - הנבראים שלjzxezמגדר תורתו דייקא "d"awd.

znbec ז"ל רבותינו ללימוד 55מאמר בנוגע
ב  להיותocrÎobהתורה שצריך -ecenlze שלמד)

בידו, הזה) שבעולם הלימוד ובאופן הזה בעולם
הסוד  דרך על בגןֿעדן (ומשיגו) .56ולומדו

jxcÎlre(כבר) שלמד שחלקו - במשה הנ"ל
ש" "בתורתך" ניתן dgkyבתורה oi` כסא לפני

.57כבודך"

"שיבנה  בתפילתו שמקדים מה מובן ועלֿפיֿזה
בחינת  אמיתית כי - בימינו" במהרה המקדש בית

לעתידֿלבוא  תתגלה שבתורה בתורתו 58"מתנה"
משיח  .59של

.Â שבתורה ומכר ירושה בחינת בין ההפרש
שבתורה  מתנה ובחינת הנבראים) בחינת מצד (שהן
התורה  נתינת באופן גם ניכר הבורא) (שמצד

לישראל:
ז"ל  רבותינו משה,60אמרו לנו צוה "תורה :

מפי  לך יהיה ולא אנכי הוי, תרי"א בגימטריא תורה
נמסרו  התורה מצוות שכל היינו, שמענו". הגבורה
הראשונות, דברות מב' לבד משה, עלֿידי לישראל

שמענו". הגבורה ש"מפי לך, יהיה ולא אנכי

חלק cenilוהטעם: הוא התורה מצוות כל
הנבראים. בערך שהיא שבתורה והשגה ההבנה
שהוא  מפני משה, עלֿידי לישראל נמסרו ולכן
לכל  והשגה דהבנה לאופן עד התורה את המשיך

ישראל. מבני ואחד אחד

לך, יהיה ולא אנכי הראשונות, דברות ב' אבל
שמים  מלכות עול וקבלת אמונה ענינם תוכן
בדרך  להאדם בא ועיקרן ודעת, מטעם שלמעלה
לישראל  נאמרו אלו דברות ב' ולכן מלמעלה. מתנה
- משה באמצעות לא אפילו ממוצע, עלֿידי שלא

הגבורה". "מפי אותן שמעו כיֿאם

ד"וידבר זו התגלות נקרא 61גו'"`miwlומצד
" בשם לישראל התורה נתינת תורה"oznיום

ההכנות  מלמעלה, מתנה בדרך באה כי (מתנה),
מה  כולל למתןֿתורה, שקדמו ישראל בני ועבודות

לנשמע  נעשה במציאות 62שהקדימו ביטול שהוא ,
של63להקב"ה  וביטול עבודה זו הרי ,`xap ואינו ,

סיני  הר על ה' ד"וירד דמתןֿתורה ההתגלות בערך
"וידבר64גו'" ,miwl`."'גו
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שעל 53) בפי' הפרק. בסוף שם הגר"א ביאורי ראה אבל
ועוד) שלום. דובר תפלה. (עיון .הסידור

מפרש 54) שם אבל – ואילך תשסב ס"ע ראה אוה"ת ראה
עיי"ש. באו"א, "חלקנו"

א.55) נ, פסחים
ואילך.56) ב ו, ואתחנן לקו"ת סי"ז. אגה"ק ראה
ס"י.57) פ"ב לאדה"ז ת"ת מהל' להעיר

ללמוד 58) לעת"ל יבואו שלכן בג"ע, הנשמות מלימוד יותר
ואילך). פנ"ו האמונה שער א. יז, צו (לקו"ת משיח של תורתו

ס"ע 59) תשא באוה"ת (וכ"ה 19 בהערה בהנסמן ראה
סתים  תורה, טל בחי' היא שבתורה מתנה דבחי' ואילך) א'תתקפא

משיח). של בתורתו בעיקר (שתתגלה דאורייתא
ואילך.60) סע"ב סג, מכות
א.61) כ', יתרו
שם,62) (משפטים פרש"י וראה א. פח, שבת ז. כד, משפטים

קודם  הי' לנשמע נעשה דהקדמת כפה) ד"ה (שם שבת תוס' א),
שם  ובמילואים שם למשפטים בתו"ש נסמנו בזה הדיעות מ"ת.

כז. סי'
א.63) כב, שה"ש ד. לד. בהעלותך לקו"ת .n"kaeראה
כ.64) יט, יתרו
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מהתגלות  חלק היו הדברות ח' שאר שגם ומזה
ציוויים ozncזו היותן עם - הן שגם מובן תורה,

מתנה  לבחינת הן שייכות - ודעת טעם שעלֿפי
כדלקמן. שבתורה,

.Ê הרמב"ן שיטת דברות 66ועוד 65ידועה דבח'
אבל  הקב"ה, של קולו ישראל בני שמעו האחרונות

הבינו  לחזור 67לא רבינו משה והוצרך שנאמר, מה
מהי  א) מובן: אינו ולכאורה בשבילם. ולפרשן

בשמיעת ב)lewהתועלת להבינן? מבלי הדברות
- הראשונות דברות ב' בין החילוק טעם מהו
לח' אותן, והבינו הקב"ה מפי ישראל בני ששמעו

הקול? את שמעו שרק האחרונות דברות
יהיה  ולא "אנכי הדברות עלֿידי בזה: והביאור
עול  וקבלת בה' האמונה ישראל לבני נמשכו לך"
שמעו  ולכן כנ"ל, מלמעלה, מתנה בדרך מלכותו
משה. אמצעות עלֿידי שלא הגבורה" "מפי אותן
תהיינה  אלו עול וקבלת שאמונה מספיק אין אמנם
להאיר  הן צריכות אלא כללי, באופן האדם אצל
שבעת  מהמצוות, ואחת אחת כל בקיום עבודתו

אצלו  יורגש פרטית מצוה מפני 68קיום שמקיימה
אלו. עול וקבלת אמונה

עם  והקבלתֿעול האמונה ולחבר לקשר ובכדי
ב' שמיעת הספיקה לא מהמצוות, ואחת אחת כל
צריך  היה אלא הגבורה, מפי לבד הראשונות דברות
ישראל  בני מ)הקב"ה, והמשכה (וגילוי קול להיות

את לשמוע צריכים שבהן lkהיו - הדברות עשרת
התורה lkרמוזות מצוות הקב"ה.69תרי"ג מפי -

לשמוע  שהוצרכו שזה מכיון גיסא, לאידך אבל
) היה הקב"ה מפי הדברות עשרת כל מצד l`את

מצד  כיֿאם) שבדברות, וההשגה ההבנה חלק
ודעת lerÎzlawה  מטעם שלמעלה והאמונה

בני  שמעו לא לכן המצוות, בקיום להיות שצריכות
מפי  אותן שיבינו באופן הדברות שאר את ישראל

ולהבין  לשמוע ביכולתם היה לא (ואדרבה: הקב"ה
שמעו  רק הגבורה"), "מפי שיצאו כפי הדברות את

ש  הקב"ה, קול dc'את lewd הקול בשומעי המשיך
גם  מלכותו עול וקבלת בה' האמונה ישראל) (בבני

מהמצוות. ואחת אחת כל בקיום - הדברות בח'

על  "העובר הגאונים בתשובות שאמרו וזהו
ענין  על עבירה הדברות": עשרת על כעובר הגורל
ההבנה  חלק על רק (לא עבירה דוגמת היא הגורל
שבתורה  "גורל" בחינת על אלא) שבתורה, והשגה

הדברות  עשרת הן מתנה 70- בדרך לישראל שניתנו ,
בארוכה. כנ"ל מלמעלה, וגורל

.Á ארץ שחלוקת מה יובן הנ"ל כל עלֿפי
ארץ  של ענינה דוקא: גורל עלֿפי היתה ישראל

שנאמר  כמו הוא אלקיך 71ישראל ה' עיני "תמיד
מאיר  שבה שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה
של  והסתרים ההעלמות בלי בגילוי, יתברך אלקותו

הזה  הגשמי 72עולם הזה שבעולם זה ודבר .
הוא  בגילוי, אלקות יאיר שבו מקום יהיה והחומרי
מתנה  בדרך ובא הנבראים, מעבודת למעלה

ז"ל  רבותינו וכמאמר כו'zepzn"ג'73מלמעלה,
כו'". ישראל ארץ

להיות  צריך היה הארץ חלוקת אופן גם ולכן
טעם  עלֿפי שלא חלוקה שהיא דוקא, גורל עלֿידי

אלא האדם  של עלֿפי dn'ודעת הגורל יפול
עליונה". "השגחה

באה  וגורל מתנה דבחינת לעיל שנתבאר וכשם
רק  זה: בנידון כן הנברא, עבודת שלימות לאחרי
- תמעיט" ולמעט גו' תרבה "לרב הציווי לאחרי
הטלת  היתה אזי ודעת, טעם עלֿפי הכל להכין

ישר  ארץ חלוקת נתגלה שעלֿידיֿזה כמו הגורל, אל
- עליונה" "השגחה עלֿפי מאת ielibaשהיא

הקב"ה.
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קח

ביאור דיוקי לשון הזוהר, דבהאות ברית קודש, יש ג' 
דרגות: א( עצם מצות מילה, ב( שנוטר הברית לפרו ורבו 
ולא לביאות האסורות ח"ו וכו', ג( מקדש עצמו במותר 
לו. וזהו ש"ברית" בגימטריא ג' פעמים צדי"ק, כנגד הג' 

דרגות וכו'

דאתגזר  מאן  וכל  וכו'  ארעא  ירית  דאתגזר  מאן  כל1 
אקרי צדיק דכתיב ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ. 
כל מאן דאתגזר ונטיר האי את קיימא אקרי צדיק. תא חזי 
מן יוסף דכל יומוי לא אקרי צדיק עד דנטיר ההוא ברית 
את קיימא קדישא, כיון דנטר לי' אקרי צדיק יוסף הצדיק.
ספר הזהר חלק ב' דף כג, ע"א

נקט  ואח"כ  דאתגזר  רק  נקט  ירושת הארץ  לענין  כאן 
נקט  וביוסף  קיימא,  את  האי  התם  ונקט  ונטיר.  אתגזר 
דנטיר ההוא )ולא האי(, ברית )ומקודם לא נקט ברית(, את 

קיימא קדישא )ומקודם לא נקט קדישא(.
יש לפרש, ברי"ת גימטריא ג' פעמים2 צדי"ק3.

מלמטה  וסדרן  ביסוד.  שיש  שלישים  הג'  לנגד  והוא 
למעלה הוא,

א', עטרת היסוד שהעטרה דיסוד הוא שיעור שלישיתו 
כמ"ש במשנת חסידים מס' קטנות רחל פ"א מ"ג ע"ש.

ב', עצם היסוד שלמטה מהעטרה הוא ג"כ שליש.
ג', שלישו העליון שהוא מה שיסוד דבוק ומחובר בגוף, 
והוא מה ששליש העליון הוא בגופא דתפארת, שלכן4 גוף 

שנמול  מי  )שכל  ארעא  ירית  דאתגזר  מאן  כל  ללה"ק[  ]תרגום   )1
יורש את הארץ(, וכל מאן דאתגזר אקרי צדיק )וכל מי שנמול נקרא 
ארץ  יירשו  לעולם  הם(  רק  )ולכן  צדיקים  כלם  ועמך  דכתיב  צדיק(, 
אקרי  קיימא  את  האי  ונטיר  דאתגזר  מאן  כל  נמולים(,  שכולם  )לפי 
צדיק )כל מי שנמול וגם שומר לאות ברית אז נקרא צדיק(, תא חזי 
מן יוסף )בא וראה ראי' לדבר מיוסף(, דכל יומוי לא אקרי צדיק עד 
דנטיר ההוא ברית את קיימא קדישא )שכל ימיו אפילו שהי' נמול לא 
הי' נקרא צדיק עד ששמר לההוא ברית, האות ברית קודש(, כיון דנטר 
לי' אקרי צדיק, יוסף הצדיק )כיון ששמר את הברית נקרא צדיק והיינו 

יוסף הצדיק(.
2( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת נח דף ה, א )ד"ה ר' 
חייא פתח וכו'( וז"ל: הנה בחי' צדיק הוא בחי' יסוד שהוא גוף האור 
ממשיך  להיותו  צדיק  הנקרא  וזהו  למטה,  מלמעלה  הנשפע  השפע 
שפע זאת, כמו הצדקה שהוא ההשפעה, והמשפיע נק' צדיק שמשפיע 
צדקות..., שנק' צדיק באמת ע"י בחי' השפעתו בתמידות כמו משה 
רעי' מהימנא להשפיע כל התורה לישראל, וכן בכל דור בחי' המשפיע 

לישראל נק' צדיק וע"ז נאמר וצדיק יסוד עולם ע"ש.
3( ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סימן פג.

4( ראה זוהר פרשת פנחס דף רל"ה ע"ב. תורת מנחם – ספר המאמרים 
ה'תשי"ז עמוד קיד ואילך.

וברית כחד חשבינן.
והנה שלישו התחתון שהוא בעטרת היסוד נקרא אות, 
העטרה  בחלק  רק  הוא  ומילה  אות,  נק'5  מילה  הרי  כי 
הפריעה  עור  ולפרוע  הערלה  עור  להסיר  שצריך  דהאבר 
בחלק הזה ולא יותר למטה מהעטרה, ואות פירושו גילוי 
ועיין  בגילוי,  הוא  דיסוד  זו  בחי'  כי  בקר6,  אתא  מלשון 
במאורי אור מע' אות, ושבת נקרא אות בסוד עטרת יסוד 

ע"ש.
)ולכן מלכות שהיתה מתחלה עטרת יסודו נקראת את, 
ואת פירושו טפל כמו7 את בשרו את הטפל לבשרו8 כי הרי 

היא טפילה לו שהיא בעטרתו(.
שליש האמצעי דיסוד שהוא עצם היסוד נקרא קיימא 
הוא  אימתי  עצמו  היסוד  שאבר  מובן  הרי  כי  קם,  שהוא 

ניכר ביותר כשהוא בהקמה בקישוי, בסוד הקמת ברית.
תפארת  הנה  דז"א,  בתפארת  שהוא  העליון  ושלישו 
והיינו  קדוש,  ג"כ  נקרא  דיסוד  זו  בחי'  קדוש,  נקרא 

קדישא.
ג'  שמספרו  ברי"ת  נקרא  יחד  בחי'  הג'  כל  וכשיש 

פעמים צדי"ק, להורות שיש כל הג' בחי' יחד וכו'.
שהוא  דיסוד,  התחתון  שליש  והתגלות  המשכת  והנה 
שנימול  מאחר  כי  כנ"ל,  מילה  ע"י  הוא  היסוד,  עטרת 

נתגלה העטרה.
והמשכת והתגלות שליש האמצעי דיסוד שהוא הקמת 
האבר, הוא ע"י שהוא גם נוטר הברית, לא בהוצאת זרע 
זה  שכל  ליצלן,  רחמנא  אסורות  בביאות  ולא  לבטלה 
שייך רק כשהאבר הוא בהקמה, הנה אם נשמר בזה שלא 
להתגאל בזרע לבטלה ובביאות אסורות אז נמשך ומתגלה 

שליש האמצעי ג"כ.
שבתפארת  דיסוד  העליון  שליש  והתגלות  והמשכת 
שהוא בחי' קדוש, הוא ע"י שהוא נוטר הברית גם במותר 
לו, דהיינו באשתו כשהיא מותרת לו הנה הוא מתקדש את 
עצמו שהעונה תהי' רק בלילי שבת כמו9 עונתן של ת"ח 
הוא  אז  וגם  קדש,  הוא  ששבת  שבת  ללילי  שבת  מלילי 
בקדושה יתירה שמשמש לא לשם תאוה ח"ו אלא רק לשם 
שמים לשם מצות פרו ורבו ולהוליד בנים כשרים ומהוגנים 
ונזהר בכל הזהירות מגלה טפח ומכסה טפחיים10 וכדומה 
שאז הוא קדוש, הנה נמשך ומתגלה בזה השליש העליון 

דיסוד שבתפארת הנק' קדישא.

5( בראשית יז, יא. "ונמלתם את בשר ערלתכם והי' לאות ברית ביני 
וביניכם".

6( ישעי' כא, יב.
7( שמות כא, כח.

8( עירובין ד:
9( כתובות סב, ב.

10( נדרים כ, ב.
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לב

בשלימות  צדיק  פעמים  ג'  שמספרו  ברית  בו  יש  ואז 
שנמשך ומתגלה גם שליש העליון דיסוד.

אקרי  דאתגזר  מאן  וכל  מתחלה  שאמר  מה  וזהו 
צדיק,  אקרי  ג"כ  מילה,  בלבד,  אתגזר  ע"י  היינו  צדיק, 
כי הרי עי"ז נמשך ונתגלה שליש התחתון דיסוד העטרה 
הנק' אות, והיינו אתגזר הוא את גזר שגזר ופורע העור 
הגס והעור הדק מעל בחי' את, ואקרי צדי"ק שהוא מספר 

שליש דברי"ת, ובכאן הוא שליש התחתון העטרה.
וירית ארעא כי הרי הארץ היא כמדת שליש היסוד 
אתגזר  מילה  ע"י  לכן  הארץ,  עפר  בשליש  וכל  כמ"ש11 
כמ"ש  ירית  ואמר  ארעא.  ירית  העטרה  ומתגלה  שנמשך 
בפסוק יירשו ארץ ירושה דוקא שירושה אין לה הפסק12, 
כי הרי זהו ע"י מילה ומילה מאחר שנימול אין לה הפסק 
כי א"א שיהי' עוד בלתי נימול ונשאר זה בו לעולם בלי 
הפסק לכן כמו"כ מה שנוטל הארץ הוא בירושה שאין לה 

הפסק.
את  האי  ונטיר  דאתגזר  מאן  כל  אמר  אח"כ 
ונטיר, הוא שהוא גם  קיימא אקרי צדיק, הוסיף כאן 

נוטר הברית שנמשך ומתגלה גם שליש האמצעי דיסוד.
וזהו שאמר, את קיימא.

את, לנגד אתגזר שנתגלה בחי' את העטרה.
קיימא, לנגד נטיר שנתגלה שליש האמצעי.

)ומ"מ אינו יוצא מידי פשוטו שאת קאי ג"כ על ונטיר, 
בלבד,  העטרה  בהכנסת  די  ר"ל  אסורות  בביאות  הרי  כי 
בהקמה  כשהאבר  הוא  שאימתי  אלא  כגומר,  שמערה13 
)ולא באבר מת( זהו את קיימא, שקיימא הוא הקמה כנ"ל(.

ואמר האי שפירושו זה, כי הרי שליש האמצעי דיסוד 
הוא ג"כ בגילוי במקומו דיסוד.

אח"כ אמר תא חזי מן יוסף דכל יומוי לא אקרי 
בחי'  והוא  גבוה,  יותר  עוד  צדיק  בחי'  זהו  כו',  צדיק 
זה  צדיק  בחי'  שבתפארת,  דיסוד  העליון  דשליש  צדיק 
דנטיר ההוא ברית את  עד  יומוי  יוסף כל  לא אקרי 
קיימא קדישא, כאן נקט ההוא בלשון נסתר, כי בחי' 
זו דיסוד אינו בחי' יסוד הגלוי אלא בחי' יסוד שבתפארת 

שהוא נסתר העלם ולא בגילוי.
והוא מה שנאמר על בן14 פורת השני )שקאי על בחי' 
יסוד שבתפארת שבחזה, משא"כ בן פורת הא' הוא יסוד 
פרשת  להאריז"ל  תורה  בלקוטי  כמ"ש  הגלוי  התחתון 
ויחי15 בפסוק זה ע"ש( עלי עין שהוא למעלה מבחי' עין 

11( ישעי' מ, יב.
12( בבא בתרא קכט, ב. קלג, א.

13( ראה רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א' הלכה י'.
14( בראשית מט, כב.

15( וז"ל: בן פורת יוסף, אמר על יסוד תחתון המזווג עם רחל, ובן 
פורת עלי עין אמר על בחי' היסוד העליון המזווג עם לאה וכו' עכ"ל. 

שהעין אינו רואה אותו כי הוא בהעלם.
וכאן הוסיף תיבת ברית כי עתה שיש גם שליש העליון 
צדי"ק  פעמים  ג'  שהוא  ברי"ת  תיבת  נשלם  הרי  דיסוד, 

כנ"ל.
והיינו מה שנקט כאן ג' לשונות, את, קיימא, קדישא, 

שהוסיף תיבת קדישא.
את, הוא שליש התחתון.
קיימא, שליש האמצעי.

קדישא, שליש העליון, יסוד שבתפארת.
כיון דנטר לי' אקרי צדיק, הוא בחי' צדיק דשליש 
האמצעי )והוא משום שנטר לי' מביאה אסורה שלא שכב 

עם פוטיפרע(.
צדיק  בחי'  הוא  ה',  בתוס'  הצדיק  הצדיק,  יוסף 
דשליש העליון דיסוד, והוא מפני שנטר ברית כו' שאפילו 
ביותר  עצמו  את  שקידש  זה  מלבד  לו,  המותרת  באשתו 
כזה  באופן  עצמו  את  קידש  זאת  עוד  תשמיש,  בשעת 
יהיו כל כך צדיקים וכשרים שלא  שהבנים שיולדו ממנו 
יולדו אפילו בשנת הרעב כמ"ש16 וליוסף יולד שני בנים 
בטרם תבוא שנת הרעב, שזה מותר מן הדין כי רק בשני 
הרעב  קודם  אבל  מטתו17,  לשמש  אסור  עצמו  רעבון 
מותר18 לשמש, לוא יהא שהלידה תהי' בזמן הרעב, ויוסף 
ועיין בזה"ק19 פרשת מקץ דף ר"ד  גם בזה,  נזהר  הצדיק 

ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ז עמוד קיד ואילך. )וראה 
לעיל סימן סט בנוגע בחי' רחל ולאה(.

16( בראשית מא, נ. ]ראה בביאור פירש"י עה"פ בלקוטי שיחות חלק 
כ' פרשת מקץ שיחה )א( עמוד 192[.

17( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק הטעם, דברית הלשון תלוי בברית 
המעור. ספר יצירה פ"ו משנה ז. )ראה לעיל סימן קו הערה 3(.

ומנשה  דאפרים   – השלישי  אלף   – הדורות  בסדר  מ"ש  להעיר   )18
נולדו בשנת ב' אלפים רלג, ושנות הרעב התחיל בשנת ב' אלפים רלו, 
קודם שנות הרעב, נמצא דיוסף נזהר  דאפרים ומנשה נולדו ג' שנים 
מלשמש לכל הפחות ט' חדשים קודם שנת הרעב, שלא יהי' עוד לידה 

בשנת הרעב וד"ל.
19( וז"ל: ורזא דמלה דלא לאפקא מבועא דברית קדישא ביומי רעב 
בשנת הרעב )וסוד הדבר שלא להוציא המעיין של ברית קודש בימי 
הרעב ובשנת הרעב, דהיינו שלא לשמש מטתו(, ובגין כך יוסף דאיהו 
רזא דברית סתים מבועיה בשנת הרעב )לכן יוסף שהוא סוד הברית 
סתם מעיינו בשנת הרעב(, ולא יהב ליה דוכתא לאסגאה בעלמא )ולא 
נתן מקום להקליפה להתגדל ולהתרבות בעולם(, ובגין דא בעי ליה 
לבר נש )ובשביל זה צריך אדם לדעת( דכד שלטא שנת הרעב דיסתים 
שיסתום  הרעב  שנת  שולטת  )שכאשר  דיליה  קדישא  דברית  מבועא 
לאסגאה  דוכתא  ליה  יהב  דלא  בגין  שלו(,  קודש  ברית  של  מעיינו 
ולהתרבות  להתגדל  להקליפה  מקום  יתן  שלא  )כדי  וכו'  בעלמא 

בעולם. )רד"ק וכ"פ ומפרשים(.
ובגין כך יוסף צדיקא רזא דברית סליק וסתים מבועיה בשנת הרעב 
וכו' )ובשביל זה יוסף הצדיק שהוא סוד הברית נסתלק מלשמש מטתו 
וסתם מעיינו בשנת הרעב(. ועל דא כתיב )ועל זה כתוב( וליוסף יולד 
זמנא דשלטא שנת  דהא מההוא  הרעב,  תבוא שנת  בטרם  בנים  שני 
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לג

ע"א, ובמה שנרשם20 בגליון שם בס"ד ע"ש.
ומן הפסוק ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ הוא 
ראי' שמאן דאתגזר אקרי צדיק, כי הרי כלם צדיקים כתיב 
ר"ל,  ועונות  חטאים  בעלי  בהם  יש  הרי  כולם  הוא  ואיך 
אלא ע"כ משום שכולם נימולים, ועיין בניצוצי אורות כאן 

או"ק21 ו'. וראי' שצדיק ירית ארעא כמ"ש יירשו ארץ.

הרעב אסתים מבועיה וסילק מקוריה וכו' )כי מאותו הזמן ששלטה 
שנת הרעב סתם מעיינו ובטל מקורו מלשמש מטתו(.

20( מובא גם בפניני לוי יצחק עה"ת פרשת מקץ )מא, נ(.
21( וז"ל: ועמך כולם צדיקים, דאי אפשר לומר שכולם חסידים ובעלי 
שם  על  צדיקים  דנקרא  אלא  עוונות,  בעלי  יש  שהרי  טובים  מעשים 

בחי'  שהוא  צדיק  שאקרי  דנטיר  מאן  כל  על  והראי' 
)במה  יוסף שנטיר  דיסוד הוא מן  צדיק דשליש האמצעי 

שלא שכב עם פוטיפרע( ואקרי צדיק.
וביוסף עצמו הי' עוד מעלה שנטיר במה שאתקדש בזה 
דיסוד  העליון  בשליש  מגיע  שזה  וכנ"ל  לו  במה שמותר 

ולכן הוא יוסף הצדיק בה' הידיעה ג"כ וכנ"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד מו 
 ואילך
"ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סימן סג"

ולכן  הערלה  משם  שמעבירים  ביסוד  חלק  להם  ויש  נמולים  שכלם 
נאחזים בארץ שבעבור המילה מאירים אותה. עכ"ל.
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לד

מוצאיהם  את  משה  ויכתוב   – ב  לג, 
למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם

ה',  בשם  המסעת  אלו  בכאן  שנכתבו  נראה  א. 
ובענין  העתידה  בגאולה  גדול  ובטחון  שרש  להשרישנו 
הצרות העוברות עלינו ולחזק ידים רפות, לפי שהשם צופה 
עלינו,  שיעברו  הגליות  וראה  הדורות  כל  סוף  עד  ומביט 
ובפרט הגלות הרביעי החזק. וכתב אלו המסעות להבטיחנו 
בטחון גדול וחזק, כי אף על פי שנעבור צרות רבות ורעות, 
השם יחיינו ויוציאנו מגלותינו, כמו שעשה ביציאת מצרים 
שהיו מעונים זה כמה שנים בעבודת פרך, והשם שלח להם 

מושיעים להצילם מצרותם.
יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  ואמר  התחיל  ולכן 
ידענו  לא  עכשיו  עד  וכי  ואהרן,  משה  ביד  מצרים  מארץ 
לפני פרעה להוציא  כל המופתים  ואהרן עשו את  שמשה 
משה  ביד  שיצאו  בכולן  שכתב  ממצרים,  ישראל  בני  את 
שלא  פי  על  אף  שישראל  כמו  כי  בזה  הרמז  אבל  ואהרן. 
היו ראויים לצאת ממצרים לפי מעשיהם, נגאלו ביד משה 
להם  שישלח  העתידות  בגאולות  יהי'  כן  בזכותם.  ואהרן 
על  יגאל  הרביעית  בגאולה  ובפרט  להושיעם,  ורב  מושיע 

ידי שני משיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
גדול  דבר  מסעות  וארבעים  השנים  באלו  שיש  ולפי 
בסוד גאולתנו, אמר ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם 
על פי השם, להורות שנכתבו על פי השם, ושם ה' בם רמוז 
בהם, שהוציאם מצרה לרוחה, ואפילו שעברו רעות רבות 
וצרות ויצאו מרעה אל רעה, לא עשה בהם כלה בסוד השם 

הרמוז באלו המסעות.
וזה להבטיחנו כי כן יעשה השם בגאולה העתידה, שאף 
למלכות  וממלכות  לגבעה  מהר  ונדים  נעים  שנהי'  פי  על 
ומצרפת  לארץ  לחוצה  ישראל  מארץ  לגירוש,  ומגירוש 
קדם  ויושב  ויענונו,  ישמעאל  למלכות  ומספרד  לספרד 
בספרד  אשר  ירושלם  גלות  בעוונותינו  כי  ישמרנו,  סלה 
זולתי  המלכיות,  בכל  איש  נשאר  ולא  כולם  נתגרשו  כבר 
הדבר  ומן  המלקוח  ומן  השבי  מן  נשארו  אשר  הנשארים 
והרעב, נסים ופלטים מחרב אדום למלכות פרס ולמלכות 
ישמעאל, והנם כל המון ישראל מכל גלות ספרד במלכות 
פא"ס, עד שנתקיים בנו בעונותינו )דברים ד, כז( ונשארתם 
ואנו  לרוב,  השמים  ככוכבי  הייתם  אשר  תחת  מספר  מתי 
שהוציא  כמו  ומדלותינו  מגלותינו  שיוציאנו  בה'  בטוחים 
לאבותינו ממצרים, אף על פי שלא נהי' ראויים וכל זה מצד 

רחמיו.
לחנם  שלא  המסעות,  באלו  ולחקור  להבין  לנו  ויש 
יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  כאומרו  בתורה  נכתבו 
על ידי משה ואהרן. ולא די זה אלא שכתב ויכתב משה את 
מוצאיהם למסעיהם על פי ה', והזכיר כל המסעות בפרט 
וארבעים  שנים  היו  המסעות  וכל  וכו',  מרעמסס  ויסעו 
כמתמה,  כתבה  והתורה  שנה,  בארבעים  שהלכו  מסעות 
מזה ראו דבר גדול אלה מסעי בני ישראל, וכן ראו דבר גדול 

כי הנם כתובים על ספר הישר על פי ה' להצטער בצרתם.
ואם כן כשיבא אותו עת הרמוז בדברי הנביאים באחרית 

והמאורעות  והמסעות  התלאות  וישמע  ה'  ויקשב  הימים, 
מארצנו  גלינו  אשר  מיום  לפניו,  זכרון  בספר  הכתובות 
יעלו  שנה,  מאות  וחמש  מאלף  קרוב  שהוא  הזה  היום  עד 
שנה  מאות  וחמש  אלף  כשתוציא  מספר  לאין  המסעות 
ארבעים  שנה  ארבעים  ובכל  שנה,  ארבעים  לארבעים 
המסעות  נמנה  שאם  שכן  וכל  שכן  וכל  מסעות,  ושנים 
שהלכנו מעת שגלינו מספרד1 עד היום שהם שמונה שנים, 

תמצא שהם יותר מאלף מסעות בים וביבשה.
בספר  כתובים  יהיו  המסעות  אלו  שכל  שראוי  בענין 
זכרון על פי השם ויזכור תלאותינו ומהומתינו, ויראה עניינו 
ועמלינו ולחצינו ודחקינו, כמו שראה עוני אבותינו במצרים 
ובמסעות המדבר, וישלח לנו שני המשיחים להושיענו כיד 
להושיעם  ולאהרן  למשה  ששלח  כמו  עליהם  הטובה  ה' 
ממצרים, וכמה וכמה טובה כפולה מכופלת למקום עלינו 
לפי רוב הצרות והתלאות ורוב המסעות. זהו הנראה בענין 
נמסרו  אשר  העתיקים  הדברים  מלבד  המסעות,  אלו 
כי  העמים,  לכל  ומפורסם  גלוי  הנראה  ומלבד  לחכמים. 
ישראל  מטובות  רמיזה  המסעות  באלו  שהזכיר  תמצא 
שהיו להם כשהיו טובים, והרעות שהיו להם בסבת עונותם.

ואם כן כל זאת הפרשה הבטחה גדולה לנו, ויש בה רמזים 
ויכתוב  אמר  לחנם  שלא  בענין  עתיקים,  ודברים  גדולים 
משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה', אלא להורות כי פי 
ה' ורוחו הולכת עמנו באלו הגליות והמסעות, כמו שהי' עם 
אבותינו בצאתם ממצרים. וזהו חיותנו וקיומנו ועל פיו אנו 
חיים, ולא על הלחם לבדו יחי' האדם כי על כל מוצא פי ה', 

וזהו ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'.
צרור המור

מצרים  מארץ  יצאו  אשר  ישראל  בני  מסעי  אלה  ב. 
מוצאיהם  את  משה  ויכתוב  ואהרן.  משה  ביד  לצבאותם 
למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויש לפרש 
דמרמז בזה לאמץ לבות בני ישראל על גאולה העתידה על 
פי המדרש דראשי-תיבות "אלה "מסעי "בני "ישראל הוא 
ד' גליות אדום מדי בבל יון, ועל ידי שהי' גאולת מצרים יהי' 
ידי שהי'  ועל  מופת לישראל על תקות הגאולה השלימה, 
גלות,  עוד  אחרי'  יש  לכך  אדם  בני  ידי  על  מצרים  גאולת 
בתוך  שכינתו  השכין  דהשי"ת  כיון  העתידה  גאולה  אבל 
ישראל כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם הוא מופת על 
אחרי'  שאין  שלימה  ותהי'  השי"ת  ידי  על  שתהי'  הגאולה 

עוד גליות.
וזה פירוש אלה מסעי בני ישראל, היינו ד' גליות על ידי 
שיצאו בני ישראל ביד משה ואהרן היינו בני אדם. ומטעם 
זה ויכתוב משה את מוצאיהם ממצרים כדי לחקות בלבות 
בני ישראל. למסעיהם על פי ה' היינו שהשכין שכינתו עם 
בני ישראל הנקרא פי ה', ועל ידי זה ואלה מסעיהם שהיא 
למוצאיהם  הגאולה  על  מופת  הוא  עמנו  שכינתו  בצירוף 

שתהי' על ידו יתברך גאולה שלימה במהרה בימינו וז"ב.
באר שבע

1( הכוונה לגירוש ספרד בשנת ה'רנ"ב. וכנראה המחבר כתב פירוש זה בשנת ה'ר"ס.
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âì(à)õøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî älà¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤
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i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ עליהם ׁשּגזר ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו להֹודיע הּללּו? הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה ≈∆«¿≈ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
היתה  ולא ׁשנה ארּבעים ּכל למּסע מּמּסע ּומטלטלים נעים ׁשהיּו ּתאמר לא ּבּמדּבר, ולהניעם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻלטלטלם
קדם  ראׁשֹונה ּבׁשנה היּו ׁשּכּלם י"ד, מהם צא מּסעֹות; ּוׁשּתים ארּבעים אּלא ּכאן אין ׁשהרי מנּוחה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻלהם

ׁשּמּׁש לרתמה ׁשּבאּו עד מרעמסס מּׁשּנסעּו ׁשּנאמרּגזרה, המרּגלים, נׁשּתּלחּו יב)ם העם (לעיל נסעּו "ואחר : ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
וגֹו'", יג)מחצרֹות למדּת,(שם ּברתמה", וּיחנּו מחצרת "וּיסעּו אֹומר: הּוא וכאן וגֹו'". אנׁשים ׁשלחֿל" : ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ערבֹות  עד ההר מהר – אהרן מיתת לאחר ׁשהיּו מּסעֹות ׁשמֹונה מּׁשם הֹוצא ועֹוד ּפארן. ּבמדּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהיא
ׁשל  מיסֹודֹו זה מּסעֹות. עׂשרים אּלא נסעּו לא ׁשנה ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּכל נמצא הארּבעים ּבׁשנת ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמֹואב
רחֹוק  למקֹום והֹוליכֹו חֹולה ּבנֹו ׁשהיה למל מׁשל אחרת: ּדרׁשה ּבֹו ּדרׁש ּתנחּומא ורּבי הּדרׁשן. מׁשה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרּבי
חׁשׁשּת ּכאן הּוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ּכאן לֹו: אמר הּמּסע ֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין, ׁשהיּו ּכיון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלרּפאֹותֹו,

וכּו' ראׁש רבה)את .(במדבר ְְֶֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ יצאיצאיצאיצאּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני מסעימסעימסעימסעי א)אאאאּלּלּלּלהההה ּבמּסע(לג, מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, אחד אחד אחד אחד נׁשאלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
לסּכֹות)ּבלבד מרעמסס וכל (הּמּסע ּוגבּול, מצר לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. לׁשֹון מסעי נאמר ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻ

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל ּבני הּגיעּו לא מח)עֹוד ּפסּוק וּדאין'(לקּמן ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, הּמצר (סנהדרין ּבתֹו עדין הם – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר לכן מצרים'. 'ארץ ׁשל ּולהּגיעּכּכּכּכללללוהּגבּול ּוגבּול מצר מּכל לצאת – היא הּמּסעֹות ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלּגאּלה
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i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑ עליהם ׁשּגזר ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו להֹודיע הּללּו? הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה ≈∆«¿≈ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
היתה  ולא ׁשנה ארּבעים ּכל למּסע מּמּסע ּומטלטלים נעים ׁשהיּו ּתאמר לא ּבּמדּבר, ולהניעם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻלטלטלם
קדם  ראׁשֹונה ּבׁשנה היּו ׁשּכּלם י"ד, מהם צא מּסעֹות; ּוׁשּתים ארּבעים אּלא ּכאן אין ׁשהרי מנּוחה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻלהם

ׁשּמּׁש לרתמה ׁשּבאּו עד מרעמסס מּׁשּנסעּו ׁשּנאמרּגזרה, המרּגלים, נׁשּתּלחּו יב)ם העם (לעיל נסעּו "ואחר : ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
וגֹו'", יג)מחצרֹות למדּת,(שם ּברתמה", וּיחנּו מחצרת "וּיסעּו אֹומר: הּוא וכאן וגֹו'". אנׁשים ׁשלחֿל" : ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ערבֹות  עד ההר מהר – אהרן מיתת לאחר ׁשהיּו מּסעֹות ׁשמֹונה מּׁשם הֹוצא ועֹוד ּפארן. ּבמדּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהיא
ׁשל  מיסֹודֹו זה מּסעֹות. עׂשרים אּלא נסעּו לא ׁשנה ּוׁשלׁשים ׁשמֹונה ׁשּכל נמצא הארּבעים ּבׁשנת ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמֹואב
רחֹוק  למקֹום והֹוליכֹו חֹולה ּבנֹו ׁשהיה למל מׁשל אחרת: ּדרׁשה ּבֹו ּדרׁש ּתנחּומא ורּבי הּדרׁשן. מׁשה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרּבי
חׁשׁשּת ּכאן הּוקרנּו, ּכאן יׁשננּו, ּכאן לֹו: אמר הּמּסע ֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל חֹוזרין, ׁשהיּו ּכיון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלרּפאֹותֹו,

וכּו' ראׁש רבה)את .(במדבר ְְֶֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים מארץמארץמארץמארץ יצאיצאיצאיצאּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני מסעימסעימסעימסעי א)אאאאּלּלּלּלהההה ּבמּסע(לג, מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, אחד אחד אחד אחד נׁשאלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
לסּכֹות)ּבלבד מרעמסס וכל (הּמּסע ּוגבּול, מצר לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. לׁשֹון מסעי נאמר ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻ

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל ּבני הּגיעּו לא מח)עֹוד ּפסּוק וּדאין'(לקּמן ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, הּמצר (סנהדרין ּבתֹו עדין הם – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר לכן מצרים'. 'ארץ ׁשל ּולהּגיעּכּכּכּכללללוהּגבּול ּוגבּול מצר מּכל לצאת – היא הּמּסעֹות ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלּגאּלה

Ú¯‡Ó‡א  e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È· ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»
:Ô¯‰‡Â ‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ»¿…∆¿«¬…

myl zxecdn - eheytk i"yx

âì(`).éòñî älàEaYkp dOl ¥¤©§¥¨¨¦§§
lM EhxFtEricFdl ?ElNd zFrQOd §¨©©¨©¨§¦©

xfBW iRÎlrÎs`W ,mFwn lW eicqg£¨¨¤¨¤©©¦¤¨©
mdilrdUrn liaWA d"awd £¥¤¦§¦©£¥

milBxndxAcOA mripdle mlhlhl ©§©§¦§©§§¨§©£¦¨©¦§¨
xn`PW FnM] dpW mirAx`(bl ,ci lirl) ©§¨¦¨¨§¤¤¡©

mirAx` xAcOA mirx Eidi mkipaE'§¥¤¦§Ÿ¦©¦§¨©§¨¦
,['dpWmirp EidW xn`z `l ¨¨ŸŸ©¤¨¨¦

lM rQnl rQOn milhlEhnEozF` §§¨¦¦©¨§©¨¨¨
mdl dzid `le dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨§Ÿ¨§¨¨¤

,dgEpngikFn zFrQOd hExiR oMW §¨¤¥¥©©¨¦©
miaWFi Eid ElNd mipXd aFxAW¤§©¨¦©¨¨§¦
.zFrQnA milhlEhn Eid `le ,dgEpnA¦§¨§Ÿ¨§§¨¦§©¨
giken zerqnd hexit cvik i"yx x`ane

:okixdWhxiRW zFrQOd lM KqA ¤£¥§©¨©©¨¤¥©
aEzMdmirAx` `N` o`M oi` ©¨¥¨¤¨©§¨¦

drAx` mdn `v ,zFrQn miYWE§©¦©¨¥¥¤©§¨¨
xUr,zFrQndpWa Eid mNEMW ¨¨©¨¤¨¨§¨¨

,dxifB mcFw dpFW`xxUr drAx`e ¦¨¤§¥¨§©§¨¨¨¨
md EN` zFrQnqqnrxn ErqpXn ©¨¥¥¦¤¨§¥©§§¥

EgNYWp mXOW ,dnzxl E`AW cr©¤¨§¦§¨¤¦¨¦§©§
xn`PW ,milBxOd(fh ,ai lirl)xg`e' ©§©§¦¤¤¡©§©©

zFxvgn mrd ErqpxAcnA EpgIe ¨§¨¨¥£¥©©£§¦§©

ox`R,':dWnl xn`p mFwn FzF`aE ¨¨§¨¤¡©§¤
miWp` Ll glW'ux` z` Exzie §©§£¨¦§¨ª¤¤¤

orpM'(a ,bi lirl),xn`PW FnM(b weqt my) §©©§¤¤¡©
,'ox`R xAcOn dWn mz` glWIe'©¦§©Ÿ¨Ÿ¤¦¦§©¨¨

eENi`o`k(gi weqt oldl)xnF` `Ed §¦¨¥
,'dnzxA EpgIe zFxvgn ErqIe'KMn ©¦§¥£¥©©£§¦§¨¦¨

W Ycnl'dnzx'ox`R xAcna `id ¨©§¨¤¦§¨¦§¦§©¨¨
oNdl i"WxA d`x - 'dnzx' z`xwp `id o`MW mrHde)§©©©¤¨¦¦§¥¦§¨§¥§©¦§©¨

(gi wEqR,dnzx cr zFrQOd lMW ixd ¨£¥¤¨©©¨©¦§¨
iM `vnp .milBxnd dUrn iptl Eid̈¦§¥©£¥©§©§¦¦§¨¦
dpXA EidW zFrQn xUr drAx ©̀§¨¨¨¨©¨¤¨©¨¨
,dxifBd onfA llM Eid `l dpFW`xd̈¦¨Ÿ¨§¨¦§©©§¥¨
Erqp `l dxifBd mdilr dxfbPXnE¦¤¦§§¨£¥¤©§¥¨Ÿ¨§

;zFrQn dpFnWE mixUr `N`cFre ¤¨¤§¦§¨©¨§
mXn `vFddpFnWE mixUrn) ¥¦¨¥¤§¦§¨
,(EN` zFrQnEidW zFrQn dpFnW ©¨¥§¨©¨¤¨

,oxd` zzin xg`lErqPWxdn §©©¦©©£Ÿ¤¨§¥Ÿ
,a`Fn zFaxr cr xddEN` zFrQnE ¨¨©©§¨©¨¥

EidmirAx`d zpWAzzin oMW] ¨¦§©¨©§¨¦¤¥¦©
oxd`zpWA dzid xdd xdA ©£Ÿ§Ÿ¨¨¨§¨¦§©

xn`PW FnM mirAx`d(gl weqt oldl) ¨©§¨¦§¤¤¡©
ipA z`vl mirAx`d zpWA mW znIe'©¨¨¨¦§©¨©§¨¦§¥§¥

['mixvn ux`n l`xUilMW `vnp . ¦§¨¥¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¨

`N` Erqp `l dpW miWlWE dpFnW§¤§Ÿ¦¨¨Ÿ¨§¤¨
,zFrQn mixUrmirp Eid `NW ixd ¤§¦©¨£¥¤Ÿ¨¨¦

dxifBd zFpW aFxA KM lM micpedf . §¨¦¨¨§§©§¥¨¤
.oWxCd dWn iAx lW FcFqin¦¤©¦Ÿ¤©©§¨

:zxg` dWxC FA Wxc `nEgpz iAxe§©¦©§¨¨©§¨¨©¤¤
FkilFde dlFg Fpa didW Klnl lWn̈¨§¤¤¤¨¨§¤§¦
EidW oeiM ,FzF`Rxl wFgx mFwnl§¨¨§©¥¨¤¨
lM dpFn eia` ligzd oixfFg§¦¦§¦¨¦¤¨

,zFrQOdExarW zF`lYd z`e ©©¨§¤©§¨¤¨§
,zFrQOd mzF`A mdilr:Fl xn` £¥¤§¨©©¨¨©

(EpaWi :`"q) EppWi o`M'zgpA ¨¨©§¨©§§©©
delWaE'EpxwEd o`M' ,'EPPhvd - §©§¨¨©§¦§©©

,xFTd on EplaqeYWWg o`M' §¨©§¦©¨¨©§¨
'LW`xAKM .LW`x Ll a`ke zilg - §Ÿ§¨¦¨§¨©§Ÿ§¨

mdl dpn :dWnl d"awd Fl xn`̈©§¤§¥¨¤
okid zFnFwOd lM z` l`xUil§¦§¨¥¤¨©§¥¨
mpFxkfA ElrIW icM ,ipEqirkd¦§¦¦§¥¤©£§¦§¨
EN` zFrQnA mzF` EcwRW mixEQId©¦¦¤¨§¨§©¨¥
z` oke ,'d xaC z` ExndW lr©¤¦§¤§©§¥¤
miQpA mdOr aihidW micqgd©£¨¦¤¥¦¦¨¤§¦¦
EN` zFrQnA 'd mdl dUrW zF`ltpe§¦§¨¤¨¨¨¤§©¨¥

(i"`a ,`"eb):a dxez



irqnלו zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

(á)ét-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´
:íäéàöBîì íäéòñî älàå ýåýé§Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«

(â)øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦

(ã)íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î íéøöîe¦§©´¦§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−
:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe øBëa-ìk̈§®¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«

i"yx£ÌÈ¯a˜Ó ÌÈ¯ˆÓe∑ ּבאבלם .טרּודים ƒ¿«ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

(ä):úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ

(å):øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«

(æ)éðt-ìò øLà úøéçä ét-ìò áLiå íúàî eòñiå©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−
:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ

(ç)äøaãnä íiä-CBúá eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®̈
ìL Cøc eëìiå:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîé úL ©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«

(è)äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©£¨«

(é):óeñ-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©«

(àé):ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

(áé):ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«

(âé):Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

(ãé)íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦
ì íòì:úBzL ¨−̈¦§«

(åè):éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«

ÏÚב  ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔB‰È˜tÓ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»≈¿«¿»≈«
:ÔB‰È˜tÓÏ ÔB‰ÈÏhÓ ÔÈl‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ≈«¿»≈¿«¿»≈

LÓÁa‡ג  ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÒÒÓÚ¯Ó eÏËe¿»≈«¿¿≈¿«¿»«¿»»¿«¿»
‡ÁÒt ¯˙aÓ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»«¿»»ƒ»«ƒ¿»
Ïk ÈÈÚÏ ÈÏb LÈ¯a Ï‡¯NÈ È· e˜Ù¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈≈»

:È‡¯ˆÓƒ¿»≈

Ïkד  ÔB‰a ÈÈ ÏË˜ Èc ˙È ÔÈ¯a˜Ó È‡¯ˆÓeƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:ÔÈÈc ÈÈ „·Ú ÔB‰˙ÂÚË·e ‡¯Îea¿»¿«¬«¿¬«¿»ƒƒ

kÒa˙:ה  B¯Le ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿¿À…

ËÒa¯ו  Èc Ì˙‡· B¯Le ˙kqÓ eÏËe¿»ƒÀ…¿¿≈»ƒƒ¿«
:‡¯a„Ó«¿¿»

˜„Ìז  Èc ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ ·˙Â Ì˙‡Ó eÏËe¿»≈≈»¿»«ƒ»»ƒ√»
:Ïc‚Ó Ì„˜ B¯Le ÔBÙˆ ÏÚa¿≈¿¿√»ƒ¿…

nÈ‡ח  B‚a e¯·ÚÂ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÔÓ eÏËe¿»ƒƒ»»«¬»¿«»
ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó eÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬»«¬«¿»»ƒ

:‰¯Óa B¯Le Ì˙‡„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿≈»¿¿»»

È¯zט  ÌÏÈ‡·e ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â ‰¯nÓ eÏËe¿»ƒ»»«¬¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈
B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔiÓc ÔÈÚeaÓ ¯NÚ¬««ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿

:Ôn«̇»

„ÛeÒ:י  ‡nÈ ÏÚ B¯Le ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ¿««»¿

„ÔÈÒ:יא  ‡¯a„Óa B¯Le ÛeÒ„ ‡niÓ eÏËe¿»ƒ«»¿¿¿«¿¿»¿ƒ

Ù„a˜‰:יב  B¯Le ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿»¿»

LeÏ‡a:יג  B¯Le ‰˜ÙcÓ eÏËe¿»ƒ»¿»¿¿»

‰Â‰יד  ‡ÏÂ Ì„ÈÙ¯a B¯Le LeÏ‡Ó eÏËe¿»≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬»
:ÈzLÓÏ ‡nÚÏ ‡iÓ Ôn«̇»«»¿«»¿ƒ¿≈

„ÈÈÒ:טו  ‡¯a„Óa B¯Le Ì„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ¿¿«¿¿»¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)íéøa÷î íéøöîedMd xW` z` ¦§©¦§©§¦¥£¤¦¨
xFkA lM mdA 'd.z` aEzMd xiMfd ¨¤¨§¦§¦©¨¤

,mixFkAd zxEawA mixvOd zEwQrzd¦§©§©¦§¦¦§©©§¦

mixvOd EidW xg`nW xnFlmicExh ©¤¥©©¤¨©¦§¦§¦
mla`A`l Kkl ,mdixFkA zzin lr §¤§¨©¦©§¥¤§¨Ÿ

aMrl mAl z` EpzpEdfe .l`xUi z` ¨§¤¦¨§©¥¤¦§¨¥§¤

,mcFTd wEqRA xEn`d lr mrh zpizp§¦©©©©¨¨©¨©¥
lM ipirl dnx ciA' E`vi l`xUi ipAW¤§¥¦§¨¥¨§§¨¨¨§¥¥¨

'mixvn(l"kyn):d dxez ¦§¨¦

irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

(æè):äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«

(æé):úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

(çé):äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«
i"yx£‰Ó˙¯a eÁiÂ∑ׁשּנאמר מרּגלים, ׁשל הרע לׁשֹון ׁשם קכ)על לׁשֹון (תהלים ל ּיֹוסיף ּומה ל ּיּתן "מה : ««¬¿ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

רתמים" ּגחלי עם ׁשנּונים ּגּבֹור חּצי .רמּיה ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

(èé):õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

(ë):äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

È¯·˜aטז  B¯Le ÈÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ»¿¿ƒ¿≈
:ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈

Áaˆ¯˙:יז  B¯Le ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓ eÏËe¿»ƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

Ó˙¯a‰:יח  B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏËe¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

ı¯t:יט  Ôn¯a B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏËe¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…»∆

·Ïa‰:כ  B¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏËe¿»≈ƒ…»∆¿¿ƒ¿»

q¯a‰:כא  B¯Le ‰·lÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב  B¯Le ‰q¯Ó eÏËe¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג  ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏËe¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד  B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

BÏ‰˜Óa˙:כה  B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏËe¿»≈¬»»¿¿«¿≈

Á˙a˙:כו  B¯Le ˙BÏ‰˜nÓ eÏËe¿»ƒ«¿≈…¿¿»«

Á¯˙a:כז  B¯Le ˙ÁzÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח  B¯Le Á¯zÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa‰:כט  B¯Le ‰˜˙nÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל  B¯Le ‰ÓLÁÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿…≈

Ô˜ÚÈ:לא  È·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏËe¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב  ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ ÈaÓ eÏËe¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג  B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏËe¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

¯·Úa‰:לד  B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏËe¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).äîúøa eðçiåxAcn Ff 'dnzx' ©©£§¦§¨¦§¨¦§©
ErqIe' xn`p o`M ixdW ,ox`R̈¨¤£¥¨¤¡©©¦§
zWxtA ENi`e ,'dnzxA EpgIe zFxvgn¥£¥©©£§¦§¨§¦§¨¨©

LzlrdA(fh ,ai lirl)Erqp xg`e' xn`p §©£Ÿ§¤¡©§©©¨§
,'ox`R xAcnA EpgIe zFxvgn mrd̈¨¥£¥©©£§¦§©¨¨
mFwOd z` aEzMd dPiM o`MW `N ¤̀¨¤¨¦¨©¨¤©¨

,'dnzx'lW rxdÎoFWl mW lr ¦§¨©¥¨¨¨¤
d,milBxnrxF`n lr fOxl icM ©§©§¦§¥§©¥©§©

ox`R xAcnA didW milBxnd zgilW§¦©©§©§¦¤¨¨§¦§©¨¨
(` weqt i"yx d`x)xn`p rxdÎoFWlA oMW .¤¥§¨¨¨¤¡©

FnM ,'minzx' oFWlxn`PW,kw mildz) §§¨¦§¤¤¡©
(cÎboFWl Kl siqFi dnE Ll oYi dn'©¦¥§©¦¨¨

ilgB mr mipEpW xFAb iSg ;dInx§¦¨¦¥¦§¦¦©£¥
'minzxoFWNd on Ll Wi zlrFY dn] §¨¦©¤¤¥§¦©¨

mdW ,xwW ixacA drx zxAcnd©§©¤¤¨¨§¦§¥¤¤¤¥
,xFABd ciA micCgn miSgM mibxFd§¦§¦¦§ª¨¦§©©¦
mB miptAn mixrFAd minzx ilgbkE§©£¥§¨¦©£¦¦¦§¦©

[uEgAn miAkp mdWM(i"`a):hi dxez §¤¥¦§¦¦©



לז irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

(á)ét-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´
:íäéàöBîì íäéòñî älàå ýåýé§Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«

(â)øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦

(ã)íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î íéøöîe¦§©´¦§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−
:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe øBëa-ìk̈§®¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«

i"yx£ÌÈ¯a˜Ó ÌÈ¯ˆÓe∑ ּבאבלם .טרּודים ƒ¿«ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

(ä):úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ

(å):øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«

(æ)éðt-ìò øLà úøéçä ét-ìò áLiå íúàî eòñiå©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−
:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ

(ç)äøaãnä íiä-CBúá eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®̈
ìL Cøc eëìiå:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîé úL ©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«

(è)äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©£¨«

(é):óeñ-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©«

(àé):ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

(áé):ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«

(âé):Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

(ãé)íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦
ì íòì:úBzL ¨−̈¦§«

(åè):éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«

ÏÚב  ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔB‰È˜tÓ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»≈¿«¿»≈«
:ÔB‰È˜tÓÏ ÔB‰ÈÏhÓ ÔÈl‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ≈«¿»≈¿«¿»≈

LÓÁa‡ג  ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÒÒÓÚ¯Ó eÏËe¿»≈«¿¿≈¿«¿»«¿»»¿«¿»
‡ÁÒt ¯˙aÓ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»«¿»»ƒ»«ƒ¿»
Ïk ÈÈÚÏ ÈÏb LÈ¯a Ï‡¯NÈ È· e˜Ù¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈≈»

:È‡¯ˆÓƒ¿»≈

Ïkד  ÔB‰a ÈÈ ÏË˜ Èc ˙È ÔÈ¯a˜Ó È‡¯ˆÓeƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:ÔÈÈc ÈÈ „·Ú ÔB‰˙ÂÚË·e ‡¯Îea¿»¿«¬«¿¬«¿»ƒƒ

kÒa˙:ה  B¯Le ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿¿À…

ËÒa¯ו  Èc Ì˙‡· B¯Le ˙kqÓ eÏËe¿»ƒÀ…¿¿≈»ƒƒ¿«
:‡¯a„Ó«¿¿»

˜„Ìז  Èc ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ ·˙Â Ì˙‡Ó eÏËe¿»≈≈»¿»«ƒ»»ƒ√»
:Ïc‚Ó Ì„˜ B¯Le ÔBÙˆ ÏÚa¿≈¿¿√»ƒ¿…

nÈ‡ח  B‚a e¯·ÚÂ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÔÓ eÏËe¿»ƒƒ»»«¬»¿«»
ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó eÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬»«¬«¿»»ƒ

:‰¯Óa B¯Le Ì˙‡„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿≈»¿¿»»

È¯zט  ÌÏÈ‡·e ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â ‰¯nÓ eÏËe¿»ƒ»»«¬¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈
B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔiÓc ÔÈÚeaÓ ¯NÚ¬««ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿

:Ôn«̇»

„ÛeÒ:י  ‡nÈ ÏÚ B¯Le ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ¿««»¿

„ÔÈÒ:יא  ‡¯a„Óa B¯Le ÛeÒ„ ‡niÓ eÏËe¿»ƒ«»¿¿¿«¿¿»¿ƒ

Ù„a˜‰:יב  B¯Le ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿»¿»

LeÏ‡a:יג  B¯Le ‰˜ÙcÓ eÏËe¿»ƒ»¿»¿¿»

‰Â‰יד  ‡ÏÂ Ì„ÈÙ¯a B¯Le LeÏ‡Ó eÏËe¿»≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬»
:ÈzLÓÏ ‡nÚÏ ‡iÓ Ôn«̇»«»¿«»¿ƒ¿≈

„ÈÈÒ:טו  ‡¯a„Óa B¯Le Ì„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ¿¿«¿¿»¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)íéøa÷î íéøöîedMd xW` z` ¦§©¦§©§¦¥£¤¦¨
xFkA lM mdA 'd.z` aEzMd xiMfd ¨¤¨§¦§¦©¨¤

,mixFkAd zxEawA mixvOd zEwQrzd¦§©§©¦§¦¦§©©§¦

mixvOd EidW xg`nW xnFlmicExh ©¤¥©©¤¨©¦§¦§¦
mla`A`l Kkl ,mdixFkA zzin lr §¤§¨©¦©§¥¤§¨Ÿ

aMrl mAl z` EpzpEdfe .l`xUi z` ¨§¤¦¨§©¥¤¦§¨¥§¤

,mcFTd wEqRA xEn`d lr mrh zpizp§¦©©©©¨¨©¨©¥
lM ipirl dnx ciA' E`vi l`xUi ipAW¤§¥¦§¨¥¨§§¨¨¨§¥¥¨

'mixvn(l"kyn):d dxez ¦§¨¦

irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

(æè):äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«

(æé):úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

(çé):äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«
i"yx£‰Ó˙¯a eÁiÂ∑ׁשּנאמר מרּגלים, ׁשל הרע לׁשֹון ׁשם קכ)על לׁשֹון (תהלים ל ּיֹוסיף ּומה ל ּיּתן "מה : ««¬¿ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

רתמים" ּגחלי עם ׁשנּונים ּגּבֹור חּצי .רמּיה ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

(èé):õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

(ë):äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

È¯·˜aטז  B¯Le ÈÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ»¿¿ƒ¿≈
:ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈

Áaˆ¯˙:יז  B¯Le ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓ eÏËe¿»ƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

Ó˙¯a‰:יח  B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏËe¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

ı¯t:יט  Ôn¯a B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏËe¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…»∆

·Ïa‰:כ  B¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏËe¿»≈ƒ…»∆¿¿ƒ¿»

q¯a‰:כא  B¯Le ‰·lÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב  B¯Le ‰q¯Ó eÏËe¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג  ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏËe¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד  B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

BÏ‰˜Óa˙:כה  B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏËe¿»≈¬»»¿¿«¿≈

Á˙a˙:כו  B¯Le ˙BÏ‰˜nÓ eÏËe¿»ƒ«¿≈…¿¿»«

Á¯˙a:כז  B¯Le ˙ÁzÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח  B¯Le Á¯zÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa‰:כט  B¯Le ‰˜˙nÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל  B¯Le ‰ÓLÁÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿…≈

Ô˜ÚÈ:לא  È·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏËe¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב  ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ ÈaÓ eÏËe¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג  B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏËe¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

¯·Úa‰:לד  B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏËe¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).äîúøa eðçiåxAcn Ff 'dnzx' ©©£§¦§¨¦§¨¦§©
ErqIe' xn`p o`M ixdW ,ox`R̈¨¤£¥¨¤¡©©¦§
zWxtA ENi`e ,'dnzxA EpgIe zFxvgn¥£¥©©£§¦§¨§¦§¨¨©

LzlrdA(fh ,ai lirl)Erqp xg`e' xn`p §©£Ÿ§¤¡©§©©¨§
,'ox`R xAcnA EpgIe zFxvgn mrd̈¨¥£¥©©£§¦§©¨¨
mFwOd z` aEzMd dPiM o`MW `N ¤̀¨¤¨¦¨©¨¤©¨

,'dnzx'lW rxdÎoFWl mW lr ¦§¨©¥¨¨¨¤
d,milBxnrxF`n lr fOxl icM ©§©§¦§¥§©¥©§©

ox`R xAcnA didW milBxnd zgilW§¦©©§©§¦¤¨¨§¦§©¨¨
(` weqt i"yx d`x)xn`p rxdÎoFWlA oMW .¤¥§¨¨¨¤¡©

FnM ,'minzx' oFWlxn`PW,kw mildz) §§¨¦§¤¤¡©
(cÎboFWl Kl siqFi dnE Ll oYi dn'©¦¥§©¦¨¨

ilgB mr mipEpW xFAb iSg ;dInx§¦¨¦¥¦§¦¦©£¥
'minzxoFWNd on Ll Wi zlrFY dn] §¨¦©¤¤¥§¦©¨

mdW ,xwW ixacA drx zxAcnd©§©¤¤¨¨§¦§¥¤¤¤¥
,xFABd ciA micCgn miSgM mibxFd§¦§¦¦§ª¨¦§©©¦
mB miptAn mixrFAd minzx ilgbkE§©£¥§¨¦©£¦¦¦§¦©

[uEgAn miAkp mdWM(i"`a):hi dxez §¤¥¦§¦¦©



irqnלח zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì):íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

(çì)ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−
ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה ׁשּמת .מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד החמיהחמיהחמיהחמיׁשׁשׁשׁשיייי ּבּבּבּבחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... .... ׁשׁשׁשׁשםםםם לח)ווווּיּיּיּימתמתמתמת ּבחרּבן (לג, קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, מיתת ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹֻ
רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא אף ׁשהיה ב)הּבית, יח, הּׁשנה ּדהּנה,(ראׁש אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשקּולה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל זמן הּוא צּדיק מיתת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹיֹום
ּבחּיים הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ב)ּכאׁשר ה, א(ּתענית ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד :ּכ הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֻ

ּבבנין  עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק מיחד זמן הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי ,ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלאיד
יד)הּבית צו חּנם(ּתנחּומא ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן סּבת מיחדת: הדּגׁשה ּבזה ויׁש ב). ט, חּנם:(יֹומא אהבת הּוא והּתּקּון , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ׁשל מּתלמידיו לּתֹורה.אהרןאהרןאהרןאהרןהוי ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב . . . ְֱֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָֹֹ ְְְִֵֶַַָָָֹֹ

(èì)ïøäàåìL-ïaBúîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−
:øää øäa§¬Ÿ¨¨«

(î)õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤
:ìàøNé éða àáa ïòðk§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑(ג ׁשּנּתנה (ר"ה ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו הּׁשמּועה, היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ּכאן «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, להּלחם .רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם ררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּתּתּתּתנהנהנהנה מ)ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לעיל(לג, רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי ּבזה, לדּיק א)יׁש כא, :(חּקת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרּדּות רצּועת הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . . הּכנעני שם)וּיׁשמע נלחם (רש"י והּוא , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ׁשּנּתנה ׁשּסבּור הּכּונה ּומה אהרן, ׁשל ּבחּייו ּברפידים, ּגם ׁשעמלק ררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתתּביׂשראל היא, רש"י ּכּונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לֹו ׁשּנּתנה ּכעמלק, לא לּמלחמה ׁשּנּתנה הזהזהזהזּדּדּדּדּמּמּמּמננננּוּוּוּותתתתיצא ׁשּסבּור ּככנעני , אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, לפּגע ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
עצמּהררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת מיתתֹו אהרן: מיתת חׁשיבֹות ּגדל מלּמדנּו הּכתּוב ּבהם. הּכבֹוד)להּלחם ענני סּלּוק ׁשּנּתנה (לא הרׁשם את יצרה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּביׂשראל. להּלחם ְְְְִִֵֵָָרׁשּות

b·¯:לה  ÔÈˆÚa B¯Le ‰¯·ÚÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו  ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏËe¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז  ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

ÓÈÓ¯‡לח  ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
Èa ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט  ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»

È˙·מ  ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ Èa È˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gl).'ä ét-ìòod Wxcp df `xwn ©¦¦§¨¤¦§¨¥
xdd xd l` odMd oxd` lrIe' - eiptl§¨¨©©©©£Ÿ©Ÿ¥¤Ÿ¨¨
'd iR lr' - eixg`l ode ,''d iR lr©¦§¥§©£¨©¦

KkaE .'mW znIecOlnaEzMdzOW ©¨¨¨§¨§©¥©¨¤¥
dwiWpAFznWp z` d"awd lhPW - ¦§¦¨¤¨©¤¦§¨

zeOdÎK`ln ici lr zn `le ,dwiWpA¦§¦¨§Ÿ¥©§¥©§©©¨¤
dnWPdW ,lWn KxC = 'dwiWp zzin']¦©§¦¨¤¤¨¨¤©§¨¨
z` wWFPd mc`M ,DxvFi mr zcg`zn¦§©¤¤¦§¨§¨¨©¥¤

[FA zwACzn FgExe FadF`,m"`x) £§¦§©¤¤

(g"na:hl dxez
(n).éðòðkä òîLiåzTEg zWxtA mB ©¦§©©§©£¦©§¨¨©©

(` ,`k lirl)zzin zWxtl KEnqA xn`p¤¡©§¨§¨¨©¦©
aWi cxr Kln iprpMd rnWIe' oxd ©̀£Ÿ©¦§©©§©£¦¤¤£¨Ÿ¥
,mixz`d KxC l`xUi `A iM abPd©¤¤¦¨¦§¨¥¤¤¨£¨¦
o`M xfg dn ipRnE ,'l`xUiA mgNIe©¦¨¤§¦§¨¥¦§¥¨¨©¨
?iprpMd zrinW lr xRql aEzMd©¨§©¥©§¦©©§©£¦
drEnXd `id oxd` zziOW LcOll§©¤§¤¦©©£Ÿ¦©§¨
Ff drEnWE ,cxr Kln iprpMd rnXW¤¨©©§©£¦¤¤£¨§¨

mgNdl `Fal Fl dnxBW `id¦¤¨§¨¨§¦¨¥
itl ,l`xUiAWoxd` zOWMEwNYqP §¦§¨¥§¦¤§¤¥©£Ÿ¦§©§

cFak ipprEpbde l`xUi z` EtiTdW ©§¥¨¤¦¦¤¦§¨¥§¥¥
,oxd` lW FzEkfA mdilrxEaqkEdid £¥¤¦§¤©£Ÿ§¨¨¨

KM mEXn wlnrzEWx dpYPW £¨¥¦¨¤¦§¨§
mlFrd zFOE`l.l`xUiA mgNdl §¨¨§¦¨¥§¦§¨¥

Exfg KkitlaEzMdDazkExg` o`M §¦¨¨©©¨§¨¨¨©©
oxd` zzin dxMfEdWdpydÎy`x) ¤§§¨¦©©£Ÿ

(.b:`n dxez

irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

(ãî):áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«
i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּכמֹו וגּלים, חרבֹות א)לׁשֹון הּׂשדה",(מיכה "לעי עט): לעּיים"(תהילים אתֿירּוׁשלים "ׂשמּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ

(äî):ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

(åî):äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécî eòñiå©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨

(æî)íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−
:Báð éðôì¦§¥¬§«

(çî)ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä éøäî eòñiå©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−
:Bçøé ïcøé©§¥¬§¥«

(èî)íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
ñ :áàBî úáøòa§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÌÈhM‰ Ï·‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑:חנה ּבר ּבר רּבה ּדאמר מיל, י"ב י ׂשראל מחנה ׁשעּור לּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
וכּו'": אתרא ההּוא לי חזי ‰ÌÈhM"לדידי Ï·‡∑ׁשמֹו "אבל" ׁשּטים ׁשל .מיׁשֹור ְְְֲִִִֵַַָ»≈«ƒƒְִִִֵֶָ

ß fenz b"k ipy mei ß

(ð)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

ÓÏˆa‰:מא  B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»¿¿«¿…»

ÔeÙa:מב  B¯Le ‰ÓÏvÓ eÏËe¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג  B¯Le ÔetÓ eÏËe¿»ƒ…¿¿……

ÌeÁ˙aמד  È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:·‡BÓ»

‚„:מה  Ô·È„a B¯Le ‡˙f‚nÓ eÏËe¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

ÓÈ˙Ï·c‰:מו  ÔÓÏÚa B¯Le „b Ô·ÈcÓ eÏËe¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

È¯eËaמז  B¯Le ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏËe¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B· Ì„˜c È‡¯·Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

i¯LÈÓa‡מח  B¯Le È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏËe¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓ¯מט  „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡c¯È ÏÚ B¯Le¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

ÏÚנ  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cn).íéøáòä éiòa`Ed 'ir'oFWl §¦¥¨£¨¦¦§
miNbe zFaxgiNbe miaxg miYA - ¢¨§©¦¨¦£¥¦§©¥

,mipa`' :FnMoFxnW iYnUeirl £¨¦§§©§¦Ÿ§§¦
'dcVd(e ,` dkin)zlitp z`Eap] ©¨¤§©§¦©

iciA oFxnFWd`xYW ,aixgpq §¦¥©§¥¦¤¥¨¤
,[mipa` iNB d`lnd dcUM DpAxEgA§§¨¨§¨¤©§¥¨©¥£¨¦

:oke'miIrl milWExi z` EnU'mildz) §¥¨¤§¨©¦§¦¦
(` ,hr,milWExi oAxEg lr dpiw]¦¨©§©§¨©¦

d`ln zFaxg lY dE`Ur miaiF`dW¤¨§¦£¨¨¥¢¨§¥¨
[mipa` iNB(`i ,`k lirl i"yx d`x):dn dxez ©¥£¨¦

(hn).íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî¦¥©§¦Ÿ©¨¥©¦¦
LcOl o`MaEzMdiMxEriWmFwOd ¨¦¤§©¨¦¦©¨

lWl`xUiÎdpgndidxUr mipW ¤©£¥¦§¨¥¨¨§¥¨¨
icicl' :dpg xA xA dAx xn`C ,lin¦§¨©©¨©©¨¨§¦¦

,`xz` `Edd il ifg`zlY iede ¨¥¦©©§¨§¨¥§¨¨
izi`x ip` - 'iqxR `zlY lr iqxR©§¥©§¨¨©§¥£¦¨¦¦
la` cr zFniWid ziAOW mFwOd z ¤̀©¨¤¦¥©§¦©¨¥
WlW lr zF`qxR WlW `Ede ,miHXd©¦¦§¨©§¨©¨
drAx` `id dqxR lke .zF`qxR©§¨§¨©§¨¦©§¨¨
mipW did l`xUi dpgOW ixd .milin¦¦£¥¤©£¥¦§¨¥¨¨§¥

lin xUr(:dp oiaexir): ¨¨¦
.íéhMä ìáàFnBxiY qFlwpE`A ¨¥©¦¦§§§¦§§

mEXn df oi` mlE` ,'oihW xWin'¥©¦¦¨¥¤¦
`N` ,'xFWin' DWExiR 'la`' zaiYW¤¥©¨¥¥¨¦¤¨

dFnW 'la`' miHW lW xFWin ©¦¤¦¦¨¥§
mB Epivn 'xWin' mEBxYd z` ixdW]¤£¥¤©©§¥©¨¦©
- 'ox`R li`' :mixg` zFpFWl iAbl§©¥§£¥¦¥¨¨
ixWin - '`xnn ipFl`' ;ox`R xWin¥©¨¨¥¥©§¥¥§¥
;`pCxi xWin - 'oCxId xMM' ;`xnn©§¥¦©©©§¥¥©©§§¨
okYi `le ,cB xWin - 'cB lrA'©©¨¥©¨§Ÿ¦¨¥
EN` lM `N` .md xFWin oFWl mNEMW¤¨§¦¥¤¨¨¥
,mixFWiOd lW md miIhxR zFnW¥§¨¦¦¥¤©¦¦
itl `Ed qFlwpE`A mnEBxze§©§¨§§§§¦
mEBxY Fpi`e ,mpaEnE mzErnWn©§¨¨¨¨§¥©§

[WOn zFaiYd,e ci ziy`xa i"yx) ©¥©¨
(m"`x:p dxez



לט irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k oey`x meil inei xeriy

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì):íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

(çì)ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−
ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה ׁשּמת .מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד החמיהחמיהחמיהחמיׁשׁשׁשׁשיייי ּבּבּבּבחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... .... ׁשׁשׁשׁשםםםם לח)ווווּיּיּיּימתמתמתמת ּבחרּבן (לג, קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, מיתת ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹֻ
רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא אף ׁשהיה ב)הּבית, יח, הּׁשנה ּדהּנה,(ראׁש אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשקּולה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל זמן הּוא צּדיק מיתת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹיֹום
ּבחּיים הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ב)ּכאׁשר ה, א(ּתענית ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד :ּכ הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֻ

ּבבנין  עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק מיחד זמן הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי ,ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלאיד
יד)הּבית צו חּנם(ּתנחּומא ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן סּבת מיחדת: הדּגׁשה ּבזה ויׁש ב). ט, חּנם:(יֹומא אהבת הּוא והּתּקּון , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

ׁשל מּתלמידיו לּתֹורה.אהרןאהרןאהרןאהרןהוי ּומקרבן הּברּיֹות את אֹוהב . . . ְֱֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָֹֹ ְְְִֵֶַַָָָֹֹ

(èì)ïøäàåìL-ïaBúîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−
:øää øäa§¬Ÿ¨¨«

(î)õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤
:ìàøNé éða àáa ïòðk§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑(ג ׁשּנּתנה (ר"ה ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו הּׁשמּועה, היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ּכאן «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, להּלחם .רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם ררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּתּתּתּתנהנהנהנה מ)ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לעיל(לג, רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי ּבזה, לדּיק א)יׁש כא, :(חּקת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרּדּות רצּועת הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . . הּכנעני שם)וּיׁשמע נלחם (רש"י והּוא , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ׁשּנּתנה ׁשּסבּור הּכּונה ּומה אהרן, ׁשל ּבחּייו ּברפידים, ּגם ׁשעמלק ררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתתּביׂשראל היא, רש"י ּכּונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לֹו ׁשּנּתנה ּכעמלק, לא לּמלחמה ׁשּנּתנה הזהזהזהזּדּדּדּדּמּמּמּמננננּוּוּוּותתתתיצא ׁשּסבּור ּככנעני , אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, לפּגע ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
עצמּהררררׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת מיתתֹו אהרן: מיתת חׁשיבֹות ּגדל מלּמדנּו הּכתּוב ּבהם. הּכבֹוד)להּלחם ענני סּלּוק ׁשּנּתנה (לא הרׁשם את יצרה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּביׂשראל. להּלחם ְְְְִִֵֵָָרׁשּות

b·¯:לה  ÔÈˆÚa B¯Le ‰¯·ÚÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו  ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏËe¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז  ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

ÓÈÓ¯‡לח  ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
Èa ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט  ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»

È˙·מ  ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ Èa È˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gl).'ä ét-ìòod Wxcp df `xwn ©¦¦§¨¤¦§¨¥
xdd xd l` odMd oxd` lrIe' - eiptl§¨¨©©©©£Ÿ©Ÿ¥¤Ÿ¨¨
'd iR lr' - eixg`l ode ,''d iR lr©¦§¥§©£¨©¦

KkaE .'mW znIecOlnaEzMdzOW ©¨¨¨§¨§©¥©¨¤¥
dwiWpAFznWp z` d"awd lhPW - ¦§¦¨¤¨©¤¦§¨

zeOdÎK`ln ici lr zn `le ,dwiWpA¦§¦¨§Ÿ¥©§¥©§©©¨¤
dnWPdW ,lWn KxC = 'dwiWp zzin']¦©§¦¨¤¤¨¨¤©§¨¨
z` wWFPd mc`M ,DxvFi mr zcg`zn¦§©¤¤¦§¨§¨¨©¥¤

[FA zwACzn FgExe FadF`,m"`x) £§¦§©¤¤

(g"na:hl dxez
(n).éðòðkä òîLiåzTEg zWxtA mB ©¦§©©§©£¦©§¨¨©©

(` ,`k lirl)zzin zWxtl KEnqA xn`p¤¡©§¨§¨¨©¦©
aWi cxr Kln iprpMd rnWIe' oxd ©̀£Ÿ©¦§©©§©£¦¤¤£¨Ÿ¥
,mixz`d KxC l`xUi `A iM abPd©¤¤¦¨¦§¨¥¤¤¨£¨¦
o`M xfg dn ipRnE ,'l`xUiA mgNIe©¦¨¤§¦§¨¥¦§¥¨¨©¨
?iprpMd zrinW lr xRql aEzMd©¨§©¥©§¦©©§©£¦
drEnXd `id oxd` zziOW LcOll§©¤§¤¦©©£Ÿ¦©§¨
Ff drEnWE ,cxr Kln iprpMd rnXW¤¨©©§©£¦¤¤£¨§¨

mgNdl `Fal Fl dnxBW `id¦¤¨§¨¨§¦¨¥
itl ,l`xUiAWoxd` zOWMEwNYqP §¦§¨¥§¦¤§¤¥©£Ÿ¦§©§

cFak ipprEpbde l`xUi z` EtiTdW ©§¥¨¤¦¦¤¦§¨¥§¥¥
,oxd` lW FzEkfA mdilrxEaqkEdid £¥¤¦§¤©£Ÿ§¨¨¨

KM mEXn wlnrzEWx dpYPW £¨¥¦¨¤¦§¨§
mlFrd zFOE`l.l`xUiA mgNdl §¨¨§¦¨¥§¦§¨¥

Exfg KkitlaEzMdDazkExg` o`M §¦¨¨©©¨§¨¨¨©©
oxd` zzin dxMfEdWdpydÎy`x) ¤§§¨¦©©£Ÿ

(.b:`n dxez

irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

(ãî):áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«
i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּכמֹו וגּלים, חרבֹות א)לׁשֹון הּׂשדה",(מיכה "לעי עט): לעּיים"(תהילים אתֿירּוׁשלים "ׂשמּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ

(äî):ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

(åî):äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécî eòñiå©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨

(æî)íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−
:Báð éðôì¦§¥¬§«

(çî)ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä éøäî eòñiå©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−
:Bçøé ïcøé©§¥¬§¥«

(èî)íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
ñ :áàBî úáøòa§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÌÈhM‰ Ï·‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑:חנה ּבר ּבר רּבה ּדאמר מיל, י"ב י ׂשראל מחנה ׁשעּור לּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
וכּו'": אתרא ההּוא לי חזי ‰ÌÈhM"לדידי Ï·‡∑ׁשמֹו "אבל" ׁשּטים ׁשל .מיׁשֹור ְְְֲִִִֵַַָ»≈«ƒƒְִִִֵֶָ

ß fenz b"k ipy mei ß

(ð)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

ÓÏˆa‰:מא  B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»¿¿«¿…»

ÔeÙa:מב  B¯Le ‰ÓÏvÓ eÏËe¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג  B¯Le ÔetÓ eÏËe¿»ƒ…¿¿……

ÌeÁ˙aמד  È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:·‡BÓ»

‚„:מה  Ô·È„a B¯Le ‡˙f‚nÓ eÏËe¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

ÓÈ˙Ï·c‰:מו  ÔÓÏÚa B¯Le „b Ô·ÈcÓ eÏËe¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

È¯eËaמז  B¯Le ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏËe¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B· Ì„˜c È‡¯·Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

i¯LÈÓa‡מח  B¯Le È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏËe¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓ¯מט  „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡c¯È ÏÚ B¯Le¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

ÏÚנ  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cn).íéøáòä éiòa`Ed 'ir'oFWl §¦¥¨£¨¦¦§
miNbe zFaxgiNbe miaxg miYA - ¢¨§©¦¨¦£¥¦§©¥

,mipa`' :FnMoFxnW iYnUeirl £¨¦§§©§¦Ÿ§§¦
'dcVd(e ,` dkin)zlitp z`Eap] ©¨¤§©§¦©

iciA oFxnFWd`xYW ,aixgpq §¦¥©§¥¦¤¥¨¤
,[mipa` iNB d`lnd dcUM DpAxEgA§§¨¨§¨¤©§¥¨©¥£¨¦

:oke'miIrl milWExi z` EnU'mildz) §¥¨¤§¨©¦§¦¦
(` ,hr,milWExi oAxEg lr dpiw]¦¨©§©§¨©¦

d`ln zFaxg lY dE`Ur miaiF`dW¤¨§¦£¨¨¥¢¨§¥¨
[mipa` iNB(`i ,`k lirl i"yx d`x):dn dxez ©¥£¨¦

(hn).íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî¦¥©§¦Ÿ©¨¥©¦¦
LcOl o`MaEzMdiMxEriWmFwOd ¨¦¤§©¨¦¦©¨

lWl`xUiÎdpgndidxUr mipW ¤©£¥¦§¨¥¨¨§¥¨¨
icicl' :dpg xA xA dAx xn`C ,lin¦§¨©©¨©©¨¨§¦¦

,`xz` `Edd il ifg`zlY iede ¨¥¦©©§¨§¨¥§¨¨
izi`x ip` - 'iqxR `zlY lr iqxR©§¥©§¨¨©§¥£¦¨¦¦
la` cr zFniWid ziAOW mFwOd z ¤̀©¨¤¦¥©§¦©¨¥
WlW lr zF`qxR WlW `Ede ,miHXd©¦¦§¨©§¨©¨
drAx` `id dqxR lke .zF`qxR©§¨§¨©§¨¦©§¨¨
mipW did l`xUi dpgOW ixd .milin¦¦£¥¤©£¥¦§¨¥¨¨§¥

lin xUr(:dp oiaexir): ¨¨¦
.íéhMä ìáàFnBxiY qFlwpE`A ¨¥©¦¦§§§¦§§

mEXn df oi` mlE` ,'oihW xWin'¥©¦¦¨¥¤¦
`N` ,'xFWin' DWExiR 'la`' zaiYW¤¥©¨¥¥¨¦¤¨

dFnW 'la`' miHW lW xFWin ©¦¤¦¦¨¥§
mB Epivn 'xWin' mEBxYd z` ixdW]¤£¥¤©©§¥©¨¦©
- 'ox`R li`' :mixg` zFpFWl iAbl§©¥§£¥¦¥¨¨
ixWin - '`xnn ipFl`' ;ox`R xWin¥©¨¨¥¥©§¥¥§¥
;`pCxi xWin - 'oCxId xMM' ;`xnn©§¥¦©©©§¥¥©©§§¨
okYi `le ,cB xWin - 'cB lrA'©©¨¥©¨§Ÿ¦¨¥
EN` lM `N` .md xFWin oFWl mNEMW¤¨§¦¥¤¨¨¥
,mixFWiOd lW md miIhxR zFnW¥§¨¦¦¥¤©¦¦
itl `Ed qFlwpE`A mnEBxze§©§¨§§§§¦
mEBxY Fpi`e ,mpaEnE mzErnWn©§¨¨¨¨§¥©§

[WOn zFaiYd,e ci ziy`xa i"yx) ©¥©¨
(m"`x:p dxez



irqnמ zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(àð)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ אמר ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆¿ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹֻ
אתכ  וׁשֹוטפין ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. ּכן עלֿמנת ּבּיּבׁשה, ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם מׁשה: ם;להם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּירּדן  ּבעֹודם יהֹוׁשע להם ׁשאמר מצינּו .וכן ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

(áð)íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½
íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ

:eãéîLz íúBîa-ìk úàå eãaàz§©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«
i"yx£ÌzL¯B‰Â∑ וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑ הּקרקע את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", "ּבית ּכתרּגּומֹו: ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכדכתיב ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל אבנים כו)ּברצּפת תּתנּו(ויקרא לא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עליה" להׁשּתחֹות מּתכתהֹון ∑Ì˙ÎqÓ.ּבארצכם .ּכתרּגּומֹו: ְְְְְֲִֶֶַַָָ«≈…»ְְְְַַַ

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑ לאו ואם ּבּה, להתקּים ּתּוכלּו – ויׁשבּתםּֿבּה ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה והֹורׁשּתם ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּה להתקּים ּתּוכלּו לא –. ְְְִֵַָֹ

‡¯Èנא  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜„ÔBÎÈÓנב  ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

‡¯Èנג  da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(apÎ`p)ïcøiä úà íéøáò ízà ék¦©¤Ÿ§¦¤©©§¥
ízLøBäå 'Bâåux`d iaWi lM z` §§©§¤¤¨Ÿ§¥¨¨¤

.'FbeExdfEd minrt dOk `lde §©£Ÿ©¨§¨¦§£
l`xUi,KM lriaWFi lM z` Wxbl ¦§¨¥©¨§¨¥¤¨§¥

mdilil` z` cA`lE ux`dck ,bk zeny) ¨¨¤§©¥¤¡¦¥¤
(bi cl my ;`ldYr aEW mxidfd dOle ,§¨¨¦§¦¨©¨

KM lr:dWn mdl xn` KM `N` ? ©¨¤¨¨¨©¨¤Ÿ¤
- dWAIA oCxIA mixaFr mY`WM'§¤©¤§¦©©§¥©©¨¨

,ExarY oM zpnÎlrmkilr ElAwYW ©§¨¥©©§¤§©§£¥¤
z` cA`lE ux`d iaWFi z` Wxbl§¨¥¤§¥¨¨¤§©¥¤

mdilil`e`l m`e ;mY` oi` m` - ¡¦¥¤§¦¨¦¥©¤
,df xaC mkilr milAwnoi`A min §©§¦£¥¤¨¨¤©¦¨¦

xn`W Epivn oke .'mkz` oithFWe§§¦¤§¤§¥¨¦¤¨©
,oCxIA mcFrA rWFdi mdloi`W ¨¤§ª©§¨©©§¥¤¥

milAwn m` `N` mdl rwap oCxId©©§¥¦§¨¨¤¤¨¦§©§¦
ux`d iaWFi z` Wxbl mdilrdheq) £¥¤§¨¥¤§¥¨¨¤

(.cl:ap dxez
(ap).ízLøBäå,'dXExi' oFWNn Fpi` §©§¤¥¦§§¨

:FWExiR `N`,mYWxbegikFOW FnkE ¤¨¥§¥©§¤§¤¦©

iaWi lM z` mYWxFde' :aEzMd KWnd¤§¥©¨§©§¤¤¨Ÿ§¥
'mkipRn ux`d(`"eb): ¨¨¤¦§¥¤

.íúikNîFWExiRFnEBxzM ©§¦Ÿ¨¥§©§
:qFlwpE`A'oFdzCbq ziA'ziA - §§§¥¦§©§¥

'ziMUn' `xwpe ,mdilil`l diegYWd¦§©£¨¨¤¡¦¥¤§¦§¨©§¦
,iEQiM oFWl `EdWEidW mW lr ¤§¦©¥¤¨

oikMqn(miQkn)zRvxA rwxTd z` §©§¦§©¦¤©©§©§¦§©
mdilr zFegYWdl WiW lW mipa £̀¨¦¤©¦§¦§©££¥¤

aizkcM ,milbxe mici hEXitAe)`xwi §¦¨©¦§©§©¦§¦§¦
(` ,ekEpYz `l ziMUn oa`e'§¤¤©§¦Ÿ¦§

'dilr zFegYWdl mkvx`Adxdf`] §©§§¤§¦§©£¨¤¨©§¨¨
milbxe mici hEXitA zFegYWdl `NW¤Ÿ§¦§©£§¦¨©¦§©§©¦
[WCwOd zial uEgn mipa` zRvx lr©¦§©£¨¦¦§¥©¦§¨

(my i"yx):
.íúëqîFWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A ©¥Ÿ¨¥§©§§§§

'inlv'oFdzkYnmiiEUrd minlv - ©§¥©§©§§¨¦¨£¦
'Kqp' zxfBn `Ed dkQn] zkYOn¦©¤¤©¥¨¦§¥©¤¤
`Ed zkYnE ,milfFp zwivi FrnWOW¤©§¨§¦©§¦©¤¤
.mFgA dqnd FrnWOW ,'KEYd' zxfBn¦§¥©¦¤©§¨£¨¨§

xE`izl miWOWn zFpFWNd ipWE§¥©§§©§¦§¥
mzqnd ici lr zFkYn ilM zxivi§¦©§¥©¨©§¥£¨¨¨
[diEvxd dxESd itl mzwivie mFgA§¦¦¨¨§¦©¨¨§¨

(x"yl ,i"`a):bp dxez
(bp).õøàä úà ízLøBäås` lr §©§¤¤¨¨¤©©

iaWFi z` mYWxFde' o`M xn`p `NW¤Ÿ¤¡©¨§©§¤¤§¥
mFwn lMn ,mcFTd wEqRA FnM 'ux`d̈¨¤§©¨©¥¦¨¨
:FWExitE ,`Ed WExiB oFWl o`M s ©̀¨§¥¥

.diaWFIn DzF` mYWxFdexfge §©§¤¨¦§¤¨§¨©
`Ed sqFp i`pYW itl ,oM mdl xn`e§¨©¨¤¥§¦¤§©¨
z` EWxbIW icM mdOr dpzdW¤¦§¨¦¨¤§¥¤§¨§¤
lr i`pYd caNn] ux`d iaWFi§¥¨¨¤¦§©©§©©
wEqRA xEn`d oCxId zxard©£¨©©©§¥¨¨©¨
aEzMd KWnd WxRzn Kke .[mcFTd©¥§¨¦§¨¥¤§¥©¨

:'DA mYaWie'f`eEWxbY xW`M - ¦©§¤¨§¨©£¤§¨§
,mzF`DA mYaWieElkEY - ¨¦©§¤¨§

e`l m`e ;DA miIwzdl`NW - §¦§©¥¨§¦¨¤Ÿ
,mzF` EWxbYmiIwzdl ElkEz `l §¨§¨Ÿ§§¦§©¥

DA(g"na ,n"eviw):cp dxez ¨

irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

ß fenz c"k iyily mei ß

(ãð)íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

:eìçðúz íëéúáà£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑ יהיה לֹו הּגֹורל, ׁשּמה לֹו יצא אׁשר מקֹום אל זה: הּוא קצר BhÓÏ˙.מקרא ∆¬∆≈≈»»ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ¿«

ÌÎÈ˙·‡∑(קיז ּדב (ב"ב מצרים. יֹוצאי חׁשּבֹון הּׁשבטים לפי ּכמנין ּגבּולין עׂשר ּבׁשנים אחר: .ר ¬…≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(äð)äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ
íëécöa íðéðöìå íëéðéòa íékNìíäî eøéúBz øLà£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®
:da íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà eøøöå§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑ לרעה לכם ÌÎÈÈÚa.יהיה ÌÈkNÏ∑ ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ
"סיּכיא" יתדֹות: ולכלא ∑ÌÈˆÏÂ.ׁשל לס ּגר אתכם הּסֹוככת קֹוצים מסּוכת לׁשֹון הּפֹותרים ּבֹו ּפֹותרים ְִֵֶָָ¿ƒ¿ƒƒְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ

ובא  יֹוצא מאין ‡˙ÌÎ.אתכם e¯¯ˆÂ∑ּכתרּגּומֹו. ְֵֵֵֶֶָָ¿»¿∆¿∆ְְַ

(åð)ô :íëì äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד  ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰zÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:ÔeÒÁz«¿¿

ÔÓנה  ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎt˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

‡aÚ„נו  ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cp)änL Bì àöé øLà ìàFl lxFBd ¤£¤¥¥¨¨©¨
didi.,df `Ed xvw `xwn`Ed ixde ¦§¤¦§¨¨¨¤©£¥

:xn`p ENi`M`Fl `vi xW` 'mFwn' l §¦¤¡©¤§£¤¥¥
didi Fl lxFBd dOW(oexkfd): ¨¨©¨¦§¤
íëéúBáà úBhîìElgpzY.`A §©£¥¤¦§¤¨¨

i`al dwNgzp ux`dW ,cOll aEzMd©¨§©¥¤¨¨¤¦§©§¨§¨¥
ux`d.mixvn i`vFi oFAWg itl ¨¨¤§¦¤§§¥¦§¨¦

itl ux`d dwNgzp dNigY ,xnFlM§©§¦¨¦§©§¨¨¨¤§¦
lAwn cg` lMWM ,ux`d i`A xRqn¦§©¨¥¨¨¤§¤¨¤¨§©¥
dEwNg aEW oMn xg`lE ,deW wlg¥¤¨¤§©©¦¥¦§¨
,mixvn i`vFi xRqn itl mdipiA¥¥¤§¦¦§©§¥¦§©¦
i`vFil miwlgd mzF` EwNgzp ENi`M§¦¦§©§¨©£¨¦§§¥
mwlg z` EWixFd mde ,mixvn¦§©¦§¥¦¤¤§¨

ux`l EqpkPW mdi`v`vl`xzaÎ`aa) §¤¡¨¥¤¤¦§§¨¨¤
(.fiw(dp ,ek lirl i"yx d`x):xg` xaC .oi` ¨¨©¥¥

dTElgd lr o`M xAcn aEzMd©¨§©¥¨©©£¨
zpeEM `N` ,ux`d i`al zitFQd©¦§¨¥¨¨¤¤¨©¨©

ihaWl ux`d zTElg lr `id aEzMd©¨¦©£©¨¨¤§¦§¥
lxFBd iRÎlr wNgzYW ,l`xUia"iA ¦§¨¥¤¦§©¥©¦©¨§

oilEaB(miwlg)Mit.mihaXd oipn §¦£¨¦§¦¦§©©§¨¦
iR lr ux`d z` miwNgn Eid dNigYW¤§¦¨¨§©§¦¤¨¨¤©¦
Eid KM xg`e ,mihaXd lkl lxFB¨§¨©§¨¦§©©¨¨
mzlgp z` miwNgn haW lM i`iUp§¦¥¨¥¤§©§¦¤©£¨¨

haXd ipA lkl,cl oldl i"yx d`x) §¨§¥©¥¤
(fi:dp dxez

(dp)íäî eøéúBz øLà äéäå'ebe. §¨¨£¤¦¥¤
zFxEn`d zFrxd lr aqEn Fpi` 'dide'§¨¨¥¨©¨¨¨£
'Eide' xn`p `l oMW ,aEzMd KWndA§¤§¥©¨¤¥Ÿ¤¡©§¨
oFWl aEzMd hwp `N` ,miAx oFWlA¦§©¦¤¨¨©©¨¨

xn`p ENi`kE ,xvwExizFY xW` dide' : ¨¨§¦¤¡©§¨¨£¤¦
mdndrxl mkl Eidididie :xnFlkE ,' ¥¤¦§¨¤§¨¨§©§¦§¤

mkl Eidi ExizFYW EN`W ,df xaC̈¨¤¤¥¤¦¦§¨¤
'ebe mkipirA miMiUl(i"`a): §¦¦§¥¥¤

.íëéðéòa íékNìzFxTpnd zFczil §¦¦§¥¥¤¦¥©§©§

.mkipirExizFYW miaiF`d ,xnFlkE ¥¥¤§©¨§¦¤¦
mivFwe micCgn zFcziM mkl Eidi¦§¨¤¦¥§ª¨¦§¦
oMW .cinY mkCbpM EngNIW ,mkipirA§¥¥¤¤¦¨£§¤§§¤¨¦¤¥

dmEBxYqFlwpE`A'zFczi' lWzeny) ©©§§§§¤§¥
(k ,gl`Ed,'`IMiq''miMiU' oFWNn ¦©¨¦§¦¦

(g"na ,o"anx):
.íéðéðöìåmixzFRd FA oixzFR §¦§¦¦§¦©§¦

zFaiY lW opaEn z` miWxtnd)©§¨§¦¤¨¨¤¥
`EdW (`xwOdmivFw zkEqn oFWl- ©¦§¨¤§§©¦

ExizFYW EN` xnFlkE ,mivFw lW xcB̈¥¤¦§©¥¤¦
mivFw lW xcbM mkl EidizaaFQd ¦§¨¤§¨¥¤¦©¤¤

mkz`,mkcrA zxbFqe dtiTOd - ¤§¤©©¦¨§¤¤©©§¤
`vFi oi`n mkz` `Flkle xFBql¦§§¦§¤§¤¥¥¥

,`aexFvnA miiExW Eidze(`"ry): ¨¨§¦§§¦§¨
.íëúà eøøöåFWExiRFnEBxzM §¨£¤§¤¥§©§

,mkl Exvie - 'oFkl oEwirie' :qFlwpE`A§§§¦¦§§¨¥¨¤
xFvnE dxv oFWNn(oexkfd):ep dxez ¦§¨¨¨



מי irqn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ipy meil inei xeriy

(àð)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ אמר ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆¿ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹֻ
אתכ  וׁשֹוטפין ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. ּכן עלֿמנת ּבּיּבׁשה, ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם מׁשה: ם;להם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּירּדן  ּבעֹודם יהֹוׁשע להם ׁשאמר מצינּו .וכן ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

(áð)íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½
íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ

:eãéîLz íúBîa-ìk úàå eãaàz§©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«
i"yx£ÌzL¯B‰Â∑ וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑ הּקרקע את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", "ּבית ּכתרּגּומֹו: ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכדכתיב ורגלים, ידים ּבפּׁשּוט עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל אבנים כו)ּברצּפת תּתנּו(ויקרא לא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
עליה" להׁשּתחֹות מּתכתהֹון ∑Ì˙ÎqÓ.ּבארצכם .ּכתרּגּומֹו: ְְְְְֲִֶֶַַָָ«≈…»ְְְְַַַ

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑ לאו ואם ּבּה, להתקּים ּתּוכלּו – ויׁשבּתםּֿבּה ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה והֹורׁשּתם ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּה להתקּים ּתּוכלּו לא –. ְְְִֵַָֹ

‡¯Èנא  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜„ÔBÎÈÓנב  ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

‡¯Èנג  da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(apÎ`p)ïcøiä úà íéøáò ízà ék¦©¤Ÿ§¦¤©©§¥
ízLøBäå 'Bâåux`d iaWi lM z` §§©§¤¤¨Ÿ§¥¨¨¤

.'FbeExdfEd minrt dOk `lde §©£Ÿ©¨§¨¦§£
l`xUi,KM lriaWFi lM z` Wxbl ¦§¨¥©¨§¨¥¤¨§¥

mdilil` z` cA`lE ux`dck ,bk zeny) ¨¨¤§©¥¤¡¦¥¤
(bi cl my ;`ldYr aEW mxidfd dOle ,§¨¨¦§¦¨©¨

KM lr:dWn mdl xn` KM `N` ? ©¨¤¨¨¨©¨¤Ÿ¤
- dWAIA oCxIA mixaFr mY`WM'§¤©¤§¦©©§¥©©¨¨

,ExarY oM zpnÎlrmkilr ElAwYW ©§¨¥©©§¤§©§£¥¤
z` cA`lE ux`d iaWFi z` Wxbl§¨¥¤§¥¨¨¤§©¥¤

mdilil`e`l m`e ;mY` oi` m` - ¡¦¥¤§¦¨¦¥©¤
,df xaC mkilr milAwnoi`A min §©§¦£¥¤¨¨¤©¦¨¦

xn`W Epivn oke .'mkz` oithFWe§§¦¤§¤§¥¨¦¤¨©
,oCxIA mcFrA rWFdi mdloi`W ¨¤§ª©§¨©©§¥¤¥

milAwn m` `N` mdl rwap oCxId©©§¥¦§¨¨¤¤¨¦§©§¦
ux`d iaWFi z` Wxbl mdilrdheq) £¥¤§¨¥¤§¥¨¨¤

(.cl:ap dxez
(ap).ízLøBäå,'dXExi' oFWNn Fpi` §©§¤¥¦§§¨

:FWExiR `N`,mYWxbegikFOW FnkE ¤¨¥§¥©§¤§¤¦©

iaWi lM z` mYWxFde' :aEzMd KWnd¤§¥©¨§©§¤¤¨Ÿ§¥
'mkipRn ux`d(`"eb): ¨¨¤¦§¥¤

.íúikNîFWExiRFnEBxzM ©§¦Ÿ¨¥§©§
:qFlwpE`A'oFdzCbq ziA'ziA - §§§¥¦§©§¥

'ziMUn' `xwpe ,mdilil`l diegYWd¦§©£¨¨¤¡¦¥¤§¦§¨©§¦
,iEQiM oFWl `EdWEidW mW lr ¤§¦©¥¤¨

oikMqn(miQkn)zRvxA rwxTd z` §©§¦§©¦¤©©§©§¦§©
mdilr zFegYWdl WiW lW mipa £̀¨¦¤©¦§¦§©££¥¤

aizkcM ,milbxe mici hEXitAe)`xwi §¦¨©¦§©§©¦§¦§¦
(` ,ekEpYz `l ziMUn oa`e'§¤¤©§¦Ÿ¦§

'dilr zFegYWdl mkvx`Adxdf`] §©§§¤§¦§©£¨¤¨©§¨¨
milbxe mici hEXitA zFegYWdl `NW¤Ÿ§¦§©£§¦¨©¦§©§©¦
[WCwOd zial uEgn mipa` zRvx lr©¦§©£¨¦¦§¥©¦§¨

(my i"yx):
.íúëqîFWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A ©¥Ÿ¨¥§©§§§§

'inlv'oFdzkYnmiiEUrd minlv - ©§¥©§©§§¨¦¨£¦
'Kqp' zxfBn `Ed dkQn] zkYOn¦©¤¤©¥¨¦§¥©¤¤
`Ed zkYnE ,milfFp zwivi FrnWOW¤©§¨§¦©§¦©¤¤
.mFgA dqnd FrnWOW ,'KEYd' zxfBn¦§¥©¦¤©§¨£¨¨§

xE`izl miWOWn zFpFWNd ipWE§¥©§§©§¦§¥
mzqnd ici lr zFkYn ilM zxivi§¦©§¥©¨©§¥£¨¨¨
[diEvxd dxESd itl mzwivie mFgA§¦¦¨¨§¦©¨¨§¨

(x"yl ,i"`a):bp dxez
(bp).õøàä úà ízLøBäås` lr §©§¤¤¨¨¤©©

iaWFi z` mYWxFde' o`M xn`p `NW¤Ÿ¤¡©¨§©§¤¤§¥
mFwn lMn ,mcFTd wEqRA FnM 'ux`d̈¨¤§©¨©¥¦¨¨
:FWExitE ,`Ed WExiB oFWl o`M s ©̀¨§¥¥

.diaWFIn DzF` mYWxFdexfge §©§¤¨¦§¤¨§¨©
`Ed sqFp i`pYW itl ,oM mdl xn`e§¨©¨¤¥§¦¤§©¨
z` EWxbIW icM mdOr dpzdW¤¦§¨¦¨¤§¥¤§¨§¤
lr i`pYd caNn] ux`d iaWFi§¥¨¨¤¦§©©§©©
wEqRA xEn`d oCxId zxard©£¨©©©§¥¨¨©¨
aEzMd KWnd WxRzn Kke .[mcFTd©¥§¨¦§¨¥¤§¥©¨

:'DA mYaWie'f`eEWxbY xW`M - ¦©§¤¨§¨©£¤§¨§
,mzF`DA mYaWieElkEY - ¨¦©§¤¨§

e`l m`e ;DA miIwzdl`NW - §¦§©¥¨§¦¨¤Ÿ
,mzF` EWxbYmiIwzdl ElkEz `l §¨§¨Ÿ§§¦§©¥

DA(g"na ,n"eviw):cp dxez ¨

irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

ß fenz c"k iyily mei ß

(ãð)íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

:eìçðúz íëéúáà£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑ יהיה לֹו הּגֹורל, ׁשּמה לֹו יצא אׁשר מקֹום אל זה: הּוא קצר BhÓÏ˙.מקרא ∆¬∆≈≈»»ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ¿«

ÌÎÈ˙·‡∑(קיז ּדב (ב"ב מצרים. יֹוצאי חׁשּבֹון הּׁשבטים לפי ּכמנין ּגבּולין עׂשר ּבׁשנים אחר: .ר ¬…≈∆ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(äð)äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ
íëécöa íðéðöìå íëéðéòa íékNìíäî eøéúBz øLà£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®
:da íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà eøøöå§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑ לרעה לכם ÌÎÈÈÚa.יהיה ÌÈkNÏ∑ ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ
"סיּכיא" יתדֹות: ולכלא ∑ÌÈˆÏÂ.ׁשל לס ּגר אתכם הּסֹוככת קֹוצים מסּוכת לׁשֹון הּפֹותרים ּבֹו ּפֹותרים ְִֵֶָָ¿ƒ¿ƒƒְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ

ובא  יֹוצא מאין ‡˙ÌÎ.אתכם e¯¯ˆÂ∑ּכתרּגּומֹו. ְֵֵֵֶֶָָ¿»¿∆¿∆ְְַ

(åð)ô :íëì äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד  ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰zÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:ÔeÒÁz«¿¿

ÔÓנה  ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎt˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

‡aÚ„נו  ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezב  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cp)änL Bì àöé øLà ìàFl lxFBd ¤£¤¥¥¨¨©¨
didi.,df `Ed xvw `xwn`Ed ixde ¦§¤¦§¨¨¨¤©£¥

:xn`p ENi`M`Fl `vi xW` 'mFwn' l §¦¤¡©¤§£¤¥¥
didi Fl lxFBd dOW(oexkfd): ¨¨©¨¦§¤
íëéúBáà úBhîìElgpzY.`A §©£¥¤¦§¤¨¨

i`al dwNgzp ux`dW ,cOll aEzMd©¨§©¥¤¨¨¤¦§©§¨§¨¥
ux`d.mixvn i`vFi oFAWg itl ¨¨¤§¦¤§§¥¦§¨¦

itl ux`d dwNgzp dNigY ,xnFlM§©§¦¨¦§©§¨¨¨¤§¦
lAwn cg` lMWM ,ux`d i`A xRqn¦§©¨¥¨¨¤§¤¨¤¨§©¥
dEwNg aEW oMn xg`lE ,deW wlg¥¤¨¤§©©¦¥¦§¨
,mixvn i`vFi xRqn itl mdipiA¥¥¤§¦¦§©§¥¦§©¦
i`vFil miwlgd mzF` EwNgzp ENi`M§¦¦§©§¨©£¨¦§§¥
mwlg z` EWixFd mde ,mixvn¦§©¦§¥¦¤¤§¨

ux`l EqpkPW mdi`v`vl`xzaÎ`aa) §¤¡¨¥¤¤¦§§¨¨¤
(.fiw(dp ,ek lirl i"yx d`x):xg` xaC .oi` ¨¨©¥¥

dTElgd lr o`M xAcn aEzMd©¨§©¥¨©©£¨
zpeEM `N` ,ux`d i`al zitFQd©¦§¨¥¨¨¤¤¨©¨©

ihaWl ux`d zTElg lr `id aEzMd©¨¦©£©¨¨¤§¦§¥
lxFBd iRÎlr wNgzYW ,l`xUia"iA ¦§¨¥¤¦§©¥©¦©¨§

oilEaB(miwlg)Mit.mihaXd oipn §¦£¨¦§¦¦§©©§¨¦
iR lr ux`d z` miwNgn Eid dNigYW¤§¦¨¨§©§¦¤¨¨¤©¦
Eid KM xg`e ,mihaXd lkl lxFB¨§¨©§¨¦§©©¨¨
mzlgp z` miwNgn haW lM i`iUp§¦¥¨¥¤§©§¦¤©£¨¨

haXd ipA lkl,cl oldl i"yx d`x) §¨§¥©¥¤
(fi:dp dxez

(dp)íäî eøéúBz øLà äéäå'ebe. §¨¨£¤¦¥¤
zFxEn`d zFrxd lr aqEn Fpi` 'dide'§¨¨¥¨©¨¨¨£
'Eide' xn`p `l oMW ,aEzMd KWndA§¤§¥©¨¤¥Ÿ¤¡©§¨
oFWl aEzMd hwp `N` ,miAx oFWlA¦§©¦¤¨¨©©¨¨

xn`p ENi`kE ,xvwExizFY xW` dide' : ¨¨§¦¤¡©§¨¨£¤¦
mdndrxl mkl Eidididie :xnFlkE ,' ¥¤¦§¨¤§¨¨§©§¦§¤

mkl Eidi ExizFYW EN`W ,df xaC̈¨¤¤¥¤¦¦§¨¤
'ebe mkipirA miMiUl(i"`a): §¦¦§¥¥¤

.íëéðéòa íékNìzFxTpnd zFczil §¦¦§¥¥¤¦¥©§©§

.mkipirExizFYW miaiF`d ,xnFlkE ¥¥¤§©¨§¦¤¦
mivFwe micCgn zFcziM mkl Eidi¦§¨¤¦¥§ª¨¦§¦
oMW .cinY mkCbpM EngNIW ,mkipirA§¥¥¤¤¦¨£§¤§§¤¨¦¤¥

dmEBxYqFlwpE`A'zFczi' lWzeny) ©©§§§§¤§¥
(k ,gl`Ed,'`IMiq''miMiU' oFWNn ¦©¨¦§¦¦

(g"na ,o"anx):
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irqnמב zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑,לארץ ּבחּוצה נֹוהגין ואין ּבארץ נֹוהגֹות מצוֹות ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

נֹוהגֹות  הּמצוֹות ולפנים הּללּו הּגבּולים מן :ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי מצרני לכּתב הצר.Ïtz ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻƒ…
ÌÎÏ∑ ׁשהּפיל עלֿידי אֹומר: אּגדה ּומדרׁש נפילה. לׁשֹון חלּוּקה נקראת ּבגֹורל, ׁשּנתחּלקה ׁשם על »∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכח! עֹוד  ּבהם אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, לפני ּוכפתן הּׁשמים מן אּמֹות ׁשבעים ׁשל ׂשריהם ֿ ּברּוֿהּוא .הּקדֹוׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(â)íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑ לּמערב הּמזרח מן אׁשר ּדרֹומית מתחלת ∑ÔˆŒ¯a„nÓ.רּוח אדֹום אצל אׁשר ¿»»»∆¿«∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַָָƒƒ¿«ƒְֱֲֵֶֶֶֶַ
ּדרֹומיתֿמזרחית ארץֿיׂשראל מקצֹוע ׁשל ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ארצֹות ׁשלׁש ּכיצד? הּמּטֹות. ּתׁשעת ארץ ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּדרֹומיתֿמערבית, ּבמקצֹוע מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, אדֹום וארץ מצרים, ארץ קצת זֹו: אצל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻזֹו
ּכל  ּפני על מהּל היה מצרים ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים נחלה "מעצמֹון זֹו: ּבפרׁשה ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנאמר

ׁשּנאמר מצרים, יג)ארץ לארץֿיׂשראל,(יהושע מצרים ארץ ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר מןֿהּׁשיחֹור : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מּמצרים, יׂשראל ּוכׁשּיצאּו לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל מֹואב וארץ הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוארץ
ולא  לארץֿיׂשראל, ּובאין צפֹון לצד הּנילּוס את מעבירם היה לארץ, ּכניסתם את לקרב הּמקֹום רצה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאם

ׁשּנאמר וזהּו ּכן; יג)עׂשה ׁשל (שמות ּבמערבּה הּים על יֹוׁשבים ׁשהם ּפלׁשּתים", ארץ ּדר אלהים נחם "ולא : ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּפלׁשּתים ׁשּנאמר ּכענין – ּכנען ב)ארץ אּלא (צפניה ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ּכרתים". ּגֹוי הּים חבל "יׁשבי : ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ÏÚג  Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy
יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה ּדר והֹוציאם כ)הסּבן ּכּמה (יחזקאל ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו עד ּתמיד, מזרח ּכלּפי המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ּבצּדֹו יֹוׁשבֹות ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאּמֹות
ּכל  את לסּבב והצרכּו רצה. ולא רחּבּה, ּדר לארץ  ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום מּמל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּובּקׁשּו

ּבֹו עד אדֹום, ׁשל ׁשּנאמרּדרֹומּה מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה יא)אם ולא (שופטים ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם : ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּלּה מזרחי מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ּפניהם הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל והלכּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאבה".
והּירּדן  ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלרחּבּה;

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; וּיבא (שם)מפסיק מֹואב, ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב ּבּמדּבר וּיל" : ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּירּדן, עד וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ועֹוג, סיחֹון ארץ את וכבׁשּו מֹואב". לארץ ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמּמזרחֿׁשמׁש
היה  – למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, מֹואב. ארץ ׁשל מערבית צפֹונית מקצֹוע ּכנגד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוהּוא

אדֹום  אצל ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית .מקצֹוע ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

(ã)øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå äðö¦½¨§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬

:äðîöò øáòå øcà-øöç£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·ÒÂ∑ היה ׁשּלא מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמצר  ועֹובר למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו לצד ועֹוקם הּמצר יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ׁשוה ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּמצר
הּמצר  מן לפנים עקרּבים מעלה נמצא עקרּבים. מעלה ׁשל ˆ‰.ּבדרֹומּה ¯·ÚÂ∑"מצרימה" ּכמֹו צין, .אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ¿»«ƒ»ְְְִִֶַָ

˜ÒÓÏ‡ד  ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d ,a diptv)mizxM iFB mId lag iaWFi'§¥¤¤©¨§¥¦
miYWlR ux` orpM mkilr 'd xaC' §©£¥¤§©©¤¤§¦§¦
mrde miYWlRd lr zEprxER z`Eap]§©§¨©©§¦§¦§¨¨
lFcBd mId ztU lr miaWFId izxMd©§¥¦©§¦©§©©¨©¨

[ux`d axrnAmgp `le ,`l) §©£©¨¨¤§Ÿ¨¨Ÿ
A d"awd (mbidpd`N` ,KxCd FzF` ¦§¦¨§©¤¤¤¨

oAiqdKxCd on mzF` dHd - ¡¦¨¦¨¨¦©¤¤
,dwFgxd KxCd l` daFxTde dhEWRd©§¨§©§¨¤©¤¤¨§¨

m`ivFdemixvOnl` dnFxC KxC §¦¨¦¦§©¦¤¤¨¨¤
xAcOdmFxC cvA mixvn z` siTOd. ©¦§¨©©¦¤¦§©¦§©¨

'miOrd xAcn' l`wfgi F`xTW `Ede§¤§¨§¤§¥¦§©¨©¦
(dl ,k l`wfgi)zFOE` dOk EidW itl ,§¦¤¨©¨

mFxC lv` mkilFde .FCvA miaWFi§¦§¦§¦¨¥¤¨
gxfn iRlM axrOd onKxce - ¦©©£¨§©¥¦§¨§¤¤

mkilFd mixvn lW DnFxcA xAcOd©¦§¨¦§¨¤¦§©¦¦¨
,gxfn cv l` axrn cSnE`AW cr ¦©©£¨¤©¦§¨©¤¨

EWwaE ,mFc` ux` lW DnFxcl¦§¨¤¤¤¡¦§
Fvx`A qpMil mgiPIW mFc` KlOn¦¤¤¡¤©¦¥¦¨¥§©§
,ux`l qpMile DAgx Kxc xFarle§©£¤¤¨§¨§¦¨¥¨¨¤

dvx `leKxC ExarIW mFc` Kln §Ÿ¨¨¤¤¡¤©©§¤¤
xn`PW FnM] Fvx`(`kÎci ,k lirl)glWIe' ©§§¤¤¡©©¦§©

...mFc` Kln l` WcTn mik`ln dWnŸ¤©§¨¦¦¨¥¤¤¤¡
`nie ,'ebe Lvx`a `P dxArpmFc` o ©§§¨¨§©§¤©§¨¥¡
,['FlabA xar l`xUi z` ozpEkxvEde §Ÿ¤¦§¨¥£Ÿ¦§ª§§§

lW DnFxC lM z` aFAqlux` ¦§¤¨§¨¤¤¤
,mFc`,gxfn cvl zkll EkiWndecr ¡§¦§¦¨¤¤§©¦§¨©

,a`Fn ux` lW DnFxcl m`FAmbe ¨¦§¨¤¤¤¨§©
ozp `le Fvx` KxC xFarl EWwA EPOn¦¤¦§©£¤¤©§§Ÿ¨©

,mdlxn`PW(fi ,`i mihtey)l` mbe' ¨¤¤¤¡©§©¤
,'da` `le glW a`Fn KlnKkitlE ¤¤¨¨©§Ÿ¨¨§¦¨

gxfn cvl EkiWndEkldez` EtiTde ¦§¦§©¦§¨§¨§§¦¦¤
lW DnFxC lkux`,DtFq cr a`Fn ¨§¨¤¤¤¨©¨

oFtSl mdipt Ektd mXnEEwiqtd - ¦¨¨§§¥¤©¨¦§¦
,oFtv cvl EptE gxfn cvl zkllcr ¨¤¤§©¦§¨¨§©¨©

DAgxl DNW igxfn xvn lM EaaQW¤¨§¨¤¤¦§¨¦¤¨§¨§¨
igxfOd lEaBd lM z` EtiTdW cr -©¤¦¦¤¨©§©¦§¨¦

.a`FnÎux` agFx lWz` ENMWkE ¤©¤¤¨§¤¦¤
Dgxfn,a`Fn ux` lWz` E`vn ¦§¨¨¤¤¤¨¨§¤

oiaWFi EidW ,bFre oFgiq ux ¤̀¤¦§¤¨§¦
e ,orpM ux` lW DgxfnAwxoCxId §¦§¨¨¤¤¤§©©§©©©§¥

didmdipiA wiqtnorpMÎux` oiA) ¨¨©§¦¥¥¤¥¤¤§©©
,(bFre oFgiq ux`lxn`PW Edfe §¤¤¦§§¤¤¤¡©

gYtiA(gi ,`i mihtey)Klnl hxiRW §¦§¨¤¥©§¤¤
l`xUi ipA lW mzkild z` oFOr©¤£¦¨¨¤§¥¦§¨¥

:mixvOnz` aqIe xAcOA KlIe' ¦¦§©¦©¥¤©¦§¨©¨¨¤
`aIe ,a`Fn ux` z`e mFc` ux ¤̀¤¡§¤¤¤¨©¨Ÿ

'a`Fn ux`l WnW gxfOnxg`l] ¦¦§©¤¤§¤¤¨§©©
mFc` lW DnFxC lM z` EtiTdW¤¦¦¤¨§¨¤¡

`FnEdvw cr oFtv cvl Ekld ,a ¨¨§§©¨©§¥
dligzd mWe ,a`Fn ux` lW Dgxfn¦§¨¨¤¤¤¨§¨¦§¦¨
ux` lEn EcnrWkE ,[bFre oFgiq ux ¤̀¤¦§§¤¨§¤¤
KxC xFarl oFgiq KlOn EWwaE oFgiq¦¦§¦¤¤¦©£¤¤
mdl ozp `l ,orpM ux` l` Fvx ©̀§¤¤¤§©©Ÿ¨©¨¤
,l`xUiA mgNdl `vie Fvx`A xFarl©£§©§§¨¨§¦¨¥§¦§¨¥

EWakel`xUie oFgiq ux` z`z` §¨§¦§¨¥¤¤¤¦§¤
ux`ux` lW DpFtva EidW bFr ¤¤¤¨¦§¨¤¤¤

e ,a`FnKkEaxwgxfnÎoFtv cvlcr ¨§¨¨§§©§¦§¨©
,oCxIdEaMrzd oCxId cilEmFwOA ©©§¥§©©©§¥¦§©§©¨

,'a`Fn zFaxr' `xwPdemFwn FzF` ©¦§¨©§¨§¨
l`xUi EcnrWrFvwn cbpM `Ed ¤¨§¦§¨¥§¤¤¦§©

a`Fn ux` lW ziaxrnÎzipFtv. §¦©£¨¦¤¤¤¨
aezkd yexitl rbepd z` i"yx mkqne

:o`kxarAW orpM ux`W `vnp¦§¨¤¤¤§©©¤§¥¤
ÎzinFxC rFvwn did ,axrOl oCxId©©§¥©©£¨¨¨¦§©§¦

DNW zigxfnKEnqlv`ux`,mFc` ¦§¨¦¤¨¨¥¤¤¤¡
abp z`R mkl dide' xn`p KkitlE§¦¨¤¡©§¨¨¨¤§©¤¤
lEaBdW ,'mFc` ici lr oiv xAcOn¦¦§©¦©§¥¡¤©§
xW` oiv xAcOn ligzn inFxCd©§¦©§¦¦¦§©¦£¤

mFc`l KEnq(miyxtn):b dxez ¨¤¡
(c)äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©¨¤©§¦¤¤§©£¥

.íéaø÷òF` 'aqpe' xn`PW mFwn lM ©§©¦¨¨¤¤¡©§¨©
,'`vie','xare' xn`p `le`NW cOln §¨¨§Ÿ¤¡©§¨©§©¥¤Ÿ

`vFie KlFd `N` deW xvOd did̈¨©¤¤¨¤¤¨¥§¥
uEgl`N` xXin lEaBd ew did `l - ©Ÿ¨¨©©§§ª¨¤¨

dvEgd agxznE hlFA.WxRzn Kke ¥¦§©¥©¨§¨¦§¨¥
aEzMdabPn lEaBd mkl aqpe' ©¨§¨©¨¤©§¦¤¤

wr dlrnldidW :'miAxxvOd `vFi §©£¥©§©¦¤¨¨¥©¤¤
oFqkl`A mlFr lW FpFtv cvl mwFre§¥§©§¤¨©£©§

axrOlmTrzd inFxCd lEaBd ew - ©©£¨©©§©§¦¦§©¥
x`W lW FpFtv `EdW] mFxC cvl cxie§¨©§©¨¤§¤§¨
[l`xUiÎux`l uEgOW ,mlFrd̈¨¤¦§¤¤¦§¨¥

,axrn iRlM oFqkl`A KiWnnEedid ©§¦©£©§§©¥©£¨§¨¨
dlrn lW DnFxcA xvOd xaFr¥©¤¤¦§¨¤©£¥

,miAxwrKke`vnpWmiAxwr dlrn ©§©¦§¨¦§¨¤©£¥©§©¦



מג irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑,לארץ ּבחּוצה נֹוהגין ואין ּבארץ נֹוהגֹות מצוֹות ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

נֹוהגֹות  הּמצוֹות ולפנים הּללּו הּגבּולים מן :ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי מצרני לכּתב הצר.Ïtz ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻƒ…
ÌÎÏ∑ ׁשהּפיל עלֿידי אֹומר: אּגדה ּומדרׁש נפילה. לׁשֹון חלּוּקה נקראת ּבגֹורל, ׁשּנתחּלקה ׁשם על »∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכח! עֹוד  ּבהם אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, לפני ּוכפתן הּׁשמים מן אּמֹות ׁשבעים ׁשל ׂשריהם ֿ ּברּוֿהּוא .הּקדֹוׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(â)íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑ לּמערב הּמזרח מן אׁשר ּדרֹומית מתחלת ∑ÔˆŒ¯a„nÓ.רּוח אדֹום אצל אׁשר ¿»»»∆¿«∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַָָƒƒ¿«ƒְֱֲֵֶֶֶֶַ
ּדרֹומיתֿמזרחית ארץֿיׂשראל מקצֹוע ׁשל ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ארצֹות ׁשלׁש ּכיצד? הּמּטֹות. ּתׁשעת ארץ ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּדרֹומיתֿמערבית, ּבמקצֹוע מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, אדֹום וארץ מצרים, ארץ קצת זֹו: אצל ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻזֹו
ּכל  ּפני על מהּל היה מצרים ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים נחלה "מעצמֹון זֹו: ּבפרׁשה ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנאמר

ׁשּנאמר מצרים, יג)ארץ לארץֿיׂשראל,(יהושע מצרים ארץ ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר מןֿהּׁשיחֹור : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מּמצרים, יׂשראל ּוכׁשּיצאּו לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל מֹואב וארץ הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום ְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוארץ
ולא  לארץֿיׂשראל, ּובאין צפֹון לצד הּנילּוס את מעבירם היה לארץ, ּכניסתם את לקרב הּמקֹום רצה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאם

ׁשּנאמר וזהּו ּכן; יג)עׂשה ׁשל (שמות ּבמערבּה הּים על יֹוׁשבים ׁשהם ּפלׁשּתים", ארץ ּדר אלהים נחם "ולא : ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּפלׁשּתים ׁשּנאמר ּכענין – ּכנען ב)ארץ אּלא (צפניה ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ּכרתים". ּגֹוי הּים חבל "יׁשבי : ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ÏÚג  Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ãì(a)íëì ìBtz øLà õøàä úàæŸ¨¨¤£¤¦¨¤
.'Bâåz` cOll dWn deEhvp dn mWl §§¥¨¦§©¨¤§©¥¤

lr l`xUi?mdihxtl ux`d zFlEaB ¦§¨¥©§¨¨¤¦§¨¥¤
ux`A zFbdFp zFvn dAxdW itl§¦¤©§¥¦§£¨¨¤

,ux`lÎdvEgA zFbdFp oi`eKkitl §¥£§¨¨¨¤§¦¨
aFYkl KxvEdz`ilEaB ipxvn §©¦§¤¤§¨¥§¥
aiaq dizFgExz` liAbOd eTd - ¤¨¨¦©©©©§¦¤

,dizFgEx rAx`n aiaq ux`dxnFl ¨¨¤¨¦¥©§©¤¨©
miptle ElNd milEaBd on ,Ll§¦©§¦©¨§¦§¦

.zFbdFp zFvOddxn`p KkitlE ©¦§£§¦¨¤¤§¨
ipA z` ev' iEEiv oFWlA Ff dWxR̈¨¨¦§¦©¤§¥
lRY xW` ux`d z`f 'ebe l`xUi¦§¨¥Ÿ¨¨¤£¤¦Ÿ
iAbl rbFPd iEEiv `EdW itl ,'mkl̈¤§¦¤¦©¥©§©¥

ux`A zFbdFPd zFevOd(x"yl): ©¦§©£¨¨¤
.íëì ìBtzW mW lrux`d ¦¨¤©¥¤¨¨¤

dTElg z`xwp lxFba dwNgzPFf ¦§©§¨§¨¦§¥£¨
A,dlitp oFWloFWl KiIW lxFbA iM ¦§§¦¨¦§¨©¨§

'lxFBd `Ed xER liRd' :FnM] dlitp§¦¨§¦¦©¨
(f ,b xzq`)FzFUrl lxFBd KxCW itl ,[§¦¤¤¤©¨©£

dPhw oa` zlRd ici lr.FWExiR Edf ©§¥©¨©¤¤§©¨¤¥
,`xwn lW FhEWt itldcB`ÎWxcnE §¦§¤¦§¨¦§©©¨¨

,xnF`,dlitp oFWl xn`p KkitNW ¥¤§¦¨¤¡©§§¦¨
iciÎlr(oeiM)ÎKExAÎWFcTd liRdW ©§¥¥¨¤¦¦©¨¨

on zFOE` draW lW mdixU `Ed¨¥¤¤¦§¨¦
oztkE minXd(mxWwE),dWn iptl ©¨©¦§¨¨§¨¨¦§¥Ÿ¤

,'gM cFr mdA oi` ,d`x' ,Fl xn`e§¨©§¥¥¨¤Ÿ©
milBxnl l`xUi Epin`i `NW icM§¥¤Ÿ©£¦¦§¨¥©§©§¦

ux`d lr dAC E`ivFdW`l' Exn`e ¤¦¦¨©¨¨¤§¨§Ÿ
`Ed wfg iM mrd l` zFlrl lkEp©©£¤¨¨¦¨¨

'EPOn(`l ,bi lirl)(`negpz)(x"yl):a dxez ¦¤
(b).áâð úàt íëì äéäå'd`R' oFWl §¨¨¨¤§©¤¤§¥¨

,ziefe dPiR FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥¦¨§¨¦
,'d`R' o`M iExw cSd KxF` lM `N ¤̀¨¨¤©©¨¨¥¨

lM :FWExiR 'abp z`R'EzinFxC gEx §©¤¤¥¨©§¦
axrOl gxfOd on xW`cv lM - £¤¦©¦§¨©©£¨¨©

dvTd cre igxfOd dvTd on mFxC̈¦©¨¤©¦§¨¦§©©¨¤
iaxrOdseqa dtn d`x) (gi ,ek zeny i"yx d`x) ©©£¨¦

(ynegd(y"`):
ïéö øaãnîmkl dide mFc` ici lr ¦¦§©¦©§¥¡§¨¨¨¤

'ebe abp lEaB.oiv xAcnA ,xnFlM §¤¤§©§¦§©¦
xW`KEnq `Ed,mFc` lv`mW £¤¨¥¤¡¨

rFvwn ligzn(zief)ÎzinFxC ©§¦¦§©¨¦§¦
zFHOd zrWY ux` lW zigxfn- ¦§¨¦¤¤¤¦§©©©

ivge drWY DzF` ElgPW ux`d̈¨¤¤¨£¨¦§¨¨¥¦
ivge oaE`xE cB haW ENi`e] mihaW§¨¦§¦¥¤¨§¥©£¦
xarA mzlgp ElAiw dXpn haW¥¤§©¤¦§©£¨¨§¥¤

oNdl xEn`M ,oCxId(ehÎci weqt)[?cviM . ©©§¥¨¨§©¨¥©
A zFaWFi zFvx` WFlWcvDnFxc ¨£¨§§©§¨

l`xUiÎux` lWFflv`Ff,zFtiTnE ¤¤¤¦§¨¥¥¤©¦
:ux`d lW inFxCd lEaBd z`zvw ¤©§©§¦¤¨¨¤§¨

,DlEM mFc` ux`e ,mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§¤¤¡¨
mixvn ux` .DNEM a`Fn ux`e§¤¤¨¨¤¤¦§©¦

l`xUiÎux`l dkEnqrFvwnA §¨§¤¤¦§¨¥§¦§©
,ziaxrnÎzinFxCFnMxn`PW §¦©£¨¦§¤¤¡©

dWxtAFf(d weqt oldl)'lEaBd aqpe §¨¨¨§¨©©§
Eide mixvn dlgp oFnvrn¥©§©§¨¦§¨¦§¨

'dOId eizF`vFzinFxCd lEaBd] §¨©¨¨©§©§¦
lgp l` riBn oFnvrn `vFIW xg`l§©©¤¥¥©§©¦©¤©©

FOr KWnp lEaBde ,(qEliPd) mixvn¦§©¦©¦§©§¦§¨¦
lEaBd `EdW lFcBd mIA miIYqOW cr©¤¦§©¥©¨©¨¤©§

,[iaxrOdKNdn did mixvn lgpe ©©£¨¦§©©¦§©¦¨¨§©¥
xn`PW ,mixvn ux` lk ipR lr©§¥¨¤¤¦§©¦¤¤¡©

(b ,bi ryedi)ipR lr xW` xFgiXd on'¦©¦£¤©§¥
,'mixvnqEliPd `EdW xFgiXdW ixd ¦§©¦£¥¤©¦¤©¦

,mixvn dvw lM z` siTn mixvn lgp©©¦§©¦©¦¤¨§¥¦§©¦
ed lEaBd `Ed qEliPd lgpoiA wiqtn §©©©¦©§©©§¦¥

Îux`e .l`xUiÎux`l mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§¤¤¦§¨¥§¤¤
mFc`zaWFiDlv`Îux`l dkEnq) ¡¤¤¤§¨§¨§¤¤

(l`xUia`Fn ux`e ,gxfOd cvl ¦§¨¥§©©¦§¨§¤¤¨
zaWFimFxCd sFqA mFc`Îux` lv` ¤¤¥¤¤¤¡§©¨

gxfOllEaBd lW igxfOd dvTA - ©¦§¨©¨¤©¦§¨¦¤©§
inFxCd. ©§¦

ze`xwn dnk df it lr x`al i"yx siqene
:mixvnn l`xyi ipa ly mzkild oipra
dvx m` ,mixvOn l`xUi E`vIWkE§¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦¦¨¨
,ux`l mzqipM z` axwl mFwOd©¨§¨¥¤§¦¨¨¨¨¤
,oFtv cvl qEliPd z` mxiarn did̈¨©£¦¨¤©¦§©¨

eEid Kkoi`acIn mXn oiqpkpe §¨¨¨¦§¦§¨¦¦¨¦¨
llW DnFxc,l`xUi ux`oMW §§¨¤¤¤¦§¨¥¤¥

Îux`l mixvn oiA wiqtn qEliPd©¦©§¦¥¦§©¦§¤¤
.l`xUiok dUr `le,d"awdEdfe ¦§¨¥§Ÿ¨¨¥§¤
xn`PW(fi ,bi zeny)midl` mgp `le' ¤¤¡©§Ÿ¨¨¡Ÿ¦

,'miYWlR ux` KxCKxCd `idW ¤¤¤¤§¦§¦¤¦©¤¤
itl ,l`xUiÎux` l` daFxTdmdW ©§¨¤¤¤¦§¨¥§¦¤¥

Eid (miYWlRd)mId lr miaWFi ©§¦§¦¨§¦©©¨
,orpM ux` lW DaxrnAipFtSd cSA §©£¨¨¤¤¤§©©©©©§¦

,qEliPd lWmiYWlRA xn`PW oiprM ¤©¦¨¦§¨¤¤¡©©§¦§¦

irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy
יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה ּדר והֹוציאם כ)הסּבן ּכּמה (יחזקאל ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו עד ּתמיד, מזרח ּכלּפי המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ּבצּדֹו יֹוׁשבֹות ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאּמֹות
ּכל  את לסּבב והצרכּו רצה. ולא רחּבּה, ּדר לארץ  ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום מּמל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּובּקׁשּו

ּבֹו עד אדֹום, ׁשל ׁשּנאמרּדרֹומּה מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה יא)אם ולא (שופטים ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם : ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּלּה מזרחי מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ּפניהם הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל והלכּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאבה".
והּירּדן  ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ועֹוג, סיחֹון ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלרחּבּה;

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; וּיבא (שם)מפסיק מֹואב, ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב ּבּמדּבר וּיל" : ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּירּדן, עד וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ועֹוג, סיחֹון ארץ את וכבׁשּו מֹואב". לארץ ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמּמזרחֿׁשמׁש
היה  – למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, מֹואב. ארץ ׁשל מערבית צפֹונית מקצֹוע ּכנגד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוהּוא

אדֹום  אצל ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית .מקצֹוע ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

(ã)øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå äðö¦½¨§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬

:äðîöò øáòå øcà-øöç£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·ÒÂ∑ היה ׁשּלא מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמצר  ועֹובר למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו לצד ועֹוקם הּמצר יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ׁשוה ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּמצר
הּמצר  מן לפנים עקרּבים מעלה נמצא עקרּבים. מעלה ׁשל ˆ‰.ּבדרֹומּה ¯·ÚÂ∑"מצרימה" ּכמֹו צין, .אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ¿»«ƒ»ְְְִִֶַָ

˜ÒÓÏ‡ד  ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d ,a diptv)mizxM iFB mId lag iaWFi'§¥¤¤©¨§¥¦
miYWlR ux` orpM mkilr 'd xaC' §©£¥¤§©©¤¤§¦§¦
mrde miYWlRd lr zEprxER z`Eap]§©§¨©©§¦§¦§¨¨
lFcBd mId ztU lr miaWFId izxMd©§¥¦©§¦©§©©¨©¨

[ux`d axrnAmgp `le ,`l) §©£©¨¨¤§Ÿ¨¨Ÿ
A d"awd (mbidpd`N` ,KxCd FzF` ¦§¦¨§©¤¤¤¨

oAiqdKxCd on mzF` dHd - ¡¦¨¦¨¨¦©¤¤
,dwFgxd KxCd l` daFxTde dhEWRd©§¨§©§¨¤©¤¤¨§¨

m`ivFdemixvOnl` dnFxC KxC §¦¨¦¦§©¦¤¤¨¨¤
xAcOdmFxC cvA mixvn z` siTOd. ©¦§¨©©¦¤¦§©¦§©¨

'miOrd xAcn' l`wfgi F`xTW `Ede§¤§¨§¤§¥¦§©¨©¦
(dl ,k l`wfgi)zFOE` dOk EidW itl ,§¦¤¨©¨

mFxC lv` mkilFde .FCvA miaWFi§¦§¦§¦¨¥¤¨
gxfn iRlM axrOd onKxce - ¦©©£¨§©¥¦§¨§¤¤

mkilFd mixvn lW DnFxcA xAcOd©¦§¨¦§¨¤¦§©¦¦¨
,gxfn cv l` axrn cSnE`AW cr ¦©©£¨¤©¦§¨©¤¨

EWwaE ,mFc` ux` lW DnFxcl¦§¨¤¤¤¡¦§
Fvx`A qpMil mgiPIW mFc` KlOn¦¤¤¡¤©¦¥¦¨¥§©§
,ux`l qpMile DAgx Kxc xFarle§©£¤¤¨§¨§¦¨¥¨¨¤

dvx `leKxC ExarIW mFc` Kln §Ÿ¨¨¤¤¡¤©©§¤¤
xn`PW FnM] Fvx`(`kÎci ,k lirl)glWIe' ©§§¤¤¡©©¦§©

...mFc` Kln l` WcTn mik`ln dWnŸ¤©§¨¦¦¨¥¤¤¤¡
`nie ,'ebe Lvx`a `P dxArpmFc` o ©§§¨¨§©§¤©§¨¥¡
,['FlabA xar l`xUi z` ozpEkxvEde §Ÿ¤¦§¨¥£Ÿ¦§ª§§§

lW DnFxC lM z` aFAqlux` ¦§¤¨§¨¤¤¤
,mFc`,gxfn cvl zkll EkiWndecr ¡§¦§¦¨¤¤§©¦§¨©

,a`Fn ux` lW DnFxcl m`FAmbe ¨¦§¨¤¤¤¨§©
ozp `le Fvx` KxC xFarl EWwA EPOn¦¤¦§©£¤¤©§§Ÿ¨©

,mdlxn`PW(fi ,`i mihtey)l` mbe' ¨¤¤¤¡©§©¤
,'da` `le glW a`Fn KlnKkitlE ¤¤¨¨©§Ÿ¨¨§¦¨

gxfn cvl EkiWndEkldez` EtiTde ¦§¦§©¦§¨§¨§§¦¦¤
lW DnFxC lkux`,DtFq cr a`Fn ¨§¨¤¤¤¨©¨

oFtSl mdipt Ektd mXnEEwiqtd - ¦¨¨§§¥¤©¨¦§¦
,oFtv cvl EptE gxfn cvl zkllcr ¨¤¤§©¦§¨¨§©¨©

DAgxl DNW igxfn xvn lM EaaQW¤¨§¨¤¤¦§¨¦¤¨§¨§¨
igxfOd lEaBd lM z` EtiTdW cr -©¤¦¦¤¨©§©¦§¨¦

.a`FnÎux` agFx lWz` ENMWkE ¤©¤¤¨§¤¦¤
Dgxfn,a`Fn ux` lWz` E`vn ¦§¨¨¤¤¤¨¨§¤

oiaWFi EidW ,bFre oFgiq ux ¤̀¤¦§¤¨§¦
e ,orpM ux` lW DgxfnAwxoCxId §¦§¨¨¤¤¤§©©§©©©§¥

didmdipiA wiqtnorpMÎux` oiA) ¨¨©§¦¥¥¤¥¤¤§©©
,(bFre oFgiq ux`lxn`PW Edfe §¤¤¦§§¤¤¤¡©

gYtiA(gi ,`i mihtey)Klnl hxiRW §¦§¨¤¥©§¤¤
l`xUi ipA lW mzkild z` oFOr©¤£¦¨¨¤§¥¦§¨¥

:mixvOnz` aqIe xAcOA KlIe' ¦¦§©¦©¥¤©¦§¨©¨¨¤
`aIe ,a`Fn ux` z`e mFc` ux ¤̀¤¡§¤¤¤¨©¨Ÿ

'a`Fn ux`l WnW gxfOnxg`l] ¦¦§©¤¤§¤¤¨§©©
mFc` lW DnFxC lM z` EtiTdW¤¦¦¤¨§¨¤¡

`FnEdvw cr oFtv cvl Ekld ,a ¨¨§§©¨©§¥
dligzd mWe ,a`Fn ux` lW Dgxfn¦§¨¨¤¤¤¨§¨¦§¦¨
ux` lEn EcnrWkE ,[bFre oFgiq ux ¤̀¤¦§§¤¨§¤¤
KxC xFarl oFgiq KlOn EWwaE oFgiq¦¦§¦¤¤¦©£¤¤
mdl ozp `l ,orpM ux` l` Fvx ©̀§¤¤¤§©©Ÿ¨©¨¤
,l`xUiA mgNdl `vie Fvx`A xFarl©£§©§§¨¨§¦¨¥§¦§¨¥

EWakel`xUie oFgiq ux` z`z` §¨§¦§¨¥¤¤¤¦§¤
ux`ux` lW DpFtva EidW bFr ¤¤¤¨¦§¨¤¤¤

e ,a`FnKkEaxwgxfnÎoFtv cvlcr ¨§¨¨§§©§¦§¨©
,oCxIdEaMrzd oCxId cilEmFwOA ©©§¥§©©©§¥¦§©§©¨

,'a`Fn zFaxr' `xwPdemFwn FzF` ©¦§¨©§¨§¨
l`xUi EcnrWrFvwn cbpM `Ed ¤¨§¦§¨¥§¤¤¦§©

a`Fn ux` lW ziaxrnÎzipFtv. §¦©£¨¦¤¤¤¨
aezkd yexitl rbepd z` i"yx mkqne

:o`kxarAW orpM ux`W `vnp¦§¨¤¤¤§©©¤§¥¤
ÎzinFxC rFvwn did ,axrOl oCxId©©§¥©©£¨¨¨¦§©§¦

DNW zigxfnKEnqlv`ux`,mFc` ¦§¨¦¤¨¨¥¤¤¤¡
abp z`R mkl dide' xn`p KkitlE§¦¨¤¡©§¨¨¨¤§©¤¤
lEaBdW ,'mFc` ici lr oiv xAcOn¦¦§©¦©§¥¡¤©§
xW` oiv xAcOn ligzn inFxCd©§¦©§¦¦¦§©¦£¤

mFc`l KEnq(miyxtn):b dxez ¨¤¡
(c)äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©¨¤©§¦¤¤§©£¥

.íéaø÷òF` 'aqpe' xn`PW mFwn lM ©§©¦¨¨¤¤¡©§¨©
,'`vie','xare' xn`p `le`NW cOln §¨¨§Ÿ¤¡©§¨©§©¥¤Ÿ

`vFie KlFd `N` deW xvOd did̈¨©¤¤¨¤¤¨¥§¥
uEgl`N` xXin lEaBd ew did `l - ©Ÿ¨¨©©§§ª¨¤¨

dvEgd agxznE hlFA.WxRzn Kke ¥¦§©¥©¨§¨¦§¨¥
aEzMdabPn lEaBd mkl aqpe' ©¨§¨©¨¤©§¦¤¤

wr dlrnldidW :'miAxxvOd `vFi §©£¥©§©¦¤¨¨¥©¤¤
oFqkl`A mlFr lW FpFtv cvl mwFre§¥§©§¤¨©£©§

axrOlmTrzd inFxCd lEaBd ew - ©©£¨©©§©§¦¦§©¥
x`W lW FpFtv `EdW] mFxC cvl cxie§¨©§©¨¤§¤§¨
[l`xUiÎux`l uEgOW ,mlFrd̈¨¤¦§¤¤¦§¨¥

,axrn iRlM oFqkl`A KiWnnEedid ©§¦©£©§§©¥©£¨§¨¨
dlrn lW DnFxcA xvOd xaFr¥©¤¤¦§¨¤©£¥

,miAxwrKke`vnpWmiAxwr dlrn ©§©¦§¨¦§¨¤©£¥©§©¦



irqnמד zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy
ÂÈ˙‡ˆBz eÈ‰Â∑ ּברנע קדׁש ׁשל ּבדרֹומּה c‡Œ¯ˆÁ¯.קצֹותיו. ‡ˆÈÂ∑ צפֹון לצד ּומרחיב הּמצר מתּפּׁשט ¿»¿…»ְְְִֵֵֶַַָָָ¿»»¬««»ְְְִִֵֵַַַַָָ

ּולׁשֹון  מצרים. לנחל ּומּׁשם לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא למערב ּבאלכסֹון עֹוד ונמׁש עֹולם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשל
אֹותּה ורחב ּברנע. קדׁש את מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר, ויצא ׁשּכתב לפי ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"נסב"
הּדרֹום  לצד ונסב הּמצר נתקּצר והלאה ּומּׁשם עצמֹון, עד ּברנע מּקדׁש היתה צפֹון לצד ׁשּבלטה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָרצּועה
נמצא, יׂשראל. ארץ ּכל ׁשל מערבּה מצר ׁשהּוא הּגדֹול, הּים אל הּמערב לצד ּומּׁשם מצרים, לנחל לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובא

ּדרֹומית  מערבית ּבמקצֹוע מצרים .ׁשּנחל ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב  ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר  .אל ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬
:íé ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ למצר.Ïe·‚e∑ אף הּים, ׁשּבתֹו הּנּסין ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִֶַַַָ
"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם הּגבּול, מן .הם ְְִִִִֵֵֶַ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡ÏÁÏ ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו  ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`idxvOd on miptlÎux` KFzA ¦¦§¦¦©¤¤§¤¤
lEaBd ew did ENi` ,xnFlM] l`xUi¦§¨¥§©¦¨¨©©§
did miAxwr dlrOW ixd ,xXin§ª¨£¥¤©£¥©§©¦¨¨
didIW dxFY dxn` Kkl ,lEaBl uEgn¦©§§¨¨§¨¨¤¦§¤
dlrn z` siTnE rERiWA cxFi lEaBd©§¥§¦©©¦¤©£¥
llkp `dIW icM ,DnFxCn miAxwr©§©¦¦§¨§¥¤§¥¦§¨

[l`xUiÎux`A(c"c): §¤¤¦§¨¥
.äðö øáòålEaBd xar mXnE ,xnFlM §¨©¦¨§©¦¨¨©©§
xWi ewA.oiv l`KxC `Ed Kke §©¨¨¤¦§¨¤¤

daiYd sFqA `"d zF`dW ,aEzMd©¨¤¨¥§©¥¨
c"nl mFwnA minrtl zWOWn§©¤¤¦§¨¦¦§¨¤

,daiYd zNigzA'dnixvn' FnM ¦§¦©©¥¨§¦§¨§¨
'mixvnl' mFwnA(`"ry): ¦§§¦§©¦
åéúBàöBú eéäårpxA Wcwl abPn. §¨§¨¦¤¤§¨¥©§¥©

,xnFlMeizFvwxWId lEaBd ew lW §©§¨¤©©§©¨¨
miAxwr dlrn ixg` ligzOd, ©©§¦©£¥©£¥©§©¦

miIYqnrpxA Wcw lW DnFxcAi"yx) ¦§©¥¦§¨¤¨¥©§¥©
(g weqt oldl:

øcà-øöç àöéåaqpe ;dpnvr xare §¨¨£©©¨§¨©©§Ÿ¨§¨©
mixvn dlgp oFnvrn lEaBd.,xnFlM ©§¥©§©§¨¦§¨¦§©
did rpxA Wcw lW DnFxCnhXRzn ¦§¨¤¨¥©§¥©¨¨¦§©¥

mlFr lW oFtv cvl aigxnE xvOd- ©¤¤©§¦§©¨¤¨
oFtv lEaB cvl cxie agxzd lEaBd ew©©§¦§©¥§¨©§©§§
Îux` lW mFxCd cv `EdW] mlFrd̈¨¤©©¨¤¤¤

l`xUi,[oFqkl`A cFr KWnpe ¦§¨¥§¦§¨©£©§
axrOlcvl xWi ewA cxi `NW - ©©£¨¤Ÿ¨©§©¨¨§©

oFqkl`A cxFi did `N` mFxC̈¤¨¨¨¥©£©§
,axrn cvl mCwznEÎxvgl Fl `aE ¦§©¥§©©£¨¨©£©

mXnE ,xC`xWi ewA lEaBd mCwzn ©¨¦¨¦§©¥©§§©¨¨
mXnE ,oFnvrlcvl lEaBd mTrzn §©§¦¨¦§©¥©§§©

dlFre oFtvoFWlE .mixvn lgpl ¨§¤§©©¦§¨¦§
o`M xEn`d 'aqpe'-lEaBd aqpe' §¨©¨¨¨§¨©©§

,'mixvn dlgp oFnvrnFWExiR oi` ¥©§©§¨¦§¨¦¥¥
,ux`d mFxC cvl agxzde mTrzdW¤¦§©¥§¦§©¥§©§¨¨¤
`N` ,mcFTd wEqRA xEn`d 'aqpe' FnM§§¨©¨¨©¨©¥¤¨
cvl xSwzde mTrzdW FWExiR o`M̈¥¤¦§©¥§¦§©¥§©

E ,ux`d oFtvÎxvg `vie' azMW itl §¨¨¤§¦¤¨©§¨¨£©
'xC`mTrzd lEaBdW FrnWOW ©¨¤©§¨¤©§¦§©¥

o`M xn`p Kkl ,mFxC cvl agxzde§¦§©¥§©¨§¨¤¡©¨
xSwzde mTrzd o`M iM 'aqpe' oFWl§§¨©¦¨¦§©¥§¦§©¥

,oFtv cvlWlEaBdaigxdl ligzd §©¨¤©§¦§¦§©§¦
agFxe ,rpxA Wcw z` xarXn¦¤¨©¤¨¥©§¥©§©

dhlAW drEvx DzF`lEaBd eTn ¨§¨¤¨§¨¦©©§
xWIdoFtv cvlcv `EdW] mlFr lW ©¨¨§©¨¤¨¤©

[l`xUiÎux` lW mFxCddzid ©¨¤¤¤¦§¨¥¨§¨
,oFnvr cr rpxA WcTnxn`PW Edfe ¦¨¥©§¥©©©§§¤¤¤¡©

,'dpnvr xare xC`Îxvg `vie'mXnE §¨¨£©©¨§¨©©§Ÿ¨¦¨
xSwzp d`ldecvl aqpe xvOd ¨¨§¨¦§©¥©¤¤§¨©§©

mFxCdoFtSd cv `EdW] mlFrd lW ©¨¤¨¨¤©©¨
[l`xUiÎux` lWlgpl Fl `aE ¤¤¤¦§¨¥¨§©©

,mixvnlEaBd aqpe' xn`PW Edfe ¦§©¦§¤¤¤¡©§¨©©§
,'mixvn dlgp oFnvrnmXnEKWnp ¥©§©§¨¦§¨¦¦¨¦§¨
lgPd mr dlFre lEaBdaxrOd cvl ©§§¤¦©©©§©©©£¨

riBnE miIYqn `EdW crmId l` ©¤¦§©¥©¦©¤©¨
lM lW Daxrn xvn `EdW lFcBd©¨¤¤¤©£¨¨¤¨

,l`xUiÎux`Eide' xn`PW Edfe ¤¤¦§¨¥§¤¤¤¡©§¨
'dOId eizF`vFzlgPW `vnp . §¨©¨¨¦§¨¤©©

mixvnlEaBd ew `EdrFvwnA ¦§©¦©©§§¦§©
zinFxCÎziaxrn:d dxez ©£¨¦§¦

(d).äniä åéúBàöBú eéäå,xnFlM §¨§¨©¨¨§©

miIYqn inFxCd lEaBd lW eizFvw§¨¤©§©§¦¦§©¥
riBnEcFr oi`W ,axrOd xvn l` ©¦©¤¤¤©©£¨¤¥

mXn axrOd cvl Kix`n abp lEaB§¤¤©£¦§©©©£¨¦¨
d`ldeDl Wi Ff dWxtA 'mi' zaiY] ¨¨§¨¥©¨§¨¨¨¥¨

:mipaEn ipW.`.WOn mi.a,axrn cv §¥¨¦¨©¨©©£¨
cvAW lFcBd mId mW lr 'mi' `xwPd©¦§¨¨©¥©¨©¨¤§©
zpeEM xW`M .l`xUiÎux` axrn©£¨¤¤¦§¨¥©£¤©¨©
lW FnW oIvn WOn mil `id aEzMd©¨¦§¨©¨§ª¨§¤
.'zxPM mi' ,'lFcBd mi' ,'glOd mi' :mId©¨¨©¤©¨©¨¨¦¤¤
'dOi' F` calA 'mi' xn`p xW`ke§©£¤¤¡©¨¦§¨¨¨

[axrn cvl dpeEMd(x"yl):e dxez ©©¨¨§©©£¨
(e).íé ìeáâe,xnFlMiaxrn xvnE §¨§©¤¤©£¨¦

?Edniä íëì äéäå.ìBãbä íxvnl ©§¨¨¨¤©¨©¨§¤¤
iaxrOd lEaBl -: ©§©©£¨¦

.ìeáâe,`id oFWl xEYi 'lEabE' zaiY §¥©§¦¨¦
,aEzMd KWnd lr zaqEn Dpi` ixdW¤£¥¥¨¤¤©¤§¥©¨
,'`Ygpz`' mrhA znrhEn `id oMW¤¥¦§¤¤§©©¤§©§¨
?EpcOll Ff daiY d`A oM m` dnE¨¦¥¨¨¥¨§©§¥
lEaBd iM aEzMd xn`W xg` `N ¤̀¨©©¤¨©©¨¦©§
siqFn ,lFcBd mId `Ed iaxrOd©©£¨¦©¨©¨¦
lEaBd eTW WxtY `NW ,xnFl aEzMd©¨©¤Ÿ§¨¥¤©©§
`Ed FNEM mIdW otF`A ,mId ztU `Ed§©©¨§¤¤©¨
Wi Fnvr mId s` `N` ,mEgYl uEgn¦©§¤¨©©¨©§¥
xn`p Kkl ,lEaBd KFzA `EdW wlg FA¥¤¤§©§§¨¤¡©
`Ed s` Fnvr mIde' :xnFlM ,'lEabE'§§©§©¨©§©
FWExiR df 'lEaB'] 'ux`d zFlEaB KFzA§§¨¨¤§¤¥
ghW lM' xnFlM ,Fnvr mEgYd©§©§§©¨¤©
mixEn`d 'lEaB' x`WM `le ,'ux`d̈¨¤§Ÿ¦§¨§¨£¦
siTOd lEaBd ew mWExiRW ,dWxRA©¨¨¨¤¥¨©©§©©¦
ghW dvw' z` oiIvnE ux`d z ¤̀¨¨¤§©¥¤§¥¤©

irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(æ)eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬
:øää øä íëì̈¤−¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑ צפֹון ‰‰¯.מצר ¯‰ ÌÎÏ e‡˙z Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ∑ מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»»∆…»»ְְְֲִִִֶַַָ
הימּנּו וחּוצה הימּנּו לפנים הּים מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס מׁשּפיע לנטֹות ∑e‡˙z.וראׁשֹו לכם ּתׁשּפעּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿»ְְְִֶַָ

ההר  הר אל לּצפֹון, ּכמֹו∑e‡˙z.מּמערב סּבה, יב)לׁשֹון ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): הּׁשער"(יחזקאל "ותאי : ֲִֶַַָָָָֹ¿»ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּומׁשּפע  מּסב ׁשהּוא "אנפנדי"ץ", ׁשּקֹורין הּיציע, –. ְִִֶֶַַָָָֻֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑ אנטּוכיא זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו הּמזרח, לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו Bzˆ‡˙.ּתסּבּו ≈…»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿…
Ï·b‰∑,ּכלל להּלן עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו הּגבּול, ּתֹוצאֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. סֹופי «¿Àְְְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

רחב  ּולענין הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן להּמׁש לאחֹוריו ויֹוצא ּומרחיב מתּפּׁשט מּׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאֹו
מּדה  אֹותּה ּכלתה ׁשּׁשם "ּתֹוצאת", קראֹו הראׁשֹון .הּמּדה ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ

¯a‡ז  ‡nÈ ÔÓ ‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ ÔeeÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח  ˙ÓÁ ÈËÓÏ ÔeeÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oFWl `xwOA dAxd EpivnE .'ux`d̈¨¤¨¦©§¥©¦§¨§
d`xi `le' :oFbM ,Ff zErnWnA 'lEaB'§§©§¨§§Ÿ¥¨¤

'LlaB lkA x`U Ll(f ,bi zeny)`aE ,[ §§Ÿ§¨§ª¤¨
W ,dfA zFAxl aEzMdKFzAW oiQPd ©¨§©¨¤¤©¦¦¤§

e ,lEaBd on md s` mId'oiQp'md ©¨©¥¦©§§¦¦¥
miI`,mId KFzA.q"lfi` oixFTW ¦¦§©¨¤¦

ux`A zFbEdPd zFevOd lMW EpcOll§©§¥¤¨©¦§©§§¤¤
,ElNd miI`A mB zFbdFp l`xUi¦§¨¥£©¨¦¦©¨
ux`l KEnQd mId wlgA mipkFXd©§¦§¥¤©¨©¨§¤¤

oNdlcM ,DnEgzA llkpe l`xUioihib) ¦§¨¥§¦§¨¦§¨§¦§©¨
(.g(x"yl ,oexkfd ,my oihib i"yx):f dxez
(f).ïBôö ìeáb,xnFlMoFtv xvn- §¨§©¤¤¨

oFWl] ux`d ghW lW ipFtSd dvTd©¨¤©§¦¤¤©¨¨¤§
xEn`d 'lEaB' lkM FWExiR df 'lEaB'§¤¥§¨§¨¨
'mEgYd lM' FWExiR oi`W ,dWxRA©¨¨¨¤¥¥¨©§
;'mEgYd dvw' `N` ,mcFTd wEqRaM§©¨©¥¤¨§¥©§
cSn ux`d dvw z` oiIvnd lEaBd ew©©§©§©¥¤§¥¨¨¤¦©

[oFtv(x"yl): ¨
.øää øä íëì eàúz ìBãbä íiä ïî¦©¨©¨§¨¨¤Ÿ¨¨
iRlM cFr EptY lFcBd mId on xnFlM§©¦©¨©¨¦§§©¥

xdd xd l` axrnÎoFtv`EdW §©£¨¤Ÿ¨¨¤
FW`xe ,ziaxrnÎzipFtv rFvwna§¦§©§¦©£¨¦§Ÿ

mId KFzl qpkpe riRWnxdd xd - ©§¦©§¦§¨§©¨Ÿ¨¨
mId sFg mr xWi ewA `vnp Fpi ¥̀¦§¨§©¨¨¦©¨

did `N` ,lFcBdaxrn cvl hlFA ©¨¤¨¨¨¥§©©£¨
oFWl xn`p Kkitl .mId KFzl qpkpe§¦§¨§©¨§¦¨¤¡©§
WIW ,(oNdl FWExiR d`x) 'E`zY'§¨§¥¥§©¨¤¥
oEEkl lFcBd mId ztVn zFhpl¦§¦§©©¨©¨§¦
Edvwl riBdl icM oFtvÎaxrn©£¨¨§¥§©¦©§¨¥

.xdd xd lW iaxrOd:i"yx siqeneWie ©©£¨¦¤Ÿ¨¨§¥
dvEge EPnid miptl mId agFxn¥©©¨¦§¦¥¤§¨

EPnidhlFA did xdd xdW oeiMn - ¥¤¦¥¨¤Ÿ¨¨¨¨¥
EdvTW ixd ,mId KFzl axrn iRlM§©¥©£¨§©¨£¥¤¨¥

mB oiIvnd `Ed ,xdd xd lW iaxrOd©©£¨¦¤Ÿ¨¨©§©¥©
lW iaxrOd lEaBd ew raTi okid¥¨¦¨©©©§©©£¨¦¤
mId ghW lMW ,mId KFzA ux`d̈¨¤§©¨¤¨¤©©¨
xnFlM ,xdd xdn miptl `vnPd©¦§¨¦§¦¥Ÿ¨¨§©
ixd ,xdd xd lW FnFxCnE FgxfOn¦¦§¨¦§¤Ÿ¨¨£¥
mId ghW lke ,l`xUi ux` llkA `Ed¦§©¤¤¦§¨¥§¨¤©©¨
FaxrOn xnFlM ,Fl dvEgn `vnPd©¦§¨¦¨§©¦©£¨
llkp Fpi` ,xdd xd lW FpFtSnE¦§¤Ÿ¨¨¥¦§¨
dAixW Edfe .l`xUi ux` mEgzA¦§¤¤¦§¨¥§¤¤¦¨

lirl aEzMd(my i"yx d`xe e weqt)zaizA ©¨§¥§¥©
wlg FA Wi Fnvr mId mBW ,'lEabE'§¤©©¨©§¥¥¤

l`xUi ux` inEgzA llkPd:(l"y) ©¦§¨¦§¥¤¤¦§¨¥
.eàúzmkl ErRWYmknvr EHd - §¨§©§¨¤©©§§¤

,oFqkl`e rERiWAaxrOn zFhpl §¦©©£©§¦§¦©£¨
,oFtSlriBdl icMl`iaxrOd Edvw ©¨§¥§©¦©¤¨¥©©£¨¦

lW,xdd xdFlilkdlE FtiTdl icM ¤Ÿ¨¨§¥§©¦§©§¦
:ux`d inEgzA¦§¥¨¨¤

.eàúzdAiq oFWldiHde dAqd - §¨§¦¨£¦¨§©¨¨
`xwOA Epivn FznbEckE .cSd l ¤̀©©§§¨¨¦©¦§¨

,Ff zErnWnA '`Y' oFWl`Y l`' FnM §¨§©§¨§¤¨
'mivxd(gk ,ci `Îmikln)iCvA xcg] ¨¨¦¤¤§¦¥

KlOd izxWn mivxd Eid FAW oipAd©¦§¨¤¨¨¨¦§¨§¥©¤¤
EidW mipibnd z` mipzFp mragx§©§¨§¦¤©§¦¦¤¨

:oke ,[eiptl mi`UFp'xrXd i`ze' §¦§¨¨§¥§¨¥©©©
(i ,n l`wfgi),[xrXd iCvAW mixcgd]©£¨¦¤§¦¥©©©
oFWl `Edeu"icpt` oixFwW rivId §§©¨¦©¤¦

,(ziAd ixFg`n dpan ztqFY)`EdW ¤¤¦§¤¥£¥©©¦¤
rREWnE aqEniCSn FrERiWA hlFA - ¨§¨¥§¦¦¦¥

on KWnp lEaBd oi` o`M s`e .oipAd©¦§¨§©¨¥©§¦§¨¦
dpFR `N` ,oFtvl mFxCn xWi ewA mId©¨§©¨¨¦¨§¨¤¨¤

xdd xd l` axrn oEEkl,l"y) §¦©£¨¤Ÿ¨¨
(x"yl:g dxez

(g)øää øäîzng `al E`zY. ¥Ÿ¨¨§¨§Ÿ£¨

xdd xdn ,xnFlMl` Eklze EAqY §©¥Ÿ¨¨¨Ÿ§¥§¤
gxfOd cvl oFtSd xvnEHd - ¤¤©¨§©©¦§¨©

ew ligzn KkaE gxfn oEEkl mknvr©§§¤§¦¦§¨§¨©§¦©
,ipFtSd lEaBd'zng `al'A ErBtze ©§©§¦§¦§§¦§Ÿ£¨

'zng'e ,zngl dkilFOd KxCA -Ff ©¤¤©¦¨©£¨©£¨
`ikFhp`dkEnQd `ixEqA xir - ©§§¨¦§§¨©§¨

qEkFIhp` D`pAW l`xUiÎux` lEabl¦§¤¤¦§¨¥¤§¨¨©§¦
oei Kln(bi lirl y"aix ,a e qenr i"yx): ¤¤¨¨

.ìeábä úBàöBzoFWl `Ed 'zF`vFY' §©§§§
xnFlkE ,sFqe dvw.lEaBd itFqsiqene ¨¤¨§©¥©§

:i"yxmFwn lMFf dWxtAxn`PWFA ¨¨§¨¨¨¤¤¡©
oFWl,'zF`vFY'cg`l `id dpeEMd §¨©©¨¨¦§¤¨

:EN` mipt` ipXnF`WdlM xvOd ¦§¥¢¨¦¥¤©¤¤¨¤
llM oNdl xaFr Fpi`e ixnbl mW- ¨§©§¥§¥¥§©¨§¨

Fpi`e mW miIYqn Ff gEx lW lEaBd©§¤©¦§©¥¨§¥
lEaBA xEn`d oFbkE ,xzFi KiWnn©§¦¥§¨¨©§

'dOId eizF`vFz Eide' inFxCd(d weqt), ©§¦§¨§¨©¨¨
F`WhXRzn mXnlEaBd ewaigxnE ¤¦¨¦§©¥©©§©§¦

oNdl KWOdl eixFg`l `vFie§¥©£¨§¦¨¥§©¨
oFW`xd agFxd on xzFi oFqkl`A, ©£©§¥¦¨©¨¦

elMn ,mW miIYqn lEaBd oi`W s` §©¤¥©§¦§©¥¨¦¨
mFwnoFW`xd dCOd agFx oiprl ¨§¦§©©©¦¨¨¦
F`xwaEzMd,'zF`vFY'itlmXW §¨©¨¨§¦¤¨

dCn DzF` dzlMew miIYqn mW - ¨§¨¨¦¨¨¦§©¥©
oFbkE ,agxzdl ligznE xWId lEaBd©§©¨¨©§¦§¦§©¥§

inFxCd lEaBA xEn`d(c weqt)Eide' ¨¨©§©§¦§¨
eTW ,'rpxA Wcwl abPn eiz`vFY§Ÿ¨¦¤¤§¨¥©§¥©¤©
Wcwl mFxCn miIYqn xWId lEaBd©§©¨¨¦§©¥¦¨§¨¥
Eide' aEzMd WxRzn mB Kke ;rpxA©§¥©§¨©¦§¨¥©¨§¨
lEaBd eTW ,'dccv laBd z`vFY§Ÿ©§ª§¨¨¤©©§
miIYqn xdd xdn ligzOd xWId©¨¨©©§¦¥Ÿ¨¨¦§©¥
lEaBd ew mTrzn mXnE ,dccvA¦§¨¨¦¨¦§©¥©©§

oFtv cvl agxznE(x"yl):h dxez ¦§©¥§©¨



מה irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy
ÂÈ˙‡ˆBz eÈ‰Â∑ ּברנע קדׁש ׁשל ּבדרֹומּה c‡Œ¯ˆÁ¯.קצֹותיו. ‡ˆÈÂ∑ צפֹון לצד ּומרחיב הּמצר מתּפּׁשט ¿»¿…»ְְְִֵֵֶַַָָָ¿»»¬««»ְְְִִֵֵַַַַָָ

ּולׁשֹון  מצרים. לנחל ּומּׁשם לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא למערב ּבאלכסֹון עֹוד ונמׁש עֹולם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשל
אֹותּה ורחב ּברנע. קדׁש את מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר, ויצא ׁשּכתב לפי ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"נסב"
הּדרֹום  לצד ונסב הּמצר נתקּצר והלאה ּומּׁשם עצמֹון, עד ּברנע מּקדׁש היתה צפֹון לצד ׁשּבלטה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָרצּועה
נמצא, יׂשראל. ארץ ּכל ׁשל מערבּה מצר ׁשהּוא הּגדֹול, הּים אל הּמערב לצד ּומּׁשם מצרים, לנחל לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובא

ּדרֹומית  מערבית ּבמקצֹוע מצרים .ׁשּנחל ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב  ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר  .אל ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬
:íé ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ למצר.Ïe·‚e∑ אף הּים, ׁשּבתֹו הּנּסין ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִֶַַַָ
"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם הּגבּול, מן .הם ְְִִִִֵֵֶַ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡ÏÁÏ ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו  ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`idxvOd on miptlÎux` KFzA ¦¦§¦¦©¤¤§¤¤
lEaBd ew did ENi` ,xnFlM] l`xUi¦§¨¥§©¦¨¨©©§
did miAxwr dlrOW ixd ,xXin§ª¨£¥¤©£¥©§©¦¨¨
didIW dxFY dxn` Kkl ,lEaBl uEgn¦©§§¨¨§¨¨¤¦§¤
dlrn z` siTnE rERiWA cxFi lEaBd©§¥§¦©©¦¤©£¥
llkp `dIW icM ,DnFxCn miAxwr©§©¦¦§¨§¥¤§¥¦§¨

[l`xUiÎux`A(c"c): §¤¤¦§¨¥
.äðö øáòålEaBd xar mXnE ,xnFlM §¨©¦¨§©¦¨¨©©§
xWi ewA.oiv l`KxC `Ed Kke §©¨¨¤¦§¨¤¤

daiYd sFqA `"d zF`dW ,aEzMd©¨¤¨¥§©¥¨
c"nl mFwnA minrtl zWOWn§©¤¤¦§¨¦¦§¨¤

,daiYd zNigzA'dnixvn' FnM ¦§¦©©¥¨§¦§¨§¨
'mixvnl' mFwnA(`"ry): ¦§§¦§©¦
åéúBàöBú eéäårpxA Wcwl abPn. §¨§¨¦¤¤§¨¥©§¥©

,xnFlMeizFvwxWId lEaBd ew lW §©§¨¤©©§©¨¨
miAxwr dlrn ixg` ligzOd, ©©§¦©£¥©£¥©§©¦

miIYqnrpxA Wcw lW DnFxcAi"yx) ¦§©¥¦§¨¤¨¥©§¥©
(g weqt oldl:

øcà-øöç àöéåaqpe ;dpnvr xare §¨¨£©©¨§¨©©§Ÿ¨§¨©
mixvn dlgp oFnvrn lEaBd.,xnFlM ©§¥©§©§¨¦§¨¦§©
did rpxA Wcw lW DnFxCnhXRzn ¦§¨¤¨¥©§¥©¨¨¦§©¥

mlFr lW oFtv cvl aigxnE xvOd- ©¤¤©§¦§©¨¤¨
oFtv lEaB cvl cxie agxzd lEaBd ew©©§¦§©¥§¨©§©§§
Îux` lW mFxCd cv `EdW] mlFrd̈¨¤©©¨¤¤¤

l`xUi,[oFqkl`A cFr KWnpe ¦§¨¥§¦§¨©£©§
axrOlcvl xWi ewA cxi `NW - ©©£¨¤Ÿ¨©§©¨¨§©

oFqkl`A cxFi did `N` mFxC̈¤¨¨¨¥©£©§
,axrn cvl mCwznEÎxvgl Fl `aE ¦§©¥§©©£¨¨©£©

mXnE ,xC`xWi ewA lEaBd mCwzn ©¨¦¨¦§©¥©§§©¨¨
mXnE ,oFnvrlcvl lEaBd mTrzn §©§¦¨¦§©¥©§§©

dlFre oFtvoFWlE .mixvn lgpl ¨§¤§©©¦§¨¦§
o`M xEn`d 'aqpe'-lEaBd aqpe' §¨©¨¨¨§¨©©§

,'mixvn dlgp oFnvrnFWExiR oi` ¥©§©§¨¦§¨¦¥¥
,ux`d mFxC cvl agxzde mTrzdW¤¦§©¥§¦§©¥§©§¨¨¤
`N` ,mcFTd wEqRA xEn`d 'aqpe' FnM§§¨©¨¨©¨©¥¤¨
cvl xSwzde mTrzdW FWExiR o`M̈¥¤¦§©¥§¦§©¥§©

E ,ux`d oFtvÎxvg `vie' azMW itl §¨¨¤§¦¤¨©§¨¨£©
'xC`mTrzd lEaBdW FrnWOW ©¨¤©§¨¤©§¦§©¥

o`M xn`p Kkl ,mFxC cvl agxzde§¦§©¥§©¨§¨¤¡©¨
xSwzde mTrzd o`M iM 'aqpe' oFWl§§¨©¦¨¦§©¥§¦§©¥

,oFtv cvlWlEaBdaigxdl ligzd §©¨¤©§¦§¦§©§¦
agFxe ,rpxA Wcw z` xarXn¦¤¨©¤¨¥©§¥©§©

dhlAW drEvx DzF`lEaBd eTn ¨§¨¤¨§¨¦©©§
xWIdoFtv cvlcv `EdW] mlFr lW ©¨¨§©¨¤¨¤©

[l`xUiÎux` lW mFxCddzid ©¨¤¤¤¦§¨¥¨§¨
,oFnvr cr rpxA WcTnxn`PW Edfe ¦¨¥©§¥©©©§§¤¤¤¡©

,'dpnvr xare xC`Îxvg `vie'mXnE §¨¨£©©¨§¨©©§Ÿ¨¦¨
xSwzp d`ldecvl aqpe xvOd ¨¨§¨¦§©¥©¤¤§¨©§©

mFxCdoFtSd cv `EdW] mlFrd lW ©¨¤¨¨¤©©¨
[l`xUiÎux` lWlgpl Fl `aE ¤¤¤¦§¨¥¨§©©

,mixvnlEaBd aqpe' xn`PW Edfe ¦§©¦§¤¤¤¡©§¨©©§
,'mixvn dlgp oFnvrnmXnEKWnp ¥©§©§¨¦§¨¦¦¨¦§¨
lgPd mr dlFre lEaBdaxrOd cvl ©§§¤¦©©©§©©©£¨

riBnE miIYqn `EdW crmId l` ©¤¦§©¥©¦©¤©¨
lM lW Daxrn xvn `EdW lFcBd©¨¤¤¤©£¨¨¤¨

,l`xUiÎux`Eide' xn`PW Edfe ¤¤¦§¨¥§¤¤¤¡©§¨
'dOId eizF`vFzlgPW `vnp . §¨©¨¨¦§¨¤©©

mixvnlEaBd ew `EdrFvwnA ¦§©¦©©§§¦§©
zinFxCÎziaxrn:d dxez ©£¨¦§¦

(d).äniä åéúBàöBú eéäå,xnFlM §¨§¨©¨¨§©

miIYqn inFxCd lEaBd lW eizFvw§¨¤©§©§¦¦§©¥
riBnEcFr oi`W ,axrOd xvn l` ©¦©¤¤¤©©£¨¤¥

mXn axrOd cvl Kix`n abp lEaB§¤¤©£¦§©©©£¨¦¨
d`ldeDl Wi Ff dWxtA 'mi' zaiY] ¨¨§¨¥©¨§¨¨¨¥¨

:mipaEn ipW.`.WOn mi.a,axrn cv §¥¨¦¨©¨©©£¨
cvAW lFcBd mId mW lr 'mi' `xwPd©¦§¨¨©¥©¨©¨¤§©
zpeEM xW`M .l`xUiÎux` axrn©£¨¤¤¦§¨¥©£¤©¨©
lW FnW oIvn WOn mil `id aEzMd©¨¦§¨©¨§ª¨§¤
.'zxPM mi' ,'lFcBd mi' ,'glOd mi' :mId©¨¨©¤©¨©¨¨¦¤¤
'dOi' F` calA 'mi' xn`p xW`ke§©£¤¤¡©¨¦§¨¨¨

[axrn cvl dpeEMd(x"yl):e dxez ©©¨¨§©©£¨
(e).íé ìeáâe,xnFlMiaxrn xvnE §¨§©¤¤©£¨¦

?Edniä íëì äéäå.ìBãbä íxvnl ©§¨¨¨¤©¨©¨§¤¤
iaxrOd lEaBl -: ©§©©£¨¦

.ìeáâe,`id oFWl xEYi 'lEabE' zaiY §¥©§¦¨¦
,aEzMd KWnd lr zaqEn Dpi` ixdW¤£¥¥¨¤¤©¤§¥©¨
,'`Ygpz`' mrhA znrhEn `id oMW¤¥¦§¤¤§©©¤§©§¨
?EpcOll Ff daiY d`A oM m` dnE¨¦¥¨¨¥¨§©§¥
lEaBd iM aEzMd xn`W xg` `N ¤̀¨©©¤¨©©¨¦©§
siqFn ,lFcBd mId `Ed iaxrOd©©£¨¦©¨©¨¦
lEaBd eTW WxtY `NW ,xnFl aEzMd©¨©¤Ÿ§¨¥¤©©§
`Ed FNEM mIdW otF`A ,mId ztU `Ed§©©¨§¤¤©¨
Wi Fnvr mId s` `N` ,mEgYl uEgn¦©§¤¨©©¨©§¥
xn`p Kkl ,lEaBd KFzA `EdW wlg FA¥¤¤§©§§¨¤¡©
`Ed s` Fnvr mIde' :xnFlM ,'lEabE'§§©§©¨©§©
FWExiR df 'lEaB'] 'ux`d zFlEaB KFzA§§¨¨¤§¤¥
ghW lM' xnFlM ,Fnvr mEgYd©§©§§©¨¤©
mixEn`d 'lEaB' x`WM `le ,'ux`d̈¨¤§Ÿ¦§¨§¨£¦
siTOd lEaBd ew mWExiRW ,dWxRA©¨¨¨¤¥¨©©§©©¦
ghW dvw' z` oiIvnE ux`d z ¤̀¨¨¤§©¥¤§¥¤©

irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(æ)eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬
:øää øä íëì̈¤−¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑ צפֹון ‰‰¯.מצר ¯‰ ÌÎÏ e‡˙z Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ∑ מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»»∆…»»ְְְֲִִִֶַַָ
הימּנּו וחּוצה הימּנּו לפנים הּים מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס מׁשּפיע לנטֹות ∑e‡˙z.וראׁשֹו לכם ּתׁשּפעּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿»ְְְִֶַָ

ההר  הר אל לּצפֹון, ּכמֹו∑e‡˙z.מּמערב סּבה, יב)לׁשֹון ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): הּׁשער"(יחזקאל "ותאי : ֲִֶַַָָָָֹ¿»ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּומׁשּפע  מּסב ׁשהּוא "אנפנדי"ץ", ׁשּקֹורין הּיציע, –. ְִִֶֶַַָָָֻֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑ אנטּוכיא זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו הּמזרח, לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו Bzˆ‡˙.ּתסּבּו ≈…»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿…
Ï·b‰∑,ּכלל להּלן עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו הּגבּול, ּתֹוצאֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. סֹופי «¿Àְְְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

רחב  ּולענין הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן להּמׁש לאחֹוריו ויֹוצא ּומרחיב מתּפּׁשט מּׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאֹו
מּדה  אֹותּה ּכלתה ׁשּׁשם "ּתֹוצאת", קראֹו הראׁשֹון .הּמּדה ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ

¯a‡ז  ‡nÈ ÔÓ ‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ ÔeeÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח  ˙ÓÁ ÈËÓÏ ÔeeÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oFWl `xwOA dAxd EpivnE .'ux`d̈¨¤¨¦©§¥©¦§¨§
d`xi `le' :oFbM ,Ff zErnWnA 'lEaB'§§©§¨§§Ÿ¥¨¤

'LlaB lkA x`U Ll(f ,bi zeny)`aE ,[ §§Ÿ§¨§ª¤¨
W ,dfA zFAxl aEzMdKFzAW oiQPd ©¨§©¨¤¤©¦¦¤§

e ,lEaBd on md s` mId'oiQp'md ©¨©¥¦©§§¦¦¥
miI`,mId KFzA.q"lfi` oixFTW ¦¦§©¨¤¦

ux`A zFbEdPd zFevOd lMW EpcOll§©§¥¤¨©¦§©§§¤¤
,ElNd miI`A mB zFbdFp l`xUi¦§¨¥£©¨¦¦©¨
ux`l KEnQd mId wlgA mipkFXd©§¦§¥¤©¨©¨§¤¤

oNdlcM ,DnEgzA llkpe l`xUioihib) ¦§¨¥§¦§¨¦§¨§¦§©¨
(.g(x"yl ,oexkfd ,my oihib i"yx):f dxez
(f).ïBôö ìeáb,xnFlMoFtv xvn- §¨§©¤¤¨

oFWl] ux`d ghW lW ipFtSd dvTd©¨¤©§¦¤¤©¨¨¤§
xEn`d 'lEaB' lkM FWExiR df 'lEaB'§¤¥§¨§¨¨
'mEgYd lM' FWExiR oi`W ,dWxRA©¨¨¨¤¥¥¨©§
;'mEgYd dvw' `N` ,mcFTd wEqRaM§©¨©¥¤¨§¥©§
cSn ux`d dvw z` oiIvnd lEaBd ew©©§©§©¥¤§¥¨¨¤¦©

[oFtv(x"yl): ¨
.øää øä íëì eàúz ìBãbä íiä ïî¦©¨©¨§¨¨¤Ÿ¨¨
iRlM cFr EptY lFcBd mId on xnFlM§©¦©¨©¨¦§§©¥

xdd xd l` axrnÎoFtv`EdW §©£¨¤Ÿ¨¨¤
FW`xe ,ziaxrnÎzipFtv rFvwna§¦§©§¦©£¨¦§Ÿ

mId KFzl qpkpe riRWnxdd xd - ©§¦©§¦§¨§©¨Ÿ¨¨
mId sFg mr xWi ewA `vnp Fpi ¥̀¦§¨§©¨¨¦©¨

did `N` ,lFcBdaxrn cvl hlFA ©¨¤¨¨¨¥§©©£¨
oFWl xn`p Kkitl .mId KFzl qpkpe§¦§¨§©¨§¦¨¤¡©§
WIW ,(oNdl FWExiR d`x) 'E`zY'§¨§¥¥§©¨¤¥
oEEkl lFcBd mId ztVn zFhpl¦§¦§©©¨©¨§¦
Edvwl riBdl icM oFtvÎaxrn©£¨¨§¥§©¦©§¨¥

.xdd xd lW iaxrOd:i"yx siqeneWie ©©£¨¦¤Ÿ¨¨§¥
dvEge EPnid miptl mId agFxn¥©©¨¦§¦¥¤§¨

EPnidhlFA did xdd xdW oeiMn - ¥¤¦¥¨¤Ÿ¨¨¨¨¥
EdvTW ixd ,mId KFzl axrn iRlM§©¥©£¨§©¨£¥¤¨¥

mB oiIvnd `Ed ,xdd xd lW iaxrOd©©£¨¦¤Ÿ¨¨©§©¥©
lW iaxrOd lEaBd ew raTi okid¥¨¦¨©©©§©©£¨¦¤
mId ghW lMW ,mId KFzA ux`d̈¨¤§©¨¤¨¤©©¨
xnFlM ,xdd xdn miptl `vnPd©¦§¨¦§¦¥Ÿ¨¨§©
ixd ,xdd xd lW FnFxCnE FgxfOn¦¦§¨¦§¤Ÿ¨¨£¥
mId ghW lke ,l`xUi ux` llkA `Ed¦§©¤¤¦§¨¥§¨¤©©¨
FaxrOn xnFlM ,Fl dvEgn `vnPd©¦§¨¦¨§©¦©£¨
llkp Fpi` ,xdd xd lW FpFtSnE¦§¤Ÿ¨¨¥¦§¨
dAixW Edfe .l`xUi ux` mEgzA¦§¤¤¦§¨¥§¤¤¦¨

lirl aEzMd(my i"yx d`xe e weqt)zaizA ©¨§¥§¥©
wlg FA Wi Fnvr mId mBW ,'lEabE'§¤©©¨©§¥¥¤

l`xUi ux` inEgzA llkPd:(l"y) ©¦§¨¦§¥¤¤¦§¨¥
.eàúzmkl ErRWYmknvr EHd - §¨§©§¨¤©©§§¤

,oFqkl`e rERiWAaxrOn zFhpl §¦©©£©§¦§¦©£¨
,oFtSlriBdl icMl`iaxrOd Edvw ©¨§¥§©¦©¤¨¥©©£¨¦

lW,xdd xdFlilkdlE FtiTdl icM ¤Ÿ¨¨§¥§©¦§©§¦
:ux`d inEgzA¦§¥¨¨¤

.eàúzdAiq oFWldiHde dAqd - §¨§¦¨£¦¨§©¨¨
`xwOA Epivn FznbEckE .cSd l ¤̀©©§§¨¨¦©¦§¨

,Ff zErnWnA '`Y' oFWl`Y l`' FnM §¨§©§¨§¤¨
'mivxd(gk ,ci `Îmikln)iCvA xcg] ¨¨¦¤¤§¦¥

KlOd izxWn mivxd Eid FAW oipAd©¦§¨¤¨¨¨¦§¨§¥©¤¤
EidW mipibnd z` mipzFp mragx§©§¨§¦¤©§¦¦¤¨

:oke ,[eiptl mi`UFp'xrXd i`ze' §¦§¨¨§¥§¨¥©©©
(i ,n l`wfgi),[xrXd iCvAW mixcgd]©£¨¦¤§¦¥©©©
oFWl `Edeu"icpt` oixFwW rivId §§©¨¦©¤¦

,(ziAd ixFg`n dpan ztqFY)`EdW ¤¤¦§¤¥£¥©©¦¤
rREWnE aqEniCSn FrERiWA hlFA - ¨§¨¥§¦¦¦¥

on KWnp lEaBd oi` o`M s`e .oipAd©¦§¨§©¨¥©§¦§¨¦
dpFR `N` ,oFtvl mFxCn xWi ewA mId©¨§©¨¨¦¨§¨¤¨¤

xdd xd l` axrn oEEkl,l"y) §¦©£¨¤Ÿ¨¨
(x"yl:g dxez

(g)øää øäîzng `al E`zY. ¥Ÿ¨¨§¨§Ÿ£¨

xdd xdn ,xnFlMl` Eklze EAqY §©¥Ÿ¨¨¨Ÿ§¥§¤
gxfOd cvl oFtSd xvnEHd - ¤¤©¨§©©¦§¨©

ew ligzn KkaE gxfn oEEkl mknvr©§§¤§¦¦§¨§¨©§¦©
,ipFtSd lEaBd'zng `al'A ErBtze ©§©§¦§¦§§¦§Ÿ£¨

'zng'e ,zngl dkilFOd KxCA -Ff ©¤¤©¦¨©£¨©£¨
`ikFhp`dkEnQd `ixEqA xir - ©§§¨¦§§¨©§¨

qEkFIhp` D`pAW l`xUiÎux` lEabl¦§¤¤¦§¨¥¤§¨¨©§¦
oei Kln(bi lirl y"aix ,a e qenr i"yx): ¤¤¨¨

.ìeábä úBàöBzoFWl `Ed 'zF`vFY' §©§§§
xnFlkE ,sFqe dvw.lEaBd itFqsiqene ¨¤¨§©¥©§

:i"yxmFwn lMFf dWxtAxn`PWFA ¨¨§¨¨¨¤¤¡©
oFWl,'zF`vFY'cg`l `id dpeEMd §¨©©¨¨¦§¤¨

:EN` mipt` ipXnF`WdlM xvOd ¦§¥¢¨¦¥¤©¤¤¨¤
llM oNdl xaFr Fpi`e ixnbl mW- ¨§©§¥§¥¥§©¨§¨

Fpi`e mW miIYqn Ff gEx lW lEaBd©§¤©¦§©¥¨§¥
lEaBA xEn`d oFbkE ,xzFi KiWnn©§¦¥§¨¨©§

'dOId eizF`vFz Eide' inFxCd(d weqt), ©§¦§¨§¨©¨¨
F`WhXRzn mXnlEaBd ewaigxnE ¤¦¨¦§©¥©©§©§¦

oNdl KWOdl eixFg`l `vFie§¥©£¨§¦¨¥§©¨
oFW`xd agFxd on xzFi oFqkl`A, ©£©§¥¦¨©¨¦

elMn ,mW miIYqn lEaBd oi`W s` §©¤¥©§¦§©¥¨¦¨
mFwnoFW`xd dCOd agFx oiprl ¨§¦§©©©¦¨¨¦
F`xwaEzMd,'zF`vFY'itlmXW §¨©¨¨§¦¤¨

dCn DzF` dzlMew miIYqn mW - ¨§¨¨¦¨¨¦§©¥©
oFbkE ,agxzdl ligznE xWId lEaBd©§©¨¨©§¦§¦§©¥§

inFxCd lEaBA xEn`d(c weqt)Eide' ¨¨©§©§¦§¨
eTW ,'rpxA Wcwl abPn eiz`vFY§Ÿ¨¦¤¤§¨¥©§¥©¤©
Wcwl mFxCn miIYqn xWId lEaBd©§©¨¨¦§©¥¦¨§¨¥
Eide' aEzMd WxRzn mB Kke ;rpxA©§¥©§¨©¦§¨¥©¨§¨
lEaBd eTW ,'dccv laBd z`vFY§Ÿ©§ª§¨¨¤©©§
miIYqn xdd xdn ligzOd xWId©¨¨©©§¦¥Ÿ¨¨¦§©¥
lEaBd ew mTrzn mXnE ,dccvA¦§¨¨¦¨¦§©¥©©§

oFtv cvl agxznE(x"yl):h dxez ¦§©¥§©¨



irqnמו zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(è)ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

i"yx£ÔÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑.צפֹוניתֿמזרחית ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
הּמזרחי  מצר אל לכם התאּויתם .ּומּׁשם ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה ∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי .ּבּמצר ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe ìábä©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, היא ׁשם ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין נמצא .ּבמזרחֹו. ƒ∆∆»»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
Ï·b‰ „¯ÈÂ∑והֹול יֹורד הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ˜„Ó‰.ּכל ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ ׁשּיהא ¿»««¿Àְְְִֵֵֵֶַָָָ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»ְֵֶ

הּצפֹון  מן ּובא מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ים ּבמזרח והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ּתֹו ּכּנרת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָים
ארץֿיׂשראל  ׁשל מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת ים ּכנגד ּכנען ארץ לצד ּומתקרב מזרח לצד נֹוטה ּבאלכסֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלּדרֹום
מצר  התחלת ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ּומּׁשם הּמלח, ּבים ׁשּנֹופל עד ּכּנרת ים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּכנגד

רּוחֹותיה  לארּבע אֹותּה סֹובבת הרי מזרחית, ּדרֹומית .מקצֹוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(áé)çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

È‰B˜tÓט  ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc ÔÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

ÔÈÚי  ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ ÔeeÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á„nÓיא  ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»

È‰B˜tÓיב  ÔB‰ÈÂ ‡c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).ïðéò øöç åéúBàöBú eéäåW`Ed §¨§¨£©¥¨¤
z`vnpe ,ipFtSd xvOd sFq did̈¨©¤¤©§¦§¦§¥
,zigxfnÎzipFtv rFvwnA opir xvg£©¥¨§¦§©§¦¦§¨¦
FWExiR o`M xEn`d 'zF`vFY' oFWlE§¨¨¨¨¥

,ipFtSd lEaBd dvw EdGWEKkitl ¤¤§¥©§©§¦§¦¨
W `Ad wEqRA xn`pmXnxvgn) ¤¡©©¨©¨¤¦¨¥£©

(opir'mkl mziE`zde'xvn l` ¥¨§¦§©¦¤¨¤¤¤¤
igxfOdlEaBd on mknvr EHd - ©¦§¨¦©©§§¤¦©§

lEaBd l` mFxC cvl ipFtSd©§¦§©¨¤©§
:igxfOdi dxez ©¦§¨¦

(i).íúéeàúäå`EddAqd oFWl §¦§©¦¤§£¦¨
'E`zY' FnM .diIhpEdlrnl xEn`d §¦¨§§¨¨¨§©§¨

(f weqt lirl i"yx d`x):
.äîôLopir xvgn' FWExiR oi` §¨¨¥¥¥£©¥¨

,md zFnFwn ipW `N` ,'mtWAW¤¦§¨¤¨§¥§¥
ÎzipFtv rFvwnAW opir xvgnE¥£©¥¨¤§¦§©§¦
mtW xarl lEaBd dhp zigxfn¦§¨¦¨¨©§§¥¤§¨

WmtXnE .igxfOd xvOAlEaBd cxi ¤©¤¤©¦§¨¦¦§¨¨©©§
dlaxd(`i weqt):`i dxez ¨¦§¨

(`i).ïéòì íãwîlr aqEn Fpi` ¦¤¤¨¨¦¥¨©
xnFlkE ,eiptl xEn`d 'dlaxd'¨¦§¨¨¨§¨¨§©

`N` ,oiirOl gxfOn xW` dlaxd̈¦§¨£¤¦¦§¨©©§¨¤¨
`Ed 'oir'E ,mFwn mW'oirl mcTn' ©¦¥¨¦¤¤¨©¦
W FWExiRFgxfnA KlFd xvOdlW ¥¤©¤¤¥§¦§¨¤

oir,xvOd on miptl oird `vnp . ©¦¦§¨¨©¦¦§¦¦©¤¤
`Ed l`xUiÎux`nE: ¥¤¤¦§¨¥

.ìeábä ãøéåoFWl o`M xn`p Kkitl §¨©©§§¦¨¤¡©¨§
iM ,dcixioFtSn KlFd lEaBdW lM §¦¨¦¨¤©§¥¦¨

,KlFde cxFi `Ed ,mFxClitl ©¨¥§¥§¦
l`xUiÎux` oFtv cvA rwxTdW¤©©§©§©§¤¤¦§¨¥
on oMW ,mFxCd cvA xW`n ddFaB§¨¥£¤§©©¨¤¥¦
glOd mi cr milgPd minxFf oFtSd©¨§¦©§¨¦©¨©¤©

mFxCAW(miyxtn): ¤©¨
.óúk ìò äçîeFWExiR 'szM'xar- ¨¨©¤¤¤¤¥¥¤

diEvn szMdW mW lr oM `xwpe] cv©§¦§¨¥©¥¤©¨¥§¨
[sEBd lW FCvA: §¦¤©

.äîã÷ úøpk-íélEaBd xare ,xnFlM ¨¦¤¤¥§¨§©§¨©©§
,zxPMd lW igxfOd DCv lrdidW ©¦¨©¦§¨¦¤©¦¤¤¤¨¨
axrOA lEaBl KFY zxPMÎmiKFY - ¨¦¤¤©§©©£¨

,lEaBd ewl axrOn ux`d mEgY§¨¨¤¦©£¨§©©§
lEaBdexaFr,zxPMÎmi gxfnA §©§¥§¦§©¨¦¤¤

cxFi mXnElEaBd,oCxId l`FnM ¦¨¥©§¤©©§¥§

lEaBd cxie' `Ad wEqRA xn`PW¤¤¡©©¨©¨§¨©©§
.'dpCxIdoCxIdeF`vFn zNigYn ©©§¥¨§©©§¥¦§¦©§

,zxPMd on dlrnlon `aE KWFn §©§¨¦©¦¤¤¥¨¦
,oFqkl`A mFxCl oFtSddNigYA iM ©¨©¨©£©§¦©§¦¨

`Edgxfn cvl dhFplEabl uEgn - ¤§©¦§¨¦¦§
,l`xUiÎux`E`Ed KWndaaxwzn ¤¤¦§¨¥©¤§¥¦§¨¥

axrOl oFqkl`AorpMÎux` cvl ©£©§©©£¨§©¤¤§©©
,zxPMÎmi cbpMdvFg oCxIdW xg`lE §¤¤¨¦¤¤§©©¤©©§¥¤

KiWnn `Ed zxPMd z`cvl KWFnE ¤©¦¤¤©§¦¥§©
Îmi cbpM l`xUiÎux` lW Dgxfn¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥§¤¤¨

glOd miA ltFPW cr ,zxPMKWnde ¦¤¤©¤¥§¨©¤©§¤§¥
'glOd mi eiz`vFz Eide' `Ad wEqRd©¨©¨§¨§Ÿ¨¨©¤©

:FWExiRmXnEcbpMW oCxId on - ¥¦¨¦©©§¥¤§¤¤
,zxPMdl` eizF`vFzA lEaBd dlM ©¦¤¤¨¤©§§§¨¤

EPOOW ,glOd midvTd on - ¨©¤©¤¦¤¦©¨¤
,glOd mi lW inFxCdxvn zlgzd ©§¦¤¨©¤©©§¨©¤¤

ixd .zigxfnÎzinFxC rFvwn¦§©§¦¦§¨¦£¥
DzF` YaaFq(l`xUiÎux` z`) ©§¨¨¤¤¤¦§¨¥

dizFgEx rAx`llM Ex`Azpe - §©§©¤¨§¦§¨£¨
l`xUiÎux` z` miaaFQd zFlEaBd©§©§¦¤¤¤¦§¨¥

(miyxtn):ai dxez

irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(âé)õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤
úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²

:ähnä éöçå úBhnä úòLúì§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçð©«£¨¨«

(åè)øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑,"אחֹור" קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח ּבּמזרח, ׁשהם העֹולם, ּפני אל ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לׂשמאל  וצפֹון לימין ּדרֹום לפיכ. ְְְְִִִָָָָֹ

ß fenz d"k iriax mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà õøàä̈¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

i"yx£ÌÎÏ eÏÁÈŒ¯L‡∑ למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ּכל ּבׁשבילכם. ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לכ  ּובֹורר יּתכן ולגברים, ולא ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ּׁשהם ּומה הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשהם  מׁשמע – 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ּכן ׁשאם ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל זה, "לכם" ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלפרׁש
ּכמֹו ּובמקֹומכם, ּבׁשבילכם לכם יד)נֹוחלים לכם"(שמות יּלחם "ה' :. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָ

c‡יג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È ÔeÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

È·Ï˙יד  Ô·e‡¯ È·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰zÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו  ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡ÁÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז  ÔBÎÏ ÔeÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).äçøæî äîã÷oFWl `Ed 'mcw' ¥§¨¦§¨¨¤¤§
dpFRd cSd xnFlkE ,'mipR'ipR l` ¨¦§©©©©¤¤§¥

,gxfOA mdW mlFrdmXOW itl ¨¨¤¥©¦§¨§¦¤¦¨
xi`dl WnXd dlFr.KxC `Ed Kke ¨©¤¤§¨¦§¨¤¤

zFgEx rAx` z` zFPkl aEzMd©¨§©¤©§©
,mlFrd,'mipR' diExw zigxfn gExW ¨¨¤©¦§¨¦§¨¨¦

egEx'xFg`' diExw ziaxrn`EdW §©©£¨¦§¨¨¤
eipR cinrOdW itlE ;'mipR' lW FkERid¦¤¨¦§¦¤©©£¦¨¨
cve Fl`nUA oFtv cv `vnp ,gxfOl©¦§¨¦§¨¨¨¦§Ÿ§©

,FpiniA mFxCKkitlgExmFxC ¨¦¦§¦¨©¨
zaWgpe oinIlgExoFtvzaWgp ¤§¤¤©¨¦§©¨¤§¤¤

,l`nVlxn`PW FnM(bi ,ht mildz) ©§Ÿ§¤¤¡©
'mz`xa dY` oinie oFtv'¨§¨¦©¨§¨¨

(miyxtn):fi dxez
(fi).íëì eìçðé øLàxEn`d 'mkl' £¤¦§£¨¤¨¤¨¨

'mkl' x`WM WxRzn Fpi` o`M̈¥¦§¨¥¦§¨¨¤
,'mkl EWixFi xW`' xnFlkE ,`xwOAW¤©¦§¨§©£¤¦¨¤
FzErnWn o`M xEn`d 'mkl' `N ¤̀¨¨¤¨¨¨©§¨

.mkliaWAEWxi xW` ,xnFlkE ¦§¦§¤§©£¤¦§
W ,ux`d z` mkprnl`iUp lM §©©§¤¤¨¨¤¤¨¨¦

`iUpedidFhaWl qERFxhFR`lAwl §¨¦¨¨©§§¦§§©¥
haXd lxFbA dlrW dlgPd z ¤̀©©£¨¤¨¨§¨©¥¤
miqkp ldpl dPEnn = 'qFRFxhFR`']©§§¤§©¥§¨¦

,[mixg` lWedid `iUPdwNgnz` ¤£¥¦§©¨¦¨¨§©¥¤
mixaBle zFgRWOl haXd zlgp©£©©¥¤©¦§¨§©§¨¦

,haXd ipA lWcg` lkl xxFaE ¤§¥©¥¤¥§¨¤¨
mdX dnE ,oEbd wlg cg`e§¤¨¥¤¨©¤¥

(mi`iUPd)ENi`M iEUr didi miUFr ©§¦¦¦¦§¤¨§¦
migElW mE`UrKkitlE ,Kkl £¨§¦§¨§¦¨

miWxFId md ENi`M mi`iUPd miaWgp¤§¨¦©§¦¦§¦¥©§¦

mnvrAf 'mkl' Wxtl okYi `le .d §©§¨§Ÿ¦¨¥§¨¥¨¤¤
,`xwOAW 'mkl' lkMmi`iUPdW §¨¨¤¤©¦§¨¤©§¦¦
,ux`d z` 'mkl EWixFi'did oMÎm`W ¦¨¤¤¨¨¤¤¦¥¨¨

,'mkl Eligpi' aFYkl FlENi`e ¦§©§¦¨¤§¦
mdW rnWn 'Elgpi'mnvr,milgFp ¦§£©§¨¤¥©§¨£¦

zaiYW Wxtl Wi KkitlE'mkl' §¦¨¥§¨¥¤¥©¨¤
DrnWn.'mknFwnaE mkliaWA' ©§¨¨¦§¦§¤¦§§¤

xEn`d 'mkl' znbEcM `xwOA EpivnE¨¦©¦§¨§§©¨¤¨¨
,o`M'mkl mgNi 'd' :FnM(ci ,ci zeny) ¨§¦¨¥¨¤

sEqÎmi lr l`xUil dWn ixaC]¦§¥¤§¦§¨¥©©
mitcFx mixvOd z` mzF`xA¦§¨¤©¦§¦§¦
mr mkprnl mgNi 'd :mdixg ©̀£¥¤¦¨¥§©©§¤¦

mixvOd(my i"yx d`x)[,m"`x) ©¦§¦
(i"`a:gi dxez



מז irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k iyily meil inei xeriy

(è)ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

i"yx£ÔÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑.צפֹוניתֿמזרחית ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
הּמזרחי  מצר אל לכם התאּויתם .ּומּׁשם ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה ∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי .ּבּמצר ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe ìábä©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, היא ׁשם ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין נמצא .ּבמזרחֹו. ƒ∆∆»»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
Ï·b‰ „¯ÈÂ∑והֹול יֹורד הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ˜„Ó‰.ּכל ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ ׁשּיהא ¿»««¿Àְְְִֵֵֵֶַָָָ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»ְֵֶ

הּצפֹון  מן ּובא מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ים ּבמזרח והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ּתֹו ּכּנרת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָים
ארץֿיׂשראל  ׁשל מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת ים ּכנגד ּכנען ארץ לצד ּומתקרב מזרח לצד נֹוטה ּבאלכסֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלּדרֹום
מצר  התחלת ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ּומּׁשם הּמלח, ּבים ׁשּנֹופל עד ּכּנרת ים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּכנגד

רּוחֹותיה  לארּבע אֹותּה סֹובבת הרי מזרחית, ּדרֹומית .מקצֹוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(áé)çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

È‰B˜tÓט  ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc ÔÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

ÔÈÚי  ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ ÔeeÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á„nÓיא  ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»

È‰B˜tÓיב  ÔB‰ÈÂ ‡c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).ïðéò øöç åéúBàöBú eéäåW`Ed §¨§¨£©¥¨¤
z`vnpe ,ipFtSd xvOd sFq did̈¨©¤¤©§¦§¦§¥
,zigxfnÎzipFtv rFvwnA opir xvg£©¥¨§¦§©§¦¦§¨¦
FWExiR o`M xEn`d 'zF`vFY' oFWlE§¨¨¨¨¥

,ipFtSd lEaBd dvw EdGWEKkitl ¤¤§¥©§©§¦§¦¨
W `Ad wEqRA xn`pmXnxvgn) ¤¡©©¨©¨¤¦¨¥£©

(opir'mkl mziE`zde'xvn l` ¥¨§¦§©¦¤¨¤¤¤¤
igxfOdlEaBd on mknvr EHd - ©¦§¨¦©©§§¤¦©§

lEaBd l` mFxC cvl ipFtSd©§¦§©¨¤©§
:igxfOdi dxez ©¦§¨¦

(i).íúéeàúäå`EddAqd oFWl §¦§©¦¤§£¦¨
'E`zY' FnM .diIhpEdlrnl xEn`d §¦¨§§¨¨¨§©§¨

(f weqt lirl i"yx d`x):
.äîôLopir xvgn' FWExiR oi` §¨¨¥¥¥£©¥¨

,md zFnFwn ipW `N` ,'mtWAW¤¦§¨¤¨§¥§¥
ÎzipFtv rFvwnAW opir xvgnE¥£©¥¨¤§¦§©§¦
mtW xarl lEaBd dhp zigxfn¦§¨¦¨¨©§§¥¤§¨

WmtXnE .igxfOd xvOAlEaBd cxi ¤©¤¤©¦§¨¦¦§¨¨©©§
dlaxd(`i weqt):`i dxez ¨¦§¨

(`i).ïéòì íãwîlr aqEn Fpi` ¦¤¤¨¨¦¥¨©
xnFlkE ,eiptl xEn`d 'dlaxd'¨¦§¨¨¨§¨¨§©

`N` ,oiirOl gxfOn xW` dlaxd̈¦§¨£¤¦¦§¨©©§¨¤¨
`Ed 'oir'E ,mFwn mW'oirl mcTn' ©¦¥¨¦¤¤¨©¦
W FWExiRFgxfnA KlFd xvOdlW ¥¤©¤¤¥§¦§¨¤

oir,xvOd on miptl oird `vnp . ©¦¦§¨¨©¦¦§¦¦©¤¤
`Ed l`xUiÎux`nE: ¥¤¤¦§¨¥

.ìeábä ãøéåoFWl o`M xn`p Kkitl §¨©©§§¦¨¤¡©¨§
iM ,dcixioFtSn KlFd lEaBdW lM §¦¨¦¨¤©§¥¦¨

,KlFde cxFi `Ed ,mFxClitl ©¨¥§¥§¦
l`xUiÎux` oFtv cvA rwxTdW¤©©§©§©§¤¤¦§¨¥
on oMW ,mFxCd cvA xW`n ddFaB§¨¥£¤§©©¨¤¥¦
glOd mi cr milgPd minxFf oFtSd©¨§¦©§¨¦©¨©¤©

mFxCAW(miyxtn): ¤©¨
.óúk ìò äçîeFWExiR 'szM'xar- ¨¨©¤¤¤¤¥¥¤

diEvn szMdW mW lr oM `xwpe] cv©§¦§¨¥©¥¤©¨¥§¨
[sEBd lW FCvA: §¦¤©

.äîã÷ úøpk-íélEaBd xare ,xnFlM ¨¦¤¤¥§¨§©§¨©©§
,zxPMd lW igxfOd DCv lrdidW ©¦¨©¦§¨¦¤©¦¤¤¤¨¨
axrOA lEaBl KFY zxPMÎmiKFY - ¨¦¤¤©§©©£¨

,lEaBd ewl axrOn ux`d mEgY§¨¨¤¦©£¨§©©§
lEaBdexaFr,zxPMÎmi gxfnA §©§¥§¦§©¨¦¤¤

cxFi mXnElEaBd,oCxId l`FnM ¦¨¥©§¤©©§¥§

lEaBd cxie' `Ad wEqRA xn`PW¤¤¡©©¨©¨§¨©©§
.'dpCxIdoCxIdeF`vFn zNigYn ©©§¥¨§©©§¥¦§¦©§

,zxPMd on dlrnlon `aE KWFn §©§¨¦©¦¤¤¥¨¦
,oFqkl`A mFxCl oFtSddNigYA iM ©¨©¨©£©§¦©§¦¨

`Edgxfn cvl dhFplEabl uEgn - ¤§©¦§¨¦¦§
,l`xUiÎux`E`Ed KWndaaxwzn ¤¤¦§¨¥©¤§¥¦§¨¥

axrOl oFqkl`AorpMÎux` cvl ©£©§©©£¨§©¤¤§©©
,zxPMÎmi cbpMdvFg oCxIdW xg`lE §¤¤¨¦¤¤§©©¤©©§¥¤

KiWnn `Ed zxPMd z`cvl KWFnE ¤©¦¤¤©§¦¥§©
Îmi cbpM l`xUiÎux` lW Dgxfn¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥§¤¤¨

glOd miA ltFPW cr ,zxPMKWnde ¦¤¤©¤¥§¨©¤©§¤§¥
'glOd mi eiz`vFz Eide' `Ad wEqRd©¨©¨§¨§Ÿ¨¨©¤©

:FWExiRmXnEcbpMW oCxId on - ¥¦¨¦©©§¥¤§¤¤
,zxPMdl` eizF`vFzA lEaBd dlM ©¦¤¤¨¤©§§§¨¤

EPOOW ,glOd midvTd on - ¨©¤©¤¦¤¦©¨¤
,glOd mi lW inFxCdxvn zlgzd ©§¦¤¨©¤©©§¨©¤¤

ixd .zigxfnÎzinFxC rFvwn¦§©§¦¦§¨¦£¥
DzF` YaaFq(l`xUiÎux` z`) ©§¨¨¤¤¤¦§¨¥

dizFgEx rAx`llM Ex`Azpe - §©§©¤¨§¦§¨£¨
l`xUiÎux` z` miaaFQd zFlEaBd©§©§¦¤¤¤¦§¨¥

(miyxtn):ai dxez

irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy

(âé)õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤
úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²

:ähnä éöçå úBhnä úòLúì§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçð©«£¨¨«

(åè)øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑,"אחֹור" קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח ּבּמזרח, ׁשהם העֹולם, ּפני אל ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לׂשמאל  וצפֹון לימין ּדרֹום לפיכ. ְְְְִִִָָָָֹ

ß fenz d"k iriax mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà õøàä̈¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

i"yx£ÌÎÏ eÏÁÈŒ¯L‡∑ למׁשּפחֹות הּׁשבט נחלת ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ּכל ּבׁשבילכם. ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לכ  ּובֹורר יּתכן ולגברים, ולא ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ּׁשהם ּומה הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשהם  מׁשמע – 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ּכן ׁשאם ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל זה, "לכם" ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלפרׁש
ּכמֹו ּובמקֹומכם, ּבׁשבילכם לכם יד)נֹוחלים לכם"(שמות יּלחם "ה' :. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָ

c‡יג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È ÔeÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

È·Ï˙יד  Ô·e‡¯ È·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰zÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו  ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡ÁÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז  ÔBÎÏ ÔeÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).äçøæî äîã÷oFWl `Ed 'mcw' ¥§¨¦§¨¨¤¤§
dpFRd cSd xnFlkE ,'mipR'ipR l` ¨¦§©©©©¤¤§¥

,gxfOA mdW mlFrdmXOW itl ¨¨¤¥©¦§¨§¦¤¦¨
xi`dl WnXd dlFr.KxC `Ed Kke ¨©¤¤§¨¦§¨¤¤

zFgEx rAx` z` zFPkl aEzMd©¨§©¤©§©
,mlFrd,'mipR' diExw zigxfn gExW ¨¨¤©¦§¨¦§¨¨¦

egEx'xFg`' diExw ziaxrn`EdW §©©£¨¦§¨¨¤
eipR cinrOdW itlE ;'mipR' lW FkERid¦¤¨¦§¦¤©©£¦¨¨
cve Fl`nUA oFtv cv `vnp ,gxfOl©¦§¨¦§¨¨¨¦§Ÿ§©

,FpiniA mFxCKkitlgExmFxC ¨¦¦§¦¨©¨
zaWgpe oinIlgExoFtvzaWgp ¤§¤¤©¨¦§©¨¤§¤¤

,l`nVlxn`PW FnM(bi ,ht mildz) ©§Ÿ§¤¤¡©
'mz`xa dY` oinie oFtv'¨§¨¦©¨§¨¨

(miyxtn):fi dxez
(fi).íëì eìçðé øLàxEn`d 'mkl' £¤¦§£¨¤¨¤¨¨

'mkl' x`WM WxRzn Fpi` o`M̈¥¦§¨¥¦§¨¨¤
,'mkl EWixFi xW`' xnFlkE ,`xwOAW¤©¦§¨§©£¤¦¨¤
FzErnWn o`M xEn`d 'mkl' `N ¤̀¨¨¤¨¨¨©§¨

.mkliaWAEWxi xW` ,xnFlkE ¦§¦§¤§©£¤¦§
W ,ux`d z` mkprnl`iUp lM §©©§¤¤¨¨¤¤¨¨¦

`iUpedidFhaWl qERFxhFR`lAwl §¨¦¨¨©§§¦§§©¥
haXd lxFbA dlrW dlgPd z ¤̀©©£¨¤¨¨§¨©¥¤
miqkp ldpl dPEnn = 'qFRFxhFR`']©§§¤§©¥§¨¦

,[mixg` lWedid `iUPdwNgnz` ¤£¥¦§©¨¦¨¨§©¥¤
mixaBle zFgRWOl haXd zlgp©£©©¥¤©¦§¨§©§¨¦

,haXd ipA lWcg` lkl xxFaE ¤§¥©¥¤¥§¨¤¨
mdX dnE ,oEbd wlg cg`e§¤¨¥¤¨©¤¥

(mi`iUPd)ENi`M iEUr didi miUFr ©§¦¦¦¦§¤¨§¦
migElW mE`UrKkitlE ,Kkl £¨§¦§¨§¦¨

miWxFId md ENi`M mi`iUPd miaWgp¤§¨¦©§¦¦§¦¥©§¦

mnvrAf 'mkl' Wxtl okYi `le .d §©§¨§Ÿ¦¨¥§¨¥¨¤¤
,`xwOAW 'mkl' lkMmi`iUPdW §¨¨¤¤©¦§¨¤©§¦¦
,ux`d z` 'mkl EWixFi'did oMÎm`W ¦¨¤¤¨¨¤¤¦¥¨¨

,'mkl Eligpi' aFYkl FlENi`e ¦§©§¦¨¤§¦
mdW rnWn 'Elgpi'mnvr,milgFp ¦§£©§¨¤¥©§¨£¦

zaiYW Wxtl Wi KkitlE'mkl' §¦¨¥§¨¥¤¥©¨¤
DrnWn.'mknFwnaE mkliaWA' ©§¨¨¦§¦§¤¦§§¤

xEn`d 'mkl' znbEcM `xwOA EpivnE¨¦©¦§¨§§©¨¤¨¨
,o`M'mkl mgNi 'd' :FnM(ci ,ci zeny) ¨§¦¨¥¨¤

sEqÎmi lr l`xUil dWn ixaC]¦§¥¤§¦§¨¥©©
mitcFx mixvOd z` mzF`xA¦§¨¤©¦§¦§¦
mr mkprnl mgNi 'd :mdixg ©̀£¥¤¦¨¥§©©§¤¦

mixvOd(my i"yx d`x)[,m"`x) ©¦§¦
(i"`a:gi dxez



irqnמח zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

הגהגהגהגּוּוּוּון ן ן ן  חלקחלקחלקחלק ואחדואחדואחדואחד אחדאחדאחדאחד לכללכללכללכל ּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹורררררררר ולגבריםולגבריםולגבריםולגברים למלמלמלמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטבטבטבט נחלתנחלתנחלתנחלת ּוּוּוּומחמחמחמחּלּלּלּלקקקק ללללׁשׁשׁשׁשבטבטבטבטֹוֹוֹוֹו,,,, אאאאּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוטרטרטרטרֹוֹוֹוֹוּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוסססס ונונונונׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּכּכּכּכלללל
יז) ויׁש(לד, לׁשבטים? הארץ את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת את חּלקּו ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁש

מּצד א. לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל ּתפקידֹו ּדהּנה ודאגתֹוייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראללֹומר, צרכיהם, ּכל לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לצרכי ּבעּקר היא זה ּתפקיד ב.ההההּכּכּכּכלללללללל,,,,מּצד הּכלל. לצרכי ׁשּדֹואג מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, ּוכדר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹותֹוהקבהקבהקבהקב""""ה ה ה ה מּצד מּנה הקב"ה מׁשה)– ידי צרכי(על את ּגם ּכֹוללת ּפעּלתֹו זה מּנּוי ּומּצד ׁשבטֹו, נׂשיא ,ההההּפּפּפּפרט רט רט רט להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מּנּו ׁשּקּבלּו ויהֹוׁשע, אלעזר נזּכרּו ּבּפסּוק והּנה, ּכיחיד. אחד ּכל ׁשל נׂשיאֹו הּוא רש"י ׁשהרי למד ּומּזה ה', מאת מיחד י ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּכל  רש"י מפרׁש לכן הּׁשבט. עניני ּכל על ּו'בעלים' ממּנים להיֹות ה' מאת מיחד ּבמּנּוי מדּבר :ּכ הּנׂשיאים לגּבי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻׁשאף
ּכפרט. יחיד ּכל ׁשל לצרכיו ּדֹואג והּוא לׁשבטֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָנׂשיא

(çé)ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁÏ∑ ּבמקֹומכם אֹותּה וחֹולק נֹוחל .ׁשּיהא ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

(èé)áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL älàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïa¤§ª¤«

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë)ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−
:ãôà-ïa¤¥«Ÿ

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë):ãeäénò-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«

èë)(ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
ô :ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÏÁÏ∑ למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו .ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

Ôe·qzיח  ‡Ë·MÓ „Á ‡a¯ „Á ‡a¯Â¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט  ‡Ë·LÏ ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆

a¯כ  Ï‡eÓL ÔBÚÓL È·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא  ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב  ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג  ‰MÓ È·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

a¯כד  Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה  ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C¯t«¿»

a¯כו  Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז  „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח  Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט  Èa ˙È ‡ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).õøàä úà ìBçðìxn`p o`M s` ¦§¤¨¨¤©¨¤¡©
mi`iUPdW FrnWOW ,'lFgpl' oFWl§¦§¤©§¨¤©§¦¦

xnFlkE ,mnvrA miWxFId md`dIW ¥©§¦§©§¨§©¤§¥
`iUp lMlgFphaXd zlgp z`wlFge ¨¨¦¥¤©£©©¥¤§¥

DzF`cnFr `Ed ENi`M ,FhaW ipal ¨¦§¥¦§§¦¥
mknFwnA(i"`a):hi dxez ¦§§¤

(hk).ìàøNé éða úà ìçðìo`M §©¥¤§¥¦§¨¥¨
'ligpdl' FnM `EdW ,'lgpl' xn`p¤¡©§©¥¤§§©§¦

xAcn o`MW itl ,'lirtn' oFWlA¦§©§¦§¦¤¨§©¥
lr mihaXd zFlgp zTElg lr aEzMd©¨©£©§¨©§¨¦©

,mi`iUPd iciDzF` Eligpi mdW §¥©§¦¦¤¥©§¦¨
dizFwlgnl mklz` mkl EWixFIW - ¨¤§©§§¤¨¤¦¨¤¤

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iying meil inei xeriy

ß fenz e"k iying mei ß

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(á)íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈
ì íéøòeðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

:íiåìì©«§¦¦«
i"yx£L¯‚Óe∑ לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זריעה  לזרע ולא .ּכרם ְְְִִֶֶַָֹֹ

(â)ì íäì íéøòä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³
:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑ צרכיהם .לכל ¿…«»»ְְֵֶָָ

(ã)øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ
:áéáñ änà óìà äöeçå̈½¨¤¬¤©−̈¨¦«

i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא להם ואחר (עירובין נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". "אלּפים אֹומר: הּוא יו ∆∆«»»ƒְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכרמים  לׂשדֹות והחיצֹונים למגרׁש הּפנימּיים אלף ּומהם .סביב, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ä)íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàa| ¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´
øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàa íétìà©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´

:íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

(å)éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´
íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà èì÷nä©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´

:øéò íézLe íéòaøà eðzz¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«

ÏÚא  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

È‡ÂÏÏב  ÔezÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôezz ÔB‰È¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

ÔB‰Èג  ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰ÈÈ˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜¯z‡ד  Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה  Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜¯ÈÂו  ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôez˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»

:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôezz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

cg` lkl DzTElg ici lr mkzlgp©£©§¤©§¥£¨¨§¨¤¨
dTElgd oiprlE ,Fl iE`xd Fwlg z ¤̀¤§¨¨§¦§©©£¨
ipal miWixFnM mi`iUPd miaWgp¤§¨¦©§¦¦§¦¦¦§¥
miWxFiM miaWgp mpi`e ,mhaW¦§¨§¥¨¤§¨¦§§¦

mnvrA(i"`a):` dxez §©§¨
äì(a).Løâîe:qFlwpE` FnBxY ¦§¨¦§§§§

,'geix'`Edewlg mFwnmixi`WOW ¤©§¨¨¨¤©§¦¦
,aiaq xirl uEgFzilkzezFidl ¨¦¨¦§©§¦¦§

mW zFpal oi`Xx oi`e ,xirl iFpl§¨¦§¥©¨¦¦§¨
rFhpl `le ziAmW`le mxM ©¦§Ÿ¦§©¨¤¤§Ÿ

drixf rFxfld`p xird oi`W itl , ¦§©§¦¨§¦¤¥¨¦¨¨
Daiaq iEpR ghW oi`WMoikxr) §¤¥¤©¨§¦¨

(:bl:b dxez
(b).íúiç ìëìelkl FWExiR oi` §Ÿ©¨¨¥¥§¨

xn`p xaM ixdW ,mdNW zFIgd©©¤¨¤¤£¥§¨¤¡©
,`id dndA llkA dIge 'mYndal'¦§¤§¨§©¨¦§©§¥¨¦

FWExiR `N`,mzEIg lkl,xnFlM ¤¨¥§¨¦¨§©
mdikxv lklmzignl WExCd lkl - §¨¨§¥¤§¨©¨§¦§¨¨

(.`t mixcp t"r oexkfd):c dxez
(c).áéáñ änà óìàxn`p o`M ¤¤©¨¨¦¨¤¡©

zFaiaq dO` sl` `Ed WxbOdW¤©¦§¨¤¤©¨§¦
,xirdexEn`d aEzMA ENi`eixg` ¨¦§¦©¨¨¨©£¨

(d weqt)' xnF` `EduEgn mzCnE ¥©Ÿ¤¦
...xirlcvik `d ,'dO`A miRl` ¨¦©§©¦¨©¨¨¥©

`N` ?miaEzMd ipW EaXizimiRl` ¦§©§§¥©§¦¤¨©§©¦
dO`aiaq mdl ozFp `Ed;lMd KqA ©¨¥¨¤¨¦§©©Ÿ

sl` mdnEdO`l minipRdKxFv ¥¤¤¤©¨©§¦¦§¤
e ,WxbndO` sl`mipFvigdmipzFp ¦§¨§¤¤©¨©¦¦§¦

mdllKxFvd`x) minxkE zFcU ¨¤§¤¨§¨¦
(xei`(:fk dheq):d dxez



מט irqn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

הגהגהגהגּוּוּוּון ן ן ן  חלקחלקחלקחלק ואחדואחדואחדואחד אחדאחדאחדאחד לכללכללכללכל ּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹורררררררר ולגבריםולגבריםולגבריםולגברים למלמלמלמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטבטבטבט נחלתנחלתנחלתנחלת ּוּוּוּומחמחמחמחּלּלּלּלקקקק ללללׁשׁשׁשׁשבטבטבטבטֹוֹוֹוֹו,,,, אאאאּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוטרטרטרטרֹוֹוֹוֹוּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוסססס ונונונונׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּכּכּכּכלללל
יז) ויׁש(לד, לׁשבטים? הארץ את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת את חּלקּו ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיׁש

מּצד א. לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל ּתפקידֹו ּדהּנה ודאגתֹוייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראללֹומר, צרכיהם, ּכל לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לצרכי ּבעּקר היא זה ּתפקיד ב.ההההּכּכּכּכלללללללל,,,,מּצד הּכלל. לצרכי ׁשּדֹואג מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, ּוכדר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹותֹוהקבהקבהקבהקב""""ה ה ה ה מּצד מּנה הקב"ה מׁשה)– ידי צרכי(על את ּגם ּכֹוללת ּפעּלתֹו זה מּנּוי ּומּצד ׁשבטֹו, נׂשיא ,ההההּפּפּפּפרט רט רט רט להיֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מּנּו ׁשּקּבלּו ויהֹוׁשע, אלעזר נזּכרּו ּבּפסּוק והּנה, ּכיחיד. אחד ּכל ׁשל נׂשיאֹו הּוא רש"י ׁשהרי למד ּומּזה ה', מאת מיחד י ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּכל  רש"י מפרׁש לכן הּׁשבט. עניני ּכל על ּו'בעלים' ממּנים להיֹות ה' מאת מיחד ּבמּנּוי מדּבר :ּכ הּנׂשיאים לגּבי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻׁשאף
ּכפרט. יחיד ּכל ׁשל לצרכיו ּדֹואג והּוא לׁשבטֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָנׂשיא

(çé)ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁÏ∑ ּבמקֹומכם אֹותּה וחֹולק נֹוחל .ׁשּיהא ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

(èé)áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL älàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïa¤§ª¤«

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë)ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−
:ãôà-ïa¤¥«Ÿ

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë):ãeäénò-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«

èë)(ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
ô :ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÏÁÏ∑ למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו .ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

Ôe·qzיח  ‡Ë·MÓ „Á ‡a¯ „Á ‡a¯Â¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט  ‡Ë·LÏ ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆

a¯כ  Ï‡eÓL ÔBÚÓL È·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא  ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב  ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג  ‰MÓ È·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

a¯כד  Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה  ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C¯t«¿»

a¯כו  Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז  „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח  Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט  Èa ˙È ‡ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).õøàä úà ìBçðìxn`p o`M s` ¦§¤¨¨¤©¨¤¡©
mi`iUPdW FrnWOW ,'lFgpl' oFWl§¦§¤©§¨¤©§¦¦

xnFlkE ,mnvrA miWxFId md`dIW ¥©§¦§©§¨§©¤§¥
`iUp lMlgFphaXd zlgp z`wlFge ¨¨¦¥¤©£©©¥¤§¥

DzF`cnFr `Ed ENi`M ,FhaW ipal ¨¦§¥¦§§¦¥
mknFwnA(i"`a):hi dxez ¦§§¤

(hk).ìàøNé éða úà ìçðìo`M §©¥¤§¥¦§¨¥¨
'ligpdl' FnM `EdW ,'lgpl' xn`p¤¡©§©¥¤§§©§¦

xAcn o`MW itl ,'lirtn' oFWlA¦§©§¦§¦¤¨§©¥
lr mihaXd zFlgp zTElg lr aEzMd©¨©£©§¨©§¨¦©

,mi`iUPd iciDzF` Eligpi mdW §¥©§¦¦¤¥©§¦¨
dizFwlgnl mklz` mkl EWixFIW - ¨¤§©§§¤¨¤¦¨¤¤

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iying meil inei xeriy

ß fenz e"k iying mei ß

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(á)íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈
ì íéøòeðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

:íiåìì©«§¦¦«
i"yx£L¯‚Óe∑ לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זריעה  לזרע ולא .ּכרם ְְְִִֶֶַָֹֹ

(â)ì íäì íéøòä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³
:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑ צרכיהם .לכל ¿…«»»ְְֵֶָָ

(ã)øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ
:áéáñ änà óìà äöeçå̈½¨¤¬¤©−̈¨¦«

i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא להם ואחר (עירובין נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". "אלּפים אֹומר: הּוא יו ∆∆«»»ƒְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּוכרמים  לׂשדֹות והחיצֹונים למגרׁש הּפנימּיים אלף ּומהם .סביב, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(ä)íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàa| ¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´
øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàa íétìà©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´

:íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

(å)éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´
íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà èì÷nä©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´

:øéò íézLe íéòaøà eðzz¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«

ÏÚא  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

È‡ÂÏÏב  ÔezÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôezz ÔB‰È¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

ÔB‰Èג  ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰ÈÈ˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜¯z‡ד  Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

˜Óec‡ה  Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜¯ÈÂו  ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôez˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»

:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôezz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

cg` lkl DzTElg ici lr mkzlgp©£©§¤©§¥£¨¨§¨¤¨
dTElgd oiprlE ,Fl iE`xd Fwlg z ¤̀¤§¨¨§¦§©©£¨
ipal miWixFnM mi`iUPd miaWgp¤§¨¦©§¦¦§¦¦¦§¥
miWxFiM miaWgp mpi`e ,mhaW¦§¨§¥¨¤§¨¦§§¦

mnvrA(i"`a):` dxez §©§¨
äì(a).Løâîe:qFlwpE` FnBxY ¦§¨¦§§§§

,'geix'`Edewlg mFwnmixi`WOW ¤©§¨¨¨¤©§¦¦
,aiaq xirl uEgFzilkzezFidl ¨¦¨¦§©§¦¦§

mW zFpal oi`Xx oi`e ,xirl iFpl§¨¦§¥©¨¦¦§¨
rFhpl `le ziAmW`le mxM ©¦§Ÿ¦§©¨¤¤§Ÿ

drixf rFxfld`p xird oi`W itl , ¦§©§¦¨§¦¤¥¨¦¨¨
Daiaq iEpR ghW oi`WMoikxr) §¤¥¤©¨§¦¨

(:bl:b dxez
(b).íúiç ìëìelkl FWExiR oi` §Ÿ©¨¨¥¥§¨

xn`p xaM ixdW ,mdNW zFIgd©©¤¨¤¤£¥§¨¤¡©
,`id dndA llkA dIge 'mYndal'¦§¤§¨§©¨¦§©§¥¨¦

FWExiR `N`,mzEIg lkl,xnFlM ¤¨¥§¨¦¨§©
mdikxv lklmzignl WExCd lkl - §¨¨§¥¤§¨©¨§¦§¨¨

(.`t mixcp t"r oexkfd):c dxez
(c).áéáñ änà óìàxn`p o`M ¤¤©¨¨¦¨¤¡©

zFaiaq dO` sl` `Ed WxbOdW¤©¦§¨¤¤©¨§¦
,xirdexEn`d aEzMA ENi`eixg` ¨¦§¦©¨¨¨©£¨

(d weqt)' xnF` `EduEgn mzCnE ¥©Ÿ¤¦
...xirlcvik `d ,'dO`A miRl` ¨¦©§©¦¨©¨¨¥©

`N` ?miaEzMd ipW EaXizimiRl` ¦§©§§¥©§¦¤¨©§©¦
dO`aiaq mdl ozFp `Ed;lMd KqA ©¨¥¨¤¨¦§©©Ÿ

sl` mdnEdO`l minipRdKxFv ¥¤¤¤©¨©§¦¦§¤
e ,WxbndO` sl`mipFvigdmipzFp ¦§¨§¤¤©¨©¦¦§¦

mdllKxFvd`x) minxkE zFcU ¨¤§¤¨§¨¦
(xei`(:fk dheq):d dxez



irqnנ zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(æ)äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øéò¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ

ô :íiåìì åéøòî ïzé eìçðé øLà£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ß fenz f"k iyiy mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשגגהגגהגגהגגה נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ממממּכּכּכּכהההה ררררֹוֹוֹוֹוצחצחצחצח ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמה ה ה ה  יא)ונסונסונסונס ּביׂשראלנפנפנפנפׁשׁשׁשׁש(לה, הּׁשנית לּנפׁש רֹומז פ"ב)– ריׁש מּמעל (ּתניא אלֹוּה חלק ׁשהיא , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשמּמׁש. ּכּמבאר ממממּכּכּכּכהההה ּדקליּפה', ּב'אדם ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' לׁשפיכת ׁשּגֹורם ועֹון, לחטא רֹומז – ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העברֹותּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשגגהגגהגגהגגהּבחסידּות. מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, חטא שּי לא ּביהּודי (רמב"ם – ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
כ) ב, ּגרּוׁשין .הלכֹות ְִִֵ

(áé)úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò çöøä̈«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑קרֹו ׁשהּוא הּדם, ּגֹואל לּנרצח מּפני .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé)äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨
:íëì̈¤«

i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט היּו(מכות לא הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ׁשהבּדיל ׁשאףֿעלּֿפי מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּכנען ּבארץ יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ׁשּנבחרּו עד .(ספרי)קֹולטֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ÈÓ˙Âז  ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח  Ï‡¯NÈ Èa ˙„eÁ‡Ó Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ ÔeÒÁÈ Èc dzÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔenÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»

Óc‡יב  Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zLk Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).íúéø÷äå'diixwd' oi` §¦§¦¤¥©§¨¨
rxi`W 'dxwn' oFWNn o`M dxEn`d̈£¨¨¦§¦§¤¤¥©
lkA DrnWnM ,dpeEM `ll i`xw`A§©§©§Ÿ©¨¨§©§¨¨§¨

,mFwndpnfd oFWl `N`,`Ed ¨¤¨§©§¨¨
WOWl mixr Epikde Epinfd ,xnFlM§©©§¦§¨¦¨¦§©¥

.hlwn ixrMxnF` `Ed oke,fk ziy`xa) §¨¥¦§¨§¥¥
(k'iptl Lidl` 'd dxwd iM'dprn] ¦¦§¨¡Ÿ¤§¨¨©£¥

lM xdn Ki` eia` wgvi z`iltl awri©£Ÿ¦§¦©¦§¨¨¦¥¦¥¨

mdn Fl oikdlE civ `Fvnl KM̈¦§©¦§¨¦¥¤
oOif iM :FzkxA z` lAwl icM miOrhn©§©¦§¥§©¥¤¦§¨¦¦¥
EpivOW ixd ,[ciSd z` iptl 'd§¨©¤©©¦£¥¤¨¦

dpnfd oFWlM zWOWnd 'dixwd'(ixtq) ©§¨¨©§©¤¤¦§©§¨¨
(i"`a):ai dxez
(ai).ìàBbîo`M zWOWn m"n zF`d ¦¥¨¥§©¤¤¨

ElNd mixrd ,xnFlkE ,dAiQd m"nM§¥©¦¨§©¤¨¦©¨
- dbbWA gvFxd xEar hlwnl EWOWi§©§§¦§¨£¨¥©¦§¨¨

mCd l`FB ipRnFbxdl eixg` scFxd ¦§¥¥©¨¨¥©£¨§¨§
l`Fb'e .gvxPd mC z` mFwpl icM§¥¦§¤©©¦§¨§¥
,KRWPW mCd l` aFxTd ,FWExiR 'mCd©¨¥©¨¤©¨¤¦§©

`EdWdgvxPl aFxw,x"etc i"yx t"r) ¤©¨©¦§¨
(m"`x:bi dxez
(bi)èì÷î éøò LLmkl dpiidY. ¥¨¥¦§¨¦§¤¨¨¤

df oFWlAciBn,aEzMdiRÎlrÎs`W §¨¤©¦©¨¤©©¦
mixr WlW eiIgA dWn liCadW¤¦§¦Ÿ¤§©¨¨Ÿ¨¦

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכםלכםלכםלכם ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה מקלטמקלטמקלטמקלט עריעריעריערי יג)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש לבאר (לה, ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות לׁשׁש סימן נֹותן החּנּו ספר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
'עֹובד' אדם ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבין הּקׁשר צרּתּתּתּתמיד מיד מיד מיד את ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

והּיצר ּתּתּתּתמידימידימידימידיֹוֹוֹוֹותתתת,,,,ּבמצֹות הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על מגּנֹות מקלט ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ׁשּיׁשמרּו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ַָהרע.

הּיצר. מּפני עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ּבעניני ּומתעּסק הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּובדר
ּבׁשׁש ּכ ּכל צר לֹו אין ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום ּׁשּנמצא מי ּבדרּגה אבל אֹותן מקּים הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

קדּׁשה. ּבעניני אּלא הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור לא - יֹותר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻנעלית

(ãé)úà|ìLúàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä L ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ
ìL:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä L §´¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ וחצי,(מכות ׁשנים אּלא אינן וכאן ׁשבטים ּתׁשעה ּכנען ׁשּבארץ אףֿעלּֿפי ≈¿…∆»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּדכתיב רֹוצחים, נפיׁשי ּדבגלעד מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי מנין ו)הׁשוה עקּבה (הושע און ּפעלי קרית "ּגלעד : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
.מּדם" ִָ

(åè)äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨
-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥

:äââLa Lôð¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeé©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑,ללּמד ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ּבׁשֹוגג ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
"ּדהיא  ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ׁשּנאמר להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר ּבכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשההֹורג 
אפּלּו ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לפני וידּוע ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ּבּה", ּדימּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָכמּסת

ÈÂ˙יד  ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

·ÔBÎÈÈטו  ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז  dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oCxId xarA:FzFn iptl xn`PW FnM] §¥¤©©§¥§¤¤¡©¦§¥
xarA mixr WlW dWn liCai f`'¨©§¦Ÿ¤¨Ÿ¨¦§¥¤

'WnW dgxfn oCxId(`n ,c mixac)lMn ,[ ©©§¥¦§§¨¨¤¦¨
mFwnEid `lElNd mixrdzFhlFw ¨Ÿ¨¤¨¦©¨§

(migvFxd xEar hlwnM zFWOWn)cr §©§§¦§¨£¨§¦©
WlW ExgaPWmixrdrWFdi ozPW ¤¦§£¨Ÿ¤¨¦¤¨©§ª©

.orpMÎux`Aixr WW' xn`PW Edfe §¤¤§¨©§¤¤¤¡©¥¨¥
`NW onf lMW ,'mkl dpiidY hlwn¦§¨¦§¤¨¨¤¤¨§©¤Ÿ
zFpOEfn hlwn ixr WW mkl dpiidY¦§¤¨¨¤¥¨¥¦§¨§¨

zhlFw odn zg` oi`zekn ,ixtq) ¥©©¥¤¤¤
(:h:ci dxez

(ci)ìL úàíéøòä Lxarn EpYY ¥§Ÿ¤¨¦¦§¥¥¤
ux`A EpYY mixrd WlW z`e oCxIl©©§¥§¥§Ÿ¤¨¦¦§§¤¤

orpM.orpMÎux`AW iRÎlrÎs`mpWi §¨©©©¦¤§¤¤§©©¤§¨
o`ke ,mihaW drWYoCxId xarA ¦§¨§¨¦§¨§¥¤©©§¥

igxfOdivge mipW `N` opi`mihaW ©¦§¨¦¥¨¤¨§©¦¨¥¦§¨¦
lMn ,(dXpn haW ivge ,cB ,oaE`x)§¥¨©£¦¥¤§©¤¦¨

mFwnhlwOd ixr oipn deWd ¨¦§¨¦§©¨¥©¦§¨

,mdNWixr WlW Eidi mdipWAW ¤¨¤¤¦§¥¤¦§¨¨¥
,hlwnmigvFx iWitp crlbaC mEXn ¦§¨¦¦§¦§¨§¦¥§¦

igxfOd oCxId xarAW crlbA -§¦§¨¤§¥¤©©§¥©¦§¨¦
zFnFwnAn xzFi migvFx miiEvn§¦§¦¥¦¦§

,mixg`aizkC(g ,e ryed)zixw crlB' £¥¦¦§¦¦§¨¦§©
'mCn dAEwr oe` ilrFRz`Eap] £¥¨¤£¨¦¨§©

xird crlB :l`xUi ihaWl dgkFY¨¨§¦§¥¦§¨¥¦§¨¨¦
miaxF`d rx iUFr miWp` d`lnd©§¥¨£¨¦¥¨¨§¦
EkxvEd KkitlE ,[iwp mC KFRWl¦§¨¨¦§¦¨§§

hlwn ixr dAxdl(.i zekn ,ixtq):eh dxez §©§¥¨¥¦§¨
(fh).eäkä ìæøá éìëa íàåoi`aEzM §¦¦§¦©§¤¦¨¥¨

bbFWA bxFdA xAcn dfxMfEdW ¤§©¥§¥§¥¤§©
wEqRAFl KEnQdlM dOW qEpl' - ©¨©¨¨¨¨¨

'dbbWA Wtp dMn(eh weqt)bxFdA `N` , ©¥¤¤¦§¨¨¤¨§¥
cifnAxn`p eilre ,xAcn aEzMd §¥¦©¨§©¥§¨¨¤¡©

.'gvxd znEi zFn `Ed gvx'EmiwEqta Ÿ¥©©¨Ÿ¥©¦§¦
EN`(`kÎfh)`aaEzMdbxFddW cOll ¥¨©¨§©¥¤©¥

`N` ,otF` lkA dzin aiIg Fpi` cifnA§¥¦¥©¨¦¨§¨¤¤¨

xaC lkAFA bxFd `EdW`dIW Kixv §¨¨¨¤¥¨¦¤§¥
,zindl icM xEriW FaEdfexn`PW ¦§¥§¨¦§¤¤¤¡©

mNkAoa`A EdMdA](fi weqt)ur ilkaE §ª¨§¦¨§¤¤¦§¦¥
(gi weqt)[opinBxznC ,'FA zEni xW`'£¤¨¦§©§§¦¨

:qFlwpE`A'DiA zEniC zQnk `EdC' §§§§§¦©¦¥
xnFlM ,FA zEni xW` zCnM `EdW -¤§¦©£¤¨§©
ickA d`Mdd wfFgaE FlcbA WIW¤¥§¨§§¤©©¨¨¦§¥
dzin aiIg Fpi`W EpcOll ,zindl§¨¦§©§¥¤¥©¨¦¨
.zindl iE`xd xacA EdMdWM `N ¤̀¨§¤¦¨§¨¨¨¨§¨¦
,'FA zEni xW`' xn`p oa`e ur ilkaE¦§¦¥§¤¤¤¡©£¤¨
mdA Wi ur ilkE oa` lM `NW itl§¦¤Ÿ¨¤¤§¦¥¥¨¤

,zindl icM,lfxAd on uEg`NW §¥§¨¦¦©©§¤¤Ÿ
EdMd lfxa ilkA m`e' `N` FA xn`p¤¡©¤¨§¦¦§¦©§¤¦¨

itl ,'znIeÎWFcTd iptl rEcie iElBW ©¨Ÿ§¦¤¨§¨©¦§¥©¨
lkA zinn lfxAdW `EdÎKExÄ¤©©§¤¥¦§¨

,`EdWehgn ENit`dlFki dPhw ¤©£¦©©§©¨§¨
,miInipRd mixa`A dPxwcIWM ,bFxdl©£§¤¦§§¤¨¨¥¨¦©§¦¦¦

,aNA F` hWEA oFbMdpzp `l Kkitl §©¥¤©¥§¦¨Ÿ¨§¨



ני irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(æ)äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øéò¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ

ô :íiåìì åéøòî ïzé eìçðé øLà£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ß fenz f"k iyiy mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשגגהגגהגגהגגה נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ממממּכּכּכּכהההה ררררֹוֹוֹוֹוצחצחצחצח ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמה ה ה ה  יא)ונסונסונסונס ּביׂשראלנפנפנפנפׁשׁשׁשׁש(לה, הּׁשנית לּנפׁש רֹומז פ"ב)– ריׁש מּמעל (ּתניא אלֹוּה חלק ׁשהיא , ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשמּמׁש. ּכּמבאר ממממּכּכּכּכהההה ּדקליּפה', ּב'אדם ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' לׁשפיכת ׁשּגֹורם ועֹון, לחטא רֹומז – ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העברֹותּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשגגהגגהגגהגגהּבחסידּות. מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, חטא שּי לא ּביהּודי (רמב"ם – ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
כ) ב, ּגרּוׁשין .הלכֹות ְִִֵ

(áé)úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò çöøä̈«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑קרֹו ׁשהּוא הּדם, ּגֹואל לּנרצח מּפני .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé)äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨
:íëì̈¤«

i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט היּו(מכות לא הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ׁשהבּדיל ׁשאףֿעלּֿפי מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּכנען ּבארץ יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ׁשּנבחרּו עד .(ספרי)קֹולטֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ÈÓ˙Âז  ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח  Ï‡¯NÈ Èa ˙„eÁ‡Ó Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ ÔeÒÁÈ Èc dzÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔenÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»

Óc‡יב  Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zLk Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).íúéø÷äå'diixwd' oi` §¦§¦¤¥©§¨¨
rxi`W 'dxwn' oFWNn o`M dxEn`d̈£¨¨¦§¦§¤¤¥©
lkA DrnWnM ,dpeEM `ll i`xw`A§©§©§Ÿ©¨¨§©§¨¨§¨

,mFwndpnfd oFWl `N`,`Ed ¨¤¨§©§¨¨
WOWl mixr Epikde Epinfd ,xnFlM§©©§¦§¨¦¨¦§©¥

.hlwn ixrMxnF` `Ed oke,fk ziy`xa) §¨¥¦§¨§¥¥
(k'iptl Lidl` 'd dxwd iM'dprn] ¦¦§¨¡Ÿ¤§¨¨©£¥

lM xdn Ki` eia` wgvi z`iltl awri©£Ÿ¦§¦©¦§¨¨¦¥¦¥¨

mdn Fl oikdlE civ `Fvnl KM̈¦§©¦§¨¦¥¤
oOif iM :FzkxA z` lAwl icM miOrhn©§©¦§¥§©¥¤¦§¨¦¦¥
EpivOW ixd ,[ciSd z` iptl 'd§¨©¤©©¦£¥¤¨¦

dpnfd oFWlM zWOWnd 'dixwd'(ixtq) ©§¨¨©§©¤¤¦§©§¨¨
(i"`a):ai dxez
(ai).ìàBbîo`M zWOWn m"n zF`d ¦¥¨¥§©¤¤¨

ElNd mixrd ,xnFlkE ,dAiQd m"nM§¥©¦¨§©¤¨¦©¨
- dbbWA gvFxd xEar hlwnl EWOWi§©§§¦§¨£¨¥©¦§¨¨

mCd l`FB ipRnFbxdl eixg` scFxd ¦§¥¥©¨¨¥©£¨§¨§
l`Fb'e .gvxPd mC z` mFwpl icM§¥¦§¤©©¦§¨§¥
,KRWPW mCd l` aFxTd ,FWExiR 'mCd©¨¥©¨¤©¨¤¦§©

`EdWdgvxPl aFxw,x"etc i"yx t"r) ¤©¨©¦§¨
(m"`x:bi dxez
(bi)èì÷î éøò LLmkl dpiidY. ¥¨¥¦§¨¦§¤¨¨¤

df oFWlAciBn,aEzMdiRÎlrÎs`W §¨¤©¦©¨¤©©¦
mixr WlW eiIgA dWn liCadW¤¦§¦Ÿ¤§©¨¨Ÿ¨¦

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכםלכםלכםלכם ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה מקלטמקלטמקלטמקלט עריעריעריערי יג)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש לבאר (לה, ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות לׁשׁש סימן נֹותן החּנּו ספר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
'עֹובד' אדם ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבין הּקׁשר צרּתּתּתּתמיד מיד מיד מיד את ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

והּיצר ּתּתּתּתמידימידימידימידיֹוֹוֹוֹותתתת,,,,ּבמצֹות הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על מגּנֹות מקלט ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ׁשּיׁשמרּו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ַָהרע.

הּיצר. מּפני עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ּבעניני ּומתעּסק הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּובדר
ּבׁשׁש ּכ ּכל צר לֹו אין ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום ּׁשּנמצא מי ּבדרּגה אבל אֹותן מקּים הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

קדּׁשה. ּבעניני אּלא הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור לא - יֹותר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻנעלית

(ãé)úà|ìLúàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä L ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ
ìL:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä L §´¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ וחצי,(מכות ׁשנים אּלא אינן וכאן ׁשבטים ּתׁשעה ּכנען ׁשּבארץ אףֿעלּֿפי ≈¿…∆»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּדכתיב רֹוצחים, נפיׁשי ּדבגלעד מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי מנין ו)הׁשוה עקּבה (הושע און ּפעלי קרית "ּגלעד : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
.מּדם" ִָ

(åè)äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨
-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥

:äââLa Lôð¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeé©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑,ללּמד ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ּבׁשֹוגג ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
"ּדהיא  ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ׁשּנאמר להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר ּבכל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשההֹורג 
אפּלּו ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לפני וידּוע ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ּבּה", ּדימּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָכמּסת

ÈÂ˙יד  ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

·ÔBÎÈÈטו  ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז  dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oCxId xarA:FzFn iptl xn`PW FnM] §¥¤©©§¥§¤¤¡©¦§¥
xarA mixr WlW dWn liCai f`'¨©§¦Ÿ¤¨Ÿ¨¦§¥¤

'WnW dgxfn oCxId(`n ,c mixac)lMn ,[ ©©§¥¦§§¨¨¤¦¨
mFwnEid `lElNd mixrdzFhlFw ¨Ÿ¨¤¨¦©¨§

(migvFxd xEar hlwnM zFWOWn)cr §©§§¦§¨£¨§¦©
WlW ExgaPWmixrdrWFdi ozPW ¤¦§£¨Ÿ¤¨¦¤¨©§ª©

.orpMÎux`Aixr WW' xn`PW Edfe §¤¤§¨©§¤¤¤¡©¥¨¥
`NW onf lMW ,'mkl dpiidY hlwn¦§¨¦§¤¨¨¤¤¨§©¤Ÿ
zFpOEfn hlwn ixr WW mkl dpiidY¦§¤¨¨¤¥¨¥¦§¨§¨

zhlFw odn zg` oi`zekn ,ixtq) ¥©©¥¤¤¤
(:h:ci dxez

(ci)ìL úàíéøòä Lxarn EpYY ¥§Ÿ¤¨¦¦§¥¥¤
ux`A EpYY mixrd WlW z`e oCxIl©©§¥§¥§Ÿ¤¨¦¦§§¤¤

orpM.orpMÎux`AW iRÎlrÎs`mpWi §¨©©©¦¤§¤¤§©©¤§¨
o`ke ,mihaW drWYoCxId xarA ¦§¨§¨¦§¨§¥¤©©§¥

igxfOdivge mipW `N` opi`mihaW ©¦§¨¦¥¨¤¨§©¦¨¥¦§¨¦
lMn ,(dXpn haW ivge ,cB ,oaE`x)§¥¨©£¦¥¤§©¤¦¨

mFwnhlwOd ixr oipn deWd ¨¦§¨¦§©¨¥©¦§¨

,mdNWixr WlW Eidi mdipWAW ¤¨¤¤¦§¥¤¦§¨¨¥
,hlwnmigvFx iWitp crlbaC mEXn ¦§¨¦¦§¦§¨§¦¥§¦

igxfOd oCxId xarAW crlbA -§¦§¨¤§¥¤©©§¥©¦§¨¦
zFnFwnAn xzFi migvFx miiEvn§¦§¦¥¦¦§

,mixg`aizkC(g ,e ryed)zixw crlB' £¥¦¦§¦¦§¨¦§©
'mCn dAEwr oe` ilrFRz`Eap] £¥¨¤£¨¦¨§©

xird crlB :l`xUi ihaWl dgkFY¨¨§¦§¥¦§¨¥¦§¨¨¦
miaxF`d rx iUFr miWp` d`lnd©§¥¨£¨¦¥¨¨§¦
EkxvEd KkitlE ,[iwp mC KFRWl¦§¨¨¦§¦¨§§

hlwn ixr dAxdl(.i zekn ,ixtq):eh dxez §©§¥¨¥¦§¨
(fh).eäkä ìæøá éìëa íàåoi`aEzM §¦¦§¦©§¤¦¨¥¨

bbFWA bxFdA xAcn dfxMfEdW ¤§©¥§¥§¥¤§©
wEqRAFl KEnQdlM dOW qEpl' - ©¨©¨¨¨¨¨

'dbbWA Wtp dMn(eh weqt)bxFdA `N` , ©¥¤¤¦§¨¨¤¨§¥
cifnAxn`p eilre ,xAcn aEzMd §¥¦©¨§©¥§¨¨¤¡©

.'gvxd znEi zFn `Ed gvx'EmiwEqta Ÿ¥©©¨Ÿ¥©¦§¦
EN`(`kÎfh)`aaEzMdbxFddW cOll ¥¨©¨§©¥¤©¥

`N` ,otF` lkA dzin aiIg Fpi` cifnA§¥¦¥©¨¦¨§¨¤¤¨

xaC lkAFA bxFd `EdW`dIW Kixv §¨¨¨¤¥¨¦¤§¥
,zindl icM xEriW FaEdfexn`PW ¦§¥§¨¦§¤¤¤¡©

mNkAoa`A EdMdA](fi weqt)ur ilkaE §ª¨§¦¨§¤¤¦§¦¥
(gi weqt)[opinBxznC ,'FA zEni xW`'£¤¨¦§©§§¦¨

:qFlwpE`A'DiA zEniC zQnk `EdC' §§§§§¦©¦¥
xnFlM ,FA zEni xW` zCnM `EdW -¤§¦©£¤¨§©
ickA d`Mdd wfFgaE FlcbA WIW¤¥§¨§§¤©©¨¨¦§¥
dzin aiIg Fpi`W EpcOll ,zindl§¨¦§©§¥¤¥©¨¦¨
.zindl iE`xd xacA EdMdWM `N ¤̀¨§¤¦¨§¨¨¨¨§¨¦
,'FA zEni xW`' xn`p oa`e ur ilkaE¦§¦¥§¤¤¤¡©£¤¨
mdA Wi ur ilkE oa` lM `NW itl§¦¤Ÿ¨¤¤§¦¥¥¨¤

,zindl icM,lfxAd on uEg`NW §¥§¨¦¦©©§¤¤Ÿ
EdMd lfxa ilkA m`e' `N` FA xn`p¤¡©¤¨§¦¦§¦©§¤¦¨

itl ,'znIeÎWFcTd iptl rEcie iElBW ©¨Ÿ§¦¤¨§¨©¦§¥©¨
lkA zinn lfxAdW `EdÎKExÄ¤©©§¤¥¦§¨

,`EdWehgn ENit`dlFki dPhw ¤©£¦©©§©¨§¨
,miInipRd mixa`A dPxwcIWM ,bFxdl©£§¤¦§§¤¨¨¥¨¦©§¦¦¦

,aNA F` hWEA oFbMdpzp `l Kkitl §©¥¤©¥§¦¨Ÿ¨§¨



irqnנב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy
מדּבר, הּכתּוב ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ּבֹו: לכּתב ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו נתנה לא לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹמחט,
ׁשּבהֹורג  למעלה, האמּורים על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות ּבכלֿאבן "אֹו למּטה: אֹומר הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרי

מדּבר  הּכתּוב .ּבמזיד ְְִֵֵַַָ

(æé)çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי) יד מלא ּבּה da.ׁשּיׁש ˙eÓÈŒ¯L‡∑ ׁשּנאמר לפי ּכתרּגּומֹו. להמית, ׁשעּור ּבּה ׁשּיׁש ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»»ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
כא) ּבּה"(שמות "אׁשרֿימּות נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ׁשעּור. בּה נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש "והּכה :. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(çé)çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי אתֿאמתֹו(שמות אֹו אתֿעבּדֹו איׁש יּכה "וכי ּכל : יכֹול ּבּׁשבט". ƒ¿ƒ≈»ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
להמית  ּכדי ּבֹו ׁשּיהא ּבֹו", ֿ ימּות "אׁשר ּבעץ: נאמר לכ .ׁשהּוא? ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(èé)àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬
:epúîé§¦¤«

i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑ מקלט ערי ּבתֹו .אפּלּו ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàåäiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈
:úîiå©¨«Ÿ

i"yx£‰i„ˆa∑ ּבמארב "ּבכמנא" .ּכתרּגּומֹו ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

qÓÎ˙יז  ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò˙Óc ‡·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח  ‡È‰c ‡„Èa ·Ò˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

k„יט  ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ‡כ  È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

xW`' FA aFYkl xEriW dxFY Fa¨¦¦§£¤
xn`Y m`e .'FA zEnibxFdAW oiPn ¨§¦Ÿ©¦©¦¤§¥

`OW ,aEzMd xAcn cifnAbxFdA §¥¦§©¥©¨¤¨§¥
,xAcn aEzMd bbFWAEpcOll `aE §¥©¨§©¥¨§©§¥

Fbxd m` dzin aiIg bbFXd s`W¤©©¥©¨¦¨¦£¨
?zindl iE`xd xacAxnF` `Ed ixd §¨¨¨¨§¨¦£¥¥

dHnl(bk weqt)xW` oa` lka F`' §©¨§¨¤¤£¤
,''Fbe zF`x `lA DA zEnibxFdde ¨¨§Ÿ§§§©¥

ÎiRÎlrÎs`e ,bbFW Edixd 'zF`x `lA'§Ÿ§£¥¥§©©¦
eilre ,'DA zEni xW`' FA xn`p ok¥¤¡©£¤¨¨§¨¨

xn`p(dk weqt)z` dcrd EliSde' ¤¡©§¦¦¨¥¨¤
Fz` EaiWde mCd l`B cIn gvxd̈Ÿ¥©¦©Ÿ¥©¨§¥¦Ÿ
bxFddW ixd ,'Fhlwn xir l` dcrd̈¥¨¤¦¦§¨£¥¤©¥
dlFB `N` dzin aiIg Fpi` bbFWA§¥¥©¨¦¨¤¨¤
WIW oa`A FbxdWM s` ,hlwn xirl§¦¦§¨©§¤£¨§¤¤¤¥

KkaE ,zindl icM DAlr cOl ¨§¥§¨¦§¨¦¥©
dlrnl mixEn`d(`kÎfh miweqt) ¨£¦§©§¨

xAcn aEzMd cifnA bxFdAW¤§¥§¥¦©¨§©¥
(miyxtn):fi dxez

(fi).ãé ïáàaoa`A ,xnFlMDA WIW §¤¤¨§©§¤¤¤¤¨

ci `lnz` z`Nnnd dlFcB oa` - §Ÿ¨¤¤§¨©§©¥¤
cId sM(ixtq)(c"c): ©©¨

.da úeîé øLàxEriW DA WIW £¤¨¨¤¤¨¦
FnEBxzM ,zindl`idC' :qFlwpE`A §¨¦§©§§§§§¦

Kixv KkitlE ,'DA zEni iC zQnk§¦©¦§©§¦¨¨¦
ci `lnM `di oa`d xEriXW.Eitl ¤¦¨¤¤§¥¦§Ÿ¨§¦

xn`PWmihRWn zWxtA(gi ,`k zeny) ¤¤¡©§¨¨©¦§¨¦
`le ,'oa`A Edrx z` Wi` dMde'§¦¨¦¤¥¥§¤¤§Ÿ

DA ozpaEzMd,xEriWKM KFYnE ¨©¨©¨¦¦¨
lFkimc` bxFdd iM xnFl iziid ¨¨¦¦©¦©¥¨¨

EdMd m` ENit` dzin aiIg cifnA§¥¦©¨¦¨£¦¦¦¨
oa`Axn`p Kkl - `EdWÎlMo`M §¤¤¨¤§¨¤¡©¨

,'DA zEni xW`'aiIg Fpi`W EpcOll £¤¨¨§©§¥¤¥©¨
DA WIW oa`A EdMdWM `N` dzin¦¨¤¨§¤¦¨§¤¤¤¥¨

zindl icM(ixtq)(i"`a):gi dxez §¥§¨¦
(gi)ãé õò éìëa BàFA zEni xW`. ¦§¦¥¨£¤¨

xn`PW itlmihRWn zWxtAzeny) §¦¤¤¡©§¨¨©¦§¨¦
(k ,`klTnA FCar z` dMOd oFc` oicA§¦¨©©¤¤©§§©¥
:znEz` F` FCar z` Wi` dMi ike' ¥§¦©¤¦¤©§¤

haXA Fzn`mwPi mwp Fci zgY znE', £¨©¥¤¥©©¨¨Ÿ¦¨¥

KM KFYnElFkioFc`dW xnFl iziid ¦¨¨¨¦¦©¤¨¨
lTOd did m` ENit` dzin aiIgÎlM ©¨¦¨£¦¦¨¨©©¥¨

,`EdWFf d`Mdn zn z`f lkA m`- ¤¦§¨Ÿ¥¥©¨¨
xn`p Kklo`MbxFdAAilkur §¨¤¡©¨§¥§§¦¥

'FA zEni xW`',KixSW EpcOll £¤¨§©§¥¤¨¦
zindl icM Fa `dIW(ixtq)zeny i"yx) ¤§¥§¥§¨¦

(my:hi dxez
(hi).Bá BòâôaxnFl cEnlY dn §¦§©©§©

xn`p xaM ixd ,'EPzini `Ed Fa FrbtA'§¦§§¦¤£¥§¨¤¡©
z` zini `Ed mCd l`B' okl mcFw¤¨¥Ÿ¥©¨¨¦¤
i`Xx mCd l`FBW EpcOll ?'gvxd̈Ÿ¥©§©§¥¤¥©¨©©

cifnA gvFxd z` zindlKFza ENit` §¨¦¤¨¥©§¥¦£¦§
,hlwn ixrgvFxd mW hlnp m` ¨¥¦§¨¦¦§©¨¨¥©

ixr oi`W itl ,oiCÎziA zEWxA `NW¤Ÿ¦§¥¦§¦¤¥¨¥
bbFXd z` `N` zFhlFw hlwn,m"`x) ¦§¨§¤¨¤©¥

(i"`a:k dxez
(k).äiãöaFWExiRFnEBxzM ¦§¦¨¥§©§

:qFlwpE`A,ax`nA - '`pnkA' §§§§©§¨§©£¨
Fbxdl dpeEkA Fl ax`W xnFlMd`x) §©¤¨©§©¨¨§¨§

(bi ,`k zeny i"yx:`k dxez

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(àë)äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöøŸ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìk̈§¦−§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑ עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו .ּבאנס. ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìò̈−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא אמרּו:(מכות מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִָָ
ּגֹולה  אינֹו עלּיה, ּדר ּגֹולה. ירידה, ּדר .ההֹורג ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

(ãë)ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬
:älàä íéètLnä©¦§¨¦−¨¥«¤

(äë)ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨
Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò da áLéå§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

:Lãwä ïîLa§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑ את לסּלק ּבא והרֹוצח ימיהם, ּולהארי ּביׂשראל ׁשכינה להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לכהן  לֹו ׁשהיה לפי אחר: ּדבר ּגדֹול. ּכהן לפני ׁשּיהא ּכדאי אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר מּיׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשכינה
ּבחּייו  ליׂשראל זֹו ּתּקלה ּתארע ׁשּלא להתּפּלל ‰L„w.ּגדֹול ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡∑ מן ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְִִ

‡˙˜ÏË‡כא  dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב  B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג  ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד  Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zLk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡iÈc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה  „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zLk Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zLk d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).òúôaoeEMzn did `NW xnFlM §¤©§©¤Ÿ¨¨¦§©¥
xaCd Fl rxi` `N` ,llM KklqpF`A §¨§¨¤¨¥©©¨¨§¤

la` ,bbFWl dnFCd qpF`l dpeEMd]©©¨¨§¤©¤§¥£¨
.[dlFB Fpi` xEnB qpF`FnEBxze ¤¨¥¤§©§

:qFlwpE`A'sikzA'xnFlM ,KEnqA - §§§¦§¥§¨§©
didWbxdPdFl did `le Fl KEnq ¤¨¨©¤¡¨¨§Ÿ¨¨
bxFdleilr xdGdl zEdWrBti `NW ©¥¨§¦¨¥¨¨¤Ÿ¦§©

on wFgx bxdPd did m` la` .FA£¨¦¨¨©¤¡¨¨¦
xnXdl bxFdl zEdW didW bxFdd©¥¤¨¨¨©¥§¦¨¥
cifnl aFxw `Ed ixd ,bxdPA rFBtNn¦¦§©©¤¡¨£¥¨§¥¦

dlFB Fpi`e(`"f):bk dxez §¥¤
(bk).da úeîé øLà ïáà ìëá Bà§¨¤¤£¤¨¨

xnFlkE ,mcFTd wEqRd lr aqEn Fpi ¥̀¨©©¨©¥§©
zEni xW` oa` lM eilr KilWd F`'¦§¦¨¨¨¤¤£¤¨
'oa` lM F`' xn`p did oM ENi`W ,'DÄ¤¦¥¨¨¤¡¨¨¤¤
,`Ed xvw `xwn `N` ,('lkA' `le)§Ÿ§¨¤¨¦§¨¨¨
DA zEni xW` oa` lkA F` :FWExitE¥§¨¤¤£¤¨¨

EdMd(i"`a ,m"`x): ¦¨
.úBàø àìaEd`x `NW dpeEMd oi` §Ÿ§¥©©¨¨¤Ÿ¨¨

DA zEni xW`' aEzMd WxRzie] zOW¤¥§¦§¨¥©¨£¤¨¨
`N` ,['zF`x `lAEd`x `NWdMdWM §Ÿ§¤¨¤Ÿ¨¨§¤¦¨

xW` oa` lkA F`' xn`p ENi`kE] FzF`§¦¤¡©§¨¤¤£¤
DA zEniEdMd['zF`x `lA(m"`x): ¨¨¦¨§Ÿ§

.åéìò ìtiåExn` o`Mn:minkg ©©¥¨¨¦¨¨§£¨¦
bxFddbbFWAdcixi KxCoFbM - ©¥§¥¤¤§¦¨§

F` ,Fxiag lr ltpe mNEqA cxIW¤¨©§¨§¨©©£¥
lr utgd ltpe dHnl utg cixFd¦¥¤§©¨§¨©©¥¤©

df ixd ,Fxiag;dlFBbxFdd la`KxC £¥£¥¤¤£¨©¥¤¤
diIlr-lr ltpe mNEqA dlrW oFbM £¦¨§¤¨¨§¨§¨©©

ltpe dlrnl utg dlrd F` ,Fxiag£¥¤¡¨¥¤§©§¨§¨©
,Fxiag lr utgddlFb Fpi`zekn) ©¥¤©£¥¥¤

(:f:ck dxez
(dk).ìBãbä ïäkä úBî ãòoipr dn ©©Ÿ¥©¨¨¦§©

itl ?zElbl lFcBÎodk iIg`EdW ©¥Ÿ¥¨§¨§¦¤
(lFcBd odMd)dpikW zFxWdl `a ©Ÿ¥©¨¨§©§§¦¨

mdini Kix`dlE ,l`xUiaici lr] §¦§¨¥§©£¦§¥¤©§¥
l"fg Exn`W FnM ,mixRknd zFpAxTd©¨§¨©§©§¦§¤¨§

(`k ,k zeny i"yx d`x ,exzi `zlikn)gAfOd'©¦§¥©

,['mc` lW eini Kix`dl `xap¦§¨§©£¦¨¨¤¨¨
EFzOErlz` wNql `A gvFxd §¨¨¥©¨§©¥¤

l`xUIn dpikXdl"fg Exn`W FnM] ©§¦¨¦¦§¨¥§¤¨§
(.bl zay)ziA minC zEkitW oFrA'©£§¦¨¦¥

zwNYqn dpikWE ,axg WCwOd©¦§¨¨¥§¦¨¦§©¤¤
,['l`xUIn,miIgd ini z` xSwnE ¦¦§¨¥§©¥¤§¥©©¦

KkitlÎodk iptl `dIW i`ck Fpi` §¦¨¥§©¤§¥¦§¥Ÿ¥
lFcBxEci gvFxdW iE`x oi` - ¨¥¨¤¨¥©¨

`N` ,lFcBd odMd mr zg` dtitkA¦§¦¨©©¦©Ÿ¥©¨¤¨
ÎodM lW eiIg ini lM hlwn xirA aWi¥¥§¦¦§¨¨§¥©¨¤Ÿ¥

lFcB(ixtq)Fl didW itl :xg` xaC . ¨¨¨©¥§¦¤¨¨
rx`z `NW lNRzdl lFcBÎodkl§Ÿ¥¨§¦§©¥¤Ÿ¤¡©

,eiIgA l`xUil Ff dlTYdxn` Kkl ©¨¨§¦§¨¥§©¨§¨¨§¨
iniA diElY gvFxd zElB `dYW dxFY¨¤§¥¨¨¥©§¨¦¥
ixrA miaWFIde ,lFcBÎodM lW eiIg©¨¤Ÿ¥¨§©§¦§¨¥
,zEnIW eilr millRzn hlwn¦§¨¦§©§¦¨¨¤¨

zlAwzn mzNtzE(.`i zekn)(miyxtn): §¦¨¨¦§©¤¤
.Lãwä ïîLa BúBà çLî øLàitl £¤¨©§¤¤©Ÿ¤§¦

FhEWt,`xwn lWzF`xwOd on §¤¦§¨¦©¦§¨



נג irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy
מדּבר, הּכתּוב ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ּבֹו: לכּתב ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו נתנה לא לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹמחט,
ׁשּבהֹורג  למעלה, האמּורים על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה אׁשרֿימּות ּבכלֿאבן "אֹו למּטה: אֹומר הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרי

מדּבר  הּכתּוב .ּבמזיד ְְִֵֵַַָ

(æé)çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי) יד מלא ּבּה da.ׁשּיׁש ˙eÓÈŒ¯L‡∑ ׁשּנאמר לפי ּכתרּגּומֹו. להמית, ׁשעּור ּבּה ׁשּיׁש ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»»ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
כא) ּבּה"(שמות "אׁשרֿימּות נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ׁשעּור. בּה נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש "והּכה :. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

(çé)çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי אתֿאמתֹו(שמות אֹו אתֿעבּדֹו איׁש יּכה "וכי ּכל : יכֹול ּבּׁשבט". ƒ¿ƒ≈»ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
להמית  ּכדי ּבֹו ׁשּיהא ּבֹו", ֿ ימּות "אׁשר ּבעץ: נאמר לכ .ׁשהּוא? ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(èé)àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬
:epúîé§¦¤«

i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑ מקלט ערי ּבתֹו .אפּלּו ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàåäiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈
:úîiå©¨«Ÿ

i"yx£‰i„ˆa∑ ּבמארב "ּבכמנא" .ּכתרּגּומֹו ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

qÓÎ˙יז  ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò˙Óc ‡·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח  ‡È‰c ‡„Èa ·Ò˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

k„יט  ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ‡כ  È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

xW`' FA aFYkl xEriW dxFY Fa¨¦¦§£¤
xn`Y m`e .'FA zEnibxFdAW oiPn ¨§¦Ÿ©¦©¦¤§¥

`OW ,aEzMd xAcn cifnAbxFdA §¥¦§©¥©¨¤¨§¥
,xAcn aEzMd bbFWAEpcOll `aE §¥©¨§©¥¨§©§¥

Fbxd m` dzin aiIg bbFXd s`W¤©©¥©¨¦¨¦£¨
?zindl iE`xd xacAxnF` `Ed ixd §¨¨¨¨§¨¦£¥¥

dHnl(bk weqt)xW` oa` lka F`' §©¨§¨¤¤£¤
,''Fbe zF`x `lA DA zEnibxFdde ¨¨§Ÿ§§§©¥

ÎiRÎlrÎs`e ,bbFW Edixd 'zF`x `lA'§Ÿ§£¥¥§©©¦
eilre ,'DA zEni xW`' FA xn`p ok¥¤¡©£¤¨¨§¨¨

xn`p(dk weqt)z` dcrd EliSde' ¤¡©§¦¦¨¥¨¤
Fz` EaiWde mCd l`B cIn gvxd̈Ÿ¥©¦©Ÿ¥©¨§¥¦Ÿ
bxFddW ixd ,'Fhlwn xir l` dcrd̈¥¨¤¦¦§¨£¥¤©¥
dlFB `N` dzin aiIg Fpi` bbFWA§¥¥©¨¦¨¤¨¤
WIW oa`A FbxdWM s` ,hlwn xirl§¦¦§¨©§¤£¨§¤¤¤¥

KkaE ,zindl icM DAlr cOl ¨§¥§¨¦§¨¦¥©
dlrnl mixEn`d(`kÎfh miweqt) ¨£¦§©§¨

xAcn aEzMd cifnA bxFdAW¤§¥§¥¦©¨§©¥
(miyxtn):fi dxez

(fi).ãé ïáàaoa`A ,xnFlMDA WIW §¤¤¨§©§¤¤¤¤¨

ci `lnz` z`Nnnd dlFcB oa` - §Ÿ¨¤¤§¨©§©¥¤
cId sM(ixtq)(c"c): ©©¨

.da úeîé øLàxEriW DA WIW £¤¨¨¤¤¨¦
FnEBxzM ,zindl`idC' :qFlwpE`A §¨¦§©§§§§§¦

Kixv KkitlE ,'DA zEni iC zQnk§¦©¦§©§¦¨¨¦
ci `lnM `di oa`d xEriXW.Eitl ¤¦¨¤¤§¥¦§Ÿ¨§¦

xn`PWmihRWn zWxtA(gi ,`k zeny) ¤¤¡©§¨¨©¦§¨¦
`le ,'oa`A Edrx z` Wi` dMde'§¦¨¦¤¥¥§¤¤§Ÿ

DA ozpaEzMd,xEriWKM KFYnE ¨©¨©¨¦¦¨
lFkimc` bxFdd iM xnFl iziid ¨¨¦¦©¦©¥¨¨

EdMd m` ENit` dzin aiIg cifnA§¥¦©¨¦¨£¦¦¦¨
oa`Axn`p Kkl - `EdWÎlMo`M §¤¤¨¤§¨¤¡©¨

,'DA zEni xW`'aiIg Fpi`W EpcOll £¤¨¨§©§¥¤¥©¨
DA WIW oa`A EdMdWM `N` dzin¦¨¤¨§¤¦¨§¤¤¤¥¨

zindl icM(ixtq)(i"`a):gi dxez §¥§¨¦
(gi)ãé õò éìëa BàFA zEni xW`. ¦§¦¥¨£¤¨

xn`PW itlmihRWn zWxtAzeny) §¦¤¤¡©§¨¨©¦§¨¦
(k ,`klTnA FCar z` dMOd oFc` oicA§¦¨©©¤¤©§§©¥
:znEz` F` FCar z` Wi` dMi ike' ¥§¦©¤¦¤©§¤

haXA Fzn`mwPi mwp Fci zgY znE', £¨©¥¤¥©©¨¨Ÿ¦¨¥

KM KFYnElFkioFc`dW xnFl iziid ¦¨¨¨¦¦©¤¨¨
lTOd did m` ENit` dzin aiIgÎlM ©¨¦¨£¦¦¨¨©©¥¨

,`EdWFf d`Mdn zn z`f lkA m`- ¤¦§¨Ÿ¥¥©¨¨
xn`p Kklo`MbxFdAAilkur §¨¤¡©¨§¥§§¦¥

'FA zEni xW`',KixSW EpcOll £¤¨§©§¥¤¨¦
zindl icM Fa `dIW(ixtq)zeny i"yx) ¤§¥§¥§¨¦

(my:hi dxez
(hi).Bá BòâôaxnFl cEnlY dn §¦§©©§©

xn`p xaM ixd ,'EPzini `Ed Fa FrbtA'§¦§§¦¤£¥§¨¤¡©
z` zini `Ed mCd l`B' okl mcFw¤¨¥Ÿ¥©¨¨¦¤
i`Xx mCd l`FBW EpcOll ?'gvxd̈Ÿ¥©§©§¥¤¥©¨©©

cifnA gvFxd z` zindlKFza ENit` §¨¦¤¨¥©§¥¦£¦§
,hlwn ixrgvFxd mW hlnp m` ¨¥¦§¨¦¦§©¨¨¥©

ixr oi`W itl ,oiCÎziA zEWxA `NW¤Ÿ¦§¥¦§¦¤¥¨¥
bbFXd z` `N` zFhlFw hlwn,m"`x) ¦§¨§¤¨¤©¥

(i"`a:k dxez
(k).äiãöaFWExiRFnEBxzM ¦§¦¨¥§©§

:qFlwpE`A,ax`nA - '`pnkA' §§§§©§¨§©£¨
Fbxdl dpeEkA Fl ax`W xnFlMd`x) §©¤¨©§©¨¨§¨§

(bi ,`k zeny i"yx:`k dxez

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(àë)äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöøŸ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìk̈§¦−§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑ עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו .ּבאנס. ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìò̈−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא אמרּו:(מכות מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִָָ
ּגֹולה  אינֹו עלּיה, ּדר ּגֹולה. ירידה, ּדר .ההֹורג ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

(ãë)ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬
:älàä íéètLnä©¦§¨¦−¨¥«¤

(äë)ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨
Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò da áLéå§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

:Lãwä ïîLa§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑ את לסּלק ּבא והרֹוצח ימיהם, ּולהארי ּביׂשראל ׁשכינה להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לכהן  לֹו ׁשהיה לפי אחר: ּדבר ּגדֹול. ּכהן לפני ׁשּיהא ּכדאי אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר מּיׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשכינה
ּבחּייו  ליׂשראל זֹו ּתּקלה ּתארע ׁשּלא להתּפּלל ‰L„w.ּגדֹול ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡∑ מן ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְִִ

‡˙˜ÏË‡כא  dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב  B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג  ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד  Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zLk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡iÈc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈

Ï‡bכה  „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zLk Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zLk d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).òúôaoeEMzn did `NW xnFlM §¤©§©¤Ÿ¨¨¦§©¥
xaCd Fl rxi` `N` ,llM KklqpF`A §¨§¨¤¨¥©©¨¨§¤

la` ,bbFWl dnFCd qpF`l dpeEMd]©©¨¨§¤©¤§¥£¨
.[dlFB Fpi` xEnB qpF`FnEBxze ¤¨¥¤§©§

:qFlwpE`A'sikzA'xnFlM ,KEnqA - §§§¦§¥§¨§©
didWbxdPdFl did `le Fl KEnq ¤¨¨©¤¡¨¨§Ÿ¨¨
bxFdleilr xdGdl zEdWrBti `NW ©¥¨§¦¨¥¨¨¤Ÿ¦§©

on wFgx bxdPd did m` la` .FA£¨¦¨¨©¤¡¨¨¦
xnXdl bxFdl zEdW didW bxFdd©¥¤¨¨¨©¥§¦¨¥
cifnl aFxw `Ed ixd ,bxdPA rFBtNn¦¦§©©¤¡¨£¥¨§¥¦

dlFB Fpi`e(`"f):bk dxez §¥¤
(bk).da úeîé øLà ïáà ìëá Bà§¨¤¤£¤¨¨

xnFlkE ,mcFTd wEqRd lr aqEn Fpi ¥̀¨©©¨©¥§©
zEni xW` oa` lM eilr KilWd F`'¦§¦¨¨¨¤¤£¤¨
'oa` lM F`' xn`p did oM ENi`W ,'DÄ¤¦¥¨¨¤¡¨¨¤¤
,`Ed xvw `xwn `N` ,('lkA' `le)§Ÿ§¨¤¨¦§¨¨¨
DA zEni xW` oa` lkA F` :FWExitE¥§¨¤¤£¤¨¨

EdMd(i"`a ,m"`x): ¦¨
.úBàø àìaEd`x `NW dpeEMd oi` §Ÿ§¥©©¨¨¤Ÿ¨¨

DA zEni xW`' aEzMd WxRzie] zOW¤¥§¦§¨¥©¨£¤¨¨
`N` ,['zF`x `lAEd`x `NWdMdWM §Ÿ§¤¨¤Ÿ¨¨§¤¦¨

xW` oa` lkA F`' xn`p ENi`kE] FzF`§¦¤¡©§¨¤¤£¤
DA zEniEdMd['zF`x `lA(m"`x): ¨¨¦¨§Ÿ§

.åéìò ìtiåExn` o`Mn:minkg ©©¥¨¨¦¨¨§£¨¦
bxFddbbFWAdcixi KxCoFbM - ©¥§¥¤¤§¦¨§

F` ,Fxiag lr ltpe mNEqA cxIW¤¨©§¨§¨©©£¥
lr utgd ltpe dHnl utg cixFd¦¥¤§©¨§¨©©¥¤©

df ixd ,Fxiag;dlFBbxFdd la`KxC £¥£¥¤¤£¨©¥¤¤
diIlr-lr ltpe mNEqA dlrW oFbM £¦¨§¤¨¨§¨§¨©©

ltpe dlrnl utg dlrd F` ,Fxiag£¥¤¡¨¥¤§©§¨§¨©
,Fxiag lr utgddlFb Fpi`zekn) ©¥¤©£¥¥¤

(:f:ck dxez
(dk).ìBãbä ïäkä úBî ãòoipr dn ©©Ÿ¥©¨¨¦§©

itl ?zElbl lFcBÎodk iIg`EdW ©¥Ÿ¥¨§¨§¦¤
(lFcBd odMd)dpikW zFxWdl `a ©Ÿ¥©¨¨§©§§¦¨

mdini Kix`dlE ,l`xUiaici lr] §¦§¨¥§©£¦§¥¤©§¥
l"fg Exn`W FnM ,mixRknd zFpAxTd©¨§¨©§©§¦§¤¨§

(`k ,k zeny i"yx d`x ,exzi `zlikn)gAfOd'©¦§¥©

,['mc` lW eini Kix`dl `xap¦§¨§©£¦¨¨¤¨¨
EFzOErlz` wNql `A gvFxd §¨¨¥©¨§©¥¤

l`xUIn dpikXdl"fg Exn`W FnM] ©§¦¨¦¦§¨¥§¤¨§
(.bl zay)ziA minC zEkitW oFrA'©£§¦¨¦¥

zwNYqn dpikWE ,axg WCwOd©¦§¨¨¥§¦¨¦§©¤¤
,['l`xUIn,miIgd ini z` xSwnE ¦¦§¨¥§©¥¤§¥©©¦

KkitlÎodk iptl `dIW i`ck Fpi` §¦¨¥§©¤§¥¦§¥Ÿ¥
lFcBxEci gvFxdW iE`x oi` - ¨¥¨¤¨¥©¨

`N` ,lFcBd odMd mr zg` dtitkA¦§¦¨©©¦©Ÿ¥©¨¤¨
ÎodM lW eiIg ini lM hlwn xirA aWi¥¥§¦¦§¨¨§¥©¨¤Ÿ¥

lFcB(ixtq)Fl didW itl :xg` xaC . ¨¨¨©¥§¦¤¨¨
rx`z `NW lNRzdl lFcBÎodkl§Ÿ¥¨§¦§©¥¤Ÿ¤¡©

,eiIgA l`xUil Ff dlTYdxn` Kkl ©¨¨§¦§¨¥§©¨§¨¨§¨
iniA diElY gvFxd zElB `dYW dxFY¨¤§¥¨¨¥©§¨¦¥
ixrA miaWFIde ,lFcBÎodM lW eiIg©¨¤Ÿ¥¨§©§¦§¨¥
,zEnIW eilr millRzn hlwn¦§¨¦§©§¦¨¨¤¨

zlAwzn mzNtzE(.`i zekn)(miyxtn): §¦¨¨¦§©¤¤
.Lãwä ïîLa BúBà çLî øLàitl £¤¨©§¤¤©Ÿ¤§¦

FhEWt,`xwn lWzF`xwOd on §¤¦§¨¦©¦§¨



irqnנד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy
הּקדׁש". ּבׁשמן אֹותֹו הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: אּלא מׁשחֹו, מי ּפירׁש ׁשּלא הּוא, הּקצרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמקראֹות
אחר  ּומּנּו ּגדֹול ּכהן מת ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד  ׁשאם ללּמד ּדבר, לראית מּכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹורּבֹותינּו
לכהן, מׁשחֹו הּוא וכי אֹותֹו", "אׁשר ֿמׁשח ׁשּנאמר: ׁשני, ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר ּדינֹו, נגמר מּכאן ּולאחר ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתחּתיו,

את  להביא אּלא אֹותֹו? מׁשח הּכהן ּבמיתתֹואֹו ׁשּמחזירֹו ּבימיו, ב)הּנמׁשח יא .(מכות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(åë)øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬
:änL ñeðé̈−¨«¨

(æë)Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם (מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא .הרי ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

(çë)ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:Búfçà£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ ּבארץֿיׂשראל ׁשּנֹוהגת זמן ּכל לארץ ּבחּוצה נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´
:úeîì Lôðá äðòé-àì ãçà¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙŒ‰kÓŒÏk∑הּנפׁש את ׁשהּכה על להרגֹו Áˆ¯È.הּבא ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑ ּובהתראה ׁשּבמזיד ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְִִֵֶֶַָָָ
.הרגֹו ֲָ

˜¯È˙כו  ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜¯Ú Èc d˙e·ÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

ÌeÁ˙Ïכז  ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

eÓÈc˙כח  „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dzÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט  ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

È˙ל  ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Wxit `NW ,`Ed mixvTdaEzMdin ©§¨¦¤Ÿ¥©©¨¦
`N` ,FgWn`Ed ixdFnMxn`PW §¨¤¨£¥§¤¤¡©

onWA FzF` gWFOd FgWn xW`'£¤§¨©¥©§¤¤
e .'WcTdmlE`EdEWxc EpizFAx ©Ÿ¤§¨©¥§¨

zFMn zkQna(:`i)xaC zii`xl- §©¤¤©¦§¨©¨¨
:dkldÎxaC df oFWNn gikFdl§¦©¦¨¤§©£¨¨

`A aEzMdW`NW cr m`W ,cOll ¤©¨¨§©¥¤¦©¤Ÿ
FpiC xnbpzFlbl gvFxd lWzn ¦§©¦¤¨¥©¦§¥

EPinE ,lFcBd odMdlFcB odMxg` ©Ÿ¥©¨¦Ÿ¥¨©¥
FpiC xnbp oMn xg`lE ,eiYgYlW ©§¨§©©¦¥¦§©¦¤

,zFlbl gvFxdxfFgzElBd on gvFxd ¨¥©¦§¥¨¥©¦©¨
lW FzzinAd lFcBd odMd,ipWÎs` §¦¨¤©Ÿ¥©¨©¥¦©

xace .dgivxd ixg` dPnzPW iRÎlr©¦¤¦§©¨©£¥¨§¦¨§¨¨
KFYn Epcnl dfgWn xW`' xn`PW ¤¨©§¦¤¤¡©£¤¨©

'FzF`,in WExitA WxRzp `NW¤Ÿ¦§¨¥§¥¦

`N` xAcn aEzMd oi`e li`Fde ,FgWn§¨§¦§¥©¨§©¥¤¨
DFnzl WIW ixd ,gvFxde odMd lr©©Ÿ¥§¨¥©£¥¤¥¦§©

:df oFWl lr`Ed ike(gvFxd)FgWn ©¨¤§¦¨¥©§¨
FzF` gWn odMd F` ,odMlz`) ©Ÿ¥©Ÿ¥¨©¤

(gvFxd`N` !?oFWl aEzMd hwp Kkl ¨¥©¤¨§¨¨©©¨¨
icM ,df`iadl(zFAxl)z`odMd ¤§¥§¨¦§©¤©Ÿ¥
lFcBdeiniA gWnPdgvFxd lW ©¨©¦§¨§¨¨¤¨¥©

,gvxW ixg`Wdf lFcB odM s` ©£¥¤¨©¤©Ÿ¥¨¤
Fzzina FxifgOzElBd on ©£¦§¦¨¦©¨

(miyxtn):ek dxez
(fk).íc Bì ïéàFf dbixd oi` ,xnFlM ¥¨§©¥£¦¨

`N` ,dgivxM zaWgp mCd l`FB lW¤¥©¨¤§¤¤¦§¦¨¤¨
Fl oi`W zOd z` bxFdM `Ed ixd£¥§¥¤©¥¤¥

,mCgvFxd lW FnC xYEdW itli"yx) ¨§¦¤©¨¤¨¥©
(` ,ak zeny:gk dxez

(hk).íëéúBáLBî ìëalkA ,xnFlM §Ÿ§¥¤§©§¨
KkaE .miaWFi mY`W mFwncOl ¨¤©¤§¦§¨¦¥

aEzMddPhw oixcdpq `dYWÎziA - ©¨¤§¥©§¤§¦§©¨¥
mipCW mipiIC dWlWE mixUr lW oiC¦¤¤§¦§¨©¨¦¤¨¦

,zFWtp ipiCzbdFpmB,ux`lÎdvEgA ¦¥§¨¤¤©§¨¨¨¤
W onf lMoixcdpQÎux`A zbdFP ¨§©¤©§¤§¦¤¤§¤¤

l`xUi(.f zekn):l dxez ¦§¨¥
(l)Lôð äkî ìkz` gvxi micr itl ¨©¥¤¤§¦¥¦¦§©¤

gvxd.:FWExiR Kke ,`Ed xvw `xwn ¨Ÿ¥©¦§¨¨¨§¨¥
,FpiC `Ed KM ,Wtp dMOd gvFx lM̈¥©©©¤¤¤¨¦

WWtPd z` dMdW lr Fbxdl `Ad ¤©¨§¨§©¤¦¨¤©¨¤
EPbxdi micr itl(oexkfd): §¦¥¦©©§¤

.çöøé íéãò éôìEPbxdi `l ,xnFlM §¦¥¦¦§©§©Ÿ©©§¤
micr iR lr `N`cifnAW EcirIW ¤¨©¦¥¦¤¨¦¤§¥¦

Fbxd d`xzdaE(ixtq):`l dxez §©§¨¨£¨

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(àì)òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîì̈®¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז ּבממֹון (כתובות יּפטר .לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåáeL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ
ì:ïäkä úBî-ãò õøàa úáL ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ מּגלּות נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ׁשּנס למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּכהן  ימּות ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּתן לּנס∑ÒeÏ.ּבממֹון ּובקמץ)ּכמֹו ּכמֹו(ּבׁשוא ב), "ׁשּובי (מיכה : ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ»ְְְְְִֵַָָָ

וכן הּמלחמה. מן ׁשּׁשבּו – ג)מלחמה" וכן(צפניה מּמֹועד", ה)"נּוגי "ׁשּוב"(יהושע ּתאמר ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ּכלֹומר  "נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ּכן ּכבר, ׁשּמל מי על ּו"מּול" ּכבר, ׁשּׁשב מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל
לא  הּגלּות, מן לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ּותפרׁשהּו: לברח, – "לנּוס" ּתאמר ואם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֻמברח.

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי ּבארץ", לׁשבת "לׁשּוב יאמר: היא .ידעּתי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(âì)ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈
éðçé àeäøLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´

:BëôL íãa íà-ék da-CtLª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈÁ˙Œ‡ÏÂ∑ תחייבּון ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, .ולא ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

‰e‡לא  Èc ÏBË˜ L‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

È¯˜Ï˙לב  ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡‰k«¬»

‡¯Èלג  da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l)øôë eç÷ú àìågvx Wtpl.`l §Ÿ¦§Ÿ¤§¤¤Ÿ¥©Ÿ
z` EWipri `NW cOll aEzMd `Ä©¨§©¥¤Ÿ©£¦¤
WpFrl sqFpA oFnn mNWl gvFxd̈¥©§©¥¨§¨§¤
xidfdl aEzMd `A `N` ,dziOd©¦¨¤¨¨©¨§©§¦

cifnA gvFxdWxhRi `lWpFrn ¤¨¥©§¥¦Ÿ¦¨¥¥¤
dziOdoFnnAxtFM mElWY ici lr - ©¦¨§¨©§¥©§¤

gvxPd iWxFil(:fl zeaezk) §§¥©¦§¨
(oexkfd):al dxez

(al)øéò ìà ñeðì øôë eç÷ú àìå§Ÿ¦§Ÿ¤¨¤¦
.Bèì÷î,xnFlMqPW inl(gxAW) ¦§¨§©§¦¤¨¤¨©

hlwn xir l`xg`n,bbFWA bxdW ¤¦¦§¨¥©©¤¨©§¥
KkA Fxhtl icM xtFM EPOn EgwY l ©̀¦§¦¤¤§¥§¨§§¨

bbFWA gvFxW itl ,zElBd onFpi` ¦©¨§¦¤¥©§¥¥
.oFnnA zElBn xhtpaEzMd KWnde ¦§¨¦¨§¨§¤§¥©¨

'odMd zFn cr ux`A zaWl aEWl'¨¨¤¤¨¨¤©©Ÿ¥
dvxIW gvFxd on lAwp `NW :FWExiR¥¤Ÿ§©¥¦¨¥©¤¦§¤

xtFM oYilicMaEWllkEie zElBd on ¦¥¤§¥¨¦©¨§©
odMd zEni mxhA ux`A zaWl̈¤¤¨¨¤§¤¤¨©Ÿ¥

(:fl zeaezk):
.ñeðìFWExiR oi` ,o`M xEn`d 'qEpl' ¨¨¨¨¨¥¥

`N` ,cizrl 'hlOdl' FnMFnM §§¦¨¥¤¨¦¤¨§
ENi`kE ,xarA 'hlnpl'xn`p.'qpl' §¦§©¤¨¨§¦¤¡©§¨

mc`l xtFM EgwY `l :aEzMd WExitE¥©¨Ÿ¦§¤§¨¨
qp xaM xW` dfM EpiidC - 'qEp'§©§¨¤£¤§¨¨
zFpFWl EpivnE .hlwOd xirl hlnpe§¦§©§¦©¦§¨¨¦§

,df znbEcM'dngln iaEW' FnMdkin) §§©¤§¥¦§¨¨
(g ,adnglOd on EaXW -dgkFY] ¤¨¦©¦§¨¨¨¨

iklFd z` milfFB EidW ,mirWxl̈§¨¦¤¨§¦¤§¥
,lM xqFgA mzF` mixizFnE mikxCd©§¨¦¦¦¨§¤Ÿ

[dnglOn ExfgW inMibEp' oke , §¦¤¨§¦¦§¨¨§¥¥
'crFOn(gi ,b diptv)zix`Wl iEPiM] ¦¥¦¦§¥¦

awr xrve oFbi i`ln EidW ,l`xUi¦§¨¥¤¨§¥¥¨¨©©¥¤
[dlE`Bd onf xEgi`milEn iM' oke , ¦§©©§¨§¥¦¦

'Eid(d ,d ryedi)E`vIW l`xUi ipA] ¨§¥¦§¨¥¤¨§
`le ,milEdn Eid xaM mixvOn¦¦§©¦§¨¨§¦§Ÿ

[zipW lEnl EkxvEd.zF`xwOd lkA §§¨¥¦§¨©¦§¨
'lErR' oFWl mi`vFn Ep` ,ElNd©¨¨§¦§¨
,o`M xEn`d 'qEp' znbEcM§§©¨¨¨
FA dzUrp xaMW FzErnWOW¤©§¨¤§¨¤¤§¨

oMW ;dNErRd'aEW' xn`Y xW`M ©§¨¤¥©£¤Ÿ©
in lr 'lEn'E ,xaM aXW in lr©¦¤¨§¨©¦
in lr 'qEpl' xn`Y oM ,xaM lOW¤¨§¨¥Ÿ©¨©¦
xnFlM ,'qEp' EdxFwe ,xaM qPW¤¨§¨§¥§©

.gxaEnjezn df eyexit giken i"yx §¨

:oiprdxn`Y m`eoFWl iM'qEpl' §¦Ÿ©¦§¨
o`M FWExiRE ,gFxaldf itl ¥¨¦§©§¦¤

WIW inl xtk Egwz `l :EdWxtz§¨§¥Ÿ¦§Ÿ¤§¦¤¤
,gFxal FlicMzElBd on Fxhtloiir) ¦§©§¥§¨§¦©¨

(ixtqiYrci `l -oM m`xn`i Ki`d Ÿ¨©§¦¦¥©¥¥¨¥
aEzMd KWndAzaWl aEWl' §¤§¥©¨¨¨¤¤

okidnE ,qp `l oiicr ixd ,'ux`Ä¨¤£¥£©¦Ÿ¨¥¥¨
,aEWixaMW inA KgxMÎlr `N` ¨¤¨©¨§¨§¦¤§¨

xtFM oYil `aE ,xAcn aEzMd hlnp¦§©©¨§©¥¨¦¥¤
aEWl icM(g"eyl):bl dxez §¥¨

bl)(eôéðçú àìåux`d z`.oFWl §Ÿ©£¦¤¨¨¤§
WxRzn Fpi` o`M xEn`d 'dREpg'£¨¨¨¨¥¦§¨¥
KWndA ixdW ,hEWRd FrnWnM§©§¨©¨¤£¥§¤§¥
z` sipgi `Ed mCd iM' xn`p aEzMd©¨¤¡©¦©¨©£¦¤
`N` .mcA dREpg KiIX dnE ,'ux`d̈¨¤©©¨£¨§¨¤¨

:FrnWnFnEBxzM ,EriWxz `l ©§¨Ÿ©§¦§©§
:qFlwpE`A.'oEaiIgz `le'oFWle §§§§¨§©§§¨

rWxd z` aEzMd dPiMW `Ed l`WEn§¨¤¦¨©¨¤¨¤©
md mirWxdW itl ,'dREpg' oFWlA¦§£¨§¦¤¨§¨¦¥
:aEzMd KWnd WxRzn mB Kke .mitpg£¥¦§¨©¦§¨¥¤§¥©¨

ux`d z` riWxi mCd zkitW iM,m"`x) ¦§¦©©¨©§¦©¤¨¨¤
(`"eb:cl dxez



נה irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy
הּקדׁש". ּבׁשמן אֹותֹו הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: אּלא מׁשחֹו, מי ּפירׁש ׁשּלא הּוא, הּקצרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמקראֹות
אחר  ּומּנּו ּגדֹול ּכהן מת ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד  ׁשאם ללּמד ּדבר, לראית מּכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹורּבֹותינּו
לכהן, מׁשחֹו הּוא וכי אֹותֹו", "אׁשר ֿמׁשח ׁשּנאמר: ׁשני, ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר ּדינֹו, נגמר מּכאן ּולאחר ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתחּתיו,

את  להביא אּלא אֹותֹו? מׁשח הּכהן ּבמיתתֹואֹו ׁשּמחזירֹו ּבימיו, ב)הּנמׁשח יא .(מכות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(åë)øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬
:änL ñeðé̈−¨«¨

(æë)Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם (מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא .הרי ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

(çë)ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:Búfçà£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ ּבארץֿיׂשראל ׁשּנֹוהגת זמן ּכל לארץ ּבחּוצה נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´
:úeîì Lôðá äðòé-àì ãçà¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙŒ‰kÓŒÏk∑הּנפׁש את ׁשהּכה על להרגֹו Áˆ¯È.הּבא ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑ ּובהתראה ׁשּבמזיד ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְִִֵֶֶַָָָ
.הרגֹו ֲָ

˜¯È˙כו  ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜¯Ú Èc d˙e·ÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

ÌeÁ˙Ïכז  ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

eÓÈc˙כח  „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dzÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט  ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

È˙ל  ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Wxit `NW ,`Ed mixvTdaEzMdin ©§¨¦¤Ÿ¥©©¨¦
`N` ,FgWn`Ed ixdFnMxn`PW §¨¤¨£¥§¤¤¡©

onWA FzF` gWFOd FgWn xW`'£¤§¨©¥©§¤¤
e .'WcTdmlE`EdEWxc EpizFAx ©Ÿ¤§¨©¥§¨

zFMn zkQna(:`i)xaC zii`xl- §©¤¤©¦§¨©¨¨
:dkldÎxaC df oFWNn gikFdl§¦©¦¨¤§©£¨¨

`A aEzMdW`NW cr m`W ,cOll ¤©¨¨§©¥¤¦©¤Ÿ
FpiC xnbpzFlbl gvFxd lWzn ¦§©¦¤¨¥©¦§¥

EPinE ,lFcBd odMdlFcB odMxg` ©Ÿ¥©¨¦Ÿ¥¨©¥
FpiC xnbp oMn xg`lE ,eiYgYlW ©§¨§©©¦¥¦§©¦¤

,zFlbl gvFxdxfFgzElBd on gvFxd ¨¥©¦§¥¨¥©¦©¨
lW FzzinAd lFcBd odMd,ipWÎs` §¦¨¤©Ÿ¥©¨©¥¦©

xace .dgivxd ixg` dPnzPW iRÎlr©¦¤¦§©¨©£¥¨§¦¨§¨¨
KFYn Epcnl dfgWn xW`' xn`PW ¤¨©§¦¤¤¡©£¤¨©

'FzF`,in WExitA WxRzp `NW¤Ÿ¦§¨¥§¥¦

`N` xAcn aEzMd oi`e li`Fde ,FgWn§¨§¦§¥©¨§©¥¤¨
DFnzl WIW ixd ,gvFxde odMd lr©©Ÿ¥§¨¥©£¥¤¥¦§©

:df oFWl lr`Ed ike(gvFxd)FgWn ©¨¤§¦¨¥©§¨
FzF` gWn odMd F` ,odMlz`) ©Ÿ¥©Ÿ¥¨©¤

(gvFxd`N` !?oFWl aEzMd hwp Kkl ¨¥©¤¨§¨¨©©¨¨
icM ,df`iadl(zFAxl)z`odMd ¤§¥§¨¦§©¤©Ÿ¥
lFcBdeiniA gWnPdgvFxd lW ©¨©¦§¨§¨¨¤¨¥©

,gvxW ixg`Wdf lFcB odM s` ©£¥¤¨©¤©Ÿ¥¨¤
Fzzina FxifgOzElBd on ©£¦§¦¨¦©¨

(miyxtn):ek dxez
(fk).íc Bì ïéàFf dbixd oi` ,xnFlM ¥¨§©¥£¦¨

`N` ,dgivxM zaWgp mCd l`FB lW¤¥©¨¤§¤¤¦§¦¨¤¨
Fl oi`W zOd z` bxFdM `Ed ixd£¥§¥¤©¥¤¥

,mCgvFxd lW FnC xYEdW itli"yx) ¨§¦¤©¨¤¨¥©
(` ,ak zeny:gk dxez

(hk).íëéúBáLBî ìëalkA ,xnFlM §Ÿ§¥¤§©§¨
KkaE .miaWFi mY`W mFwncOl ¨¤©¤§¦§¨¦¥

aEzMddPhw oixcdpq `dYWÎziA - ©¨¤§¥©§¤§¦§©¨¥
mipCW mipiIC dWlWE mixUr lW oiC¦¤¤§¦§¨©¨¦¤¨¦

,zFWtp ipiCzbdFpmB,ux`lÎdvEgA ¦¥§¨¤¤©§¨¨¨¤
W onf lMoixcdpQÎux`A zbdFP ¨§©¤©§¤§¦¤¤§¤¤

l`xUi(.f zekn):l dxez ¦§¨¥
(l)Lôð äkî ìkz` gvxi micr itl ¨©¥¤¤§¦¥¦¦§©¤

gvxd.:FWExiR Kke ,`Ed xvw `xwn ¨Ÿ¥©¦§¨¨¨§¨¥
,FpiC `Ed KM ,Wtp dMOd gvFx lM̈¥©©©¤¤¤¨¦

WWtPd z` dMdW lr Fbxdl `Ad ¤©¨§¨§©¤¦¨¤©¨¤
EPbxdi micr itl(oexkfd): §¦¥¦©©§¤

.çöøé íéãò éôìEPbxdi `l ,xnFlM §¦¥¦¦§©§©Ÿ©©§¤
micr iR lr `N`cifnAW EcirIW ¤¨©¦¥¦¤¨¦¤§¥¦

Fbxd d`xzdaE(ixtq):`l dxez §©§¨¨£¨

irqn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iyiy meil inei xeriy

(àì)òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîì̈®¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז ּבממֹון (כתובות יּפטר .לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåáeL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ
ì:ïäkä úBî-ãò õøàa úáL ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ מּגלּות נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ׁשּנס למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּכהן  ימּות ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּתן לּנס∑ÒeÏ.ּבממֹון ּובקמץ)ּכמֹו ּכמֹו(ּבׁשוא ב), "ׁשּובי (מיכה : ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ»ְְְְְִֵַָָָ

וכן הּמלחמה. מן ׁשּׁשבּו – ג)מלחמה" וכן(צפניה מּמֹועד", ה)"נּוגי "ׁשּוב"(יהושע ּתאמר ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ּכלֹומר  "נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ּכן ּכבר, ׁשּמל מי על ּו"מּול" ּכבר, ׁשּׁשב מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל
לא  הּגלּות, מן לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ּותפרׁשהּו: לברח, – "לנּוס" ּתאמר ואם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֻמברח.

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי ּבארץ", לׁשבת "לׁשּוב יאמר: היא .ידעּתי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(âì)ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈
éðçé àeäøLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´

:BëôL íãa íà-ék da-CtLª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈÁ˙Œ‡ÏÂ∑ תחייבּון ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, .ולא ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

‰e‡לא  Èc ÏBË˜ L‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

È¯˜Ï˙לב  ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡‰k«¬»

‡¯Èלג  da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l)øôë eç÷ú àìågvx Wtpl.`l §Ÿ¦§Ÿ¤§¤¤Ÿ¥©Ÿ
z` EWipri `NW cOll aEzMd `Ä©¨§©¥¤Ÿ©£¦¤
WpFrl sqFpA oFnn mNWl gvFxd̈¥©§©¥¨§¨§¤
xidfdl aEzMd `A `N` ,dziOd©¦¨¤¨¨©¨§©§¦

cifnA gvFxdWxhRi `lWpFrn ¤¨¥©§¥¦Ÿ¦¨¥¥¤
dziOdoFnnAxtFM mElWY ici lr - ©¦¨§¨©§¥©§¤

gvxPd iWxFil(:fl zeaezk) §§¥©¦§¨
(oexkfd):al dxez

(al)øéò ìà ñeðì øôë eç÷ú àìå§Ÿ¦§Ÿ¤¨¤¦
.Bèì÷î,xnFlMqPW inl(gxAW) ¦§¨§©§¦¤¨¤¨©

hlwn xir l`xg`n,bbFWA bxdW ¤¦¦§¨¥©©¤¨©§¥
KkA Fxhtl icM xtFM EPOn EgwY l ©̀¦§¦¤¤§¥§¨§§¨

bbFWA gvFxW itl ,zElBd onFpi` ¦©¨§¦¤¥©§¥¥
.oFnnA zElBn xhtpaEzMd KWnde ¦§¨¦¨§¨§¤§¥©¨

'odMd zFn cr ux`A zaWl aEWl'¨¨¤¤¨¨¤©©Ÿ¥
dvxIW gvFxd on lAwp `NW :FWExiR¥¤Ÿ§©¥¦¨¥©¤¦§¤

xtFM oYilicMaEWllkEie zElBd on ¦¥¤§¥¨¦©¨§©
odMd zEni mxhA ux`A zaWl̈¤¤¨¨¤§¤¤¨©Ÿ¥

(:fl zeaezk):
.ñeðìFWExiR oi` ,o`M xEn`d 'qEpl' ¨¨¨¨¨¥¥

`N` ,cizrl 'hlOdl' FnMFnM §§¦¨¥¤¨¦¤¨§
ENi`kE ,xarA 'hlnpl'xn`p.'qpl' §¦§©¤¨¨§¦¤¡©§¨

mc`l xtFM EgwY `l :aEzMd WExitE¥©¨Ÿ¦§¤§¨¨
qp xaM xW` dfM EpiidC - 'qEp'§©§¨¤£¤§¨¨
zFpFWl EpivnE .hlwOd xirl hlnpe§¦§©§¦©¦§¨¨¦§

,df znbEcM'dngln iaEW' FnMdkin) §§©¤§¥¦§¨¨
(g ,adnglOd on EaXW -dgkFY] ¤¨¦©¦§¨¨¨¨

iklFd z` milfFB EidW ,mirWxl̈§¨¦¤¨§¦¤§¥
,lM xqFgA mzF` mixizFnE mikxCd©§¨¦¦¦¨§¤Ÿ

[dnglOn ExfgW inMibEp' oke , §¦¤¨§¦¦§¨¨§¥¥
'crFOn(gi ,b diptv)zix`Wl iEPiM] ¦¥¦¦§¥¦

awr xrve oFbi i`ln EidW ,l`xUi¦§¨¥¤¨§¥¥¨¨©©¥¤
[dlE`Bd onf xEgi`milEn iM' oke , ¦§©©§¨§¥¦¦

'Eid(d ,d ryedi)E`vIW l`xUi ipA] ¨§¥¦§¨¥¤¨§
`le ,milEdn Eid xaM mixvOn¦¦§©¦§¨¨§¦§Ÿ

[zipW lEnl EkxvEd.zF`xwOd lkA §§¨¥¦§¨©¦§¨
'lErR' oFWl mi`vFn Ep` ,ElNd©¨¨§¦§¨
,o`M xEn`d 'qEp' znbEcM§§©¨¨¨
FA dzUrp xaMW FzErnWOW¤©§¨¤§¨¤¤§¨

oMW ;dNErRd'aEW' xn`Y xW`M ©§¨¤¥©£¤Ÿ©
in lr 'lEn'E ,xaM aXW in lr©¦¤¨§¨©¦
in lr 'qEpl' xn`Y oM ,xaM lOW¤¨§¨¥Ÿ©¨©¦
xnFlM ,'qEp' EdxFwe ,xaM qPW¤¨§¨§¥§©

.gxaEnjezn df eyexit giken i"yx §¨

:oiprdxn`Y m`eoFWl iM'qEpl' §¦Ÿ©¦§¨
o`M FWExiRE ,gFxaldf itl ¥¨¦§©§¦¤

WIW inl xtk Egwz `l :EdWxtz§¨§¥Ÿ¦§Ÿ¤§¦¤¤
,gFxal FlicMzElBd on Fxhtloiir) ¦§©§¥§¨§¦©¨

(ixtqiYrci `l -oM m`xn`i Ki`d Ÿ¨©§¦¦¥©¥¥¨¥
aEzMd KWndAzaWl aEWl' §¤§¥©¨¨¨¤¤

okidnE ,qp `l oiicr ixd ,'ux`Ä¨¤£¥£©¦Ÿ¨¥¥¨
,aEWixaMW inA KgxMÎlr `N` ¨¤¨©¨§¨§¦¤§¨

xtFM oYil `aE ,xAcn aEzMd hlnp¦§©©¨§©¥¨¦¥¤
aEWl icM(g"eyl):bl dxez §¥¨

bl)(eôéðçú àìåux`d z`.oFWl §Ÿ©£¦¤¨¨¤§
WxRzn Fpi` o`M xEn`d 'dREpg'£¨¨¨¨¥¦§¨¥
KWndA ixdW ,hEWRd FrnWnM§©§¨©¨¤£¥§¤§¥
z` sipgi `Ed mCd iM' xn`p aEzMd©¨¤¡©¦©¨©£¦¤
`N` .mcA dREpg KiIX dnE ,'ux`d̈¨¤©©¨£¨§¨¤¨

:FrnWnFnEBxzM ,EriWxz `l ©§¨Ÿ©§¦§©§
:qFlwpE`A.'oEaiIgz `le'oFWle §§§§¨§©§§¨

rWxd z` aEzMd dPiMW `Ed l`WEn§¨¤¦¨©¨¤¨¤©
md mirWxdW itl ,'dREpg' oFWlA¦§£¨§¦¤¨§¨¦¥
:aEzMd KWnd WxRzn mB Kke .mitpg£¥¦§¨©¦§¨¥¤§¥©¨

ux`d z` riWxi mCd zkitW iM,m"`x) ¦§¦©©¨©§¦©¤¨¨¤
(`"eb:cl dxez



irqnנו zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(ãì)da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈
CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−

ô :ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£dÎB˙a ÔÎL È‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא Èa CB˙a ÔÎL '‰ È‡ Èk∑ אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ַ

ּביניהם  (ׁשרּויה) ׁשכינה טמאים, ׁשהם .ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ß fenz g"k ycew zay ß

åì(à)ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåõøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

(â)íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´
:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ ÏÚ ÛÒBÂ∑ אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹור ׁשּה ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáà£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ ׁשּיפסק הּיֹובל עתיד אֹומר: יהּודה רּבי היה ‰Ï·i.מּכאן ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ אין ּכלֹומר ¿ƒƒ¿∆«…≈ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ

daלד  ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
ÈzÎLc ÈÈ ‡‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L ÈzÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈

ÚÏb„א  Èa ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ Èa ˙ÈÚ¯fÓ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡ב  ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt ÈBa¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
ÈBa¯Â Ï‡¯NÈ È·Ï ‡·„Úa ‡ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙·Ï ‡eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג  È·„ ‡iË·L ÈaÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙ÒÁ‡Ó Ô‰zÒÁ‡ ÚÓ˙˙Â ÔÈLÏƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ

:ÚÓzÈ ‡zÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»ƒƒ¿»

Èד  È·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
ÚÓzÈ ‡˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).dëBúa ïëBL éðà øLà,xnFlM £¤£¦¥§¨§©
ux`d idFf iM ,mkvx` z` E`OHY l ©̀¦©§¤©§§¤¦¦¨¨¤

iE`xe ,DkFzA okFW ip` xW``NW £¤£¦¥§¨§¨¤Ÿ
Dz`nEha izF` EpiMWz(i"`a): ©§¦¦§§¨¨

.ìàøNé éða CBúa ïëBL 'ä éðà ék¦£¦¥§§¥¦§¨¥
xn`p xaM ixd ,xnFl cEnlY dn©©§©£¥§¨¤¡©
cOll `N` ?'DkFzA okFW ip` xW`'£¤£¦¥§¨¤¨§©¥

WdpikW ,mi`nh mdW onfA s` ¤©¦§©¤¥§¥¦§¦¨
diExW.mdipiaxdGdl mdilr KkitlE §¨¥¥¤§¦¨£¥¤§¦¨¥

oFMWIW icM ,ux`d z` E`Ohi `NW¤Ÿ§©§¤¨¨¤§¥¤¦§
d`nEhA `le dxdhA mkFzA d"awd§¨§¨¢¨§Ÿ§§¨

(ixtq)(i"`a ,g"na):` dxez

åì(b)ähnä úìçð ìò óñBðåxW` §©©©£©©©¤£¤
mdl dpiidY.oAde ,DWxFi Dpa ixdW ¦§¤¨¨¤¤£¥§¨§¨§©¥

ixdeia` haW lr qgizn`le £¥¦§©¥©¥¤¨¦§Ÿ
zrxbp dlgPdW `vnp ,m`d haWl§¥¤¨¥¦§¨¤©©£¨¦§©©
haWl zxaFre m`d haXn¦¥¤¨¥§¤¤§¥¤

a`d:c dxez ¨¨
(c).ìáBiä äéäé íàå'm`' zaiY §¦¦§¤©¥¥©¦

i`pY oFWlM minrRd aFxA zWOWn§©¤¤§©§¨¦¦§§©
m` dnÎxacA miiElY mixaCdW ,wtqe§¨¥¤©§¨¦§¦¦§©¨¦

E ,didi `l F` didiiAx did o`Mn ¦§¤Ÿ¦§¤¦¨¨¨©¦
,xnF` dcEdiW,wFqtIW laFId cizr §¨¥¤¨¦©¥¤¦§

lMW onfA `N` bdFp laFId oi`W itl§¦¤¥©¥¥¤¨¦§©¤¨

ux`A miaWFi l`xUioikxr ,`xwie `xtq) ¦§¨¥§¦¨¨¤
(:al(l"kyn ,`"eb):

ìáBiä äéäé íàåozlgp dtqFpe 'ebe §¦¦§¤©¥§§¨©£¨¨
'ebe dHOd zlgp lr.dprh Ff oi` ©©£©©©¤¥©£¨

dlgPd xFarY laFId zpWAW ,ztqFp¤¤¤¦§©©¥©£©©£¨
dAiq Dpi` laFId ixdW ,a`d haWl§¥¤¨¨¤£¥©¥¥¨¦¨
mdixaC KWnd `N` .dlgPd zxardl§©£¨©©©£¨¤¨¤§¥¦§¥¤

E ,`Ed mcFTd wEqRA mixEn`d,xnFlM ¨£¦©¨©¥§©
ixdoi`FflaFIA zxfFgW dxikn £¥¥§¦¨¤¤¤©¥

zFxMnPd ux`d zFrwxw lM]¨©§¨¨¨¤©¦§¨
zpWA odilral zFxfFg ,mixg`l©£¥¦§§©§¥¤¦§©

sqk `lA laFId(bi ,dk `xwie)`N` ,[ ©¥§Ÿ¤¤¤¨

irqn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy
ונמצא  לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ואפּלּו חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת מכירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻזֹו

להם  ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת על .ׁשּנֹוספה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(ä)øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

(å)øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ
à íéLðì äðééäz íäéðéòa áBhìähî úçtLîì C ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáà£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

(æ)ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑ לאביה ּבן היה .ׁשּלא ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

(è)Léà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

(é):ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

(àé)äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ∑(ק"כ הּמקרא (ב"ב ּובכל ּתֹולדֹותן. ּכסדר ונּׂשאּו ּבׁשנים מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן ּכאן «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻ
ּכזֹו זֹו ׁשּׁשקּולֹות ּומּגיד, חכמתן, לפי .מנאן ְְְְִִֶַָָָָָָ

ÓÈÓ¯‡ה  ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È·„ ‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו  ˙·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ì¯a ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z ÔB‰ÈÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«

:ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ

Ë·MÓ‡ז  Ï‡¯NÈ È·Ï ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡Ë·L ˙ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ Èa Ôe˜acÈ È‰B˙‰·‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

È·cח  ‡iË·MÓ ‡ÒÁ‡ ˙˙¯È ‡z¯a ÏÎÂ¿»¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»ƒ¿≈
È‰z ‡‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯fÓ „ÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»¿≈
¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙¯È Èc ÏÈ„a ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬»»ƒ

Ë·LÏ‡ט  ‡Ë·MÓ ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
‡iË·L Ôe˜acÈ dzÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡¯Á‡»√»»¬≈¿«¿«¬«¿≈ƒ«¿ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈

a˙י  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿«
:„ÁÙÏ¿̂»¿»

ÚÂ‰יא  ‰kÏÓe ‰Ï‚ÁÂ ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ‰‡Â‰Â«¬»»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿…»
:ÔÈLÏ Ô‰e·‡ ÈÁ‡ È·Ï „ÁÙÏˆ ˙a¿«¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬∆ƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

odia`n cgtlv zFpA EWxIW dlgPd©©£¨¤¨§§§¨§¨¥£¦¤
`Ed oiCde ,`id dXExidXExidW §¨¦§©¦¤©§¨

e ,laFIA zxfFg Dpi`oM m`ENit` ¥¨¤¤©¥§¦¥£¦
xW`MxFfgz `l laFId didi ©£¤¦§¤©¥Ÿ©£

dtqFPW `vnpe ,EphaWl dlgPd©©£¨§¦§¥§¦§¨¤§¨
EpizFa` zlgpxW` dHOd zlgp lr ©£©£¥©©£©©©¤£¤

zFpAcgtlvmdl dpiidYmiWpl §§¨§¨¦§¤¨¨¤§¨¦
(a"a ,`"eb):d dxez

(g).äìçð úLøBé úa ìëålM ,xnFlM §¨©¤¤©£¨§©¨
zWxFi zAd oi`W ,dlgp zWxFId zA©©¤¤©£¨¤¥©©¤¤

M `N`:dia`l oa did `NWh dxez ¤¨§¤Ÿ¨¨¥§¨¦¨
(`i)äöøú äìçîdMlnE dlbge ©§¨¦§¨§¨§¨¦§¨
drpe.z` aEzMd dpOW mFwn lkA §Ÿ¨§¨¨¤¨¨©¨¤

miinrR] cgtlv zFpA lW odizFnW§¥¤¤§§¨§¨©£©¦
qgpR zWxtA(` fk ;bl ek lirl)rWFdiaE , §¨¨©¦§¨¦ª©

(b ,fi)dMln dlbg drpe dlgn' :xn`p [¤¡©©§¨§Ÿ¨¨§¨¦§¨
aEzMd o`M dPiW mrH dnE ,'dvxze§¦§¨©©©¦¨¨©¨
dvxz dlgn' xn`e odizFnW xcq z ¤̀¥¤§¥¤§¨©©§¨¦§¨

`N` ?'drpe dMlnE dlbgeo`pn o`M §¨§¨¦§¨§Ÿ¨¤¨¨§¨¨
aEzMdozNEcb itlFf,mipXA FGn ©¨§¦§¨¨¦©¨¦

ipal odi`EVipA xAcn aEzMde li`Fd¦§©¨§©¥§¦¥¤¦§¥
,odicFc,ozFclFY xcqM E`VpeoMW ¥¤§¦§§¥¤§¨¤¥

iptl `UPdl dxirSd KxC oi ¥̀¤¤©§¦¨§¦¨¥¦§¥
;dxikAdeENi`o`pn `xwOd lka ©§¦¨§¦§¨©¦§¨§¨¨
aEzMdE .oznkg itlo`pOW dOn ©¨§¦¨§¨¨¦©¤§¨¨

xcq itl mrtE oznkg itl mrR©©§¦¨§¨¨©©§¦¥¤
KkA ,ozcilciBnaEzMdzFlEwXW ¥¨¨§¨©¦©¨¤§

EidFfk Ffx`WE miaFHd mdiUrnA ¨¨§©£¥¤©¦§¨
odizFlrn(.kw `xzaÎ`aa oiir)(`"eb): ©£¥¤

irqn zyxt zlqg



נז irqn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(ãì)da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈
CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−

ô :ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£dÎB˙a ÔÎL È‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא Èa CB˙a ÔÎL '‰ È‡ Èk∑ אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ַ

ּביניהם  (ׁשרּויה) ׁשכינה טמאים, ׁשהם .ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ß fenz g"k ycew zay ß

åì(à)ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåõøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

(â)íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´
:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ ÏÚ ÛÒBÂ∑ אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹור ׁשּה ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáà£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ ׁשּיפסק הּיֹובל עתיד אֹומר: יהּודה רּבי היה ‰Ï·i.מּכאן ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ אין ּכלֹומר ¿ƒƒ¿∆«…≈ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ

daלד  ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
ÈzÎLc ÈÈ ‡‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L ÈzÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈

ÚÏb„א  Èa ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ Èa ˙ÈÚ¯fÓ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡ב  ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt ÈBa¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
ÈBa¯Â Ï‡¯NÈ È·Ï ‡·„Úa ‡ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙·Ï ‡eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג  È·„ ‡iË·L ÈaÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙ÒÁ‡Ó Ô‰zÒÁ‡ ÚÓ˙˙Â ÔÈLÏƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ

:ÚÓzÈ ‡zÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»ƒƒ¿»

Èד  È·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
ÚÓzÈ ‡˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).dëBúa ïëBL éðà øLà,xnFlM £¤£¦¥§¨§©
ux`d idFf iM ,mkvx` z` E`OHY l ©̀¦©§¤©§§¤¦¦¨¨¤

iE`xe ,DkFzA okFW ip` xW``NW £¤£¦¥§¨§¨¤Ÿ
Dz`nEha izF` EpiMWz(i"`a): ©§¦¦§§¨¨

.ìàøNé éða CBúa ïëBL 'ä éðà ék¦£¦¥§§¥¦§¨¥
xn`p xaM ixd ,xnFl cEnlY dn©©§©£¥§¨¤¡©
cOll `N` ?'DkFzA okFW ip` xW`'£¤£¦¥§¨¤¨§©¥

WdpikW ,mi`nh mdW onfA s` ¤©¦§©¤¥§¥¦§¦¨
diExW.mdipiaxdGdl mdilr KkitlE §¨¥¥¤§¦¨£¥¤§¦¨¥

oFMWIW icM ,ux`d z` E`Ohi `NW¤Ÿ§©§¤¨¨¤§¥¤¦§
d`nEhA `le dxdhA mkFzA d"awd§¨§¨¢¨§Ÿ§§¨

(ixtq)(i"`a ,g"na):` dxez

åì(b)ähnä úìçð ìò óñBðåxW` §©©©£©©©¤£¤
mdl dpiidY.oAde ,DWxFi Dpa ixdW ¦§¤¨¨¤¤£¥§¨§¨§©¥

ixdeia` haW lr qgizn`le £¥¦§©¥©¥¤¨¦§Ÿ
zrxbp dlgPdW `vnp ,m`d haWl§¥¤¨¥¦§¨¤©©£¨¦§©©
haWl zxaFre m`d haXn¦¥¤¨¥§¤¤§¥¤

a`d:c dxez ¨¨
(c).ìáBiä äéäé íàå'm`' zaiY §¦¦§¤©¥¥©¦

i`pY oFWlM minrRd aFxA zWOWn§©¤¤§©§¨¦¦§§©
m` dnÎxacA miiElY mixaCdW ,wtqe§¨¥¤©§¨¦§¦¦§©¨¦

E ,didi `l F` didiiAx did o`Mn ¦§¤Ÿ¦§¤¦¨¨¨©¦
,xnF` dcEdiW,wFqtIW laFId cizr §¨¥¤¨¦©¥¤¦§

lMW onfA `N` bdFp laFId oi`W itl§¦¤¥©¥¥¤¨¦§©¤¨

ux`A miaWFi l`xUioikxr ,`xwie `xtq) ¦§¨¥§¦¨¨¤
(:al(l"kyn ,`"eb):

ìáBiä äéäé íàåozlgp dtqFpe 'ebe §¦¦§¤©¥§§¨©£¨¨
'ebe dHOd zlgp lr.dprh Ff oi` ©©£©©©¤¥©£¨

dlgPd xFarY laFId zpWAW ,ztqFp¤¤¤¦§©©¥©£©©£¨
dAiq Dpi` laFId ixdW ,a`d haWl§¥¤¨¨¤£¥©¥¥¨¦¨
mdixaC KWnd `N` .dlgPd zxardl§©£¨©©©£¨¤¨¤§¥¦§¥¤

E ,`Ed mcFTd wEqRA mixEn`d,xnFlM ¨£¦©¨©¥§©
ixdoi`FflaFIA zxfFgW dxikn £¥¥§¦¨¤¤¤©¥

zFxMnPd ux`d zFrwxw lM]¨©§¨¨¨¤©¦§¨
zpWA odilral zFxfFg ,mixg`l©£¥¦§§©§¥¤¦§©

sqk `lA laFId(bi ,dk `xwie)`N` ,[ ©¥§Ÿ¤¤¤¨

irqn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy
ונמצא  לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ואפּלּו חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת מכירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻזֹו

להם  ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת על .ׁשּנֹוספה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(ä)øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

(å)øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ
à íéLðì äðééäz íäéðéòa áBhìähî úçtLîì C ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáà£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

(æ)ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑ לאביה ּבן היה .ׁשּלא ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

(è)Léà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

(é):ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

(àé)äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ∑(ק"כ הּמקרא (ב"ב ּובכל ּתֹולדֹותן. ּכסדר ונּׂשאּו ּבׁשנים מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן ּכאן «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻ
ּכזֹו זֹו ׁשּׁשקּולֹות ּומּגיד, חכמתן, לפי .מנאן ְְְְִִֶַָָָָָָ

ÓÈÓ¯‡ה  ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È·„ ‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו  ˙·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ì¯a ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z ÔB‰ÈÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«

:ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ

Ë·MÓ‡ז  Ï‡¯NÈ È·Ï ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡Ë·L ˙ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ Èa Ôe˜acÈ È‰B˙‰·‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

È·cח  ‡iË·MÓ ‡ÒÁ‡ ˙˙¯È ‡z¯a ÏÎÂ¿»¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»ƒ¿≈
È‰z ‡‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯fÓ „ÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»¿≈
¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙¯È Èc ÏÈ„a ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬»»ƒ

Ë·LÏ‡ט  ‡Ë·MÓ ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
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zWxFi zAd oi`W ,dlgp zWxFId zA©©¤¤©£¨¤¥©©¤¤

M `N`:dia`l oa did `NWh dxez ¤¨§¤Ÿ¨¨¥§¨¦¨
(`i)äöøú äìçîdMlnE dlbge ©§¨¦§¨§¨§¨¦§¨
drpe.z` aEzMd dpOW mFwn lkA §Ÿ¨§¨¨¤¨¨©¨¤

miinrR] cgtlv zFpA lW odizFnW§¥¤¤§§¨§¨©£©¦
qgpR zWxtA(` fk ;bl ek lirl)rWFdiaE , §¨¨©¦§¨¦ª©

(b ,fi)dMln dlbg drpe dlgn' :xn`p [¤¡©©§¨§Ÿ¨¨§¨¦§¨
aEzMd o`M dPiW mrH dnE ,'dvxze§¦§¨©©©¦¨¨©¨
dvxz dlgn' xn`e odizFnW xcq z ¤̀¥¤§¥¤§¨©©§¨¦§¨
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irqn zyxt zlqg



נח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dlibn(iying meil)

mpi` KlOd izC z`e mr lMn zFpW mdizce LzEkln zFpicn lkA§Ÿ§¦©§¤§¨¥¤Ÿ¦¨¨§¤¨¥©¤¤¥¨
.'mgiPdl deW oi` KlOle miUr,àáø øîààLéa àðMéì òãéc àkéì Ÿ¦§©¤¤¥Ÿ¤§©¦¨¨©¨¨¥¨§¨©¦§¨¦¨

rx oeyla xacl rciy in cer oi` ±,ïîäkcbp zeprh daxd orhy §¨¨
dligz .yexeyg` z` dvixy cr l`xyidéì øîàond ¨©¥

,yexeyg`leäðéìëéð àz.l`xyi z` dlkp `a -déì øîà ¨¦§¦§¨©¥
,yexeyg`àðéôzñîip` yyeg -åéäìàî,l`xyi lyãéáòéì àìc ¦§§¦¨¥¡Ÿ¨§Ÿ¤¡¥

éàn÷a ãáòãk éaencwy l`xyi ixvl dyry enk ipyipri `ly - ¦¦§¨©§©¨¦
.ildéì øîàl`xyiy meyn ,jyipriy yeygl jl oi` ,ond'BðLé' ¨©¥¤§

[md mipWi-],úBönä ïîjexa yecwde ,ie`xk oze` miniiwn mpi`e ¥¦©¦§
.mlivi `l `eddéì øîàzeevn miniiwn mrd oi`y s` ,yexeyg` ¨©¥

oiicr ,ie`xkïðaø eäa úéàmlivi mzekfae ,miwicve minkg - ¦§©¨¨
.mdiaie`n mwpiedéì øîàmeyn ,minkgd mdl elirei `l ,ond ¨©¥

y,ïä 'ãçà íò'miie`x mpi`e ie`xk mibdep oi` minkgd mbe ©¤¨¥
.dreyil

,ond siqedøîàz ànLmicedid zbixd ici lryäNBò éðà äçø÷ ¤¨Ÿ©¨§¨£¦¤
Eúeëìîa,jkn yeygl oi` .dnily zg` zekln owexzzy - §©§§

y,íénòä ïéa íä 'ïéøfeôî'zeklna zvwne ef zeklna zvwn §¨¦¥¥¨©¦
,ond siqed cer .dnily zekln owexzz `le zxg`øîàz ànL¤¨Ÿ©
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Bæ äãéøôk 'ãøBôî'[xenge qeq i`lkn d`ad]úBøét äNBò dðéàL §¨¦§¥¨¤¥¨¨¥

.miliren mpi` l`xyi jk ,dcilen dpi` -å,siqed cerànL §¤¨
eäééðéî àzðéãî àkéà øîàzmpexqge ,dphw dpicna mixc mdy - Ÿ©¦¨§¦§¨¦©§

.dpicn dze` z` aixgiøîBì ãeîìzmdy xn` jkl -ìëa' ©§©§¨
,'Eúeëìî úBðéãî.mdn dleky dpicn s` oi`e §¦©§¤

,l`xyi z` bexdl `ly daiq oi`y yexeyg` mikqdy xg`
,orh dligza .dzinl md miie`xy e`hg dn x`al ond siqed

,'íò ìkî úBðL íäéúãå'micxtpe mipey zeidl `id mzc xnelk §¨¥¤Ÿ¦¨¨
dnn `id jk lr di`xde ,mdnr axrzdl `le minrd lknàìc§Ÿ

ïpéî éìëà,epilk`n z`éáñð àìåmiyp mi`yep mpi`e -å ,ïpéîmb ¨§¥¦¨§Ÿ¨§¥¦¨§
éáñðî àìmdizepa z` mi`iyn mpi` -,ïìz` milwlwn mde Ÿ¦§§¥¨

,orh cere .dklnnd zecg`'íéNò íðéà Cìnä éúc úàå'- §¤¨¥©¤¤¥¨Ÿ¦
meyn ,jlnl qn mlyln md mihnzynàzL àleëì é÷ôîc- §©§¥§¨©¨

dpyd ini lk z` mixiarnyé"äô é"äLa'meid zay' zeprha - §
qn mlyl epilr oi` jkle ,dk`lna mixeq` ep`e 'meid gqt'

,orh cer .dkelnd xve`l wfp minxeby `vnpe ,jlnlïéà Cìnìå'§©¤¤¥
'íçépäì äåL,mca`l ie`x dnvr zeklnd ceak cvn -eìëàc Ÿ¤§©¦¨§¨§

å ,úeëìîì déì efáîe eúLåy ,xacl `nbeceléôàm`áeáæ ìôBð §¨§©¥§©§§£¦¥§
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,eäúBL Bðéàå ,ò÷ø÷a.aeafdn xzei mdipira uweyn jlndy §©§©§¥¥
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`edd onfay ,d`eazd oiay mirxfd i`lk ilecib z` zecydn

.xkip oneyixe mirxfd egnv xak
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(áé)éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ
:ïäéáà úçtLî ähî-ìò ïúìçð©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«

(âé)ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬

:Bçøé§¥«

÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן. מחל"ה חול"ה פסוקים, מסעי קל"ב פרשת חסלת

ÔÈLÏיב  ‰‡Â‰ ÛÒBÈ ¯· ‰MÓ Èa ˙ÈÚ¯ÊÓƒ«¿¬«¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ
:Ô‰e·‡ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ÏÚ Ô‰zÒÁ‡ ˙Â‰Â«¬««¬«¿¿∆«ƒ¿»«¿ƒ¬∆

Èa„‡יג  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ»
·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ ‰LÓ„¿…∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»

˜ÊÁ :BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ««¿¿»ƒ≈

éòñî úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìâñ÷ 'îòá äñôãð

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dlibn(iying meil)

yexeyg` d`xyk :`xnbd zx`an .xzq` z` `yp xak ixd
,xzq` mr z` zrcl gilvn epi`yéëcønî äöò ì÷L ìéæàji` ¨¦¨©¥¨¦¨§¢©

.el dlbzy dze` dztiøîà,ikcxn elàlà äàp÷úî äMà ïéà ¨©¥¦¨¦§©§¨¤¨
dzøéáç Cøéael uri jkl ,dizgz zxg` dy` dlra gwely - §¤¤£¥§¨

dlbze ,zxg` dy` dvexy xzq` yeygze ,zexrp aey uawiy

,lired `l la` .aey ovawl yexeyg` deiv cin .dnr z` el
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נט לשבוע פרשת מסעי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ב תמוז
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום רביעי - כ"ה תמוז
פרק קיט מתחילת הפרק 

עד סוף פסוק צו

יום שני - כ"ג תמוז
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו תמוז
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד תמוז
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח תמוז
פרק כ, מפרק קלה עד סוף פרק קלט

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... 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dlibn(iying meil)

mpi` KlOd izC z`e mr lMn zFpW mdizce LzEkln zFpicn lkA§Ÿ§¦©§¤§¨¥¤Ÿ¦¨¨§¤¨¥©¤¤¥¨
.'mgiPdl deW oi` KlOle miUr,àáø øîààLéa àðMéì òãéc àkéì Ÿ¦§©¤¤¥Ÿ¤§©¦¨¨©¨¨¥¨§¨©¦§¨¦¨

rx oeyla xacl rciy in cer oi` ±,ïîäkcbp zeprh daxd orhy §¨¨
dligz .yexeyg` z` dvixy cr l`xyidéì øîàond ¨©¥

,yexeyg`leäðéìëéð àz.l`xyi z` dlkp `a -déì øîà ¨¦§¦§¨©¥
,yexeyg`àðéôzñîip` yyeg -åéäìàî,l`xyi lyãéáòéì àìc ¦§§¦¨¥¡Ÿ¨§Ÿ¤¡¥

éàn÷a ãáòãk éaencwy l`xyi ixvl dyry enk ipyipri `ly - ¦¦§¨©§©¨¦
.ildéì øîàl`xyiy meyn ,jyipriy yeygl jl oi` ,ond'BðLé' ¨©¥¤§

[md mipWi-],úBönä ïîjexa yecwde ,ie`xk oze` miniiwn mpi`e ¥¦©¦§
.mlivi `l `eddéì øîàzeevn miniiwn mrd oi`y s` ,yexeyg` ¨©¥

oiicr ,ie`xkïðaø eäa úéàmlivi mzekfae ,miwicve minkg - ¦§©¨¨
.mdiaie`n mwpiedéì øîàmeyn ,minkgd mdl elirei `l ,ond ¨©¥

y,ïä 'ãçà íò'miie`x mpi`e ie`xk mibdep oi` minkgd mbe ©¤¨¥
.dreyil

,ond siqedøîàz ànLmicedid zbixd ici lryäNBò éðà äçø÷ ¤¨Ÿ©¨§¨£¦¤
Eúeëìîa,jkn yeygl oi` .dnily zg` zekln owexzzy - §©§§

y,íénòä ïéa íä 'ïéøfeôî'zeklna zvwne ef zeklna zvwn §¨¦¥¥¨©¦
,ond siqed cer .dnily zekln owexzz `le zxg`øîàz ànL¤¨Ÿ©

eäééðéî äàðä úéà`edy ,ok xacd oi` .zeixal md milireny - ¦£¨¨¦©§
Bæ äãéøôk 'ãøBôî'[xenge qeq i`lkn d`ad]úBøét äNBò dðéàL §¨¦§¥¨¤¥¨¨¥

.miliren mpi` l`xyi jk ,dcilen dpi` -å,siqed cerànL §¤¨
eäééðéî àzðéãî àkéà øîàzmpexqge ,dphw dpicna mixc mdy - Ÿ©¦¨§¦§¨¦©§

.dpicn dze` z` aixgiøîBì ãeîìzmdy xn` jkl -ìëa' ©§©§¨
,'Eúeëìî úBðéãî.mdn dleky dpicn s` oi`e §¦©§¤

,l`xyi z` bexdl `ly daiq oi`y yexeyg` mikqdy xg`
,orh dligza .dzinl md miie`xy e`hg dn x`al ond siqed

,'íò ìkî úBðL íäéúãå'micxtpe mipey zeidl `id mzc xnelk §¨¥¤Ÿ¦¨¨
dnn `id jk lr di`xde ,mdnr axrzdl `le minrd lknàìc§Ÿ

ïpéî éìëà,epilk`n z`éáñð àìåmiyp mi`yep mpi`e -å ,ïpéîmb ¨§¥¦¨§Ÿ¨§¥¦¨§
éáñðî àìmdizepa z` mi`iyn mpi` -,ïìz` milwlwn mde Ÿ¦§§¥¨

,orh cere .dklnnd zecg`'íéNò íðéà Cìnä éúc úàå'- §¤¨¥©¤¤¥¨Ÿ¦
meyn ,jlnl qn mlyln md mihnzynàzL àleëì é÷ôîc- §©§¥§¨©¨

dpyd ini lk z` mixiarnyé"äô é"äLa'meid zay' zeprha - §
qn mlyl epilr oi` jkle ,dk`lna mixeq` ep`e 'meid gqt'

,orh cer .dkelnd xve`l wfp minxeby `vnpe ,jlnlïéà Cìnìå'§©¤¤¥
'íçépäì äåL,mca`l ie`x dnvr zeklnd ceak cvn -eìëàc Ÿ¤§©¦¨§¨§

å ,úeëìîì déì efáîe eúLåy ,xacl `nbeceléôàm`áeáæ ìôBð §¨§©¥§©§§£¦¥§
B÷øBæ ,ïäî ãçà ìL BñBëaaeafleäúBLå,oiilåeli`éðBãà íà §¤¤¨¥¤§§¥§¦£¦

BñBëa òâBð Cìnä[oii ly],ïäî ãçà ìL`edBèáBç[oiid jtey-] ©¤¤¥©§¤¤¨¥¤§
,eäúBL Bðéàå ,ò÷ø÷a.aeafdn xzei mdipira uweyn jlndy §©§©§¥¥

,ond siqedøkk íéôìà úøNòå íãaàì áúké áBè Cìnä ìò íà'¦©©¤¤¦¨¥§©§¨©£¤¤£¨¦¦©
å óñk'åâ.'KlOd ifpB l` `iadl dk`lOd iUr ici lr lFwW`øîà ¤¤¤§©§¥Ÿ¥©§¨¨§¨¦¤¦§¥©¤¤¨©

ïîä ãéúòL íìBòä äéäå øîàL éî éðôì òeãéå éeìb ,Lé÷ì Léø¥¨¦¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤¨¦¨¨
ììàøNé ìò íéì÷L ìB÷Lmikqiy ick ,yexeyg`l mpzile ¦§§¨¦©¦§¨¥

e ,mca`líéc÷ä Cëéôì`ed jexa yecwdïäéì÷L,l`xyi ly §¦¨¦§¦¦§¥¤
mcew ,xeaiv zepaxwl lwyd zivgn epziyìåéì÷L,ond ly ¦§¨¨

.ond zxifbn elvip lwyd zivgn zekfaeïðúc eðééäå`"t milwy) §©§¦§©
(`"n,ïéòéîLî øãàa ãçàaoic zia [oifixkn-]íéì÷Mä ìò- §¤¨©£¨©§¦¦©©§¨¦

zepaxw aixwdl elkei oqipa cg`ay ick ,lwyd zivgn e`iaiy
ick mixet iptl jk lr mifixkne] dycgd dnexzdn xeaivd

.[ond ilwyl mnicwdlåmifixkn okíéàìkä ìòexwriy - §©©¦§©¦
`edd onfay ,d`eazd oiay mirxfd i`lk ilecib z` zecydn

.xkip oneyixe mirxfd egnv xak
éðéòa áBhk Ba úBNòì íòäå Cì ïeúð óñkä ïîäì Cìnä øîàiå'.'E ©Ÿ¤©¤¤§¨¨©¤¤¨¨§¨¨©£©§¥¤

xefbl mikqde ,ond el rivdy sqkd lr yexeyg` xziey ,xnelk
.melyz `ll micedid z` ca`løîàjk lr,àaà éaø ¨©©¦©¨
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irqn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k ycew zayl inei xeriy

(áé)éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ
:ïäéáà úçtLî ähî-ìò ïúìçð©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«

(âé)ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬

:Bçøé§¥«

÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן. מחל"ה חול"ה פסוקים, מסעי קל"ב פרשת חסלת

ÔÈLÏיב  ‰‡Â‰ ÛÒBÈ ¯· ‰MÓ Èa ˙ÈÚ¯ÊÓƒ«¿¬«¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ
:Ô‰e·‡ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ÏÚ Ô‰zÒÁ‡ ˙Â‰Â«¬««¬«¿¿∆«ƒ¿»«¿ƒ¬∆

Èa„‡יג  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ»
·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ ‰LÓ„¿…∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»

˜ÊÁ :BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ««¿¿»ƒ≈

éòñî úùøôì äøèôäú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ìâñ÷ 'îòá äñôãð

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dlibn(iying meil)

yexeyg` d`xyk :`xnbd zx`an .xzq` z` `yp xak ixd
,xzq` mr z` zrcl gilvn epi`yéëcønî äöò ì÷L ìéæàji` ¨¦¨©¥¨¦¨§¢©

.el dlbzy dze` dztiøîà,ikcxn elàlà äàp÷úî äMà ïéà ¨©¥¦¨¦§©§¨¤¨
dzøéáç Cøéael uri jkl ,dizgz zxg` dy` dlra gwely - §¤¤£¥§¨

dlbze ,zxg` dy` dvexy xzq` yeygze ,zexrp aey uawiy

,lired `l la` .aey ovawl yexeyg` deiv cin .dnr z` el
déì àéìb àì éëä eléôàåk ,dnr z`áéúëcaeyúãbî øzñà ïéà' ©£¦¨¦Ÿ©§¨¥¦§¦¥¤§¥©¤¤

.'åâå 'dzãìBî©§¨
áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîà(f el aei`) ¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
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fenzס a"k oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ב ראשון יום
,dv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

.ä ÷øt,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg `id,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk `ly

,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig `edy

xzqa zcxl dilr did

"xeaic"d ici lr ,zebixcnd

dyrp" xn`na ,dlrnly

ok mb dnypd ,xnelk ."mc`

xeaicd jxc jk xg` dxar

d`a `id la` ,dlrnly

.zewl`d zeiniptn dligza

oeyld dnypd lr aezk okl

"gtie"a dpeekdy ,"gtie"

,zeiniptdn `a dfy ,`id

"gtp dikezn gtpc o`n" oky

ekezn gtep - gtepd)

dnypdy oeeike .(ezeiniptne

okl ,'ied myn wlg `id

,zegek dxyr da mb miniiw

zexitq xyrl dnbeca

.'ied mya zelelkdwxta

mby ,owfd epax xiaqi igkepd

ici lr (dfy ,lirl xaqed jk lry) seba dhnl zkynp dnypdy dn

dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd

- dnypd dkynp xeaicazeiniptn`ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln llek ,mi`xapd x`ya enk

:dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig mbe dnypd zeinipt mby

zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn d`a dnypd zeinipt

d zeiniptn d`a dnypdxeaicly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed llka xeaic ,oky .zeipevigd

äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤
,íãàä óeâa Laìúäì,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¦§©¥§¨¨¨

dyrp" xn`ndn"mc`,øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòä ìáä àeä ,øeacä± ©¦¤¤¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d,ìéòì økæpkly dzekiiy - ©¦§¨§¥
,"lad"l 'd ze`dáeúkL Bîëe1,íéiç úîLð åétàa çtiå" : §¤¨©¦©§©¨¦§©©¦

,"äiç Lôðì íãàä éäéådnyp gtp d"awd -sebadfy , ©§¦¨¨¨§¤¤©¨
idie" zernynmc`d" - seba dnyp ,"dig ytplgtieeit`a

,"gtie" ly ote`a df didy - "miig znyp.'eëå çôðc ïàîe- ©§¨©§
ly dkyndd mby ,ixd .ezeiniptne ezeikezn gtep - gtepd
zeipevig) seba dnypd
ly ote`a `id (dnypd
xaecndy `l` ,zeinipt
zeinipt lr `ed o`k

dxeaiczeiniptd `idy ,
`ly ,zeipevigd ly
dnypd ly zeiniptk
zeiniptdn d`ad dnvr

,ynn dlrnlyeäæå§¤
áeúkL2'ä ÷ìç ék" : ¤¨¦¥¤

ìáç á÷òé ,Bnò©©£Ÿ¤¤
,"Búìçðopyiy ,xnelk - ©£¨

:zebixcn izy dnypa
wlg" ± zg` dbixcn
,dnypd zeinipt ,"'iedn
lag" ± dipy dbixcne
.dnypd zeipevig ,"ezlgp

,Leøt,"lag" dlnd - ¥
`edäìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî-Cøc-ìò ,ìáç Bîk§¤¤©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨

.ähîì eäö÷åxeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ± §¨¥§©¨
.seba yeal ipyd dvwde "dlrnl"aèLt ,äpä ék,yexit ± ¦¦¥§©

áeúkä3áeúkM äî1:dnypd iabl -úBøBäì àeä ,"çtiå" ©¨©¤¨©¦©§
íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî-Cøc ìòL Bîk ,eðì̈§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦

íézðéa ÷éñôîe õöBç øác äæéà Léoial gtepd mc`d oia ± ¥¥¤¨¨¥©§¦¥§©¦
,gtep `ed eilry xacdììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨

,íB÷î BúBàìgtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±íà §¨¨¨©¨¦
.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîe õöBç øác Lé¥¨¨¥©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§

."gtie" xn`p eilry dlrnly ladd f` ribn epi` ±Cà©
ék ,Cøaúé åéðôì õöBç éðçeøå éîLb øác íeL ïéà ,úîàa¤¡¤¥¨¨©§¦§¨¦¥§¨¨¦§¨¥¦

aezk ixd ±5:,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
"BãBák õøàä ìë àìî"e6,"dépî éeðt øúà úéì"å ,oi` - §Ÿ¨¨¨¤§§¥£©¨¦¥

,jxazi epnn iept `edy mewnõøàä ìòå ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©§©¨¨¤
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äáåùúä úøâà
äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä

íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì
'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô

åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
פנימיות  - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' אח"כ כנ"ל)ÁÙÈÂמל'החיות, -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â"נעשה"
מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה Â¯Â‰Ï˙הכתוב

שאינו  (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על  - התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה
'ÈÓÈÙÓכשאדם עד"מ ה"ז (ÁÙÂ הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ כו'

וגם לגוף עד הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין היותםÊ"Á‡Ïוכו') משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף ב"אגרת 4.נשמה
הסביר  שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה "

מ  משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך ע"פ˙Â¯‰פעם, ניפוח).˙Â¯‰(שכן, ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד 5.(שו"ע

כד. כג, ג.6.ירמיה ו, ישעיה

fenz a"k oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"ãBò ïéà úçzî,d"awd icrla -ïéîìò ìk àlîî eäéà"å ¦¨©¥§¦§©¥¨©§¦
,"'eëåd"awdy ixd ,'eke zenlerd lk `ln jxazi `ed - §

xizqiy xac mey jiiy `ly jk ,xac lkae mewn lka `vnp
,jxazi eilreäéòLéa áeúkL Bîk àlà7íà ék" : ¤¨§¤¨¦©§¨¦¦

íéìécáî eéä íëéúBðBò£¥¤¨©§¦¦
."íëé÷ìà ïéáì íëéðéa¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤

,íòhäågeka yi recn - §©©©
licadle zeqkl zepeerd
:`ed ,zewl`l dnypd oia

íäL éôì,zepeerd ±ãâð §¦¤¥¤¤
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
Bîk ,ìkä úà äiçnä©§©¤¤©Ÿ§

áeúkL8øLà ìk" : ¤¨Ÿ£¤
íéîMa äNò 'ä õôç̈¥¨¨©¨©¦

"õøàáeminydn ,lkd ± ¨¨¤
epevxa `xap ,ux`d cr

,d"awd lyBîëe)§
,ìéòì øàaúpLwxta - ¤¦§¨¥§¥

,'càeäLoevxd ± ¤
,oeilrdúòtLä øB÷î§©§¨©

Böe÷a æîøðå ,ä"éåä íL¥£¨¨§¦§¨§
.(ã"eé ìL,'ied my ly ± ¤

xewn `ed 'ied myy oeeike
,mi`xapd lkl drtydd

`edy xac ixdcbpxewn
'ied my ly drtydd
`ed ,(zepeerd oipr `ede)

cbepnmd zepeerd ixd ± jk m`e .dilr dqkne ziwl`d zeigl
"oeilrd lad"dny ziwl`d zeigl ozep epi`e dqknd xac

.mc`d seb l` ribdl ("gtie" xn`p dilr),úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥
,àeä-Ceøa ä"éåä íMî äëLîää ìáç ÷ñôðå úøëpL¤¦§©§¦§©¤¤©©§¨¨¦¥£¨¨¨

äàzz à"äî äëLîpL,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d ± ¤¦§§¨¥¥©¨¨
,ìéòì økæpkdxewnn zeig zlawn sebay dnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥

itk) cala dyecwn `id icedi ly ezeigy dryae ,'ied myay
xac f` `ian ,(oldl xiaqi jk ± ycwnd zia onfa lynl didy

,sebd ly zinyb dzinl dføîà úLøôa áeúkL Bîëe9: §¤¨§¨¨©¡Ÿ
"'ä éðà ,éðôlî àéää Lôpä äúøëðå"zernyn ,xnelk ± §¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©£¦

:owfd epax oeylae ,'iedn zxkp `edy ,`id "zxk"d oipr
.à÷éc "éðôlî"±ipnn`edy `id dzixkd zernyn ,`wec ¦§¨©©§¨

n zxkpzeinipt.'ied my (lirl xen`k) `idy ,zewl`d
ïéîâBt ïä íéðt-ìk-ìò ¯ úøk ïäa ïéàL úBøáò øàLáe± ¦§¨£¥¤¥¨¤¨¥©¨¨¦¥§¦

z`lî àeä ,íâôe ;òãBpk ,Lôpä.ïékqä úîéât ïBLoikq ± ©¤¤©©§©¦§§¦©©©¦
,eppipra mb jk ;mewn eze`a edyn xqgy epiid ,mebt dhigy
itk ,dnypd l` 'ied myny dkyndd lagn edyn xqgy

:oldl cin xiaqn owfd epaxyáò ìáçî ,ìLî-Cøc-ìò àeäå§©¤¤¨¨¥¤¤¨
â"éøzî øeæL,613 ±äëLîää ìáç äëk ,íéwc íéìáç ¨¦©§©£¨¦©¦¨¨¤¤©©§¨¨

î ìeìk ìéòì-økæpäâ"éøz,613 ±úBöî10`id devn lk - , ©¦§¨§¥¨¦©§©¦§
,illkd lagdn wc lagäpäî úçà ìò íBìLå-ñç øáBòLëe§¤¥©§¨©©©¥¥¨

b"ixzn zg` lr ±
,zeevnd÷cä ìáç ÷ñôð¦§©¤¤©©

,devn dze` cbpky ±
.'eëåxtqn miwqtpyke ± §

milag ly xzei daexn
xaer `edy ici lr ,miwc
dnke dnk lr melyeÎqg
zeyilg znxbp ,zeevn
"zxk" eli`e .laga dlecb
elek lagdy oipr `ed
`pngx wqtpe zxkp

.olvilúøk áiça íb Cà©©§©¨¨¥
Ba ïéãò øàLð äúéîe¦¨¦§©£©¦

eîéLøä,myexd ± ¨§¦
-ìòå ,úé÷ìàä BLôpî¦©§¨¡Ÿ¦§©
'ð ãò úBéçì ìBëé äæ-éãé§¥¤¨¦§©

,zxk aiig `ed m` ±Bà
'ñdzin aiig `ed m` ±

,miny iciaàìå äðL̈¨§Ÿ
øúBé.df aewp onfn ± ¥

íLa áeúkM äîe)©¤¨§¥
Ba äñðëpL ì"æéøàä± ¨£¦©¤¦§§¨

yiy `hg lr xaery ina
,miny icia dzin e` zxk eaéwnä úðéça'eëå ó,xnelk ± §¦©©©¦§

dzxkp eznyp ,oky ,zinipt zeig lawl leki `ed oi`y zexnl
myn ,"siwn"d zpigan zeig lawn ,la` ,`ed ixd ,dyxyn
ziniptd drtyddn dzxkp eznypyk mb zeig lawl `ed leki
xzei zeigl ixd did leki ,ef dpigan ,dxe`kle) 'ied my ly
(l"fix`d mya lirl xen`d ,`l` ± ?dpy miyy e` miyngn

óebä úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà11lkei "siwn"d zpigany - , ¥¦§¨§©¥©§¦©
,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lyk mb zeigléøééîe± ©§¥

,xaecneãò,äðL 'ð,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk - ©¨¨
± eteba ig `ed jk llbayf`,"siwn"d zpiga ea dpyiïîfa Bà©§©

:(ïn÷ìãk äfäly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - ©¤§¦§©¨
ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd ici lr d`a icedi
dzexk eznypyk ,f` mb ezeig z` `linn lawl ezlekia
e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa okly ,'ied mya dyxyn
zeig ,f`e .dpy miyy e` miyng xy`n xzei zeigl ,dzin
"siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil didzy gxkeny dyecwd

.(l"fix`d xn`nk)
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äáåùúä úøâà
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù
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ב.7. ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– נפלא חיות„Â‡Î"‡"חידוש ·Ê"‰ÂÚמקבל ÏÚÂÙ· ע"י
‚"È¯˙מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף ולהבין ··"‡שתהיינה‡"‡חבלים, ד"ה בקו"א עפמשנ"ת מובן ואולי ועוד.

ב)". (קנט, הלכות ˘ËÈÏ"‡:11.פרטי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברים מלקו"ת "להעיר



סי fenz a"k oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ב ראשון יום
,dv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

.ä ÷øt,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg `id,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk `ly

,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig `edy

xzqa zcxl dilr did

"xeaic"d ici lr ,zebixcnd

dyrp" xn`na ,dlrnly

ok mb dnypd ,xnelk ."mc`

xeaicd jxc jk xg` dxar

d`a `id la` ,dlrnly

.zewl`d zeiniptn dligza

oeyld dnypd lr aezk okl

"gtie"a dpeekdy ,"gtie"

,zeiniptdn `a dfy ,`id

"gtp dikezn gtpc o`n" oky

ekezn gtep - gtepd)

dnypdy oeeike .(ezeiniptne

okl ,'ied myn wlg `id

,zegek dxyr da mb miniiw

zexitq xyrl dnbeca

.'ied mya zelelkdwxta

mby ,owfd epax xiaqi igkepd

ici lr (dfy ,lirl xaqed jk lry) seba dhnl zkynp dnypdy dn

dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd

- dnypd dkynp xeaicazeiniptn`ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln llek ,mi`xapd x`ya enk

:dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig mbe dnypd zeinipt mby

zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn d`a dnypd zeinipt

d zeiniptn d`a dnypdxeaicly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed llka xeaic ,oky .zeipevigd

äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤
,íãàä óeâa Laìúäì,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¦§©¥§¨¨¨

dyrp" xn`ndn"mc`,øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòä ìáä àeä ,øeacä± ©¦¤¤¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d,ìéòì økæpkly dzekiiy - ©¦§¨§¥
,"lad"l 'd ze`dáeúkL Bîëe1,íéiç úîLð åétàa çtiå" : §¤¨©¦©§©¨¦§©©¦

,"äiç Lôðì íãàä éäéådnyp gtp d"awd -sebadfy , ©§¦¨¨¨§¤¤©¨
idie" zernynmc`d" - seba dnyp ,"dig ytplgtieeit`a

,"gtie" ly ote`a df didy - "miig znyp.'eëå çôðc ïàîe- ©§¨©§
ly dkyndd mby ,ixd .ezeiniptne ezeikezn gtep - gtepd
zeipevig) seba dnypd
ly ote`a `id (dnypd
xaecndy `l` ,zeinipt
zeinipt lr `ed o`k

dxeaiczeiniptd `idy ,
`ly ,zeipevigd ly
dnypd ly zeiniptk
zeiniptdn d`ad dnvr

,ynn dlrnlyeäæå§¤
áeúkL2'ä ÷ìç ék" : ¤¨¦¥¤

ìáç á÷òé ,Bnò©©£Ÿ¤¤
,"Búìçðopyiy ,xnelk - ©£¨

:zebixcn izy dnypa
wlg" ± zg` dbixcn
,dnypd zeinipt ,"'iedn
lag" ± dipy dbixcne
.dnypd zeipevig ,"ezlgp

,Leøt,"lag" dlnd - ¥
`edäìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî-Cøc-ìò ,ìáç Bîk§¤¤©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨

.ähîì eäö÷åxeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ± §¨¥§©¨
.seba yeal ipyd dvwde "dlrnl"aèLt ,äpä ék,yexit ± ¦¦¥§©

áeúkä3áeúkM äî1:dnypd iabl -úBøBäì àeä ,"çtiå" ©¨©¤¨©¦©§
íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî-Cøc ìòL Bîk ,eðì̈§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦

íézðéa ÷éñôîe õöBç øác äæéà Léoial gtepd mc`d oia ± ¥¥¤¨¨¥©§¦¥§©¦
,gtep `ed eilry xacdììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨

,íB÷î BúBàìgtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±íà §¨¨¨©¨¦
.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîe õöBç øác Lé¥¨¨¥©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§

."gtie" xn`p eilry dlrnly ladd f` ribn epi` ±Cà©
ék ,Cøaúé åéðôì õöBç éðçeøå éîLb øác íeL ïéà ,úîàa¤¡¤¥¨¨©§¦§¨¦¥§¨¨¦§¨¥¦

aezk ixd ±5:,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
"BãBák õøàä ìë àìî"e6,"dépî éeðt øúà úéì"å ,oi` - §Ÿ¨¨¨¤§§¥£©¨¦¥

,jxazi epnn iept `edy mewnõøàä ìòå ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©§©¨¨¤
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äáåùúä úøâà
äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä

íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì
'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô

åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰- הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
פנימיות  - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!)

נלמדים (ושניהם הדבור פני' אח"כ כנ"ל)ÁÙÈÂמל'החיות, -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â"נעשה"
מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה Â¯Â‰Ï˙הכתוב

שאינו  (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על  - התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה
'ÈÓÈÙÓכשאדם עד"מ ה"ז (ÁÙÂ הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ כו'

וגם לגוף עד הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין היותםÊ"Á‡Ïוכו') משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף ב"אגרת 4.נשמה
הסביר  שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה "

מ  משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך ע"פ˙Â¯‰פעם, ניפוח).˙Â¯‰(שכן, ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד 5.(שו"ע

כד. כג, ג.6.ירמיה ו, ישעיה

fenz a"k oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"ãBò ïéà úçzî,d"awd icrla -ïéîìò ìk àlîî eäéà"å ¦¨©¥§¦§©¥¨©§¦
,"'eëåd"awdy ixd ,'eke zenlerd lk `ln jxazi `ed - §

xizqiy xac mey jiiy `ly jk ,xac lkae mewn lka `vnp
,jxazi eilreäéòLéa áeúkL Bîk àlà7íà ék" : ¤¨§¤¨¦©§¨¦¦

íéìécáî eéä íëéúBðBò£¥¤¨©§¦¦
."íëé÷ìà ïéáì íëéðéa¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤

,íòhäågeka yi recn - §©©©
licadle zeqkl zepeerd
:`ed ,zewl`l dnypd oia

íäL éôì,zepeerd ±ãâð §¦¤¥¤¤
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
Bîk ,ìkä úà äiçnä©§©¤¤©Ÿ§

áeúkL8øLà ìk" : ¤¨Ÿ£¤
íéîMa äNò 'ä õôç̈¥¨¨©¨©¦

"õøàáeminydn ,lkd ± ¨¨¤
epevxa `xap ,ux`d cr

,d"awd lyBîëe)§
,ìéòì øàaúpLwxta - ¤¦§¨¥§¥

,'càeäLoevxd ± ¤
,oeilrdúòtLä øB÷î§©§¨©

Böe÷a æîøðå ,ä"éåä íL¥£¨¨§¦§¨§
.(ã"eé ìL,'ied my ly ± ¤

xewn `ed 'ied myy oeeike
,mi`xapd lkl drtydd

`edy xac ixdcbpxewn
'ied my ly drtydd
`ed ,(zepeerd oipr `ede)

cbepnmd zepeerd ixd ± jk m`e .dilr dqkne ziwl`d zeigl
"oeilrd lad"dny ziwl`d zeigl ozep epi`e dqknd xac

.mc`d seb l` ribdl ("gtie" xn`p dilr),úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥
,àeä-Ceøa ä"éåä íMî äëLîää ìáç ÷ñôðå úøëpL¤¦§©§¦§©¤¤©©§¨¨¦¥£¨¨¨

äàzz à"äî äëLîpL,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d ± ¤¦§§¨¥¥©¨¨
,ìéòì økæpkdxewnn zeig zlawn sebay dnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥

itk) cala dyecwn `id icedi ly ezeigy dryae ,'ied myay
xac f` `ian ,(oldl xiaqi jk ± ycwnd zia onfa lynl didy

,sebd ly zinyb dzinl dføîà úLøôa áeúkL Bîëe9: §¤¨§¨¨©¡Ÿ
"'ä éðà ,éðôlî àéää Lôpä äúøëðå"zernyn ,xnelk ± §¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©£¦

:owfd epax oeylae ,'iedn zxkp `edy ,`id "zxk"d oipr
.à÷éc "éðôlî"±ipnn`edy `id dzixkd zernyn ,`wec ¦§¨©©§¨

n zxkpzeinipt.'ied my (lirl xen`k) `idy ,zewl`d
ïéîâBt ïä íéðt-ìk-ìò ¯ úøk ïäa ïéàL úBøáò øàLáe± ¦§¨£¥¤¥¨¤¨¥©¨¨¦¥§¦

z`lî àeä ,íâôe ;òãBpk ,Lôpä.ïékqä úîéât ïBLoikq ± ©¤¤©©§©¦§§¦©©©¦
,eppipra mb jk ;mewn eze`a edyn xqgy epiid ,mebt dhigy
itk ,dnypd l` 'ied myny dkyndd lagn edyn xqgy

:oldl cin xiaqn owfd epaxyáò ìáçî ,ìLî-Cøc-ìò àeäå§©¤¤¨¨¥¤¤¨
â"éøzî øeæL,613 ±äëLîää ìáç äëk ,íéwc íéìáç ¨¦©§©£¨¦©¦¨¨¤¤©©§¨¨

î ìeìk ìéòì-økæpäâ"éøz,613 ±úBöî10`id devn lk - , ©¦§¨§¥¨¦©§©¦§
,illkd lagdn wc lagäpäî úçà ìò íBìLå-ñç øáBòLëe§¤¥©§¨©©©¥¥¨

b"ixzn zg` lr ±
,zeevnd÷cä ìáç ÷ñôð¦§©¤¤©©

,devn dze` cbpky ±
.'eëåxtqn miwqtpyke ± §

milag ly xzei daexn
xaer `edy ici lr ,miwc
dnke dnk lr melyeÎqg
zeyilg znxbp ,zeevn
"zxk" eli`e .laga dlecb
elek lagdy oipr `ed
`pngx wqtpe zxkp

.olvilúøk áiça íb Cà©©§©¨¨¥
Ba ïéãò øàLð äúéîe¦¨¦§©£©¦

eîéLøä,myexd ± ¨§¦
-ìòå ,úé÷ìàä BLôpî¦©§¨¡Ÿ¦§©
'ð ãò úBéçì ìBëé äæ-éãé§¥¤¨¦§©

,zxk aiig `ed m` ±Bà
'ñdzin aiig `ed m` ±

,miny iciaàìå äðL̈¨§Ÿ
øúBé.df aewp onfn ± ¥

íLa áeúkM äîe)©¤¨§¥
Ba äñðëpL ì"æéøàä± ¨£¦©¤¦§§¨

yiy `hg lr xaery ina
,miny icia dzin e` zxk eaéwnä úðéça'eëå ó,xnelk ± §¦©©©¦§

dzxkp eznyp ,oky ,zinipt zeig lawl leki `ed oi`y zexnl
myn ,"siwn"d zpigan zeig lawn ,la` ,`ed ixd ,dyxyn
ziniptd drtyddn dzxkp eznypyk mb zeig lawl `ed leki
xzei zeigl ixd did leki ,ef dpigan ,dxe`kle) 'ied my ly
(l"fix`d mya lirl xen`d ,`l` ± ?dpy miyy e` miyngn

óebä úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà11lkei "siwn"d zpigany - , ¥¦§¨§©¥©§¦©
,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lyk mb zeigléøééîe± ©§¥

,xaecneãò,äðL 'ð,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk - ©¨¨
± eteba ig `ed jk llbayf`,"siwn"d zpiga ea dpyiïîfa Bà©§©

:(ïn÷ìãk äfäly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - ©¤§¦§©¨
ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd ici lr d`a icedi
dzexk eznypyk ,f` mb ezeig z` `linn lawl ezlekia
e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa okly ,'ied mya dyxyn
zeig ,f`e .dpy miyy e` miyng xy`n xzei zeigl ,dzin
"siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil didzy gxkeny dyecwd

.(l"fix`d xn`nk)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

äáåùúä úøâà
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù
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ב.7. ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– נפלא חיות„Â‡Î"‡"חידוש ·Ê"‰ÂÚמקבל ÏÚÂÙ· ע"י
‚"È¯˙מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף ולהבין ··"‡שתהיינה‡"‡חבלים, ד"ה בקו"א עפמשנ"ת מובן ואולי ועוד.

ב)". (קנט, הלכות ˘ËÈÏ"‡:11.פרטי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברים מלקו"ת "להעיר



fenzסב b"k ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ג שני יום
,190 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åäæ íðîà .å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

.å ÷øtjxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd ,ceqd

icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d did "zxk"ay

jk lr zxxerzne ,dpy miyy el e`lniy iptl ynn zn did "miny

daxd epi`x ixd :dl`yd

icia dzine zezixk iaiig

mdizepy z` eigy miny

?"minirpa"e mini zekix`a

xiaqd ,ef dl`y xidadl ick

`id dnypdy ,owfd epax

zeinipt mbe ,'ied myn wlg

od dzeipevig mbe dnypd

"gtie" ly ote`a odizy

,("miig znyp eit`a gtie")

:zewl`d zeiniptn ,xnelk

d`a dnypd zeinipt

'ied mye ,'ied my zeiniptn

.zewl`ay zeiniptd ixd `ed

dnypd zeipevig oke

n d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (seba) zkynpdzeinipt

."gtie" ly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp jkay

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezadf lk lr .icedi ly

,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie" xn`p

uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n zkynpd

ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd oia wiqtne

,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly) gtep `ed eil` mewnl

xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk ,xeaicd z` renyl xyt`

lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd

zeigd ly "dkyndd lag" epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp

seba dnypdn zkynpdoipr cgeina ,wiqtnd xac epyiy drya j` ;

zeigd f` dlelr - dkyndd lag z` jzegd olvil `pngx zxk ly

xacd rityn did `linne sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl

e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng

.dpy miyy eldrya wx did jky ,owfd epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd wxta

ipa ly mzeig lk dzid f` ,ycwnd ziaa l`xyia dzxy dpikydy

my ici lr d"awd ritydy iniptd rtydn ,dyecwd cvn wx l`xyi

dpikydyk ,zelbd onfa eli`e .'iedzelbal`xyi ipa ly mzeig s`e ,

zyalzn dyecwd zeigy ,xnelk) "dtilw" zervn`a jynidl dleki

lawn ,miny icia dzin e` zxk aiigy in mb ,f` ,(dtilw ly yeala

onfa oi` okle .'ied my ly dkyndd lag wqtpe zxkpy zexnl ,ezeig

`l` .miny icia dzine zezixk iaiiga "ynn zn" ly xcqd zelbd

ekix`i mdy xacd xyt`

,ab` ,xyt`nd xac ,mini

daeyza xefgl zepncfd

dzind e` zxkd oipr owzle

.dfa `veike ,miny icia

eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨
,äðBéìò äâøãîa ìàøNé¦§¨¥§©§¥¨¤§¨
äøBL äðéëMä äúéäLk§¤¨§¨©§¦¨¨

ìàøNéa1úéáa §¦§¨¥§¥
Lc÷nä2eéä àì æàå , ©¦§¨§¨Ÿ¨

íôeâì úeiç íéìa÷î3 §©§¦©§¨
úé÷ìàä Lôð éãé ìò ÷ø©©§¥¤¤¨¡Ÿ¦
úeiîéðt úðéçaî ,dcáì§©¨¦§¦©§¦¦
-ïéà òétLnL òôMä©¤©¤©§¦©¥
éãé ìò àeä-Ceøa óBñ¨©§¥

.ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa ä"éåä íLwqtp m` ,`linne - ¥£¨¨¨©¦§¨§¥
,zeigl jiyndl zleki dzid `l ,'ied myn "dkyndd lag"
lag" wqtpe zxkp zxk ly oipr ici lry dryay ,xen`k
oky ,"ynn zn" did ,icedi ly eznypl 'ied myn "dkyndd

.ezeig lawl zexyt` el dzid `làeãøiL øçàì C ©§©©¤¨§
,äðéëMä úeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî- ¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨©§¦¨

ly oipr dfy ,`xg` `xhqe zetilwa zelba `id dpikydy
zetilwa zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq4,Bîk§

:áeúkL5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,epiid "mkn`" - ¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤
zqpk ,(a"p wxt yix '` wlga x`eank) "mipad m`" ,dpikyd
myae .zeliv`c zekln zpiga ,l`xyi zenyp xewn ,l`xyi
lag" `a myn ± lirl xen`ky 'ied my ly "d`zz 'd" df 'ied

,dnypl "dkynddà"ä úðéça úòtLä äãøiL eðéäc§©§¤¨§¨©§¨©§¦©¥
äàzz,'ied my ly ±ìéòì økæpä7ìzLðå ,äâøãnî äìL ©¨¨©¦§¨§¥§¦§©§§¨¦©§¥¨

úBøéôñ 'éa dúòtLä äLaìúpL ãò ,ähî ähîì äâøãîì§©§¥¨§©¨©¨©¤¦§©§¨©§¨¨¨§§¦
,dâðcda yi ,aeh mb da yiy dtilwd `idy "dbep" ztilwa - §Ÿ©

dyecwd zexitq xyr znerl zexitq xyr8,úBòétLnä9 ©©§¦
íéøOäå íéîMä àáö ìëå úBìfnä éãé ìò úeiçå òôL¤©§©©§¥©©¨§¨§¨©¨©¦§©¨¦

,äfä íìBòaL éîLbä éçä ìëì ,íäéìòLd`a mzeigy - ¤£¥¤§¨©©©©§¦¤¨¨©¤
,mixyde minyd `ave zelfnd ici lr "dbep" ztilwnìëì íâå§©§¨
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äáåùúä úøâà
íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ

äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אז ישראל מדרי' מראה "שזהו :.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לשכינה ובנוגע העולם, בכללות "זהו
ענין". עוד - לאדם ובנוגע בפרט ˘ËÈÏ"‡:3.וכן  ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפ"ע כאו"א גם ˘ËÈÏ"‡:4."היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ועיין"

ב". קמ, ˘ËÈÏ"‡:5.לקמן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם ראי' מביא וע"ז השכינה"?! גלות יבוא אדם בני מעשה שע"י מובן אינו "דלכאורה
אמכם". שהיא מפני – ביאור ב) הוא שכן – ראי' א) א.6.ביאור: נ, ˘ËÈÏ"‡:7.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכללות בנוגע – "בפ"ד

דכאו"א". לנשמה בנוגע – בפ"ה ˘ËÈÏ"‡:8.העולם. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ו ˘ËÈÏ"‡:9."כבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלאה"כ"
הגלות ע"י רע"א)".˘·Â„"„(ולא קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ,

fenz b"k ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,çîBvämdy ,dginv ly oipra z`haznd ,mzeig mby - ©¥©
ici lr "dbep" ztilwn ok mb d`a ± lecbl ohwn mignev

,mixyde minyd `ave zelfnd-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
äëøáì10."'eëå ìfî Bì ïéàL ähîlî áNò ìk Eì ïéà" :± ¦§¨¨¥§¨¥¤¦§©¨¤¥©¨§

ea dknd ± dlrnl"
e`eritynd ,"lcb el xn

zephwn dginvd oipr ea
lky xg`ne .zelcbl
lr mzeig milawn dl`
- okl ,"dbep" ztilw ici
àèBçä íb ìBëé éæàå©£©¨©©¥

éòLBôe11ìa÷ì ìàøNé §¥¦§¨¥§©¥
íLôðå íôeâì úeiç©§¨§©§¨

úeiîäaäok mb ± ©©£¦
,"dbep" ztilwnBîk§

,Lnî íéiç éìòa øàL§¨©£¥©¦©¨
ici lr mzeig milawnd -

,"dbep" ztilwBîk§
áeúkL12avn miiwy - : ¤¨

`ed mc`dyìLîð"¦§©
."eîãð úBîäak± ©§¥¦§

,zendal minece mileyn
äaøcàå`edy cala ef `l ,jtidl ±mbezeig lawl leki §©§©¨

mleray mignev e` miig mixac x`ye dnda enk ,dtilwn
myn ezeig lawn `ed `l` ,dfd,æò øúéå úàN øúéa- §¤¤§¥§¤¤Ÿ

,dl`n xzei,éãe÷t úLøt LBãwä øäfî øàánä ét ìò©¦©§Ÿ¨¦Ÿ©©¨¨¨©§¥
òâøå äòLa ïBzçzä íãàì úBòtLpä úeiçå òôL ìkL¤¨¤©§©©¦§¨¨¨¨©©§§¨¨§¤©
éøeäøäa Bà øeaãa Bà äNòîa 'ä éðéòa òøä äNBòL¤¤¨©§¥¥§©£¤§¦§¦§¥

'eëå äøáò13,dyrne xeaic daygn iyeal dylya ±ìkä± £¥¨§©Ÿ
,elld zeigde rtyd lkàøèq"ä úBìëéäî Bì òtLð¦§¨¥¥§©¦§¨

.LBãwä øäfa íL íéøàánä "àøçàmipey zelkid mpyie ± ©£¨©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©©¨
mdn ,`xg` `xhqe dtilw lymixeaic ,miyrnl zeigd d`a

.dtilwn `id mzeigy mipeyd zeaygneìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©

øçà àøèqä úBìëéäî BúòtLä ìa÷ì íà äøéça,à- §¦¨¦§©¥©§¨¨¥¥§©¦§¨©£¨
,rx ly mipipr dyer e` xacn ,ayeg `edyk z`fBà

äMãwä úBìëéäî14úBáBè úBáLçî ìk úBòtLð íänL ¥¥§©§ª¨¤¥¤¦§¨¨©£¨
,'eëå úBLBã÷elky ,miaeh miyrne mixeaic mb ,xnelk - §§

mzeig milawn dl`
.dyecwd zelkidnék¦

äNò äæ únòì äæ"¤§ª©¤¨¨
'eëå "íé÷ìàä15.± ¨¡Ÿ¦§

xac lk znerl
ecbpk yi ,dyecway
,`xg` `xhqe dtilwa
àøèq"ä úBìëéäå§¥§©¦§¨
íéìa÷î "àøçà©£¨§©§¦
íúeiç íé÷ðBéå§§¦©¨

úeLaìúäî¥¦§©§
ìzLäå'éc òôMä úeìL §¦§©§§©¤©§

,dâðc úBøéôñji` - §¦§Ÿ©
dbixcnn cxeie `a rtyd
rtydy cr dbixcnl
`xhq"d zelkida cxei

,"`xg`äìeìkä± ©§¨
,dlelk "dbep" ztilw

,'eëå "úòcä õò" úðéça àéä ,òøå áBè úðéçaîzpiga - ¦§¦©§©¦§¦©¥©©©§
,rxe aeh ea yiy ,rxe aeh zrcd ur.ïç éòãBéì òãBpk± ©©§§¥¥

myn jynp ,rxe aeh ea yiy oeeik ,ixd .dlawd znkg irceil
,"`xg` `xhq"d zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg`
rx ly mipipr dyer `edyk rty mc`d lawn myny
mc`d recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic ,daygna
"`xg` `xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l - `hegd
xzie z`y xzia z`f lawl leki `edy `l` ,miig ilra x`yk

iptn ,fr`edyzrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn
,okl ,lawn `ed ,z`f odl jiynnd `ed `edy iptne ,dyecwd

,okn xg`l zerityn ody drtyddn oey`xd wlgd
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äáåùúä úøâà
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî

.ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî
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ו.10. פ"י, ˘ËÈÏ"‡:11.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ‡„ÂÓ"¯13.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו'" אינו  אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" מרבה מאי È¯Ó‚Ï"וצע"ק

"וכו'")". מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), – בפ"ע מפרטו אינו ˘ËÈÏ"‡:14.(דלכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאי "לכאורה
חידוש הוא שאדרבא – והביאור דאף‚„ÏÂקמ"ל?! ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה לקבל „Â‚‰כו' יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

ו)נכללת  לטוב מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות
ממש"כ  לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך בזמן Â˙ÂÈÁלעיל משא"כ דסט"א, מהיכלות
ספ"ה". וכדלעיל יד.15.הבית, ז, קהלת



סג fenz b"k ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ג שני יום
,190 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åäæ íðîà .å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

.å ÷øtjxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd ,ceqd

icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d did "zxk"ay

jk lr zxxerzne ,dpy miyy el e`lniy iptl ynn zn did "miny

daxd epi`x ixd :dl`yd

icia dzine zezixk iaiig

mdizepy z` eigy miny

?"minirpa"e mini zekix`a

xiaqd ,ef dl`y xidadl ick

`id dnypdy ,owfd epax

zeinipt mbe ,'ied myn wlg

od dzeipevig mbe dnypd

"gtie" ly ote`a odizy

,("miig znyp eit`a gtie")

:zewl`d zeiniptn ,xnelk

d`a dnypd zeinipt

'ied mye ,'ied my zeiniptn

.zewl`ay zeiniptd ixd `ed

dnypd zeipevig oke

n d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (seba) zkynpdzeinipt

."gtie" ly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp jkay

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezadf lk lr .icedi ly

,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie" xn`p

uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n zkynpd

ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd oia wiqtne

,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly) gtep `ed eil` mewnl

xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk ,xeaicd z` renyl xyt`

lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd

zeigd ly "dkyndd lag" epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp

seba dnypdn zkynpdoipr cgeina ,wiqtnd xac epyiy drya j` ;

zeigd f` dlelr - dkyndd lag z` jzegd olvil `pngx zxk ly

xacd rityn did `linne sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl

e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng

.dpy miyy eldrya wx did jky ,owfd epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd wxta

ipa ly mzeig lk dzid f` ,ycwnd ziaa l`xyia dzxy dpikydy

my ici lr d"awd ritydy iniptd rtydn ,dyecwd cvn wx l`xyi

dpikydyk ,zelbd onfa eli`e .'iedzelbal`xyi ipa ly mzeig s`e ,

zyalzn dyecwd zeigy ,xnelk) "dtilw" zervn`a jynidl dleki

lawn ,miny icia dzin e` zxk aiigy in mb ,f` ,(dtilw ly yeala

onfa oi` okle .'ied my ly dkyndd lag wqtpe zxkpy zexnl ,ezeig

`l` .miny icia dzine zezixk iaiiga "ynn zn" ly xcqd zelbd

ekix`i mdy xacd xyt`

,ab` ,xyt`nd xac ,mini

daeyza xefgl zepncfd

dzind e` zxkd oipr owzle

.dfa `veike ,miny icia

eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨
,äðBéìò äâøãîa ìàøNé¦§¨¥§©§¥¨¤§¨
äøBL äðéëMä äúéäLk§¤¨§¨©§¦¨¨

ìàøNéa1úéáa §¦§¨¥§¥
Lc÷nä2eéä àì æàå , ©¦§¨§¨Ÿ¨

íôeâì úeiç íéìa÷î3 §©§¦©§¨
úé÷ìàä Lôð éãé ìò ÷ø©©§¥¤¤¨¡Ÿ¦
úeiîéðt úðéçaî ,dcáì§©¨¦§¦©§¦¦
-ïéà òétLnL òôMä©¤©¤©§¦©¥
éãé ìò àeä-Ceøa óBñ¨©§¥

.ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa ä"éåä íLwqtp m` ,`linne - ¥£¨¨¨©¦§¨§¥
,zeigl jiyndl zleki dzid `l ,'ied myn "dkyndd lag"
lag" wqtpe zxkp zxk ly oipr ici lry dryay ,xen`k
oky ,"ynn zn" did ,icedi ly eznypl 'ied myn "dkyndd

.ezeig lawl zexyt` el dzid `làeãøiL øçàì C ©§©©¤¨§
,äðéëMä úeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî- ¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨©§¦¨

ly oipr dfy ,`xg` `xhqe zetilwa zelba `id dpikydy
zetilwa zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq4,Bîk§

:áeúkL5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,epiid "mkn`" - ¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤
zqpk ,(a"p wxt yix '` wlga x`eank) "mipad m`" ,dpikyd
myae .zeliv`c zekln zpiga ,l`xyi zenyp xewn ,l`xyi
lag" `a myn ± lirl xen`ky 'ied my ly "d`zz 'd" df 'ied

,dnypl "dkynddà"ä úðéça úòtLä äãøiL eðéäc§©§¤¨§¨©§¨©§¦©¥
äàzz,'ied my ly ±ìéòì økæpä7ìzLðå ,äâøãnî äìL ©¨¨©¦§¨§¥§¦§©§§¨¦©§¥¨

úBøéôñ 'éa dúòtLä äLaìúpL ãò ,ähî ähîì äâøãîì§©§¥¨§©¨©¨©¤¦§©§¨©§¨¨¨§§¦
,dâðcda yi ,aeh mb da yiy dtilwd `idy "dbep" ztilwa - §Ÿ©

dyecwd zexitq xyr znerl zexitq xyr8,úBòétLnä9 ©©§¦
íéøOäå íéîMä àáö ìëå úBìfnä éãé ìò úeiçå òôL¤©§©©§¥©©¨§¨§¨©¨©¦§©¨¦

,äfä íìBòaL éîLbä éçä ìëì ,íäéìòLd`a mzeigy - ¤£¥¤§¨©©©©§¦¤¨¨©¤
,mixyde minyd `ave zelfnd ici lr "dbep" ztilwnìëì íâå§©§¨
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òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אז ישראל מדרי' מראה "שזהו :.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לשכינה ובנוגע העולם, בכללות "זהו
ענין". עוד - לאדם ובנוגע בפרט ˘ËÈÏ"‡:3.וכן  ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפ"ע כאו"א גם ˘ËÈÏ"‡:4."היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ועיין"

ב". קמ, ˘ËÈÏ"‡:5.לקמן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם ראי' מביא וע"ז השכינה"?! גלות יבוא אדם בני מעשה שע"י מובן אינו "דלכאורה
אמכם". שהיא מפני – ביאור ב) הוא שכן – ראי' א) א.6.ביאור: נ, ˘ËÈÏ"‡:7.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכללות בנוגע – "בפ"ד

דכאו"א". לנשמה בנוגע – בפ"ה ˘ËÈÏ"‡:8.העולם. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ו ˘ËÈÏ"‡:9."כבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלאה"כ"
הגלות ע"י רע"א)".˘·Â„"„(ולא קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ,

fenz b"k ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,çîBvämdy ,dginv ly oipra z`haznd ,mzeig mby - ©¥©
ici lr "dbep" ztilwn ok mb d`a ± lecbl ohwn mignev

,mixyde minyd `ave zelfnd-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨
äëøáì10."'eëå ìfî Bì ïéàL ähîlî áNò ìk Eì ïéà" :± ¦§¨¨¥§¨¥¤¦§©¨¤¥©¨§

ea dknd ± dlrnl"
e`eritynd ,"lcb el xn

zephwn dginvd oipr ea
lky xg`ne .zelcbl
lr mzeig milawn dl`
- okl ,"dbep" ztilw ici
àèBçä íb ìBëé éæàå©£©¨©©¥

éòLBôe11ìa÷ì ìàøNé §¥¦§¨¥§©¥
íLôðå íôeâì úeiç©§¨§©§¨

úeiîäaäok mb ± ©©£¦
,"dbep" ztilwnBîk§

,Lnî íéiç éìòa øàL§¨©£¥©¦©¨
ici lr mzeig milawnd -

,"dbep" ztilwBîk§
áeúkL12avn miiwy - : ¤¨

`ed mc`dyìLîð"¦§©
."eîãð úBîäak± ©§¥¦§

,zendal minece mileyn
äaøcàå`edy cala ef `l ,jtidl ±mbezeig lawl leki §©§©¨

mleray mignev e` miig mixac x`ye dnda enk ,dtilwn
myn ezeig lawn `ed `l` ,dfd,æò øúéå úàN øúéa- §¤¤§¥§¤¤Ÿ

,dl`n xzei,éãe÷t úLøt LBãwä øäfî øàánä ét ìò©¦©§Ÿ¨¦Ÿ©©¨¨¨©§¥
òâøå äòLa ïBzçzä íãàì úBòtLpä úeiçå òôL ìkL¤¨¤©§©©¦§¨¨¨¨©©§§¨¨§¤©
éøeäøäa Bà øeaãa Bà äNòîa 'ä éðéòa òøä äNBòL¤¤¨©§¥¥§©£¤§¦§¦§¥

'eëå äøáò13,dyrne xeaic daygn iyeal dylya ±ìkä± £¥¨§©Ÿ
,elld zeigde rtyd lkàøèq"ä úBìëéäî Bì òtLð¦§¨¥¥§©¦§¨

.LBãwä øäfa íL íéøàánä "àøçàmipey zelkid mpyie ± ©£¨©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©©¨
mdn ,`xg` `xhqe dtilw lymixeaic ,miyrnl zeigd d`a

.dtilwn `id mzeigy mipeyd zeaygneìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©

øçà àøèqä úBìëéäî BúòtLä ìa÷ì íà äøéça,à- §¦¨¦§©¥©§¨¨¥¥§©¦§¨©£¨
,rx ly mipipr dyer e` xacn ,ayeg `edyk z`fBà

äMãwä úBìëéäî14úBáBè úBáLçî ìk úBòtLð íänL ¥¥§©§ª¨¤¥¤¦§¨¨©£¨
,'eëå úBLBã÷elky ,miaeh miyrne mixeaic mb ,xnelk - §§

mzeig milawn dl`
.dyecwd zelkidnék¦

äNò äæ únòì äæ"¤§ª©¤¨¨
'eëå "íé÷ìàä15.± ¨¡Ÿ¦§

xac lk znerl
ecbpk yi ,dyecway
,`xg` `xhqe dtilwa
àøèq"ä úBìëéäå§¥§©¦§¨
íéìa÷î "àøçà©£¨§©§¦
íúeiç íé÷ðBéå§§¦©¨

úeLaìúäî¥¦§©§
ìzLäå'éc òôMä úeìL §¦§©§§©¤©§

,dâðc úBøéôñji` - §¦§Ÿ©
dbixcnn cxeie `a rtyd
rtydy cr dbixcnl
`xhq"d zelkida cxei

,"`xg`äìeìkä± ©§¨
,dlelk "dbep" ztilw

,'eëå "úòcä õò" úðéça àéä ,òøå áBè úðéçaîzpiga - ¦§¦©§©¦§¦©¥©©©§
,rxe aeh ea yiy ,rxe aeh zrcd ur.ïç éòãBéì òãBpk± ©©§§¥¥

myn jynp ,rxe aeh ea yiy oeeik ,ixd .dlawd znkg irceil
,"`xg` `xhq"d zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg`
rx ly mipipr dyer `edyk rty mc`d lawn myny
mc`d recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic ,daygna
"`xg` `xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l - `hegd
xzie z`y xzia z`f lawl leki `edy `l` ,miig ilra x`yk

iptn ,fr`edyzrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn
,okl ,lawn `ed ,z`f odl jiynnd `ed `edy iptne ,dyecwd

,okn xg`l zerityn ody drtyddn oey`xd wlgd
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äáåùúä úøâà
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî

.ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî
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ו.10. פ"י, ˘ËÈÏ"‡:11.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ‡„ÂÓ"¯13.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו'" אינו  אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" מרבה מאי È¯Ó‚Ï"וצע"ק

"וכו'")". מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), – בפ"ע מפרטו אינו ˘ËÈÏ"‡:14.(דלכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאי "לכאורה
חידוש הוא שאדרבא – והביאור דאף‚„ÏÂקמ"ל?! ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה לקבל „Â‚‰כו' יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

ו)נכללת  לטוב מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות
ממש"כ  לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך בזמן Â˙ÂÈÁלעיל משא"כ דסט"א, מהיכלות
ספ"ה". וכדלעיל יד.15.הבית, ז, קהלת
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תמוז  כ"ד שלישי יום
,ev 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...á÷òé äðäå,192 'nr cr:'åëå øîàð

:owfd epax oeylae"Búìçð ìáç á÷òé" ,äpäå16áéúk17- , §¦¥©£Ÿ¤¤©£¨§¦
,lag enk `id icedi ly eznypìáçä Bîk ,ìLî-Cøc ìò©¤¤¨¨§©¤¤

íãà CLîé íà ,ähîì éðMä BLàøå äìòîì ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨§©§¨§Ÿ©¥¦§©¨¦¦§Ÿ¨¨
änk ïBLàøä BLàø íb åéøçà CLîéå òðòðé ¯ éðMä BLàøa§Ÿ©¥¦§©§©§¦¨¥Ÿ©£¨©Ÿ¨¦©¨

.CLnäì Bì øLôàL¤¤§¨§¦¨¥
LøLa Lnî äëëå§¨¨©¨§Ÿ¤
døB÷îe íãàä úîLð¦§©¨¨¨§¨

äàzz à"ä úðéçaî'd ± ¦§¦©¥©¨¨
,'ied my ly dpexg`

,ìéòì úøkæpädryay - ©¦§¤¤§¥
,dxiar dyer `edyàeä

éLîîãéøBîe C ©§¦¦
dúòtLä'd" ly ± ©§¨¨¨

eyxy myn ,"d`zz
,exewneåéNòî éãé ìò©§¥©£¨

ãò åéúBáLçîe íéòøä̈¨¦©§§¨©
-àøèqä úBìëéä CBz¥§©¦§¨

íMnL ,ìBëéák àøçà± ¨¢¨¦§¨¤¦¨
,`xg`Î`xhqd zelkidn

`edåéúBáLçî ìa÷î§©¥©§§¨
.åéNòîezexnle ± ©£¨

iaiigay ,lirl xiaqdy
lag" wqtp zezixk
,'ied myn "dkyndd
lr leki `ed ,`eti` ,cvik

,la` ,`aen - ?`xg` `xhql dwipi ztqez jiyndl df lag ici
`ed okle ,x`yp (lagd zeipevig) lagdn myexy ,zeciqga

."`xg` `xhq"a dwipi ztqez jiyndl jk ici lr lekiéðtîe¦§¥
éLînä àeä àeäL÷ìç ìèBð àeä ïëì ,äòtLää íäì C ¤©©§¦¨¤©©§¨¨¨¥¥¥¤

,Làøaleki `hegdy cala ef `l ,okl xy` .xzei lecb wlg - ¨Ÿ
xzei lawn `ed `l` ,`xg` `xhqe zetilwn ezrtyd lawl

drtyd.ïéáîì éãåzeciqga aezk okÎitÎlrÎs` ,`l` -18, §©©¥¦
gxkdd on seq seqywx leki icedi ,oky ,wqtiz drtyddy

ik ,jyenn onfl `le ,`xg` `xhqn ezrtyd lawl ipnf ote`a

xac xikfd `"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnd df oi`
,l`xyi ipaa zay zxiny wefigl zekiiya ,dyecw dgiya df
,zay lelign l"x d`ex `edy geeixdy ,icedil xiaqdl yiy
zeidl leki `l geeixd levipe df geeix ly seqdy ,zrcl eilr
dglvde dkxa ,oky ,aeh
lr `wec od l`xyi ipaa
zay zxinya dqpxt ici

.llka dxezd ipiceeäæå§¤
-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥¦§¨

äëøáì19eðéãéa ïéà" : ¦§¨¨¥§¨¥
íéòLøä úåìMî àìŸ¦©§©¨§¨¦

"'eëå20,aeha miig mdy ± §
øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"§¨¥©§¨§©
øçà úeìbä ïîæa¦§©©¨©©

.ïaøçämilawny iptn ± ©ª§¨
.zetilwdn zeig f`éäBæå§¦

äðéëMä úeìb úðéça§¦©¨©§¦¨
,ìBëéák'd"nyk - ¦§¨

jynp 'ied my ly "d`zz
,zetilwaòétLäì§©§¦©

àøçà-àøèqä úBìëéäì§¥§©¦§¨©£¨
BLôð äàðN øLà£¤¨§¨©§

.Cøaúéd"awd jxhvi ± ¦§¨¥
ztqez odl ritydl
xy`n xzei ,drtyd
oipr didiy ick ± z`fe ,dyecwn wepil y`xn odl avwed

.dceard oipre dxigadéæà ¯ äðBëð äáeLz äNBò íãàäLëe§¤¨¨¨¤§¨§¨£©
íäî ÷lñî,zetilwdn ±éLîäL äòtLääC,oda ±åéNòîa §©¥¥¤©©§¨¨¤¦§¦§©£¨

äðéëMä úòtLä øéæçî BúáeLúa ék ,åéúBáLçîe©§§¨¦¦§¨©£¦©§¨©©§¦¨
.dîB÷îìici lr oda dkynpy drtydd odn lhep edixde ± ¦§¨

.okeza "dpikyd zelb"eäæåaeyz" `id "daeyz" dlndy dn ± §¤
'd" ly daeye ,(yecwd xdfdn 'c wxta lirl `aenk) "'d

,"d`zz daeyz" `id "d`zzäàzz à"ä áeLzday ± ¨¥©¨¨
áeúkL Bîëe ,úeìb úðéçaî21é÷ìà 'ä áLå" :Exewn ± ¦§¦©¨§¤¨§¨¡Ÿ¤
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äáåùúä úøâà
äðäå
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä

192åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
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ט.16. לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל חדש דדבר הסגנון בענין ˜˘‰"לכאורה מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,
כמה מובנים ועפ"ז - מהקודם הפכי ואף חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל (˘ÌÈÂÈזה?! שזהו - לפרק. הענין ÌÂÈÒÎמפרק

סיום נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - כו'Â˜ˆ‰דהכתוב ראשו קאמר (ולכן הכתוב Â‰ˆ˜Âההמשכה - בפ"ו החבל. ע"י מלמעלמ"ט ,(
נחלתו חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל -È˙Î·יעקב שקדמו וביאור ענין לשלול שא"צ בפמ"ה הוסיף Ï‡(ולכן

"ÈÎÙ‰Â"כתיב") שהלמטה, - (¯‡˘Âמהנ"ל) וממשיך דלמע' לחיות) (בנוגע הראש על פועל השני", לפעולה) חדש)ÂÚÂ„(בנוגע ענין
„È¯ÂÓÂממשיך דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו') (היכלות -ÌÈ¯Á‡Ïכו' כבפ"ה למטהÚÈÏ˜·(ולא ירידה - (·˜ÚÈÓ עד - חבל

אפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות למטהÏ·ÁÏתוך שמשםÏ·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?Ï·˜Ó ענין שבאותו היינו כו',
כו')".Ï·˜Óיעקב מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ˘ËÈÏ"‡:20.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הפי "דלשני

ה  קשה דבשביל·ÂÈ„È(דהרע"ב) השלוה (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 Ô„¯ËÏדוקא:
להיות יכול (וגם חיות מקבל הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - –·ÌÈÓÈÚכו'

– ומקבל ( - רפ"ד –·¯‡˘כדלעיל היינו – באיכות ÂÏ˘.1239‰(וגם עמוד להלן ראה כו'". יצאנו כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז (
ג.21. ל, נצבים

fenz d"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ה רביעי יום
,192 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìåàå .æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

,jznyp,"EúeáL úà¤§§
,EúeáL íò øîBìk- §©¦§§

,jaey mr aeyi envr `ed
eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ22:"'eëå øîàð àì áéLäå" :,"aye" `l` - ¦§¨¦§¨¨§¥¦Ÿ¤¡©§

envr `edy `id dpeekde
ici lr ,zelbdn aeyi
ay - ,zelbn ay icediy

"jiwl`",eznyp xewn
.zelbn ,dpikyd

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxta,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit itly

zepeere mi`hg ici lr ,oky ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

`id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr dyrp

xewn ,(dpikyd zpiga

Î`pngx zkynp ,dnypd

dtilwd zelkid l` olvil

dpnn ,"`xg` `xhq"de

drya zeig mc`d lawn

,zepeere mi`hg dyer `edy

mc`d xifgn daeyz ici lre

z` xifgne drtydd z`

.dzelbn dpikyd

úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤
äáeLz úðéçáì øLiäå§©¨¨¦§¦©§¨

.ììk Cøc íéøác 'á íä ¯ ìéòì økæpä äàzz à"ä ,äàzz©¨¨¥©¨¨©¦§¨§¥¥§¨¦¤¤§¨
owfd epiax ixac yxit (ycewd zegiyn zg`a) `"hily iaxd -

jxcd idef `wecy - "xyide zn`d jxc"dxyide zizin`d
epax xn` ('` wxta cin) lirly dn it lr - d`zz daeyzl
mc`d m`y ,"`hgd zaifr" `ed daeyzd oipr xwiry ,owfd
ef ixd ,df `hg dyrn lr xzei xefgl `ly mly ala hilgn

) daeyz xak:`"hily x"enc` w"k zxrdyxec - o`ke"
j` ("'ek f"d `hgd zaifry s`y `l` - zekex` dpkde dcear
dpkda `ly d`a daeyzyk ,oky ,"zn`d jxc" df oi`
ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl cner owfd epaxy xac) dni`zn

) `hgd zaifr lr mly ala hilgie daeyza xxerziyzxrd
:`"hily x"enc` w"kdl didz `l j` ,("'eke daeyz f"de"

df oi` `linne ,meiwzn`,oky ,zn`,meiw el yiy xac `xwp
aezky enk1"crl oekz zn` zty" :2didz daeyzdy icke ,

azn`oeci dilr ,daeyzl dpkdd zyxcp (meiw dl didiy)
ajxc"y ,owfd epax xne` okl .df wxtzn`dd`zz daeyzl "

epaxy dne .oldl dze` xiaqn `edy dpkdd ici lr `id -
jxc" xne` owfdxyidzexxerzd didzy xyt` ,oky ,`ed "

ici lr `l` ,dxyi jxc ici lr `l `eazy j` ,zn`a daeyz
`edy xac zeidl dleki dnvr `idy daiq ,`idy daiq efi`
oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy itk ,daeyzl dpkdn jtid

`l oipr ici lr dzid daeyzl ezexxerzdl daiqdy ,`icxec
,owfd epax o`k xne` okl .f` el exn`y mixacd ici lre ,aeh

jxc"dyxyid`edy zepkdd ici lr `id daeyzl ribdl "
:md mixacd ipye .oldl oze` xiaqn,ãçàäoey`xd xacd - ¨¤¨

,daeyzd oiprl ribdl
íéîçø øøBòì àeä§¥©£¦

íéðBéìòä,d"awd ly ± ¨¤§¦
íéîçøä øB÷nî,oky ± ¦§¨©£¦

a`" ± zepiga izy opyi
"mingxd a`"e "ongxd3:

a`"ongxda`d epiid "
,ea yiy a`d ,megxd

,lekiakzcn,mingxd
a`" eli`emingxdepiid "

,mingx ly a`dxewn
dlrnle milaben mpi`y mingxd ,`id dpeekde ,mingxd

nzcn`ed o`k yexitde - dlewye dcecn `idy mingxd
mingx" ,mingx ly xzei dpeilrd dcnd z` xxeriy

,"mipeilrdàøâàî äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå BúîLð ìò©¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨¥¦§¨
änø"seq oi`"n ,xzeia dpeilr dbixcnn xnelk ,deab bbn ± ¨¨

`edyàeä¯Ceøa íéiçä éiçdnypd dltp myne ±àøéáì ©¥©©¦¨§¦¨
àz÷éîò4,zedeab od llka dbixcne "`xbi`" .wenr xeal - £¦§¨

`xbi`"n `l` ,mzq "`xbi`"n `l d`a dnypdednx,"
dbixcn `edy ,mzq xeaa `l dltpe ,xzeia ddeab dbixcn

xeaa `l` ,dpezgzwenràøèqäå äàîhä úBìëéä ïä ,¥¥§©ª§¨§©¦§¨
,àøçàzepeere mi`hg ici lry ,mcewd wxta xaqenk - ©£¨

zcxeimc`d lre ,"`xg` `xhq"de d`nehd zelkida dnypd
,mipeilrd mingxd z` dilr xxerldøB÷î ìòå,dnypd ly ± §©§¨

;àeä¯Ceøa ä"éåä íL àeä ,íéiçä øB÷îa,lirl xen`k - ¦§©©¦¥£¨¨¨
mb zcxei dnypd zcixi ici lre ,dnypd xewn `ed 'ied myy

zetilw ly zelba 'ied my ly drtyddixd ,"`xg` `xhq"e
,'ied my `ed ,dnypd xewn lr mb `id zepngxdyBîëe§

áeúkL5,"eäîçøéå ä"éåä ìà áLéå" :ngxie" -eddpeekd " ¤¨§¨Ÿ¤£¨¨¦©£¥
,'ied my lr mingx xxeriy xnelk ,"'ied" my lrLeøtdn ± ¥

:df ixd ± ?'ied my lr mingx xxerl dpeekdìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©
ìzLpL ,àeä¯Ceøa ä"éåä íL úòtLäCBz äãøéå äìL ©§¨©¥£¨¨¨¤¦§©§§¨§¨§¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà
:'åëå øîàð àì

íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã
'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
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א.22. כט, יט.1.מגילה יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נשא "לקו"ת
וש"נ". א. ˘ËÈÏ"‡:4.כג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דע"י ברש"י ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס "ל'

ז.5. נה, ישעיה



סה fenz c"k iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ד שלישי יום
,ev 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...á÷òé äðäå,192 'nr cr:'åëå øîàð

:owfd epax oeylae"Búìçð ìáç á÷òé" ,äpäå16áéúk17- , §¦¥©£Ÿ¤¤©£¨§¦
,lag enk `id icedi ly eznypìáçä Bîk ,ìLî-Cøc ìò©¤¤¨¨§©¤¤

íãà CLîé íà ,ähîì éðMä BLàøå äìòîì ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨§©§¨§Ÿ©¥¦§©¨¦¦§Ÿ¨¨
änk ïBLàøä BLàø íb åéøçà CLîéå òðòðé ¯ éðMä BLàøa§Ÿ©¥¦§©§©§¦¨¥Ÿ©£¨©Ÿ¨¦©¨

.CLnäì Bì øLôàL¤¤§¨§¦¨¥
LøLa Lnî äëëå§¨¨©¨§Ÿ¤
døB÷îe íãàä úîLð¦§©¨¨¨§¨

äàzz à"ä úðéçaî'd ± ¦§¦©¥©¨¨
,'ied my ly dpexg`

,ìéòì úøkæpädryay - ©¦§¤¤§¥
,dxiar dyer `edyàeä

éLîîãéøBîe C ©§¦¦
dúòtLä'd" ly ± ©§¨¨¨

eyxy myn ,"d`zz
,exewneåéNòî éãé ìò©§¥©£¨

ãò åéúBáLçîe íéòøä̈¨¦©§§¨©
-àøèqä úBìëéä CBz¥§©¦§¨

íMnL ,ìBëéák àøçà± ¨¢¨¦§¨¤¦¨
,`xg`Î`xhqd zelkidn

`edåéúBáLçî ìa÷î§©¥©§§¨
.åéNòîezexnle ± ©£¨

iaiigay ,lirl xiaqdy
lag" wqtp zezixk
,'ied myn "dkyndd
lr leki `ed ,`eti` ,cvik

,la` ,`aen - ?`xg` `xhql dwipi ztqez jiyndl df lag ici
`ed okle ,x`yp (lagd zeipevig) lagdn myexy ,zeciqga

."`xg` `xhq"a dwipi ztqez jiyndl jk ici lr lekiéðtîe¦§¥
éLînä àeä àeäL÷ìç ìèBð àeä ïëì ,äòtLää íäì C ¤©©§¦¨¤©©§¨¨¨¥¥¥¤

,Làøaleki `hegdy cala ef `l ,okl xy` .xzei lecb wlg - ¨Ÿ
xzei lawn `ed `l` ,`xg` `xhqe zetilwn ezrtyd lawl

drtyd.ïéáîì éãåzeciqga aezk okÎitÎlrÎs` ,`l` -18, §©©¥¦
gxkdd on seq seqywx leki icedi ,oky ,wqtiz drtyddy

ik ,jyenn onfl `le ,`xg` `xhqn ezrtyd lawl ipnf ote`a

xac xikfd `"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnd df oi`
,l`xyi ipaa zay zxiny wefigl zekiiya ,dyecw dgiya df
,zay lelign l"x d`ex `edy geeixdy ,icedil xiaqdl yiy
zeidl leki `l geeixd levipe df geeix ly seqdy ,zrcl eilr
dglvde dkxa ,oky ,aeh
lr `wec od l`xyi ipaa
zay zxinya dqpxt ici

.llka dxezd ipiceeäæå§¤
-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥¦§¨

äëøáì19eðéãéa ïéà" : ¦§¨¨¥§¨¥
íéòLøä úåìMî àìŸ¦©§©¨§¨¦

"'eëå20,aeha miig mdy ± §
øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"§¨¥©§¨§©
øçà úeìbä ïîæa¦§©©¨©©

.ïaøçämilawny iptn ± ©ª§¨
.zetilwdn zeig f`éäBæå§¦

äðéëMä úeìb úðéça§¦©¨©§¦¨
,ìBëéák'd"nyk - ¦§¨

jynp 'ied my ly "d`zz
,zetilwaòétLäì§©§¦©

àøçà-àøèqä úBìëéäì§¥§©¦§¨©£¨
BLôð äàðN øLà£¤¨§¨©§

.Cøaúéd"awd jxhvi ± ¦§¨¥
ztqez odl ritydl
xy`n xzei ,drtyd
oipr didiy ick ± z`fe ,dyecwn wepil y`xn odl avwed

.dceard oipre dxigadéæà ¯ äðBëð äáeLz äNBò íãàäLëe§¤¨¨¨¤§¨§¨£©
íäî ÷lñî,zetilwdn ±éLîäL äòtLääC,oda ±åéNòîa §©¥¥¤©©§¨¨¤¦§¦§©£¨

äðéëMä úòtLä øéæçî BúáeLúa ék ,åéúBáLçîe©§§¨¦¦§¨©£¦©§¨©©§¦¨
.dîB÷îìici lr oda dkynpy drtydd odn lhep edixde ± ¦§¨

.okeza "dpikyd zelb"eäæåaeyz" `id "daeyz" dlndy dn ± §¤
'd" ly daeye ,(yecwd xdfdn 'c wxta lirl `aenk) "'d

,"d`zz daeyz" `id "d`zzäàzz à"ä áeLzday ± ¨¥©¨¨
áeúkL Bîëe ,úeìb úðéçaî21é÷ìà 'ä áLå" :Exewn ± ¦§¦©¨§¤¨§¨¡Ÿ¤
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äáåùúä úøâà
äðäå
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä

192åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
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ט.16. לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל חדש דדבר הסגנון בענין ˜˘‰"לכאורה מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,
כמה מובנים ועפ"ז - מהקודם הפכי ואף חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל (˘ÌÈÂÈזה?! שזהו - לפרק. הענין ÌÂÈÒÎמפרק

סיום נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - כו'Â˜ˆ‰דהכתוב ראשו קאמר (ולכן הכתוב Â‰ˆ˜Âההמשכה - בפ"ו החבל. ע"י מלמעלמ"ט ,(
נחלתו חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל -È˙Î·יעקב שקדמו וביאור ענין לשלול שא"צ בפמ"ה הוסיף Ï‡(ולכן

"ÈÎÙ‰Â"כתיב") שהלמטה, - (¯‡˘Âמהנ"ל) וממשיך דלמע' לחיות) (בנוגע הראש על פועל השני", לפעולה) חדש)ÂÚÂ„(בנוגע ענין
„È¯ÂÓÂממשיך דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו') (היכלות -ÌÈ¯Á‡Ïכו' כבפ"ה למטהÚÈÏ˜·(ולא ירידה - (·˜ÚÈÓ עד - חבל

אפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות למטהÏ·ÁÏתוך שמשםÏ·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?Ï·˜Ó ענין שבאותו היינו כו',
כו')".Ï·˜Óיעקב מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ˘ËÈÏ"‡:20.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הפי "דלשני

ה  קשה דבשביל·ÂÈ„È(דהרע"ב) השלוה (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 Ô„¯ËÏדוקא:
להיות יכול (וגם חיות מקבל הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - –·ÌÈÓÈÚכו'

– ומקבל ( - רפ"ד –·¯‡˘כדלעיל היינו – באיכות ÂÏ˘.1239‰(וגם עמוד להלן ראה כו'". יצאנו כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז (
ג.21. ל, נצבים

fenz d"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ה רביעי יום
,192 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìåàå .æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

,jznyp,"EúeáL úà¤§§
,EúeáL íò øîBìk- §©¦§§

,jaey mr aeyi envr `ed
eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ22:"'eëå øîàð àì áéLäå" :,"aye" `l` - ¦§¨¦§¨¨§¥¦Ÿ¤¡©§

envr `edy `id dpeekde
ici lr ,zelbdn aeyi
ay - ,zelbn ay icediy

"jiwl`",eznyp xewn
.zelbn ,dpikyd

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxta,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit itly

zepeere mi`hg ici lr ,oky ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

`id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr dyrp

xewn ,(dpikyd zpiga

Î`pngx zkynp ,dnypd

dtilwd zelkid l` olvil

dpnn ,"`xg` `xhq"de

drya zeig mc`d lawn

,zepeere mi`hg dyer `edy

mc`d xifgn daeyz ici lre

z` xifgne drtydd z`

.dzelbn dpikyd

úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤
äáeLz úðéçáì øLiäå§©¨¨¦§¦©§¨

.ììk Cøc íéøác 'á íä ¯ ìéòì økæpä äàzz à"ä ,äàzz©¨¨¥©¨¨©¦§¨§¥¥§¨¦¤¤§¨
owfd epiax ixac yxit (ycewd zegiyn zg`a) `"hily iaxd -

jxcd idef `wecy - "xyide zn`d jxc"dxyide zizin`d
epax xn` ('` wxta cin) lirly dn it lr - d`zz daeyzl
mc`d m`y ,"`hgd zaifr" `ed daeyzd oipr xwiry ,owfd
ef ixd ,df `hg dyrn lr xzei xefgl `ly mly ala hilgn

) daeyz xak:`"hily x"enc` w"k zxrdyxec - o`ke"
j` ("'ek f"d `hgd zaifry s`y `l` - zekex` dpkde dcear
dpkda `ly d`a daeyzyk ,oky ,"zn`d jxc" df oi`
ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl cner owfd epaxy xac) dni`zn

) `hgd zaifr lr mly ala hilgie daeyza xxerziyzxrd
:`"hily x"enc` w"kdl didz `l j` ,("'eke daeyz f"de"

df oi` `linne ,meiwzn`,oky ,zn`,meiw el yiy xac `xwp
aezky enk1"crl oekz zn` zty" :2didz daeyzdy icke ,

azn`oeci dilr ,daeyzl dpkdd zyxcp (meiw dl didiy)
ajxc"y ,owfd epax xne` okl .df wxtzn`dd`zz daeyzl "

epaxy dne .oldl dze` xiaqn `edy dpkdd ici lr `id -
jxc" xne` owfdxyidzexxerzd didzy xyt` ,oky ,`ed "

ici lr `l` ,dxyi jxc ici lr `l `eazy j` ,zn`a daeyz
`edy xac zeidl dleki dnvr `idy daiq ,`idy daiq efi`
oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy itk ,daeyzl dpkdn jtid

`l oipr ici lr dzid daeyzl ezexxerzdl daiqdy ,`icxec
,owfd epax o`k xne` okl .f` el exn`y mixacd ici lre ,aeh

jxc"dyxyid`edy zepkdd ici lr `id daeyzl ribdl "
:md mixacd ipye .oldl oze` xiaqn,ãçàäoey`xd xacd - ¨¤¨

,daeyzd oiprl ribdl
íéîçø øøBòì àeä§¥©£¦

íéðBéìòä,d"awd ly ± ¨¤§¦
íéîçøä øB÷nî,oky ± ¦§¨©£¦

a`" ± zepiga izy opyi
"mingxd a`"e "ongxd3:

a`"ongxda`d epiid "
,ea yiy a`d ,megxd

,lekiakzcn,mingxd
a`" eli`emingxdepiid "

,mingx ly a`dxewn
dlrnle milaben mpi`y mingxd ,`id dpeekde ,mingxd

nzcn`ed o`k yexitde - dlewye dcecn `idy mingxd
mingx" ,mingx ly xzei dpeilrd dcnd z` xxeriy

,"mipeilrdàøâàî äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå BúîLð ìò©¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨¥¦§¨
änø"seq oi`"n ,xzeia dpeilr dbixcnn xnelk ,deab bbn ± ¨¨

`edyàeä¯Ceøa íéiçä éiçdnypd dltp myne ±àøéáì ©¥©©¦¨§¦¨
àz÷éîò4,zedeab od llka dbixcne "`xbi`" .wenr xeal - £¦§¨

`xbi`"n `l` ,mzq "`xbi`"n `l d`a dnypdednx,"
dbixcn `edy ,mzq xeaa `l dltpe ,xzeia ddeab dbixcn

xeaa `l` ,dpezgzwenràøèqäå äàîhä úBìëéä ïä ,¥¥§©ª§¨§©¦§¨
,àøçàzepeere mi`hg ici lry ,mcewd wxta xaqenk - ©£¨

zcxeimc`d lre ,"`xg` `xhq"de d`nehd zelkida dnypd
,mipeilrd mingxd z` dilr xxerldøB÷î ìòå,dnypd ly ± §©§¨

;àeä¯Ceøa ä"éåä íL àeä ,íéiçä øB÷îa,lirl xen`k - ¦§©©¦¥£¨¨¨
mb zcxei dnypd zcixi ici lre ,dnypd xewn `ed 'ied myy

zetilw ly zelba 'ied my ly drtyddixd ,"`xg` `xhq"e
,'ied my `ed ,dnypd xewn lr mb `id zepngxdyBîëe§

áeúkL5,"eäîçøéå ä"éåä ìà áLéå" :ngxie" -eddpeekd " ¤¨§¨Ÿ¤£¨¨¦©£¥
,'ied my lr mingx xxeriy xnelk ,"'ied" my lrLeøtdn ± ¥

:df ixd ± ?'ied my lr mingx xxerl dpeekdìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©
ìzLpL ,àeä¯Ceøa ä"éåä íL úòtLäCBz äãøéå äìL ©§¨©¥£¨¨¨¤¦§©§§¨§¨§¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà
:'åëå øîàð àì

íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã
'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
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א.22. כט, יט.1.מגילה יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נשא "לקו"ת
וש"נ". א. ˘ËÈÏ"‡:4.כג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דע"י ברש"י ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס "ל'

ז.5. נה, ישעיה



fenzסו d"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,íúBéçäì íéàîhä àøçà-àøèqä úBìëéäoda jiyndl - ¥§©¦§¨©£¨©§¥¦§©£¨
,zeigLBðà äNòî éãé ìò,mi`hgd ±,åéúBìeaçúå ©§¥©£¥¡§©§¨

;úBòøä åéúBáLçîe,cala zerx zeaygn ici lr mb ,oky - ©§§¨¨¨
,"`xg` `xhq"a zeig mikiynnáeúkL Bîëe6øeñà Cìî" : §¤¨¤¤¨

"íéèäøajln ,d"awd ± ¨§¨¦
,mihdxa xeyw ,mlerd
'eëå àçî éèéäøa7, §©¦¥Ÿ¨§

x"enc` w"k yexit
:`"hily± qrhrx`w ic"

e`ee gen oet orbpeliiht`
c"r) zeaygn ic otiel qr
,"(mind ma mivxy mihdx
zeaygna ,xnelk

gdmby ,gend ly zetle
zeaygnd ici lr
od m` ,gena zetlegd
lr dpd ,zerx zeaygn

d df icijlndf ,xeq`
drtydl zelb `ian

,'ied mynyúðéça àéä¦§¦©
,äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨

zpiga ,dpikydyzekln
jk ici lr d`a ,zeliv`c

,zelba.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
mcewd wxta8.ïîæe§©

äæì ìbñîälkeiy ± ©§ª¨¨¤
zepngxa yibxdl mc`d
,dxewn lre eznyp lry

,jkl lbeqnd onfd ,mipeilrd mingx xxerleïewúa àeä§¦
eäæå .úeëéøàa íL ïiò ,äøòäa øecqa áeúkL Bîk ,úBöç£§¤¨©¦§¤¨¨©¥¨©£¦§¤

:íL áeúkL"zevg oewiz"a -àð éBà ,eðLàø úøèò äìôð" ¤¨¨¨§¨£¤¤Ÿ¥¨
."eðàèç ék eðìxewn ,"dxhr"d zltep ,mi`hgd ici lry ± ¨¦¨¨

.dnypdé÷øôa "áeìò Cìî" àeä-Ceøa-LBãwä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨¨¤¤¨§¦§¥
úBìëéä9,ì"æ ÷"îøä áúkL Bîk ,exiacxew dyn iax - ¥¨§¤¨©¨§©©

.dkxal epexkfäfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà ék10dpikyd zelbn ± . ¦¥§¤§¨¦¤
."`xg` `xhq"de d`nehd zelkidaïðBaúé øLàk èøôáe¦§¨©£¤¦§¥

ïéîìò ìk àlîî ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà úlãâa ìékNnä± ©©§¦¦§ª©¥¨§©¥¨©§¦
,`xapl zn`zen zinipt zeiga zenlerd lk dignìk ááBñå§¥¨

,ïéîìòdlrnly zeiga mze` dign ,zenlerd lk siwn - ©§¦
,zenlerd lr "siwn" ly dpigaa wx `id ef zeig ,mdnìk̈

Búðáäå BìëN øeòL éôì ãçàå ãçàoi`" zlecba wnrzi ± ¤¨§¤¨§¦¦¦§©£¨¨
jexa "seq,`ed:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúéepiada ,oky - ¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ

lry dlecbd zepngxd z` yibxi f` wx ,d"awd ly ezelcb

ixd ± yiieane zelba `vnpy "jln"d edine ,dxewn lre eznyp
mdy mixacd ipyn oey`xd df .dlecb zexixn eilr rityn df

.d`zz daeyzl "xyide zn`d jxc",'áäå:`ed ,ipyd xacd - §©
dúeiç ìk øLà ,àøçà àøèñå ätìwä òéðëäìe Lháì§©¥§©§¦©©§¦¨§¦§¨©£¨£¤¨©¨
úeqb úðéça ÷ø àéä¦©§¦©©

,ääaâäå,`linne - §©§¨¨
mixaeye miripknyk
z` dpnn milhep ,dze`

,dzeigáeúkL Bîk11: §¤¨
,"'Bâå øLpk déaâz íà"¦©§¦©©¤¤§

- okleLehaäå§©¦
Lnî øôò ãò äòðëääå§©©§¨¨©¨¨©¨
.dìeháe dúúéî éäBæ ¯¦¦¨¨¦¨
`xhq"de dtilwd ly ±

."`xg`,eðéäåici lr - §©§
z` miripkne mixaey dn
`xhq"de dtilwd

?"`xg`éãé ìòmc`dy ± ©§¥
envr axwa lretáì"¥

úBéäìå ,"äkãðå øaLð¦§¨§¦§¤§¦§
"ñàîð åéðéòa äæáð"¦§¤§¥¨¦§¨

,'eëåxaqedy itk oky - §
,oey`xd wlga h"k wxta
,ipepiaa mb ,mc`d xwir
± `hegd mc`a hxtae
lre ,zindad eytp `ed
zxayp ,xayp `edy ici
zindad eytp mb ixd
z` ripkne xaey `ed jk ici lry ixd ,(dtilwn d`ad)

."`xg` `xhq"e dtilwdLBãwä øäfa áeúkL Bîëe12ìò §¤¨©Ÿ©©¨©
÷eñt13,"'eëå äkãðå øaLð áì ,äøaLð çeø íé÷ìà éçáæ" : ¨¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥¦§¨§¦§¤§

zxayp ,"dxayp gex" yi xy`k ± ?miwl` myl gafd edn -
al" ici lr ± ?ef gex zxayp dn ici lre ,`xg`Î`xhqd gex

l mc`l yiy jk ici lr ,"xaypcin yxtn `edy itk ,xayp a
,oldlì àeä ¯ äîäaä ïî ïaø÷ ìk ékúcî àéä ,ä"éåä íL ¦¨¨§¨¦©§¥¨§¥£¨¨¦¦©

,íéîçøäaixwi ik mc`" :'ied my zepaxwa xkfp cinz okl - ¨©£¦
oaxw mkn"'iedlgegip gix" ,"'iedl,dneckeì ìáàíL £¨§¥

íà ék ,äîäa ïaø÷ ïéáéø÷î ïéà ¯ ïécä úcî àéä ,íé÷ìà¡Ÿ¦¦¦©©¦¥©§¦¦¨§©§¥¨¦¦
miwl` myl "gaf"d ok edn ±:`"hily x"enc` w"k zxrd)

?("miwl` igaf" o`k azkcìäàîhä çeø øéáòäìe øaL §©¥§©£¦©©ª§¨
"äøaLð çeø" eäæå ,àøçà- àøèqäå,"miwl` igaf" edf ± §©¦§¨¨¢¨§¤©¦§¨¨

.miwl` myl gaféàäå?"àøçà àøèq"ä çeø äøaLð C §©¥¦§§¨©©¦§¨©£¨
'eëå "äkãðå øaLð ál"äLk14. §¤©¥¦§¨§¦§¤§
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תמוז  כ"ו חמישי יום
,fv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáùð êéàäå,194 'nr cr.(òãåðë äáåùúá

éàäåéãé ìò àeä øéòfî èòî ,äpä ?äkãðå álä øaLð C §©¥¦§¨©¥§¦§¤¦¥§©¦§¥©§¥
úBpòúäì çk eðì ïéàL älà eðéúBøBãa ,úBiðòúå íéôebñ¦¦§©£¦§¥¥¤¤¥¨Ÿ©§¦§©

,Cìnä ãåãk äaøäz` ixnbl xiqd ,jk ici lre ,daxd mvy - ©§¥§¨¦©¤¤
,dtilwd cvny zindad eytp- íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì15÷eñt ìò16: ¦§¨¨©¨
¯ "éaø÷a ììç éaìå"§¦¦¨©§¦§¦

úéðòúa BâøäLbxdy ± ¤£¨§©£¦
,ziprza rxd xvid z`
epgeka oi`y ,ep` eli`e
hrn wx ,daxd mevl
zeiprz ici lr `a xirfn

.mitebiqeøwéò Cà©¦©
úBéäì ,álä úòðëä©§¨©©¥¦§
úøáòäå äkãðå øaLð¦§¨§¦§¤§©£¨©
-àøèñå äàîhä çeø©©ª§¨§¦§¨
úBéäì àeä ,àøçà©£¨¦§
"àðaLçc éøàn"î¦¨¥§ª§¨¨

,úòcä ÷îòazeyrl - §Ÿ¤©©©
dyery itk ,wcv oeayg

lraziad lrad ,oeaygd
oeaygd el rbepy ,envr

,xzeiaBzòc ÷éîòäì§©£¦©§
úçà äòL Búðéáe17ìëa ¦¨¨¨©©§¨

ïewz éðôì äìéì Bà íBé©§¨¦§¥¦
äîa ïðBaúäì ,úBöç£§¦§¥§©

,ìéòì økæpk äðéëMä úeìb úðéça åéàèça äNòå ìòtM- ¤¨©§¨¨©£¨¨§¦©¨©§¦¨©¦§¨§¥
,dpikyd zelbl minxeb mi`hg ici lryø÷òì [íøâ] íâå§©¨©©£Ÿ

,àeä¯Ceøa íéiçä éiçî úé÷ìàä BLôðå BúîLðd"awdn - ¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¥©¥©©¦¨
,miigd iig `edyïä ,úånäå äàîhä íB÷îì dãéøBäå§¦¨¦§©ª§¨§©¨¤¥

úéNòðå ,àøçà-àøèqä úBìëéä,dnypd ±äákøî úðéçáa ¥§©¦§¨©£¨§©£¥¦§¦©¤§¨¨
íäéìàdlha jk ,dze` bidpnd akexl dlha dakxny enk ± £¥¤

,dzeig z` zkyen `id odn zetilwle d`nehl eznypìa÷ì§©¥
.ìéòì økæpk ,Bôeâì òétLäì úeiçå òôL íäîrtydy ± ¥¤¤©§©§©§¦©§©¦§¨§¥

`edyke ."`xg` `xhq"e 'dtilw'n mi`a ,`hegd sebl zeigde
itky ,xayp ale ald zrpkd ea zxvep ,df lka wnrzne opeazn

gafd edf lirl xn`py18.miwl` myleðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
äëøáì íðBøëæ19øîBìk ,"íéúî íééeø÷ íäéiça íéòLø" :± ¦§¨¦§¨¨§¨¦§©¥¤§¦¥¦§©

a dpeekd ,"mdiiga"jezoipr `id dnvr zeigdy ,mdly zeigd
,dzin ly,äàîhäå úånä íB÷nî íéëLîð íäéiçL- ¤©¥¤¦§¨¦¦§©¨¤§©ª§¨

`xhq"d zelkidn
d`neh ly oipr ,"`xg`
ly zeigd jtid ,zeene

.dyecwäî ïëå)§¥©
áeúkM20íéúnä àì" : ¤¨Ÿ©¥¦

âòì"k Bðéà ,"'Bâ eììäé§©§¥§Ÿ¥
íBìLå-ñç "Løì21oi` - , ¨¨©§¨

,oky ,ynn miznl dpeekd
ynn mizn lr mixne`yk
z` lldl mileki md oi`y
brl meyn jka yi ,'d

,mdlìò äðekä àlà¤¨©©¨¨©
íäéiçaL íéòLøä̈§¨¦¤§©¥¤

,íéúî íééeø÷mdilre - §¦¥¦
mileki md oi`y ,mixne`

,'d z` lldlíéìaìánL¤§©§§¦
úBøæ úBáLçîa íúBà¨§©£¨¨
íðéàå ,íòLøa íãBòa§¨§¦§¨§¥¨
,äáeLúa íéöôç£¥¦¦§¨

.(òãBpkdrya mby ± ©©
z` lldl dvex ryxdy
,irack `di `l leliddy ,zexf zeaygna eze` milalan ,'d
lk dpd ."'eb elldi miznd `l" mdilr mixne` jk meyne
opeazn `edyk ,"xayp al" zeidl eze` `iadl jixv ,xen`d
,`ed jexa miigd iign ,ziwl`d eytpe eznyp z` zxk `edy
yiy xeqi` lr xary ina z`fe ± d`nehe dzin mewnl dcixede
ici lr zzxkp ,lirl xaqedy itky ,miny icia dzine zxk ea
lr xar `ly in mby ,owfd epax siqen ,oldl .dyxyn ytpd jk
`evnl `ed mb leki ± miny icia dzin e` zxk ea yiy xeqi`
itk `nbeca ,miigd iign ziwl`d eytp z` zxky ,envr z`

:miny icia dzina e` zxka `ed xacdy
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,íúBéçäì íéàîhä àøçà-àøèqä úBìëéäoda jiyndl - ¥§©¦§¨©£¨©§¥¦§©£¨
,zeigLBðà äNòî éãé ìò,mi`hgd ±,åéúBìeaçúå ©§¥©£¥¡§©§¨

;úBòøä åéúBáLçîe,cala zerx zeaygn ici lr mb ,oky - ©§§¨¨¨
,"`xg` `xhq"a zeig mikiynnáeúkL Bîëe6øeñà Cìî" : §¤¨¤¤¨

"íéèäøajln ,d"awd ± ¨§¨¦
,mihdxa xeyw ,mlerd
'eëå àçî éèéäøa7, §©¦¥Ÿ¨§

x"enc` w"k yexit
:`"hily± qrhrx`w ic"

e`ee gen oet orbpeliiht`
c"r) zeaygn ic otiel qr
,"(mind ma mivxy mihdx
zeaygna ,xnelk

gdmby ,gend ly zetle
zeaygnd ici lr
od m` ,gena zetlegd
lr dpd ,zerx zeaygn

d df icijlndf ,xeq`
drtydl zelb `ian

,'ied mynyúðéça àéä¦§¦©
,äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨

zpiga ,dpikydyzekln
jk ici lr d`a ,zeliv`c

,zelba.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
mcewd wxta8.ïîæe§©

äæì ìbñîälkeiy ± ©§ª¨¨¤
zepngxa yibxdl mc`d
,dxewn lre eznyp lry

,jkl lbeqnd onfd ,mipeilrd mingx xxerleïewúa àeä§¦
eäæå .úeëéøàa íL ïiò ,äøòäa øecqa áeúkL Bîk ,úBöç£§¤¨©¦§¤¨¨©¥¨©£¦§¤

:íL áeúkL"zevg oewiz"a -àð éBà ,eðLàø úøèò äìôð" ¤¨¨¨§¨£¤¤Ÿ¥¨
."eðàèç ék eðìxewn ,"dxhr"d zltep ,mi`hgd ici lry ± ¨¦¨¨

.dnypdé÷øôa "áeìò Cìî" àeä-Ceøa-LBãwä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨¨¤¤¨§¦§¥
úBìëéä9,ì"æ ÷"îøä áúkL Bîk ,exiacxew dyn iax - ¥¨§¤¨©¨§©©

.dkxal epexkfäfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà ék10dpikyd zelbn ± . ¦¥§¤§¨¦¤
."`xg` `xhq"de d`nehd zelkidaïðBaúé øLàk èøôáe¦§¨©£¤¦§¥

ïéîìò ìk àlîî ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà úlãâa ìékNnä± ©©§¦¦§ª©¥¨§©¥¨©§¦
,`xapl zn`zen zinipt zeiga zenlerd lk dignìk ááBñå§¥¨

,ïéîìòdlrnly zeiga mze` dign ,zenlerd lk siwn - ©§¦
,zenlerd lr "siwn" ly dpigaa wx `id ef zeig ,mdnìk̈

Búðáäå BìëN øeòL éôì ãçàå ãçàoi`" zlecba wnrzi ± ¤¨§¤¨§¦¦¦§©£¨¨
jexa "seq,`ed:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúéepiada ,oky - ¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ

lry dlecbd zepngxd z` yibxi f` wx ,d"awd ly ezelcb

ixd ± yiieane zelba `vnpy "jln"d edine ,dxewn lre eznyp
mdy mixacd ipyn oey`xd df .dlecb zexixn eilr rityn df

.d`zz daeyzl "xyide zn`d jxc",'áäå:`ed ,ipyd xacd - §©
dúeiç ìk øLà ,àøçà àøèñå ätìwä òéðëäìe Lháì§©¥§©§¦©©§¦¨§¦§¨©£¨£¤¨©¨
úeqb úðéça ÷ø àéä¦©§¦©©

,ääaâäå,`linne - §©§¨¨
mixaeye miripknyk
z` dpnn milhep ,dze`

,dzeigáeúkL Bîk11: §¤¨
,"'Bâå øLpk déaâz íà"¦©§¦©©¤¤§

- okleLehaäå§©¦
Lnî øôò ãò äòðëääå§©©§¨¨©¨¨©¨
.dìeháe dúúéî éäBæ ¯¦¦¨¨¦¨
`xhq"de dtilwd ly ±

."`xg`,eðéäåici lr - §©§
z` miripkne mixaey dn
`xhq"de dtilwd

?"`xg`éãé ìòmc`dy ± ©§¥
envr axwa lretáì"¥

úBéäìå ,"äkãðå øaLð¦§¨§¦§¤§¦§
"ñàîð åéðéòa äæáð"¦§¤§¥¨¦§¨

,'eëåxaqedy itk oky - §
,oey`xd wlga h"k wxta
,ipepiaa mb ,mc`d xwir
± `hegd mc`a hxtae
lre ,zindad eytp `ed
zxayp ,xayp `edy ici
zindad eytp mb ixd
z` ripkne xaey `ed jk ici lry ixd ,(dtilwn d`ad)

."`xg` `xhq"e dtilwdLBãwä øäfa áeúkL Bîëe12ìò §¤¨©Ÿ©©¨©
÷eñt13,"'eëå äkãðå øaLð áì ,äøaLð çeø íé÷ìà éçáæ" : ¨¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥¦§¨§¦§¤§

zxayp ,"dxayp gex" yi xy`k ± ?miwl` myl gafd edn -
al" ici lr ± ?ef gex zxayp dn ici lre ,`xg`Î`xhqd gex

l mc`l yiy jk ici lr ,"xaypcin yxtn `edy itk ,xayp a
,oldlì àeä ¯ äîäaä ïî ïaø÷ ìk ékúcî àéä ,ä"éåä íL ¦¨¨§¨¦©§¥¨§¥£¨¨¦¦©

,íéîçøäaixwi ik mc`" :'ied my zepaxwa xkfp cinz okl - ¨©£¦
oaxw mkn"'iedlgegip gix" ,"'iedl,dneckeì ìáàíL £¨§¥

íà ék ,äîäa ïaø÷ ïéáéø÷î ïéà ¯ ïécä úcî àéä ,íé÷ìà¡Ÿ¦¦¦©©¦¥©§¦¦¨§©§¥¨¦¦
miwl` myl "gaf"d ok edn ±:`"hily x"enc` w"k zxrd)

?("miwl` igaf" o`k azkcìäàîhä çeø øéáòäìe øaL §©¥§©£¦©©ª§¨
"äøaLð çeø" eäæå ,àøçà- àøèqäå,"miwl` igaf" edf ± §©¦§¨¨¢¨§¤©¦§¨¨

.miwl` myl gaféàäå?"àøçà àøèq"ä çeø äøaLð C §©¥¦§§¨©©¦§¨©£¨
'eëå "äkãðå øaLð ál"äLk14. §¤©¥¦§¨§¦§¤§
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äáåùúä úøâà
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ
äìôð íù ù"æå .á"ùò äøòäá øåãéñá ù"îë úåöç
àø÷ð ïëìå .åðàèç éë åðì àð éåà åðéùàø úøèò
ì"æ ÷"îøä ù"îë úåìëéä é÷øôá áåìò êìî ä"áã÷ä
ïðåáúé øùàë èøôáå .äæî ìåãâ ïåáìò êì ïéà éë
'àå 'à ìë ò"ëñå ò"ëîî ä"á ñ"à úìåãâá ìéëùîä
:ãàî ãàî æ"ò øîøîúé åúðáäå åìëù øåòéù éôì
äúåéç ìë øùà à"èñå äôéì÷ä òéðëäìå ùèáì 'áäå
øùðë äéáâú íà ù"îë ääáâäå úåñâ 'éçá ÷ø àéä
äúúéî éäåæ ùîî øôò ãò äòðëääå ùåèéáäå .'åëå
äæáð úåéäìå äëãðå øáùð áì é"ò åðééäå .äìåèéáå
'é÷ìà éçáæ ô"ò ÷"äåæá ù"îëå .'åëå ñàîð åéðéòá
ïî ïáø÷ ìë éë .'åëå äëãðå øáùð áì äøáùð çåø
ìáà .íéîçøä úãî àéä 'éåä íùì àåä äîäáä
äîäá ïáø÷ ïéáéø÷î ïéà ïéãä úãî àéä íé÷ìà íùì
çåø åäæå à"èñäå äàîåèä çåø øéáòäìå øáùì à"ë
øáùð áìäùë .à"èñä çåø äøáùð êéàäå .äøáùð

.'åëå äëãðå
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע שם. הצ"צ ועיין ו. ז, ˘ËÈÏ"‡:7."שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ת"ו לתקו"ז ‰Ú¯˙8."הוס'
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î בהשינויים נג]) א' ע' ח"ב נ"ך [אוה"ת 22 ע' איכה להצ"צ – לשם (ובהגהות פמ"ה בח"א בכ"ז לעיין "ויש

˘ËÈÏ"‡:9.וכו'". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."10."פי"ח:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בשם – ספ"י היראה ש' (ר"ח מזה גדול כו' "נקרא
קעג)". סי' חאגיז לר"מ חכמים משנת ובס' הלל, מע' האותיות ש' בשל"ה הובא – הרמ"ק היינו עובדיה 11."מורי" טז. מט, ירמיה

ד. ˘ËÈÏ"‡:12.א, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א ה, יט.13."ויקרא נא, ˘ËÈÏ"‡:14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מזה"ק מהמובן – "ג"כ

fenz e"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ו חמישי יום
,fv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáùð êéàäå,194 'nr cr.(òãåðë äáåùúá

éàäåéãé ìò àeä øéòfî èòî ,äpä ?äkãðå álä øaLð C §©¥¦§¨©¥§¦§¤¦¥§©¦§¥©§¥
úBpòúäì çk eðì ïéàL älà eðéúBøBãa ,úBiðòúå íéôebñ¦¦§©£¦§¥¥¤¤¥¨Ÿ©§¦§©

,Cìnä ãåãk äaøäz` ixnbl xiqd ,jk ici lre ,daxd mvy - ©§¥§¨¦©¤¤
,dtilwd cvny zindad eytp- íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì15÷eñt ìò16: ¦§¨¨©¨
¯ "éaø÷a ììç éaìå"§¦¦¨©§¦§¦

úéðòúa BâøäLbxdy ± ¤£¨§©£¦
,ziprza rxd xvid z`
epgeka oi`y ,ep` eli`e
hrn wx ,daxd mevl
zeiprz ici lr `a xirfn

.mitebiqeøwéò Cà©¦©
úBéäì ,álä úòðëä©§¨©©¥¦§
úøáòäå äkãðå øaLð¦§¨§¦§¤§©£¨©
-àøèñå äàîhä çeø©©ª§¨§¦§¨
úBéäì àeä ,àøçà©£¨¦§
"àðaLçc éøàn"î¦¨¥§ª§¨¨

,úòcä ÷îòazeyrl - §Ÿ¤©©©
dyery itk ,wcv oeayg

lraziad lrad ,oeaygd
oeaygd el rbepy ,envr

,xzeiaBzòc ÷éîòäì§©£¦©§
úçà äòL Búðéáe17ìëa ¦¨¨¨©©§¨

ïewz éðôì äìéì Bà íBé©§¨¦§¥¦
äîa ïðBaúäì ,úBöç£§¦§¥§©

,ìéòì økæpk äðéëMä úeìb úðéça åéàèça äNòå ìòtM- ¤¨©§¨¨©£¨¨§¦©¨©§¦¨©¦§¨§¥
,dpikyd zelbl minxeb mi`hg ici lryø÷òì [íøâ] íâå§©¨©©£Ÿ

,àeä¯Ceøa íéiçä éiçî úé÷ìàä BLôðå BúîLðd"awdn - ¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¥©¥©©¦¨
,miigd iig `edyïä ,úånäå äàîhä íB÷îì dãéøBäå§¦¨¦§©ª§¨§©¨¤¥

úéNòðå ,àøçà-àøèqä úBìëéä,dnypd ±äákøî úðéçáa ¥§©¦§¨©£¨§©£¥¦§¦©¤§¨¨
íäéìàdlha jk ,dze` bidpnd akexl dlha dakxny enk ± £¥¤

,dzeig z` zkyen `id odn zetilwle d`nehl eznypìa÷ì§©¥
.ìéòì økæpk ,Bôeâì òétLäì úeiçå òôL íäîrtydy ± ¥¤¤©§©§©§¦©§©¦§¨§¥

`edyke ."`xg` `xhq"e 'dtilw'n mi`a ,`hegd sebl zeigde
itky ,xayp ale ald zrpkd ea zxvep ,df lka wnrzne opeazn

gafd edf lirl xn`py18.miwl` myleðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
äëøáì íðBøëæ19øîBìk ,"íéúî íééeø÷ íäéiça íéòLø" :± ¦§¨¦§¨¨§¨¦§©¥¤§¦¥¦§©

a dpeekd ,"mdiiga"jezoipr `id dnvr zeigdy ,mdly zeigd
,dzin ly,äàîhäå úånä íB÷nî íéëLîð íäéiçL- ¤©¥¤¦§¨¦¦§©¨¤§©ª§¨

`xhq"d zelkidn
d`neh ly oipr ,"`xg`
ly zeigd jtid ,zeene

.dyecwäî ïëå)§¥©
áeúkM20íéúnä àì" : ¤¨Ÿ©¥¦

âòì"k Bðéà ,"'Bâ eììäé§©§¥§Ÿ¥
íBìLå-ñç "Løì21oi` - , ¨¨©§¨

,oky ,ynn miznl dpeekd
ynn mizn lr mixne`yk
z` lldl mileki md oi`y
brl meyn jka yi ,'d

,mdlìò äðekä àlà¤¨©©¨¨©
íäéiçaL íéòLøä̈§¨¦¤§©¥¤

,íéúî íééeø÷mdilre - §¦¥¦
mileki md oi`y ,mixne`

,'d z` lldlíéìaìánL¤§©§§¦
úBøæ úBáLçîa íúBà¨§©£¨¨
íðéàå ,íòLøa íãBòa§¨§¦§¨§¥¨
,äáeLúa íéöôç£¥¦¦§¨

.(òãBpkdrya mby ± ©©
z` lldl dvex ryxdy
,irack `di `l leliddy ,zexf zeaygna eze` milalan ,'d
lk dpd ."'eb elldi miznd `l" mdilr mixne` jk meyne
opeazn `edyk ,"xayp al" zeidl eze` `iadl jixv ,xen`d
,`ed jexa miigd iign ,ziwl`d eytpe eznyp z` zxk `edy
yiy xeqi` lr xary ina z`fe ± d`nehe dzin mewnl dcixede
ici lr zzxkp ,lirl xaqedy itky ,miny icia dzine zxk ea
lr xar `ly in mby ,owfd epax siqen ,oldl .dyxyn ytpd jk
`evnl `ed mb leki ± miny icia dzin e` zxk ea yiy xeqi`
itk `nbeca ,miigd iign ziwl`d eytp z` zxky ,envr z`

:miny icia dzina e` zxka `ed xacdy
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äáåùúä úøâà
èòî äðä .äëãðå áìä øáùð êéàäå
ïéàù äìà åðéúåøåãá úåéðòúå íéôåâéñ é"ò àåä øéòæî
ì"æø øîàîë êìîä ãåãë äáøä úåðòúäì çë åðì
ø÷éò êà .úéðòúá åâøäù éáø÷á ììç éáìå ô"ò
äàîåèä çåø úøáòäå äëãðå øáùð úåéäì áìä úòðëä
úòãä ÷îåòá àðáùåçã éøàîî úåéäì àåä à"èñå
äìéì åà íåé ìëá úçà äòù åúðéáå åúòã ÷éîòäì
åéàèçá äùòå ìòôù äîá ïðåáúäì úåöç ïå÷éú éðôì
åúîùð øå÷òì [íøâ] íâå ì"ðë äðéëùä úåìâ 'éçá
äàîåèä íå÷îì äãéøåäå ä"á íééçä ééçî 'é÷ìàä åùôðå
äáëøî 'éçáá úéùòðå à"èñä úåìëéä ïä úåîäå
.ì"ðë åôåâì òéôùäì úåéçå òôù íäî ìá÷ì íäéìà
øîåìë íéúî íééåø÷ íäééçá íéòùø ì"æø åøîàù åäæå
ù"î ïëå) äàîåèäå úåîä íå÷îî íéëùîð íäééçù
àìà å"ç ùøì âòåìë åðéà 'åë åììäé íéúîä àì
íéìáìáîù íéúî íééåø÷ íäééçáù íéòùøä ìò äðååëä
íéöéôç íðéàå íòùøá íãåòá úåøæ úåáùçîá íúåà

.(òãåðë äáåùúá
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אדמו"ר  כ"ק הערת .17 כב. קט, תהלים .16 פ"א". בח"א גם וכנזכר בסופה. ברכות "ירושלמי שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת .15
(ולא  "זבח" במלה כאן משתמש הזקן שרבנו מה על .18 התפלה". קודם השהי' וע"ד אחת שעה שהכוונה י"ל שבדוחק "אף שליט"א:
כ"ק  הערת .21 יז. קטו, תהלים .20 ב. יח, ברכות .19 כתיב". לא אלקים קרבן – שם בזה"ק "ראה שליט"א: הרבי מעיר "קרבן")

א)". יח, (ברכות כו' יהלך לא שאחז"ל כ"כ ועד הוא גמור "דאיסור שליט"א: אדמו "ר



fenzסח f"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ז שישי יום
,194 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáò àìù éî óàå,gv 'nr cr:ïìåë ãâðë

éãéa äúéî ïBò ìò àì íâå ,úøk ïBò ìò øáò àlL éî óàå§©¦¤Ÿ¨©©£¨¥§©Ÿ©£¦¨¦¥
,àðåb éàäëe äìháì òøæ úàöBä àeäL íéîL,dnecke - ¨©¦¤¨©¤©§©¨¨§©©§¨

àlàlr xar ±øçàî ïë¯ét¯ìò¯óà ,úBl÷ úBøáò øàL ¤¨§¨£¥©©©¦¥¥©©
úîéât ìLîëå ,úé÷ìàä Lôðå äîLpa íéîâBt ïäL¤¥§¦©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¦©

íéwc íéìáç ú÷éñôe§¦©£¨¦©¦
ìéòì økæpk,'d wxta ± ©¦§¨§¥

ly "dkyndd lag"y
lag enk `ed ,dnypd
(613) b"ixzn xefyd
`edy dryae ,zelizt
b"ixzn zg` lr xaer
wezipk df ixd ,zeevnd

,lagdn zg` dliztéøä£¥
ìBëé íéàèçä éeaøa§¦©£¨¦¨
åàìa Bîk íât úBéäì¦§§¨§§¨
Bà úøk Ba LiL ãçà¤¨¤¥¨¥
úìéôëa elôàå ,äúéî¦¨©£¦¦§¦©
úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©

ãàî22ìéLîäL Bîk , §Ÿ§¤¦§¦
ïðòì íéàèçä àéápä©¨¦©£¨¦§¨¨

ìéôànä,lr ±øBà ©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨

éòLt áòë éúéçî"¯ "E ¨¦¦¨¨§¨¤
,úBøeîç úBøáò íä¥£¥£
úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦
ä"éåä íL úòtLä©§¨©¥£¨¨
Lôpì àeä¯Ceøä©¤¤
ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨
ïéa ìécánä ,CeLçå áò̈§¨©©§¦¥
íéøcìå õøàì LîMä©¤¤¨¨¤§©¨¦

äéìò24;ìLî-Cøc-ìò- ¨¤¨©¤¤¨¨
:aezky dneéúàhç ïðòëe""E- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ± §¨¨©Ÿ¤

úìcáäk íéìécánä ,åéá÷òa Lc íãàL úBl÷ úBøáò ïä¥£¥©¤¨¨¨©£¥¨©©§¦¦§©§¨©
,äfä ìLnaL Bîk ,äpäå .ìLî-Cøc ìò Leì÷å ì÷ ïðò- ¨¨©§¨©¤¤¨¨§¦¥§¤©¨¨©¤

,ynyd xe` ieqiknïBlça LîMä øBà ãâð íãà íéNî íà¦¥¦¨¨¤¤©¤¤©©
,ãàî áøì úBLeì÷e úBl÷ úBvçî,zewc zeax zevign - §¦©§¨Ÿ§Ÿ

úBìéôàî ïä,ynyd xe` lr ±,äáò úçà ävçî Bîk ¥©£¦§§¦¨©©¨¨
øúBéå,jkn ±ìLîpa àeä Lnî äëëåzeleynd zexiara ± §¥§¨¨©¨©¦§¨

,ynyd xe` lr miairnd mipprlLc íãàL úBðBò ìëa§¨£¤¨¨¨
.åéá÷òa,zexeng zexiark eipira miaygp mpi` mdy z`tn ± ©£¥¨

daxd enk df ixd ,zeax minrt mdilr xaer `edy iptn ,la`
xy`n xzei e` ,dar zg` dvign enk zeqknd zewc zevign

,dar zg` dvignìkîe¦¨
ïkLzepeerd ± ¤¥

éøácî úBîñøôîä©§ª§¨¦¦§¥
,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
äøæ äãBáòk Lnî ïäL¤¥©¨©£¨¨¨

âåúeëéôLe úBéøò éel §¦£¨§¦
Bîk ,íéîc25úîìòä ¨¦§©§¨©

Bîk ,ä÷ãvä ïî ïéò©¦¦©§¨¨§
áeúkL26Eì øîMä" : ¤¨¦¨¤§

Eááì íò øáã äéäé ït¤¦§¤¨¨¦§¨§
,"'Bâ ìòiìárpnidl - §¦©©

,dwcv ly oiprn
,"ìòiìá"emixne` - §¦©©

,l"f epizeaxéãáBò àéä¦§¥
íéìéìà úãBáò27,'eëå- £©¡¦¦§

on oir znlrdy ixd
enk zaygp dwcvd

;dxf dcearøtñnäå§©§©¥
ì àéä ,Bøáç úeðâaïBL ¦§£¥¦¨

äãBáòk äìe÷Mä ,òøä̈©©§¨©£¨
úBéøò éelâå äøæ̈¨§¦£¨

íéîc úeëéôLe28ìëå , §¦¨¦§¨
ãáBò elàk ñòBkä©¥§¦¥

äøæ äãBáò29éî ïëå , £¨¨¨§¥¦
çeøä úeqb Ba LiL30, ¤¥©¨©
,àøîba úBaø äpäëå- §¨¥¨©©§¨¨

oi` yperd iably zexnl
,oic zia zzin ixd ribn dilr) dxf dcearl zenec el` zexiar
ody ipgexd mbtd iabl j` ,(el` zexiar lr ok oi`y dn
ielib ,dxf dcear ± mixengd mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet

,minc zekitye zeixräøBz ãeîìúålehia ly dxiard ± §©§¨
zlwey dxez cenlz,ïlk ãâðkzexiard lk cbpk - §¤¤ª¨

,zexen`däëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31øzå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦¥
."'eëå äøæ äãBáò ìò àeä¯Ceøa¯LBãwäzeixr ielib ± ©¨¨©£¨¨¨§
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äáåùúä úøâà
íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת„‡„‰"Ê"וכידוע דאיסור (˙ÂÁÙ
¯ÂÚÈ˘ÎÓ."(כדלקמן "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה מד,23.אבל ישעיה

˘ËÈÏ"‡:24.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דרים) נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. "לכאורה
˘ËÈÏ"‡:25.עלי')". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גמרא ע"פ הוא "ע"כ

ב". קיא, וסנה' ˘ËÈÏ"‡:28.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, ראה 30.זח"ב
א. ה, ה"ז.31.סוטה פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' אות רבה לאיכה פתיחתא

fenz g"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ח קודש שבת יום
xeriy dxen,gv 'nrn :zxaern dpyl...äðäå .ç ÷øô,196 'nr cr.('åëå àëìîì

lk ici lry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le minc zekitye
e` zxk oda yiy zexiar opi` ody zexnl ± elld zexiard
ziwl`d ytpd z` od zewzpn ,okÎitÎlrÎs` ,miny icia dzin

.`ed jexa miigd iiga dxewnnòîL úàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©§©
ähnä ìòL32ìa÷ì , ¤©©¦¨§©¥

ïéc¯úéa úBúéî 'ã åéìò̈¨¦¥¦
.'eëå,dtixy ,dliwq ± §

in lr mb z`fe ,wpge bxd
lr mrt s` xar `ly
zzin oypery zexiar
daxd opyi ,oky ,oic zia
ytpa zenbetd zexiar
oda yiy zexiard enk
;oic zia zzin yper

,ãBqä ét-ìòL ãálî- ¦§©¤©¦©
,"dlaw"d it lrìk̈

,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯ ä"éåä íL ìL ã"eé úBàa íâBtä©¥§¤¥£¨¨§¦¦§©¥§¦¨
à"ä úBàa íâBtäå,'ied my ly dpey`xd ±áiçúð elàk §©¥§¥§¦¦§©¥

,äôøNmbetde -å"éå úBàáe,'ied my ly ±áiçúð elàk §¥¨§¨§¦¦§©¥
,âøämbetde -à"ä úBàáe33äðBøçà,'ied my ly ±elàk ¤¤§¥©£¨§¦

,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL úàéø÷ ìhánäå ;÷ðç áiçúð¦§©¥¤¤§©§©¥§¦©§©¥§
ïélôúembet ,oilitz zevn lhand ±,à"ä úBàadpey`xd - §¦¦§¥

,'ied my lyúéöéöåmbet ,ziviv zevn lhand ±,å"éå úBàa §¦¦§¨

,'ied my ly -älôúembet ,dltz zevn lhand ±à"ä úBàa §¦¨§¥
,'ied my ly dpexg` ±.'eëåmey lr xar `l m` mb ,ixd ± §

zexiar mb opyi ,oic zia zzin oda yiy zexeng zexiar
ly dcn dze`a ytpa zenbet "dlaw" it lry zexg`
yiy zexengd zexiard
okle .oic zia zzin oda
envr lr lawl mc`d lr
zezin 'c ,rny z`ixwa
z` owzl ick ,oic zia

.eytpa mbty mbtdäfîe¦¤
ãîìì ìékNnä ìBëé± ¨©©§¦¦§Ÿ

xywaìúBðBò øàL ¦§¨£
,íéàèçå-w"k zxrd ©£¨¦

`"hily x"enc`dfi`l" :
`linae ± mikiiy ze`
- "c"a zezin 'cn dfi`l

:ïlk ãâðk äøBz ìeháeribdl mc`d leki df lkn dpd - ¦¨§¤¤ª¨
mi`hg ici lr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda ,"xayp al"l
.(miny icia dzine zxk ea yiy `hg ici lr wx `le) mixg`
yiy "xayp al"d ± "d`zz daeyz"l `iand ipyd xacd edf
`linne ,"`xg` `xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne xaeyd ,el
dlawe xard lr dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f` el xyt`

.`adl lr daeh

ç ÷øtmieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d jxcd

ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry dlecbd zepngxa

ytp oeayg ;ei`hg ici lr mxb `edy ,dpikyd zelb oipra ezewnrzde

zeidl mc`d z` `ian ,df

al el yiy ,"xayp al" lra

z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg` `xhq"d gex

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -
lre ziwl`d eytp
lr mxby dnae ,dxewn

ei`hg iciLwáì ìëeé©§©¥
àaìc à÷îòî úîàa:weqtay dywad z` ,ald wnern ± ¤¡¤¥ª§¨§¦¨

éîçø áøk""'Bâå éòLô äçî E1,wxta weqt ixd df - §Ÿ©£¤§¥§¨¨§
rny z`ixw"a mbe "zevg oewiz" zrya mixne`y mildzd
itk) ytpd oeaygl lbeqnd onfd `ed mdiptly ,"dhnd lry

e` zevg oewiz iptly ytpd oeayg ixg` ixd .(lirl xn`y
dywa zn`a ywal mc`d leki ,dhnd lry rny z`ixw iptl

ef.a Baìa òáwz éæà ékúðéça ìò úeðîçøä ìãb úîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤Ÿ¤¨©£¨©§¦©
,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà,eznyp xewna -.ìéòì økæpk ¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨©¦§¨§¥

zepngxdy ± 'f wxta ±
ziwl`d eytp lr mb `id
eznyp xewn lr mbe

.dlrnløøBòé äæáe¨¤§¥
â"éî íéðBéìòä íéîçø©£¦¨¤§¦¦
,íéîçøä úBcî¦¨©£¦
ïBéìòä ïBöøî úBëLîpä©¦§¨¥§¨¤§
æîøpä ,àeä¯Ceøä©¦§¨

,ã"eé ìL Böe÷aly - §¤
,'ied myäìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨

.ä"éåä íL úBiúBàî úòtLpä äòtLää úðéçaîxen`k ± ¦§¦©©©§¨¨©¦§©©¥¦¥£¨¨
my ly c"ei ze`a zenbetd zexiar opyi ,'f wxt ,mcewd wxta
myn drtydd zwqtp ,mbtd ici lre ± 'eke `"d ze`a e` 'ied
'dtilw'l zeig dpnn jynpe ,icedil zeig d`a dpnny ,'ied
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
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.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) ותשובה הנפש חשבון גם ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
ספ"ז)". ח"א ˘ËÈÏ"‡:33.ג"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובא – [בסידורו נד. בגימ' שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". ג.1.בלא נא, תהלים



סט fenz f"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ז שישי יום
,194 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáò àìù éî óàå,gv 'nr cr:ïìåë ãâðë

éãéa äúéî ïBò ìò àì íâå ,úøk ïBò ìò øáò àlL éî óàå§©¦¤Ÿ¨©©£¨¥§©Ÿ©£¦¨¦¥
,àðåb éàäëe äìháì òøæ úàöBä àeäL íéîL,dnecke - ¨©¦¤¨©¤©§©¨¨§©©§¨

àlàlr xar ±øçàî ïë¯ét¯ìò¯óà ,úBl÷ úBøáò øàL ¤¨§¨£¥©©©¦¥¥©©
úîéât ìLîëå ,úé÷ìàä Lôðå äîLpa íéîâBt ïäL¤¥§¦©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¦©

íéwc íéìáç ú÷éñôe§¦©£¨¦©¦
ìéòì økæpk,'d wxta ± ©¦§¨§¥

ly "dkyndd lag"y
lag enk `ed ,dnypd
(613) b"ixzn xefyd
`edy dryae ,zelizt
b"ixzn zg` lr xaer
wezipk df ixd ,zeevnd

,lagdn zg` dliztéøä£¥
ìBëé íéàèçä éeaøa§¦©£¨¦¨
åàìa Bîk íât úBéäì¦§§¨§§¨
Bà úøk Ba LiL ãçà¤¨¤¥¨¥
úìéôëa elôàå ,äúéî¦¨©£¦¦§¦©
úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©

ãàî22ìéLîäL Bîk , §Ÿ§¤¦§¦
ïðòì íéàèçä àéápä©¨¦©£¨¦§¨¨

ìéôànä,lr ±øBà ©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨

éòLt áòë éúéçî"¯ "E ¨¦¦¨¨§¨¤
,úBøeîç úBøáò íä¥£¥£
úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦
ä"éåä íL úòtLä©§¨©¥£¨¨
Lôpì àeä¯Ceøä©¤¤
ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨
ïéa ìécánä ,CeLçå áò̈§¨©©§¦¥
íéøcìå õøàì LîMä©¤¤¨¨¤§©¨¦

äéìò24;ìLî-Cøc-ìò- ¨¤¨©¤¤¨¨
:aezky dneéúàhç ïðòëe""E- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ± §¨¨©Ÿ¤

úìcáäk íéìécánä ,åéá÷òa Lc íãàL úBl÷ úBøáò ïä¥£¥©¤¨¨¨©£¥¨©©§¦¦§©§¨©
,äfä ìLnaL Bîk ,äpäå .ìLî-Cøc ìò Leì÷å ì÷ ïðò- ¨¨©§¨©¤¤¨¨§¦¥§¤©¨¨©¤

,ynyd xe` ieqiknïBlça LîMä øBà ãâð íãà íéNî íà¦¥¦¨¨¤¤©¤¤©©
,ãàî áøì úBLeì÷e úBl÷ úBvçî,zewc zeax zevign - §¦©§¨Ÿ§Ÿ

úBìéôàî ïä,ynyd xe` lr ±,äáò úçà ävçî Bîk ¥©£¦§§¦¨©©¨¨
øúBéå,jkn ±ìLîpa àeä Lnî äëëåzeleynd zexiara ± §¥§¨¨©¨©¦§¨

,ynyd xe` lr miairnd mipprlLc íãàL úBðBò ìëa§¨£¤¨¨¨
.åéá÷òa,zexeng zexiark eipira miaygp mpi` mdy z`tn ± ©£¥¨

daxd enk df ixd ,zeax minrt mdilr xaer `edy iptn ,la`
xy`n xzei e` ,dar zg` dvign enk zeqknd zewc zevign

,dar zg` dvignìkîe¦¨
ïkLzepeerd ± ¤¥

éøácî úBîñøôîä©§ª§¨¦¦§¥
,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
äøæ äãBáòk Lnî ïäL¤¥©¨©£¨¨¨

âåúeëéôLe úBéøò éel §¦£¨§¦
Bîk ,íéîc25úîìòä ¨¦§©§¨©

Bîk ,ä÷ãvä ïî ïéò©¦¦©§¨¨§
áeúkL26Eì øîMä" : ¤¨¦¨¤§

Eááì íò øáã äéäé ït¤¦§¤¨¨¦§¨§
,"'Bâ ìòiìárpnidl - §¦©©

,dwcv ly oiprn
,"ìòiìá"emixne` - §¦©©

,l"f epizeaxéãáBò àéä¦§¥
íéìéìà úãBáò27,'eëå- £©¡¦¦§

on oir znlrdy ixd
enk zaygp dwcvd

;dxf dcearøtñnäå§©§©¥
ì àéä ,Bøáç úeðâaïBL ¦§£¥¦¨

äãBáòk äìe÷Mä ,òøä̈©©§¨©£¨
úBéøò éelâå äøæ̈¨§¦£¨

íéîc úeëéôLe28ìëå , §¦¨¦§¨
ãáBò elàk ñòBkä©¥§¦¥

äøæ äãBáò29éî ïëå , £¨¨¨§¥¦
çeøä úeqb Ba LiL30, ¤¥©¨©
,àøîba úBaø äpäëå- §¨¥¨©©§¨¨

oi` yperd iably zexnl
,oic zia zzin ixd ribn dilr) dxf dcearl zenec el` zexiar
ody ipgexd mbtd iabl j` ,(el` zexiar lr ok oi`y dn
ielib ,dxf dcear ± mixengd mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet

,minc zekitye zeixräøBz ãeîìúålehia ly dxiard ± §©§¨
zlwey dxez cenlz,ïlk ãâðkzexiard lk cbpk - §¤¤ª¨

,zexen`däëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31øzå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦¥
."'eëå äøæ äãBáò ìò àeä¯Ceøa¯LBãwäzeixr ielib ± ©¨¨©£¨¨¨§
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äáåùúä úøâà
íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת„‡„‰"Ê"וכידוע דאיסור (˙ÂÁÙ
¯ÂÚÈ˘ÎÓ."(כדלקמן "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה מד,23.אבל ישעיה

˘ËÈÏ"‡:24.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דרים) נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. "לכאורה
˘ËÈÏ"‡:25.עלי')". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גמרא ע"פ הוא "ע"כ

ב". קיא, וסנה' ˘ËÈÏ"‡:28.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, ראה 30.זח"ב
א. ה, ה"ז.31.סוטה פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' אות רבה לאיכה פתיחתא

fenz g"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ח קודש שבת יום
xeriy dxen,gv 'nrn :zxaern dpyl...äðäå .ç ÷øô,196 'nr cr.('åëå àëìîì

lk ici lry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le minc zekitye
e` zxk oda yiy zexiar opi` ody zexnl ± elld zexiard
ziwl`d ytpd z` od zewzpn ,okÎitÎlrÎs` ,miny icia dzin

.`ed jexa miigd iiga dxewnnòîL úàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©§©
ähnä ìòL32ìa÷ì , ¤©©¦¨§©¥

ïéc¯úéa úBúéî 'ã åéìò̈¨¦¥¦
.'eëå,dtixy ,dliwq ± §

in lr mb z`fe ,wpge bxd
lr mrt s` xar `ly
zzin oypery zexiar
daxd opyi ,oky ,oic zia
ytpa zenbetd zexiar
oda yiy zexiard enk
;oic zia zzin yper

,ãBqä ét-ìòL ãálî- ¦§©¤©¦©
,"dlaw"d it lrìk̈

,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯ ä"éåä íL ìL ã"eé úBàa íâBtä©¥§¤¥£¨¨§¦¦§©¥§¦¨
à"ä úBàa íâBtäå,'ied my ly dpey`xd ±áiçúð elàk §©¥§¥§¦¦§©¥

,äôøNmbetde -å"éå úBàáe,'ied my ly ±áiçúð elàk §¥¨§¨§¦¦§©¥
,âøämbetde -à"ä úBàáe33äðBøçà,'ied my ly ±elàk ¤¤§¥©£¨§¦

,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL úàéø÷ ìhánäå ;÷ðç áiçúð¦§©¥¤¤§©§©¥§¦©§©¥§
ïélôúembet ,oilitz zevn lhand ±,à"ä úBàadpey`xd - §¦¦§¥

,'ied my lyúéöéöåmbet ,ziviv zevn lhand ±,å"éå úBàa §¦¦§¨

,'ied my ly -älôúembet ,dltz zevn lhand ±à"ä úBàa §¦¨§¥
,'ied my ly dpexg` ±.'eëåmey lr xar `l m` mb ,ixd ± §

zexiar mb opyi ,oic zia zzin oda yiy zexeng zexiar
ly dcn dze`a ytpa zenbet "dlaw" it lry zexg`
yiy zexengd zexiard
okle .oic zia zzin oda
envr lr lawl mc`d lr
zezin 'c ,rny z`ixwa
z` owzl ick ,oic zia

.eytpa mbty mbtdäfîe¦¤
ãîìì ìékNnä ìBëé± ¨©©§¦¦§Ÿ

xywaìúBðBò øàL ¦§¨£
,íéàèçå-w"k zxrd ©£¨¦

`"hily x"enc`dfi`l" :
`linae ± mikiiy ze`
- "c"a zezin 'cn dfi`l

:ïlk ãâðk äøBz ìeháeribdl mc`d leki df lkn dpd - ¦¨§¤¤ª¨
mi`hg ici lr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda ,"xayp al"l
.(miny icia dzine zxk ea yiy `hg ici lr wx `le) mixg`
yiy "xayp al"d ± "d`zz daeyz"l `iand ipyd xacd edf
`linne ,"`xg` `xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne xaeyd ,el
dlawe xard lr dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f` el xyt`

.`adl lr daeh

ç ÷øtmieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d jxcd

ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry dlecbd zepngxa

ytp oeayg ;ei`hg ici lr mxb `edy ,dpikyd zelb oipra ezewnrzde

zeidl mc`d z` `ian ,df

al el yiy ,"xayp al" lra

z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg` `xhq"d gex

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -
lre ziwl`d eytp
lr mxby dnae ,dxewn

ei`hg iciLwáì ìëeé©§©¥
àaìc à÷îòî úîàa:weqtay dywad z` ,ald wnern ± ¤¡¤¥ª§¨§¦¨

éîçø áøk""'Bâå éòLô äçî E1,wxta weqt ixd df - §Ÿ©£¤§¥§¨¨§
rny z`ixw"a mbe "zevg oewiz" zrya mixne`y mildzd
itk) ytpd oeaygl lbeqnd onfd `ed mdiptly ,"dhnd lry

e` zevg oewiz iptly ytpd oeayg ixg` ixd .(lirl xn`y
dywa zn`a ywal mc`d leki ,dhnd lry rny z`ixw iptl

ef.a Baìa òáwz éæà ékúðéça ìò úeðîçøä ìãb úîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤Ÿ¤¨©£¨©§¦©
,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà,eznyp xewna -.ìéòì økæpk ¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨©¦§¨§¥

zepngxdy ± 'f wxta ±
ziwl`d eytp lr mb `id
eznyp xewn lr mbe

.dlrnløøBòé äæáe¨¤§¥
â"éî íéðBéìòä íéîçø©£¦¨¤§¦¦
,íéîçøä úBcî¦¨©£¦
ïBéìòä ïBöøî úBëLîpä©¦§¨¥§¨¤§
æîøpä ,àeä¯Ceøä©¦§¨

,ã"eé ìL Böe÷aly - §¤
,'ied myäìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨

.ä"éåä íL úBiúBàî úòtLpä äòtLää úðéçaîxen`k ± ¦§¦©©©§¨¨©¦§©©¥¦¥£¨¨
my ly c"ei ze`a zenbetd zexiar opyi ,'f wxt ,mcewd wxta
myn drtydd zwqtp ,mbtd ici lre ± 'eke `"d ze`a e` 'ied
'dtilw'l zeig dpnn jynpe ,icedil zeig d`a dpnny ,'ied
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
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.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) ותשובה הנפש חשבון גם ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
ספ"ז)". ח"א ˘ËÈÏ"‡:33.ג"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובא – [בסידורו נד. בגימ' שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". ג.1.בלא נא, תהלים



fenzע g"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

b"in mipeilrd mingx jiynn `edy drya j` ."`xg` `xhq"e
'ied myn dlrnly oeilrd oevxdn ze`a mdy ,mingxd zecn

`a ±my zrtydae 'ied my ly zeize`a oewizd jk ici lr
:cin hxtn owfd epaxy itk ,eznyp lr 'iedïëìåody iptn ± §¨¥

,ef dbxcn ze`aâ"éä©
íéwðî íéîçøä úBcî¦¨©£¦§©¦
Bîëe ,íéîâtä ìk̈©§¨¦§

áeúkL2:b"i iabl - ¤¨
:mingxd zecnïBò àNð"Ÿ¥¨

ïéà áeLå ,"äwðå òLôå̈¤©§©¥§¥
íéðBöéçäì ä÷éðé± §¦¨§©¦¦

,zetilwlàøèqä"å§©¦§¨
à"ä úòtLäî "àøçà©£¨¥©§¨©¥

ìéòì økæpk ,äàzz± ©¨¨©¦§¨§¥
mi`hgd ici lry
dwipi odl yi ,zepeerde
'ied my ly d`zz 'dn
b"in jynp xy`k j`
dwpn ± mingxd zecn
zepeerd z` xacd
xzei odl oi`e mirytde

.d`zz 'dn dwipiäæáe)¨¤
äàzz à"ä áeLz̈¥©¨¨
ãçéúäì ,dîB÷îì¦§¨§¦§©¥

.(ïéáîì éãå ,å"äéa± §§©©¥¦
dlnd zernyn idef
± "'d aeyz" ± "daeyz"
ly dpexg`d `"ddy
ylyl day 'ied my

.oz` zcge`n zeidl 'ied mya dl zencewd zeize`dïëå§¥
nîLdyrp ±ïéà áeL ,íãàaL úé÷ìàä Lôpa ähîì ©¨§©¨©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¥

,íéìécáî íëéúBðBò,zewl` oial ytpd oia -Bîëe £¥¤©§¦¦§
áeúkL:2:mingxd zecn b"i iabl -"äwðå"miyxtn ± ¤¨§©¥

l"f epinkg3-íLôð úBwðìe õçøì ,"íéáMì àeä äwðî"§©¤©¨¦¦§Ÿ§©©§¨
íéðBöéçä íä ,íéàBvä íéLeálîz` zetiwnd zetilwd ± ¦§¦©¦¥©¦¦

,zepeere mi`hg ici lr mc`dàøîba áeúkL Bîk4: §¤¨©§¨¨
."'eëå ezôtìî"mc`d z` dtiwne zttln dxiard ± §©§©§

,dxiard ly d`nehl dpeekde ± `hegd mc`l yeal ziyrpe
eze` dwpn daeyzde ± yeal enk mc`d z` dtiwnd

.dl` mi`ev miyealníøäèzå äøáò çeøL øçàîe5- , ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
gexd6,dze` dxdihe ytpd z` dxar ,dxdhe dlign lyéæà£©

ì íLôð ìëezúBìòìå ,Lnî àeä¯Ceøa ä"éåä ãò áeL ©©§¨¨©£¨¨¨©¨§©£
,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe ,døB÷îì äìòî äìòî©§¨©§¨¦§¨§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨
íøèa ,ãeçiä úéìëúa Cøaúé Ba úãçéî äúéäL Bîk§¤¨§¨§ª¤¤¦§¨¥§©§¦©¦§¤¤

ãøéì Cøaúé åét çeøa dçôpL,zcxl ±Laìúäìe ähîì ¤§¨¨§©¦¦§¨¥¥¥§©¨§¦§©¥
íãàä óeâacegid zilkza zcge`n dnypd ixd dzid f` ± §¨¨¨

.d"awd mr,åét çeøa çôBpä íãàa ,ìLî-Cøc-ìò Bîëe)§©¤¤¨¨§¨¨©¥©§©¦
.(BLôða ãçéî àeä ¯ åétî çeøä àöBiL íøèamb jk ± §¤¤¤¥¨©¦¦§ª¨§©§

dzid f` ,"gtie" ly ote`a mc`d seba dpzipy iptl dnypd
(daeyzd ixg`) zrk mbe ,jxazi ez` zilkza zcge`n ixd
zcge`n aey didz

z` zilkza.jxazi eBæå§
.äîìL äáeLz àéä± ¦§¨§¥¨

dnypdy ,daeyzd ote`
ez` zcge`n didz
`id ± zilkza jxazi

.dnily daeyz,äpäå§¦¥
äæ ãeçé úðéçacegid ± §¦©¦¤

aey zcge`n dnypdy
dzidy itk jxazi ez`
,mc`d seba dpzipy iptl
úðéça àéä ,Bæ äáeLúe§¨¦§¦©

äàlò äáeLzdaeyz ± §¨¦¨¨
,d`ad dpeilrøçàlL¤§©©
,äàzz äáeLzxg`l - §¨©¨¨

dpezgzd daeyzd
.lirl dx`azdyBîëe§

LBãwä øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©¨
úLøt àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨¨©

àNð7äàlò äáeLúc , ¨¦§¨¦¨¨
àúéøBàa ÷qòúéc ,àéä¦§¦§©¥§©§¨
àLã÷c eîéçøe eìéçãa¦§¦§¦§ª§¨

éøa-,'eëå àeä-C- §¦§
`id d`lir daeyzy
jezn dxeza weqriy

,'ek d"awdl dad`e d`xi'eëå äðéa ¯ ä"é ïa eäéàc,f` ± §¦¤¦¨§
zpiga `idy 'e ze`l dkef `ed ,my xdefa xne`oa.dpia ,d"i

dpey`xd `"dd ly daey) d`lir daeyz zpiga `idy dpia
zakxen ("dpia" zbixcn lr zfnxnd 'ied my ly ("d`lir")
d`xie dad`l `id dpeekde ,(dpia dlnay zeize`d) "d"i oa"n

.'ied my ly d"i cbpk ody dpiae dnkgn zeclepdúìòîe)©£©
,àéä äæa íéøeîb íé÷écö ìò äáeLz éìòa,dxe`kly - ©£¥§¨©©¦¦§¦¨¤¦

cgeind oipr epi` ,'d zad`e 'd z`xia dxez cenil oipr ixd
'd z`xia dxez micnel mixenb miwicv mb ,daeyz ilral
daeyz ilra ly mzlrn z`hazn ,`eti` ,dna ,'d zad`e

,df ixd ± ?miwicv iablúLøt LBãwä øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨¨¨©
äøN éiç8ïeðéàc ,,daeyzd ilra ±eäéìò éëLîmikiynn ± ©¥¨¨§¦¨§¥£©§

,mnvr lrézé àaìc àúeòøaøoevx ,"`alc `zerx" xzeia ± ¦§¨§¦¨¨¦
,ald ly iniptéâñ àìéçáe,gek xzeia ±àkìîì àáø÷úàì §¥¨¨¦§¦§¨§¨§©§¨

:('eëåly mzlrn z`hazn jka ,d"awdl xzei aexw zeidl - §
wfg swezae oevxa `id d"awdl mzeaxwzdy ,daeyz ilra

.mixenb miwicva xacd xy`n xzei
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äáåùúä úøâà
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì
äøáò çåøù øçàîå .'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

åøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâáíøèá åéô ç
äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë

:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

יח.2. יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, ˘ËÈÏ"‡:5.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מעננים השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, "איוב

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כך – העננים מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל 7."כמו

א. קכג, ב.8.זח"ג קכט,



עי היום יום . . .  fenz g"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

b"in mipeilrd mingx jiynn `edy drya j` ."`xg` `xhq"e
'ied myn dlrnly oeilrd oevxdn ze`a mdy ,mingxd zecn

`a ±my zrtydae 'ied my ly zeize`a oewizd jk ici lr
:cin hxtn owfd epaxy itk ,eznyp lr 'iedïëìåody iptn ± §¨¥

,ef dbxcn ze`aâ"éä©
íéwðî íéîçøä úBcî¦¨©£¦§©¦
Bîëe ,íéîâtä ìk̈©§¨¦§

áeúkL2:b"i iabl - ¤¨
:mingxd zecnïBò àNð"Ÿ¥¨

ïéà áeLå ,"äwðå òLôå̈¤©§©¥§¥
íéðBöéçäì ä÷éðé± §¦¨§©¦¦

,zetilwlàøèqä"å§©¦§¨
à"ä úòtLäî "àøçà©£¨¥©§¨©¥

ìéòì økæpk ,äàzz± ©¨¨©¦§¨§¥
mi`hgd ici lry
dwipi odl yi ,zepeerde
'ied my ly d`zz 'dn
b"in jynp xy`k j`
dwpn ± mingxd zecn
zepeerd z` xacd
xzei odl oi`e mirytde

.d`zz 'dn dwipiäæáe)¨¤
äàzz à"ä áeLz̈¥©¨¨
ãçéúäì ,dîB÷îì¦§¨§¦§©¥

.(ïéáîì éãå ,å"äéa± §§©©¥¦
dlnd zernyn idef
± "'d aeyz" ± "daeyz"
ly dpexg`d `"ddy
ylyl day 'ied my

.oz` zcge`n zeidl 'ied mya dl zencewd zeize`dïëå§¥
nîLdyrp ±ïéà áeL ,íãàaL úé÷ìàä Lôpa ähîì ©¨§©¨©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¥

,íéìécáî íëéúBðBò,zewl` oial ytpd oia -Bîëe £¥¤©§¦¦§
áeúkL:2:mingxd zecn b"i iabl -"äwðå"miyxtn ± ¤¨§©¥

l"f epinkg3-íLôð úBwðìe õçøì ,"íéáMì àeä äwðî"§©¤©¨¦¦§Ÿ§©©§¨
íéðBöéçä íä ,íéàBvä íéLeálîz` zetiwnd zetilwd ± ¦§¦©¦¥©¦¦

,zepeere mi`hg ici lr mc`dàøîba áeúkL Bîk4: §¤¨©§¨¨
."'eëå ezôtìî"mc`d z` dtiwne zttln dxiard ± §©§©§

,dxiard ly d`nehl dpeekde ± `hegd mc`l yeal ziyrpe
eze` dwpn daeyzde ± yeal enk mc`d z` dtiwnd

.dl` mi`ev miyealníøäèzå äøáò çeøL øçàîe5- , ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
gexd6,dze` dxdihe ytpd z` dxar ,dxdhe dlign lyéæà£©

ì íLôð ìëezúBìòìå ,Lnî àeä¯Ceøa ä"éåä ãò áeL ©©§¨¨©£¨¨¨©¨§©£
,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe ,døB÷îì äìòî äìòî©§¨©§¨¦§¨§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨
íøèa ,ãeçiä úéìëúa Cøaúé Ba úãçéî äúéäL Bîk§¤¨§¨§ª¤¤¦§¨¥§©§¦©¦§¤¤
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יח.2. יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, ˘ËÈÏ"‡:5.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מעננים השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, "איוב

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כך – העננים מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל 7."כמו

א. קכג, ב.8.זח"ג קכט,

ה'תש"גכב תמוזיום ראשון

חומש: מטו"מ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק ה. והנה . . . כדלקמן.

אאמו"ר אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלָאר די קָאּפ און ריין די הַארץ. א 
חסידישע הנהגה טובה מַאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידישער ניגון שטַארקט די תקוה 
ובטחון בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

ב. ַהְנָהָגה  ה ֶאת ַהּלֵ ם ֲחִסיִדי ֵמִביא ְל'רֹאׁש ָצלּול' ּוְמַנּקֶ ְתּגָ "ּב[ ָאַמר: ּפִ י ]ָהַרׁשַ ֲאדִֹני ָאִבי מוִֹרי ְוַרּבִ
ּוַמֲעִמיד  ְמָחה  ׂשִ ֵמִביא  חוֹן,  ּטָ ְוַהּבִ ְקָוה  ַהּתִ ק ֶאת  ְמַחּזֵ ֲחִסיִדי  ִנּגּון  ִית.  ּבַ ּבַ ה אוֹר  ֲחִסיִדית עוֹׂשָ טוָֹבה 

ֶקֶרן אוָֹרה. ִית ּבְ ֵני ַהּבַ ִית ְוֶאת ּבְ ֶאת ַהּבַ

ה'תש"גכג תמוזיום שני

חומש: מטות־מסעי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק ו. אמנם . . . צו לי"ח.

עוֹת. ּסָ ל ַהּמַ ת, ב', ה' – ְלֵלִוי ַעד סוֹף ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ר ַמּטוֹת ּוַמְסֵעי ִנְפָרדוֹת, קוִֹרין – ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גכד תמוזיום שלישי

חומש: מטות־מסעי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה יעקב . . . נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דָאס אל ישעו 
בדברי הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.

עּו  ִיׁשְ "ַאל  ֶזה  ֲהֵרי  'ֲעבוָֹדה'  ֲעבּור  ָרָכה  ּבְ ׁש  ַבּקֵ ּלְ ׁשֶ  – הּוא  ִניִמי"  "ּפְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ים". ד ָהֲעבוָֹדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ְהֶיה "ּתִ ּיִ ִדְבֵרי ָהֶבל", ְוָנחּוץ ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכה תמוזיום רביעי

חומש: מטות־מסעי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: פרק ז. ואולם . . . צז ונדכה כו'.

אין חסידות איז פאראן צוויי זייער כאראקטעריסטישע אויסשּפראכען: א( א איד 
דערקענט ג-טליכקייט און פילט די איבערנאטירליכקייט און בעדארף אויף דעם קיין 
באויזען ניט הָאבען. ב( א איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען פון 

ג-טליכקייט.
דערקענט  איד  א  זאך:  איין  זיינען  אוסשּפראכען  צויי  די  אז  איז  אמת  דער 
ג-טליכקייט און פילט דעם למעלה מן הטבע, דערפאר איז ניט ער וויל ניט ער קען 

זיין ָאּפגעריסען פון ג-טליכקייט.

יום 
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שלישי
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רביעי



היום יום . . . עב

ְוֵאינוֹ  ַהַעל-ִטְבִעי  ֶאת  ְוָחׁש  ֱאלֹקּות  ּבֶ יר  ַמּכִ ְיהּוִדי  ים: א(  ָאְפָיִנּיִ ְמאֹד  ּטּוִיים  ּבִ ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ֲחִסידּות  ּבַ
ק ֵמֱאלֹקּות. ְך. ב( ְיהּוִדי ֵאינוֹ רוֶֹצה ְוֵאינוֹ ָיכוֹל ִלְהיוֹת ְמֻנּתָ ָזקּוק ְלׁשּום הוָֹכחוֹת ַעל ּכָ

ַבע, ָלֵכן  ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֱאלֹקּות ְוָחׁש ֶאת ַהּלְ ּבֶ יר  ּטּוִיים ַחד ֵהם: ְיהּוִדי ַמּכִ ֵני ַהּבִ ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֱאֶמת ִהיא, 
ק ֵמֱאלֹקּות. ֵאינוֹ רוֶֹצה ְוֵאינוֹ ָיכוֹל ִלְהיוֹת ְמֻנּתָ

ה'תש"גכו תמוזיום חמישי

חומש: מטות־מסעי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: והאיך . . . בתשובה כנודע.

ער  וועלכע  זאך,  א  צו  מענטשען  פון  איבערגעגעבענקייט  די  איז  לערנען  אין 
וויל פארשטיין און פארשטייט. אין דאוונען איז די איבעגעגעבענקייט צו העכער ווי 

פארשטאנד.
אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי 

א קינד בא א פָאטער.

ִהיא  רּות  ַהִהְתַמּסְ ה –  ְתִפּלָ ּבִ ּוֵמִבין.  ְלָהִבין,  ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ַלָדָבר  ִהיא  ָהָאָדם  רּות  ִהְתַמּסְ ִלּמּוד –  ּבְ
ֲעֶלה ֵמַהֲהָבָנה. ֶאל ַהּנַ

ֵבן ֵאֶצל ָאִביו. ה – ּכְ ְתִפּלָ ְפֵני ַרּבוֹ, ּבִ ַתְלִמיד ּבִ יׁש ְיהּוִדי ַעְצמוֹ ּכְ ִלּמּוד ּתוָֹרה ַמְרּגִ ּבְ

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד  ּבְ ַקד  ְוׁשָ ְלִליָאְזָנא  א  ּבָ ִנְפָלא,  ְוַעְמָקן  דוֹל  ּגָ רוֹן  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֵמָהִעּלּוִיים  ֶאָחד 
תוַֹרת ַהֲחִסידּות. דוָֹלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רוֹנוָֹתיו ָרַכׁש לוֹ ּבְ ׁשְ ַהֲחִסידּות, ּוְבגֶֹדל ּכִ

ֵקן: ֵאין ָחֵסר  נּו ַהּזָ ֲעֵנהּו ַרּבֵ י, ַמה ָחֵסר ִלי? ַוּיַ ַאל: ַרּבִ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ְכַנס ְלַרּבֵ ּנִ ְיִחידּות ָהִראׁשוָֹנה ׁשֶ ּבַ
ְוַגּסּות  ׁשּות  ַהּיֵ הּוא  ׁשֶ ֶהָחֵמץ  ְלהוִֹציא ֶאת  ה  ַאּתָ ָצִריְך  ַרק  ָדן,  ְוַלּמְ ה  ַאּתָ ֱאלִֹקים  ְיֵרא  י  ּכִ ְלָך ְמאּוָמה, 
ּפּוִדין,  גוֹן ׁשִ הּוא אוֹר, ּכְ ְדֶמה לוֹ ׁשֶ ּנִ ֵיׁשּות, ׁשֶ ׁש ּבוֹ ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ּטּול. ּוְכִלי ׁשֶ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ָהרּוַח, ּוְלַהְכִניס ַמּצָ
יצוֹצוֹת  ְהיּו ַהּנִ ּיִ ּבּון הּוא ַעד ׁשֶ ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכוִֹלין ָלדּור, ָצִריְך ִלּבּון. ְוַהּלִ ִכיָנה, ּדְ ְ ּדוֲֹחִקין ַרְגֵלי ַהּשׁ ׁשֶ

י. ָהאוֹר ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ ּדְ

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ֲאִויר  )ְלַטֵהר  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִיחּוד  ּבְ ְקבּוִעים  ַמֲאָמִרים  ָהיּו  ]=ָהַאְדמוֹ"ִרים[  ִיים  ֵמָהֶרּבֵ ֶאָחד  ְלָכל 
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ה'תשע"ד  תמוז כ"ב ראשון יום אחר  אדם עבור קרבן הבאת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ˙ÂÎÏ‰:øîàL øéLò̈¦¤¨©
àéáî äæ éøä Z éðò äéä òøönäå ,éìò äæ òøöî ìL Bðaø÷̈§¨¤§Ÿ̈¤¨©§©§Ÿ̈¨¨¨¦£¥¤¥¦

.úâOî øãBpä ãé éøäL ,øéLò úBðaø÷ Bãé ìò©¨¨§§¨¦¤£¥©©¥©¤¤
הקרבנות מעשה ה"ט)בהלכות הרמב"ם:(פי"ד כתב

אותו  היה אם עלי, זו יולדת או זה מצורע קרבן "האומר
עני". קרבן הנודר מביא עניים, היולדת או מצורע

הקרבן  שערך כתב כאן סותרות: ההלכות שתי ולכאורה,
לפי  נקבע שהערך כתב ושם הנודר, של מצבו לפי נקבע

המתכפר של הרמב"ם')מצבו ו'פניני 101 עמ' כז שיחות לקוטי .(ראה
דוגמאות: שתי הרמב"ם הביא לעיל לדייק: יש עוד
הביא  כאן ואילו עלי', זו יולדת או זה מצורע קרבן 'האומר

יולדת. של ולא מצורע של הדוגמא את רק
'האומר כתב לעיל כתב oaxwועוד: וכאן עלי', זה מצורע

'epaxw.'זה מצורע של
והביאור:

א) אופנים: בשני חברו עבור קרבן להפריש יכול אדם
בעל  נעשה והוא במתנה למתכפר הקרבן את נותן המפריש
ב) שלוחו. בתור הקרבן את מביא והמפריש הקרבן,

עבור  מועיל וקרבנו הקרבן, על הבעלים הוא המפריש
חברו  את להוציא יכול שאדם כשם 'ערבות', מדין המתכפר

שלו. במעשה חובה ידי
ההלכות: שתי בין החילוק וזה

עצם  את עצמו על מקבל שאינו באופן מדובר לעיל
הבעלים  יהא שהוא למתכפר הקרבן את נותן אלא החיוב,
עלי), מוטל יהא הקרבן גוף – זה' מצורע 'קרבן (וזהו עליו
של  ('קרבנו החיוב עצם את עצמו על מקבל כאן ואילו

עלי). מוטל יהא האדם של חיובו – זה' מצורע
המתכפר  של מצבו לפי הקרבן מחיר נקבע לעיל ולכן,
של  מצבו לפי המחיר נקבע וכאן הקרבן, על הבעלים שהוא

הקרבן. בעל שהוא הנודר
'קרבן  של הדוגמא את הרמב"ם הביא לא כאן ולכן
עצמו  על מקבל הנודר כי דלעיל, בהלכה כמו עלי' זו יולדת
ערב  נעשה איש ואין ערבות, מדין המתכפר של חיובו את

אשה עבור מצוה ב)לקיום כ, ברכות יכול (צל"ח אינו ולכן ,
לעיל  אך איש, של אלא אשה של חיובה עצמו על לקבל

באשה. גם אפשרי וזה למתכפר הקרבן את מקנה הוא
.(`iy 'r ,b jlnd xd)

ה'תשע"ד  תמוז כ"ג שני יום ה'לאו'?' את ה'עשה' מנתק מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìò ïé÷Bì änìå§¨¨¦©
epøéîé øîä íàå :øîàpL ,äOòì ÷zð daL åàì éøäå ,äøeîzä©§¨©£¥¨¤¨¦©©£¥¤¤¡©§¦¨¥§¦¤
äåL daL åàì ïéàL ...éðtî ?Lãw äéäé Búøeîúe àeä äéäå§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¦§¥¤¥¨¤¨¨¤
ìò óà ,eøéîä íà äøeîz ïéOBò ïéà ïéôzMäå øeaväL ;äOòì©£¥¤©¦§©ª¨¦¥¦§¨¦¥¦©©
Z øéîäL ãéçiäL ,øîBà úàöîð .eøéîé àlL ïéøäæî ïäL ét¦¤¥ª§¨¦¤Ÿ¨¦¦§¥¨¥¤©¨¦¤¥¦
ä÷Bì äæ éøä ...øéîäL ïéôzMä ïî ãçàå ...Lã÷ äøeîzä éøä£¥©§¨Ÿ¤§¤¨¦©ª¨¦¤¥¦£¥¤¤

.Lã÷ äøeîzä ïéàå§¥©§¨Ÿ¤
עליו לוקים אין לעשה' הניתק ה"ב)'לאו פי"ט סנהדרין (הל'

ימיר') ('לא ה'לאו' איסור כי לוקה, לחולין קרבן הממיר אך
ואילו  שותפים, ושל ציבור של בהמה הממיר על גם חל
או  בציבור מתקיים אינו קודש') יהיה ('ותמורתו ה'עשה'
לאו  מנתק אינו כולם על חל שאינו ו'עשה' בשותפים,

בו. חייבים שכולם
חסד' ה'תורת ועוד)והקשה סק"ב, ח סי' (א"ח

'לאו  זה ואין לוקה שהממיר כאן, הרמב"ם דברי לפי
היינו  לעשה", שוה שבה לאו "שאין משום לעשה' הניתק
יכול  איך מהעשה, הגדול לאו ומבטל מנתק ה'עשה ' שאין

ס  דעות) (לכמה והרי לעשה', הניתק 'לאו דין ומא לחול
תעשה בלא וחייב עשה ממצוות שד"ח,פטור ב פו, קמא בבא (ראה

קסט) סי רעק"א שו"ת ס"ו. כלל ס, מע' אינו כללים, לאו כל כן ואם ,
ממנו? גדול אלא ל'עשה' שווה

ומיישב:
'לאו  לענין מ'עשה', ופטור הלאו על מצווה שהסומא אף
את  לתקן בא שה'עשה' כיון כי לומר יש לעשה' הניתק
צריך  הסומא וגם אחריו, נגרר הוא הרי שנעשה, הלאו
שעבר  הלאו את ולבטל לנתק שיוכל כדי זה, 'עשה' לקיים

עליו.
ה'תומים' דברי יסוד על מבאר סק"ז)ועוד ז :(סי

רק  אמור ממנו, גדול לאו ומבטל מנתק ה'עשה' שאין הדין
פעולת  שעם (כבתמורה, מאליו מתקיים ה'עשה' כאשר

אבל (ההמרה)האיסור קודש'), יהיה 'ותמורתו המצוה נעשית
('קום  עצמה בפני פעולה עלֿידי הוא ה'עשה' קיום כאשר
כאשר  גם הלאו את מבטל ה'עשה' הרמב"ם לדעת ועשה')

ה'עשה'. מן גדול הלאו
שהסומים  אף ה'לאו', את מבטל ה'עשה' כלל בדרך ולכן
ולקיום  היות - תעשה לא על ומצווים עשה ממצוות פטורים
מבטל  ה'עשה' הרי ועשה'), ('קום עשיה נדרשת עשה מצוות

ה'עשה'. מן גדול שאיסורו אף הלאו, את

ה'תשע"ד  תמוז כ"ד שלישי יום חי־מת  גוף

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Bðéà únä©¥¥
.ññBâ Bà ãiâî elôà .BLôð àözL ãò ànèî§©¥©¤¥¥©§£¦§ª¨¥

אדם  של מגופו אברים להשתלת האפשרות גילוי עם
כמת  האדם נחשב שבו הרגע מהו השאלה: עולה לאחר,
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.ññBâ Bà ãiâî elôà .BLôð àözL ãò ànèî§©¥©¤¥¥©§£¦§ª¨¥

אדם  של מגופו אברים להשתלת האפשרות גילוי עם
כמת  האדם נחשב שבו הרגע מהו השאלה: עולה לאחר,
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רצח? משום מגופו אברים בנטילת ואין
החולה  נחשב פועם שהלב זמן כל הפוסקים רוב לדעת

ירושלים חי המוות' רגע 'קביעת בהרחבה: וראה שלח. יו"ד חת"ס (שו"ת

('מוות תשס"ו) לתפקד מפסיק המוח שאם סוברים יש אך .
בעודו  לבו את להוציא ומותר כמת האדם נחשב מוחי')

אחר. בגוף להשתילו כדי פועם
עד  מטמא אינו "המת זו: מהלכה כן להוכיח שכתבו ויש

הגר"א ומבאר גוסס", או מגוייד אפילו נפשו, (אליהו שתצא

ו) א, אהלות סיכוי רבא לו ואין נחתך שגופו מי הוא 'מגוייד' :
ו'גוסס' צלולה, עדיין שדעתו משום מת נחשב ואינו לחיות,
שיכול  משום מטמא ואינו צלולה, דעתו אין שכבר מי הוא

זה. במצב ולחיות להמשיך
חוסר  – יחד התנאים שני את המשלב מצב כן, ואם
מוות  נחשב הפגיעה, עקב מהיר מוות של ודאות וגם הכרה

פועם עדיין שהלב אף שו"ת על .190 ע' שם המוות' רגע 'קביעת (ראה

לד) ע' ד חושב .מעשה
מת  טומאת מדיני להוכיח שאין נראה למעשה אך
התחלת  עם חלה שהטומאה יתכן כי המוות, רגע לשאלת
מלשון  נראה וכך חי, עדיין הגוף אם אף המיתה תהליך

ערוך' שע)ה'שלחן סי' בשר (יו"ד ורוב מפרקתו שנשברה "מי :
. . igעמה `ed oiicr elit`."ומטמא כמת חשוב

הדברים: ביאור
הטומאה  א) אופנים: בשני לפרש ניתן המת טומאת את
התוצאה  מכוח חלה הטומאה ב) הנשמה. סילוק ידי על חלה

מת. גוף של מציאות – הנשמה סילוק של
כל  לחול יכולה הטומאה אין בוודאי השני האופן ולפי
שפעולת  יתכן הראשון האופן לפי אך כחי, הגוף נחשב עוד
אף  על חלה הטומאה ולכן התחילה, כבר הנשמה סילוק

חי נחשב עדיין אברהם שהגוף יד .37 והע' 243 עמ' יח שיחות (לקוטי

מ"ו) פ"א .אהלות

ה'תשע"ד  תמוז כ"ה רביעי יום דביקות  של כוחה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àîèpL íãà̈¨¤¦§¨
ìáà ...äòáL úàîè ïéàîè Z äæ íãà ïäa òbiL íéìëå úîa§¥§¥¦¤¦©¨¤¨¨¤§¥¦ª§©¦§¨£¨

L íãàa òâpL íãàLøtL øçà Ba òâpL ïéa ,úîa àîèp ¨¨¤¨©§¨¨¤¦§¨§¥¥¤¨©©©¤¥©
éðMä äæ éøä Z úna òâBð ïéãò àeäLk Ba òâpL ïéa åéànènî¦§©§¨¥¤¨©§¤£©¦¥©©¥£¥¤©¥¦

.áøò úàîè àîè̈¥ª§©¤¤
הדבר, מעצם בה אין ש'הארה' מוסבר החסידות בתורת

'העצם'. מן נובעת שה'הארה' למרות וזאת,
כשלעצמה  חי שהאדם העובדה החיים. עצם לדבר: דוגמה
הם  והסתעפויותיו מרכיביו על החיים ומכלול ה'עצם', היא
האברים  מכלול של החיות לכן, נפרדות. נקודות שתי
שבאברים  אדם ויש לאדם. מאדם שונה החיות') ('התפשטות
הוי  שווים. כולם החיים בעצם אבל חיות, לו אין מסוימים
וההתפשטות  שהפרטים ואף הנקודה, עצם הם החיים אומר,

החיים. את יוצרים הם אין מהנקודה נובעים
את  להמשיך מסוגלת שההארה העובדה גיסא, לאידך
בעצם, ההארה של הדביקות ידי שעל מכך נובעת העצם

העצם. כוח בה נמשך
טומאה. בהלכות אנו מוצאים זה, רעיון של השתקפות

אבות, (אבי שונות דרגות בטומאה שיש בכך ראשית,

פחותה  טומאה מייצרת הטומאה כלומר, וכו'). ראשון אב,
עצמו  מצד נטמא אינו הטמא כי בה, שנגע מי אצל ממנה
אין  הטומאה והתפשטות הטומאה, התפשטות מצד אלא
של  החולשה לביטוי באה וכך הטומאה. כעצם כוחה

פוחת. כוחה מתפשטת, שהיא שככל ה'התפשטות'
שב'התפשטות' החולשה הן משתקפים שלפנינו ובהלכה
לינוק  יכולה שה'התפשטות' הכוח והן עצמה), (מצד

בעצם: מדביקותה
האדם  ואם שבעה. טומאת טמא במת הנוגע התורה, מן
בלבד. ערב טומאת טמא השני שני, באדם נגע במת שנגע
בעוד  בשני נגע הראשון אם חילקו, סופרים מדברי אבל

שבעה. טומאת טמא השני גם במת, נוגע הראשון, הוא,
כשלעצמה  'התפשטות' בין ההבדל משתקף כאן
אינו  הראשון אם בעצם: דביקות של במצב להתפשטות
אין  בעצם, דבוקה אינה 'ההתפשטות' אם כלומר במת, נוגע
אם  אבל חלשה, הינה גורמת שהיא והטומאה העצם מן בה
יש  בעצם, דבוקה שההתפשטות כלומר במת, נוגע הראשון
טמא  השני וגם הטומאה עצם את הלאה להעביר בכוחו

עצמו. במת נגע כאילו שבעה טומאת
eir ixry ,frw 'nr e"qxz mixn`nd xtq)(frx 'nr ,g"`ca mip

ה'תשע"ד  תמוז כ"ו חמישי יום האוהל? חלל את מודדים איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ànèî øáwä ïéà¥©¤¤§©¥
äàîè äúéä ...çôè ìò çôè ììç íL äéäiL ãò åéáéáñ ìkî¦¨§¦¨©¤¦§¤¨¨¨¤©©¤©¨§¨ª§¨
,äìBòå úò÷Ba äàîè Z çôè ììç íL äéä àìå äöeöø§¨§Ÿ¨¨¨¨¨¤©ª§¨©©§¨

.úãøBéå úò÷Ba©©§¤¤
התורה, מן צדדיו מכל מטמא צדדיו מכל סתום קבר

עליו מאהיל אם ובין בגגו או בכתליו בנגיעה פ"ב בין (לעיל

הוא הט"ו) עליו המאהיל לגג המת בין החלל כאשר וזאת, .
טומאה  זוהי מכך, פחות טפח. בגובה טפח על טפח לפחות

מתפשטת  ואינה ויורדת" בוקעת ועולה, ש"בוקעת רצוצה
לצדדים.

הראב"ד ה"א)וכתב ובפי"ב בין (כאן לטפח שהכוונה
d`nehdבין ולא שעליה, הטומאה rwxwdלגג כי לגג,

לדעת  גם האם ומסתפק החלל. את ממעטת שביניהם
מן  ומדידתו טפח חלל בו שיהא צריך סתום' 'קבר הרמב"ם
הטומאה  ואין לגג מהקרקע בטפח די שמא או הטומאה,

החלל. את ממעטת
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הרמב"ם מלשון דייק משנה' ה"ו)וה 'כסף "ארונות (בפי"ב
בין  יש אם אלא כקבר, אינן המת את בהם שמניחין עץ של

הארון הכוונה zndeכסוי לדעתו שגם חוצץ", טפח גובה
פנוי. טפח חלל וצריך מהמת לטפח

בחלל  שדי הרמב"ם בשיטת נקט מבריסק הגר"ח אך
בפני  ויחצוץ אהל שיהיה כדי שעליה לגג הקרקע בין טפח
הטומאה  את המביא סתום' 'קבר זהו כן אם (אלא הטומאה
אם  אבל החלל, את ממעטת אינה והטומאה לצדדים),
את  ממעטת היא הרי שם ומשאירה הטומאה את 'ביטל'
הרמב"ם  שכתב ומה רצוצה'. 'טומאה כאן ויש החלל,
טפח  חלל בו יש אם רק הטומאה בפני חוצץ המת שארון

ש  ש'ביטלו' משום זה הרי לכיסוי, המת בין המת פנוי את ם
ה"א) פי"ב הגר"ח .(חידושי

האהל' 'פתח ה')ובספר סי' ג' ביאר:(כלל
הטפח  את מודדים אין מכוסה, הקרקע שטח כל אם
חלק  רק כאשר אך הארץ", כל פני "כוסו כי מהקרקע
אינו  לפחות) טפח על (טפח וחלקו מכוסה, מהקרקע
גם  הכל, על חל 'אוהל' שם כי מהקרקע מודדים מכוסה,

אהלין' 'שפועי וכדין גובהו שנתמעט מ"ב)במקום פ"ז (אהלות

יש  ואם כאצבע", עד וכלה ויורד שופע שהוא "אהל דהיינו
אוהל  דין כי השיפוע תחת גם מתפשטת היא באוהל טומאה

כולו. על חל

ה'תשע"ד  תמוז כ"ז שישי יום ובמטוס  ברכב זרוק' 'אהל

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰õøàì ñðëpä©¦§¨§¤¤
ìäàL ;àîè Z øéåàa ïéçøBtä ìcâîe äáz äcLa íénòä̈©¦§¦¨¥¨¦§¨©§¦¨£¦¨¥¤Ÿ¤

.ìäà éeø÷ Bðéà ÷eøæ̈¥¨Ÿ¤
קברות? בית מעל לטוס או ברכב לנסוע לכהן מותר האם
עליו  (שגזרו לארץ חוץ לאויר שהנכנס נפסק כאן
ואין  טמא, באויר' 'הפורחין תיבה או שידה בתוך טומאה)
זרוק' 'אהל כי הטומאה מפני חוצץ נמצא הוא שבו ה'אהל'
הרכב  או המטוס אין לכאורה זה, ולפי אהל. קרוי אינו

הטומאה. בפני חוצצים
למלך' ה'משנה ודע)אך ד"ה ה"א לשון (לעיל פי על מחדש,

נמצא האהל כאשר שרק באויר', 'הפורחין xie`aהרמב"ם
פני על נגרר אם אך אהל, נחשב נחשב rwxwdאינו הוא הרי

ברכב  להקל יש דבריו ולפי בתנועה. שנמצא אף על אהל
באויר. הטס במטוס ולהחמיר הקרקע פני על הנוסע

ישראל' ה'תפארת י)ואילו אות מ"א פ"ח חידש (אהלות
ארץ  טומאת לגבי רק הוא זרוק' 'אהל של שהחיסרון

רק  (ולא עצמו האויר על טומאה גזרו חז "ל כי העמים,
מאחר  חוצץ אינו זרוק ואהל מת), על מאהיל האדם כאשר
שבתוכו  האויר בטל וממילא עצמו בפני כמקום חשוב ואינו
הנידון  כאשר אך חו"ל, כאויר נחשב הוא וגם שבחוץ לאויר
אוהל  גם למטה, נמצאת שהטומאה אלא האויר על אינו

שבתוכו. הטהור לאדם הטומאה בין חוצץ זרוק
ארץ  טומאת נוהגת אין הזה ובזמן מאחר זה, ולפי

לחו"ל לצאת לכהן איסור ואין סי'העמים יו"ד וט"ז ש"ך (ראה

(אם שסט) מת על להאהיל האיסור לגבי רק הוא הנידון אלא ,
זרוק' 'אהל אפילו מועיל לכך קבר), מעל אהלך עובר (ראה

צג) הע' קצח ע' .באמיתך
ה'משנה  דברי פי על מקילים יש רכב לגבי למעשה,

אוסרים ויש הכהנים למלך' טהרת שמט. עמ' ח"ו קודש אגרות (ראה

קכא) ע' ובעיקר כהלכתה טעמים מכמה להקל נהוג מטוס ולגבי .
על  עוברים הטיסה שבמהלך וודאות אין כלל שבדרך משום

ספק אלא זה ואין קברים שא)גבי ע' כהלכתה הכהנים .(טהרת

ה'תשע"ד  תמוז כ"ח קודש שבת כאוהל? נידון אילן מתי

:· ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úBðìéàä éâéøÖ¦¥¨¦¨
ìa÷ì ïéìBëé íà ...úBëëñ íéàø÷pä ïäå ,õøàä ìò íéëëBqä©§¦©¨¨¤§¥©¦§¨¦§¨¦§¦§©¥
ïî ïéööBçå ïéàéáî elà éøä Z íéãîBò ïäå úéðBðéa äáéæòî©£¦¨¥¦§¥§¦£¥¥§¦¦§§¦¦
íéìôBð ïä àlà ,úéðBðéa äáéæòî ìa÷ì ïééeàø ïðéà íàå ;äøBzä©¨§¦¥¨§¦§©¥©£¦¨¥¦¤¨¥§¦

.ïéööBç ïðéàå íäéøácî ïéàéáî elà éøä Z£¥¥§¦¦¦¦§¥¤§¥¨§¦
לקבל  היכולים ('סככות') אילן ענפי הרמב"ם, לדעת
כאוהל  דינם נשברים, ואינם בינונית' (תקרה) 'מעזיבה

בפני  וחוצצים הטומאה את ש'אינן ומביאים ענפים אבל ה,
מעט  רק עליהן לתת ואפשר בינונית' מעזיבה לקבל ראויין
(כי  אוהל אינו התורה מן המשנה) בלשון רכה' ('מעזיבה טיט
להביא  אוהל דין לו שיהיה חכמים והחמירו רעוע') 'אהל הוא

חוצץ  ואינו לקולא אוהל אינו אך הטומאה משנה)את .(כסף
מ"ב)והר"ש(כאן)והראב"ד פ"ח שהחלוקה (אהלות מפרשים

הרווח  שאם צפיפותם, לפי אלא חוזקם לפי אינה הענפים בין
('מעזיבה  קלה טיט שכבת עליהם יתנו ואם קטן לענף ענף בין
אוהל  זה הרי – שביניהם האויר דרך יפול לא הטיט רכה')

כתקרה)מדאורייתא לשמש יכולים אינם חוזקם מצד אם הרווח (אף ואם .
בינונית  טיט בשכבת ורק מאוד גדול לא אך יותר, גדול

מדרבנן. אוהל זה הרי יפול, לא הטיט בינונית') ('מעזיבה
האזרחי ' 'איתן ה)ובשו"ת הנטועים (סי' עצים לעניין דן

הגר"י  תשובת והביא הקברים, על ומאהילים הקברות בבית
הענפים  אם אפילו העצים תחת לעמוד לכהנים שאין קאפיל
רעוע' 'אהל גם כי בינונית', 'מעזיבה לקבל ראויים אינם

מדרבנן. הטומאה את ומביא מאהיל
לדעתו בתשובה אך יו"ט התוספות דעת וכן רפפורט. הכהן (הגר"א

טפח שהביא) על טפח לפחות הם הענפים אם אלא לאסור אין
"כל  א: בהלכה לדבריו בהמשך היא ברמב"ם זו הלכה (כי
רחבים  אם אבל אהל..."), קרוי טפח ברום טפח על טפח
"לילך  הכהנים רשאים לכן כלל. אוהל אינם מטפח פחות
פותח  ואינם ורפים דקים ענפיהם בהיות האילנות תחת
בענפיהם  סוככים והאילנות השריגים שאין בהיות טפח...

ממשות...". [לעלים] להם ואין עליהם, עם ורק אהדדי,
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רצח? משום מגופו אברים בנטילת ואין
החולה  נחשב פועם שהלב זמן כל הפוסקים רוב לדעת

ירושלים חי המוות' רגע 'קביעת בהרחבה: וראה שלח. יו"ד חת"ס (שו"ת

('מוות תשס"ו) לתפקד מפסיק המוח שאם סוברים יש אך .
בעודו  לבו את להוציא ומותר כמת האדם נחשב מוחי')

אחר. בגוף להשתילו כדי פועם
עד  מטמא אינו "המת זו: מהלכה כן להוכיח שכתבו ויש

הגר"א ומבאר גוסס", או מגוייד אפילו נפשו, (אליהו שתצא

ו) א, אהלות סיכוי רבא לו ואין נחתך שגופו מי הוא 'מגוייד' :
ו'גוסס' צלולה, עדיין שדעתו משום מת נחשב ואינו לחיות,
שיכול  משום מטמא ואינו צלולה, דעתו אין שכבר מי הוא

זה. במצב ולחיות להמשיך
חוסר  – יחד התנאים שני את המשלב מצב כן, ואם
מוות  נחשב הפגיעה, עקב מהיר מוות של ודאות וגם הכרה

פועם עדיין שהלב אף שו"ת על .190 ע' שם המוות' רגע 'קביעת (ראה

לד) ע' ד חושב .מעשה
מת  טומאת מדיני להוכיח שאין נראה למעשה אך
התחלת  עם חלה שהטומאה יתכן כי המוות, רגע לשאלת
מלשון  נראה וכך חי, עדיין הגוף אם אף המיתה תהליך

ערוך' שע)ה'שלחן סי' בשר (יו"ד ורוב מפרקתו שנשברה "מי :
. . igעמה `ed oiicr elit`."ומטמא כמת חשוב

הדברים: ביאור
הטומאה  א) אופנים: בשני לפרש ניתן המת טומאת את
התוצאה  מכוח חלה הטומאה ב) הנשמה. סילוק ידי על חלה

מת. גוף של מציאות – הנשמה סילוק של
כל  לחול יכולה הטומאה אין בוודאי השני האופן ולפי
שפעולת  יתכן הראשון האופן לפי אך כחי, הגוף נחשב עוד
אף  על חלה הטומאה ולכן התחילה, כבר הנשמה סילוק

חי נחשב עדיין אברהם שהגוף יד .37 והע' 243 עמ' יח שיחות (לקוטי

מ"ו) פ"א .אהלות

ה'תשע"ד  תמוז כ"ה רביעי יום דביקות  של כוחה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àîèpL íãà̈¨¤¦§¨
ìáà ...äòáL úàîè ïéàîè Z äæ íãà ïäa òbiL íéìëå úîa§¥§¥¦¤¦©¨¤¨¨¤§¥¦ª§©¦§¨£¨

L íãàa òâpL íãàLøtL øçà Ba òâpL ïéa ,úîa àîèp ¨¨¤¨©§¨¨¤¦§¨§¥¥¤¨©©©¤¥©
éðMä äæ éøä Z úna òâBð ïéãò àeäLk Ba òâpL ïéa åéànènî¦§©§¨¥¤¨©§¤£©¦¥©©¥£¥¤©¥¦

.áøò úàîè àîè̈¥ª§©¤¤
הדבר, מעצם בה אין ש'הארה' מוסבר החסידות בתורת

'העצם'. מן נובעת שה'הארה' למרות וזאת,
כשלעצמה  חי שהאדם העובדה החיים. עצם לדבר: דוגמה
הם  והסתעפויותיו מרכיביו על החיים ומכלול ה'עצם', היא
האברים  מכלול של החיות לכן, נפרדות. נקודות שתי
שבאברים  אדם ויש לאדם. מאדם שונה החיות') ('התפשטות
הוי  שווים. כולם החיים בעצם אבל חיות, לו אין מסוימים
וההתפשטות  שהפרטים ואף הנקודה, עצם הם החיים אומר,

החיים. את יוצרים הם אין מהנקודה נובעים
את  להמשיך מסוגלת שההארה העובדה גיסא, לאידך
בעצם, ההארה של הדביקות ידי שעל מכך נובעת העצם

העצם. כוח בה נמשך
טומאה. בהלכות אנו מוצאים זה, רעיון של השתקפות

אבות, (אבי שונות דרגות בטומאה שיש בכך ראשית,

פחותה  טומאה מייצרת הטומאה כלומר, וכו'). ראשון אב,
עצמו  מצד נטמא אינו הטמא כי בה, שנגע מי אצל ממנה
אין  הטומאה והתפשטות הטומאה, התפשטות מצד אלא
של  החולשה לביטוי באה וכך הטומאה. כעצם כוחה

פוחת. כוחה מתפשטת, שהיא שככל ה'התפשטות'
שב'התפשטות' החולשה הן משתקפים שלפנינו ובהלכה
לינוק  יכולה שה'התפשטות' הכוח והן עצמה), (מצד

בעצם: מדביקותה
האדם  ואם שבעה. טומאת טמא במת הנוגע התורה, מן
בלבד. ערב טומאת טמא השני שני, באדם נגע במת שנגע
בעוד  בשני נגע הראשון אם חילקו, סופרים מדברי אבל

שבעה. טומאת טמא השני גם במת, נוגע הראשון, הוא,
כשלעצמה  'התפשטות' בין ההבדל משתקף כאן
אינו  הראשון אם בעצם: דביקות של במצב להתפשטות
אין  בעצם, דבוקה אינה 'ההתפשטות' אם כלומר במת, נוגע
אם  אבל חלשה, הינה גורמת שהיא והטומאה העצם מן בה
יש  בעצם, דבוקה שההתפשטות כלומר במת, נוגע הראשון
טמא  השני וגם הטומאה עצם את הלאה להעביר בכוחו

עצמו. במת נגע כאילו שבעה טומאת
eir ixry ,frw 'nr e"qxz mixn`nd xtq)(frx 'nr ,g"`ca mip

ה'תשע"ד  תמוז כ"ו חמישי יום האוהל? חלל את מודדים איך

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ànèî øáwä ïéà¥©¤¤§©¥
äàîè äúéä ...çôè ìò çôè ììç íL äéäiL ãò åéáéáñ ìkî¦¨§¦¨©¤¦§¤¨¨¨¤©©¤©¨§¨ª§¨
,äìBòå úò÷Ba äàîè Z çôè ììç íL äéä àìå äöeöø§¨§Ÿ¨¨¨¨¨¤©ª§¨©©§¨

.úãøBéå úò÷Ba©©§¤¤
התורה, מן צדדיו מכל מטמא צדדיו מכל סתום קבר

עליו מאהיל אם ובין בגגו או בכתליו בנגיעה פ"ב בין (לעיל

הוא הט"ו) עליו המאהיל לגג המת בין החלל כאשר וזאת, .
טומאה  זוהי מכך, פחות טפח. בגובה טפח על טפח לפחות

מתפשטת  ואינה ויורדת" בוקעת ועולה, ש"בוקעת רצוצה
לצדדים.

הראב"ד ה"א)וכתב ובפי"ב בין (כאן לטפח שהכוונה
d`nehdבין ולא שעליה, הטומאה rwxwdלגג כי לגג,

לדעת  גם האם ומסתפק החלל. את ממעטת שביניהם
מן  ומדידתו טפח חלל בו שיהא צריך סתום' 'קבר הרמב"ם
הטומאה  ואין לגג מהקרקע בטפח די שמא או הטומאה,

החלל. את ממעטת

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הרמב"ם מלשון דייק משנה' ה"ו)וה 'כסף "ארונות (בפי"ב
בין  יש אם אלא כקבר, אינן המת את בהם שמניחין עץ של

הארון הכוונה zndeכסוי לדעתו שגם חוצץ", טפח גובה
פנוי. טפח חלל וצריך מהמת לטפח

בחלל  שדי הרמב"ם בשיטת נקט מבריסק הגר"ח אך
בפני  ויחצוץ אהל שיהיה כדי שעליה לגג הקרקע בין טפח
הטומאה  את המביא סתום' 'קבר זהו כן אם (אלא הטומאה
אם  אבל החלל, את ממעטת אינה והטומאה לצדדים),
את  ממעטת היא הרי שם ומשאירה הטומאה את 'ביטל'
הרמב"ם  שכתב ומה רצוצה'. 'טומאה כאן ויש החלל,
טפח  חלל בו יש אם רק הטומאה בפני חוצץ המת שארון

ש  ש'ביטלו' משום זה הרי לכיסוי, המת בין המת פנוי את ם
ה"א) פי"ב הגר"ח .(חידושי

האהל' 'פתח ה')ובספר סי' ג' ביאר:(כלל
הטפח  את מודדים אין מכוסה, הקרקע שטח כל אם
חלק  רק כאשר אך הארץ", כל פני "כוסו כי מהקרקע
אינו  לפחות) טפח על (טפח וחלקו מכוסה, מהקרקע
גם  הכל, על חל 'אוהל' שם כי מהקרקע מודדים מכוסה,

אהלין' 'שפועי וכדין גובהו שנתמעט מ"ב)במקום פ"ז (אהלות

יש  ואם כאצבע", עד וכלה ויורד שופע שהוא "אהל דהיינו
אוהל  דין כי השיפוע תחת גם מתפשטת היא באוהל טומאה

כולו. על חל

ה'תשע"ד  תמוז כ"ז שישי יום ובמטוס  ברכב זרוק' 'אהל

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰õøàì ñðëpä©¦§¨§¤¤
ìäàL ;àîè Z øéåàa ïéçøBtä ìcâîe äáz äcLa íénòä̈©¦§¦¨¥¨¦§¨©§¦¨£¦¨¥¤Ÿ¤

.ìäà éeø÷ Bðéà ÷eøæ̈¥¨Ÿ¤
קברות? בית מעל לטוס או ברכב לנסוע לכהן מותר האם
עליו  (שגזרו לארץ חוץ לאויר שהנכנס נפסק כאן
ואין  טמא, באויר' 'הפורחין תיבה או שידה בתוך טומאה)
זרוק' 'אהל כי הטומאה מפני חוצץ נמצא הוא שבו ה'אהל'
הרכב  או המטוס אין לכאורה זה, ולפי אהל. קרוי אינו

הטומאה. בפני חוצצים
למלך' ה'משנה ודע)אך ד"ה ה"א לשון (לעיל פי על מחדש,

נמצא האהל כאשר שרק באויר', 'הפורחין xie`aהרמב"ם
פני על נגרר אם אך אהל, נחשב נחשב rwxwdאינו הוא הרי

ברכב  להקל יש דבריו ולפי בתנועה. שנמצא אף על אהל
באויר. הטס במטוס ולהחמיר הקרקע פני על הנוסע

ישראל' ה'תפארת י)ואילו אות מ"א פ"ח חידש (אהלות
ארץ  טומאת לגבי רק הוא זרוק' 'אהל של שהחיסרון

רק  (ולא עצמו האויר על טומאה גזרו חז "ל כי העמים,
מאחר  חוצץ אינו זרוק ואהל מת), על מאהיל האדם כאשר
שבתוכו  האויר בטל וממילא עצמו בפני כמקום חשוב ואינו
הנידון  כאשר אך חו"ל, כאויר נחשב הוא וגם שבחוץ לאויר
אוהל  גם למטה, נמצאת שהטומאה אלא האויר על אינו

שבתוכו. הטהור לאדם הטומאה בין חוצץ זרוק
ארץ  טומאת נוהגת אין הזה ובזמן מאחר זה, ולפי

לחו"ל לצאת לכהן איסור ואין סי'העמים יו"ד וט"ז ש"ך (ראה

(אם שסט) מת על להאהיל האיסור לגבי רק הוא הנידון אלא ,
זרוק' 'אהל אפילו מועיל לכך קבר), מעל אהלך עובר (ראה

צג) הע' קצח ע' .באמיתך
ה'משנה  דברי פי על מקילים יש רכב לגבי למעשה,

אוסרים ויש הכהנים למלך' טהרת שמט. עמ' ח"ו קודש אגרות (ראה

קכא) ע' ובעיקר כהלכתה טעמים מכמה להקל נהוג מטוס ולגבי .
על  עוברים הטיסה שבמהלך וודאות אין כלל שבדרך משום

ספק אלא זה ואין קברים שא)גבי ע' כהלכתה הכהנים .(טהרת

ה'תשע"ד  תמוז כ"ח קודש שבת כאוהל? נידון אילן מתי

:· ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úBðìéàä éâéøÖ¦¥¨¦¨
ìa÷ì ïéìBëé íà ...úBëëñ íéàø÷pä ïäå ,õøàä ìò íéëëBqä©§¦©¨¨¤§¥©¦§¨¦§¨¦§¦§©¥
ïî ïéööBçå ïéàéáî elà éøä Z íéãîBò ïäå úéðBðéa äáéæòî©£¦¨¥¦§¥§¦£¥¥§¦¦§§¦¦
íéìôBð ïä àlà ,úéðBðéa äáéæòî ìa÷ì ïééeàø ïðéà íàå ;äøBzä©¨§¦¥¨§¦§©¥©£¦¨¥¦¤¨¥§¦

.ïéööBç ïðéàå íäéøácî ïéàéáî elà éøä Z£¥¥§¦¦¦¦§¥¤§¥¨§¦
לקבל  היכולים ('סככות') אילן ענפי הרמב"ם, לדעת
כאוהל  דינם נשברים, ואינם בינונית' (תקרה) 'מעזיבה

בפני  וחוצצים הטומאה את ש'אינן ומביאים ענפים אבל ה,
מעט  רק עליהן לתת ואפשר בינונית' מעזיבה לקבל ראויין
(כי  אוהל אינו התורה מן המשנה) בלשון רכה' ('מעזיבה טיט
להביא  אוהל דין לו שיהיה חכמים והחמירו רעוע') 'אהל הוא

חוצץ  ואינו לקולא אוהל אינו אך הטומאה משנה)את .(כסף
מ"ב)והר"ש(כאן)והראב"ד פ"ח שהחלוקה (אהלות מפרשים

הרווח  שאם צפיפותם, לפי אלא חוזקם לפי אינה הענפים בין
('מעזיבה  קלה טיט שכבת עליהם יתנו ואם קטן לענף ענף בין
אוהל  זה הרי – שביניהם האויר דרך יפול לא הטיט רכה')

כתקרה)מדאורייתא לשמש יכולים אינם חוזקם מצד אם הרווח (אף ואם .
בינונית  טיט בשכבת ורק מאוד גדול לא אך יותר, גדול

מדרבנן. אוהל זה הרי יפול, לא הטיט בינונית') ('מעזיבה
האזרחי ' 'איתן ה)ובשו"ת הנטועים (סי' עצים לעניין דן

הגר"י  תשובת והביא הקברים, על ומאהילים הקברות בבית
הענפים  אם אפילו העצים תחת לעמוד לכהנים שאין קאפיל
רעוע' 'אהל גם כי בינונית', 'מעזיבה לקבל ראויים אינם

מדרבנן. הטומאה את ומביא מאהיל
לדעתו בתשובה אך יו"ט התוספות דעת וכן רפפורט. הכהן (הגר"א

טפח שהביא) על טפח לפחות הם הענפים אם אלא לאסור אין
"כל  א: בהלכה לדבריו בהמשך היא ברמב"ם זו הלכה (כי
רחבים  אם אבל אהל..."), קרוי טפח ברום טפח על טפח
"לילך  הכהנים רשאים לכן כלל. אוהל אינם מטפח פחות
פותח  ואינם ורפים דקים ענפיהם בהיות האילנות תחת
בענפיהם  סוככים והאילנות השריגים שאין בהיות טפח...

ממשות...". [לעלים] להם ואין עליהם, עם ורק אהדדי,
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טמא.‡. הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
וטֹובל  ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק

ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ;[נטהר ְְֲִִִִַַ
ואם  ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, מביא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹּובּׁשמיני
- ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָראה
יֹום  מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ּומתחיל הּכל, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַֹסֹותר

האחרֹונה. ְֲִַָָָראּיה
סֹותר ·. אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאּלא
ׁשלׁשה  אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ראה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד?

ּברביעי  קרּבנֹו ּומביא ּבּׁשליׁשי, וטֹובל .ימים, ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
ולא ‚. טהֹור, ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה  הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
טהֹור  עצמֹוּבחזקת הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו [לאחר . ְְְְְֲִֶַַַַָָָֻ

ּבתחּלת שנטמא] למחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְְִִַַַַָָָָָָָֹ
עלּו - טהֹור ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָימי

טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
קרּבן „. לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה .ּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכיצד?
ראה  הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת מֹונה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהרי
סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה - זֹוב ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו למנֹות, ימי ּומתחיל ּבתֹו ראה אפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ּביֹום  אֹותן ראה אפּלּו זֹו, אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּספירה
ׁשבעת  ׁשל ׁשביעי יֹום ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹאחד,
הן. לסתירה אּלּו, ׁשראּיֹות קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָימי
ראּיֹות  ׁשאין קרּבן, מביא - ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹראה
ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹותרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאּלּו
ׁשאחר  ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאבל
ראּיֹות  ׁשלׁש על ׁשני קרּבן מביא אינֹו - נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹׁשבעת
ּפי  על ׁשאף הראׁשֹונֹות; הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ׁשראּוי  לזמן יצא לא הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
מּיֹולדת  חּוץ - לּכל הּוא זמן מחּסר והּלילה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻלקרּבן;
ׁשני, קרּבן מביאה ׁשהיא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהּפילה

הּקּבלה מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. ביד ּכמֹו [מסורת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
.החכמים]

ׁשמיני ‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה
זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע  ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;

עּמהן  מצטרפת ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
ּביֹום  ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.
זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָׁשמיני

.האחרֹונה  ֲַָָ
.Â ּבזיבה מתטּמאין והּגרים,הּכל יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ּכּפרה והעבדים  עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכקטן  הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי

ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה [שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ

.Êניכר]הּטמטּום מינו ואין בו והאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר וחמרי סימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ

וטמאתן  ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
מביאין  - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

ד  ¤¤ּפרק
ּבעץ ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא

ּכל  את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה  ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב  יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם [נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל  מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום [בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני  טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ
ּכּמה ·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא  ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ׁשנּיה  ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצד קרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפתח  ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת  ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח  והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן  לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה  עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד  למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד  - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
הּכהן  ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהימנית;
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הּמזּבח  על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם מקצת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּקּבל
אצל  ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּלה.
הּמצרע  ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע מּבפנים הּכהן ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹֹהּמצרע,

הפנימי]ראׁשֹו החלל ׁשּבכּפֹו[לתוך הּדם מן הּכהן ונֹותן , ְְִֵֵֶַַַָֹֹ
הימנית אזנֹו ּתנּו האוזן]על שבתוך הקשה ואחר [הבשר , ְְְְִַַַַָָ

יכניס  ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן הימנית, ידֹו יכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹרגלֹו
ׁשּיּתן  ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו מקריב ּכ ואחר יצא. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּדם
יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכּפֹו

הימנית אצּבעֹו ּפעמים וטֹובל ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אצּבע  טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכנגד

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם -ּבּׁשמן; הּקדׁשים קדׁש ּבית נגד ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
על  הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר  רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמקֹום
נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא
ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי

קדׁשים  קדׁשי לאכל ּכׁשאר ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ואם  ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל

ה  ¤¤ּפרק
האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשה איזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ
צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין [בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן ואין ׁשּנתן [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
חוצץ] קדם הדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הּׁשמ  נֹותן - הּׁשמן "על ׁשּיּתן ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על ן ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
רגל  ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין האׁשם". ּדם ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמקֹום
עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ׁשאין אֹו ְְֳִִִֵֵֶֶָָָָָֹימנית,

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר  אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.
ממרס [שחיטת]הקּדים‚. אחד יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

האשם]ּבדמּה[מערבב] ישחטו ובינתיים ייקרש, ,[שלא ְָָ
צּורתּה ּתעּבר בלינה]אּלא תיפסל או לבית [תתעפש ותצא , ְְְֵֵֵֶָָָָֻ

ְֵַָהּׂשרפה.
ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר [לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ

- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה
יצק  ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹמׁשּנה,

הכהן] אחר [לכף יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
.ּכּתחּלה  ְִַָ

.‰- הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא עד יביא [הזיות]אם - הּלג נׁשּפ ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

- הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ויתחיל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹאחר,

ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל אחר, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיביא
לכּתחּלה  ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם הּלג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹונׁשּפ
ׁשּיּתן  קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ּגמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּבהֹונֹות.
להביא  צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאר
"והּנֹותר  ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלג

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",
.Â ויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים

הּבהֹונֹות  על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן
ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ

"זאת  ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

.Áצרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע אחר מצרע קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת

ואחת  אחת ּכל על קרּבן צרי - נתנּגע,ונתנּגע אם אבל . ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָ
והביא  ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,

לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים
.Ë,והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצרע

היה  אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ׁשּיקריב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹקדם
ואם  עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ׁשחיטת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָּבׁשעת

עני  קרּבן יׁשלים עני, .היה ְְִִִַַָָָָָ
.È אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני

- המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, החּטאֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשּתי
אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד
מביאין  ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיכֹול
יכֹול  אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ּבהמה ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָחּטאת

יצא  לא עני, קרּבן ׁשהביא ׁשעׁשיר יכּתב - יעׂשה? וכיצד . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא לאחר, נכסיו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּכל

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּתאכל, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֹולא
.‡È והיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשיר

ׁשהרי  עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע
עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני מּׂשגת. הּנֹודר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיד
עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר הּמצרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיה

זה ּבקר (‰B„¯){‰cp¯}ׁשהרי עׁשיר.חּיב ּבנֹות ֲֵֶֶ©¦¨©¥ְְְִַָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תמוז כ"ג שני יום

-zepaxwxtq
dxEnY zFkld¦§§¨

מצוֹות  ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ׁשּתהיה  (ב) ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּקדׁשים  יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, ְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתמּורה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לקדּׁשה. ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻֻמּקדּׁשה

א  ¤¤ּפרק
הּממיר‡. קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת לֹוקה [החליף - ִֵֶַָ
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טמא.‡. הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
וטֹובל  ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק

ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ;[נטהר ְְֲִִִִַַ
ואם  ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, מביא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹּובּׁשמיני
- ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו זֹוב, ׁשל ראּיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָראה
יֹום  מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ּומתחיל הּכל, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַֹסֹותר

האחרֹונה. ְֲִַָָָראּיה
סֹותר ·. אינֹו - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזב

קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאּלא
ׁשלׁשה  אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ראה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד?

ּברביעי  קרּבנֹו ּומביא ּבּׁשליׁשי, וטֹובל .ימים, ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
ולא ‚. טהֹור, ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹזב

זה  הרי - טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבדק
טהֹור  עצמֹוּבחזקת הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו [לאחר . ְְְְְֲִֶַַַַָָָֻ

ּבתחּלת שנטמא] למחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְְִִַַַַָָָָָָָֹ
עלּו - טהֹור ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָימי

טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
קרּבן „. לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה .ּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכיצד?
ראה  הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת מֹונה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהרי
סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה - זֹוב ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו למנֹות, ימי ּומתחיל ּבתֹו ראה אפּלּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ּביֹום  אֹותן ראה אפּלּו זֹו, אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּספירה
ׁשבעת  ׁשל ׁשביעי יֹום ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹאחד,
הן. לסתירה אּלּו, ׁשראּיֹות קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָימי
ראּיֹות  ׁשאין קרּבן, מביא - ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹראה
ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹותרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאּלּו
ׁשאחר  ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאבל
ראּיֹות  ׁשלׁש על ׁשני קרּבן מביא אינֹו - נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹׁשבעת
ּפי  על ׁשאף הראׁשֹונֹות; הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ׁשראּוי  לזמן יצא לא הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
מּיֹולדת  חּוץ - לּכל הּוא זמן מחּסר והּלילה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻלקרּבן;
ׁשני, קרּבן מביאה ׁשהיא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהּפילה

הּקּבלה מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. ביד ּכמֹו [מסורת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
.החכמים]

ׁשמיני ‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה
זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע  ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;

עּמהן  מצטרפת ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
ּביֹום  ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.
זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָׁשמיני

.האחרֹונה  ֲַָָ
.Â ּבזיבה מתטּמאין והּגרים,הּכל יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ּכּפרה והעבדים  עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכקטן  הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי

ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה [שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ

.Êניכר]הּטמטּום מינו ואין בו והאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר וחמרי סימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ

וטמאתן  ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
מביאין  - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

ד  ¤¤ּפרק
ּבעץ ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא

ּכל  את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה  ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב  יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם [נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל  מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום [בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני  טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא  ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ
ּכּמה ·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר

יביא  ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ׁשנּיה  ּפעם ׁשּיטּבל אחר ּכיצד קרּבנֹותיו ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפתח  ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת  ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח  והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן  לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה  עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד  למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד  - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
הּכהן  ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהימנית;
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הּמזּבח  על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם מקצת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּקּבל
אצל  ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּלה.
הּמצרע  ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע מּבפנים הּכהן ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹֹהּמצרע,

הפנימי]ראׁשֹו החלל ׁשּבכּפֹו[לתוך הּדם מן הּכהן ונֹותן , ְְִֵֵֶַַַָֹֹ
הימנית אזנֹו ּתנּו האוזן]על שבתוך הקשה ואחר [הבשר , ְְְְִַַַַָָ

יכניס  ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן הימנית, ידֹו יכניס ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ויּתן הימנית, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹרגלֹו
ׁשּיּתן  ואחר ועֹולתֹו. חּטאתֹו מקריב ּכ ואחר יצא. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּדם
יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכּפֹו

הימנית אצּבעֹו ּפעמים וטֹובל ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אצּבע  טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכנגד

ּכ ּכּון ולא הּזה, ואם -ּבּׁשמן; הּקדׁשים קדׁש ּבית נגד ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
על  הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכׁשרֹות.
והּנֹותר  רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמקֹום
נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמן

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. ְְֲִִִֵֵַַַָֹֹֹלא
ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי

קדׁשים  קדׁשי לאכל ּכׁשאר ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ואם  ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל

ה  ¤¤ּפרק
האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשה איזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ
צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין [בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן ואין ׁשּנתן [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
חוצץ] קדם הדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הּׁשמ  נֹותן - הּׁשמן "על ׁשּיּתן ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על ן ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
רגל  ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין האׁשם". ּדם ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמקֹום
עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ׁשאין אֹו ְְֳִִִֵֵֶֶָָָָָֹימנית,

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר  אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.
ממרס [שחיטת]הקּדים‚. אחד יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

האשם]ּבדמּה[מערבב] ישחטו ובינתיים ייקרש, ,[שלא ְָָ
צּורתּה ּתעּבר בלינה]אּלא תיפסל או לבית [תתעפש ותצא , ְְְֵֵֵֶָָָָֻ

ְֵַָהּׂשרפה.
ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר [לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ

- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה
יצק  ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹמׁשּנה,

הכהן] אחר [לכף יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
.ּכּתחּלה  ְִַָ

.‰- הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא עד יביא [הזיות]אם - הּלג נׁשּפ ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

- הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ויתחיל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹאחר,

ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל אחר, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיביא
לכּתחּלה  ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם הּלג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹונׁשּפ
ׁשּיּתן  קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ּגמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּבהֹונֹות.
להביא  צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאר
"והּנֹותר  ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלג

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",
.Â ויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים

הּבהֹונֹות  על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן
ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ

"זאת  ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

.Áצרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע אחר מצרע קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת

ואחת  אחת ּכל על קרּבן צרי - נתנּגע,ונתנּגע אם אבל . ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָ
והביא  ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,

לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים
.Ë,והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצרע

היה  אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ׁשּיקריב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹקדם
ואם  עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ׁשחיטת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָּבׁשעת

עני  קרּבן יׁשלים עני, .היה ְְִִִַַָָָָָ
.È אחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני

- המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, החּטאֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשּתי
אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד
מביאין  ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיכֹול
יכֹול  אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ּבהמה ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָחּטאת

יצא  לא עני, קרּבן ׁשהביא ׁשעׁשיר יכּתב - יעׂשה? וכיצד . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא לאחר, נכסיו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּכל

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּתאכל, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֹולא
.‡È והיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשיר

ׁשהרי  עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע
עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני מּׂשגת. הּנֹודר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיד
עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר הּמצרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיה

זה ּבקר (‰B„¯){‰cp¯}ׁשהרי עׁשיר.חּיב ּבנֹות ֲֵֶֶ©¦¨©¥ְְְִַָָָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תמוז כ"ג שני יום
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מצוֹות  ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ׁשּתהיה  (ב) ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּקדׁשים  יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, ְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתמּורה

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לקדּׁשה. ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻֻמּקדּׁשה

א  ¤¤ּפרק
הּממיר‡. קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת לֹוקה [החליף - ִֵֶַָ
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ולא  יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
הּׁשמּועה  מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו"; ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹימיר

רבינו] ממשה ׁשאין [מסורת תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלמדּו,
ּומקּלל  ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין אין מעׂשה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּה

ּבׁשם חברֹו ׁשּיהיה [ה']את אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ּכלל, מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן

נּתק ׁשּבּה לאו עליו]לעׂשה[סמוך]והרי לוקין ,[ואין ֲֲִֵֵֶַַַָָ
יהיה  ּותמּורתֹו הּוא והיה . . ימיר המר "ואם נאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהרי
לאו  ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני עׂשה, ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּקדׁש"?

לעׂשה ׁשוה המקרים]ׁשּבּה אין [בכל והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשּלא  מזהרין ׁשהן ּפי על אף - המירּו אם ּתמּורה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻעֹוׂשין
הּתמּורה  הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָימירּו.

ּבׁשּבת המיר ואפּלּו בשבת]קדׁש, מקדישים שאין ;[למרות ְֲִִֵֶַַָֹ
ׁשהמיר  מי אֹו ׁשהמיר, הּׁשּתפין מן ואחד ארּבעים. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻולֹוקה
ׁשּתפּות, ּבהם לֹו ויׁש הֹואיל - הּצּבּור מּקרּבנֹות ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻּבקרּבן

קדׁש. הּתמּורה ואין לֹוקה; זה ְְֲֵֵֶֶֶַָֹהרי
עֹוׂשה ·. זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

קדוש]ּתמּורה נהיה החולין שגם הּמתּכּון [- ּכיצד? ולֹוקה. , ְְְִֵֵֶַַַָ
זֹו 'הרי ואמר: לי', ׁשּיׁש עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָלֹומר:
אם  אבל ולֹוקה. ּתמּורה, זֹו הרי - לי' ׁשּיׁש ׁשלמים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתמּורת
זה  לבית 'אּכנס ׁשאמר: אֹו והמיר, להמיר, ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּדּמה

מּדעּתי' מּדעּתֹו[במזיד]ואמיר ׁשּלא והמיר וׁשכח ונכנס , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
עליה. לֹוקה ואינֹו ּתמּורה, זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶָָָ

ּבהמּתֹו‚. ממיר אדם תמורה]אין דיני חלים לא ּבקרּבן [- ְְְְִֵֵֶָָָָ
להמיר  הרֹוצה 'ּכל הּקרּבן: ּבעל אמר ואם ׁשּלֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר זה הרי - וימיר' יבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבבהמּתי
מקּדיׁש אדם ׁשאין ּתמּורה; אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבבהמה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
הּמקּדיׁש„. לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוׂשה הּוא - .הּמתּכּפר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא  הּנזיר, אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשאינן  לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה; ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוׂשה

ֶׁשּלֹו.
ממיר ‰. זֹוהּיֹורׁש הרי - ומת ּבניו, לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

והּׁשּתפין  ׁשּתפין, ּבּה הן ׁשהרי ּבּה, ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ְְְִֵֵֶַָאין

.Â מּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה, עֹוׂשין ּגֹוים קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָאין
ּתמּורה  זֹו הרי ׁשהמיר, ׁשהּגֹוי הּגֹוי סֹופרים, הקּדיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

ספק  זֹו הרי - הּגֹוי ּבּה והמיר יׂשראל, ּבּה ׁשּיתּכּפר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבהמה
ְָּתמּורה.

.Ê ּתמּורה עֹוׂשין המירּו, אם - נׁשים ואחד אנׁשים .אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
.Áנדרים לעֹונת ׁשהּגיע י"ב]קטן על [בן אף - ׁשהמיר ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוׂשה אם ספק ּבֹו יׁש לֹוקה, ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּפי
ֶעֹוׂשה.

.Ëּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים [שקיבלו אין ְְְֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשּלהןלהקריב] ׁשהן ּפי על ׁשאף לאכילה]- זֹוכין [- אין , ִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ואין  הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבּבׂשר, להן ׁשאין מחּיים; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן

ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ׁשאף - ּבּבכֹור ממירין ְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹהּכהנים
ּבבית  ּתחּלתֹו, ׁשהרי מּתחּלה; ּבֹו זֹוכה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמחּיים,
ׁשהּוא  זמן ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו הּבעלים אבל הּוא. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ׁשּנֹולד  ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּתמּורה; עֹוׂשין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבביתם

ּתמּורה. זֹו הרי - מּיׂשראל ׁשּלקח ּבּבכֹור לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלֹו,
.Èּגדֹול ּכהן ׁשל כיפור]אילֹו ביום עֹוׂשה [שמקריבו ֵֵֶֶָֹ

ׁשהּוא  ּפי על אף ּתמּורה, עֹוׂשה אינֹו ּפרֹו אבל ְְֲִֵֶֶַַָָָָּתמּורה;
הן  הרי ּבֹו, מתּכּפרין הּכהנים ואחיו הֹואיל - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹמּׁשּלֹו

ּבֹו. ְִָֻּכׁשּתפין
.‡È ּתמּורה עֹוׂשין אינן - והּמנחֹות נאמר העֹופֹות ׁשּלא , ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

"ּבהמה". ְֵֶָָאּלא
.·Èהּבית ּבדק ודמיהם קרּבנֹות שיימכרו מנת על [שנתרמו ְְִֶֶַַָ

המקדש] להחזקת ׁשּנאמר יהיו ּתמּורה, עֹוׂשין אינן -ְֱִֵֶֶַָָ
והלא  ימירּנּו". ולא לרע, טֹוב ּבין יבּקר "לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּבּמעׂשר:
על  ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ּכל ּבכלל ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

הקרבנות]הּכלל יצאּו[לשאר - יחיד קרּבן ּמעׂשר מה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ
יצאּו - מזּבח קרּבן ּמעׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻקרּבנֹות
ּדגן, למעׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעׂשר מה הּבית. ּבדק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקדׁשי
קרּבנֹות  יצאּו - ּגֹוים ולא יׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַָּגֹוים,
.‚È מּפני - ּתמּורה עֹוׂשה אינּה קבּוע, מּום ּבעלת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ּדמים; קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּתמימה  ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאבל

נֹולד ּכ עֹוׂשה [נהיה]ואחר זֹו הרי - קבּוע מּום לּה ְֲֵַַַַָָָָ
ְָּתמּורה.

.„È,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום, ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבעּזים, ּכבׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן, ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים, נקבֹות אֹו ּבכבׂשים, עּזים ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָאֹו
אחת, ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה, אחד  ׁשהמיר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

ּתמּורה  אּלּו הרי - זה אחר ּבזה הּבהמֹות ּבין ּכמנין ולֹוקה , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ִֵֶׁשהמיר.

.ÂËהּת ההקּדׁשאין ּבהמת ולד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה מּורה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתמּורה  "הּוא",עֹוׂשה - ּותמּורתֹו" הּוא "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֶֶֶַָָָָ

הּממיר  אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ולדֹו; ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹולא
ּכּלן  אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;
.ÊË ׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין

ּתחת  'ידּה, אֹו זֹו', ּבהמה ׁשל 'רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
אינּה - זֹו' עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה 'עּבר ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹולה
ׁשל  'רגלּה אֹו ידּה' ּתחת זֹו 'ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמּורה.
זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה

ּתמּורה  אינּה -. ְֵָָ
.ÊÈּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה , ְְְִִִִֵֵַַָ

הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח אֹו[נולד , ְֵֶֹ
ניכר]ּבטמטּום מינו ואין סימני ואנּדרּגינס[סתום בו [יש ְְְְְִַַַֻ

ונקבה] ּכמֹוזכר זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה אין -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין לפי ּבחמֹור, אֹו ּבגמל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהמיר
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ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל אּלּו ּבין מה לֹוקה. ְְִֵֵֵֵֶַַַַַאינֹו
קרּבן. ּבמינן אין אּלּו, ְְְִֵֵָָָָָקרּבן;

.ÁÈאשה]הרֹובע על שבא שבא והּנרּבע[שור [בהמה ְְִֵַַָָ
אדם] מּום עליה ּכבעל הן הרי ּכל - וכן ּתמּורה; ועֹוׂשין , ְְְְֲִֵֵֵַַָֹ

ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה שותפים ּבהמה של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ

חלקו] הקדיש נעׂשית ואחד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְֲֵַָָֹֹ
ְָּתמּורה.

.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ
ׁשּיּפל  עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן

ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה
.‡Î- לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּמפריׁש

הֹואיל  לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ּתמּורה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹוׂשה
לקדּׁשת  ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, לקדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻֻוירדּו

ׁשהפריׁשהּגּוף  ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר הּמפריׁש אבל . ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ
לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן לחּטאתֹו, [שכל ׂשעירה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

להם] הראוי קרבן הפרישו לא ּתמּורה;אלו עֹוׂשין אינן -ְִֵָָ
קדּׁשת  ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ּבחּטאת המׁשּנה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּכל

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדמים,
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חּלין ‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה

לֹו ואין ׁשּיׁש זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי : ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַ
'ּתחת  אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם לֹומר, ֲִִֵַַַַַַַָָָצרי
ּתחת  זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - זֹו' ְְֲִִֵֵֶַַַָָָעֹולה
לי  ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו לי ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָחּטאת
אם  אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו הרי - ּפלֹוני' ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָּבמקֹום
זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי חּלין: ּבהמת על ֱֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻאמר
זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; אמר לא - חּטאת' ְְֲִֵֵַַַַַָָָֹּתחת

ּתמּורה. אינּה זֹו', על ְְֵֶֶַָָֻמחּללת
ׁשּנפל ·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

ּתחת  זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָזֹו'
החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - ז ֹו' ּתחת זֹו 'הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻואמר:

הּבהמה  ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ּתמּורה זֹו .ואין ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָ
ּבעלת ‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו

ּתמימֹות  ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין  מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן  ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
מּום  ּבעלת ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָׁשּתים.
ׁשּכיון  ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה
והּוא  הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
ועֹוׂשה  ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּלּול
אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ּולפיכ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהאּסּור;
מהן  ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ּבהמֹות ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ'עׂשר

אּל לֹוקה אינֹו - מּום ׁשהּבהמה ּבעלת מלקּיֹות; ּתׁשע א ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, לחּללּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהעׂשירית

הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻׁשהחזק
ׁשל  ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, ּדבר מּניח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאינֹו
חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ואחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֻהקּדׁש,
הרי  - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: מּום, ּבעלת מהן ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָואחת
הּמּום  ּובעלת אחת, ולֹוקה הּתמימה, ּתמּורת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָהּתמימה
ועֹוׂשה  ההּתר, מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֻמחּללת

.האּסּור  ִָ
קּימין,„. ּדבריו - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

ּדמיה  ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותּמכר,
ׁשלמים  ּותמּורת ּתמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: . ְְְְֲִֵַַַַָָָ

לא  ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת  ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
ּתֹופׂשין  אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא
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ּתקרב ‡. העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכיצד

ּתרעה  - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה;
עֹולה  ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד  .הּנקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות החּטאת, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
ּדמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה  - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ּתמּורת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָלנדבה.

השחיטה]סמיכה לפני ידים חזה [סמיכת ּותנּופת ּונסכים, , ְְְִִֶַָָָ
לחם  טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, ּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשֹוק.

התודה] עם ּפסּולי [שמביאים ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶַ
יֹום  חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - הּפסח ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל  עד ּתרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין ע ׂשר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבּה
הּבכֹור  ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהרי
"לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם, קרבין אינן - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי רבינו]הּוא"; ממשה הּוא [מסורת למדּו, ְְִִַָָ
ּתמּורתן  ּכּבכֹור. הּמעׂשר, ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָקרב,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְִִֵֵֶֶַָָֹּתרעה
לּכהנים ·. הּבכֹור, לּבעלים.ּתמּורת הּמעׂשר, ּותמּורת ; ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹ

ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה‚. ׁשלמים, וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלת ּכמֹוה  מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ; ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתמּורה  זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשה,
וחציּה עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
הרי  - מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר',

קרבה. ואינּה ספק, ְְֵֵֵָָָזֹו
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש

אחר  ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ

קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה
ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ
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ולא  יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
הּׁשמּועה  מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו"; ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹימיר

רבינו] ממשה ׁשאין [מסורת תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלמדּו,
ּומקּלל  ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין אין מעׂשה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּה

ּבׁשם חברֹו ׁשּיהיה [ה']את אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ּכלל, מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן

נּתק ׁשּבּה לאו עליו]לעׂשה[סמוך]והרי לוקין ,[ואין ֲֲִֵֵֶַַַָָ
יהיה  ּותמּורתֹו הּוא והיה . . ימיר המר "ואם נאמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהרי
לאו  ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני עׂשה, ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּקדׁש"?

לעׂשה ׁשוה המקרים]ׁשּבּה אין [בכל והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשּלא  מזהרין ׁשהן ּפי על אף - המירּו אם ּתמּורה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻעֹוׂשין
הּתמּורה  הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָימירּו.

ּבׁשּבת המיר ואפּלּו בשבת]קדׁש, מקדישים שאין ;[למרות ְֲִִֵֶַַָֹ
ׁשהמיר  מי אֹו ׁשהמיר, הּׁשּתפין מן ואחד ארּבעים. ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻולֹוקה
ׁשּתפּות, ּבהם לֹו ויׁש הֹואיל - הּצּבּור מּקרּבנֹות ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻּבקרּבן

קדׁש. הּתמּורה ואין לֹוקה; זה ְְֲֵֵֶֶֶַָֹהרי
עֹוׂשה ·. זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד

קדוש]ּתמּורה נהיה החולין שגם הּמתּכּון [- ּכיצד? ולֹוקה. , ְְְִֵֵֶַַַָ
זֹו 'הרי ואמר: לי', ׁשּיׁש עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָלֹומר:
אם  אבל ולֹוקה. ּתמּורה, זֹו הרי - לי' ׁשּיׁש ׁשלמים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתמּורת
זה  לבית 'אּכנס ׁשאמר: אֹו והמיר, להמיר, ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּדּמה

מּדעּתי' מּדעּתֹו[במזיד]ואמיר ׁשּלא והמיר וׁשכח ונכנס , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
עליה. לֹוקה ואינֹו ּתמּורה, זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶָָָ

ּבהמּתֹו‚. ממיר אדם תמורה]אין דיני חלים לא ּבקרּבן [- ְְְְִֵֵֶָָָָ
להמיר  הרֹוצה 'ּכל הּקרּבן: ּבעל אמר ואם ׁשּלֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר זה הרי - וימיר' יבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבבהמּתי
מקּדיׁש אדם ׁשאין ּתמּורה; אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבבהמה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
הּמקּדיׁש„. לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוׂשה הּוא - .הּמתּכּפר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא  הּנזיר, אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשאינן  לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה; ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוׂשה

ֶׁשּלֹו.
ממיר ‰. זֹוהּיֹורׁש הרי - ומת ּבניו, לׁשני ּבהמה הּניח . ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

והּׁשּתפין  ׁשּתפין, ּבּה הן ׁשהרי ּבּה, ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ְְְִֵֵֶַָאין

.Â מּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה, עֹוׂשין ּגֹוים קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָאין
ּתמּורה  זֹו הרי ׁשהמיר, ׁשהּגֹוי הּגֹוי סֹופרים, הקּדיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

ספק  זֹו הרי - הּגֹוי ּבּה והמיר יׂשראל, ּבּה ׁשּיתּכּפר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבהמה
ְָּתמּורה.

.Ê ּתמּורה עֹוׂשין המירּו, אם - נׁשים ואחד אנׁשים .אחד ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ
.Áנדרים לעֹונת ׁשהּגיע י"ב]קטן על [בן אף - ׁשהמיר ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוׂשה אם ספק ּבֹו יׁש לֹוקה, ׁשאינֹו ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּפי
ֶעֹוׂשה.

.Ëּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים [שקיבלו אין ְְְֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשּלהןלהקריב] ׁשהן ּפי על ׁשאף לאכילה]- זֹוכין [- אין , ִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ואין  הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבּבׂשר, להן ׁשאין מחּיים; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן

ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ׁשאף - ּבּבכֹור ממירין ְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹהּכהנים
ּבבית  ּתחּלתֹו, ׁשהרי מּתחּלה; ּבֹו זֹוכה אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָמחּיים,
ׁשהּוא  זמן ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו הּבעלים אבל הּוא. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ׁשּנֹולד  ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּתמּורה; עֹוׂשין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבביתם

ּתמּורה. זֹו הרי - מּיׂשראל ׁשּלקח ּבּבכֹור לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלֹו,
.Èּגדֹול ּכהן ׁשל כיפור]אילֹו ביום עֹוׂשה [שמקריבו ֵֵֶֶָֹ

ׁשהּוא  ּפי על אף ּתמּורה, עֹוׂשה אינֹו ּפרֹו אבל ְְֲִֵֶֶַַָָָָּתמּורה;
הן  הרי ּבֹו, מתּכּפרין הּכהנים ואחיו הֹואיל - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹמּׁשּלֹו

ּבֹו. ְִָֻּכׁשּתפין
.‡È ּתמּורה עֹוׂשין אינן - והּמנחֹות נאמר העֹופֹות ׁשּלא , ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

"ּבהמה". ְֵֶָָאּלא
.·Èהּבית ּבדק ודמיהם קרּבנֹות שיימכרו מנת על [שנתרמו ְְִֶֶַַָ

המקדש] להחזקת ׁשּנאמר יהיו ּתמּורה, עֹוׂשין אינן -ְֱִֵֶֶַָָ
והלא  ימירּנּו". ולא לרע, טֹוב ּבין יבּקר "לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּבּמעׂשר:
על  ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ּכל ּבכלל ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

הקרבנות]הּכלל יצאּו[לשאר - יחיד קרּבן ּמעׂשר מה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ
יצאּו - מזּבח קרּבן ּמעׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻקרּבנֹות
ּדגן, למעׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעׂשר מה הּבית. ּבדק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקדׁשי
קרּבנֹות  יצאּו - ּגֹוים ולא יׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַָּגֹוים,
.‚È מּפני - ּתמּורה עֹוׂשה אינּה קבּוע, מּום ּבעלת ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ּדמים; קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּלא
ּתמימה  ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאבל

נֹולד ּכ עֹוׂשה [נהיה]ואחר זֹו הרי - קבּוע מּום לּה ְֲֵַַַַָָָָ
ְָּתמּורה.

.„È,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום, ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבעּזים, ּכבׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן, ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים, נקבֹות אֹו ּבכבׂשים, עּזים ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָאֹו
אחת, ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה, אחד  ׁשהמיר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

ּתמּורה  אּלּו הרי - זה אחר ּבזה הּבהמֹות ּבין ּכמנין ולֹוקה , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ִֵֶׁשהמיר.

.ÂËהּת ההקּדׁשאין ּבהמת ולד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה מּורה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתמּורה  "הּוא",עֹוׂשה - ּותמּורתֹו" הּוא "והיה ׁשּנאמר: , ְְְֱֶֶֶַָָָָ

הּממיר  אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ולדֹו; ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹולא
ּכּלן  אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;
.ÊË ׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין

ּתחת  'ידּה, אֹו זֹו', ּבהמה ׁשל 'רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
אינּה - זֹו' עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה 'עּבר ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹולה
ׁשל  'רגלּה אֹו ידּה' ּתחת זֹו 'ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמּורה.
זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה

ּתמּורה  אינּה -. ְֵָָ
.ÊÈּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה , ְְְִִִִֵֵַַָ

הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח אֹו[נולד , ְֵֶֹ
ניכר]ּבטמטּום מינו ואין סימני ואנּדרּגינס[סתום בו [יש ְְְְְִַַַֻ

ונקבה] ּכמֹוזכר זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה אין -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין לפי ּבחמֹור, אֹו ּבגמל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהמיר
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ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל אּלּו ּבין מה לֹוקה. ְְִֵֵֵֵֶַַַַַאינֹו
קרּבן. ּבמינן אין אּלּו, ְְְִֵֵָָָָָקרּבן;

.ÁÈאשה]הרֹובע על שבא שבא והּנרּבע[שור [בהמה ְְִֵַַָָ
אדם] מּום עליה ּכבעל הן הרי ּכל - וכן ּתמּורה; ועֹוׂשין , ְְְְֲִֵֵֵַַָֹ

ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה שותפים ּבהמה של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ

חלקו] הקדיש נעׂשית ואחד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְֲֵַָָֹֹ
ְָּתמּורה.

.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ
ׁשּיּפל  עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן

ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה
.‡Î- לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּמפריׁש

הֹואיל  לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ּתמּורה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹוׂשה
לקדּׁשת  ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, לקדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻֻוירדּו

ׁשהפריׁשהּגּוף  ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר הּמפריׁש אבל . ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ
לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן לחּטאתֹו, [שכל ׂשעירה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

להם] הראוי קרבן הפרישו לא ּתמּורה;אלו עֹוׂשין אינן -ְִֵָָ
קדּׁשת  ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ּבחּטאת המׁשּנה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּכל

הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדמים,

ב  ¤¤ּפרק
חּלין ‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה

לֹו ואין ׁשּיׁש זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי : ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַ
'ּתחת  אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם לֹומר, ֲִִֵַַַַַַַָָָצרי
ּתחת  זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - זֹו' ְְֲִִֵֵֶַַַָָָעֹולה
לי  ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו לי ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָחּטאת
אם  אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו הרי - ּפלֹוני' ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָּבמקֹום
זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי חּלין: ּבהמת על ֱֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻאמר
זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; אמר לא - חּטאת' ְְֲִֵֵַַַַַָָָֹּתחת

ּתמּורה. אינּה זֹו', על ְְֵֶֶַָָֻמחּללת
ׁשּנפל ·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו

ּתחת  זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָזֹו'
החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - ז ֹו' ּתחת זֹו 'הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻואמר:

הּבהמה  ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ּתמּורה זֹו .ואין ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָ
ּבעלת ‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו

ּתמימֹות  ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין  מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן  ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
מּום  ּבעלת ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָׁשּתים.
ׁשּכיון  ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה
והּוא  הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
ועֹוׂשה  ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּלּול
אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ּולפיכ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהאּסּור;
מהן  ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ּבהמֹות ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ'עׂשר

אּל לֹוקה אינֹו - מּום ׁשהּבהמה ּבעלת מלקּיֹות; ּתׁשע א ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, לחּללּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהעׂשירית

הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻׁשהחזק
ׁשל  ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, ּדבר מּניח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאינֹו
חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ואחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֻהקּדׁש,
הרי  - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: מּום, ּבעלת מהן ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָואחת
הּמּום  ּובעלת אחת, ולֹוקה הּתמימה, ּתמּורת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָהּתמימה
ועֹוׂשה  ההּתר, מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ּבעלת על ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֻמחּללת

.האּסּור  ִָ
קּימין,„. ּדבריו - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאֹומר:

ּדמיה  ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָותּמכר,
ׁשלמים  ּותמּורת ּתמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: . ְְְְֲִֵַַַַָָָ

לא  ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת  ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
ּתֹופׂשין  אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא
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ּתקרב ‡. העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכיצד

ּתרעה  - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה;
עֹולה  ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד  .הּנקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות החּטאת, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
ּדמיה  ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה  - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ּתמּורת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָלנדבה.

השחיטה]סמיכה לפני ידים חזה [סמיכת ּותנּופת ּונסכים, , ְְְִִֶַָָָ
לחם  טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, ּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשֹוק.

התודה] עם ּפסּולי [שמביאים ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶַ
יֹום  חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - הּפסח ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל  עד ּתרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין ע ׂשר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבּה
הּבכֹור  ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהרי
"לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם, קרבין אינן - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי רבינו]הּוא"; ממשה הּוא [מסורת למדּו, ְְִִַָָ
ּתמּורתן  ּכּבכֹור. הּמעׂשר, ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָקרב,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְִִֵֵֶֶַָָֹּתרעה
לּכהנים ·. הּבכֹור, לּבעלים.ּתמּורת הּמעׂשר, ּותמּורת ; ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹ

ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ּתמּורתּה‚. ׁשלמים, וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּתחּלת ּכמֹוה  מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ; ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתמּורה  זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָהקּדׁשה,
וחציּה עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָוחציּה
הרי  - מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשר',

קרבה. ואינּה ספק, ְְֵֵֵָָָזֹו
ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש

אחר  ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר
חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ

קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה
ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ
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ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, [לקדש ואינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ
המעות] .את

הרי ‰. - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין  ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו

ּפדיֹונן  אחר ועבֹודה על ּבגּזה ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
האמּור  ו"רע" - ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָּבעלת

לקרּבן  ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא ואף ּכאן, , ְְְְֵֵֶַַַַָָָָ
ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ּפי ְִִֵֶֶַָֹעל

.Âּבזבחים ׁשּנתערבה מן [שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
'אם  ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּתערבת
ּתמּורת  ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא עֹולה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּתמּורת
ּבהמה  ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָׁשלמים
ּבזה  זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה הּתמּורה, עם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהביא

מום] בהם שיפול עד מּׁשּתיהן,[וירעו ּבאחת והמיר חזר .ְְְִִֵֵֶַַַָ
זבח מביא - המיר מהן ּבאיזה ידּוע חולין]ואין [בהמת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּתמּורת  'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ּביתֹו, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָאחר
עֹולה  ּתמּורת ואם חּלין; ׁשהביא זה הרי זֹו, היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻּתמּורה
והרי  ׁשלמים'; אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי היא, ׁשלמים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו
ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה, הּתמּורה עם ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
ּפסּולי  ּבהלכֹות הּתערבת ּדין ּבארנּו ּוכבר ּבזה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.Ê מהן ּבאחד והמיר ּבמעׂשר, אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויאכל  מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב; לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּכּמעׂשר  אֹו ׁשּבארנּו.ּכּבכֹור ּכמֹו , ְְְֲֵֵֶַַַַ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ד שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּתמּורת ‡. ּוולד ׁשלמים, ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד

ּדבר  לכל ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - .ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּכתֹודה, יקרבּו אּלּו הרי - ּתמּורתּה ּוולד הּתֹודה, ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוכן
עם  אּלא לחם מביאין ׁשאין לחם; טעּונין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָאּלא
על  ולא עליו, - הּתֹודה" זבח "על ׁשּנאמר: עצמּה, ְְֱֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּתֹודה
ּדברים  ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹולדּה
- קרבים אינם ולדֹות, ולדי אבל עצמן; ּבולדֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָאמּורים?
עדרים  מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר מעׂשיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמּתֹו

יקריבם. ולא אֹותֹו קֹונסין ּולפיכ ְְְְֲִִִִֵַָָֹעדרים,
ּתמּורתּה·. ולד לֹומר צרי ואין ימּות, - החּטאת .ולד ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
ּבּה‚. ּומצא החּטאת, את חי [בבטנה]הּׁשֹוחט ארּבעה ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבמעי  הּקדׁשים, ׁשּולדי החּטאת; ּכבׂשר נאכל זה הרי -ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קדֹוׁשים. הם ְִִֵָאּמן

הרי „. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה, ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
לעֹולתֹו נקבה הפריׁש עֹולה. יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאּלּו

עולה] כדין זכר, -[ולא זכר ׁשּילדה ּפי על אף - וילדה ,ְְְִֶַַָָָָָָ
עֹולה  ּבדמיו ויביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד .ירעה ְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ירעּו‰. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם, ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד

ואם  לנדבה; ּדמיהם ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
עֹולה  יקרב עצמֹו הּולד אׁשמֹו, ׁשהקריב אחר זכר .ילדה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

לאׁשמֹו נקבה אשם]הפריׁש כדין זכר, -[ולא וילדה , ְְְְֲִִֵַָָָָ
ּבדמי  ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּובנּה היא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתרעה
ּדמיהן  יּפלּו אׁשמֹו, הקריב ּכבר ואם אׁשמֹו; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָׁשניהם
ׁשאנּו מקֹום ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלנדבה.
לּׁשֹופרֹות  הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא - לנדבה' 'יּפלּו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומרין:

ּובית [קופות] ּבׁשקלים; הן ּכּמה ׁשּבארנּו ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיּו
מּׁשל  ונסּכיהן נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ּבאֹותן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדין

סמיכה טעּונין ואינן ידים]צּבּור, מקֹום [סמיכת אבל . ְְְֲִִִֵָָָָ
עֹולה' ּבדמיו 'יביא אֹו עֹולה', יקרב עצמֹו 'הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּׁשּלֹו. ּונסכיה סמיכה, טעּונה זֹו הרי -ְְְֲִִֵֶֶָָָָ
.Â ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַולד

לא  אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ּוולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור,
ּכבכֹור  ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹיקרבּו;
לּכהן; הּבכֹור, ּתמּורת ולדֹות מּום. ּבהן ׁשּנפל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹּוכמעׂשר

לבעליו  ּותמּורתֹו, מעׂשר .ולדֹות ְְְֲִֵַַָָָ
.Êאּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת הּפסח, ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד

ּדינּה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָקרבה
ּבד  ויביא ׁשלמים ׁשּתּמכר, ויביא מיה נמּכר, ולדּה אף - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו וילדה, לפסחֹו נקבה הפריׁש ׁשלמים. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָּבדמיו
ויביא  מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא - ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻמעּברת
אֹו הּפסח, אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ואם ּפסח; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדמיהן
ּבהן  ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - הּפסח אחר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּילדה

ׁשלמים. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָמּום,
.Áּדפן ּדר ׁשּיצאּו הּקדׁשים ׁשּילדּו[בניתוח]ולדֹות אֹו , ְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מינו]טמטּום ניכר ואין זכר ואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְִַַַֻ
וכלאיםונקבה] וכבשה], מעז ּוטרפה[נולד בחולי , [חולה ְְְִִֵַָ

הראּוי שממית] קרּבן ּבדמיהן ויביא יּפדּו, אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
זֹו. ׁשל ולד ּבדמי ְְִִֵֶָָָלהביא

.Ë,ּדבר לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - מּום ּבעלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
לֹו ּכראּוי .ויקרב ְְִַָָ

.Èׁשליה אֹו נפל ׁשהּפילּו בו]קדׁשים מונח שהעובר [כיס ְִִִִֵֶֶָָָ
ּבהניה. אסּורין הן והרי יּקברּו, -ְֲֲֲִִֵֵַַָָָ

.‡È ּבלא עֹובר לקדּׁשה, מּקדּׁשה הּקדׁשים את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהמׁשּנה
ׁשּנא  ׁשּלא תעׂשה, אתֹו", איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: מר ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹ

ׁשאין  הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ׁשלמים; אֹו עֹולה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָיעׂשּנּו
מזּבח, קדׁשי אחד - אחרת לקדּׁשה מּקדּׁשה אֹותם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמׁשּנין

לבדק הקּדיׁש אם ּכיצד? הּבית. ּבדק קדׁשי [החזקת]ואחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ואין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמזּבח; לבדק יׁשּנה לא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההיכל,

זה. לאו על ִֶַָלֹוקין
.·Èהקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור, על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ׁשּיּולד  קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו יבּכר אחר? "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻ
אּתה  אי מּׁשּיבּכר, - אתֹו" איׁש יקּדיׁש לא ּבבהמה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻלה'
לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. מקּדיׁשֹו אּתה אבל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁשֹו;
עֹולה'; זֹו הרי זכר, הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל ּׁשּבמעיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ'מה
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אֹותֹו מפקיע ׁשאינֹו - ׁשלמים' 'זבחי לֹומר: יכֹול אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
ראׁשֹו: רב יציאת עם אמר ואם ּבֹו. להנֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּקדּׁשתֹו,

עֹולה. ואינֹו ּבכֹור, זה הרי - עֹולה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ'יהיה
.‚È קדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין

הּקדׁשים, ׁשּולדֹות - אּמֹו ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
מהם  עּבר ּכל והרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קדֹוׁשים, הם אּמן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּמעי

ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ׁשעֹוׂשה ּבקדּׁשת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּמתקּדׁש הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור, - ּפי ּבּבכֹור על אף . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּגזרֹות הּתֹורה חּקי מעילה,ׁשּכל ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו הן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה וכל ּבהן; להתּבֹונן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
הבין  ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.
ׁשאמר  ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל הּטעמים ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻרב
ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש", יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב:
ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"ואם
הרע  יצרֹו ּוקצת האדם, מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ירדה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָעליו".
ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו -ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ויפּדה  ונחם, ּבֹו ׁשחזר אפׁשר והקּדיׁש, ׁשּנדר ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָואף
יֹוסיף  לעצמֹו, ּפדה אם ּתֹורה: אמרה מּׁשויֹו; ְְְְְִִִַָָָָָָָּבפחֹות
ּבֹו; יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחמׁש.
ואם  מּמּנה, ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה, יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכיון
ּברע, הּיפה יחליף ּביפה, הרע להחליף רׁשּות לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּתּתן
ׁשּלא  ּבפניו הּכתּוב סתם ,לפיכ הּוא'. 'טֹוב ְְְִֶַַַָָָָָֹֹויאמר:
ּותמּורתֹו הּוא "והיה ואמר: החליף, אם ּוקנסֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָיחליף,
ּולתּקן  יצרֹו את לכף ּכדי - הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש". ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיהיה
מּגדֹול  מרחֹוק עצֹות אּלא אינם הּתֹורה, ּדיני ורב ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדעֹותיו.
אֹומר: הּוא וכן הּמעׂשים; ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהעצה,
קׁשט  להֹודיע ודעת, ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹ"הלא

."לׁשלחי אמת אמרים להׁשיב אמת, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶָָֹאמרי
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ּתׁשיעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּפסח, קרּבן הלכֹות וארּבעים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרקים
הלכֹות  ּפרקים; ׁשלׁשה חגיגה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָֹעׂשרה
עׂשר  חמּׁשה ׁשגגֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות,
הלכֹות  ּפרקים; חמּׁשה ּכּפרה, מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים;

ּפרקים. ארּבעה ְְְִַָָָָּתמּורה,
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מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מטּמאי  הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ּפרה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻֻהלכֹות
טמאת  הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּומֹוׁשב, ְְְְְְֲִִִַַָָָֻֻמׁשּכב

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, הלכֹות ְְְֳִִִִִֵָאכלין,

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
והיא אחת, עׂשה -מצות זֹו מצוה ּובאּור מת. טמאת ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ

אּלּו. ּבפרקים
-dxdhxtq הלכות טומאת מת

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ׁשבעה;‡. טמאת ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת

ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: - ּבּתֹורה מפרׁשין ואהל, מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל  הּבא "ּכל ונאמר: ימים", ׁשבעת וטמא - אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
מּׂש·. הּׁשמּועהטמאת מּפי רבינו]א, ממשה וקל [מסורת ; ְְְִִַַַַָָֻ

ערב טמאת ׁשהיא נבלה אם הּדברים: הערב]וחמר עד -] ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
"והּנׂשא  ׁשּנאמר: ּבמּׂשא, מטּמאה ּבאהל מטּמאה ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואינּה
ׁשּמּגעּה ּנבלה ּומה ׁשּכן?! ּכל לא הּמת, - נבלתם" ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאת
טמאת  ׁשּמּגעֹו הּמת אף - ערב טמאת מּׂשאּה ערב, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻֻטמאת
מּדברי  ּבמת מּׂשא טמאת אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻׁשבעה,

הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק לי, ויראה ּתֹורה. ּדין אּלא [-סֹופרים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
בפירוש] מאּסּורמלכותבה ׁשּׁשתק ּכדר ,[- על הּבת,[לבוא ְִֵֶֶֶַַַָ

אכילת  מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָלפי
ׁשתק  ּכ - ּבּׁשּולֹו אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ּבחלב, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבׂשר
אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ּבמת, מּׂשא ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻמּטמאת

מּׂשאֹו. ׁשּכן ְֵֶַָָוכל
ּבׁשאר ‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין  עצמּה; ּבּטמאה ּבבׂשרֹו האדם ׁשּיּגע הּוא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
ּבלׁשֹונֹו אפּלּו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו, ּבין זה ּבידֹו, הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָ

נטמא; - ּבׁשּנֹו אֹו ּבצּפרנֹו נגע ׁשאם לי, יראה וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטמא.
אדם  ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי לּגּוף, מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּכיון

ּבכֹוׁש מקל]טמאה טהֹור,[- אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה , ְְְְְְִִֶָָָָָֻ
מּלמּטה, האּׁשה מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, נגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹולא
ׁשהרי  נֹוגע, מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים, ׁשּנגיעת נגע; ְְְִִִֵֶַַָָָֹלא
מּגע „. לענין הּבׂשר ּכעֹור הּוא הרי הּמּכה, ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

ּוכׁשּות דק]טמאֹות. שער הּבׂשר.[- ּכעֹור אינן קטן, ׁשל ְְְֵֶַָָָָָֻ
נגעה  ּכאּלּו נטמא, - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ׁשּנגעה מי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּכיצד?
וכן  נטמא. לא הּקטן, ּבׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעֹורֹו;
מּכת  ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה, ּבֹו ׁשהיתה טמא ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָאדם
ּבּכׁשּות  הּטהֹור ונגע טמא, קטן היה אם נטמא; - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָהּטמא
וכן  הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת, ּבטמאת ּבין נטמא; לא - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻׁשּלֹו
על  ׁשחֹוצצין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא וטיט, צֹואה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלכלּוכי

להתטּמא. ולא לטּמא לא הּבׂשר, ּכעֹור אינם - ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּגּוף
הּכלים;‰. ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם

ּבהן  הּטמאה ּבנגיעת מתטּמאין -ׁשּכּלן חרׂש מּכלי חּוץ , ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבלבד, מאוירֹו אּלא מתטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
ּבמּגע, אדם המטּמא ּכל ּבּטמאֹות: ּגדֹול ּכלל וזה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכלים.
מטּמא  אינֹו ּבמּגע, אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל ּכלים; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמטּמא
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ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, [לקדש ואינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ
המעות] .את

הרי ‰. - מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּתרין  ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻאּלּו

ּפדיֹונן  אחר ועבֹודה על ּבגּזה ּבתמּורה חלה ׁשהּקדּׁשה - ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
האמּור  ו"רע" - ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ְְֱֲֶֶַַַַַַָָָּבעלת

לקרּבן  ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא ואף ּכאן, , ְְְְֵֵֶַַַַָָָָ
ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ּפי ְִִֵֶֶַָֹעל

.Âּבזבחים ׁשּנתערבה מן [שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
'אם  ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּתערבת
ּתמּורת  ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא עֹולה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּתמּורת
ּבהמה  ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָׁשלמים
ּבזה  זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה הּתמּורה, עם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהביא

מום] בהם שיפול עד מּׁשּתיהן,[וירעו ּבאחת והמיר חזר .ְְְִִֵֵֶַַַָ
זבח מביא - המיר מהן ּבאיזה ידּוע חולין]ואין [בהמת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּתמּורת  'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ּביתֹו, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָאחר
עֹולה  ּתמּורת ואם חּלין; ׁשהביא זה הרי זֹו, היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻּתמּורה
והרי  ׁשלמים'; אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי היא, ׁשלמים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאֹו
ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה, הּתמּורה עם ׁשהביא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
ּפסּולי  ּבהלכֹות הּתערבת ּדין ּבארנּו ּוכבר ּבזה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

ְִַָֻהּמקּדׁשין.
.Ê מהן ּבאחד והמיר ּבמעׂשר, אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשלמים

ויאכל  מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב; לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּכּמעׂשר  אֹו ׁשּבארנּו.ּכּבכֹור ּכמֹו , ְְְֲֵֵֶַַַַ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ד שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּתמּורת ‡. ּוולד ׁשלמים, ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד

ּדבר  לכל ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - .ׁשלמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּכתֹודה, יקרבּו אּלּו הרי - ּתמּורתּה ּוולד הּתֹודה, ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוכן
עם  אּלא לחם מביאין ׁשאין לחם; טעּונין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָאּלא
על  ולא עליו, - הּתֹודה" זבח "על ׁשּנאמר: עצמּה, ְְֱֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּתֹודה
ּדברים  ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹולדּה
- קרבים אינם ולדֹות, ולדי אבל עצמן; ּבולדֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָאמּורים?
עדרים  מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר מעׂשיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמּתֹו

יקריבם. ולא אֹותֹו קֹונסין ּולפיכ ְְְְֲִִִִֵַָָֹעדרים,
ּתמּורתּה·. ולד לֹומר צרי ואין ימּות, - החּטאת .ולד ְְְְִֵַַַַַָָָָָ
ּבּה‚. ּומצא החּטאת, את חי [בבטנה]הּׁשֹוחט ארּבעה ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבמעי  הּקדׁשים, ׁשּולדי החּטאת; ּכבׂשר נאכל זה הרי -ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קדֹוׁשים. הם ְִִֵָאּמן

הרי „. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה, ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
לעֹולתֹו נקבה הפריׁש עֹולה. יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאּלּו

עולה] כדין זכר, -[ולא זכר ׁשּילדה ּפי על אף - וילדה ,ְְְִֶַַָָָָָָ
עֹולה  ּבדמיו ויביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד .ירעה ְְְִִִֶֶַָָָָֹ

ירעּו‰. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם, ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד

ואם  לנדבה; ּדמיהם ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
עֹולה  יקרב עצמֹו הּולד אׁשמֹו, ׁשהקריב אחר זכר .ילדה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

לאׁשמֹו נקבה אשם]הפריׁש כדין זכר, -[ולא וילדה , ְְְְֲִִֵַָָָָ
ּבדמי  ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּובנּה היא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתרעה
ּדמיהן  יּפלּו אׁשמֹו, הקריב ּכבר ואם אׁשמֹו; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָׁשניהם
ׁשאנּו מקֹום ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלנדבה.
לּׁשֹופרֹות  הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא - לנדבה' 'יּפלּו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומרין:

ּובית [קופות] ּבׁשקלים; הן ּכּמה ׁשּבארנּו ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיּו
מּׁשל  ונסּכיהן נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ּבאֹותן מקריבין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּדין

סמיכה טעּונין ואינן ידים]צּבּור, מקֹום [סמיכת אבל . ְְְֲִִִֵָָָָ
עֹולה' ּבדמיו 'יביא אֹו עֹולה', יקרב עצמֹו 'הּוא ְְְִִֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּׁשּלֹו. ּונסכיה סמיכה, טעּונה זֹו הרי -ְְְֲִִֵֶֶָָָָ
.Â ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַולד

לא  אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ּוולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור,
ּכבכֹור  ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹיקרבּו;
לּכהן; הּבכֹור, ּתמּורת ולדֹות מּום. ּבהן ׁשּנפל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹּוכמעׂשר

לבעליו  ּותמּורתֹו, מעׂשר .ולדֹות ְְְֲִֵַַָָָ
.Êאּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת הּפסח, ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד

ּדינּה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָקרבה
ּבד  ויביא ׁשלמים ׁשּתּמכר, ויביא מיה נמּכר, ולדּה אף - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו וילדה, לפסחֹו נקבה הפריׁש ׁשלמים. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָּבדמיו
ויביא  מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא - ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻמעּברת
אֹו הּפסח, אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ואם ּפסח; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדמיהן
ּבהן  ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - הּפסח אחר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּילדה

ׁשלמים. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָמּום,
.Áּדפן ּדר ׁשּיצאּו הּקדׁשים ׁשּילדּו[בניתוח]ולדֹות אֹו , ְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מינו]טמטּום ניכר ואין זכר ואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְִַַַֻ
וכלאיםונקבה] וכבשה], מעז ּוטרפה[נולד בחולי , [חולה ְְְִִֵַָ

הראּוי שממית] קרּבן ּבדמיהן ויביא יּפדּו, אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
זֹו. ׁשל ולד ּבדמי ְְִִֵֶָָָלהביא

.Ë,ּדבר לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - מּום ּבעלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
לֹו ּכראּוי .ויקרב ְְִַָָ

.Èׁשליה אֹו נפל ׁשהּפילּו בו]קדׁשים מונח שהעובר [כיס ְִִִִֵֶֶָָָ
ּבהניה. אסּורין הן והרי יּקברּו, -ְֲֲֲִִֵֵַַָָָ

.‡È ּבלא עֹובר לקדּׁשה, מּקדּׁשה הּקדׁשים את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהמׁשּנה
ׁשּנא  ׁשּלא תעׂשה, אתֹו", איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: מר ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹ

ׁשאין  הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ׁשלמים; אֹו עֹולה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָיעׂשּנּו
מזּבח, קדׁשי אחד - אחרת לקדּׁשה מּקדּׁשה אֹותם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמׁשּנין

לבדק הקּדיׁש אם ּכיצד? הּבית. ּבדק קדׁשי [החזקת]ואחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ואין  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמזּבח; לבדק יׁשּנה לא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההיכל,

זה. לאו על ִֶַָלֹוקין
.·Èהקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור, על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ׁשּיּולד  קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו יבּכר אחר? "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻ
אּתה  אי מּׁשּיבּכר, - אתֹו" איׁש יקּדיׁש לא ּבבהמה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻלה'
לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. מקּדיׁשֹו אּתה אבל  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁשֹו;
עֹולה'; זֹו הרי זכר, הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל ּׁשּבמעיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ'מה
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אֹותֹו מפקיע ׁשאינֹו - ׁשלמים' 'זבחי לֹומר: יכֹול אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
ראׁשֹו: רב יציאת עם אמר ואם ּבֹו. להנֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּקדּׁשתֹו,

עֹולה. ואינֹו ּבכֹור, זה הרי - עֹולה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ'יהיה
.‚È קדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין

הּקדׁשים, ׁשּולדֹות - אּמֹו ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
מהם  עּבר ּכל והרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קדֹוׁשים, הם אּמן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּמעי

ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ׁשעֹוׂשה ּבקדּׁשת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּמתקּדׁש הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור, - ּפי ּבּבכֹור על אף . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ּגזרֹות הּתֹורה חּקי מעילה,ׁשּכל ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו הן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה וכל ּבהן; להתּבֹונן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
הבין  ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.
ׁשאמר  ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל הּטעמים ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻרב
ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש", יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב:
ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"ואם
הרע  יצרֹו ּוקצת האדם, מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ירדה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָעליו".
ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו -ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ויפּדה  ונחם, ּבֹו ׁשחזר אפׁשר והקּדיׁש, ׁשּנדר ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָואף
יֹוסיף  לעצמֹו, ּפדה אם ּתֹורה: אמרה מּׁשויֹו; ְְְְְִִִַָָָָָָָּבפחֹות
ּבֹו; יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחמׁש.
ואם  מּמּנה, ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה, יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכיון
ּברע, הּיפה יחליף ּביפה, הרע להחליף רׁשּות לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּתּתן
ׁשּלא  ּבפניו הּכתּוב סתם ,לפיכ הּוא'. 'טֹוב ְְְִֶַַַָָָָָֹֹויאמר:
ּותמּורתֹו הּוא "והיה ואמר: החליף, אם ּוקנסֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָיחליף,
ּולתּקן  יצרֹו את לכף ּכדי - הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש". ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיהיה
מּגדֹול  מרחֹוק עצֹות אּלא אינם הּתֹורה, ּדיני ורב ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדעֹותיו.
אֹומר: הּוא וכן הּמעׂשים; ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהעצה,
קׁשט  להֹודיע ודעת, ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹ"הלא

."לׁשלחי אמת אמרים להׁשיב אמת, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶָָֹאמרי
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ּתׁשיעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּפסח, קרּבן הלכֹות וארּבעים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרקים
הלכֹות  ּפרקים; ׁשלׁשה חגיגה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָֹעׂשרה
עׂשר  חמּׁשה ׁשגגֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות,
הלכֹות  ּפרקים; חמּׁשה ּכּפרה, מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים;

ּפרקים. ארּבעה ְְְִַָָָָּתמּורה,
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מת, טמאת הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשמֹונה, ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻהלכֹותיו
מטּמאי  הלכֹות צרעת, טמאת הלכֹות אדּמה, ּפרה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻֻהלכֹות
טמאת  הלכֹות הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ּומֹוׁשב, ְְְְְְֲִִִַַָָָֻֻמׁשּכב

מקוֹות. הלכֹות ּכלים, הלכֹות ְְְֳִִִִִֵָאכלין,

zn z`nh zFkld¦§ª§©¥
והיא אחת, עׂשה -מצות זֹו מצוה ּובאּור מת. טמאת ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻ

אּלּו. ּבפרקים
-dxdhxtq הלכות טומאת מת

ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
ׁשבעה;‡. טמאת ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת

ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: - ּבּתֹורה מפרׁשין ואהל, מּגע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
אל  הּבא "ּכל ונאמר: ימים", ׁשבעת וטמא - אדם נפׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכל

ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהאהל
מּׂש·. הּׁשמּועהטמאת מּפי רבינו]א, ממשה וקל [מסורת ; ְְְִִַַַַָָֻ

ערב טמאת ׁשהיא נבלה אם הּדברים: הערב]וחמר עד -] ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
"והּנׂשא  ׁשּנאמר: ּבמּׂשא, מטּמאה ּבאהל מטּמאה ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואינּה
ׁשּמּגעּה ּנבלה ּומה ׁשּכן?! ּכל לא הּמת, - נבלתם" ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאת
טמאת  ׁשּמּגעֹו הּמת אף - ערב טמאת מּׂשאּה ערב, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻֻטמאת
מּדברי  ּבמת מּׂשא טמאת אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻׁשבעה,

הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק לי, ויראה ּתֹורה. ּדין אּלא [-סֹופרים, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
בפירוש] מאּסּורמלכותבה ׁשּׁשתק ּכדר ,[- על הּבת,[לבוא ְִֵֶֶֶַַַָ

אכילת  מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָלפי
ׁשתק  ּכ - ּבּׁשּולֹו אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ּבחלב, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבׂשר
אהלֹו, טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ּבמת, מּׂשא ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָֻֻמּטמאת

מּׂשאֹו. ׁשּכן ְֵֶַָָוכל
ּבׁשאר ‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת

ּבין  עצמּה; ּבּטמאה ּבבׂשרֹו האדם ׁשּיּגע הּוא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
ּבלׁשֹונֹו אפּלּו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו, ּבין זה ּבידֹו, הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָ

נטמא; - ּבׁשּנֹו אֹו ּבצּפרנֹו נגע ׁשאם לי, יראה וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטמא.
אדם  ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי לּגּוף, מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּכיון

ּבכֹוׁש מקל]טמאה טהֹור,[- אדם ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה , ְְְְְְִִֶָָָָָֻ
מּלמּטה, האּׁשה מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, נגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָֹולא
ׁשהרי  נֹוגע, מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבׂשרּה נגעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹולא

נגיעה. אינּה ּפנים, ׁשּנגיעת נגע; ְְְִִִֵֶַַָָָֹלא
מּגע „. לענין הּבׂשר ּכעֹור הּוא הרי הּמּכה, ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום

ּוכׁשּות דק]טמאֹות. שער הּבׂשר.[- ּכעֹור אינן קטן, ׁשל ְְְֵֶַָָָָָֻ
נגעה  ּכאּלּו נטמא, - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ׁשּנגעה מי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּכיצד?
וכן  נטמא. לא הּקטן, ּבׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעֹורֹו;
מּכת  ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה, ּבֹו ׁשהיתה טמא ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָאדם
ּבּכׁשּות  הּטהֹור ונגע טמא, קטן היה אם נטמא; - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָהּטמא
וכן  הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת, ּבטמאת ּבין נטמא; לא - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻׁשּלֹו
על  ׁשחֹוצצין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא וטיט, צֹואה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלכלּוכי

להתטּמא. ולא לטּמא לא הּבׂשר, ּכעֹור אינם - ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּגּוף
הּכלים;‰. ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם

ּבהן  הּטמאה ּבנגיעת מתטּמאין -ׁשּכּלן חרׂש מּכלי חּוץ , ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבלבד, מאוירֹו אּלא מתטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
ּבמּגע, אדם המטּמא ּכל ּבּטמאֹות: ּגדֹול ּכלל וזה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכלים.
מטּמא  אינֹו ּבמּגע, אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל ּכלים; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמטּמא

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



znפב z`neh zekld - dxdh xtq - fenz c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מאב  אּלא טמאה מקּבלים וכלים אדם (ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכלים
ְַָֻהּטמאה).

.Â ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת
על  אף הּטמאה, האדם ׁשּיּׂשא הּוא - ּבמּׂשא המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ּונׂשאּה, - אבן לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה; נגע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר  על אֹו ידֹו, על אֹו ראׁשֹו, על הּנֹוׂשא ואחד ְְְִֵֶַַַַָָָָֹנטמא.
והּניחּה אחר ׁשּנׂשאּה אֹו ּבעצמֹו, הּוא הּנֹוׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו,

מּזה גבו]למעלה על מקֹום,[- מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל - ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ּבׂשערה, אֹו ּבחּוט, ּתלּויה הּטמאה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֻנטמא.
זה  הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה והגּביּה ּביד ֹו, החּוט ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻותלה

ונטמא. ְְִֵָנֹוׂשא,
.Êמזיז]מסיט ׁשּמטּמא [- ּדבר וכל הּוא; נֹוׂשא ּבכלל , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּכתל, על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. מטּמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּבמּׂשא,
לקצה  הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו מת צּדּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועל
ׁשּבּקצה  הּטמאה את ׁשהניד ּכיון - והנידֹו הּׁשני, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקֹורה
את  מׁש אם לֹומר, צרי ואין נֹוׂשא; מּׁשּום טמא ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשני,
ׁשּגרר  אֹו הּטמאה ׁשהגּביּה עד הארץ, ּכנגד הּׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּקצה
ּבּה, ּכּיֹוצא וכל וזֹו וּדאי. נֹוׂשא ׁשּזה - הארץ על ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת ְְֲִֵֶַָָָָֻהיא
.Áהּסתרים ּבית ּבתֹו בגוף]הּנֹוׂשא מוסתרים -[מקומות ְְִֵֵַַָ

ׁשם  הּנֹוׂשא נגיעה, ׁשם הּנגיעה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
מעיו; ּבתֹו הּטמאה נבלעה ּכן אם אּלא הּוא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻנֹוׂשא
ואם  נֹוׂשא. ולא נֹוגע לא אינֹו ּבטנֹו, לתֹו ׁשהּגיעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּמאחר

- מעיו.טבל ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על ואף טהר, ְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
.Ë הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא .אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

זה, ּגּבי על זה ּכלים, עׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוׂשא  מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון, מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלם ידיו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה
.È ּבלבד ּבמת אּלא טמאֹות, ּבׁשאר אינּה - אהל .טמאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻ

על  ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ׁשהאהיל ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובין
ׁשהאהיל אֹו ׁשהיה הּמת, אֹו הּכלי, על אֹו האדם על הּמת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו האדם עם ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמת
ְִֵטמאים.

.‡È ׁשּתטּמא הּוא - מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻוטמאת
מּׁשלׁשה  ּבאחת הּכלים, את אֹו האדם את טמאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה

הרי ּדרכים  - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת, לאהל ּכּלֹו הּבא אחד . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אֹו אצּבעֹותיו, ראׁשי אֹו ידֹו, הכניס אפּלּו ּבאהל; נטמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹזה
וצרף  ּבּמׁשקֹוף, נגע ּכּלֹו. נטמא זה הרי - הּמת לאהל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻחטמֹו

חיבר] נגע [- מקצתֹו. ּבא ּוכאּלּו נטמא, - הּמׁשקֹוף עם ְְְְִִִִַַַָָָָָידֹו
טהֹור;[מפתן]ּבאסקּפה לארץ, קרֹוב ּולמּטן מּטפח - ְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

מּדבריהם זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. ּולמעלן, [-ּומּטפח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.מדרבנן]

.·È ּבמּגע מטּמא - הּגֹוים מן אֹו מּיׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
.ּובמּׂשא  ְַָ

.‚È ּבאהל מטּמא הּגֹוי הּואואין קּבלה - זה ודבר [ממשה . ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
נגע רבינו] "[ו]כל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא והרי ;ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

טמא  נעׂשה אינֹו הּגֹוי, וכן אהל. ׁשם הזּכיר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבחלל",
הרי  - עליו האהיל אֹו נׂשאֹו, אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּגֹוי אּלא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמת;
ׁשּנגעה  לבהמה ּדֹומה? זה למה הא נגע. ׁשּלא ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּוא
אּלא  ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא הּמת. על האהילה אֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּבמת
מתטּמאין  הּבהמה ולא הּגֹוים אין - ּכּלן הּטמאֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֻֻּבכל

ֶָּבהן.
.„È ּדבריהם לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשיהּו סֹופרים, .ּומּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ

אֹו חי, והּוא ּׁשּמתטּמא מה חּיה נפׁש מיני ּבכל ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואין
ׁשּיהיה  והּוא, ּבלבד; האדם מן חּוץ - חי והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמטּמא
הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין - קטן ואחד ּגדֹול אחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראלי.

ּבּה ׁשּנאמר הּמת, ּבטמאת -אפּלּו יטמא" אׁשר "ואיׁש : ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
"ועל  ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ואחד ּבּה, האיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
אֹו ׁשּנגע, יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם". היּו אׁשר הּנפׁשֹות ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָ(ּכל)
מת; טמא הּוא והרי נטמא, - עליו הּמת האהיל אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנׂשא,

לתׁשעה ׁשּנֹולד הריון]והּוא, הרי [חודשי - ׁשמֹונה ּבן אבל ; ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָ
טמאה. מקּבל ואינֹו ּכאבן, ְְְְֵֵֶֶַָֻהּוא

.ÂËמגּיד אפּלּו נפׁשֹו; ׁשּתצא עד מטּמא, אינֹו גופו הּמת -] ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻ
אינֹוחתוך] - הּסימנין ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ּגֹוסס, אֹו ,ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ

אׁשר  האדם "ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו, ׁשּתצא עד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמטּמא,
ּכדג  ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב מפרקּתֹו נ ׁשּברה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹימּות".
- ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחּת אֹו ראׁשֹו, ׁשהּתז אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻמּגּבֹו,

מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי על אף מטּמא, זה [מפרפר]הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ
מאבריו. ְֵֵֶָָָּבאחד

ב  ¤¤ּפרק
הריונו]הּנפל ‡. באמצע מת נולד ׁשעדין [- ּפי על אף - ֲִִֵֶֶַַַַ

ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
אדם". נפׁש לכל ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: ׁשּמת, ּגדֹול ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכאדם
מטּמא  - ּכחרׂש יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבׂשר ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכן
הּוא  איזה ּבכזית. ּומטּמא ּכּבׂשר, - והּנצל ׁשלם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמת
והּוא, סרּוחה; לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּבׂשר זה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנצל?
קרׁשה, ׁשאם - הּמת מן הּנמצאת הּלחה אֹותּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּתקרש
- מטּמאה אינּה קרׁשה, לא ואם מּבׂשרֹו; ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבידּוע

הּוא. וניעֹו ּכיחֹו ְִִֶָׁשּמא
הם אף ·. מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן, ׁשהּׁשעּורין ּפי ,על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשעּור  ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו 'ּתחּלת חכמים: ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאמרּו
ּכזית'. ּבׂשרֹו ְְְִַַָֻטמאת

ׁשלם,אבר ‚. ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע ּבן מטּמא קטן ׁשל קטן אבר אפּלּו , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יּגע  אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ׁשעּור, להן אין - ׁשהאברים ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיֹומֹו;
ידּוע  והּדבר וכּו'", ּבמת אֹו חרב ּבחלל הּׂשדה, ּפני ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ּומּפי  ּדברים; ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ּכדין חרב, חלל ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּדין
ּבאבר  נֹוגע לטּמא אּלא זה, ּבא ׁשּלא למדּו, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה

אותו]ׁשּפלטּתּו כרתה אמּורים?[- ּדברים ּבּמה החרב. ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
- ועצמֹות וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשהיה

אדם,ׁשּנאמר  מה ּכאדם: ׁשהּוא עצם אדם", ּבעצם "אֹו : ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיהיה  עד החי, מן אבר אף - ועצמֹות וגידים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבׂשר
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וכּיֹוצא  והּלׁשֹון הּכליה אבל ועצמֹות. וגידים ּבׂשר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָּכברּיתֹו,
ּבהן  ואין הֹואיל - עצמֹו ּבפני אבר ׁשהן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהן
ּכל  אבר ׁשל העצם מן חסר הּבׂשר. ּכׁשאר הן הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָעצם,
נׁשאר  אם - מּבׂשרֹו חסר טהֹור. ּכּלֹו האבר הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהּוא

ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבׂשר ּבחי,[להתרפא]עליו ְֲֲֶַַָָָָָָ
ויׁשלם בשר]ויתרּפא ּבמּגע [יתמלא מטּמא זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ואינֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא - לאו ואם ּובאהל; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּובמּׂשא
ּבלא  עצם וכן טהֹור; החי, מן הּפֹורׁש ּובׂשר ּבאהל. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמטּמא

טהֹור. החי, מן הּפֹורׁש ִֵַַַָָָּבׂשר
ּובאהל אבר „. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת, מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ועצמֹות.ּכמת  וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עצמֹו שלו]חסר עצם ּכזית,[- ּבׂשר עליו נׁשאר אם - ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ּכדי  עליו נׁשאר אם - הּבׂשר חסר ׁשלם. ּכמת ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמטּמא
הּוא  הרי לאו, ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא ּבחי, ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָלעלֹות

ּבׂשר. עליהן ׁשאין הּמתים עצמֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשאר
מּבחּוץ ‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי העצם, ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח

העצם] שעל לבשר רפואה קּולית[גורם ,לפיכ עצם . -] ְִִָ
יׁשהירך] אם - קצֹותיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּמת,

היה  ׁשלם; ּכמת זה הרי ארּוכה, לעלֹות ּכדי מח ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבתֹוכּה
הּמתנדנד מח לעצם]ּבּה מחובר אינו ּכזית,[- ּבֹו יׁש אם - ְְְִִִֵֵַַַַָֹ

מּכל  סתּום ׁשהעצם ּפי על אף ּבאהל. מטּמא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ויֹורדת ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻצדדיו,

ּדבר. לכל ּכבׂשר ְְֶַַָָָָָֹׁשהּמח,
.Â ׁשאין האבר ּפי על אף - ּבאדם המדלּדלין והּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ולחיֹות  לחזר הּבׂשר יכֹולין הרי האדם, מת טהֹורים. , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
והאבר מטּמא טהֹור; ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מן  לאבר החי, מן אבר ּבין מה הּמת. מן אבר ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמּׁשּום
הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - החי מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמת?
ועצם  מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - הּמת מן אבר טהֹורים. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,
ּומטּמאין  הּׁשלם; הּמת מן ּכפֹורׁשין מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהּפֹורׁש

ְִָּבׁשעּורן.
.Ê ׁשעּור להם אין - הּמת מן אבר ּבין החי, מן אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּובין

אברים [לטמא] ּוׁשמֹונה וארּבעים מאתים חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
ואין  ועצם; וגידים ּבׂשר מהן ואחד אחד ּכל ּבאיׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

ּובא  הּמנין. מן ּכל הּׁשּנים וחמּׁשים. ואחד מאתים ּׁשה, ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ
- הּמת מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ׁשּפרׁש מהם ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאבר
יתרֹות  אברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמטּמא

יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ׁשאינן [שישית]ׁשּבאּׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נסּפרת אם - צּפרן ּבּה ואין עצם, ּבּה נמצאת ׁשּיׁש -] ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

האצבעות] האברים.בשורת רב למנין עֹולה הּיד, ּגב ְְִִֵַַַַָָָָֹעל
מטּמאה  ואינּה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - נסּפרת אינּה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם
היא  הרי צּפרן, ּבּה היה ואם מּדבריהם. וטמאתּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻּבאהל;
ׁשאינּה אצּבע על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני האברים. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכׁשאר
ּבאהל? טּמאּוה לא ולּמה הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנסּפרת?
מּׁשּום  מּדבריהם ׁשּטמאתּה להֹודיע ּכדי הּכר, לּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻעׂשּו

וקדׁשים. ּתרּומה טמאתּה על יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגזרה
.Á צּורת ּבהן נּכרת אם - ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי האדם, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹות
ׁשלם  הן ּכמת ואּלּו אדם". "עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ורב  והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: מטּמאין ׁשהן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻהעצמֹות
היא  הרי הּׁשלמה, ׁשדרה ּכיצד? הּׁשדרה מנינֹו. ורב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנינֹו,
עׂשרה  מּׁשמֹונה אחת חליה אפּלּו חסרה ואם ׁשלם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמת
ּגלּגלת  ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻֻֻחליֹות,
היא  הרי ּכסלע, חסרה ואם ּכמת; היא הרי ׁשלמה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשהיא
מצטרפין  ּכּלן קטּנים, נקבים ּבּה היּו העצמֹות. ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָֻּכׁשאר
והירכים, הּׁשֹוקים, ׁשּתי הּוא - אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלכסלע.
ּכמת  הּוא הרי מת, ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּצלעֹות,
רב  חסר אם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹׁשלם;
ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי ׁשהּוא, ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבנינֹו
ועׂשרים  חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון הּמת, עצמֹות מנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
ועׂשרים, ארּבעה מאה היּו ׁשלם; ּכמת אּלּו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעצם
יתר  זה אדם ׁשהיה ּפי על אף העצמֹות. ּכׁשאר הן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהרי
מנין  על אּלא מׁשּגיחין אין - ּבאבריו חסר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאבריו,
אֹו צּפרן, ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן אם אּלא אדם; ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹרב
ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא - הּיד ּגב על נסּפרת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ë,ּבנין רב ולא מנין, רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשאר

רבע  ּבהן היה אם - ׁשלמה ּגלּגלת ולא ׁשלמה, ׁשדרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻולא
ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאין אּלּו הרי היּוהּקב, ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבמּגע  מטּמא - ּכׂשעֹורה עצם אפּלּו הּקב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפחֹות
ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְֵֵֶַַָֹּובמּׂשא,

.È רבע ּבֹו יׁש אפּלּו - אחד עצם מטּמא היה זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד, עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמּגע

ׁשּנאמר  לפי הּקּבלה; מּפי הּנגע הלכה (ּכל) "[ועל] : ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּׁשמּועה, מּפי למדּו - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּבעצם"

הלכה ׁשּטמאתֹו ּולפי ּובמּׂשא; ּבמּגע [ממשה מטּמא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
סֹופרים.רבינו] מּדברי ולא ּתֹורה, ּדין הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵָֹ

.‡È ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו מלא מת - רקב ונעׂשה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ואינֹו ּכמת. ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב, מאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפנים
אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי לפי - ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמטּמא

ּגּבלֹו ואפּלּו אחד; חּבּור.[ערבו]ּגּוף אינֹו ּבמים, ְְֲִִִִֵֶַַָ
.·È ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת, -ּדם ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הּנפׁש". הּוא הּדם "ּכי ונאמר: האדם", "ּבנפׁש ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּדם ּתמצית ואפּלּו רביעית. ׁשעּורֹו? טבעת וכּמה -] ְְְֲִִִִִַַַַָָ

הקרוש] הדם מטּמא שסביב אדמּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל -ְְְִֵֵֶַַַָ
ּכמת. ְְֵֶֹּבאהל

.‚Èנחירה ּדם אפּלּו החי, הריגה]ּדם טהֹור,[- זה הרי - ְֲֲִִֵֶַַַַָָ
ח  ׁשהּוא זמן ּבאחרֹונה ּכל מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב י. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכל  ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא הּדם עם למיתה, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָסמּו
יצא  וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ידּוע ואין רביעית, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּתערבת
אחר  וחציּה מחּיים, רביעית חצי אפּלּו - מיתה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמאחר
ּובמּגע  ּבמּׂשא ּומטּמא ּתבּוסה', 'ּדם נקרא זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמיתה

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתֹו אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּובאהל;
.„È חי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה, על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג
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מאב  אּלא טמאה מקּבלים וכלים אדם (ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכלים
ְַָֻהּטמאה).

.Â ּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת
על  אף הּטמאה, האדם ׁשּיּׂשא הּוא - ּבמּׂשא המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ּונׂשאּה, - אבן לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה; נגע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר  על אֹו ידֹו, על אֹו ראׁשֹו, על הּנֹוׂשא ואחד ְְְִֵֶַַַַָָָָֹנטמא.
והּניחּה אחר ׁשּנׂשאּה אֹו ּבעצמֹו, הּוא הּנֹוׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו,

מּזה גבו]למעלה על מקֹום,[- מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל - ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ּבׂשערה, אֹו ּבחּוט, ּתלּויה הּטמאה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֻנטמא.
זה  הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה והגּביּה ּביד ֹו, החּוט ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻותלה

ונטמא. ְְִֵָנֹוׂשא,
.Êמזיז]מסיט ׁשּמטּמא [- ּדבר וכל הּוא; נֹוׂשא ּבכלל , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

הּכתל, על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. מטּמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּבמּׂשא,
לקצה  הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו מת צּדּה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועל
ׁשּבּקצה  הּטמאה את ׁשהניד ּכיון - והנידֹו הּׁשני, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקֹורה
את  מׁש אם לֹומר, צרי ואין נֹוׂשא; מּׁשּום טמא ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשני,
ׁשּגרר  אֹו הּטמאה ׁשהגּביּה עד הארץ, ּכנגד הּׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּקצה
ּבּה, ּכּיֹוצא וכל וזֹו וּדאי. נֹוׂשא ׁשּזה - הארץ על ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּטמאה

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת ְְֲִֵֶַָָָָֻהיא
.Áהּסתרים ּבית ּבתֹו בגוף]הּנֹוׂשא מוסתרים -[מקומות ְְִֵֵַַָ

ׁשם  הּנֹוׂשא נגיעה, ׁשם הּנגיעה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
מעיו; ּבתֹו הּטמאה נבלעה ּכן אם אּלא הּוא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻנֹוׂשא
ואם  נֹוׂשא. ולא נֹוגע לא אינֹו ּבטנֹו, לתֹו ׁשהּגיעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּמאחר

- מעיו.טבל ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על ואף טהר, ְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
.Ë הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא .אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

זה, ּגּבי על זה ּכלים, עׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
נֹוׂשא  מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּנבלה
העליֹון, מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלם ידיו ׁשעל והּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנבלה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנגעה
.È ּבלבד ּבמת אּלא טמאֹות, ּבׁשאר אינּה - אהל .טמאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻ

על  ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ׁשהאהיל ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובין
ׁשהאהיל אֹו ׁשהיה הּמת, אֹו הּכלי, על אֹו האדם על הּמת ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו האדם עם ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמת
ְִֵטמאים.

.‡È ׁשּתטּמא הּוא - מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻוטמאת
מּׁשלׁשה  ּבאחת הּכלים, את אֹו האדם את טמאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה

הרי ּדרכים  - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת, לאהל ּכּלֹו הּבא אחד . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אֹו אצּבעֹותיו, ראׁשי אֹו ידֹו, הכניס אפּלּו ּבאהל; נטמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹזה
וצרף  ּבּמׁשקֹוף, נגע ּכּלֹו. נטמא זה הרי - הּמת לאהל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻחטמֹו

חיבר] נגע [- מקצתֹו. ּבא ּוכאּלּו נטמא, - הּמׁשקֹוף עם ְְְְִִִִַַַָָָָָידֹו
טהֹור;[מפתן]ּבאסקּפה לארץ, קרֹוב ּולמּטן מּטפח - ְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

מּדבריהם זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. ּולמעלן, [-ּומּטפח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.מדרבנן]

.·È ּבמּגע מטּמא - הּגֹוים מן אֹו מּיׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
.ּובמּׂשא  ְַָ

.‚È ּבאהל מטּמא הּגֹוי הּואואין קּבלה - זה ודבר [ממשה . ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
נגע רבינו] "[ו]כל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא והרי ;ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

טמא  נעׂשה אינֹו הּגֹוי, וכן אהל. ׁשם הזּכיר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבחלל",
הרי  - עליו האהיל אֹו נׂשאֹו, אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּגֹוי אּלא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמת;
ׁשּנגעה  לבהמה ּדֹומה? זה למה הא נגע. ׁשּלא ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהּוא
אּלא  ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא הּמת. על האהילה אֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּבמת
מתטּמאין  הּבהמה ולא הּגֹוים אין - ּכּלן הּטמאֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֻֻּבכל

ֶָּבהן.
.„È ּדבריהם לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשיהּו סֹופרים, .ּומּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ

אֹו חי, והּוא ּׁשּמתטּמא מה חּיה נפׁש מיני ּבכל ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואין
ׁשּיהיה  והּוא, ּבלבד; האדם מן חּוץ - חי והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמטּמא
הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין - קטן ואחד ּגדֹול אחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראלי.

ּבּה ׁשּנאמר הּמת, ּבטמאת -אפּלּו יטמא" אׁשר "ואיׁש : ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻ
"ועל  ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ואחד ּבּה, האיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
אֹו ׁשּנגע, יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם". היּו אׁשר הּנפׁשֹות ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָ(ּכל)
מת; טמא הּוא והרי נטמא, - עליו הּמת האהיל אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנׂשא,

לתׁשעה ׁשּנֹולד הריון]והּוא, הרי [חודשי - ׁשמֹונה ּבן אבל ; ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָ
טמאה. מקּבל ואינֹו ּכאבן, ְְְְֵֵֶֶַָֻהּוא

.ÂËמגּיד אפּלּו נפׁשֹו; ׁשּתצא עד מטּמא, אינֹו גופו הּמת -] ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻ
אינֹוחתוך] - הּסימנין ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ּגֹוסס, אֹו ,ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ

אׁשר  האדם "ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו, ׁשּתצא עד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמטּמא,
ּכדג  ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב מפרקּתֹו נ ׁשּברה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹימּות".
- ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחּת אֹו ראׁשֹו, ׁשהּתז אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻמּגּבֹו,

מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי על אף מטּמא, זה [מפרפר]הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ
מאבריו. ְֵֵֶָָָּבאחד

ב  ¤¤ּפרק
הריונו]הּנפל ‡. באמצע מת נולד ׁשעדין [- ּפי על אף - ֲִִֵֶֶַַַַ

ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
אדם". נפׁש לכל ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: ׁשּמת, ּגדֹול ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכאדם
מטּמא  - ּכחרׂש יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבׂשר ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכן
הּוא  איזה ּבכזית. ּומטּמא ּכּבׂשר, - והּנצל ׁשלם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמת
והּוא, סרּוחה; לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּבׂשר זה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנצל?
קרׁשה, ׁשאם - הּמת מן הּנמצאת הּלחה אֹותּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּתקרש
- מטּמאה אינּה קרׁשה, לא ואם מּבׂשרֹו; ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבידּוע

הּוא. וניעֹו ּכיחֹו ְִִֶָׁשּמא
הם אף ·. מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן, ׁשהּׁשעּורין ּפי ,על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשעּור  ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו 'ּתחּלת חכמים: ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאמרּו
ּכזית'. ּבׂשרֹו ְְְִַַָֻטמאת

ׁשלם,אבר ‚. ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע ּבן מטּמא קטן ׁשל קטן אבר אפּלּו , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יּגע  אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ׁשעּור, להן אין - ׁשהאברים ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיֹומֹו;
ידּוע  והּדבר וכּו'", ּבמת אֹו חרב ּבחלל הּׂשדה, ּפני ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ּומּפי  ּדברים; ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ּכדין חרב, חלל ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּדין
ּבאבר  נֹוגע לטּמא אּלא זה, ּבא ׁשּלא למדּו, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה

אותו]ׁשּפלטּתּו כרתה אמּורים?[- ּדברים ּבּמה החרב. ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
- ועצמֹות וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשהיה

אדם,ׁשּנאמר  מה ּכאדם: ׁשהּוא עצם אדם", ּבעצם "אֹו : ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּיהיה  עד החי, מן אבר אף - ועצמֹות וגידים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבׂשר
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וכּיֹוצא  והּלׁשֹון הּכליה אבל ועצמֹות. וגידים ּבׂשר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָּכברּיתֹו,
ּבהן  ואין הֹואיל - עצמֹו ּבפני אבר ׁשהן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהן
ּכל  אבר ׁשל העצם מן חסר הּבׂשר. ּכׁשאר הן הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָעצם,
נׁשאר  אם - מּבׂשרֹו חסר טהֹור. ּכּלֹו האבר הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהּוא

ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבׂשר ּבחי,[להתרפא]עליו ְֲֲֶַַָָָָָָ
ויׁשלם בשר]ויתרּפא ּבמּגע [יתמלא מטּמא זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ואינֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא - לאו ואם ּובאהל; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּובמּׂשא
ּבלא  עצם וכן טהֹור; החי, מן הּפֹורׁש ּובׂשר ּבאהל. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמטּמא

טהֹור. החי, מן הּפֹורׁש ִֵַַַָָָּבׂשר
ּובאהל אבר „. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת, מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ועצמֹות.ּכמת  וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עצמֹו שלו]חסר עצם ּכזית,[- ּבׂשר עליו נׁשאר אם - ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ּכדי  עליו נׁשאר אם - הּבׂשר חסר ׁשלם. ּכמת ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמטּמא
הּוא  הרי לאו, ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא ּבחי, ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָלעלֹות

ּבׂשר. עליהן ׁשאין הּמתים עצמֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשאר
מּבחּוץ ‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי העצם, ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח

העצם] שעל לבשר רפואה קּולית[גורם ,לפיכ עצם . -] ְִִָ
יׁשהירך] אם - קצֹותיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּמת,

היה  ׁשלם; ּכמת זה הרי ארּוכה, לעלֹות ּכדי מח ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבתֹוכּה
הּמתנדנד מח לעצם]ּבּה מחובר אינו ּכזית,[- ּבֹו יׁש אם - ְְְִִִֵֵַַַַָֹ

מּכל  סתּום ׁשהעצם ּפי על אף ּבאהל. מטּמא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ויֹורדת ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻצדדיו,

ּדבר. לכל ּכבׂשר ְְֶַַָָָָָֹׁשהּמח,
.Â ׁשאין האבר ּפי על אף - ּבאדם המדלּדלין והּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ולחיֹות  לחזר הּבׂשר יכֹולין הרי האדם, מת טהֹורים. , ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
והאבר מטּמא טהֹור; ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מן  לאבר החי, מן אבר ּבין מה הּמת. מן אבר ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמּׁשּום
הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - החי מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמת?
ועצם  מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - הּמת מן אבר טהֹורים. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,
ּומטּמאין  הּׁשלם; הּמת מן ּכפֹורׁשין מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהּפֹורׁש

ְִָּבׁשעּורן.
.Ê ׁשעּור להם אין - הּמת מן אבר ּבין החי, מן אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּובין

אברים [לטמא] ּוׁשמֹונה וארּבעים מאתים חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
ואין  ועצם; וגידים ּבׂשר מהן ואחד אחד ּכל ּבאיׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

ּובא  הּמנין. מן ּכל הּׁשּנים וחמּׁשים. ואחד מאתים ּׁשה, ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ
- הּמת מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ׁשּפרׁש מהם ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאבר
יתרֹות  אברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמטּמא

יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ׁשאינן [שישית]ׁשּבאּׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נסּפרת אם - צּפרן ּבּה ואין עצם, ּבּה נמצאת ׁשּיׁש -] ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

האצבעות] האברים.בשורת רב למנין עֹולה הּיד, ּגב ְְִִֵַַַַָָָָֹעל
מטּמאה  ואינּה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - נסּפרת אינּה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם
היא  הרי צּפרן, ּבּה היה ואם מּדבריהם. וטמאתּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻּבאהל;
ׁשאינּה אצּבע על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני האברים. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכׁשאר
ּבאהל? טּמאּוה לא ולּמה הּנסּפרת. מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנסּפרת?
מּׁשּום  מּדבריהם ׁשּטמאתּה להֹודיע ּכדי הּכר, לּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻעׂשּו

וקדׁשים. ּתרּומה טמאתּה על יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגזרה
.Á צּורת ּבהן נּכרת אם - ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות

ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי האדם, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹות
ׁשלם  הן ּכמת ואּלּו אדם". "עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ורב  והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: מטּמאין ׁשהן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻהעצמֹות
היא  הרי הּׁשלמה, ׁשדרה ּכיצד? הּׁשדרה מנינֹו. ורב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנינֹו,
עׂשרה  מּׁשמֹונה אחת חליה אפּלּו חסרה ואם ׁשלם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמת
ּגלּגלת  ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻֻֻחליֹות,
היא  הרי ּכסלע, חסרה ואם ּכמת; היא הרי ׁשלמה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשהיא
מצטרפין  ּכּלן קטּנים, נקבים ּבּה היּו העצמֹות. ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָֻּכׁשאר
והירכים, הּׁשֹוקים, ׁשּתי הּוא - אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלכסלע.
ּכמת  הּוא הרי מת, ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּצלעֹות,
רב  חסר אם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹׁשלם;
ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי ׁשהּוא, ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבנינֹו
ועׂשרים  חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון הּמת, עצמֹות מנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
ועׂשרים, ארּבעה מאה היּו ׁשלם; ּכמת אּלּו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעצם
יתר  זה אדם ׁשהיה ּפי על אף העצמֹות. ּכׁשאר הן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהרי
מנין  על אּלא מׁשּגיחין אין - ּבאבריו חסר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאבריו,
אֹו צּפרן, ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן אם אּלא אדם; ּכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹרב
ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא - הּיד ּגב על נסּפרת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיתה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ë,ּבנין רב ולא מנין, רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשאר

רבע  ּבהן היה אם - ׁשלמה ּגלּגלת ולא ׁשלמה, ׁשדרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻולא
ּובאהל  ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאין אּלּו הרי היּוהּקב, ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבמּגע  מטּמא - ּכׂשעֹורה עצם אפּלּו הּקב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפחֹות
ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְֵֵֶַַָֹּובמּׂשא,

.È רבע ּבֹו יׁש אפּלּו - אחד עצם מטּמא היה זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד, עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמּגע

ׁשּנאמר  לפי הּקּבלה; מּפי הּנגע הלכה (ּכל) "[ועל] : ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּׁשמּועה, מּפי למדּו - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּבעצם"

הלכה ׁשּטמאתֹו ּולפי ּובמּׂשא; ּבמּגע [ממשה מטּמא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
סֹופרים.רבינו] מּדברי ולא ּתֹורה, ּדין הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵָֹ

.‡È ּבּקבר עצמֹותיו ׁשהרקיבּו מלא מת - רקב ונעׂשה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ואינֹו ּכמת. ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב, מאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפנים
אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי לפי - ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמטּמא

ּגּבלֹו ואפּלּו אחד; חּבּור.[ערבו]ּגּוף אינֹו ּבמים, ְְֲִִִִֵֶַַָ
.·È ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת, -ּדם ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הּנפׁש". הּוא הּדם "ּכי ונאמר: האדם", "ּבנפׁש ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּדם ּתמצית ואפּלּו רביעית. ׁשעּורֹו? טבעת וכּמה -] ְְְֲִִִִִַַַַָָ

הקרוש] הדם מטּמא שסביב אדמּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל -ְְְִֵֵֶַַַָ
ּכמת. ְְֵֶֹּבאהל

.‚Èנחירה ּדם אפּלּו החי, הריגה]ּדם טהֹור,[- זה הרי - ְֲֲִִֵֶַַַַָָ
ח  ׁשהּוא זמן ּבאחרֹונה ּכל מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב י. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכל  ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא הּדם עם למיתה, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָסמּו
יצא  וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ידּוע ואין רביעית, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּתערבת
אחר  וחציּה מחּיים, רביעית חצי אפּלּו - מיתה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמאחר
ּובמּגע  ּבמּׂשא ּומטּמא ּתבּוסה', 'ּדם נקרא זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמיתה

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתֹו אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּובאהל;
.„È חי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה, על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג
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ויֹורד  מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת, לגּמה, ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֻויֹורד
טּפה  ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ּגּמה ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻלאֹותּה

ראׁשֹונה אחת]ראׁשֹונה אחת מחּיים.[- ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה , ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם רביעית מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻיצא
הּספקֹות; ּכׁשאר טמאה, ספק זֹו הרי - מיתה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֻלאחר
טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ּבּה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּנֹוגע

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.ÂË ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּטמאה זמן ּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּקבר

ׁשּנאמר  ּתֹורה, ּדין ּכמת, בעצם ּובאהל אֹו במת, "אֹו : ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
הּנֹוגע  אֹו קבר, ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ואחד בקבר". אֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם,
ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום, ּבנּוי ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבכתליו;
אבנים  אֹו ּכלים הּמעמיד אבל ּובאהל. ּבמּגע ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמטּמא
אֹו ּבכלים מלמעלה עליו וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
נקרא  מלמעלה, הּמּטל הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבאבנים
נׁשען  ׁשהּוא הּגֹולל את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'ּגֹולל';

ה  ּוׁשניהם, 'ּדֹופק'. נקראין -עליהן, הּדֹופק אֹו ּגֹולל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
סֹופרים; מּדברי וטמאתם ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמטּמאין
ּבחבלים  הּגֹולל את ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָואינן
ׁשּגרר  אֹו הּמת, מעל ּוׁשמטֹו ּגררֹו אֹו הּמת, ּבֹו ׁשּכּסה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ּבחבלים  ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל, עליו ׁשהעמיד עד ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּדֹופק
את  ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּתחת
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין' 'ּדֹופק הּנקראין והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָהּדֹופק,

.ÊËּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו הּקבר, ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׂשדה
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס'. 'ּבית הּנקראת היא -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבאהל  מטּמאה ואינּה ּכׂשעֹורה; עצם ּבֹו יׁש ּכל ׁשּמא וכן . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מּפני  ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא עפרן - העּמים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָארצֹות
וארץ  הּפרס ּבית וטמאת ּבהן; נזהרין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהעצמֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהע ּמים
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נפל ‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
ּבגידין  אבריו נתקּׁשרּו נצל ׁשּלא ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

שנימוח] בשר עליהן [- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [של ּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבהן העצמות] ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתבּוסה  ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֹֹלא

הריגה] בעת היוצא עׂשרה.[- ׁשּתים הּכל -ְְֵֵֶַֹ
ּבאהל:·. מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי מן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבר
והּגלּגלת  עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻעצמֹו,

רבע ּבּה ואין אפּלּו[הקב]ׁשחסרה אחד ועצם עצמֹות, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, וארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׂשעֹורה,

והּדֹופק‚. הקבר]הּגֹולל כיסויי ּבמּגע [- מטּמאין - ְְְְִֵֵַַַַָ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּכקבר, שנרקב]ּובאהל מת -] ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רבע  טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ

ׁשאין  אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻעצמֹות
ּכראּוי ּבׂשר כשיעור]עליו -]- החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִֵֵֵַַַָָָָָָ

הּנזיר  אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה טמאתן ׁשּכּלן לי, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻיראה
על  עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו עליהן, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמגּלח
על  חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה הּטמא וכל הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּביאת
הּמת  מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּביאת

ה  ּתֹורה.ׁשאין ּדין אינּה עליה, מגּלח ּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל „. ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

חסר  ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשיׁש
ׁשל  אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּמּנּו
העץ  רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתכת

ּבהויתֹו ּברקב ּתתערב הּמּתכת חלּדת המטּמא אֹו ורקב . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,
צּפרניו ‰. אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין  - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב  .להן ֶָָָ

.Â ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
.מאליו  ֵֵָ

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא  ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק  טמא זה הרי זה, מרקב חפנים .למלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
.Á מעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא  רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו ב ּבאהל, שרו [- ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו
זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה
.Ë- והּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת

נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה [-הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
האש] צּורת ליחכתו ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מרּקם ׁשפיר וכן טהֹור. עוברו]ּתבניתֹו, צורת ניכרה -] ְְְִִֵַָָָֻ
צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּטרפֹו

.È טהֹור ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת אפר ּבׂשר וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין  הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל  ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום
.‡Èהּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ּכדי  ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני להרּגיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

.·È אד ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא חי עֹור ׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד ם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּפני  טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו

ּבהן  וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
.‚È,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל

מחליף  וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים ּובׁשעת [- ; ְְְְִִִִַַָ
הּבית  ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. הּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹחּבּורן,
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אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ּכל נטמא -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבצּפרניו,
יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - להּנטל העֹומד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָוצּפרנֹו
ּכל  טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהן
מראה  וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, - הּמת מן הּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשקה

אדמימות]ּדמים ּומּפני [- ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מׁשקין  על ׁשּגזרּו ּכדר הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
ּבדלין  הּכל - ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּיֹוצאין

מׁשקיו.[מובדלים] על ּגזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,
.„È ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד

ּדם[קרוש]קֹופה  ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית

.ÂË ועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,
ואבר  רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,

ׁשהּוא  ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּתהיה רביעית ‡. עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת [השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני [קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
מטּמאין  אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,
טהֹור אבר ·. אנׁשים, מּׁשני החי אחד מן מאיׁש אפּלּו ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

טהֹור. לׁשנים, נחלק אם -ְְִִִֶַַָ
נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני [בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,
-]לֹו של זה;רקב [הגדרה עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, זית ּכחצי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּפני  זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּוׁשאר

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ְִֵֶֶָֹׁשּלא
רבע עצם „. וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת אחד [לחתיכות]עצמֹות ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה עצם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹמהן

ורּדדֹוּכזית ‰. חלקים, ׁשחתכֹו הּמת כתשו]מן ודּבקֹו[- ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
על  אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

חּבּורי ׁשאין - ׁשחּברֹו -]ּפי חּבּור.[ידי אדם ְִִִִֵֵֶֶָָ
.Â ׁשהּתיכֹוּכזית ׁשלם, נוזל]חלב עשאו היה [- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,
.Ê ׁשּׁשלּדּהׁשדרה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני  ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה .ׁשהּקבר ְְֶֶֶַָָ
.Á- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל  ּומטּמאין מצרפן, .האהל ְְְְְִֶֶַָָָֹֹ
.Ë מקצתֹועצם והכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּבית  נטמא - הּבית מן ּכׁשני לפנים ועליהם עצמֹות, ׁשני . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
טמא; הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר היה ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָואם

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
.È חפניםמלא[- הּבית [בשר הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ֵָטמא.
.‡È להּבא רביעית טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ;ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל
.·È ּובּקׁשּכזית הּבית, ּבתֹו ׁשאבד הּמת חופש]מן ולא [- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ

למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא
ׁשּנמצא. עד ׁשאבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא [גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

והא  ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו -הּמקֹום מקצתֹו על הּמאהיל היל ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. [אם , ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

[- נח השיפוע לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפנים
אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם האסקּפה; על ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּדם
ׁשּנבלעה  ּדם רביעית טמא. הּבית - עליה הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּקרׁש
זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא מתּכּבסת, אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבכסּות
אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹהּכסּות
ׁשּכל  ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא והרי ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמטּמאה
אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. לצאת, יכֹול ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבלּוע
לתֹוכן  ונֹותן ּכמּדתן, מים ּומביא ּבמים, אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמכּבסין
הּכּבּוס  מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, מראיהן היה אם - ּדם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרביעית

הּמזג מּמי יֹותר דם]אדם לתוכן שמזגו ׁשּיצא [- ּבידּוע - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
רביעית. ְִִִֶָמּמּנה

.„È ׁשהּוא הּמּׂשא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמּׁשם
אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? וטהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטרף,
ּכׁשני  על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים חציי ׁשני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׂשא
אחר  זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל אֹו זיתים, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל  האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ׁשהיה אֹו עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על  זית חצי האהיל אֹו אחר זית חצי על ּגּופֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָּבמקצת
הּנֹוגע  אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני טמאים, הּכל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצתֹו
ועל  עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחצי

א  אחר, זית חצי עליו ׁשהאהיל אֹו זית, ׁשהאהיל ּכחצי ֹו ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
זית  חצי ונׂשא זית ּבחצי הּנֹוגע וכן אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּוא
לא  הּמּׂשא, עם מצטרף הּמּגע ׁשאין טהֹורין; הּכל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, עם מצטרף הּמּגע ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻּבמת

הּמּׂשא  עם מצטרף  האהל .ולא ְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ה  ¤¤ּפרק
-ּכל ‡. ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ׁשבעה טמאת ׁשּנגע [ימים]טמאין ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבאהל  ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ׁשּמטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּדברים  ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ׁשּמטּמאין מּדברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבאחד
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ויֹורד  מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת, לגּמה, ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֻויֹורד
טּפה  ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ּגּמה ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻלאֹותּה

ראׁשֹונה אחת]ראׁשֹונה אחת מחּיים.[- ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה , ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם רביעית מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻיצא
הּספקֹות; ּכׁשאר טמאה, ספק זֹו הרי - מיתה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֻלאחר
טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ּבּה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהּנֹוגע

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.ÂË ּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּטמאה זמן ּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּקבר

ׁשּנאמר  ּתֹורה, ּדין ּכמת, בעצם ּובאהל אֹו במת, "אֹו : ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
הּנֹוגע  אֹו קבר, ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ואחד בקבר". אֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם,
ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום, ּבנּוי ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבכתליו;
אבנים  אֹו ּכלים הּמעמיד אבל ּובאהל. ּבמּגע ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמטּמא
אֹו ּבכלים מלמעלה עליו וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
נקרא  מלמעלה, הּמּטל הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבאבנים
נׁשען  ׁשהּוא הּגֹולל את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'ּגֹולל';

ה  ּוׁשניהם, 'ּדֹופק'. נקראין -עליהן, הּדֹופק אֹו ּגֹולל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
סֹופרים; מּדברי וטמאתם ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמטּמאין
ּבחבלים  הּגֹולל את ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָואינן
ׁשּגרר  אֹו הּמת, מעל ּוׁשמטֹו ּגררֹו אֹו הּמת, ּבֹו ׁשּכּסה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ּבחבלים  ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל, עליו ׁשהעמיד עד ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּדֹופק
את  ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּתחת
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין' 'ּדֹופק הּנקראין והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָהּדֹופק,

.ÊËּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו הּקבר, ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׂשדה
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס'. 'ּבית הּנקראת היא -ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּבאהל  מטּמאה ואינּה ּכׂשעֹורה; עצם ּבֹו יׁש ּכל ׁשּמא וכן . ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מּפני  ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא עפרן - העּמים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָארצֹות
וארץ  הּפרס ּבית וטמאת ּבהן; נזהרין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהעצמֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהע ּמים

ה'תשע"ד  תמוז כ"ה רביעי יום
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נפל ‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
ּבגידין  אבריו נתקּׁשרּו נצל ׁשּלא ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

שנימוח] בשר עליהן [- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [של ּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבהן העצמות] ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתבּוסה  ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹֹֹלא

הריגה] בעת היוצא עׂשרה.[- ׁשּתים הּכל -ְְֵֵֶַֹ
ּבאהל:·. מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי מן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבר
והּגלּגלת  עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻעצמֹו,

רבע ּבּה ואין אפּלּו[הקב]ׁשחסרה אחד ועצם עצמֹות, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, וארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׂשעֹורה,

והּדֹופק‚. הקבר]הּגֹולל כיסויי ּבמּגע [- מטּמאין - ְְְְִֵֵַַַַָ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּכקבר, שנרקב]ּובאהל מת -] ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רבע  טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ

ׁשאין  אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻעצמֹות
ּכראּוי ּבׂשר כשיעור]עליו -]- החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִֵֵֵַַַָָָָָָ

הּנזיר  אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה טמאתן ׁשּכּלן לי, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻיראה
על  עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו עליהן, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמגּלח
על  חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה הּטמא וכל הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּביאת
הּמת  מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּביאת

ה  ּתֹורה.ׁשאין ּדין אינּה עליה, מגּלח ּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל „. ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

חסר  ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשיׁש
ׁשל  אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּמּנּו
העץ  רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתכת

ּבהויתֹו ּברקב ּתתערב הּמּתכת חלּדת המטּמא אֹו ורקב . ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,
צּפרניו ‰. אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו

אין  - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום
רקב  .להן ֶָָָ

.Â ׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
.מאליו  ֵֵָ

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא  ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק  טמא זה הרי זה, מרקב חפנים .למלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
.Á מעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא

ׁשּמטּמא  רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא
הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו ב ּבאהל, שרו [- ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו
זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא

סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה
.Ë- והּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת

נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה [-הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
האש] צּורת ליחכתו ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מרּקם ׁשפיר וכן טהֹור. עוברו]ּתבניתֹו, צורת ניכרה -] ְְְִִֵַָָָֻ
צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּטרפֹו

.È טהֹור ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת אפר ּבׂשר וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבין  הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל  ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום
.‡Èהּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ּכדי  ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני להרּגיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

.·È אד ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא חי עֹור ׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד ם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּפני  טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואּמֹו

ּבהן  וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
.‚È,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל

מחליף  וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים ּובׁשעת [- ; ְְְְִִִִַַָ
הּבית  ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. הּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹחּבּורן,
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אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ּכל נטמא -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבצּפרניו,
יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - להּנטל העֹומד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָוצּפרנֹו
ּכל  טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהן
מראה  וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, - הּמת מן הּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשקה

אדמימות]ּדמים ּומּפני [- ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מׁשקין  על ׁשּגזרּו ּכדר הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
ּבדלין  הּכל - ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּיֹוצאין

מׁשקיו.[מובדלים] על ּגזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,
.„È ּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד

ּדם[קרוש]קֹופה  ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ
ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית

.ÂË ועצם ּדם, רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָואּלּו,
ואבר  רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה,

ׁשהּוא  ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי .מן ְִֵֵֶֶַַַָָ

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּתהיה רביעית ‡. עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת [השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני [קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
מטּמאין  אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,

עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,
טהֹור אבר ·. אנׁשים, מּׁשני החי אחד מן מאיׁש אפּלּו ; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

טהֹור. לׁשנים, נחלק אם -ְְִִִֶַַָ
נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני [בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,
-]לֹו של זה;רקב [הגדרה עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, זית ּכחצי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
מּפני  זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּוׁשאר

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ְִֵֶֶָֹׁשּלא
רבע עצם „. וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת אחד [לחתיכות]עצמֹות ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה עצם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹמהן

ורּדדֹוּכזית ‰. חלקים, ׁשחתכֹו הּמת כתשו]מן ודּבקֹו[- ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
על  אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

חּבּורי ׁשאין - ׁשחּברֹו -]ּפי חּבּור.[ידי אדם ְִִִִֵֵֶֶָָ
.Â ׁשהּתיכֹוּכזית ׁשלם, נוזל]חלב עשאו היה [- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,
.Ê ׁשּׁשלּדּהׁשדרה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני  ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה .ׁשהּקבר ְְֶֶֶַָָ
.Á- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל

ּבאהל  ּומטּמאין מצרפן, .האהל ְְְְְִֶֶַָָָֹֹ
.Ë מקצתֹועצם והכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּבית  נטמא - הּבית מן ּכׁשני לפנים ועליהם עצמֹות, ׁשני . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
טמא; הּבית - לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָחציי
טהֹור; הּבית - אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר היה ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָואם

חּבּור. אדם חּבּורי ִִֵֵֶָָׁשאין
.È חפניםמלא[- הּבית [בשר הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ֵָטמא.
.‡È להּבא רביעית טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ;ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל
.·È ּובּקׁשּכזית הּבית, ּבתֹו ׁשאבד הּמת חופש]מן ולא [- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ

למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא
ׁשּנמצא. עד ׁשאבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא [גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

והא  ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו -הּמקֹום מקצתֹו על הּמאהיל היל ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. [אם , ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

[- נח השיפוע לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפנים
אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם האסקּפה; על ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּדם
ׁשּנבלעה  ּדם רביעית טמא. הּבית - עליה הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּקרׁש
זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא מתּכּבסת, אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבכסּות
אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹהּכסּות
ׁשּכל  ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא והרי ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמטּמאה
אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. לצאת, יכֹול ׁשאינֹו ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבלּוע
לתֹוכן  ונֹותן ּכמּדתן, מים ּומביא ּבמים, אֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמכּבסין
הּכּבּוס  מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, מראיהן היה אם - ּדם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרביעית

הּמזג מּמי יֹותר דם]אדם לתוכן שמזגו ׁשּיצא [- ּבידּוע - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
רביעית. ְִִִֶָמּמּנה

.„È ׁשהּוא הּמּׂשא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמּׁשם
אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? וטהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטרף,
ּכׁשני  על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים חציי ׁשני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׂשא
אחר  זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל אֹו זיתים, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל  האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ׁשהיה אֹו עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על  זית חצי האהיל אֹו אחר זית חצי על ּגּופֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָּבמקצת
הּנֹוגע  אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני טמאים, הּכל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצתֹו
ועל  עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחצי

א  אחר, זית חצי עליו ׁשהאהיל אֹו זית, ׁשהאהיל ּכחצי ֹו ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
זית  חצי ונׂשא זית ּבחצי הּנֹוגע וכן אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּוא
לא  הּמּׂשא, עם מצטרף הּמּגע ׁשאין טהֹורין; הּכל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, עם מצטרף הּמּגע ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻּבמת

הּמּׂשא  עם מצטרף  האהל .ולא ְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ה  ¤¤ּפרק
-ּכל ‡. ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ׁשבעה טמאת ׁשּנגע [ימים]טמאין ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבאהל  ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ׁשּמטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּדברים  ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ׁשּמטּמאין מּדברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבאחד
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ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא הּמת מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשּמטּמאין
יטמא  ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל הּבא "ּכל ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ימים". ְִִַָׁשבעת
טמאין אדם ·. - זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשבעה  הּׁשביעי,טמאת ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבין  - ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוטהרּתם".
ּכׁשהּוא  ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגע
ׁשּנאמר: ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ּבּמת נֹוגע ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻעדין
ּתֹורה; ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא הּנגעת, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ"והּנפׁש
ועדין  אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָאבל

ׁשבע  טמאת טמאין ׁשניהם - ּבּמת מחּבר ּוכאּלּוהּוא ה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ
לענין  אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ּבּמת הּׁשני זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָנגע
ּבׁשעת  ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר אבל וקדׁשים; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּתרּומה
ּכדין  ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו - ׁשּפרׁש אחר ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻחּבּור

ָּתֹורה.
הן ּכלים ‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
טמאת  טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,

הּׁשמּועה ׁשבעה  מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכלי  ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלמדּו,

ׁשטף ּכלי ּבין במקווה]מּתכֹות המיטהרים ּובגדים.[כלים ְְִֵֵֶֶַָָ
ּתעלה  וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל אֹומר: הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהרי
נטמא  - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפני  ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעת
ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
"וכּבסּתם  אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת טמאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּבמת,
אדם  ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם"; הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבגדיכם

ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה, טמאת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמא
ּבא נמצאת „. ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם -אֹומר: אחר דם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכלים  ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת  טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן  - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא  - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב  .טמאת ְֶֶַֻ
אבל ּבּמה ‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע  והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה  ּכדין הּטמא,ּבֹו, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבאדם  הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיטמא".
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ּבכלים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנגע
ּדברי  ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים מקּדׁש; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּביאת

רבינו]קּבלה נתּפרׁשּו[ממשה לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּתֹורה,

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ראׁשֹון, ִִֵֵֵֶָָׁשהּוא

.Â טמא;ּכלי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
- ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו
ולא  ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה חרׂש ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשאין
ׁשהּוא  ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה טמאֹות. ְְְִִִֶֶַַָָֻּבׁשאר

.קּבלה  ַָָ
.Ê ּבטמא זה ּגדֹול אדם ּכלל מטּמא - טמאה אב ּכל ֹות: ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻ

ּבין  ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב  זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל חרׂש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלי
ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַָָָֻֻטמאה.
ּכלים  ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹמטּמא

.ּובגדים  ְִָ
.Á והּנֹוגע וכל 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; נקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבראׁשֹון,
'רביעי' נקרא ּבׁשליׁשי, מּמּנּו,והּנֹוגע וׁשּלמּטה והראׁשֹון . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּטמאה'. 'ולד נקראין ְְְִִַַָָָֻֻּכּלן
.Ë ּבין ּכל אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ּכדי לענין , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ

ּבמּגע  וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות
ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר

.È ולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכל
הרביעי  ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֻֻהּטמאה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּמת, ּתרּומה מן לענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ְִָָוקדׁשים.

.‡È א אדם ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים ּובית אֹו העּמים רץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן , אֹו בשעת הּפרס, היוצא -] ְְְְַַַַַָָָָ

ודֹופקההריגה] הקבר]וגֹולל כיסויי וכן [- ּבאהלן, אֹו , ְְְְֳֵֵֵָָ
וכּיֹוצא  ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ּבמּׂשא ׁשּנטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאדם
ּבגדים  וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻּבהם,
הּטמאֹות  אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
.·È ׁשּלא האהל ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
ּבמת  ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא על והרי "והּזה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשק  אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל".
הּמּתרין  ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹו
את  "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה האסּורין ּבין ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכילה
ועֹור  אריג אּלא אהל קרּוי אין הּמׁשּכן", על ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל
הּתקרה  ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל היה אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכמׁשּכן.
מּתכת  ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמחצלת ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשהּוא  ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, צרי ואין טהֹור; זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
אדם  אּלא אינֹו טמא', 'הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָטהֹור.
מתטּמא  ׁשהּוא העץ מן יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכלים

ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים, ְְְִִִֶַַַָָָֹֻטמאת
.‚È לטּמא ּבגדים ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבאהל  לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ,ּובמּׂשא; ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
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לפיכ,ּובטמאת  ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּמאהיל  וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה  הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הרי  - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהן
.„È מּדף הּמת ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת [- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדים  עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,
על  אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
ּבּבגד  ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - מלמעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּגּבֹו
טמא  - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגע
ּומן  והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ערב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטמאת
מה  טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֻהרביעי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבמטּמאי ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּׁשאין
ׁשּתחּתיו  הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
רצּוצה  טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא טהֹורין? מּמּנּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻוׁשּלמעלה

טפח] חלל מעליה שאין ׁשהיה [- א ֹו אהל, טמאת ְְֶֶַָָֹֹֻולא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אבן, הּכלים ּובין ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמבּדיל

ה'תשע"ד  תמוז כ"ו חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
מקּבלין ‡. אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות

וכן  סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה

ּכלים  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר מעֹור ּכמֹו אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מקּבל  זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג,
יהיה  אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו
מקּבלין ·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

ּבין  סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
הּטמאֹות  ׁשאר ּבין מת, לנחת טמאת העׂשּוי עץ ּכלי וכן . ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ

אחד] במקום לעמוד ׁשהן [- והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה ארּבעים תחתית]מחזיקין -] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מּדברי  ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבלין אינן -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָסֹופרים;

ּכלי ‚. טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן - קיבול]חרׂש בית ללא ּומקּבליהן[- [-טהֹורין, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית אֹועם מאוירן, אּלא מּטּמאין ואינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאין;

מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב; כלי]ּבהּסט אינֹו[של , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על  ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻֻמתטּמא.
- ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ּבֹו, נגעה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפי

מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי [סגור]נטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טהֹור,[- ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ְִִֶַָָָ

מּפתחֹו, אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין ּבּתֹורה, ׁשּנתּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכמֹו
[- ּבכּלֹו.[או ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - הּזב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻּובהּסט

הּגֹולל„. לקבר]העֹוׂשה כיסוי מקּבל [- ׁשאינֹו מּדבר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ

אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה
ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, הּבא עץ ּכלי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאֹו
טמאת  טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו, הּדג עֹור ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאֹו
אֹו ּגֹולל, מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע מּׁשּום ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָׁשבעה,
ּבהמה  וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן הּמת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשהסיר
ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשּכפתּה
ּכׁשאר  טהֹורה היא הרי הּבהמה, הּתיר ּגֹולל; ׁשהיא זמן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ו  צמיד הּבהמֹות. ּומּקפת מׁשקין מלאה ׁשהיא חבית כן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
טמאת  טמא ּבּה הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻּפתיל,

טהֹורין. והּמׁשקין והחבית ְְְְְִִִִֶַַָָׁשבעה,
על ‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה

ּבּקצה  והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצּדּה
והרי  לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. לּקבר, חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה  מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחים  ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא לּקבר, סמּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחים
עתיד  ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּולמעלה,

ּגֹולל.[לחתוך]לקץ ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָֹֹֻ
.Â ׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו .ׁשּתצא ֵֵֶ
.Ê אּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל

הּפנימי תחתונה]סדר שורה אבל [- קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ
טהֹור. האבנים, ּבׁשאר ְֲִִֵַַָָָָהּנֹוגע

.Áחקּוק ׁשהּוא וכּסהּו[חצוב]ארֹון הּמת, ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּגֹולל, והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבגֹולל
ּגדֹולה  ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

אּל טמא ׁשאין - ּפיו נפׁשעל ּבנה ואם חללּה. ּכנגד [-א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
סביביו.חדרון] מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מּלמעלן, וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
טמא: ּומּלמעלן, טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוהּמת
ּכגֹולל. ונעׂשּו הּמת, ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטן וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. מקֹום, ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָמּכל

נּקב טהֹור. ּולמּטה, מּטפח טמא; ּולמעלה, [-לקרקעיתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
נגרחצב] ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע, יתד]ארֹון -]- ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור; מקֹום, מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע
.Ë ּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה

לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ
ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר [משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

טפחים  ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
- מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָאֹו
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, לׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנכנס

ז  ¤¤ּפרק
והּנֹוגע ‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית

ּכקבר  ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

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



פז zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא הּמת מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשּמטּמאין
יטמא  ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל הּבא "ּכל ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ימים". ְִִַָׁשבעת
טמאין אדם ·. - זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ׁשבעה  הּׁשביעי,טמאת ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבין  - ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוטהרּתם".
ּכׁשהּוא  ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגע
ׁשּנאמר: ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ּבּמת נֹוגע ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻעדין
ּתֹורה; ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא הּנגעת, ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ"והּנפׁש
ועדין  אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָאבל

ׁשבע  טמאת טמאין ׁשניהם - ּבּמת מחּבר ּוכאּלּוהּוא ה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ
לענין  אמּורים? ּדברים ּבּמה עצמֹו. ּבּמת הּׁשני זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָנגע
ּבׁשעת  ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר אבל וקדׁשים; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּתרּומה
ּכדין  ערב, טמאת אּלא טמא אינֹו - ׁשּפרׁש אחר ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻחּבּור

ָּתֹורה.
הן ּכלים ‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
טמאת  טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,

הּׁשמּועה ׁשבעה  מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכלי  ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלמדּו,

ׁשטף ּכלי ּבין במקווה]מּתכֹות המיטהרים ּובגדים.[כלים ְְִֵֵֶֶַָָ
ּתעלה  וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל אֹומר: הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהרי
נטמא  - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפני  ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעת
ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
"וכּבסּתם  אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת טמאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּבמת,
אדם  ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם"; הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבגדיכם

ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה, טמאת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמא
ּבא נמצאת „. ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם -אֹומר: אחר דם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכלים  ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת  טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן  - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא  - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב  .טמאת ְֶֶַֻ
אבל ּבּמה ‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע  והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה  ּכדין הּטמא,ּבֹו, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבאדם  הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיטמא".
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ּבכלים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנגע
ּדברי  ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים מקּדׁש; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּביאת

רבינו]קּבלה נתּפרׁשּו[ממשה לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּתֹורה,

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ראׁשֹון, ִִֵֵֵֶָָׁשהּוא

.Â טמא;ּכלי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
- ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו
ולא  ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה חרׂש ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשאין
ׁשהּוא  ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה טמאֹות. ְְְִִִֶֶַַָָֻּבׁשאר

.קּבלה  ַָָ
.Ê ּבטמא זה ּגדֹול אדם ּכלל מטּמא - טמאה אב ּכל ֹות: ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻ

ּבין  ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
אב  זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל חרׂש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלי
ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד וכל ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַָָָֻֻטמאה.
ּכלים  ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, אדם לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹמטּמא

.ּובגדים  ְִָ
.Á והּנֹוגע וכל 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; נקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבראׁשֹון,
'רביעי' נקרא ּבׁשליׁשי, מּמּנּו,והּנֹוגע וׁשּלמּטה והראׁשֹון . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּטמאה'. 'ולד נקראין ְְְִִַַָָָֻֻּכּלן
.Ë ּבין ּכל אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים
ׁשּבארנּו ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ּכדי לענין , ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻ

ּבמּגע  וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות
ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר

.È ולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכל
הרביעי  ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֻֻהּטמאה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון הּמת, ּתרּומה מן לענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ְִָָוקדׁשים.

.‡È א אדם ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים ּובית אֹו העּמים רץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן , אֹו בשעת הּפרס, היוצא -] ְְְְַַַַַָָָָ

ודֹופקההריגה] הקבר]וגֹולל כיסויי וכן [- ּבאהלן, אֹו , ְְְְֳֵֵֵָָ
וכּיֹוצא  ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ּבמּׂשא ׁשּנטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאדם
ּבגדים  וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻּבהם,
הּטמאֹות  אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל
.·È ׁשּלא האהל ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻ

הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
ּבמת  ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא על והרי "והּזה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׂשק  אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל".
הּמּתרין  ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹו
את  "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה האסּורין ּבין ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכילה
ועֹור  אריג אּלא אהל קרּוי אין הּמׁשּכן", על ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל
הּתקרה  ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל היה אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכמׁשּכן.
מּתכת  ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמחצלת ְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
ׁשהּוא  ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, צרי ואין טהֹור; זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
אדם  אּלא אינֹו טמא', 'הּבית ׁשּנאמר מקֹום וכל ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָטהֹור.
מתטּמא  ׁשהּוא העץ מן יֹוצא ל ואין הּבית. ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכלים

ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא אהלים, ְְְִִִֶַַַָָָֹֻטמאת
.‚È לטּמא ּבגדים ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבאהל  לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ,ּובמּׂשא; ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
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לפיכ,ּובטמאת  ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הּמאהיל  וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה  הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הרי  - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהן
.„È מּדף הּמת ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת [- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבגדים  עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,
על  אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
ּבּבגד  ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - מלמעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּגּבֹו
טמא  - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגע
ּומן  והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ערב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטמאת
מה  טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֻהרביעי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבמטּמאי ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּׁשאין
ׁשּתחּתיו  הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
רצּוצה  טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא טהֹורין? מּמּנּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻוׁשּלמעלה

טפח] חלל מעליה שאין ׁשהיה [- א ֹו אהל, טמאת ְְֶֶַָָֹֹֻולא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אבן, הּכלים ּובין ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמבּדיל

ה'תשע"ד  תמוז כ"ו חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
מקּבלין ‡. אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות

וכן  סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה

ּכלים  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר מעֹור ּכמֹו אהל העֹוׂשה ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
מקּבל  זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג,
יהיה  אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו
מקּבלין ·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי

ּבין  סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
הּטמאֹות  ׁשאר ּבין מת, לנחת טמאת העׂשּוי עץ ּכלי וכן . ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ

אחד] במקום לעמוד ׁשהן [- והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה ארּבעים תחתית]מחזיקין -] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מּדברי  ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבלין אינן -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָסֹופרים;

ּכלי ‚. טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן - קיבול]חרׂש בית ללא ּומקּבליהן[- [-טהֹורין, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית אֹועם מאוירן, אּלא מּטּמאין ואינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאין;

מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב; כלי]ּבהּסט אינֹו[של , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על  ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻֻמתטּמא.
- ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ּבֹו, נגעה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפי

מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי [סגור]נטמא, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טהֹור,[- ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא - ְִִֶַָָָ

מּפתחֹו, אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין ּבּתֹורה, ׁשּנתּפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכמֹו
[- ּבכּלֹו.[או ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - הּזב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻּובהּסט

הּגֹולל„. לקבר]העֹוׂשה כיסוי מקּבל [- ׁשאינֹו מּדבר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ

אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה
ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, הּבא עץ ּכלי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאֹו
טמאת  טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו, הּדג עֹור ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאֹו
אֹו ּגֹולל, מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע מּׁשּום ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָׁשבעה,
ּבהמה  וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן הּמת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשהסיר
ׁשבעה, טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻׁשּכפתּה
ּכׁשאר  טהֹורה היא הרי הּבהמה, הּתיר ּגֹולל; ׁשהיא זמן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ו  צמיד הּבהמֹות. ּומּקפת מׁשקין מלאה ׁשהיא חבית כן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
טמאת  טמא ּבּה הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻּפתיל,

טהֹורין. והּמׁשקין והחבית ְְְְְִִִִֶַַָָׁשבעה,
על ‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה

ּבּקצה  והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצּדּה
והרי  לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. לּקבר, חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה  מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחים  ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא לּקבר, סמּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחים
עתיד  ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּולמעלה,

ּגֹולל.[לחתוך]לקץ ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָֹֹֻ
.Â ׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי

- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו .ׁשּתצא ֵֵֶ
.Ê אּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל

הּפנימי תחתונה]סדר שורה אבל [- קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ
טהֹור. האבנים, ּבׁשאר ְֲִִֵַַָָָָהּנֹוגע

.Áחקּוק ׁשהּוא וכּסהּו[חצוב]ארֹון הּמת, ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּגֹולל, והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבגֹולל
ּגדֹולה  ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָטמא.

אּל טמא ׁשאין - ּפיו נפׁשעל ּבנה ואם חללּה. ּכנגד [-א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
סביביו.חדרון] מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

מּלמעלן, וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
טמא: ּומּלמעלן, טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוהּמת
ּכגֹולל. ונעׂשּו הּמת, ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
ּבּה הּנֹוגע - מּלמּטן וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָהיתה
הּסמּו מּטפח ּבּה הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. מקֹום, ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָמּכל

נּקב טהֹור. ּולמּטה, מּטפח טמא; ּולמעלה, [-לקרקעיתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
נגרחצב] ּכמֹו ּבתֹוכּה הּמת והכניס ּבסלע, יתד]ארֹון -]- ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּפתחּה. מּמקֹום חּוץ טהֹור; מקֹום, מּכל ּבּה ְְִִִֵַַָָָָָהּנֹוגע
.Ë ּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה

לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ
ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר [משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

טפחים  ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
- מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָאֹו
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, לׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנכנס

ז  ¤¤ּפרק
והּנֹוגע ‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית

ּכקבר  ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
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ּפ ּבֹו נפּתח את סתּום. ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו תח, ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
לדלת]ּפּצימיו שקשורים והמרכיבים המשקוף הּנֹוגע [- - ִֵַַַָ

הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ּומּגּגֹו מאחֹוריו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו
טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, הּפתח? ׁשעּור יהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכּמה
הּוא  הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ּפתחֹו הּמת, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּוכזית

ּבארּבעה. ּופתחֹו ְְְְִֵַָָּכמת,
ׁשּכּלן ·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

ּתחת  מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻנעּולין,
אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על הּיֹוצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתקרה
ׁשּמת  אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד להֹוציאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב
על  ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּמת,
ּכנגד  אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על הּציל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻארּבעה
מּפני  - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב אֹו ׁשּנפּתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפתח
התחיל  אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית אין והרי נעּולין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהן
ארּבעה, על ארּבעה מּׁשּיחּתר - ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלחּתר
וחׁשב  סתּום, ּפתח ׁשם היה ּכּלן; הּפתחים ּכל על ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּציל
על  הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלהֹוציאֹו
מּוגפֹות  וכּלן הרּבה, חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. ְְְִֵַַַָָָָָֻֻהּפתחים

הּצילּו[סגורים] ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות; ּכּלן -ְְְְְִִִֵָָֹֻֻ
ּגּבי על על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּגדֹול. את קטן טהר ּבּקטן, להֹוציאֹו חׁשב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם,
מתאימין ׁשניהם ׁשניהם,[בגובהם]היּו ּגּבי על הּמאהיל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

חברֹו. את טהר מהם, ּבאחד להֹוציאֹו חׁשב היה טמא; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, אחד ּופתח לצפֹון, אחד ּפתח ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּבית
מֹוציאין  'אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו אחיו ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּצפֹוני,
ׁשּלא  ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי טהר - ּבּדרֹומי' אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

יתחכם]יערים טמאים.[- ׁשניהם הערים, ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַ
לאכסדרה‚. הּפתּוחין מהם [מרפסת]ּבּתים ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה אם לא - להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ
האכסדרה] ׁשערדרך ּבית הרי האכסדרה]- ,}טהֹור {[- ֲֵֵַַָ

והּבּתים  טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם טמאים; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּבּתים
מּוגף הּבית מן ׁשּלפנים חדר סגור]טהֹורים. ונכנסה [- , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

לּפנימי הבית]טמאה החיצֹון[- הּבית - חּלֹון החדר]ּדר -] ְְִִִִֶֶַַַַַָֻ
ׁשּנכנסה  החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻטהֹור,

ּבֹו.
ׁשם„. ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

על  הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה  ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא -]- טפח חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
הּנֹוגע  אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאה

מלמעלה  הּטמאה אֹוּכנגד מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל  מּלמּטה; עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. הּבנין, ּבצד ְְִֵַַַַָָהּנֹוגע
מן ‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה  הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת
הּתהֹום; עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּבֹוקעת

הּצדדין  מן מטּמאה ּכריואינּה ּכיצד? ערימה]. ׁשל [- ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ּבצד  וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּתבּואה
ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּטמאה,
טמא, - מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּגל
מקֹום  היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּטמאה
ּכקבר  הּוא הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּטמאה

סביביו. מּכל ּומטּמא ְְִִֵַָָָסתּום,
.Â הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינו] היתה כאילו ואם צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
וכלים  ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה

טהֹורים. העפר ּבתֹו ְְְִִֶֶֶָָָׁשּבצּדיה
.Êרצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין -]וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָֹֻ

מּצּדי  צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - לּכתל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻסּכה
לּנֹוגע  טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על ואף היה האהל. לא אּלּו , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל אהל, ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻעליהן
ּבתֹוכֹו. הּטמאה ְְֲֵֶַָֻׁשהרי

ח  ¤¤ּפרק
של]ׁשאבדׂשדה ‡. מטּמא [מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל  - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּוא  הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

ֲִַמאהיל.
ׁשל ּבנה ·. ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד מכּון ובאותו עלּיה השני מעל [אחד ְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ
בדיוק] ּתחת רוחב הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּגּבי  על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשקֹוף
מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אינם אהל, [הפתחים ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻ

זה] על זה בדיוק ׁשּמא מכוונים טמאה; העלּיה אף ,ְֲִֵֶַָָָָ
מפתן]אסקּפת מאהילה [- העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי וׂשדה ‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

אילני  ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּמת  עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני הּתלּולּיֹות מאכל, . ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נמוכות] הּקברֹות [גבעות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָהּקרֹובֹות
הרי  יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ּבית לדר ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
את  ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני טמאה; ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאּלּו
הרחֹוקֹות  אבל אבריהן. ׁשם קֹוברין ׁשחין ּומּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּנפלים,
קרֹובֹות  היּו ׁשּמא טמאֹות, - והיׁשנֹות טהֹורֹות; - ְְְְְֲֵֶַַָָָָהחדׁשֹות
קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. מּדר אֹו ׁשחרבה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעיר
אדם  ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ְזֹוכרֹו.
הּקברֹות ׂשדה „. לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָ

טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ואין  אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
ׁשם  יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא אֹותֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹורעין

הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא מּפני נתיאׁשּוטמאה; ּכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻ
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - fenz f"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּמּנּו ּומּפני ּבעליו ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר לפיכ , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ
ועֹוׂשין לֹו. חׁשׁשּו לעשות]זה מותר זה [- מקֹום מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ

ׁשם. טמאה החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּתּנּורים
מקֹומֹו‰. - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,
הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ואם [- לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִֶֶַַַָָ

ּבה  ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו - ניה.ּפּנהּו ְֲִַָָָָָֻ
.Âּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָקבר

ּבהניה  ואסּור .טמא, ְֲֵַָָָָ
.Êהּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם - מצוה ּבמת בית הּפֹוגע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ

אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ
ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו [צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ

הּמצר  על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּור[דרך] ׂשדה לצדדין. מסּלקֹו חרוש], לא זה,[- מּצד ְְְְִִִֵֶַַָ

ניר ניר [חרוש]ּוׂשדה ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֶַ
- ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו - זרע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַּוׂשדה
ּבׂשדה  קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה זרע. ּבׂשדה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָקֹוברֹו

הּטמאה אהל מּפני נמוכים]ּכרם, ענפיהן ׁשניהם [- היּו . ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשּירצה. צד לאיזה מסּלקֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשוין,

.Á:ואמר אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקבר
- ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא לי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ'ּברי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא מטּמא .אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.Ë מן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין לפי [- הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

יחסר ירקב]ׁשּסֹופֹו ּבסיד;[- מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ
הּצּיּון  את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֻממחה,

הּטמאה ּגּבי ּומּכאן [בדיוק]על מּכאן עֹודף יהי אּלא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
מרחיקין  ואין הּטהרֹות; את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבצּדי

להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון לגרוע]את את [- ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֻ
יׂשראל טהור]ארץ הּוּדיֹות [בשטח על מצּינין ואין . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאיות] על [טומאות אּלא לּכל; ידּועין הן ׁשהרי ,ְֲִֵֵֶֶַַָֹ
והּפרעֹות  והּסככֹות קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּספקֹות,

הקברות] מבית היוצאים וזיזים .[עצים
.Èּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ּבידּוע  אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,
קבר  ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ

.‡È- ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא
ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד יׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָאם

יׁש אם - ראׁשיהן על -]אּלא של -[חתיכות ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
אי  ואם ּבנין; אּלא זה ׁשאין והיה טהֹור, ּביניהן, חרׂש ן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

מרּודה מפוזר]הּסיד הרי [- - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן על ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. צּיּון, גבול]זה הּוא [- - מצּין אחד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מצא  ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן טהֹורה; הּׂשדה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹטמא,
ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם - מצּינין מצריה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻארּבעת

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻטמאה;

ה'תשע"ד  תמוז כ"ז שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
אחת,מי ‡. ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּמצא  אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה, ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מקֹום  ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל  ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר [-ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא ּוׁשאר מקום הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶַָָָֹֹׁשלׁש

זה  ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ּבחזקת - ְְְְְְֳִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׂשדה
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם

ׁשּבּה,ׂשדה ·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מלּקט  - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
ּבֹור  וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו העצמֹות ׁשּמטילים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
טהֹור  הּוא והרי עצם, עצם .ׁשּבֹו ֲֵֶֶֶֶֶַָ

-היה ‚. הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אחד  ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה  מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה  ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד  ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
- וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
לבּדק  וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהרי
וחצר  מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים האחרֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמן
העׂשרים  אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ואם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּביניהן;

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, -]ׁשּבדק ל בשכנות -] ְְִֵֶֶַַַַָ
לבּדק  צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד מת מצא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹקברֹות.

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, אּמה עׂשרים שבית מּמּנּו [מסתבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
כאן] ּבּסֹוף קברות אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבין  ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב, אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻהרּוג,
ואת  נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ּבֹודק אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכֹותיו

ּגֹוים. ׁשחזקתן ּבלבד; ְְְִִֶֶַָָָָּתבּוסתן
מטּמאין הּגֹוים,„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשל  ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל
יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹומת ‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
דין] שמקיפו, דם ּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיו ׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
אין טהורות] - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ׁשכּונת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
ואין  ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּכל

קברֹות. ׁשכּונת ְְַָלֹו
.Â ּבּתחּלהאחד ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה ידעו הּמֹוצא [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הימצאותם] ּכּוכיןעל ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּכּו[בסלע], אֹו , ְִֶָָָֹ
מצא [בקרקע]ּונקיע קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ּומערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשכּונת  להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,
עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, ׁשהּקבר המקום]קברֹות; ׁשכּונה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
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ּפ ּבֹו נפּתח את סתּום. ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו תח, ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
לדלת]ּפּצימיו שקשורים והמרכיבים המשקוף הּנֹוגע [- - ִֵַַַָ

הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ּומּגּגֹו מאחֹוריו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו
טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, הּפתח? ׁשעּור יהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוכּמה
הּוא  הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ּפתחֹו הּמת, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָּוכזית

ּבארּבעה. ּופתחֹו ְְְְִֵַָָּכמת,
ׁשּכּלן ·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת

ּתחת  מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻנעּולין,
אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על הּיֹוצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתקרה
ׁשּמת  אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד להֹוציאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב
על  ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּמת,
ּכנגד  אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על הּציל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻארּבעה
מּפני  - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב אֹו ׁשּנפּתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפתח
התחיל  אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית אין והרי נעּולין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהן
ארּבעה, על ארּבעה מּׁשּיחּתר - ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלחּתר
וחׁשב  סתּום, ּפתח ׁשם היה ּכּלן; הּפתחים ּכל על ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּציל
על  הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלהֹוציאֹו
מּוגפֹות  וכּלן הרּבה, חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. ְְְִֵַַַָָָָָֻֻהּפתחים

הּצילּו[סגורים] ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות; ּכּלן -ְְְְְִִִֵָָֹֻֻ
ּגּבי על על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח הּפתחים. ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּגדֹול. את קטן טהר ּבּקטן, להֹוציאֹו חׁשב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם,
מתאימין ׁשניהם ׁשניהם,[בגובהם]היּו ּגּבי על הּמאהיל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

חברֹו. את טהר מהם, ּבאחד להֹוציאֹו חׁשב היה טמא; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
להֹוציאֹו וחׁשב לדרֹום, אחד ּופתח לצפֹון, אחד ּפתח ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּבית
מֹוציאין  'אין ואמרּו: קרֹוביו אֹו אחיו ּבאּו ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּצפֹוני,
ׁשּלא  ּובלבד הּצפֹוני, את ּדרֹומי טהר - ּבּדרֹומי' אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹותֹו

יתחכם]יערים טמאים.[- ׁשניהם הערים, ואם ; ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַ
לאכסדרה‚. הּפתּוחין מהם [מרפסת]ּבּתים ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה אם לא - להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ
האכסדרה] ׁשערדרך ּבית הרי האכסדרה]- ,}טהֹור {[- ֲֵֵַַָ

והּבּתים  טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם טמאים; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָוהּבּתים
מּוגף הּבית מן ׁשּלפנים חדר סגור]טהֹורים. ונכנסה [- , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

לּפנימי הבית]טמאה החיצֹון[- הּבית - חּלֹון החדר]ּדר -] ְְִִִִֶֶַַַַַָֻ
ׁשּנכנסה  החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻטהֹור,

ּבֹו.
ׁשם„. ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

על  הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה  ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא -]- טפח חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
הּנֹוגע  אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאה

מלמעלה  הּטמאה אֹוּכנגד מלמעלה, עליה הּמאהיל אֹו , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
אבל  מּלמּטה; עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. הּבנין, ּבצד ְְִֵַַַַָָהּנֹוגע
מן ‰. ּבאהל המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה

הּטמאה  הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמת
הּתהֹום; עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּבֹוקעת

הּצדדין  מן מטּמאה ּכריואינּה ּכיצד? ערימה]. ׁשל [- ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ּבצד  וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּתבּואה
ׁשּבתֹו ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּטמאה,
טמא, - מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּגל
מקֹום  היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהּטמאה
ּכקבר  הּוא הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּטמאה

סביביו. מּכל ּומטּמא ְְִִֵַָָָסתּום,
.Â הּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אינו] היתה כאילו ואם צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
וכלים  ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאה

טהֹורים. העפר ּבתֹו ְְְִִֶֶֶָָָׁשּבצּדיה
.Êרצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין -]וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָֹֻ

מּצּדי  צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - לּכתל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻסּכה
לּנֹוגע  טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על ואף היה האהל. לא אּלּו , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל אהל, ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻעליהן
ּבתֹוכֹו. הּטמאה ְְֲֵֶַָֻׁשהרי

ח  ¤¤ּפרק
של]ׁשאבדׂשדה ‡. מטּמא [מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל  - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּוא  הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

ֲִַמאהיל.
ׁשל ּבנה ·. ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד מכּון ובאותו עלּיה השני מעל [אחד ְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ
בדיוק] ּתחת רוחב הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּגּבי  על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשקֹוף
מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אינם אהל, [הפתחים ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻ

זה] על זה בדיוק ׁשּמא מכוונים טמאה; העלּיה אף ,ְֲִֵֶַָָָָ
מפתן]אסקּפת מאהילה [- העלּיה והרי הּקבר, על עלּיה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

הּקבר. ֶֶַַעל
ׁשרׁשי וׂשדה ‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

אילני  ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּמת  עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני הּתלּולּיֹות מאכל, . ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

נמוכות] הּקברֹות [גבעות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָהּקרֹובֹות
הרי  יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ּבית לדר ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
את  ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני טמאה; ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאּלּו
הרחֹוקֹות  אבל אבריהן. ׁשם קֹוברין ׁשחין ּומּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּנפלים,
קרֹובֹות  היּו ׁשּמא טמאֹות, - והיׁשנֹות טהֹורֹות; - ְְְְְֲֵֶַַָָָָהחדׁשֹות
קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. מּדר אֹו ׁשחרבה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעיר
אדם  ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר קרֹוב אחר ּתל ׁשם ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ְזֹוכרֹו.
הּקברֹות ׂשדה „. לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָ

טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ואין  אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
ׁשם  יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא אֹותֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹורעין

הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא מּפני נתיאׁשּוטמאה; ּכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻ
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מּמּנּו ּומּפני ּבעליו ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר לפיכ , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ
ועֹוׂשין לֹו. חׁשׁשּו לעשות]זה מותר זה [- מקֹום מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ

ׁשם. טמאה החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּתּנּורים
מקֹומֹו‰. - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,
הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ואם [- לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִֶֶַַַָָ

ּבה  ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו - ניה.ּפּנהּו ְֲִַָָָָָֻ
.Âּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָקבר

ּבהניה  ואסּור .טמא, ְֲֵַָָָָ
.Êהּתחּום ּבתֹו מצאֹו אם - מצוה ּבמת בית הּפֹוגע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ

אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ
ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו [צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ

הּמצר  על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, קנה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבּור[דרך] ׂשדה לצדדין. מסּלקֹו חרוש], לא זה,[- מּצד ְְְְִִִֵֶַַָ

ניר ניר [חרוש]ּוׂשדה ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה מּצד ְְְְִִִִֵֵֵֶַ
- ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו - זרע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַּוׂשדה
ּבׂשדה  קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה זרע. ּבׂשדה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָקֹוברֹו

הּטמאה אהל מּפני נמוכים]ּכרם, ענפיהן ׁשניהם [- היּו . ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשּירצה. צד לאיזה מסּלקֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשוין,

.Á:ואמר אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקבר
- ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא לי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ'ּברי

ואיל מציאה מּׁשעת אּלא מטּמא .אינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.Ë מן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים;הּמ ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו
מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין לפי [- הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻ

יחסר ירקב]ׁשּסֹופֹו ּבסיד;[- מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ
הּצּיּון  את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום על וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֻממחה,

הּטמאה ּגּבי ּומּכאן [בדיוק]על מּכאן עֹודף יהי אּלא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
מרחיקין  ואין הּטהרֹות; את להפסיד ׁשּלא הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבצּדי

להפסיד ׁשּלא הּטמאה, מּמקֹום הּצּיּון לגרוע]את את [- ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֻ
יׂשראל טהור]ארץ הּוּדיֹות [בשטח על מצּינין ואין . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאיות] על [טומאות אּלא לּכל; ידּועין הן ׁשהרי ,ְֲִֵֵֶֶַַָֹ
והּפרעֹות  והּסככֹות קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּספקֹות,

הקברות] מבית היוצאים וזיזים .[עצים
.Èּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא

ּבידּוע  אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,
קבר  ּבּה ׁשּיתּבאר.ׁשּנחרׁש ּכמֹו , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ

.‡È- ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא
ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד יׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָאם

יׁש אם - ראׁשיהן על -]אּלא של -[חתיכות ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
אי  ואם ּבנין; אּלא זה ׁשאין והיה טהֹור, ּביניהן, חרׂש ן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

מרּודה מפוזר]הּסיד הרי [- - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן על ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. צּיּון, גבול]זה הּוא [- - מצּין אחד ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מצא  ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן טהֹורה; הּׂשדה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹטמא,
ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם - מצּינין מצריה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻארּבעת

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻטמאה;

ה'תשע"ד  תמוז כ"ז שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
אחת,מי ‡. ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּמצא  אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד זה אֹו זה, ּגב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מקֹום  ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל  ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר [-ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא ּוׁשאר מקום הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶַָָָֹֹׁשלׁש

זה  ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ּבחזקת - ְְְְְְֳִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהּׂשדה
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם

ׁשּבּה,ׂשדה ·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מלּקט  - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
ּבֹור  וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל

ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו העצמֹות ׁשּמטילים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
טהֹור  הּוא והרי עצם, עצם .ׁשּבֹו ֲֵֶֶֶֶֶַָ

-היה ‚. הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
אחד  ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה  מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה  ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד  ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
- וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
לבּדק  וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהרי
וחצר  מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים האחרֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמן
העׂשרים  אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ואם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּביניהן;

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, -]ׁשּבדק ל בשכנות -] ְְִֵֶֶַַַַָ
לבּדק  צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד מת מצא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹקברֹות.

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, אּמה עׂשרים שבית מּמּנּו [מסתבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
כאן] ּבּסֹוף קברות אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבין  ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב, אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֻהרּוג,
ואת  נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ּבֹודק אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכֹותיו

ּגֹוים. ׁשחזקתן ּבלבד; ְְְִִֶֶַָָָָּתבּוסתן
מטּמאין הּגֹוים,„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשל  ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל
יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹומת ‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
דין] שמקיפו, דם ּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיו ׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
אין טהורות] - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ׁשכּונת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
ואין  ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּכל

קברֹות. ׁשכּונת ְְַָלֹו
.Â ּבּתחּלהאחד ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה ידעו הּמֹוצא [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הימצאותם] ּכּוכיןעל ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּכּו[בסלע], אֹו , ְִֶָָָֹ
מצא [בקרקע]ּונקיע קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ּומערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ׁשכּונת  להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,
עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, ׁשהּקבר המקום]קברֹות; ׁשכּונה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
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ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא אמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד  חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ּבֹודק ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדיקה.
הּנראית  קרקע והיא לבתּולה, אֹו לסלע, מּגיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
הרי  - חרׂש ּומצא אּמה, מאה אפּלּו העמיק עבּודה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה
הּגיע  לבתּולה; ׁשּיּגיע עד להעמיק וצרי ּכבּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָזֹו

ּכבתּולה  זֹו הרי .למים, ְְֲִִֵַָ
.Êּתלםאינֹו לחּפר העׂשרים [שורה]צרי מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וחֹופר  אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא סֹופן; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
קבר  ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאּמה

מאּמה. ּפחֹות ְֵֶֶַָָלקבר
.Á לׁשלּולית היה אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

נפסקה  ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים לדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
הּקברֹות  .ׁשכּונת ְְַַָ

.Ë מצא הּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי [שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מּכיר  ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָיֹודע

ְָמקֹומן.
.È מהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל

ׁשנים  ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ּבדק  טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם טהֹורים, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָונמצאּו
ׁשּיבּדק  עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ּומצא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻׁשלׁשּתם
ׁשלׁשּתן  ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע ׁשּיּגיע עד ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתן

.טהֹורין  ְִ
.‡È טמא ּבֹור עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשּמטילין

אין  ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ּתֹורה; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּדין
נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי מֹוציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
הֹואיל  - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה אם ידּוע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואין

ּוב  וטהֹור וחלּדה ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין .רּדלס ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
.·È ׁשהן ּדבר ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהם ׁשל הן הרי - ספק טמא [מדרבנן]מּׁשּום ואין ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּכל  אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי אּלא הּתֹורה, ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻמן
ּבין  אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ּבטמאֹות, ּבין - ְְְְֲֲֵֵֵֵַַָֻהּספקֹות
סֹופרים, מּדברי אּלא להן חֹוׁשׁשין אין - וׁשּבתֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבעריֹות

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכמֹו

י  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. קבר, ּבֹו ׁשּנחרׁש מקֹום זה הּפרס? ּבית הּוא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה

הּׂשדה. ּבכל ונתּפרסּו העפר, ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנּדקּדקּו
הּקבר  ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה חרׁשוגזרּו אפּלּו ; ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ומוגן]על ּברֹובדין [טמון ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻ
שיש] ׁשּתי [לוחות רּום הארֹון ּגּבי על היה ואפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואבנים,

עד  הּפרס. ּבית עֹוׂשה זה הרי קבר, וחרׁש הֹואיל - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹומֹות
אּמה  מאה על אּמה מאה הּפרס? ּבית נעׂשה הּוא ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה

הּקבר. ְִֶֶַמּמקֹום

ּבית ·. הּוא הרי - סאין ארּבעת ּבית ׁשהּוא הרּבּוע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ואינֹוהּפרס, . ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

טהֹור. הּזה, הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא
וקדם ‚. ,והֹול חֹורׁש והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל

ׁשהטיח  אֹו הּמחרׁשה, את נער אּמה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגמר
ּבית [המחרישה] עֹוׂשה הּוא ׁשם עד - ּבגדר אֹו ְְֵֵֶֶַַָָּבסלע

ּבמׁש אליו הּגיע לא ׁשהרי טהֹור, והּׁשאר ּבלבד; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפרס
וחזר יתר, אֹו אּמה חמּׁשים ּכמֹו חרׁש [אחר הּמחרׁשה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

היה הפסקה] הּפרס; ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחרׁש
ׁשאין  טהֹור, ולחּוץ מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָחֹורׁש

מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמֹות
ׁשּיּודע „. עד אדם, ׁשל ׁשהן - המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת

ׁשל  ׁשהן - המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהן
אדם  ׁשל ׁשהן ׁשּיּודע עד חריץּבהמה, ׁשם היה [בור]. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּגב  על צבּורֹות אדם עצמֹות ׁשהיּו אֹו אדם, עצמֹות ְְְֵֶַַַַָָָָָָמלא
ׂשדה  ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, עם אּלּו עצמֹות וחרׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע,

ּבּה של]ׁשאבד הרי [מיקומו - קבר ) ּבֹו ׁשּנמצא  (אֹו קבר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׂשדה  על אּלא טמאה ּגזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית עֹוׂשה אינֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻזה
אינֹו ּבׂשדה, הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ּבּה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנחרׁש
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו, ׁשּכל הּפרס; ּבית ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעֹוׂשה

הּמצּוי. הּדבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש, ּבקבר אּלא ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגזרּו
עֹוׂשה ‰. אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש

הּפרס  ׁשּתף,ּבית אפּלּו ׁשּלֹו; ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
אריס יבול]אֹו תמורת עובד אינֹו[- - אּפיטרֹוּפֹוס אֹו , ְִִֵֶָ

חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ּבׂשדה קבר חרׁש הּפרס. ּבית ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹוׂשה
עמו] חברֹו,[הגובל וׁשל הּפרס; ּבית עֹוׂשה ׁשּלֹו, - ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָּכאחת

הּפרס. ּבית עֹוׂשה ְֵֵֶַָאינֹו
.Â,הּפרס ּבית עֹוׂשה אינֹו - ּבׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָונכרי

לגֹוים  ּפרס ּבית .ׁשאין ְְִֵֵֶָ
.Êוׁשטפּו למּטה, טהֹורה וׂשדה למעלה, ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׂשדה

אדּמה  היתה אפּלּו - לּטהֹורה הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּגׁשמים
והאּדימה לבנה אֹו בית והלּבינה, לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ

ולא הפרס] הּפרס, ּבית עֹוׂשה הּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּגּוׁש על אּלא טמאה ּכברּיתֹו.[אדמה]ּגזרּו ְְְִִֶַָָָָֻ

.Á ׁשהּׁשרׁשין לפי נטע; ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה, הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
טהֹור  הּפרס ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֹיֹורדין

נפרס הּקבר ׁשהרי התפזר]- אין [- אבל הּׂשדה. ּפני על ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּנקצר זרע אּלא ּבתֹוכּה, הנעקר]זֹורעין זרע [ולא ואם . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּתי ו  הּתבּואה את וכֹובר ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר - עקר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
נפות]ּכברֹות ּבהן [- יׁש ׁשּמא ּכברֹות, ּבׁשלׁש וקטנּיֹות , ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

העצה ואת הּקׁש את וׂשֹורף ּכׂשעֹורה; הקטנית]עצם [קש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לֹו ּתּתיר ואם ּכׂשעֹורה, עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשם

מרּגילּבהניה, ונמצא ּומֹוכרֹו, מפיץ]מֹוציאֹו את [- ְְְְֲִִִֶַַָָָ
ְַָֻהּטמאה.

.Ë ּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׂשדה
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ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ּכֹורין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָארּבעת
אֹותּה מּקפת טהֹורה ואפּלּו הּפרס, ּבית נעׂשה ולא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנחרׁש

ּבחזקתּה היא הרי - רּוחֹותיה .מארּבע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
.Èהמצּינת ׂשדה מסומנת]מצא -]- ּטיבּה מה ידּוע ואין , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבתֹוכּה קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע אילן, ּבּה יׁש [ומותרת אם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבתֹוכּהבנטיעה] קבר ׁשאבד ּבידּוע אילן, ּבּה אין [אסור ; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹולנוטעה] זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבארנּו; ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּמּתר  ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתלמיד
ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

.‡È ּתחת מתנדנדין ׁשאין אבנים על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמהּל
רֹוכב  והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
אם  אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל

ּפי ה  על אף - הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על ּל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
העפר  על ׁשהּל ּכמי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנׁשּתּמר

ׁשּתהיינה עצמֹו עד רע, ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הּל אם וכן ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נֹוׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארּכּבֹותיו
ּבׁשעת  ּגללים ׁשּתטיל עד רע, ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

מאמץ]רכיבה ּברגליו.[מרוב הּל ּוכאּלּו טמא, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
.·È ּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס, ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר

ׁשהּוא חכמים  העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכברה  לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה, ּכל ּפני מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול

ּוממחה ּדּקין, ּכׂשעֹורה [מפורר]ׁשּנקביה עצם ּכל ּומֹוציא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
טפחים  ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּנמצא
טפחים  ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, מּמקֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹעפר
על  ונתן טפחים, ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור; זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּפניו  מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה האחר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחציֹו
- אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליו ונתן ּומחצה, ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָטפח

עּזקֹו אם וכן ּכלּום; עׂשה אבניו]לא ּבׁשעת [סילק ּובדק , ְְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשאינן  ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עׂשה לא - מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹעּזּוק

טהֹור. זה הרי אדם, מהּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָמתנדנדין

יא  ¤¤ּפרק
ּגּוׁשּה‡. על ּגזרּו ּבּתחּלה - העּמים אדמתה]ארץ -] ְְִִֶֶַַַָָָָ

אֹו ּבּה, המהּל אּלא מטּמאין היּו ולא הּפרס, ּכבית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלבד,
ואף  ׁשּיטּמא, אוירּה על וגזרּו חזרּו מעפרּה. נֹוׂשא אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנֹוגע
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נׂשא, ולא נגע ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻעל
אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן נטמא; העּמים, ארץ  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאויר
ארץ  לאויר רּבן ׁשהכניס ּכלים ּוׁשאר העּמים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻלארץ

נטמאּו. - ְְִִַָהעּמים
ּכטמאת ·. אֹותּה עׂשּו לא - העּמים ארץ אויר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻטמאת

ׂשֹורפין  עפרּה, טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעפרּה,
ׁשבעה, טמאת טמא ּבגּוׁשּה והּמתטּמא וקדׁשים; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתרּומה

ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזיה אין וצרי ּבאוירּה, הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
וכן  ׁשמׁש; והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
לא  ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

ׂשֹורפין. ולא ְְְִִֹאֹוכלין
ּבמּגע ‚. מטּמאין - הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמרצּופין ּובמּׂשא, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
דרכים] הולכי ּכפיקה[שק והּוא לאריגה], צמר חוטי [כדור ְְִָ

לארץ  חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּגדֹולה
ישראל]ׁשּבאּו ירק]ּבירק[לארץ עם ּבמקֹום [- יׁש אם - ְְִֵֶָָָָ

מצטרף; אינֹו לאו, ואם מטּמא; הּמרצּופין, ּכחֹותם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
ּבאֹות  אּגרֹות ׁשהיּו מעׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא ּגזרּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבהן והיּו ּגדֹולים, ּכהנים לבני לארץ [בכולן,מחּוצה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ
של] להן שיעור חׁשּו ולא - חֹותמֹות ּוכסאתים ְְְִִֶַָָָָָֹּכסאה

ּכחֹותם  מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא לפי טמאה, ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשּום
ְִַַהּמרצּופין.

עד „. - לארץ מחּוצה חרׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא
הּסקּו העּמים;[בכבשן]ׁשּלא ארץ מּׁשּום טמאים , ְְִִִֵֶֶֶַָֹֻ

העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרׂש ּכלי מּׁשּום טמאים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמּׁשהּסקּו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם מטּמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו

טמא ‰. - ּובּסלעים ּבהרים - העּמים ּבארץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמהּל
ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ׁשבעה; [על טמאת ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻ

מּׁשּום גדותיו] וטמא העּמים, ּבארץ נֹוגע מּׁשּום טהֹור -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּפֹורחין  ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה העּמים לארץ הּנכנס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאוירּה.

זרּוק ׁשאהל טמא; - נייד]ּבאויר אהל.[- קרּוי אינֹו ֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
.Â לא טהֹור; ואוירּה לארץ, ּכחּוצה מטּמא עפרּה - ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹסּוריה

אוירּה על יׂשראל ּגזרּו לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
העּמים, ארץ לא ּביניהן, מפסיק היה ולא ּבׂשפה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׂשפה

ה  ּבית ולא הּקברֹות, ּבית להּכנס ולא יכֹול זה הרי - ּפרס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא, ּומגּדל; ּתבה ּבׁשּדה ּבטהרה, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָֹלּה
מקֹום  ּביניהן ואין יׂשראל, לארץ הּסמּוכה העּמים ארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכן

נבּדקת זֹו הרי - ּוטהֹורה.[מקבר]טמא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
.Ê מטּמא זה הרי - יׂשראל ּבארץ ּגֹוים ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכארץ
.Áמדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים מגורי]ּותרּומה -] ְְְְְֲִִֵֶַָָָ

יׁשהּו וכּמה ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - ְְְְְִִִִִַַָָֹֹהעּמים
ׁשּתתעּבר  ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? צרי ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום,
- אּׁשה עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ׁשּמטּמא. נפל ותּפיל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאּׁשה
ּגזרה  ׁשּיּבדק; עד טמא מדֹורֹו יֹום, ארּבעים ׁשהה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו אּׁשה. ּבֹו ׁשּתהיה מדֹור ְֲִִִִִֶֶֶֶָָָמּׁשּום

עֹוׂשה - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו [טומאת סריס, ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
העּמים.-] ְִַָמדֹור

.Ë קטן אֹו אּׁשה, אֹו מּיׂשראל, עבד ּבֹו ׁשהיה ּגֹוים ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמדֹור
ּתׁשע  צריּבן אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּביבין את - ּבֹודקין הן מה ואת ניקוז ּבדיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשהחזיר המים] מקֹום וכל הּסרּוחין; הּמים ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהעמּקין,

ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל מּׁשם להֹולי יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהחלּדה
הרי  ׁשחרב, העּמים מדֹור מּׁשם. אֹותן ּגֹוררין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני

ׁשּיּבדק. עד ּבטמאתֹו ְְִֵֶַָָֻהּוא
.Èאכסדראות]האיצטונּיֹות ּגֹוים,[- מדֹור מּׁשּום ּבהן אין , ְְְִִִִֵֶָָָ

ועׂשרה  הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין ּגלּויה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
ּדירתן  ׁשאין לפי - ּגֹוים מדֹור מּׁשּום ּבהן אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמקֹומֹות,
מקֹומֹות: העׂשרה הם ואּלּו טמאה. עליהן ּגזרּו לא ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָֹֻקבּועה,
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ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא אמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד  חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ּבֹודק ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדיקה.
הּנראית  קרקע והיא לבתּולה, אֹו לסלע, מּגיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא
הרי  - חרׂש ּומצא אּמה, מאה אפּלּו העמיק עבּודה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה
הּגיע  לבתּולה; ׁשּיּגיע עד להעמיק וצרי ּכבּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָזֹו

ּכבתּולה  זֹו הרי .למים, ְְֲִִֵַָ
.Êּתלםאינֹו לחּפר העׂשרים [שורה]צרי מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וחֹופר  אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא סֹופן; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
קבר  ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאּמה

מאּמה. ּפחֹות ְֵֶֶַָָלקבר
.Á לׁשלּולית היה אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

נפסקה  ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים לדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
הּקברֹות  .ׁשכּונת ְְַַָ

.Ë מצא הּמֹוציא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי [שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מּכיר  ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי ִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָיֹודע

ְָמקֹומן.
.È מהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל

ׁשנים  ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ּבדק  טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם טהֹורים, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָונמצאּו
ׁשּיבּדק  עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ּומצא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻׁשלׁשּתם
ׁשלׁשּתן  ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע ׁשּיּגיע עד ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשּתן

.טהֹורין  ְִ
.‡È טמא ּבֹור עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָׁשּמטילין

אין  ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ּתֹורה; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּדין
נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי מֹוציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
הֹואיל  - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה אם ידּוע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואין

ּוב  וטהֹור וחלּדה ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין .רּדלס ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
.·È ׁשהן ּדבר ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּדבריהם ׁשל הן הרי - ספק טמא [מדרבנן]מּׁשּום ואין ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
ּכל  אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי אּלא הּתֹורה, ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻמן
ּבין  אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ּבטמאֹות, ּבין - ְְְְֲֲֵֵֵֵַַָֻהּספקֹות
סֹופרים, מּדברי אּלא להן חֹוׁשׁשין אין - וׁשּבתֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבעריֹות

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכמֹו

י  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. קבר, ּבֹו ׁשּנחרׁש מקֹום זה הּפרס? ּבית הּוא ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה

הּׂשדה. ּבכל ונתּפרסּו העפר, ּבתֹו הּמת עצמֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנּדקּדקּו
הּקבר  ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה חרׁשוגזרּו אפּלּו ; ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי ומוגן]על ּברֹובדין [טמון ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻ
שיש] ׁשּתי [לוחות רּום הארֹון ּגּבי על היה ואפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואבנים,

עד  הּפרס. ּבית עֹוׂשה זה הרי קבר, וחרׁש הֹואיל - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹומֹות
אּמה  מאה על אּמה מאה הּפרס? ּבית נעׂשה הּוא ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה

הּקבר. ְִֶֶַמּמקֹום

ּבית ·. הּוא הרי - סאין ארּבעת ּבית ׁשהּוא הרּבּוע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכל
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ואינֹוהּפרס, . ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

טהֹור. הּזה, הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא
וקדם ‚. ,והֹול חֹורׁש והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל

ׁשהטיח  אֹו הּמחרׁשה, את נער אּמה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגמר
ּבית [המחרישה] עֹוׂשה הּוא ׁשם עד - ּבגדר אֹו ְְֵֵֶֶַַָָּבסלע

ּבמׁש אליו הּגיע לא ׁשהרי טהֹור, והּׁשאר ּבלבד; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפרס
וחזר יתר, אֹו אּמה חמּׁשים ּכמֹו חרׁש [אחר הּמחרׁשה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

היה הפסקה] הּפרס; ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחרׁש
ׁשאין  טהֹור, ולחּוץ מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָחֹורׁש

מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמֹות
ׁשּיּודע „. עד אדם, ׁשל ׁשהן - המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת

ׁשל  ׁשהן - המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהן
אדם  ׁשל ׁשהן ׁשּיּודע עד חריץּבהמה, ׁשם היה [בור]. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּגב  על צבּורֹות אדם עצמֹות ׁשהיּו אֹו אדם, עצמֹות ְְְֵֶַַַַָָָָָָמלא
ׂשדה  ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, עם אּלּו עצמֹות וחרׁש ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע,

ּבּה של]ׁשאבד הרי [מיקומו - קבר ) ּבֹו ׁשּנמצא  (אֹו קבר ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׂשדה  על אּלא טמאה ּגזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית עֹוׂשה אינֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻזה
אינֹו ּבׂשדה, הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ּבּה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנחרׁש
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו, ׁשּכל הּפרס; ּבית ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעֹוׂשה

הּמצּוי. הּדבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש, ּבקבר אּלא ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגזרּו
עֹוׂשה ‰. אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש

הּפרס  ׁשּתף,ּבית אפּלּו ׁשּלֹו; ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין , ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
אריס יבול]אֹו תמורת עובד אינֹו[- - אּפיטרֹוּפֹוס אֹו , ְִִֵֶָ

חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ּבׂשדה קבר חרׁש הּפרס. ּבית ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָעֹוׂשה
עמו] חברֹו,[הגובל וׁשל הּפרס; ּבית עֹוׂשה ׁשּלֹו, - ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָּכאחת

הּפרס. ּבית עֹוׂשה ְֵֵֶַָאינֹו
.Â,הּפרס ּבית עֹוׂשה אינֹו - ּבׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָונכרי

לגֹוים  ּפרס ּבית .ׁשאין ְְִֵֵֶָ
.Êוׁשטפּו למּטה, טהֹורה וׂשדה למעלה, ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׂשדה

אדּמה  היתה אפּלּו - לּטהֹורה הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּגׁשמים
והאּדימה לבנה אֹו בית והלּבינה, לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ

ולא הפרס] הּפרס, ּבית עֹוׂשה הּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּגּוׁש על אּלא טמאה ּכברּיתֹו.[אדמה]ּגזרּו ְְְִִֶַָָָָֻ

.Á ׁשהּׁשרׁשין לפי נטע; ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה, הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
טהֹור  הּפרס ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֹיֹורדין

נפרס הּקבר ׁשהרי התפזר]- אין [- אבל הּׂשדה. ּפני על ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּנקצר זרע אּלא ּבתֹוכּה, הנעקר]זֹורעין זרע [ולא ואם . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּתי ו  הּתבּואה את וכֹובר ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר - עקר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
נפות]ּכברֹות ּבהן [- יׁש ׁשּמא ּכברֹות, ּבׁשלׁש וקטנּיֹות , ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

העצה ואת הּקׁש את וׂשֹורף ּכׂשעֹורה; הקטנית]עצם [קש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לֹו ּתּתיר ואם ּכׂשעֹורה, עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ּגזרה, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשם

מרּגילּבהניה, ונמצא ּומֹוכרֹו, מפיץ]מֹוציאֹו את [- ְְְְֲִִִֶַַָָָ
ְַָֻהּטמאה.

.Ë ּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׂשדה
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ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ּכֹורין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָארּבעת
אֹותּה מּקפת טהֹורה ואפּלּו הּפרס, ּבית נעׂשה ולא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנחרׁש

ּבחזקתּה היא הרי - רּוחֹותיה .מארּבע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ
.Èהמצּינת ׂשדה מסומנת]מצא -]- ּטיבּה מה ידּוע ואין , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבתֹוכּה קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע אילן, ּבּה יׁש [ומותרת אם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבתֹוכּהבנטיעה] קבר ׁשאבד ּבידּוע אילן, ּבּה אין [אסור ; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹולנוטעה] זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבארנּו; ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּמּתר  ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתלמיד
ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

.‡È ּתחת מתנדנדין ׁשאין אבנים על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמהּל
רֹוכב  והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
אם  אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל

ּפי ה  על אף - הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על ּל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
העפר  על ׁשהּל ּכמי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנׁשּתּמר

ׁשּתהיינה עצמֹו עד רע, ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הּל אם וכן ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נֹוׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארּכּבֹותיו
ּבׁשעת  ּגללים ׁשּתטיל עד רע, ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

מאמץ]רכיבה ּברגליו.[מרוב הּל ּוכאּלּו טמא, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
.·È ּתלמידי ׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס, ּבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהמטהר

ׁשהּוא חכמים  העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכברה  לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה, ּכל ּפני מעל להסיטֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָיכֹול

ּוממחה ּדּקין, ּכׂשעֹורה [מפורר]ׁשּנקביה עצם ּכל ּומֹוציא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
טפחים  ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּנמצא
טפחים  ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, מּמקֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹעפר
על  ונתן טפחים, ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור; זה הרי -ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּפניו  מעל נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה האחר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחציֹו
- אחר מּמקֹום עפר ּומחצה טפח עליו ונתן ּומחצה, ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָטפח

עּזקֹו אם וכן ּכלּום; עׂשה אבניו]לא ּבׁשעת [סילק ּובדק , ְְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשאינן  ּבאבנים רּצפֹו ּכלּום. עׂשה לא - מלמעלה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹעּזּוק

טהֹור. זה הרי אדם, מהּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָמתנדנדין

יא  ¤¤ּפרק
ּגּוׁשּה‡. על ּגזרּו ּבּתחּלה - העּמים אדמתה]ארץ -] ְְִִֶֶַַַָָָָ

אֹו ּבּה, המהּל אּלא מטּמאין היּו ולא הּפרס, ּכבית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלבד,
ואף  ׁשּיטּמא, אוירּה על וגזרּו חזרּו מעפרּה. נֹוׂשא אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנֹוגע
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נׂשא, ולא נגע ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻעל
אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן נטמא; העּמים, ארץ  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאויר
ארץ  לאויר רּבן ׁשהכניס ּכלים ּוׁשאר העּמים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻלארץ

נטמאּו. - ְְִִַָהעּמים
ּכטמאת ·. אֹותּה עׂשּו לא - העּמים ארץ אויר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻטמאת

ׂשֹורפין  עפרּה, טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעפרּה,
ׁשבעה, טמאת טמא ּבגּוׁשּה והּמתטּמא וקדׁשים; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתרּומה

ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזיה אין וצרי ּבאוירּה, הּמתטּמא אבל . ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
וכן  ׁשמׁש; והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
לא  ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

ׂשֹורפין. ולא ְְְִִֹאֹוכלין
ּבמּגע ‚. מטּמאין - הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמרצּופין ּובמּׂשא, ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
דרכים] הולכי ּכפיקה[שק והּוא לאריגה], צמר חוטי [כדור ְְִָ

לארץ  חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּגדֹולה
ישראל]ׁשּבאּו ירק]ּבירק[לארץ עם ּבמקֹום [- יׁש אם - ְְִֵֶָָָָ

מצטרף; אינֹו לאו, ואם מטּמא; הּמרצּופין, ּכחֹותם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
ּבאֹות  אּגרֹות ׁשהיּו מעׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא ּגזרּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבהן והיּו ּגדֹולים, ּכהנים לבני לארץ [בכולן,מחּוצה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ
של] להן שיעור חׁשּו ולא - חֹותמֹות ּוכסאתים ְְְִִֶַָָָָָֹּכסאה

ּכחֹותם  מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא לפי טמאה, ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻמּׁשּום
ְִַַהּמרצּופין.

עד „. - לארץ מחּוצה חרׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא
הּסקּו העּמים;[בכבשן]ׁשּלא ארץ מּׁשּום טמאים , ְְִִִֵֶֶֶַָֹֻ

העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרׂש ּכלי מּׁשּום טמאים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמּׁשהּסקּו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם מטּמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו

טמא ‰. - ּובּסלעים ּבהרים - העּמים ּבארץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמהּל
ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ׁשבעה; [על טמאת ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻ

מּׁשּום גדותיו] וטמא העּמים, ּבארץ נֹוגע מּׁשּום טהֹור -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּפֹורחין  ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה העּמים לארץ הּנכנס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאוירּה.

זרּוק ׁשאהל טמא; - נייד]ּבאויר אהל.[- קרּוי אינֹו ֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
.Â לא טהֹור; ואוירּה לארץ, ּכחּוצה מטּמא עפרּה - ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹסּוריה

אוירּה על יׂשראל ּגזרּו לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
העּמים, ארץ לא ּביניהן, מפסיק היה ולא ּבׂשפה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׂשפה

ה  ּבית ולא הּקברֹות, ּבית להּכנס ולא יכֹול זה הרי - ּפרס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא, ּומגּדל; ּתבה ּבׁשּדה ּבטהרה, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָֹלּה
מקֹום  ּביניהן ואין יׂשראל, לארץ הּסמּוכה העּמים ארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכן

נבּדקת זֹו הרי - ּוטהֹורה.[מקבר]טמא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
.Ê מטּמא זה הרי - יׂשראל ּבארץ ּגֹוים ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום

נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכארץ
.Áמדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים מגורי]ּותרּומה -] ְְְְְֲִִֵֶַָָָ

יׁשהּו וכּמה ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - ְְְְְִִִִִַַָָֹֹהעּמים
ׁשּתתעּבר  ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? צרי ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום,
- אּׁשה עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ׁשּמטּמא. נפל ותּפיל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאּׁשה
ּגזרה  ׁשּיּבדק; עד טמא מדֹורֹו יֹום, ארּבעים ׁשהה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו אּׁשה. ּבֹו ׁשּתהיה מדֹור ְֲִִִִִֶֶֶֶָָָמּׁשּום

עֹוׂשה - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו [טומאת סריס, ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
העּמים.-] ְִַָמדֹור

.Ë קטן אֹו אּׁשה, אֹו מּיׂשראל, עבד ּבֹו ׁשהיה ּגֹוים ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמדֹור
ּתׁשע  צריּבן אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

הּביבין את - ּבֹודקין הן מה ואת ניקוז ּבדיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשהחזיר המים] מקֹום וכל הּסרּוחין; הּמים ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהעמּקין,

ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל מּׁשם להֹולי יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהחלּדה
הרי  ׁשחרב, העּמים מדֹור מּׁשם. אֹותן ּגֹוררין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני

ׁשּיּבדק. עד ּבטמאתֹו ְְִֵֶַָָֻהּוא
.Èאכסדראות]האיצטונּיֹות ּגֹוים,[- מדֹור מּׁשּום ּבהן אין , ְְְִִִִֵֶָָָ

ועׂשרה  הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין ּגלּויה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
ּדירתן  ׁשאין לפי - ּגֹוים מדֹור מּׁשּום ּבהן אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמקֹומֹות,
מקֹומֹות: העׂשרה הם ואּלּו טמאה. עליהן ּגזרּו לא ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָֹֻקבּועה,
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והּברּגנין והּצריפין, והּסּכֹות, הערבים, קיבוץ אהלי [מקום ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָֻֻ
והן פירות] ּדפנֹות לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּובית הּקיץ, -]ּבּתי ה חצר,[שלפני ׁשל ואוירּה ׁשער, ֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּמלחמה, ּוכלי החּצים ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּומקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּמרחץ,

הּלגיֹונֹות הפרשים]ּומקֹום מרוצת -]. ְְִַ
.‡È היה החנּות ּכן אם אּלא ּגֹוים, מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרי  העּמים, מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּדר
העּמים  מדֹור ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית

לארץ  ּבחּוצה הּפרס ּבּתי .ולא ְְְֵֶַָָָָָֹ
.·È סיסית ּכגֹון - יׂשראל ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻעירֹות

מן  ׁשּפטּורֹות ּפי על אף - וחברֹותיה אׁשקלֹון ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחברֹותיה,
העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין הּׁשביעית, ּומן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשהן  ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ׁשל ּדרכים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

העּמים. ּבארץ ְְִֶֶַָָֻמבלעֹות

ה'תשע"ד  תמוז כ"ח קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
הּטמאה ‡. את מביא - טפח רּום על מרּבע טפח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻטפח

אּלא  אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה; ּדין הּטמאה, ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻוחֹוצץ
מן  ּכזית ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח, ּברּום טפח על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָטפח
וכּיֹוצא  וצּנֹורֹות מחטין ּכגֹון ּכלים ּובצּדֹו לאויר, מּנח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּמת
ׁשּיׁש אהל עליהם האהיל אם - ּבּטמאה נֹוגעין ואינן ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבהם,
זה  הרי - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה והיה טפח, על  טפח ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹו
על  אחרים ּכלים היּו ּוטמאין; לּכלים, הּטמאה את ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻמביא
טהֹורים, הם הרי - טפח על טפח ּבֹו ׁשּיׁש זה אהל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּגּבי
למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם חֹוצץ ׁשהאהל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּפני
ׁשחּוצה  ּכל מּציל ּכ - ׁשּתחּתיו ּכל מטּמא ׁשהאהל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכׁשם
אם  וכן ּגּביו; ׁשעל ּכלים ּובין הּטמאה ּבין וחֹוצץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻלֹו,
טהֹורין, הּכלים - ּתחּתיו וכלים ּגּביו, על הּטמאה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻהיתה

הּטמאה  ּבפני חֹוצץ מרּום ׁשהאהל ּפחֹות האהל היה . ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ
ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף טפח על מּטפח ּפחֹות אֹו ִִֶֶֶֶַַַַַַַָָטפח,
וכלים  טהֹורים. הּטמאה ׁשּבצד הּכלים - טפחים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכּמה
מּפני  טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - זה אהל מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּלמעלה

לחץ אהל ׁשם ואין הּטמאה, על לחצוץ]ׁשהאהילּו ּבפני [- ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וכלים  זה, אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה.
הּטמאה  ׁשהרי טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻּתחּתיו
- הּטמאה ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין עליהם, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהאהילה

חׁשּוב הּוא ּכנגיעה טפח, מרּום ּפחֹות נגעה ׁשּכל [כאילו ְִִֵֶֶַָָָָ
בכלים] רצּוצההטומאה טמאה ׁשּתחּתיו, וטמאה שאין , -] ְְְְְֶַָָָָֻֻ

טפח] חלל ּדברים מעליה ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַָהיא,
אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו אדם האהל היה ּבׁשּלא ְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאמּורים?
עצמם  הם ׁשהיּו ּבין - הּטמאה על אהל ׁשּנעׂשּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּכלים
ׁשאין  ּכלים היּו אפּלּו האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין  ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאהל,
הּטמאה, את מביאין אּלּו הרי - עּקר ּכל טמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמקּבלין
על  מּנח ׁשהיה לּוח ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻואינן

ּכלי  אפּלּו ּכלים, ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם, ּבני ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּגּבי
צרי ואין טמאה, למינם ׁשאין מּכלים ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים
קנים  ארּבעה אֹו ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם ְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻלֹומר,
הּכלים  - ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגבֹוהין
הּטמאה  ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאים.
ּתחּתיו  וכלים הּלּוח, ּגּבי על טמאה היתה ואם טמאים; -ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
מּנח  הּלּוח היה אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל -ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
והיתה  וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים, ארּבע ּגּבי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
ּגּביו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על ּכל [- הרי - ְְֲֵַַָָָָָֻ

חֹו ׁשהאהל מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיו ּבפני הּכלים צץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּבאים  אדמה, ּוכלי אבנים ּוכלי ּגללים ּוכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּטמאה.

ניידים]ּבמּדה ואינם סאה מ' מכילים הם [- הרי - ְֲִֵֵָ
הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ּולפיכ ּככלים; ואינם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֻּכאהלים,

עץ]נסר‚. ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון [-ׁשהּוא ְִֵֶֶֶַַָָָ
הּנסר יוצא] ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל

הּכלים  ּכל - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ׁשעל ּכלים -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני טהֹורים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתחּתיו

טמא. הּכל יׁשן, היה ְִֵַָָָָָֹואם
יׁשנים,„. אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר

והיתה  זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור מחּוצה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָועֹודף
טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ּבין ּתחּתיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּטמאה
- לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ׁשּתחת ּכלים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
נסר  וכן זה. ּבצד זה אהלים ּכׁשני הן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹטהֹורים;
ּומּזה  טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ׁשּבּצד  ּכלים - זה ּבצד וטמאה הּצדדין, מן לא אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻטפח,

טהֹורין  .הּׁשני ְִִֵַ
מרּדע‰. ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,

את מטּמא זה מּדבריהם;הרי טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻ
אבל  טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגזרּו
אדם  ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את מביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאינֹו
טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד - הּטמאה ועל עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻׁשּיאהיל

.Â אּלא ּכקבר; אינן הּמת, ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָארֹונֹות
והעֹומד  חֹוצץ, טפח, ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאם
ארֹונֹות  ׁשרב ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור - הארֹון ּגּבי ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
- טפח חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל - טפח חלל ּבהם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׁש

וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על על ּגזרּו המהּל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבקבר  אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון .ּגּבי ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

.Ê אם - ּתחּתיה והּטמאה לכתל, מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה
ּבּה ּתחת [ברחבה]יׁש הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּפי  על אף טמאין, ׁשּתחּתיה האדם אֹו הּכלים וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלּה;
ּוקצתּה ׁשוה ּכּלּה ממנה]ׁשאין מּפני [חלק מּטפח, ּפחּותה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

- טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם הּוא. אהל מקצת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּקצתּה
ּכּמה  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמאה
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ּבהּקפּה קורה]יהיה ּבזמן [של טפח? ּפֹותח ּבּה ויהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מרּבעת, ׁשהיא ּובזמן טפחים; ׁשלׁשה עגּלה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻֻׁשהיא

טפחים  .ארּבעה ְְִַָָָ
.Á עגול]סאה מדידה צּדּה[כלי על מּטה [העגול]ׁשהיא ְִִֶַָָָֻ

השמים]ּבאויר תחת ּתחת [- הּטמאה את מביאה אינּה - ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבקרּוב, ּומחצה טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה,
הּטפח  ויהיה ּומחצה, טפח העליֹון הּצד ּגבּה ׁשּיהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
היתה  אם ,לפיכ טפח; הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
- ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח, חצי הארץ מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגבֹוהה
לאויר, מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמביאה
ׁשּיהיה  עד ּדפנֹו, ּתחת טמאה מביא אינֹו - הארץ על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּומּנח
עׂשרים  ּבהּקפֹו אין ואם טפחים; וארּבעה עׂשרים ה ּקף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבֹו
זה  ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה טפחים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוארּבעה
ׁשּסֹומכים  העּקרין על טפחים, וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהצריכּו
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ּבחׁשּבֹון חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליהם
טפח  על טפח וכל טפח; רחב ּבֹו יׁש טפחים, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה
היה  אם ,לפיכ חמׁשין. ּוׁשני טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבּוע,
ּכל  ּתחת נמצא - טפחים וארּבעה עׂשרים העּמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהּקף
אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר מרּבע טפח רּום על טפח ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּדפנֹו

צּורתֹו: היא וזֹו הן; ְְִֵֵָּבקרּוב

יג  ¤¤ּפרק
ּכמֹוּכל ‡. אהל, קרּוי - טפח רּום על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבין ׁשּבארנּו הּטמאה; את ּומביא הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
ה  ׁשּלא אפּלּו מאליו, ׁשּנעׂשה ּבין להאהיל ּבידי ׁשעׂשהּו יה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשחררּוהּו חר אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאדם
מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, אֹו על מים, 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִִֶַַַַָָ

שבקרקע] המלחים ונעׂשה ידי קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו ,ְֲֲִֶַַָָָ
וחֹוצץ. ּומביא אהל, זה הרי - טפח חלל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

אבל ·. ּובריא. חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
ּבפני  חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו - רעּוע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאהל
את  מביא סֹופרים, מּדברי אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּטמאה,

חֹוצץ  ואינֹו על הּטמאה הּסֹוככים האילנֹות ׂשריגי ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הּגדר  מן הּיֹוצאֹות ואבנים 'סככֹות', הּנקראין והם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ,
יכֹולין  אם - 'ּפרעֹות' הּנקראין והן הארץ, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹוככֹות

כובד]לקּבל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת והן [- ּבינֹונית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינן  ואם הּתֹורה; מן וחֹוצצין, מביאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָעֹומדין
אּלּו הרי - נֹופלין והן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָראּויין

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאין
ּבמּדהאּלּו‚. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: סאה מביאין, [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ

נייד] הּבאין שאינו אדמה ּכלי ּגללים, ּכלי אבנים, ּכלי וכן ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ
עֹור ּכלי ּופׁשּוטי קיבול]ּבמּדה, בית ללא וסדין [- ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ

מצע]ּומּפץ אֹו[- ּובהמֹות אהלים, עׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבין  זֹו ראׁש ׁשּיהיה והּוא, טהֹורֹות; ּבין טמאֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹחּיֹות

זֹו, והחֹוטטרגלי ׁשּׁשכן, והעֹוף ּדבּוקֹות; ּכּלן [-ויהיּו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
ואכלין חופר] הּׁשמׁש, מן להּצילֹו לקטן מקֹום ְְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשּבלים

ּבימֹות  הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי מכׁשרין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאינן

וחֹוצצין; ּומביאין ּכאילנֹות, הן הרי - והּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהחּמה
יונית. ּודלעת חמֹור, וירקֹות והּקיסֹוס, הארּוס, הן: ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָואּלּו

והּגזּוזטריֹות והּזיזין והּפרעֹות, הּסככֹות, בליטות וכן [סוגי ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָ
והּׁשקיפיןבכותל] והּׁשֹובכֹות, בהר], בליטות והּסלעין,[- , ְְְְְִִִַַַָָ

הקיר]והּגחירים מן היוצא שיפוע והּׁשננין[- סלע , [שיני ְְְְִִִַַָ
הר] וחֹוצצין.בראש מביאין אּלּו ּכל -ְְְִִִֵָ

האדם ואּלּו„. חֹוצצין: ולא ׁשאינן מביאין, עץ ּוכלי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּבמּדה ניידים]ּבאין הּכלים,[- ּככל ׁשהן מּפני - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּומחצלת  ּומּפץ וסדין ויריעה עֹור, ּכלי ּופׁשּוטי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומתטּמאין;
להם  ואין ּבלבד, מתּוחין אּלא אהלים, עׂשּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאינן
ואכלין  ׁשּמתּו, וחּיה ּובהמה ּכתלים; ׁשם ואין ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּפּוע
ׁשל  ורחים חֹוצץ; אינֹו טמא ׁשּדבר מכׁשרין, אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאים
ואינן  מביאין, אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ּבכלל היא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיד,

ְִחֹוצצין.
והּירקֹות ואּלּו‰. הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹ

וכּפת  ׁשּמנינּו; ירקֹות הארּבעה מן חּוץ לּקרקע, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻהמחּברין
ערימת] והּמלח;[- והּגליד, והּכפֹור, והּׁשלג, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָהּברד,

למקֹום מּמקֹום כאן]והּדֹולג ורגל כאן רגל והּקֹופץ [- , ְְְִֵֵַַָָ
הּמּנפנפת וטּלית הּפֹורח, והעֹוף למקֹום, ,[ברוח]מּמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מביאין, לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּוספינה
הּמתקּים. אהל אינֹו ׁשהאהילּו, ּפי על ׁשאף - חֹוצצין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

.Â ּכבׁשקׁשר להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּטמאה  את מביאה זֹו הרי - ּבאבן הּטּלית .ּכנף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

.Ê עץ]נסר גזיר ּתחת [- וטמאה הּמים, ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשּכבר  טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים הרי - האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצּדֹו

הּטמאה. את מביאה אינּה הּׁשטה, ׁשהּספינה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבארנּו,
.Áמּסכתאּלּו מביאין: ולא מחצלת]חֹוצצין, ּפרּוסה,[- ְְְְִִִֵֶֶַָֹ

-]וחבילי של והּמׁשּפלֹות[חבלים זבל]מּטה, סלי -], ְְֲִִֵֵַַַָ
ׁשאם [רשתות]והּסריגֹות חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

אחד  והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים, ׁשני ּבין חּלֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיה
ּביניהם  ׁשּיׁש ּפי על אף - ּוסתמֹו זה ּבחּלֹון מתּוח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאּלּו
הּׁשני; לּבית הּטמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין, אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֻאויר,

ּב ׁשם יהיה ׁשּלא ּבעיניוהּוא, אֹו אּלּו, חורי]סריגֹות -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ
היה  ׁשאם - טפח ּפֹותח לחבל, חבל ּבין אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשּפלֹות,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטמאה, ּבֹו ּתּכנס טפח, ּפֹותח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשם

יד  ¤¤ּפרק
ּבפחֹות ‡. מּמּנּו, יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻאין

ׁשּבין  אֹו לבית, ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. על ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמּטפח
והיתה  מרּבע, טפח על טפח ּבֹו יׁש אם - לעלּיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבית
ּפֹותח  ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ּבאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻטמאה
הּׁשני  לאהל נכנסת ולא מּמּנּו, יֹוצאה הּטמאה אין - .טפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

האדם  אֹותֹו ׁשעׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׁשּיּכנס  ּכדי לאֹורה, האדם ׁשעׂשהּו חּלֹון אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלתׁשמיׁש;

ּכפּונדיֹון ׁשעּורֹו - האֹור מטבע]מּמּנּו יֹוצאה [- והּטמאה , ְְְְְְִִֶַָָָֻ
לחּלֹון  ונסמ אדם ּובא ּבּבית, טמאה היתה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּמּנּו.
אהל  עליו ׁשהאהיל אֹו ּכלי, ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור, ׁשל ְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹזה
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והּברּגנין והּצריפין, והּסּכֹות, הערבים, קיבוץ אהלי [מקום ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָֻֻ
והן פירות] ּדפנֹות לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּובית הּקיץ, -]ּבּתי ה חצר,[שלפני ׁשל ואוירּה ׁשער, ֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּמלחמה, ּוכלי החּצים ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּומקֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּמרחץ,

הּלגיֹונֹות הפרשים]ּומקֹום מרוצת -]. ְְִַ
.‡È היה החנּות ּכן אם אּלא ּגֹוים, מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרי  העּמים, מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּדר
העּמים  מדֹור ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית

לארץ  ּבחּוצה הּפרס ּבּתי .ולא ְְְֵֶַָָָָָֹ
.·È סיסית ּכגֹון - יׂשראל ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻעירֹות

מן  ׁשּפטּורֹות ּפי על אף - וחברֹותיה אׁשקלֹון ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחברֹותיה,
העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין הּׁשביעית, ּומן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשהן  ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ׁשל ּדרכים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

העּמים. ּבארץ ְְִֶֶַָָֻמבלעֹות

ה'תשע"ד  תמוז כ"ח קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
הּטמאה ‡. את מביא - טפח רּום על מרּבע טפח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻֻטפח

אּלא  אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה; ּדין הּטמאה, ּבפני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻוחֹוצץ
מן  ּכזית ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח, ּברּום טפח על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָטפח
וכּיֹוצא  וצּנֹורֹות מחטין ּכגֹון ּכלים ּובצּדֹו לאויר, מּנח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּמת
ׁשּיׁש אהל עליהם האהיל אם - ּבּטמאה נֹוגעין ואינן ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבהם,
זה  הרי - טפח הארץ מעל ּגבֹוּה והיה טפח, על  טפח ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹו
על  אחרים ּכלים היּו ּוטמאין; לּכלים, הּטמאה את ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻמביא
טהֹורים, הם הרי - טפח על טפח ּבֹו ׁשּיׁש זה אהל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּגּבי
למדּת, הּנה הּטמאה. ּובין ּבינם חֹוצץ ׁשהאהל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמּפני
ׁשחּוצה  ּכל מּציל ּכ - ׁשּתחּתיו ּכל מטּמא ׁשהאהל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכׁשם
אם  וכן ּגּביו; ׁשעל ּכלים ּובין הּטמאה ּבין וחֹוצץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻלֹו,
טהֹורין, הּכלים - ּתחּתיו וכלים ּגּביו, על הּטמאה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻהיתה

הּטמאה  ּבפני חֹוצץ מרּום ׁשהאהל ּפחֹות האהל היה . ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ
ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף טפח על מּטפח ּפחֹות אֹו ִִֶֶֶֶַַַַַַַָָטפח,
וכלים  טהֹורים. הּטמאה ׁשּבצד הּכלים - טפחים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכּמה
מּפני  טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - זה אהל מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּלמעלה

לחץ אהל ׁשם ואין הּטמאה, על לחצוץ]ׁשהאהילּו ּבפני [- ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וכלים  זה, אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהּטמאה.
הּטמאה  ׁשהרי טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻּתחּתיו
- הּטמאה ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין עליהם, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהאהילה

חׁשּוב הּוא ּכנגיעה טפח, מרּום ּפחֹות נגעה ׁשּכל [כאילו ְִִֵֶֶַָָָָ
בכלים] רצּוצההטומאה טמאה ׁשּתחּתיו, וטמאה שאין , -] ְְְְְֶַָָָָֻֻ

טפח] חלל ּדברים מעליה ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַָהיא,
אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו אדם האהל היה ּבׁשּלא ְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאמּורים?
עצמם  הם ׁשהיּו ּבין - הּטמאה על אהל ׁשּנעׂשּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּכלים
ׁשאין  ּכלים היּו אפּלּו האהל, עּמּודי ׁשהיּו ּבין  ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאהל,
הּטמאה, את מביאין אּלּו הרי - עּקר ּכל טמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻמקּבלין
על  מּנח ׁשהיה לּוח ּכיצד? הּטמאה. ּבפני חֹוצצין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻואינן

ּכלי  אפּלּו ּכלים, ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם, ּבני ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּגּבי
צרי ואין טמאה, למינם ׁשאין מּכלים ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים
קנים  ארּבעה אֹו ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם ְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻלֹומר,
הּכלים  - ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגבֹוהין
הּטמאה  ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאים.
ּתחּתיו  וכלים הּלּוח, ּגּבי על טמאה היתה ואם טמאים; -ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
מּנח  הּלּוח היה אם אבל טמאין. הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל -ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
והיתה  וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים, ארּבע ּגּבי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה
ּגּביו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על ּכל [- הרי - ְְֲֵַַָָָָָֻ

חֹו ׁשהאהל מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיו ּבפני הּכלים צץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּבאים  אדמה, ּוכלי אבנים ּוכלי ּגללים ּוכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּטמאה.

ניידים]ּבמּדה ואינם סאה מ' מכילים הם [- הרי - ְֲִֵֵָ
הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ּולפיכ ּככלים; ואינם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֻּכאהלים,

עץ]נסר‚. ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון [-ׁשהּוא ְִֵֶֶֶַַָָָ
הּנסר יוצא] ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל

הּכלים  ּכל - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ׁשעל ּכלים -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני טהֹורים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתחּתיו

טמא. הּכל יׁשן, היה ְִֵַָָָָָֹואם
יׁשנים,„. אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר

והיתה  זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור מחּוצה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָועֹודף
טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ּבין ּתחּתיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּטמאה
- לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ׁשּתחת ּכלים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
נסר  וכן זה. ּבצד זה אהלים ּכׁשני הן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹטהֹורים;
ּומּזה  טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, אפּלּו ּתּנּור, ּפי על נתּון ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ׁשּבּצד  ּכלים - זה ּבצד וטמאה הּצדדין, מן לא אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻטפח,

טהֹורין  .הּׁשני ְִִֵַ
מרּדע‰. ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,

את מטּמא זה מּדבריהם;הרי טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻ
אבל  טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגזרּו
אדם  ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את מביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאינֹו
טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד - הּטמאה ועל עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻׁשּיאהיל

.Â אּלא ּכקבר; אינן הּמת, ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָארֹונֹות
והעֹומד  חֹוצץ, טפח, ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאם
ארֹונֹות  ׁשרב ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור - הארֹון ּגּבי ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
- טפח חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל - טפח חלל ּבהם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׁש

וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על על ּגזרּו המהּל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבקבר  אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון .ּגּבי ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

.Ê אם - ּתחּתיה והּטמאה לכתל, מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה
ּבּה ּתחת [ברחבה]יׁש הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּפי  על אף טמאין, ׁשּתחּתיה האדם אֹו הּכלים וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלּה;
ּוקצתּה ׁשוה ּכּלּה ממנה]ׁשאין מּפני [חלק מּטפח, ּפחּותה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

- טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם הּוא. אהל מקצת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּקצתּה
ּכּמה  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמאה
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ּבהּקפּה קורה]יהיה ּבזמן [של טפח? ּפֹותח ּבּה ויהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מרּבעת, ׁשהיא ּובזמן טפחים; ׁשלׁשה עגּלה, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻֻׁשהיא

טפחים  .ארּבעה ְְִַָָָ
.Á עגול]סאה מדידה צּדּה[כלי על מּטה [העגול]ׁשהיא ְִִֶַָָָֻ

השמים]ּבאויר תחת ּתחת [- הּטמאה את מביאה אינּה - ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבקרּוב, ּומחצה טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה,
הּטפח  ויהיה ּומחצה, טפח העליֹון הּצד ּגבּה ׁשּיהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
היתה  אם ,לפיכ טפח; הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
- ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח, חצי הארץ מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגבֹוהה
לאויר, מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמביאה
ׁשּיהיה  עד ּדפנֹו, ּתחת טמאה מביא אינֹו - הארץ על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּומּנח
עׂשרים  ּבהּקפֹו אין ואם טפחים; וארּבעה עׂשרים ה ּקף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבֹו
זה  ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה טפחים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוארּבעה
ׁשּסֹומכים  העּקרין על טפחים, וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהצריכּו
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ּבחׁשּבֹון חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליהם
טפח  על טפח וכל טפח; רחב ּבֹו יׁש טפחים, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה
היה  אם ,לפיכ חמׁשין. ּוׁשני טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבּוע,
ּכל  ּתחת נמצא - טפחים וארּבעה עׂשרים העּמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהּקף
אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר מרּבע טפח רּום על טפח ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּדפנֹו

צּורתֹו: היא וזֹו הן; ְְִֵֵָּבקרּוב

יג  ¤¤ּפרק
ּכמֹוּכל ‡. אהל, קרּוי - טפח רּום על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבין ׁשּבארנּו הּטמאה; את ּומביא הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
ה  ׁשּלא אפּלּו מאליו, ׁשּנעׂשה ּבין להאהיל ּבידי ׁשעׂשהּו יה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשחררּוהּו חר אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאדם
מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, אֹו על מים, 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִִֶַַַַָָ

שבקרקע] המלחים ונעׂשה ידי קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו ,ְֲֲִֶַַָָָ
וחֹוצץ. ּומביא אהל, זה הרי - טפח חלל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

אבל ·. ּובריא. חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
ּבפני  חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו - רעּוע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאהל
את  מביא סֹופרים, מּדברי אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּטמאה,

חֹוצץ  ואינֹו על הּטמאה הּסֹוככים האילנֹות ׂשריגי ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
הּגדר  מן הּיֹוצאֹות ואבנים 'סככֹות', הּנקראין והם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ,
יכֹולין  אם - 'ּפרעֹות' הּנקראין והן הארץ, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹוככֹות

כובד]לקּבל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת והן [- ּבינֹונית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינן  ואם הּתֹורה; מן וחֹוצצין, מביאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָעֹומדין
אּלּו הרי - נֹופלין והן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָראּויין

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאין
ּבמּדהאּלּו‚. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: סאה מביאין, [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ

נייד] הּבאין שאינו אדמה ּכלי ּגללים, ּכלי אבנים, ּכלי וכן ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ
עֹור ּכלי ּופׁשּוטי קיבול]ּבמּדה, בית ללא וסדין [- ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ

מצע]ּומּפץ אֹו[- ּובהמֹות אהלים, עׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבין  זֹו ראׁש ׁשּיהיה והּוא, טהֹורֹות; ּבין טמאֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹחּיֹות

זֹו, והחֹוטטרגלי ׁשּׁשכן, והעֹוף ּדבּוקֹות; ּכּלן [-ויהיּו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
ואכלין חופר] הּׁשמׁש, מן להּצילֹו לקטן מקֹום ְְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשּבלים

ּבימֹות  הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי מכׁשרין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאינן

וחֹוצצין; ּומביאין ּכאילנֹות, הן הרי - והּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהחּמה
יונית. ּודלעת חמֹור, וירקֹות והּקיסֹוס, הארּוס, הן: ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָואּלּו

והּגזּוזטריֹות והּזיזין והּפרעֹות, הּסככֹות, בליטות וכן [סוגי ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָ
והּׁשקיפיןבכותל] והּׁשֹובכֹות, בהר], בליטות והּסלעין,[- , ְְְְְִִִַַַָָ

הקיר]והּגחירים מן היוצא שיפוע והּׁשננין[- סלע , [שיני ְְְְִִִַַָ
הר] וחֹוצצין.בראש מביאין אּלּו ּכל -ְְְִִִֵָ

האדם ואּלּו„. חֹוצצין: ולא ׁשאינן מביאין, עץ ּוכלי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּבמּדה ניידים]ּבאין הּכלים,[- ּככל ׁשהן מּפני - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּומחצלת  ּומּפץ וסדין ויריעה עֹור, ּכלי ּופׁשּוטי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומתטּמאין;
להם  ואין ּבלבד, מתּוחין אּלא אהלים, עׂשּויין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאינן
ואכלין  ׁשּמתּו, וחּיה ּובהמה ּכתלים; ׁשם ואין ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּפּוע
ׁשל  ורחים חֹוצץ; אינֹו טמא ׁשּדבר מכׁשרין, אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻטמאים
ואינן  מביאין, אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ּבכלל היא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיד,

ְִחֹוצצין.
והּירקֹות ואּלּו‰. הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹ

וכּפת  ׁשּמנינּו; ירקֹות הארּבעה מן חּוץ לּקרקע, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻהמחּברין
ערימת] והּמלח;[- והּגליד, והּכפֹור, והּׁשלג, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָהּברד,

למקֹום מּמקֹום כאן]והּדֹולג ורגל כאן רגל והּקֹופץ [- , ְְְִֵֵַַָָ
הּמּנפנפת וטּלית הּפֹורח, והעֹוף למקֹום, ,[ברוח]מּמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מביאין, לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּוספינה
הּמתקּים. אהל אינֹו ׁשהאהילּו, ּפי על ׁשאף - חֹוצצין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

.Â ּכבׁשקׁשר להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ
הּטמאה  את מביאה זֹו הרי - ּבאבן הּטּלית .ּכנף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

.Ê עץ]נסר גזיר ּתחת [- וטמאה הּמים, ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשּכבר  טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים הרי - האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצּדֹו

הּטמאה. את מביאה אינּה הּׁשטה, ׁשהּספינה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבארנּו,
.Áמּסכתאּלּו מביאין: ולא מחצלת]חֹוצצין, ּפרּוסה,[- ְְְְִִִֵֶֶַָֹ

-]וחבילי של והּמׁשּפלֹות[חבלים זבל]מּטה, סלי -], ְְֲִִֵֵַַַָ
ׁשאם [רשתות]והּסריגֹות חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

אחד  והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים, ׁשני ּבין חּלֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיה
ּביניהם  ׁשּיׁש ּפי על אף - ּוסתמֹו זה ּבחּלֹון מתּוח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאּלּו
הּׁשני; לּבית הּטמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין, אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֻאויר,

ּב ׁשם יהיה ׁשּלא ּבעיניוהּוא, אֹו אּלּו, חורי]סריגֹות -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ
היה  ׁשאם - טפח ּפֹותח לחבל, חבל ּבין אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשּפלֹות,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטמאה, ּבֹו ּתּכנס טפח, ּפֹותח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשם

יד  ¤¤ּפרק
ּבפחֹות ‡. מּמּנּו, יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻאין

ׁשּבין  אֹו לבית, ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. על ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמּטפח
והיתה  מרּבע, טפח על טפח ּבֹו יׁש אם - לעלּיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבית
ּפֹותח  ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ּבאחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻטמאה
הּׁשני  לאהל נכנסת ולא מּמּנּו, יֹוצאה הּטמאה אין - .טפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

האדם  אֹותֹו ׁשעׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׁשּיּכנס  ּכדי לאֹורה, האדם ׁשעׂשהּו חּלֹון אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלתׁשמיׁש;

ּכפּונדיֹון ׁשעּורֹו - האֹור מטבע]מּמּנּו יֹוצאה [- והּטמאה , ְְְְְְִִֶַָָָֻ
לחּלֹון  ונסמ אדם ּובא ּבּבית, טמאה היתה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּמּנּו.
אהל  עליו ׁשהאהיל אֹו ּכלי, ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור, ׁשל ְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹזה
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לֹו; יֹוצאה ׁשהּטמאה ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבצד
ּגלּוי  אּלא ּתקרה עליו ׁשאין הּוא לאֹורה, הּנעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּלֹון

לּׁשמׁש. ֶֶַהּוא
אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון - אדם ּבידי ׁשּלא הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ידי ׁשרצים, על מאליו ['נאכל' ְְֲִֶַַַָָ
ּפקּוקהמלחים] חּלֹון ׁשהיה אֹו אֹו[בפקק], הּפקק, ונּטל ְְִֶַַַָָָָ

אגרֹו מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו והּוא ׁשהיתה ף, ְְְְְְְְִִִֶֶָָָֹ
אם  אבל עליו. חׁשב ׁשּלא והּוא, אדם; ׁשל ּגדֹול ְְֲִֶֶַָָָָָָָֹֹּכראׁש
עליו  חׁשב טפח; ּבפֹותח ׁשעּורֹו לתׁשמיׁש, עליו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחׁשב

ּכמעׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה - ּבפּונדיֹון ׁשעּורֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָלמאֹור,
ׁשּלא ‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו, ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור

ׁשּבת  לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו, ׁשּקראֹו אֹו טיט, לֹו ,היה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רחב  על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם - מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונׁשאר
ּכסתּום. הּוא הרי מּכאן, ּפחֹות הּטמאה; את מביא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻהּגּודל,

ׂשבכה„. ּבּה והיה לאֹורה, העׂשּוי ּגדֹול רשת]חּלֹון -] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא  ּכפּונדיֹון, מּמּנה אחד ּבמקֹום יׁש אם - ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא
ּדּקין, הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ּומֹוציא הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
חּלֹון  וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון מהן ּבאחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואין

ּורפפֹות סבכֹות ּובּה לתׁשמיׁש, מנסרים]העׂשּויה רשתות -] ְְְְֲִַָָָָָ

ּומֹוציא; מביא מרּבע, טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּכסתּומה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָואם

מּפני ‰. ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה לאויר, ּגלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָחּלֹון
ׁשאמרנּו ּכמֹו לאֹורה, אּלא עׂשּויה חּוצה ׁשאינּה ּבית ּבנה . ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבּתים  ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה, ּתחת זֹו חּלֹון ונעׂשת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּה,
החּלֹון  ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח ׁשעּורּה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

[- הּתחּתֹון[חלקו החלון]- ׁשעּורֹו[של הּתקרה, ׁשּתחת ְְִִֶַַַַַָ
ׁשעּורֹו הּתקרה, מן ׁשּלמעלה ועליֹון טפח; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבפֹותח

לאויר. ּגלּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִֵֶָָּבפּונדיֹון,
.Âהחרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, נגר]החר ּפתּוח [- מקֹום ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מרקּה ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו [-מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
למשקוף] ׁשּסגר הידקה אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ונׁשאר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּכאגרֹוף  הּפתּוח היה אם אּלּו, ּבכל - הרּוח ּופתחֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדלת
ואם  זה; ּפתּוח ּבמקֹום לֹו ונכנסת מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה -ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּפחֹות ּכסתּום.היה  הּוא הרי מּכאגרֹוף, ְְְֲִֵֶָָָָ
.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה, ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעֹוׂשה

- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח  ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש, העׂשּויה ּכחּלֹון זה .הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
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ט  ¤¤ּפרק
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא [מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק  יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל  מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
לֹו·. ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד [שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר  ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם

נֹוטל  הּוא ארּבעה; להם נֹותן ׁשלׁשה,- הּבית מּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומפסיד
מי  ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ּבעל להם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנֹותן
להם  נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ּבׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנׂשּכר
ּדברים  ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ׁשלׁשה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מלאכּתן  היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ּבׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים?

הּבית  ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ׁשוה היא והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנּכרת,
טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹארּבעה;
ּבארּבעה  לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹועׂשּו
ּפי  על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה וׂשכר הּׁשליח והל ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה',
ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהרי
אמר  הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש עצמן; על קּבלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהרי
ּבארּבעה, להן ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, הּבית ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו
אּלא  ּדעּתם אין - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָואמרּו
ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,לפיכ ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּתן
אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין ארּבעה, ׁשוה אם -ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

המלאכה]ידּוע ׁשלׁשה.[שווי אּלא להם אין ׁשוה, אינֹו אֹו ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
להן  ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, הּבית ּבעל לֹו ְְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאמר
ּפי  על אף - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשלׁשה,
ׁשהרי  ׁשלׁשה; אּלא להם אין ארּבעה, ׁשוה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמלאכּתם

עליהם. וקּבלּו ׁשלׁשה, ְְְְֲִֵֶָָֹׁשמעּו
הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את [חזרו הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ

זה בהם] על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל אֹו ,ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתרעמת הלכּו[כעס]אּלא ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

העבודה] ּתבּואה,[למקום מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲִַַָָָָָֹ
לחה ּכׁשהיא ׂשדה ּומצאּו ׁשּׂשכרן [רטובה]ּפֹועלים אֹו , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

ּבעל  ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה הּׂשדה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלהׁשקֹות
אין  - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, מלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבית

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

zexiky zekld - mihtyn xtq - fenz b"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נֹותן  ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹלּפֹועלים
לּבא  טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ּכפֹועל ׂשכרם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהם
ׁשּלא  אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. מלאכה ועֹוׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹריקן,
וחזר  ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ּבּמלאכה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחילּו
יׂשראל  ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ּבחצי אפּלּו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ולא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדים",
קּבלן  ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ׁשהתחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר

לֹו ׁשמין של]הּוא, שווי משכרו ּׁשעתיד [ומורידין מה ִִֶַָָ
ּבין  הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ׁשהֹוזילּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹלעׂשֹות;
מה  לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר הּמלאכה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהּוזלה
ּבׁשּתי  לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? לעׂשֹות. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשעתיד

דינרים]סלעים לארג [ח' ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה  לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ארג סלעים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשּתי
ׁשקל  לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה היה אם לעׂשֹות. ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשעתיד

דינרים] יפה [ב' הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. את יגמר אֹו ,ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּדינרין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מלאכה. חצי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּמׁשרה  מן לעלֹות ּפׁשּתנֹו ּכגֹון - האבּוד ּבדבר אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָאבּוד.

בו] ששורין למת [מקום חלילין להביא חמֹור ׁשּׂשכר אֹו ,ְְֲֲִִִֵֶַָָ
אינֹו קּבלן, ואחד ּפֹועל אחד - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לכּלה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ׁשמע  אֹו ׁשחלה, ּכגֹון נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו לחזר ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

עליהן ׂשֹוכר - ּבֹו וחזר נאנס, לא ואם מת. לֹו [על ׁשּמת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
קצצּתי חשבונם] 'סלע להן: אֹומר מטען? ּכיצד מטען. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

יּתן  ולא מלאכּתם; ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים', ּוטלּו ּבֹואֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלכם,
הּׁשּתים, להם נתן ואפּלּו ּתחּלה. ּׁשּפסק מה אּלא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהם

ׂשֹוכר [מוציא]מחזיר עליהם? ׂשֹוכר ּכיצד הּתֹוספת. מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
וכל  ּתאבד; ׁשּלא מלאכּתם וגֹומרים אחרים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹֹֹּפֹועלים
לראׁשֹונים, ּׁשּפסק מה על האחרים הּפֹועלים לאּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיֹוסיף
ׁשל  ׂשכרם ּכדי עד ּכּמה? ועד הראׁשֹונים. מן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנֹוטל
להׁשלים  יׂשּכר - ידֹו ּתחת ממֹון להם היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹראׁשֹונים.
אף  ּפֹועל, לכל יֹום ּבכל זּוז חמּׁשים ארּבעים עד ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּמלאכה
ּדברים  ּבּמה ארּבע. אֹו ׁשלׁש הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

ּבׂשכרם לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין שלהם]אמּורים? [בשווי ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ
לׂשּכר  ּפֹועלים ׁשם יׁש אם אבל הּמלאכה. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹלהׁשלים
מלאכּת והׁשלם מאּלּו, ּוׂשכר 'צא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹּבׂשכרם,
אּלא  עליהם לֹו אין - קּבלן ּבין ׂשֹוכר  ּבין - ּתאבד' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
ּׁשעתיד  מה ולּקּבלן ּׁשעׂשה, מה לּׂשֹוכר וׁשמין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרעמת;

ֲַלעׂשֹות.
יאמר ‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

'לפני 'הריני לי]לֹו: ושלם גרם, ׂשכ [מזלך לֹו נֹותן אּלא ר , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
ּׁשעׂשה. ֶַָָמה

.Â ּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
אּלא  להם אין להּפסק, ּדרּכֹו אין אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנהר

ּׁשעׂשּו; מה העיר,ׂשכר ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּׁשעׂשּו; מה אּלא להם אין - הּיֹום ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיקּוהּו
מאליו  להּפסק ּדרּכֹו ואם זה. נהר ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידעּו
להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ׂשכר להם נֹותן -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

להם  אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, להׁשקֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשכרם
ׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ּׁשעׂשּו; מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא

נסּתּיעּו הּׁשמים מי מן אבל ּבפֹועל. אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יּטל  ּפעמים, ארּבע זֹו ׂשדה יׁשקה ׁשאם אריסֹו עם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּפסק
אינם  ּפעמים, ׁשני מׁשקין ׁשהם האריסין וכל הּפרֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצי
לדלֹות  הצר ולא הּמטר, ּובא הּפרֹות, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻנֹוטלין
ׁשהאריס  עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי נֹוטל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּולהׁשקֹות

ּכפֹועל. ואינֹו ְְְֵֵָֻּכׁשּתף,
.Ê וׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

אחרת [נשלמה] מלאכה לֹו יׁש אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכה
מה  לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוׂשּה מּמּנה, קּלה אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹותּה
הּכֹופרים  מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּיעׂשה,
לא  ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעֹובדי

ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן זה הרי - יחלה ּבמלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתעּׂשק
.Áלהביא הּפֹועל את  מּמקֹום [לבצע]הּׂשֹוכר ׁשליחּות ְְִִִֵֵֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא והל ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמקֹום,
ולא  מצא ולא והל לכרם, קנים להביא ׂשכרֹו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻמׁשלם.
לחֹולה, ּפרֹות להביא ׂשכרֹו ׁשלם. ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהביא
מה  'טל לֹו: יאמר לא - ׁשהבריא אֹו ׁשּמת ּומצאֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,'ּבׂשכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשהבאת

ֶָּבזה.
.Ë ּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר

חבירו]חברֹו בשדה וחֹוזר [העבידו ׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְֲֵֵֵָָ
הּמלאכה. ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָולֹוקח

.È וכּיֹוצא ּובקׁש ּבתבן עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׂשֹוכר
ׁשֹומעין  אין - 'ּבׂשכר ּׁשעׂשית מה 'טל לֹו: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבהן,

עליו מּׁשּקּבל ואם כמשכורת]לֹו. ותבן 'היל[קש לֹו: אמר ְִִִֵֵֶַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ׁשּלי' את אּטל ואני ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹׂשכר

.‡È עׂשה' לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת
'עדר  לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין הּיֹום'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
ללּקט  ׂשכרֹו אם אבל הּיֹום'. עּמי 'נּכׁש הּיֹום', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָעּמי

ׁשחסר ּכגֹון הּדגים [התמעט]מציאֹות, ללּקט ּוׂשכרֹו הּנהר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
מצא  ואפּלּו הּבית, לבעל מציאתֹו הרי - ּבאגם ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּנמצאין

מלא ּדינרין.ּכיס ִִִֵָָ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ג שני יום

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין - הּמׁשּכֹון על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּפרֹות  ׁשּמׁשּכנֹוׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבד  אם ,לפיכ ׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון  הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו; חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון,
יּׁשבע  - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטיס ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

זה ·. הרי ,'ל ואׁשמר לי  'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכל
ּבּבעלים מהכל]ׁשמירה ופטור הבעלים, לֹו:[עם אמר . ְְִִַַָָָ

הּיֹום  'הׁשאילני למחר', ל ואׁשמר הּיֹום לי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ'ׁשמר
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לֹו; יֹוצאה ׁשהּטמאה ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבצד
ּגלּוי  אּלא ּתקרה עליו ׁשאין הּוא לאֹורה, הּנעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּלֹון

לּׁשמׁש. ֶֶַהּוא
אֹו·. מים ׁשחררּוהּו ּכגֹון - אדם ּבידי ׁשּלא הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון

מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ידי ׁשרצים, על מאליו ['נאכל' ְְֲִֶַַַָָ
ּפקּוקהמלחים] חּלֹון ׁשהיה אֹו אֹו[בפקק], הּפקק, ונּטל ְְִֶַַַָָָָ

אגרֹו מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו והּוא ׁשהיתה ף, ְְְְְְְְִִִֶֶָָָֹ
אם  אבל עליו. חׁשב ׁשּלא והּוא, אדם; ׁשל ּגדֹול ְְֲִֶֶַָָָָָָָֹֹּכראׁש
עליו  חׁשב טפח; ּבפֹותח ׁשעּורֹו לתׁשמיׁש, עליו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחׁשב

ּכמעׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה - ּבפּונדיֹון ׁשעּורֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָלמאֹור,
ׁשּלא ‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו, ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור

ׁשּבת  לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו, ׁשּקראֹו אֹו טיט, לֹו ,היה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רחב  על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם - מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונׁשאר
ּכסתּום. הּוא הרי מּכאן, ּפחֹות הּטמאה; את מביא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻהּגּודל,

ׂשבכה„. ּבּה והיה לאֹורה, העׂשּוי ּגדֹול רשת]חּלֹון -] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא  ּכפּונדיֹון, מּמּנה אחד ּבמקֹום יׁש אם - ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא
ּדּקין, הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ּומֹוציא הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
חּלֹון  וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון מהן ּבאחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואין

ּורפפֹות סבכֹות ּובּה לתׁשמיׁש, מנסרים]העׂשּויה רשתות -] ְְְְֲִַָָָָָ

ּומֹוציא; מביא מרּבע, טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּכסתּומה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָואם

מּפני ‰. ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה לאויר, ּגלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָחּלֹון
ׁשאמרנּו ּכמֹו לאֹורה, אּלא עׂשּויה חּוצה ׁשאינּה ּבית ּבנה . ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבּתים  ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה, ּתחת זֹו חּלֹון ונעׂשת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּה,
החּלֹון  ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח ׁשעּורּה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

[- הּתחּתֹון[חלקו החלון]- ׁשעּורֹו[של הּתקרה, ׁשּתחת ְְִִֶַַַַַָ
ׁשעּורֹו הּתקרה, מן ׁשּלמעלה ועליֹון טפח; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבפֹותח

לאויר. ּגלּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִֵֶָָּבפּונדיֹון,
.Âהחרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, נגר]החר ּפתּוח [- מקֹום ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מרקּה ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו [-מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
למשקוף] ׁשּסגר הידקה אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ונׁשאר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ּכאגרֹוף  הּפתּוח היה אם אּלּו, ּבכל - הרּוח ּופתחֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדלת
ואם  זה; ּפתּוח ּבמקֹום לֹו ונכנסת מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה -ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּפחֹות ּכסתּום.היה  הּוא הרי מּכאגרֹוף, ְְְֲִֵֶָָָָ
.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה, ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעֹוׂשה

- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח  ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש, העׂשּויה ּכחּלֹון זה .הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
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ט  ¤¤ּפרק
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא [מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק  יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל  מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
לֹו·. ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד [שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר  ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם

נֹוטל  הּוא ארּבעה; להם נֹותן ׁשלׁשה,- הּבית מּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. אחד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּומפסיד
מי  ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ּבעל להם ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָנֹותן
להם  נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ּבׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנׂשּכר
ּדברים  ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ׁשלׁשה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מלאכּתן  היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ּבׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים?

הּבית  ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ׁשוה היא והרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנּכרת,
טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו להם אמר לא ׁשאּלּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹארּבעה;
ּבארּבעה  לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל לֹו אמר ארּבעה. ׁשוה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹועׂשּו
ּפי  על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה וׂשכר הּׁשליח והל ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה',
ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ארּבעה ׁשוה מלאכּתן ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהרי
אמר  הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש עצמן; על קּבלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהרי
ּבארּבעה, להן ואמר הּׁשליח והל ּבׁשלׁשה, הּבית ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו
אּלא  ּדעּתם אין - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָואמרּו
ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,לפיכ ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּתן
אינֹו ואם הּבית; מּבעל ארּבעה נֹוטלין ארּבעה, ׁשוה אם -ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

המלאכה]ידּוע ׁשלׁשה.[שווי אּלא להם אין ׁשוה, אינֹו אֹו ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
להן  ואמר הּׁשליח והל ּבארּבעה, הּבית ּבעל לֹו ְְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאמר
ּפי  על אף - הּבית' ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשלׁשה,
ׁשהרי  ׁשלׁשה; אּלא להם אין ארּבעה, ׁשוה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמלאכּתם

עליהם. וקּבלּו ׁשלׁשה, ְְְְֲִֵֶָָֹׁשמעּו
הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את [חזרו הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ

זה בהם] על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל אֹו ,ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתרעמת הלכּו[כעס]אּלא ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

העבודה] ּתבּואה,[למקום מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲִַַָָָָָֹ
לחה ּכׁשהיא ׂשדה ּומצאּו ׁשּׂשכרן [רטובה]ּפֹועלים אֹו , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ

ּבעל  ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה הּׂשדה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלהׁשקֹות
אין  - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, מלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבית
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נֹותן  ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ּכלּום; ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹלּפֹועלים
לּבא  טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ּכפֹועל ׂשכרם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהם
ׁשּלא  אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. מלאכה ועֹוׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹריקן,
וחזר  ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ּבּמלאכה. ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהתחילּו
יׂשראל  ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ּבחצי אפּלּו ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ולא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעבדים",
קּבלן  ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ׁשהתחיל? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר

לֹו ׁשמין של]הּוא, שווי משכרו ּׁשעתיד [ומורידין מה ִִֶַָָ
ּבין  הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ׁשהֹוזילּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹלעׂשֹות;
מה  לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר הּמלאכה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהּוזלה
ּבׁשּתי  לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? לעׂשֹות. ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשעתיד

דינרים]סלעים לארג [ח' ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה  לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ארג סלעים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשּתי
ׁשקל  לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה היה אם לעׂשֹות. ֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּׁשעתיד

דינרים] יפה [ב' הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. את יגמר אֹו ,ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא להם נֹותן אינֹו - ּדינרין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה מלאכה. חצי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּמׁשרה  מן לעלֹות ּפׁשּתנֹו ּכגֹון - האבּוד ּבדבר אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָאבּוד.

בו] ששורין למת [מקום חלילין להביא חמֹור ׁשּׂשכר אֹו ,ְְֲֲִִִֵֶַָָ
אינֹו קּבלן, ואחד ּפֹועל אחד - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לכּלה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹו
ׁשמע  אֹו ׁשחלה, ּכגֹון נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו לחזר ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

עליהן ׂשֹוכר - ּבֹו וחזר נאנס, לא ואם מת. לֹו [על ׁשּמת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
קצצּתי חשבונם] 'סלע להן: אֹומר מטען? ּכיצד מטען. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

יּתן  ולא מלאכּתם; ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים', ּוטלּו ּבֹואֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלכם,
הּׁשּתים, להם נתן ואפּלּו ּתחּלה. ּׁשּפסק מה אּלא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהם

ׂשֹוכר [מוציא]מחזיר עליהם? ׂשֹוכר ּכיצד הּתֹוספת. מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
וכל  ּתאבד; ׁשּלא מלאכּתם וגֹומרים אחרים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹֹֹּפֹועלים
לראׁשֹונים, ּׁשּפסק מה על האחרים הּפֹועלים לאּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיֹוסיף
ׁשל  ׂשכרם ּכדי עד ּכּמה? ועד הראׁשֹונים. מן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנֹוטל
להׁשלים  יׂשּכר - ידֹו ּתחת ממֹון להם היה ואם ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹראׁשֹונים.
אף  ּפֹועל, לכל יֹום ּבכל זּוז חמּׁשים ארּבעים עד ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּמלאכה
ּדברים  ּבּמה ארּבע. אֹו ׁשלׁש הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

ּבׂשכרם לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין שלהם]אמּורים? [בשווי ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ
לׂשּכר  ּפֹועלים ׁשם יׁש אם אבל הּמלאכה. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹלהׁשלים
מלאכּת והׁשלם מאּלּו, ּוׂשכר 'צא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹּבׂשכרם,
אּלא  עליהם לֹו אין - קּבלן ּבין ׂשֹוכר  ּבין - ּתאבד' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
ּׁשעתיד  מה ולּקּבלן ּׁשעׂשה, מה לּׂשֹוכר וׁשמין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתרעמת;

ֲַלעׂשֹות.
יאמר ‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר

'לפני 'הריני לי]לֹו: ושלם גרם, ׂשכ [מזלך לֹו נֹותן אּלא ר , ְְֲִֵֵֶֶַָָ
ּׁשעׂשה. ֶַָָמה

.Â ּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר
אּלא  להם אין להּפסק, ּדרּכֹו אין אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנהר

ּׁשעׂשּו; מה העיר,ׂשכר ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ּׁשעׂשּו; מה אּלא להם אין - הּיֹום ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיקּוהּו
מאליו  להּפסק ּדרּכֹו ואם זה. נהר ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידעּו
להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ׂשכר להם נֹותן -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

להם  אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, להׁשקֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשכרם
ׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ּׁשעׂשּו; מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָאּלא

נסּתּיעּו הּׁשמים מי מן אבל ּבפֹועל. אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
יּטל  ּפעמים, ארּבע זֹו ׂשדה יׁשקה ׁשאם אריסֹו עם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּפסק
אינם  ּפעמים, ׁשני מׁשקין ׁשהם האריסין וכל הּפרֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצי
לדלֹות  הצר ולא הּמטר, ּובא הּפרֹות, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻנֹוטלין
ׁשהאריס  עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות חצי נֹוטל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּולהׁשקֹות

ּכפֹועל. ואינֹו ְְְֵֵָֻּכׁשּתף,
.Ê וׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

אחרת [נשלמה] מלאכה לֹו יׁש אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכה
מה  לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוׂשּה מּמּנה, קּלה אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹותּה
הּכֹופרים  מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּיעׂשה,
לא  ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעֹובדי

ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן זה הרי - יחלה ּבמלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתעּׂשק
.Áלהביא הּפֹועל את  מּמקֹום [לבצע]הּׂשֹוכר ׁשליחּות ְְִִִֵֵֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא והל ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמקֹום,
ולא  מצא ולא והל לכרם, קנים להביא ׂשכרֹו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻמׁשלם.
לחֹולה, ּפרֹות להביא ׂשכרֹו ׁשלם. ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהביא
מה  'טל לֹו: יאמר לא - ׁשהבריא אֹו ׁשּמת ּומצאֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹוהל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,'ּבׂשכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשהבאת

ֶָּבזה.
.Ë ּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר

חבירו]חברֹו בשדה וחֹוזר [העבידו ׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְֲֵֵֵָָ
הּמלאכה. ּבזֹו ּׁשּנהנה מה מחברֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָולֹוקח

.È וכּיֹוצא ּובקׁש ּבתבן עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַהּׂשֹוכר
ׁשֹומעין  אין - 'ּבׂשכר ּׁשעׂשית מה 'טל לֹו: ואמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבהן,

עליו מּׁשּקּבל ואם כמשכורת]לֹו. ותבן 'היל[קש לֹו: אמר ְִִִֵֵֶַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ׁשּלי' את אּטל ואני ,ְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹׂשכר

.‡È עׂשה' לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, הּפֹועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָמציאת
'עדר  לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין הּיֹום'; מלאכה ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹעּמי
ללּקט  ׂשכרֹו אם אבל הּיֹום'. עּמי 'נּכׁש הּיֹום', ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָעּמי

ׁשחסר ּכגֹון הּדגים [התמעט]מציאֹות, ללּקט ּוׂשכרֹו הּנהר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
מצא  ואפּלּו הּבית, לבעל מציאתֹו הרי - ּבאגם ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּנמצאין

מלא ּדינרין.ּכיס ִִִֵָָ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ג שני יום

י  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. מעֹות ׁשהלוהּו ּבין - הּמׁשּכֹון על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּפרֹות  ׁשּמׁשּכנֹוׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבד  אם ,לפיכ ׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון  הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו; חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון,
יּׁשבע  - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטיס ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

זה ·. הרי ,'ל ואׁשמר לי  'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹּכל
ּבּבעלים מהכל]ׁשמירה ופטור הבעלים, לֹו:[עם אמר . ְְִִַַָָָ

הּיֹום  'הׁשאילני למחר', ל ואׁשמר הּיֹום לי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ'ׁשמר
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למחר', ואׁשאיל הּיֹום לי 'ׁשמר למחר', ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹואׁשאיל
ׂשכר  ׁשֹומרי נעׂשּו ּכּלן - למחר' ל ואׁשמר הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ'הׁשאילני

לזה. ֶֶָזה
ׂשכר ‚. ׁשֹומרי האּמנין ׁשּלּכל את 'טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

לקחּו[חפצך] ולא 'ּגמרּתיו', לֹו: ׁשאמר אֹו מעֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא
אמר  אם אבל חּנם; ׁשֹומר האּמן הרי - הּכלי את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
ׂשכר  נֹוׂשא הּוא עדין - 'ׁשּל את וטל מעֹות, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן:

ְֶָָּכׁשהיה.
לׁשּלם „. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין נתן נתן ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

אֹו וׁשּברן, מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחרׁש
מהן  ועׂשה ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעׂשֹות עצים לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתן
ּדמי  לֹו מׁשּלם - ׁשּנעׂשּו אחר ונׁשּברּו ּומגּדל ּתבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּדה
צמר  נתן הּכלי. ׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ּומגּדל; ּתבה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּדה

והקּדיחּתּו צבעֹו[שרפתו]לצּבע, צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן - יֹורה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם לצבעֹו לֹו ׁשּנתנ ֹו אֹו ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹּכעּור,
ּכּסא  ועׂשה נאה, ּכּסא מהם לעׂשֹות לחרׁש עצים נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאדם,
ּבעל  לֹו נֹותן ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם - ספסל אֹו ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָרע
נֹותן  הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכלי
ּבתּקנה  רֹוצה 'איני הּכלי: ּבעל אמר ּבלבד. הּׁשבח את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלֹו
ׁשֹומעין  אין - העצים' ּדמי אֹו הּצמר ּדמי לי ּתן אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹו,
,עצ ּדמי אֹו צמר ּדמי ל 'הא האּמן: אמר אם וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָֻלֹו.

ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין לֹו; ׁשֹומעין אין - '[ברווח]ול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁש עׂשה.הּכלי ְִֶַָָ

לטחֹון‰. חּטין לתתן[לטוחן]הּמֹולי ולא השרה , [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובין] והסרת ריכוך לצורך מרסן במים אֹו סּבין ְֲִַָָָֻֻועׂשאן

קליפות] עם נּפּולין [קמח ּפת ועׂשאֹו לנחּתֹום, קמח נתן ,ְְֲִִֶַַַַַָָ
מּפני [מתפורר] ּדמים, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה לטּבח, ּבהמה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

וׁשחט  ממחה, טּבח היה אם ,לפיכ ׂשכר. נֹוׂשאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהן
ׁשהּוא  ּפי על אף - ממחה אינֹו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבחּנם
לֹו ואמר לׁשלחני, ּדינר הּמראה וכן לׁשּלם. חּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבחּנם,
על  אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבׂשכר אם - רע ונמצא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ'יפה',
ראהּו, ּבחּנם ואם להתלּמד. צרי ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפי
אינֹו ואם להתלּמד; צרי ׁשאינֹו ּבקי, ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור;
ׁשּיאמר  והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבקי
ׁשהּוא  מראין הּדברים ׁשהיּו אֹו ,'סֹומ אני עלי' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלּׁשלחני:
ּבחּנם  ׁשעׂשה טּבח לאחרים. יראה ולא ראּיתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹסֹומ
ּבהן  ּכּיֹוצא וכל רע, ונמצא 'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻונּבל,
ראיה, הביאּו לא ואם ממחין; ׁשהם ראיה, להביא עליהם -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ְְִַמׁשּלמין.
.Â,הּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹומֹות

והפסיד ונטע והׁשּביח, ונטע חצי, הּקרקע [חלק ּובעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ
לא] וחלק לֹו,השביח ׁשּיׁש הּׁשבח חצי לֹו מחּׁשבין -ְְֲִִֵֶֶַַַ

על  התנה ואפּלּו הּׁשאר. ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומנּכין
הפס  ׁשאם אסמכּתאעצמֹו, זֹו הרי - ּכלּום יּטל לא [לא יד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹ
בליבו] זאת היה גמר ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

אם  וכן מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה, הּנֹוטע ׁשּיּטל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמנהגם

האריס ׁשּיּטל מנהגם יבול]היה תמורת -[העובד ׁשליׁש ְְִִִִֶָָָָָָֹ
ּבעל  ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה והׁשּביח הּנֹוטע נטע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם
מֹוריד  הּקרקע ּבעל הרי - אריס לּה להֹוריד צרי ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרקע
ּכלּום; מחלקֹו יפסיד ולא חציֹו, הּקרקע ּבעל ויּטל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹאריס,
ׁשהרי  לּנֹוטע, יהיה הּנׁשאר והּׁשתּות ׁשליׁש; האריס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויּטל

ּברצֹונֹו. עצמֹו ְְִִֵַסּלק
.Êׁשהפסיד הּמדינה לבני אילנֹות גדלו]הּנֹוטע וכן [לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל העיר ּבני ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטּבח
ּבּתינֹוקֹות  ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ּבּׁשטרֹות, ׁשּטעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסֹופר
ׁשאי  האּמנין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, לּמד אֹו לּמד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻולא
ּבלא  אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין, ּכמתרין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהתראה;

עליהן. הּצּבּור אֹותן והעמידּו הֹואיל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָּבמלאכּתן,

ה'תשע"ד  תמוז כ"ד שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
ּב‡. הּׂשכיר ׂשכר לּתן עׂשה "ּביֹומֹומצות ׁשּנאמר: זמּנֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבלא  עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ׂשכרֹו" ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹתּתן
על  לֹוקין ואין הּׁשמׁש". עליו תבֹוא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ואחד  האדם, ׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב הּוא ׁשהרי זה, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאו
ואם  ּבזמּנֹו; לּתן חּיב - הּכלים ׂשכר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשכר

ּתֹוׁשב וגר תעׂשה. ּבלא עֹובר זמּנֹו, לאחר שקיבל אחר [גוי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ
מצוות] אחר,ז' ואם ׂשכרֹו"; תּתן "ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש ,ְְְִִִֵֵֵַָ

תעׂשה. ּבלא עליו עֹובר ְֲֵֵֶַָָֹאינֹו
מּמּנּו·. נפׁשֹו את נטל ּכאּלּו - ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש ,ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבארּבע  ועֹובר נפׁשֹו". את נׂשא הּוא "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ועׂשה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹאזהרֹות,
עליו  תבֹוא "לא ּומּׁשּום ׂשכיר", ּפעּלת תלין "לא ְִִִִַָָָָָֹֹֻּומּׁשּום
זמּנֹו? הּוא איזה ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ּומּׁשּום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּׁשמׁש",
ּפעּלת  תלין "לא נאמר: ועליו הּלילה, ּכל ּגֹובה יֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשכיר
ועליו  הּיֹום, ּכל ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּבקר". עד אּת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׂשכיר
ׂשכיר  הּׁשמׁש". עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו, תּתן "ּביֹומֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר:
ּגֹובה  לילה ׁשל ׁשעֹות ּוׂשכיר הּיֹום, ּכל ּגֹובה יֹום ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשעֹות

ׁשּבת ׂשכיר הּלילה. ימים]ּכל ׂשכיר [שבעה חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
יצא  הּיֹום; ּכל ּגֹובה ּבּיֹום, יצא - ׁשב ּוע ׂשכיר ְִֶַַַָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. אֹותֹו ּכל ּגֹובה ְְֶַַַַָָָּבּלילה,
עׂשרה ‚. אחרֹו אפּלּו - והֹודיעֹו ּגמרּה לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

לֹו נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן, ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻימים
ּבל  מּׁשּום עֹובר חּמה, עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - הּיֹום ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבחצי

ּבזמּנֹו.ּתלין  לֹו לּתן וחּיב היא, ּכׂשכירּות ׁשהּקּבלנּות ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
אמר „. אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר

מּׁשּום  עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:
זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא [השליח]לפי ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

על  'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ׁשאין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלפי
אּלא  עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי הּבית', ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּבעל
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zexiky zekld - mihtyn xtq - fenz d"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ׁשּתבעֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹּבזמן
אחר  אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו

לו] לשלם לאחר ּפטּור.[נתן הרי - ְֲִֵֵָוקּבל
ׁשּכבר ‰. ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת  וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּדבריהם  ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמר ׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע
.Â ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
חפץ  ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל [קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבפֹועליו  טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין
הּׂשֹוכר [ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן  ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר [דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע  ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולא ׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל  ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים  הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום  ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו  מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום  עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ'לא
הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא אּלא ּכאן, לא הּׂשכיר ואם . ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשאמר  אֹו הּׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי על אף - ראיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהביא
זה  ודבר חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'היל' ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו

הזו] ּבפחי [השבועה הּׂשכיר יל ׁשּלא הּוא, חכמים ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתּקנת
ידעּו ולא ּבעדים, ּבׁשּׂשכרֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁש.
ּבעדים, ׁשּלא ׂשכרֹו אם אבל ּבזמּנֹו. ּותבעֹו לֹו, ּפסק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכּמה
קצץ  ׁשּלא הּסת הּבית ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאֹו
אּלא  אצלֹו לֹו נׁשאר ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

הּטענֹות. ּכל ּכדין ,'היל' לֹו ׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה
.Á,'לי קצצּת 'ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּנֹותן

אם  - האּמן ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל - 'אחת' אֹומר: ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻוהּוא
ּבנקיטת  נׁשּבע האּמן הרי ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא לטען ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻיכֹול

ּדמיה  ּכדי עד ּבׂשכרֹו, לטען ויכֹול ונֹוטל; יצאת חפץ ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לטען  יכֹול ואינֹו חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹטּלית
ואם  הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשבּועת  אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכדין  זה ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת הֹודה אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה

ִַָהּׂשכיר.

.Ë ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע ׁשּבא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׂשכיר
ּבׁשבּועה עליו נוספות]מגלּגלין נׁשּבע [תביעות אּלא ּכלל; ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ

מן  חּוץ מקּלין, אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
לֹו: ואֹומרים ּתחּלה, לֹו ּופֹותחין עליו; ׁשּמקּלין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהּׂשכיר
ּפרּוטה  ׂשכרֹו היה אפּלּו וטל'. הּׁשבע ,עצמ ּתצער ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'אל
ּבׁשבּועה. אּלא יּטל לא - 'נתּתיה' אֹומר הּבית ּובעל ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹאחת,
אחת  ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוכן

ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה, אּלא אֹותּה יּטל לא -ְְִִֵֶֶָָָָֹֹ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ה רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
ועדין ‡. הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר עֹוׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹועלים

מלאכּתֹו נגמרה ּבמחּבר,[למעשר]לא ּבין ּבתלּוׁש ּבין , ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ
מצּוה  הּבית ּבעל הרי - הּמלאכה ּגמירת הן מעׂשיהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻויהיּו
תבא  "ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשין ּׁשהן מּמה לאכל אֹותן ֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּניח
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ."רע ּבקמת תבא ּכי וכּו' רע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכרם

ּב אּלא מדּבר הּכתּוב לא [והראיה:]ׂשכיר;ׁשאין אּלּו וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלֹו, ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו הּתיר מי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשכרֹו,
ּברׁשּות  תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ אּלא מּדעּתֹו? ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּתאכל. לעבֹודה, ְֲִַַַָָֹהּבעלים
ׁשהעֹוׂשה ·. ּבמחּבר? לעֹוׂשה ּבתלּוׁש, העֹוׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּולחּלה, למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּבדבר אֹוכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש,
אּלא  אֹוכל אינֹו וקֹוצר, ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֻוהעֹוׂשה
ׁשּימּלאּנּו, עד ּבּסל ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכׁשּיגמר

-[ירוקן]וינּפץ וימּלאּנּו ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
אבדה  הׁשב מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר אּלא אֹוכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינֹו

אֹוכלין [זמן] הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים אמרּו ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָלּבעלים,
מאּמן ּכדי [שורה]ּבהליכתן - הּגת מן ּובחזירתן לאּמן ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו מּמלאכּתן יבּטלּו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבטלין. מהּלכין ּכׁשהן ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּמלאכה

ּגמר ‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל
לא  "וחרמׁש ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף"
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו; חרמׁש יניף לא .ּבקצירה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

על  יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ּפֹועל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
"ואל  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ונֹותן ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכילתֹו
אכל  ׁשאם - אּלּו לאוין ׁשני על לֹוקין ואין תּתן". לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכלי

לׁשּלם. חּיב ,הֹולי ְִֵַַָאֹו
והמחּבץ„. אֹוכל,[גבינה]והמגּבן[חמאה]החֹולב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ

אף  - ּובׁשּומין ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני
- ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין קטּנים ׁשּתֹולׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
צרי ואין מלאכה. ּגמר מעׂשיהן ׁשאין מּפני אֹוכל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ּכּמקׁשאֹות  המחּבר ּדבר וכל ּופרּדסים, ּגּנֹות ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻלֹומר

קישואין] ּכלל.[שדה אֹוכלין ׁשאינן - ְְְְִִֵֶַָָָוהּמדלעֹות
מּפני [מפריד]הּבֹודל‰. אֹוכל, אינֹו ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוׂשה למעׂשר. מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנגמרה
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למחר', ואׁשאיל הּיֹום לי 'ׁשמר למחר', ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹואׁשאיל
ׂשכר  ׁשֹומרי נעׂשּו ּכּלן - למחר' ל ואׁשמר הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ'הׁשאילני

לזה. ֶֶָזה
ׂשכר ‚. ׁשֹומרי האּמנין ׁשּלּכל את 'טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

לקחּו[חפצך] ולא 'ּגמרּתיו', לֹו: ׁשאמר אֹו מעֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא
אמר  אם אבל חּנם; ׁשֹומר האּמן הרי - הּכלי את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
ׂשכר  נֹוׂשא הּוא עדין - 'ׁשּל את וטל מעֹות, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן:

ְֶָָּכׁשהיה.
לׁשּלם „. חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין נתן נתן ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

אֹו וׁשּברן, מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלחרׁש
מהן  ועׂשה ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעׂשֹות עצים לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתן
ּדמי  לֹו מׁשּלם - ׁשּנעׂשּו אחר ונׁשּברּו ּומגּדל ּתבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּדה
צמר  נתן הּכלי. ׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ּומגּדל; ּתבה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּדה

והקּדיחּתּו צבעֹו[שרפתו]לצּבע, צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן - יֹורה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם לצבעֹו לֹו ׁשּנתנ ֹו אֹו ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹּכעּור,
ּכּסא  ועׂשה נאה, ּכּסא מהם לעׂשֹות לחרׁש עצים נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאדם,
ּבעל  לֹו נֹותן ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם - ספסל אֹו ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָרע
נֹותן  הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכלי
ּבתּקנה  רֹוצה 'איני הּכלי: ּבעל אמר ּבלבד. הּׁשבח את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלֹו
ׁשֹומעין  אין - העצים' ּדמי אֹו הּצמר ּדמי לי ּתן אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹו,
,עצ ּדמי אֹו צמר ּדמי ל 'הא האּמן: אמר אם וכן ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָֻלֹו.

ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין לֹו; ׁשֹומעין אין - '[ברווח]ול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁש עׂשה.הּכלי ְִֶַָָ

לטחֹון‰. חּטין לתתן[לטוחן]הּמֹולי ולא השרה , [לא ְְְִִִַָָָֹ
סובין] והסרת ריכוך לצורך מרסן במים אֹו סּבין ְֲִַָָָֻֻועׂשאן

קליפות] עם נּפּולין [קמח ּפת ועׂשאֹו לנחּתֹום, קמח נתן ,ְְֲִִֶַַַַַָָ
מּפני [מתפורר] ּדמים, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה לטּבח, ּבהמה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

וׁשחט  ממחה, טּבח היה אם ,לפיכ ׂשכר. נֹוׂשאי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהן
ׁשהּוא  ּפי על אף - ממחה אינֹו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבחּנם
לֹו ואמר לׁשלחני, ּדינר הּמראה וכן לׁשּלם. חּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבחּנם,
על  אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבׂשכר אם - רע ונמצא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ'יפה',
ראהּו, ּבחּנם ואם להתלּמד. צרי ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפי
אינֹו ואם להתלּמד; צרי ׁשאינֹו ּבקי, ׁשּיהיה והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור;
ׁשּיאמר  והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבקי
ׁשהּוא  מראין הּדברים ׁשהיּו אֹו ,'סֹומ אני עלי' ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלּׁשלחני:
ּבחּנם  ׁשעׂשה טּבח לאחרים. יראה ולא ראּיתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹסֹומ
ּבהן  ּכּיֹוצא וכל רע, ונמצא 'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻונּבל,
ראיה, הביאּו לא ואם ממחין; ׁשהם ראיה, להביא עליהם -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻ

ְְִַמׁשּלמין.
.Â,הּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹומֹות

והפסיד ונטע והׁשּביח, ונטע חצי, הּקרקע [חלק ּובעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ
לא] וחלק לֹו,השביח ׁשּיׁש הּׁשבח חצי לֹו מחּׁשבין -ְְֲִִֵֶֶַַַ

על  התנה ואפּלּו הּׁשאר. ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומנּכין
הפס  ׁשאם אסמכּתאעצמֹו, זֹו הרי - ּכלּום יּטל לא [לא יד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹ
בליבו] זאת היה גמר ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

אם  וכן מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה, הּנֹוטע ׁשּיּטל ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמנהגם

האריס ׁשּיּטל מנהגם יבול]היה תמורת -[העובד ׁשליׁש ְְִִִִֶָָָָָָֹ
ּבעל  ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה והׁשּביח הּנֹוטע נטע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם
מֹוריד  הּקרקע ּבעל הרי - אריס לּה להֹוריד צרי ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרקע
ּכלּום; מחלקֹו יפסיד ולא חציֹו, הּקרקע ּבעל ויּטל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹאריס,
ׁשהרי  לּנֹוטע, יהיה הּנׁשאר והּׁשתּות ׁשליׁש; האריס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויּטל

ּברצֹונֹו. עצמֹו ְְִִֵַסּלק
.Êׁשהפסיד הּמדינה לבני אילנֹות גדלו]הּנֹוטע וכן [לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל העיר ּבני ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטּבח
ּבּתינֹוקֹות  ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ּבּׁשטרֹות, ׁשּטעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסֹופר
ׁשאי  האּמנין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, לּמד אֹו לּמד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻולא
ּבלא  אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין, ּכמתרין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהתראה;

עליהן. הּצּבּור אֹותן והעמידּו הֹואיל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָּבמלאכּתן,

ה'תשע"ד  תמוז כ"ד שלישי יום

יא  ¤¤ּפרק
ּב‡. הּׂשכיר ׂשכר לּתן עׂשה "ּביֹומֹומצות ׁשּנאמר: זמּנֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּבלא  עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ׂשכרֹו" ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹתּתן
על  לֹוקין ואין הּׁשמׁש". עליו תבֹוא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעׂשה,
ואחד  האדם, ׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב הּוא ׁשהרי זה, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאו
ואם  ּבזמּנֹו; לּתן חּיב - הּכלים ׂשכר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשכר

ּתֹוׁשב וגר תעׂשה. ּבלא עֹובר זמּנֹו, לאחר שקיבל אחר [גוי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ
מצוות] אחר,ז' ואם ׂשכרֹו"; תּתן "ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש ,ְְְִִִֵֵֵַָ

תעׂשה. ּבלא עליו עֹובר ְֲֵֵֶַָָֹאינֹו
מּמּנּו·. נפׁשֹו את נטל ּכאּלּו - ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש ,ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבארּבע  ועֹובר נפׁשֹו". את נׂשא הּוא "ואליו ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ועׂשה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹאזהרֹות,
עליו  תבֹוא "לא ּומּׁשּום ׂשכיר", ּפעּלת תלין "לא ְִִִִַָָָָָֹֹֻּומּׁשּום
זמּנֹו? הּוא איזה ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ּומּׁשּום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָהּׁשמׁש",
ּפעּלת  תלין "לא נאמר: ועליו הּלילה, ּכל ּגֹובה יֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשכיר
ועליו  הּיֹום, ּכל ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּבקר". עד אּת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׂשכיר
ׂשכיר  הּׁשמׁש". עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו, תּתן "ּביֹומֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר:
ּגֹובה  לילה ׁשל ׁשעֹות ּוׂשכיר הּיֹום, ּכל ּגֹובה יֹום ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשעֹות

ׁשּבת ׂשכיר הּלילה. ימים]ּכל ׂשכיר [שבעה חדׁש, ׂשכיר , ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
יצא  הּיֹום; ּכל ּגֹובה ּבּיֹום, יצא - ׁשב ּוע ׂשכיר ְִֶַַַָָָָָָָָׁשנה,

הּלילה. אֹותֹו ּכל ּגֹובה ְְֶַַַַָָָּבּלילה,
עׂשרה ‚. אחרֹו אפּלּו - והֹודיעֹו ּגמרּה לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

לֹו נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן, ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻימים
ּבל  מּׁשּום עֹובר חּמה, עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - הּיֹום ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבחצי

ּבזמּנֹו.ּתלין  לֹו לּתן וחּיב היא, ּכׂשכירּות ׁשהּקּבלנּות ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
אמר „. אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר

מּׁשּום  עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:
זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא [השליח]לפי ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

על  'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ׁשאין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלפי
אּלא  עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי הּבית', ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּבעל
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אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ׁשּתבעֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹּבזמן
אחר  אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו

לו] לשלם לאחר ּפטּור.[נתן הרי - ְֲִֵֵָוקּבל
ׁשּכבר ‰. ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה

עת  וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר
ּדבריהם  ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמר ׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע
.Â ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:
חפץ  ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל [קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבפֹועליו  טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין
הּׂשֹוכר [ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן  ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר [דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע  ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולא ׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל  ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים  הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום  ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו  מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום  עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
.Ê:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ'לא
הראיה  עליו מחברֹו הּמֹוציא אּלא ּכאן, לא הּׂשכיר ואם . ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשאמר  אֹו הּׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי על אף - ראיה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהביא
זה  ודבר חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'היל' ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו

הזו] ּבפחי [השבועה הּׂשכיר יל ׁשּלא הּוא, חכמים ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתּקנת
ידעּו ולא ּבעדים, ּבׁשּׂשכרֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁש.
ּבעדים, ׁשּלא ׂשכרֹו אם אבל ּבזמּנֹו. ּותבעֹו לֹו, ּפסק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכּמה
קצץ  ׁשּלא הּסת הּבית ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאֹו
אּלא  אצלֹו לֹו נׁשאר ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

הּטענֹות. ּכל ּכדין ,'היל' לֹו ׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה
.Á,'לי קצצּת 'ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּנֹותן

אם  - האּמן ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל - 'אחת' אֹומר: ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻוהּוא
ּבנקיטת  נׁשּבע האּמן הרי ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא לטען ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻיכֹול

ּדמיה  ּכדי עד ּבׂשכרֹו, לטען ויכֹול ונֹוטל; יצאת חפץ ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לטען  יכֹול ואינֹו חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, מּתחת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹטּלית
ואם  הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו לקּוחה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשבּועת  אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ראיה הביא ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלא
ּכדין  זה ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת הֹודה אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה

ִַָהּׂשכיר.

.Ë ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע ׁשּבא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׂשכיר
ּבׁשבּועה עליו נוספות]מגלּגלין נׁשּבע [תביעות אּלא ּכלל; ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ

מן  חּוץ מקּלין, אין הּנׁשּבעין ּולכל ויּטל. נטל, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
לֹו: ואֹומרים ּתחּלה, לֹו ּופֹותחין עליו; ׁשּמקּלין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהּׂשכיר
ּפרּוטה  ׂשכרֹו היה אפּלּו וטל'. הּׁשבע ,עצמ ּתצער ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'אל
ּבׁשבּועה. אּלא יּטל לא - 'נתּתיה' אֹומר הּבית ּובעל ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹאחת,
אחת  ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ונֹוטל, הּנׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוכן

ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה, אּלא אֹותּה יּטל לא -ְְִִֵֶֶָָָָֹֹ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ה רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
ועדין ‡. הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר עֹוׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹועלים

מלאכּתֹו נגמרה ּבמחּבר,[למעשר]לא ּבין ּבתלּוׁש ּבין , ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ
מצּוה  הּבית ּבעל הרי - הּמלאכה ּגמירת הן מעׂשיהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻויהיּו
תבא  "ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשין ּׁשהן מּמה לאכל אֹותן ֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּניח
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ."רע ּבקמת תבא ּכי וכּו' רע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכרם

ּב אּלא מדּבר הּכתּוב לא [והראיה:]ׂשכיר;ׁשאין אּלּו וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלֹו, ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו הּתיר מי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשכרֹו,
ּברׁשּות  תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ אּלא מּדעּתֹו? ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּתאכל. לעבֹודה, ְֲִַַַָָֹהּבעלים
ׁשהעֹוׂשה ·. ּבמחּבר? לעֹוׂשה ּבתלּוׁש, העֹוׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה

ּולחּלה, למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּבדבר אֹוכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש,
אּלא  אֹוכל אינֹו וקֹוצר, ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֻוהעֹוׂשה
ׁשּימּלאּנּו, עד ּבּסל ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון עבֹודתֹו; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּכׁשּיגמר

-[ירוקן]וינּפץ וימּלאּנּו ויבצר ויחזר אחר, למקֹום הּסל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
אבדה  הׁשב מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא אחר אּלא אֹוכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינֹו

אֹוכלין [זמן] הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים אמרּו ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָלּבעלים,
מאּמן ּכדי [שורה]ּבהליכתן - הּגת מן ּובחזירתן לאּמן ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו מּמלאכּתן יבּטלּו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבטלין. מהּלכין ּכׁשהן ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּמלאכה

ּגמר ‚. ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל
לא  "וחרמׁש ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף"
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו; חרמׁש יניף לא .ּבקצירה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

על  יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ּפֹועל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
"ואל  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ונֹותן ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכילתֹו
אכל  ׁשאם - אּלּו לאוין ׁשני על לֹוקין ואין תּתן". לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכלי

לׁשּלם. חּיב ,הֹולי ְִֵַַָאֹו
והמחּבץ„. אֹוכל,[גבינה]והמגּבן[חמאה]החֹולב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ

אף  - ּובׁשּומין ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני
- ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין קטּנים ׁשּתֹולׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
צרי ואין מלאכה. ּגמר מעׂשיהן ׁשאין מּפני אֹוכל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ּכּמקׁשאֹות  המחּבר ּדבר וכל ּופרּדסים, ּגּנֹות ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻלֹומר

קישואין] ּכלל.[שדה אֹוכלין ׁשאינן - ְְְְִִֵֶַָָָוהּמדלעֹות
מּפני [מפריד]הּבֹודל‰. אֹוכל, אינֹו ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

ּבהן  וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוׂשה למעׂשר. מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנגמרה
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לבר ׁשּׂשכרן ּכגֹון ׁשעּׂשר, לנּפח [לברור]אחר אֹו צרֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
לא [לנפות] ׁשעדין אֹוכלין, אּלּו הרי - לטחן אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָֹֹאֹותן

והמקּטף הּלׁש אבל לחּלה. מלאכּתן [עורך]נגמרה ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
ואין  לחּלה, מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני אֹוכל, אינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהאֹופה
מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין מּדבר אּלא אֹוכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

ּולחּלה. ְְֲֵַַָלמעׂשר
.Âדבילה]עּגּוליו[נתפרדו]נתּפרסּו ונתּפּתחּו[של , ְְְְְִִִַָָ

אּלּו הרי - ּבהן לעׂשֹות ּוׂשכרן ּדלּועיו, ונתחּתכּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָחבּיֹותיו,
הן  והרי למעׂשר, ונקּבעּו מלאכּתן נגמרּו ׁשהרי יאכלּו; ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלא

הֹודיען לא ואם אין [מלכתחילה]טבל. ּומאכילן. מעּׂשר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
."רע "ּבכרם ׁשּנאמר: הקּדׁש, ּבׁשל אֹוכלין ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַהּפֹועלים

.Êאּלּו הרי ׁשּלֹו, רבעי ּבנטע לעׂשֹות הּפֹועלין את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׂשכר
ּומאכילן  ּפֹודה הֹודיען, לא ואם יאכלּו; .לא ְְֲִִִֶַָָֹֹֹ

.Á הּקֹוצרוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק  והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
הּתֹורה. מן אֹוכלין אּלּו הרי אּלּו, ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

.Ë,הּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות ּגּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי
מהלכת  אֹוכלין - למעׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשעדין

המנהג][מ מדינה אבל כח מעׂשה. ּכעֹוׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ; ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין מאבריו, ּבאבר עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאם

הּתֹורה. מן אֹוכל זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶַָּבכתפֹו
.È לא ּבענבים, ּבענבים; יאכל לא ּבתאנים, עֹוׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבתאנים  והעֹוׂשה יאכל ענבים". ואכלּת "ּבכרם, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ודבר  ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו זֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבגפן

קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבין  אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ׁשעּור על הּבית ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַֹעם
למץ  לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ּדבר ּבכל ּבין ּבפת, ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמלח,

השאר] ולזרוק ענבים [למצוץ "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָּבענבים,
הּׁשּבלין  לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ."ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹּכנפׁש

ּכנפׁש",[למתקן]ּבאּור ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: - ואֹוכל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבים

.‡È ל ּגּסה אסּור אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מה לאכל פֹועל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
עצמֹו[מרובה] למנע לֹו ּומּתר ."ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ,ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קּׁשּות [מלאכול] לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. הּיפֹות, מקֹום ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
וכֹותבֹות[קישואין] ּבדינר, -[תמרים]אפּלּו ּבדינר אפּלּו ְְְֲֲִִִִָָָ

;"ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ּכסף, ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי על  ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
סֹותם  ויהיה רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את מלּמדין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

ּבפניו הּפתח מלשוכרו]את אֹו[ימנעו ארּבע מׁשּמר היה . ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ
מּכל  אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא ערמֹות, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמׁש

חׁשּבֹון לפי ואחת בשווה]אחת -]. ְְְִֶַַַַ
.·Èהלכּו ׁשּלא אֹוכלין [דרכו]הּפֹועלים - ּבּגת וערב ׁשתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבענבים  אּלא עֹוׂשין אינן ׁשעדין יין; ׁשֹותין ואין ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבים,
להן  יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת, ּומּׁשּידרכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבד.
עֹוׂשין  הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות הענבים, מן ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

ּוביין. ְֲִִַַָּבענבים
.‚È'אֹוכל ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי 'ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ׁשּנטלּתי [במקומי] מּזה מעט נֹותן 'הריני ׁשאמר: אֹו ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זכתה [לעצמי]לאכל ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹֹ

עֹוׂש ׁשהיה נזיר אפּלּו עצמֹו. לּפֹועל אּלא ּבענבים,ּתֹורה ה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי 'ּתנּו ְְְְְִִִֵַַָָואמר:

.„È והתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא  הּוא לא עֹוׂשין ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם

אֹוכלין  אינן אּלּו הרי - אמּורים?הם ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
היּו ואם מחלּו. והרי ּדעת, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבגדֹולים,
אֹוכלין  ׁשאינן יאכלּו, ׁשּלא עליהן לפסק יכֹול אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹקטּנים,

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהן, מּׁשל אֹו אביהן ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"ד  תמוז כ"ו חמישי יום

יג  ¤¤ּפרק
קרקע,‡. ּבגּדּולי עֹוׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה

ּבתלּוׁש ּבין ּבמחּבר עד ּבין ּגּבּה, ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ּפֹורקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתהיה

לֹוקה,·. - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּכל  ואחד הּׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו"; ׁשֹור תחסם "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
הּדׁש, ואחד טהֹורין. ּבין טמאין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר  ולא קרקע; ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ּכל ׁשאר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

ּבהוה אּלא ּבדיׁשֹו" הּפֹועל,[במצוי]"ׁשֹור את והחֹוסם . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
החֹוסם  ואחד מלאכה, ּבׁשעת אֹותּה החֹוסם אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור.
חסמּה אפּלּו חסּומה; והיא מלאכה ּבּה ועׂשה מּקדם ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹאֹותּה

-[בגערה]ּבקֹול ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה, ׂשכר לֹוקה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
קּבין  ּוׁשלׁשת לפרה, קּבין ארּבעת לּבעלים ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלֹוקה;

חּיב לחמֹור: ואינֹו ּבמזֹונֹותיה; נתחּיב מׁשיכה, ׁשּמּׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
חסּומה. ּבּה ׁשּידּוׁש עד ְֲֶַַָָָמלקּות,

ּגֹוי‚. ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּבל [וחסם]יׂשראל מּׁשּום עֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּבל  מּׁשּום עֹובר אינֹו יׂשראל, ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש וגֹוי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתחסם;
קֹוץ  לֹו יׁשב ּבּה'; ודּוׁש ּפרתי, 'חסם לגֹוי: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹּתחסם.
מּבחּוץ, ארי לּה הרּביץ אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה ודׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפיה,
ּפרס  מׁשקּה; ואינֹו צמאה, היתה מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי הּדיׁש, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעֹור
לבני  רע ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא הּדבר היה לֹוקה. ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור,
ּתתריז  ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעים

על [תשלשל] אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר -ְְְִִֶֶַָָָָָָֹֻ
נהנית. אינּה והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהניתּה,

ּבּה„. ּדׁש הּכהן ׁשהיה יׂשראל ׁשל ּבתרּומה,ּפרה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשני, ּבמעׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּובתרּומת

ׁשּירט לפי ּתבּואה ּגּבי על המהּלכֹות להן [התעקם]ּופרֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מּפני  אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּדר
ׁשני, ּובמעׂשר ּבתרּומֹות ּדׁשֹות היּו אם - העין ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמראית

ּבקּלסטרין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו מעט [שק]מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ְִֶֶׁשּבפיהן.

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעׂשר מעשר]הּדׁש ּובתרּומת [ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"ּבל  מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ּובגּדּולי ּדמאי, ׁשל  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמעׂשר

ְַֹּתחסם".
.Âּולסּגפּה ּפרתֹו להרעיב הּבית ּבעל ׁשּתאכל רּׁשאי ּכדי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
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עמיר  ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי ׁשּדׁשה. ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה
קש] ּבֹו,[אגודות ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ

יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ּבעל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹרּׁשאי
ּכדי  ּבציר, ּפּתן את לטּבל ּפֹועלין ורּׁשאין הרּבה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹענבים
לעׂשֹות  רּׁשאי הּפֹועל אין אבל הרּבה. ענבים ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאכלּו
ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהׂשּכיר ּבּלילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכּתֹו
ּומסּגף  מרעיב יהיה ולא ׁשחרית; ּולהׂשּכירּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹערבית,

מזֹונֹותיו ּומאכיל מלאכּתֹו[שלו]עצמֹו, ּגזל מּפני לבניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
יעׂשה  ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ּכחֹו יּכׁשל ׁשהרי הּבית, ּבעל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשל

ּבכח. ְְַָָֹמלאכה
.Ê ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

הּבית,יעּכבּנּו ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ - ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ
ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויבּטל
הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על לדקּדק חּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ּברכה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמים
אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב וכן ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹאֹותּה.
זאת  ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את עבדּתי ּכחי ּבכל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ׁשּנאמר: הּזה, ּבעֹולם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאף
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תמוז כ"ז שישי יום
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(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדין יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

א  ¤¤ּפרק
מּטלטלין ‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ּכגֹון  ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמחברֹו,
הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּבה
- מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל "ּכי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּנאמר:
אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ׁשּלם עּמֹו, אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעליו
מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה. ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשּנאנס
אם  אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלחרׁש
ׁשרכב  אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה, ׁשּיחרׁש קדם ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמתה
- רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ּדׁש אֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָעליה
ּבהמה  הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב זה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, למקֹום ּבּה ליל ְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָמחברֹו
ּבׁשעת  ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, למּלאת ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ,ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּדר
ׁשּפּצל  ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו לפּצל קרּדם ׁשּׁשאל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמּלּוי,
ׁשּלא  ּפטּור; זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּבּקּוע, מחמת ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבֹו

ׁשּנה. לא והרי זֹו, מלאכה ּבֹו לעׂשֹות אּלא ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשאל
ׁשּבׁשעת ·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

מקֹום  ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם - מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
נאנסה  אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּבני
הביא  לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא מלאכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבׁשעת

חרּבתֹו, ּבתֹו ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה מׁשּלם. ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹראיה,
ּבֹו למּלאת ּדלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין העדים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין
אף  יּפטר ראיה, הביא אם - ּבּבֹור ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
ּבׁשעת  ׁשּמתה הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשבּועה;

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. .מלאכה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּׁשמין ‚. ּכדר לֹו ׁשמין ונׁשּבר, מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנּזקין:
ּומׁשּלם  הּׁשבּורים, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ּומחזיר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָעּתה;
ּומׁשּלם  הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה אם וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהּפחת.

.הּפחת  ְַָ
עד „. ׁשּמׁשכּה, מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

מה  לׁשּלם חּיב ּבׂשרּה, ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָסֹוף
ּבדמיה  ּפטּור,ּׁשּפחתה - מלאכה מחמת ּבׂשרּה ּכחׁש ; ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכחׁש. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל ‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו ּכלי מחברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

בחזרה]מחזירֹו קצּוב [נוטלו לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
מּתחת  להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין וזכה, ׁשּמׁש ּכיון -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הרי  - הּׁשֹואל מת ואפּלּו הּׁשאלה; זמן סֹוף עד ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָידֹו
- הּוא ּדין הּזמן. סֹוף עד ּבּׁשאלה מׁשּתּמׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָהּיֹורׁשין
ּומקּבל  ׁשּנתן; ּבּדמים עֹולם קנין הּגּוף קֹונה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלֹוקח,

ה  קנה קנה מּתנה, והּׂשֹוכר, ּכלּום; נתן ולא עֹולם קנין ּגּוף ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
המושכר]הּגּוף ּבּדמים [הדבר קצּוב זמן עד לפרֹותיו ְְִֵַַַַָָָ

ּכׁשם  ּכלּום. נתן ולא לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל, ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנתן;
הּמׁשאיל  ּכ - לעֹולם לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכמֹוכר, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּנֹותן
להן  הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר לעֹולם יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכּמׂשּכיר,
ׁשהיא  ּדּמּו ּבאנסיה. חּיבין אינן ּומתה, ׁשאּולה ּפרה ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאביהם
ּבזֹול  ּבׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה ּוטבחּוה אביהם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

שליש] אֹו[פחות ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם .ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
מּנכסיו. ּדמיה את מׁשּלמין - ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּטבחּוה

.Âּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעׂשֹות מחברֹו ּכלי אין הּׁשֹואל - ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ
אֹותּה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ידֹו, מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני  למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
לׁשם  ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל, מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.ויחזר  ְֲַֹ
.Ê'הּזה הּפרּדס ּבֹו לעדר קרּדם 'הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר

ּפרּדס  ּבֹו לעדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו עֹודר -ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה  אחד, ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם 'ּפרּדס' לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
ּכל  ּבֹו עֹודר ׁשּלֹו, ּפרּדסים ּבֹו לעדר ׁשאלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר  ּבעדירה, הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה [קת]הּנּצב[אפילו]לֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. .ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Á הׁשאילני' לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל

זה  ּדבר מׁשאילני אּתה 'אין ּכלֹומר: ,'ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ׁשאין  ,ּונדיבּות לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
הּמׁשאיל  מּיד קנּו אם - 'אר אם הּזמן, על מקּפיד ְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָאּתה
ׁשּיבּטל  עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה ּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ואין  ׁשיריו. אֹו ׁשבריו, לֹו ויחזיר מלאכּתֹו; מּלעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהּכלי
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לבר ׁשּׂשכרן ּכגֹון ׁשעּׂשר, לנּפח [לברור]אחר אֹו צרֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
לא [לנפות] ׁשעדין אֹוכלין, אּלּו הרי - לטחן אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָֹֹאֹותן

והמקּטף הּלׁש אבל לחּלה. מלאכּתן [עורך]נגמרה ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
ואין  לחּלה, מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני אֹוכל, אינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהאֹופה
מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין מּדבר אּלא אֹוכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

ּולחּלה. ְְֲֵַַָלמעׂשר
.Âדבילה]עּגּוליו[נתפרדו]נתּפרסּו ונתּפּתחּו[של , ְְְְְִִִַָָ

אּלּו הרי - ּבהן לעׂשֹות ּוׂשכרן ּדלּועיו, ונתחּתכּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָחבּיֹותיו,
הן  והרי למעׂשר, ונקּבעּו מלאכּתן נגמרּו ׁשהרי יאכלּו; ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹלא

הֹודיען לא ואם אין [מלכתחילה]טבל. ּומאכילן. מעּׂשר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
."רע "ּבכרם ׁשּנאמר: הקּדׁש, ּבׁשל אֹוכלין ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַהּפֹועלים

.Êאּלּו הרי ׁשּלֹו, רבעי ּבנטע לעׂשֹות הּפֹועלין את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׂשכר
ּומאכילן  ּפֹודה הֹודיען, לא ואם יאכלּו; .לא ְְֲִִִֶַָָֹֹֹ

.Á הּקֹוצרוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק  והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
הּתֹורה. מן אֹוכלין אּלּו הרי אּלּו, ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

.Ë,הּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות ּגּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי
מהלכת  אֹוכלין - למעׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשעדין

המנהג][מ מדינה אבל כח מעׂשה. ּכעֹוׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ; ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין מאבריו, ּבאבר עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאם

הּתֹורה. מן אֹוכל זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶַָּבכתפֹו
.È לא ּבענבים, ּבענבים; יאכל לא ּבתאנים, עֹוׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבתאנים  והעֹוׂשה יאכל ענבים". ואכלּת "ּבכרם, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ודבר  ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו זֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבגפן

קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבין  אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ׁשעּור על הּבית ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַֹעם
למץ  לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ּדבר ּבכל ּבין ּבפת, ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמלח,

השאר] ולזרוק ענבים [למצוץ "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָּבענבים,
הּׁשּבלין  לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ."ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹּכנפׁש

ּכנפׁש",[למתקן]ּבאּור ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: - ואֹוכל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבים

.‡È ל ּגּסה אסּור אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מה לאכל פֹועל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
עצמֹו[מרובה] למנע לֹו ּומּתר ."ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ,ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קּׁשּות [מלאכול] לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. הּיפֹות, מקֹום ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
וכֹותבֹות[קישואין] ּבדינר, -[תמרים]אפּלּו ּבדינר אפּלּו ְְְֲֲִִִִָָָ

;"ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ּכסף, ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי על  ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
סֹותם  ויהיה רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את מלּמדין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאבל

ּבפניו הּפתח מלשוכרו]את אֹו[ימנעו ארּבע מׁשּמר היה . ְְְֵֶֶַַַַַָָָָ
מּכל  אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא ערמֹות, ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמׁש

חׁשּבֹון לפי ואחת בשווה]אחת -]. ְְְִֶַַַַ
.·Èהלכּו ׁשּלא אֹוכלין [דרכו]הּפֹועלים - ּבּגת וערב ׁשתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבענבים  אּלא עֹוׂשין אינן ׁשעדין יין; ׁשֹותין ואין ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבים,
להן  יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת, ּומּׁשּידרכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבד.
עֹוׂשין  הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות הענבים, מן ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

ּוביין. ְֲִִַַָּבענבים
.‚È'אֹוכל ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי 'ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

ׁשּנטלּתי [במקומי] מּזה מעט נֹותן 'הריני ׁשאמר: אֹו ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
זכתה [לעצמי]לאכל ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹֹ

עֹוׂש ׁשהיה נזיר אפּלּו עצמֹו. לּפֹועל אּלא ּבענבים,ּתֹורה ה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי 'ּתנּו ְְְְְִִִֵַַָָואמר:

.„È והתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא  הּוא לא עֹוׂשין ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם

אֹוכלין  אינן אּלּו הרי - אמּורים?הם ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
היּו ואם מחלּו. והרי ּדעת, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבגדֹולים,
אֹוכלין  ׁשאינן יאכלּו, ׁשּלא עליהן לפסק יכֹול אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹקטּנים,

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהן, מּׁשל אֹו אביהן ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תשע"ד  תמוז כ"ו חמישי יום
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קרקע,‡. ּבגּדּולי עֹוׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה

ּבתלּוׁש ּבין ּבמחּבר עד ּבין ּגּבּה, ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ּפֹורקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתהיה

לֹוקה,·. - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּכל  ואחד הּׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו"; ׁשֹור תחסם "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
הּדׁש, ואחד טהֹורין. ּבין טמאין ּבין וחּיה, ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר  ולא קרקע; ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ּכל ׁשאר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

ּבהוה אּלא ּבדיׁשֹו" הּפֹועל,[במצוי]"ׁשֹור את והחֹוסם . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
החֹוסם  ואחד מלאכה, ּבׁשעת אֹותּה החֹוסם אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור.
חסמּה אפּלּו חסּומה; והיא מלאכה ּבּה ועׂשה מּקדם ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹאֹותּה

-[בגערה]ּבקֹול ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה, ׂשכר לֹוקה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
קּבין  ּוׁשלׁשת לפרה, קּבין ארּבעת לּבעלים ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלֹוקה;

חּיב לחמֹור: ואינֹו ּבמזֹונֹותיה; נתחּיב מׁשיכה, ׁשּמּׁשעת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
חסּומה. ּבּה ׁשּידּוׁש עד ְֲֶַַָָָמלקּות,

ּגֹוי‚. ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּבל [וחסם]יׂשראל מּׁשּום עֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּבל  מּׁשּום עֹובר אינֹו יׂשראל, ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש וגֹוי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתחסם;
קֹוץ  לֹו יׁשב ּבּה'; ודּוׁש ּפרתי, 'חסם לגֹוי: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹּתחסם.
מּבחּוץ, ארי לּה הרּביץ אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה ודׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפיה,
ּפרס  מׁשקּה; ואינֹו צמאה, היתה מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי הּדיׁש, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעֹור
לבני  רע ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא הּדבר היה לֹוקה. ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור,
ּתתריז  ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעים

על [תשלשל] אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר -ְְְִִֶֶַָָָָָָֹֻ
נהנית. אינּה והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהניתּה,

ּבּה„. ּדׁש הּכהן ׁשהיה יׂשראל ׁשל ּבתרּומה,ּפרה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשני, ּבמעׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּובתרּומת

ׁשּירט לפי ּתבּואה ּגּבי על המהּלכֹות להן [התעקם]ּופרֹות ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מּפני  אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר אינֹו - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּדר
ׁשני, ּובמעׂשר ּבתרּומֹות ּדׁשֹות היּו אם - העין ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָמראית

ּבקּלסטרין להן ותֹולה הּמין מאֹותֹו מעט [שק]מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ְִֶֶׁשּבפיהן.

ּדמאי‰. ׁשל ׁשני ּבמעׂשר מעשר]הּדׁש ּובתרּומת [ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"ּבל  מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ּובגּדּולי ּדמאי, ׁשל  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמעׂשר

ְַֹּתחסם".
.Âּולסּגפּה ּפרתֹו להרעיב הּבית ּבעל ׁשּתאכל רּׁשאי ּכדי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
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עמיר  ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי ׁשּדׁשה. ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה
קש] ּבֹו,[אגודות ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ

יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ּבעל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹרּׁשאי
ּכדי  ּבציר, ּפּתן את לטּבל ּפֹועלין ורּׁשאין הרּבה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹענבים
לעׂשֹות  רּׁשאי הּפֹועל אין אבל הרּבה. ענבים ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיאכלּו
ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ּולהׂשּכיר ּבּלילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכּתֹו
ּומסּגף  מרעיב יהיה ולא ׁשחרית; ּולהׂשּכירּה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹערבית,

מזֹונֹותיו ּומאכיל מלאכּתֹו[שלו]עצמֹו, ּגזל מּפני לבניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
יעׂשה  ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ּכחֹו יּכׁשל ׁשהרי הּבית, ּבעל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשל

ּבכח. ְְַָָֹמלאכה
.Ê ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

הּבית,יעּכבּנּו ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ - ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ
ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויבּטל
הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על לדקּדק חּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ּברכה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמים
אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב וכן ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹאֹותּה.
זאת  ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את עבדּתי ּכחי ּבכל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"ּכי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ׁשּנאמר: הּזה, ּבעֹולם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאף
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  תמוז כ"ז שישי יום
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(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדין יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

א  ¤¤ּפרק
מּטלטלין ‡. מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ּכגֹון  ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמחברֹו,
הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנׁשּבה
- מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל "ּכי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּנאמר:
אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ׁשּלם עּמֹו, אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעליו
מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל מלאכה. ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשּנאנס
אם  אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלחרׁש
ׁשרכב  אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ּבּה, ׁשּיחרׁש קדם ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמתה
- רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ּכׁשהיא ּומתה ּבּה, ּדׁש אֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָעליה
ּבהמה  הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב זה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ּפלֹוני, למקֹום ּבּה ליל ְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָמחברֹו
ּבׁשעת  ּבּבֹור ונקרע ּבֹו, למּלאת ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ,ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּדר
ׁשּפּצל  ּבעת ונׁשּבר עצים, ּבֹו לפּצל קרּדם ׁשּׁשאל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמּלּוי,
ׁשּלא  ּפטּור; זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּבּקּוע, מחמת ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבֹו

ׁשּנה. לא והרי זֹו, מלאכה ּבֹו לעׂשֹות אּלא ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשאל
ׁשּבׁשעת ·. הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

מקֹום  ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם - מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
נאנסה  אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּבני
הביא  לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא מלאכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּבׁשעת

חרּבתֹו, ּבתֹו ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה מׁשּלם. ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹראיה,
ּבֹו למּלאת ּדלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, מצּויין העדים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין
אף  יּפטר ראיה, הביא אם - ּבּבֹור ונקרע ּביתֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתֹו
ּבׁשעת  ׁשּמתה הּׁשֹואל יּׁשבע - לאו ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשבּועה;

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. .מלאכה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּׁשמין ‚. ּכדר לֹו ׁשמין ונׁשּבר, מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

ׁשוה  הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנּזקין:
ּומׁשּלם  הּׁשבּורים, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ּומחזיר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָעּתה;
ּומׁשּלם  הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה אם וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהּפחת.

.הּפחת  ְַָ
עד „. ׁשּמׁשכּה, מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

מה  לׁשּלם חּיב ּבׂשרּה, ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָסֹוף
ּבדמיה  ּפטּור,ּׁשּפחתה - מלאכה מחמת ּבׂשרּה ּכחׁש ; ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכחׁש. מלאכה ׁשּמחמת הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָויּׁשבע
הּמׁשאיל ‰. הרי - סתם ּבהמה אֹו ּכלי מחברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל

בחזרה]מחזירֹו קצּוב [נוטלו לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
מּתחת  להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין וזכה, ׁשּמׁש ּכיון -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הרי  - הּׁשֹואל מת ואפּלּו הּׁשאלה; זמן סֹוף עד ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָידֹו
- הּוא ּדין הּזמן. סֹוף עד ּבּׁשאלה מׁשּתּמׁשין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָהּיֹורׁשין
ּומקּבל  ׁשּנתן; ּבּדמים עֹולם קנין הּגּוף קֹונה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלֹוקח,

ה  קנה קנה מּתנה, והּׂשֹוכר, ּכלּום; נתן ולא עֹולם קנין ּגּוף ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
המושכר]הּגּוף ּבּדמים [הדבר קצּוב זמן עד לפרֹותיו ְְִֵַַַַָָָ

ּכׁשם  ּכלּום. נתן ולא לפרֹותיו הּגּוף קנה והּׁשֹואל, ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּנתן;
הּמׁשאיל  ּכ - לעֹולם לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּכמֹוכר, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּנֹותן
להן  הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר לעֹולם יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכּמׂשּכיר,
ׁשהיא  ּדּמּו ּבאנסיה. חּיבין אינן ּומתה, ׁשאּולה ּפרה ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאביהם
ּבזֹול  ּבׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה ּוטבחּוה אביהם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

שליש] אֹו[פחות ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ואם .ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
מּנכסיו. ּדמיה את מׁשּלמין - ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּטבחּוה

.Âּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעׂשֹות מחברֹו ּכלי אין הּׁשֹואל - ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ
אֹותּה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ידֹו, מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני  למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
לׁשם  ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל, מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.ויחזר  ְֲַֹ
.Ê'הּזה הּפרּדס ּבֹו לעדר קרּדם 'הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר

ּפרּדס  ּבֹו לעדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו עֹודר -ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה  אחד, ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם 'ּפרּדס' לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
ּכל  ּבֹו עֹודר ׁשּלֹו, ּפרּדסים ּבֹו לעדר ׁשאלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּירצה.
מחזיר  ּבעדירה, הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה [קת]הּנּצב[אפילו]לֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. .ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Á הׁשאילני' לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל

זה  ּדבר מׁשאילני אּתה 'אין ּכלֹומר: ,'ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ׁשאין  ,ּונדיבּות לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
הּמׁשאיל  מּיד קנּו אם - 'אר אם הּזמן, על מקּפיד ְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָאּתה
ׁשּיבּטל  עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה ּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ואין  ׁשיריו. אֹו ׁשבריו, לֹו ויחזיר מלאכּתֹו; מּלעׂשֹות ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָהּכלי
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לעׂשֹותֹו אֹו הּכלי, ּולתּקן לחזר רּׁשאי [לבנותו]הּׁשֹואל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַֹ
אחרת. ֶֶַַַּפעם

.Ëׁשקת 'הׁשאילני לחברֹו: וכדומה]האֹומר ׁשל [כיור זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבנֹותּה; יכֹול אינֹו - ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמים',
- ונהרסה ׁשקת והׁשאילֹו סתם, ׁשקת' 'הׁשאילני לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

לֹו מקֹום[יכול]יׁש 'הׁשאילני לֹו: אמר [לבנות לבנֹותּה. ְְְִִִֵֵַַָָ
ּבֹונה בו] הּׁשֹואל הרי הּמׁשאיל, מּיד קנּו אם - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשקת'

ׁשאפׁשר  ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא עד הּמׁשאיל, ּבקרקע ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהֹול
עם  ׁשהתנה ּכמֹו ארצֹו אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָלֹו

ְִַַהּמׁשאיל.
.Èּפּונּדק מּיֹום [אכסניה]הּׁשֹואל ּפחֹות אין ללינה, מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

אין  לנּׂשּואין, ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָאחד;
לבית  ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. מּׁשלׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹּפחֹות
אֹותֹו ּכל הּמׁשּתה, לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבל,
מּׁשבעה  ּפחֹות אין ׁשּלֹו, מׁשּתה ּבֹו לעׂשֹות ׁשאלֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהּיֹום;

ִָימים.

ה'תשע"ד  תמוז כ"ח קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
בבעליו]ּבּבעלים[חפץ]הּׁשֹואל‡. גם אפּלּו[ומשתמש - ְֲִִֵַַָ

עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּבפׁשיעה אבד אֹו ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפץ, עם אֹו ּתחּלה, הּבעלים ׁשּיׁשאל ּובלבד יׁשּלם"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ׁשּׂשכרן; אֹו הּבעלים, את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשּׁשאלן  אֹו הּמלאכה, לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר  אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּוׂשכרן
ונתן  והׁשקהּו, ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים', 'הׁשקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחברֹו
מׁש ּופטּור; ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבהמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
לסעד ·. עּמּה ויצא למּׂשאֹוי, הׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹהׁשאיל

זֹו[לעזור] הרי - ּבּמּׂשאֹוי עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹהּׁשֹואל
ולראֹות  ּבלבד, הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ּבּבעלים; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹׁשמירה
ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה יטענּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

להם ‚. והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמלּמד
ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל - ׁשּלהם והּסֹופר הּדם, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אֹו הׁשאיל אם - ּבמלאכּתן לעסק ּבֹו יֹוׁשב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹּבּיֹום
ׁשמירה  זֹו הרי ּבמלאכּתן, עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהׂשּכיר
ׁשּׁשאל  הּוא אבל ּפטּור. הּׁשֹומר, ּבֹו ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּבעלים,

לֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - מהן ׂשכר .אֹו ְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּירצה,„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקרא ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב

קבּועים והיּו ׁשּירצה, מּסכּתא ּתמיד,[חייבים]ואיזֹו לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
להם לעבור]ונׁשמט לו הרי [מותר - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּפרק  ּוביֹום להן. ׁשאּול הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָהן
החג] לפני -[כינוס מֹועד אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל ,ְְִִִֵֶַַַָֹֹ

לֹו. ׁשאּולין אינן והן להם, ׁשאּול הּוא ְְֲִֵֵֵֶָָָהרי
ׁשאלה ‰. אינּה - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

עּמֹו" ּבעליו "אם ׁשּנאמר: לא ּבּבעלים, עצמם, הּבעלים - ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
הרי  - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשלּוחן.
עּמּה העבד נׁשאל רּבֹו; ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים, ׁשאלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה רּבֹו, מּדעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
.Â ׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

הּפרֹות ׁשּקנין אשתו]ּבּבעלים; בנכסי לבעל אינֹו[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ
הּפרֹות. אּלא לּבעל ואין הּגּוף; ְְְִֵֵֶַַַַַַָּכקנין

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום  'הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים  ׁשאלה אינּה - למחר' ואׁשאיל. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
.Á הּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין, מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה  היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו,
ואם  מׁשּלם; אינֹו מתה, אם ,לפיכ אינּה. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים,

מּידם. מֹוציאין אין הּבעלים, הרי ּתפׂשּו הּׁשֹומר, ּבּה ּפׁשע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
מׁשּלם. ְֵֶַזה

.Ëּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ׁשּׁשאל [עשיר] אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעׂשֹות אֹו ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק  אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן לעׂשֹות ּפרֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
ּבּבעלים. ְְִֵַָָׁשאלה

.Èּוׂשכרּה ּבּבעלים, שהחזירה]ׁשאלּה ּבּבעלים [לפני ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּויה ׁשהּׂשכירּות ּפטּור, -ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּבעלים  ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּבעלים
ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר  ּבּבעלים ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּבעלים. ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ּבּבעלים ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּוׂשכרּה

.‡È ּכלֹוקח אּׁשה הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
היתה  אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ּומתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבהמה
ּכלֹוקח. ׁשהּוא מּפני ּבּה, ּפׁשע אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
את  הֹודיעה ואם לׁשּלם. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם, חּיבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאּׁשה

ּתחּתיה  נכנס זה הרי ׁשאּולה, ׁשהיא ׁשאמרנּוּבעלּה ּכל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשכר, נֹוׂשא אֹו ׂשֹוכר היה אם ּכ - ּבּבעלים ׁשאלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשאלה  ׁשאינּה וכל ּופטּור. ּבּבעלים ׁשמירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק  ׁשהּוא וכל ּבּבעלים. ׂשכירה אינּה ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּבעלים,

ּבׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,
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יום ראשון ֿ שלישי כ "ב ֿ כ "ד תמוז 

ה'תשע"ד  תמוז כ"ב ראשון יום

.ÊÚ .„Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ד אםהּמצוה זב ֿ איׁש ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב ֿ יטהר "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי ֿ לֹו יּקח הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ֿ מצרעהּמצוה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו z`xpy)dהּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
(exera zipepalׁשלׁש והן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיקריב

― עני הּוא ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבהמֹות:
אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמקריב
והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻלעלה
ּתמימים ֿ כבׂשים ׁשני יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאמרֹו

אחת" i)וכבׂשה ,ci my)מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ענין להם ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻקרּבן
מּמיני מין היה זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: והיית ֿ הּטמאה מן ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּטהרה
הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהם

ּבמקוה טהרה מֹונה hw)אּתה dyr zevn)― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַַָָָָָ
הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיתחּיב
ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשּנטמא
ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻּכמצוה
ֿ אחד ּכל קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּכ
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמארּבעת

ּבּמים ּכלֿ(dewna)טהרה על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָָ
רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטמא;
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ֿ קרּבן ּכל למנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָצרי
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה `xtוהרי z` miaxrn eid mday d`fd in) ְֲִֵֵֶַָ
(dxtdׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה miynzynּומי mda) ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhlּפי ֿ ֿ על אף מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשא ּכמֹו טמאים לטהרת iw)בארׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

ודיני ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא

ה'תשע"ד  תמוז כ"ג שני יום

.ÊÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ
ֿ ימיר ולא יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ֿ הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכל
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
ֿ קדׁש" יהיה ּותמּורתֹו ֿ הּוא "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק ֿ תעׂשה לא מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)הּוא ֿ "והיה ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר ֿ ּׁשרצינּו. מה נתּבאר הּנה ֿ קדׁש". יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ֿ ּדינּה ּומה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

ה'תשע"ד  תמוז כ"ד שלישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ

לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ֿ תעׂשה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלא

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ
לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ֿ הּקדׁשים ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכל
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קי oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - fenz g"k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לעׂשֹותֹו אֹו הּכלי, ּולתּקן לחזר רּׁשאי [לבנותו]הּׁשֹואל ְְֲֲִֵֵַַַַַַַֹ
אחרת. ֶֶַַַּפעם

.Ëׁשקת 'הׁשאילני לחברֹו: וכדומה]האֹומר ׁשל [כיור זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבנֹותּה; יכֹול אינֹו - ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמים',
- ונהרסה ׁשקת והׁשאילֹו סתם, ׁשקת' 'הׁשאילני לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

לֹו מקֹום[יכול]יׁש 'הׁשאילני לֹו: אמר [לבנות לבנֹותּה. ְְְִִִֵֵַַָָ
ּבֹונה בו] הּׁשֹואל הרי הּמׁשאיל, מּיד קנּו אם - ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשקת'

ׁשאפׁשר  ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא עד הּמׁשאיל, ּבקרקע ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהֹול
עם  ׁשהתנה ּכמֹו ארצֹו אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה להׁשקֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָלֹו

ְִַַהּמׁשאיל.
.Èּפּונּדק מּיֹום [אכסניה]הּׁשֹואל ּפחֹות אין ללינה, מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ

אין  לנּׂשּואין, ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָאחד;
לבית  ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. מּׁשלׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹּפחֹות
אֹותֹו ּכל הּמׁשּתה, לבית ׁשאלֹו ויחזר; ׁשּיל ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהאבל,
מּׁשבעה  ּפחֹות אין ׁשּלֹו, מׁשּתה ּבֹו לעׂשֹות ׁשאלֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהּיֹום;

ִָימים.

ה'תשע"ד  תמוז כ"ח קודש שבת יום

ב  ¤¤ּפרק
בבעליו]ּבּבעלים[חפץ]הּׁשֹואל‡. גם אפּלּו[ומשתמש - ְֲִִֵַַָ

עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּבפׁשיעה אבד אֹו ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפץ, עם אֹו ּתחּלה, הּבעלים ׁשּיׁשאל ּובלבד יׁשּלם"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ׁשּׂשכרן; אֹו הּבעלים, את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשּׁשאלן  אֹו הּמלאכה, לאֹותּה הּבעלים את הּׁשֹואל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר  אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּוׂשכרן
ונתן  והׁשקהּו, ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים', 'הׁשקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחברֹו
מׁש ּופטּור; ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - הּבהמה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ּבּתחּלה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבהמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
לסעד ·. עּמּה ויצא למּׂשאֹוי, הׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹהׁשאיל

זֹו[לעזור] הרי - ּבּמּׂשאֹוי עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹהּׁשֹואל
ולראֹות  ּבלבד, הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ּבּבעלים; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹׁשמירה
ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה יטענּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

להם ‚. והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמלּמד
ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל - ׁשּלהם והּסֹופר הּדם, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אֹו הׁשאיל אם - ּבמלאכּתן לעסק ּבֹו יֹוׁשב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹּבּיֹום
ׁשמירה  זֹו הרי ּבמלאכּתן, עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהׂשּכיר
ׁשּׁשאל  הּוא אבל ּפטּור. הּׁשֹומר, ּבֹו ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּבעלים,

לֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - מהן ׂשכר .אֹו ְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּירצה,„. עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקרא ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב

קבּועים והיּו ׁשּירצה, מּסכּתא ּתמיד,[חייבים]ואיזֹו לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
להם לעבור]ונׁשמט לו הרי [מותר - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּפרק  ּוביֹום להן. ׁשאּול הּוא ואין אצלֹו, ׁשאּולין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָהן
החג] לפני -[כינוס מֹועד אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל ,ְְִִִֵֶַַַָֹֹ

לֹו. ׁשאּולין אינן והן להם, ׁשאּול הּוא ְְֲִֵֵֵֶָָָהרי
ׁשאלה ‰. אינּה - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר

עּמֹו" ּבעליו "אם ׁשּנאמר: לא ּבּבעלים, עצמם, הּבעלים - ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
הרי  - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשלּוחן.
עּמּה העבד נׁשאל רּבֹו; ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים, ׁשאלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה רּבֹו, מּדעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
.Â ׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל

הּפרֹות ׁשּקנין אשתו]ּבּבעלים; בנכסי לבעל אינֹו[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ
הּפרֹות. אּלא לּבעל ואין הּגּוף; ְְְִֵֵֶַַַַַַָּכקנין

.Êזֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל
הּיֹום  'הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה

ּבּבעלים  ׁשאלה אינּה - למחר' ואׁשאיל. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
.Á הּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין, מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל

ׁשאלה  היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו,
ואם  מׁשּלם; אינֹו מתה, אם ,לפיכ אינּה. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים,

מּידם. מֹוציאין אין הּבעלים, הרי ּתפׂשּו הּׁשֹומר, ּבּה ּפׁשע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
מׁשּלם. ְֵֶַזה

.Ëּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ׁשּׁשאל [עשיר] אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעׂשֹות אֹו ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק  אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן לעׂשֹות ּפרֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
ּבּבעלים. ְְִֵַָָׁשאלה

.Èּוׂשכרּה ּבּבעלים, שהחזירה]ׁשאלּה ּבּבעלים [לפני ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּויה ׁשהּׂשכירּות ּפטּור, -ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּבעלים  ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּבעלים
ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר  ּבּבעלים ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו
ּבּבעלים. ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ּבּבעלים ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּוׂשכרּה

.‡È ּכלֹוקח אּׁשה הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
היתה  אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ּומתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבהמה
ּכלֹוקח. ׁשהּוא מּפני ּבּה, ּפׁשע אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
את  הֹודיעה ואם לׁשּלם. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם, חּיבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאּׁשה

ּתחּתיה  נכנס זה הרי ׁשאּולה, ׁשהיא ׁשאמרנּוּבעלּה ּכל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשכר, נֹוׂשא אֹו ׂשֹוכר היה אם ּכ - ּבּבעלים ׁשאלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשאלה  ׁשאינּה וכל ּופטּור. ּבּבעלים ׁשמירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק  ׁשהּוא וכל ּבּבעלים. ׂשכירה אינּה ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּבעלים,

ּבׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,
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ה'תשע"ד  תמוז כ"ב ראשון יום

.ÊÚ .„Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ד אםהּמצוה זב ֿ איׁש ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

תרים "ׁשּתי הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹנרּפא
קרּבן וזהּו ― עלה" והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו

ׁשּיקריבּנּו עד ּכּפרה מחּסר והּוא aixrdeהּזב, lahy s`) ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ
(meid'וגֹו מּזֹובֹו הּזב ֿ יטהר "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

וגֹו'" תרים ׁשּתי ֿ לֹו יּקח הּׁשמיני ehÎbi)ּובּיֹום ,eh `xwie). ְְְִִִִֵַַַֹ

― הע"ז ֿ מצרעהּמצוה ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו z`xpy)dהּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
(exera zipepalׁשלׁש והן מּנגעֹו, נרּפא אם קרּבן ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיקריב

― עני הּוא ואם ׁשמן. ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבהמֹות:
אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּתרים ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמקריב
והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי וזהּו לחּטאת, ואחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻלעלה
ּתמימים ֿ כבׂשים ׁשני יּקח הּׁשמיני "ּובּיֹום יתעּלה: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָאמרֹו

אחת" i)וכבׂשה ,ci my)מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ענין להם ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻקרּבן
מּמיני מין היה זה ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאחד
― הּפלֹונית הּמצוה אֹומר: והיית ֿ הּטמאה מן ְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּטהרה
הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ׁשּלא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא
ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ויֹולדת וזבה זב ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהם

ּבמקוה טהרה מֹונה hw)אּתה dyr zevn)― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַַָָָָָ
הּטמאה למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיתחּיב
ּכּפרה מחּסרי קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ ― ּבּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשּנטמא
ועד יֹודע הּׁשם טמאתֹו?! למין ּתחּוׁש ולא אחת, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻּכמצוה
ֿ אחד ּכל קרּבן היה אּלּו ּבהחלט, להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּכ
ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמארּבעת

ּבּמים ּכלֿ(dewna)טהרה על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳֳִִִֶַַַָָָָָָ
רֹואה, ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָטמא;
נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ֿ קרּבן ּכל למנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָצרי
זה. ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל ְֳֳִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָטהרתֹו

נּדה מי ּכמֹו זה `xtוהרי z` miaxrn eid mday d`fd in) ְֲִֵֵֶַָ
(dxtdׁשּבמצרע מינין וארּבעה מקוה miynzynּומי mda) ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

('eke fx` ur ,mixtv :ezxdhlּפי ֿ ֿ על אף מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן
ׁשא ּכמֹו טמאים לטהרת iw)בארׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ

ודיני ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
וסֹוף מּנזירּות ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָקרּבנֹותיהם
ּבּתלמּוד, הּמפּזרים רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻנגעים

עליהם. ׁשהעירנּו ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻֻאּלא

ה'תשע"ד  תמוז כ"ג שני יום

.ÊÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ו אתהּמצוה מּלהחליף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

(znda)הּקדׁשים(silgzk zxg` dnda zzle)היא וזֹו ְֳִִַָ
ֿ ימיר ולא יחליפּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹהּתמּורה,

i)אתֹו" ,fk `xwie).ּבלבד ּבּמעׂשר מיחד לאו ּבא ּוכבר . ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻ
ּבספרא ּׁשאמרּו מה לכ izewega)והּטעם zyxt)והּוא , ְְְְְְִֶַַַַָָָ

אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ּבּכלל "מעׂשר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָאמרם:
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ׁשהּמעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
יחליפּנּו" "לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ֿ הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכל
לֹוקה. ― ׁשהמיר ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאינם

ּתמּורה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הפ"ז הּתמּורההּמצוה ׁשּתהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
s` ixd .miycwd znda zxenza dyicwdy oilegd znda)

(Ð `id mb ,ycew ly ef mewna zcner dpi` dyrnly,ֶֹקדׁש
ֿ קדׁש" יהיה ּותמּורתֹו ֿ הּוא "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹוהּוא

(bl ,my)ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ּובפרּוׁש .(:c)ׁשאמרֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ
לעׂשה ׁשּנּתק ֿ תעׂשה לא מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹיתעּלה:
z` zlhane zwzpn Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy)

(e`ldוׁשם הּוא? לעׂשה ׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה, ׁשהּממיר לכ טעם ּגם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָנאמר

לעׂשה: ׁשּנּתק לאוין".לאו ּתרי ועקר עׂשה אתי "לא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל הּתמּורה על הּלאו ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

אֹותֹו" ימיר i)ו"לא ,my)הּוא ֿ "והיה ― אחד עׂשה ּובא , ְְֲִֵֶָָָָָֹ
ּוכבר ֿ ּׁשרצינּו. מה נתּבאר הּנה ֿ קדׁש". יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּותמּורתֹו
אי ּכלֹומר: ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנתּבארּו

קרבה. ואי ֿ ּדינּה ּומה ּתתקּים לא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּתתקּים

ה'תשע"ד  תמוז כ"ד שלישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ז אתֿהּמצוה מּלׁשּנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻ

לעׂשֹותֹו ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָָהּקדׁשים
ּבֹו וכּיֹוצא ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו ְֲֵֶֶַַַָָָָָאׁשם,
"לאֿ ּבהמה: ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ֿ תעׂשה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּבלא

אתֹו" איׁש ek)יקּדיׁש ,fk `xwie)ּבּקּבלה ּובא .wxt oikxr) ְִִַַַָָָֹ
(f dpyn g.מזּבח הקּדׁש ― אתֹו" איׁש ְְְִִִֵֵֶַַֹֹ"לאֿיקּדיׁש

ספרא izewega)ּולׁשֹון zyxt)מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֶַָָ
לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ׁשאין ֿ הּקדׁשים ְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֻֻלכל

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



fenzקב g"kÎd"k w"yÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רמז ― אתֹו" איׁש ֿ יקּדיׁש לא "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
ֿ יקּדיׁש לא ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ֿ ּׁשּנאמר: מה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ֿ מה ּכל אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר
יום רביעי ֿ ש "ק כ "ה ֿ כ "ח תמוז 

ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  תמוז כ"ה רביעי יום

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  תמוז כ"ו חמישי יום

רביעי הּמצוה ביום נדפסה הק"ז ְִַָ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ז שישי יום

רביעי הּמצוה ביום נדפסה הק"ז ְִַָ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ח קודש שבת יום

רביעי הּמצוה ביום נדפסה הק"ז ְִַָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dlibn(iyily meil)

:miryx lv` df oeyl xkfedy mitqep zenewn d`ian `xnbd
'åNò àeä'(bn el ziy`xa)y epiid ,àeäcnrãòå Búléçzî BòLøa ¥¨§¦§¦§¦¨§©

,BôBñlr xrxr eini seqae ,dxekad z` xkn dpy dxyr yng oa
dheqa x`eank ,dltknd zxrna awri zxeaw(.bi)xn`p oke .

(h ek xacna),'íøéáàå ïúc àeä'y epiideãòå ïúléçzî ïòLøa ïä ¨¨©£¦¨¥§¦§¨¦§¦¨¨§©
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,'æçà Cìnäy epiide,BôBñ ãòå Búléçzî BòLøa àeädligzny ©¤¤¨¨§¦§¦§¦¨§©
.lernl siqed el xvdyk jk xg`e ,'da lrn

xn`p :df oeyl epivn miwicv lv` mby d`ian `xnbd(fk ` '` my)

,'íäøáà àeä íøáà'y epiide,BôBñ ãòå Búléçzî B÷ãöa àeä ©§¨©§¨¨§¦§¦§¦¨§©
xn`p eteqae ,e`xea z` xikd mipy yly oa ezeidaygi ziy`xa)

(hi.'hRWnE dwcv zFUrl 'ebe eipA z` dEvi xW` ornl eiYrci iM'¦§©§¦§©©£¤§©¤¤¨¨©£§¨¨¦§¨
xn`p oke(ek e zeny),'äLîe ïøäà àeä'y epiideïúléçzî ï÷ãöa ïä ©£ŸŸ¤¥§¦§¨¦§¦¨¨
ïôBñ ãòåxn`p oke .daixn inn ueg llk e`hg `ly -'` l`eny) §©¨

(ci fi,'ïèwä àeä ãåãå'y epiideBúeðè÷a àeä[ezepzeepra-] §¨¦©¨¨§©§
,BôBñ ãò BúléçzîyBúeðè÷aL íLk[jlny mcew-]Bîöò ïéè÷ä ¦§¦¨©§¥¤§©§¦§¦©§

äøBza epnî ìBãbL éî ìöà,eax zyeaitn -ïéè÷ä Búeëìîa Ck ¥¤¦¤¨¦¤©¨¨§©§¦§¦
äîëça epnî ìBãbL éî ìöà Bîöòdvr el ozpy ltezig` - ©§¥¤¦¤¨¦¤§¨§¨

e`xwe ,mnewnl medzd in xifgdl(ci dp mildz).'irCinE itEN`'©¦§ª¨¦
:yexeyg` lv` xen`d weqtd jynd z` zyxec `xnbd,'Cìnä'©Ÿ¥

,áø øîàzligzk xar oeyla 'jlny' `le 'jlend' aezky dn ¨©©
cnll `a ,'inia idie' weqtdLyexeyg`Bîöòî Cìîdid `le ¤¨©¥©§

.dkelnd rxfndì éøîàel `ed df xacy mixne` yi -ì,çáL ¨§¥¨¦§©
dì éøîàåel `edy.éàðâì:`xnbd zx`aneì dì éøîà,çáL §¨§¥¨¦§©¨§¥¨¦§©

,dxizi dlrn ly dxenydéúååk àkìîì áéLçc Léðéà äåä àìc§Ÿ£¨¦¦§¨¦§©§¨§¨¥
.epnn xzei zeklnl ie`xd xg` mc` did `ly -,éàðâì dì éøîàå§¨§¥¨¦§©

éæç äåä àìc[ie`x-]áäéc àeä àøéúé àðBîîe ,àúeëìîìozpe - §Ÿ£¨¨¥§©§¨¨¨§¥¨§¨©
,sqk daxdåoklí÷.jlne §¨

jlny :weqtd jynda xn`p,'Lek ãòå ecäî'xaca ewlgpáø ¥Ÿ§©©
øîà ãç ,ìàeîLeyeãBä`idíìBòä óBña,cg` cvnLeëå`id §¥©¨©§¨¨§

íìBòä óBñalr jlny ,eheytk `ed weqtd yexite ,ipyd cvdn §¨¨
.yekl eced oiay zepicnd lkøîà ãçåyeåä éããä éab Leëå eãBä §©¨©§©¥£¨¦£

éîéé÷raW'a jlny weqtd seqa xn`py dnne ,efl ef zekenq - ¨§¥¤©
,`ed yexitdy gken ,'dpicn d`nE mixUreeãBä ìò CìnL íLk §¤§¦¥¨§¦¨§¥¤¨©©

Leëå,oda leynl lwe efl ef zekenqyCìî Ckmixyre d`na §¨¨©
mdy zepicn raye,BôBñ ãòå íìBòä óBqîepehly didy epiide ¦¨¨§©

lr enk zewegxd zepicn lr zlhen ezni` dzide ,oleka wfg
.zeaexwd

:l`enye ax oia dnec zwelgn d`ian `xnbdäzà øáca àöBik©¥©¨¨©¨
,øîBàjlnd dnly lr xn`p(c d '` mikln)øáò ìëa äãø àeä ék' ¥¦Ÿ¤§¨¥¤

,'äfò ãòå çñôzî øäpäewlgpe,øîà ãç ,ìàeîLe áøyçñôz ©¨¨¦¦§©§©©¨©§¥©¨©¦§©
äfòå ,íìBòä óBña`id,íìBòä óBñalka jlny eheytk eyexite §¨¨§©¨§¨¨

.mlerd,øîà ãçåyéîéé÷ eåä éããä éãäa äfòå çñôzef zekenq - §©¨©¦§©§©¨©£¥£¨¥£¨§¥
y ,`ed yexitdy gken ,'xdpd xar lka' xn`py dnne ,eflíLk§¥

CìnL`ln oehly.Blek íìBòä ìk ìò Cìî Ck ,äfò ìòå çñôz ìò ¤¨©©¦§©§©©¨¨¨©©¨¨¨
lr jlny :weqtd jynda xn`p.'äðéãî äàîe íéøNòå òáL'epn ¤©§¤§¦¥¨§¦¨

,lecbd mipyd xtqn z` eixg`le ohwd mipyd xtqn z` dligz
,àcñç áø øîày ,cnll `a df xacCìî äléçúayexeyg`ìò ¨©©¦§¨¦§¦¨¨©©

òáL,zepicnóBqáìee ezekln dlcb [onf xg`-]ìò Cìîcer ¤©§©¨©©
íéøNò,zepicnóBqáìee siqedìò Cìîceräàî.zepicn ¤§¦§©¨©©¥¨

:`xnbd dywnäzòî àlàohwd xtqn z` dligz epny mewny ¤¨¥©¨
xn`pd ok m` ,dyxcl `a mipyd ly(k e zeny)íøîò éiç éðLe'§¥©¥©§¨

ìLe òáLdéa zLøc éàî 'äðL úàîe íéL,epnn yexcz dn - ¤©§Ÿ¦§©¨¨©¨©§§¥
.mipyd xcq z` yexcl oi`y gkene

:`xnbd zvxznàëä éðàLyexeyg`a -àeä àøéúé àø÷c- ©¦¨¨¦§¨§¥¨
c .xzein zepicnd oipnyéãkî[ixdy-]áéúkjlnyãòå ecäî' ¦§¦§¦¥Ÿ§©

'Lekok m` ,zepicnd lk lr jlny cnlläàîe íéøNòå òáL'¤©§¤§¦¥¨
dpéî òîL ,éì änì 'äðéãî`ayìd z` cnläLøã.`cqg ax ly §¦¨¨¨¦§©¦¨§§¨¨

ìL ,ïðaø eðzäLmiklnätéëa eëìî,riwxd ztik lk zgz - ¨©¨¨§¨¨§§¦¨
.mlerd lka ,xnelk.øöðãëeáðe ,LBøåLçàå ,áàçà :ïä elàå§¥¥©§¨©£©§¥§©§¤©

a :`xnbd zx`anáàçà,mlerd lk lr jlny ep`vnáéúëc ©§¨¦§¦
edil`l dicaer xn`y(i gi '` mikln)éäìà 'ä éç'éBb Lé íà E ©¡Ÿ¤¦¤

éðãà çìL àì øLà äëìîîe[a`g`-]'åâå ELwáì íLoi` Exn`e ©§¨¨£¤Ÿ¨©£Ÿ¦¨§©¤§§¨§¨¦
:`xnbd zwiicn .'dM`vni `l iM iFBd z`e dklnOd z` riAWde§¦§¦©¤©©§¨¨§¤©¦Ÿ¦§¨¤¨

éìî äåäc àì éàåCa`g`eäééìò,zene`d lk lr -éöî éëéä §¦Ÿ©£¨¨¦£©§¥¦¨¥
eäì òaLîgken `l` ,el erayi `l ixd ,mriaydl leki ji` - ©§©§

.mlerd lk lr jlny
okeøvðãëeáð,mlerd lk lr jlnáéúëc(gÎe fk dinxi)ikp` dYre' §©§¤©¦§¦§©¨¨Ÿ¦

'ebe ,laA Kln xS`pckEap ciA dN`d zFvx`d lM z` iYzpäéäå ¨©¦¤¨¨£¨¨¥¤§©§©§¤©¤¤¨¤§¨¨
úàå ,ìáa Cìî øvàðãëeáð úà Búà eãáòé] àì øLà äëìînäå éBbä©§©©§¨¨£¤Ÿ©©§Ÿ¤§©§¤©¤¤¨¤§¥

,ìáa Cìî ìòa Bøàeö úà ïzé [àì øLàcwt` xaCaE arxaE axgA £¤Ÿ¦¥¤©¨§Ÿ¤¤¨¤©¤¤¨¨¨©¤¤¤§Ÿ
.mlerd lk lr dlynn 'd el ozpy ixd .''d m`p `Edd iFBd lr©©©§ª
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.elek mlerd lk lr jlny cnll ,'WEM
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המשך ביאור למסכת מגילה ליום שלישי עמ' א

fiÎfh wxt aÎmikln - mi`iap

fh aÎmiklnkÎgi

çéCñiî-úàå(éø÷ Cñeî)Cìî éðtî ýåýé úéa áñä äðBöéçä Cìnä àBáî-úàå úéaá eða-øLà úaMä §¤©̧©̧©©¹̈£¤¨´©©À¦§¤§³©¤Æ¤Æ©«¦½¨¥¥−¥´§Ÿ̈®¦§¥−¤¬¤
:øeMàèé:äãeäé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àìä äùò øLà æçà éøác øúéåëákLiå ©«§¤²¤¦§¥¬¨−̈£¤´¨¨®Ÿ£Ÿ¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬§¨«©¦§©³

ô :åézçz Bðá eäi÷æç Cìîiå ãåc øéòa åéúáà-íò øáwiå åéúáà-íò æçà̈¨Æ¦£Ÿ½̈©¦¨¥¬¦£Ÿ−̈§¦´¨¦®©¦§²Ÿ¦§¦¨¬§−©§¨«
fi aÎmiklnaÎ`

æéà:íéðL òLz ìàøNé-ìò ïBøîLá äìà-ïa òLBä Cìî äãeäé Cìî æçàì äøNò íézL úðLa¦§©Æ§¥´¤§¥½§¨−̈¤´¤§¨®Â̈©¥̧©¤¥¨¯§Ÿ§²©¦§¨¥−¥¬©¨¦«
á:åéðôì eéä øLà ìàøNé éëìîk àì ÷ø ýåýé éðéòa òøä Nòiå©©¬©¨©−§¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ§©§¥´¦§¨¥½£¤¬¨−§¨¨«

i"yx
(ÁÈ).˙·˘‰ ÍÒÂÓ תחתיו לשבת לצל, עשוי אהל גג

השבת: ביום ‰ÍÏÓ.בעזרה ‡Â·Ó ˙‡Â בו בא שהיה
הצנע, במקום אותו הסב החוץ, דרך ה' לבית מביתו
את  וגם הכלים, אותן יחמוד שלא אשור מלך מפני
בהצנע: ויברח להחבא, יצטרך שמא הסב, המבוא

(‡).'Â‚Â ÊÁ‡Ï ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ ˙˘· לומר אפשר אי
בשנת  שהרי לאחז, עשרה שתים בשנת הושע שמלך
וכשתבדק  תחתיו, ומלך פקח את הרג לאחז ארבע
מלך  שלא לומר אפשר אי וגם כן, תמצא פקח בשנות
עד  לאחז ארבע משנת מלך שהרי שנים, תשע אלא
משש  יותר הרי שומרון, שנלכדה לחזקיהו שש שנת
משמרד  שנים, תשע לומר תלמוד ומה שנה, עשרה
לומר  אפשר ואי עולם. בסדר שנויה כך אשור, במלך
כן  שאם למרוד, התחיל לאחז עשרה שתים שבשנת
שנים  ושש אחז, בימי שנים חמש מרדו שני את תמצא
תשע, אומר הוא וכאן עשרה, אחת הרי חזקיהו בימי
מקרא  לענין אלא לאחז עשרה שתים שנת הוזכר  לא
שתים  שבשנת וגו', שלמנאסר עלה עליו אחריו: של
לאותן  והגלה הושע, על סנחריב עלה לאחז עשרה
כתוב  ומקרא עולם, בסדר שנינו וכך הירדן, שבעבר

הימים כו)בדברי ה פול (א רוח את ישראל אלהי ויער :
באיזה  פירש ולא ולגדי, לראובני ויגלם אשור מלך
היה, לאחז עשרה שתים שבשנת פירש וכאן זמן,
לפקח, עשרים בשנת השבטים, עשרת גלו גליות שלש

למעלה שכתוב כט)כמו מלך (טו פלאסר תגלת בא :

ויגלם  נפתלי ארץ כל וגו' דן ואת עיון את ויקח אשור
שנים  שמנה שהה לאחז, הארבע שנת היה וזה אשורה,
לראובני  והגלם לאחז, עשרה שתים שנת עליהם, ובא
מלאכים  ושלח בו מרד אלה בן הושע וכשראה ולגדי,

מצרים מלך סוא ד)אל יז שנים,(לקמן שמונה שהה ,
וגלו  שנים, שלש לקץ ונלכדה שומרון, על וצר ובא

שנאמר וזהו כג)כולן, ח הקל (בישעיהו הראשון כעת :
שלא  בשניה, אף הקל נפתלי, וארצה זבולון ארצה
טיאט  הכביד, האחרון אבל השבטים, שני אלא הגלה
לפי  מקום ומכל הבית את שמכבד כזה הכל, את
שנים, תשע מרדו שני מנין את כאן שכתב החשבון
אחז  שהרי לאחז, עשרה ארבע שנת עד בו מרד לא
ושש  המרד, היה אחז של שנים שלש עשרה, שש מלך

חזקיהו: בימי Ï‡¯˘È.(·)שנים ÈÎÏÓÎ ‡Ï ˜¯
הדרכים, על ירבעם מימי שישבו פרדיסאות שביטל
שגלו  לפי בטלן וזה לרגל, ישראל יעלו שלא לשמור
ויקח  ראשונה, בגלות גליות, בשתי כבר הזהב עגלי
כשגלו  ובשניה שבדן, עגל הגלה דן, ואת עיון את

שנא  מה לקיים אל, שבבית עגל נטל וגד, מר ראובן
ו) י Ï·ÂÈ.:(הושע ¯Â˘‡Ï Â˙Â‡ Ì‚ שבטלו ולפי

גזר  נחתם לפיכך לרגל, מלעלות נמנעו והם פרדיסאות
הקלקלה  תלו עכשיו שעד בימיו, לגלות דינם
שאמר  וזהו לתלות, במי היה לא ועתה במלכיהם,

בארי בן ג)הושע ה נטמא (שם אפרים הזנית עתה כי :
רעתכם: נגלית עתה ישראל,

cec zcevn
(ÁÈ).˙·˘‰ ÍÒÂÓ ˙‡Âוהוא וגו', השבת  מוסך  את הוריד גם 

היוצא המשמר  אנשי  תחתיו לשבת  ממעל, מסוכך  בנין היה
הלכם עת  היום  פנות עד המוסך, צל  תחת ישבו ולזה במקומם , באו הנכנס משמר כי מעבודה, אז פונים היו כי על  בשבת,

‰ÍÏÓ.לביתם: ‡Â·Ó ˙‡Âמבית הכניסה  מקום  להיות ה ', בית אל  סבבה החוץ, מצד  שהיתה המלך, בית של הכניסה  מקום
פתאום: מבחוץ עליו יבוא שלא אשור, מלך מפני כן  ועשה  Ú˘¯‰.(‡)ה ', ÌÈ˙˘ ˙˘·שנים תשעה הושע היה מתחילה כי 

שמלך  למעלה שנאמר ומה  מקוטעות , שנים ט' מעצמו  ומלך  בו מרד  זמן ואחר  אשור, מלך  יד  מתחת מלך  נציב מקוטעות
ליותם כ' כי מקוטעות , שנים תשעה לאחז י''ג שנת תחילת עד  כן  והיה מלך, נציב  נעשה אז לומר: רצה  ליותם, בכ' הושע
י''ב שעבר אחר  לומר: רצה עשרה , שתים בשנת כאן  שנאמר ומה אחז, מלך ומיד  למלכו, בי''ו מת יותם כי לאחז, ה' הוא 

אשור: במלך  ומרד  מעצמו, הושע מלך י''ג ובתחלת ÂÎÂ'.(·)לאחז, ‡Ï ז ''ל ¯˜ רבותינו א)אמרו פח השומרים(גיטין שבטל  :
ברגלים: לירושלים יעלו לבל ירבעם  שהושיב 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÍÒÂÓ: סכך מלשון



קג fenz g"kÎd"k w"yÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רמז ― אתֹו" איׁש ֿ יקּדיׁש לא "ּבבהמה לֹומר: ְְְִִִֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
ֿ יקּדיׁש לא ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ֿ ּׁשּנאמר: מה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
לא ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ֿ מה ּכל אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאיׁש
ׁשהּוא. ּכמֹו יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻיקּדיׁש

מּתמּורה. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר
יום רביעי ֿ ש "ק כ "ה ֿ כ "ח תמוז 

ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  תמוז כ"ה רביעי יום

― הק"ז מטּמא,הּמצוה הּמת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
מת. טמאת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְִִֵֵֶֶַָָֻּומצוה

ה'תשע"ד  תמוז כ"ו חמישי יום

רביעי הּמצוה ביום נדפסה הק"ז ְִַָ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ז שישי יום

רביעי הּמצוה ביום נדפסה הק"ז ְִַָ

ה'תשע"ד  תמוז כ"ח קודש שבת יום

רביעי הּמצוה ביום נדפסה הק"ז ְִַָ
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:miryx lv` df oeyl xkfedy mitqep zenewn d`ian `xnbd
'åNò àeä'(bn el ziy`xa)y epiid ,àeäcnrãòå Búléçzî BòLøa ¥¨§¦§¦§¦¨§©

,BôBñlr xrxr eini seqae ,dxekad z` xkn dpy dxyr yng oa
dheqa x`eank ,dltknd zxrna awri zxeaw(.bi)xn`p oke .

(h ek xacna),'íøéáàå ïúc àeä'y epiideãòå ïúléçzî ïòLøa ïä ¨¨©£¦¨¥§¦§¨¦§¦¨¨§©
,ïôBñmdilr xn`p dligzay(bi a zeny)dMz dOl rWxl xn`Ie' ¨©Ÿ¤¨¨¨¨¨©¤
'Lrxxn`p oke .gxw zwelgna eriyxd seqae ,(ak gk 'a i"dc)àeä' ¥¤

,'æçà Cìnäy epiide,BôBñ ãòå Búléçzî BòLøa àeädligzny ©¤¤¨¨§¦§¦§¦¨§©
.lernl siqed el xvdyk jk xg`e ,'da lrn

xn`p :df oeyl epivn miwicv lv` mby d`ian `xnbd(fk ` '` my)

,'íäøáà àeä íøáà'y epiide,BôBñ ãòå Búléçzî B÷ãöa àeä ©§¨©§¨¨§¦§¦§¦¨§©
xn`p eteqae ,e`xea z` xikd mipy yly oa ezeidaygi ziy`xa)

(hi.'hRWnE dwcv zFUrl 'ebe eipA z` dEvi xW` ornl eiYrci iM'¦§©§¦§©©£¤§©¤¤¨¨©£§¨¨¦§¨
xn`p oke(ek e zeny),'äLîe ïøäà àeä'y epiideïúléçzî ï÷ãöa ïä ©£ŸŸ¤¥§¦§¨¦§¦¨¨
ïôBñ ãòåxn`p oke .daixn inn ueg llk e`hg `ly -'` l`eny) §©¨

(ci fi,'ïèwä àeä ãåãå'y epiideBúeðè÷a àeä[ezepzeepra-] §¨¦©¨¨§©§
,BôBñ ãò BúléçzîyBúeðè÷aL íLk[jlny mcew-]Bîöò ïéè÷ä ¦§¦¨©§¥¤§©§¦§¦©§

äøBza epnî ìBãbL éî ìöà,eax zyeaitn -ïéè÷ä Búeëìîa Ck ¥¤¦¤¨¦¤©¨¨§©§¦§¦
äîëça epnî ìBãbL éî ìöà Bîöòdvr el ozpy ltezig` - ©§¥¤¦¤¨¦¤§¨§¨

e`xwe ,mnewnl medzd in xifgdl(ci dp mildz).'irCinE itEN`'©¦§ª¨¦
:yexeyg` lv` xen`d weqtd jynd z` zyxec `xnbd,'Cìnä'©Ÿ¥

,áø øîàzligzk xar oeyla 'jlny' `le 'jlend' aezky dn ¨©©
cnll `a ,'inia idie' weqtdLyexeyg`Bîöòî Cìîdid `le ¤¨©¥©§

.dkelnd rxfndì éøîàel `ed df xacy mixne` yi -ì,çáL ¨§¥¨¦§©
dì éøîàåel `edy.éàðâì:`xnbd zx`aneì dì éøîà,çáL §¨§¥¨¦§©¨§¥¨¦§©

,dxizi dlrn ly dxenydéúååk àkìîì áéLçc Léðéà äåä àìc§Ÿ£¨¦¦§¨¦§©§¨§¨¥
.epnn xzei zeklnl ie`xd xg` mc` did `ly -,éàðâì dì éøîàå§¨§¥¨¦§©

éæç äåä àìc[ie`x-]áäéc àeä àøéúé àðBîîe ,àúeëìîìozpe - §Ÿ£¨¨¥§©§¨¨¨§¥¨§¨©
,sqk daxdåoklí÷.jlne §¨

jlny :weqtd jynda xn`p,'Lek ãòå ecäî'xaca ewlgpáø ¥Ÿ§©©
øîà ãç ,ìàeîLeyeãBä`idíìBòä óBña,cg` cvnLeëå`id §¥©¨©§¨¨§

íìBòä óBñalr jlny ,eheytk `ed weqtd yexite ,ipyd cvdn §¨¨
.yekl eced oiay zepicnd lkøîà ãçåyeåä éããä éab Leëå eãBä §©¨©§©¥£¨¦£

éîéé÷raW'a jlny weqtd seqa xn`py dnne ,efl ef zekenq - ¨§¥¤©
,`ed yexitdy gken ,'dpicn d`nE mixUreeãBä ìò CìnL íLk §¤§¦¥¨§¦¨§¥¤¨©©

Leëå,oda leynl lwe efl ef zekenqyCìî Ckmixyre d`na §¨¨©
mdy zepicn raye,BôBñ ãòå íìBòä óBqîepehly didy epiide ¦¨¨§©

lr enk zewegxd zepicn lr zlhen ezni` dzide ,oleka wfg
.zeaexwd

:l`enye ax oia dnec zwelgn d`ian `xnbdäzà øáca àöBik©¥©¨¨©¨
,øîBàjlnd dnly lr xn`p(c d '` mikln)øáò ìëa äãø àeä ék' ¥¦Ÿ¤§¨¥¤

,'äfò ãòå çñôzî øäpäewlgpe,øîà ãç ,ìàeîLe áøyçñôz ©¨¨¦¦§©§©©¨©§¥©¨©¦§©
äfòå ,íìBòä óBña`id,íìBòä óBñalka jlny eheytk eyexite §¨¨§©¨§¨¨

.mlerd,øîà ãçåyéîéé÷ eåä éããä éãäa äfòå çñôzef zekenq - §©¨©¦§©§©¨©£¥£¨¥£¨§¥
y ,`ed yexitdy gken ,'xdpd xar lka' xn`py dnne ,eflíLk§¥

CìnL`ln oehly.Blek íìBòä ìk ìò Cìî Ck ,äfò ìòå çñôz ìò ¤¨©©¦§©§©©¨¨¨©©¨¨¨
lr jlny :weqtd jynda xn`p.'äðéãî äàîe íéøNòå òáL'epn ¤©§¤§¦¥¨§¦¨

,lecbd mipyd xtqn z` eixg`le ohwd mipyd xtqn z` dligz
,àcñç áø øîày ,cnll `a df xacCìî äléçúayexeyg`ìò ¨©©¦§¨¦§¦¨¨©©

òáL,zepicnóBqáìee ezekln dlcb [onf xg`-]ìò Cìîcer ¤©§©¨©©
íéøNò,zepicnóBqáìee siqedìò Cìîceräàî.zepicn ¤§¦§©¨©©¥¨

:`xnbd dywnäzòî àlàohwd xtqn z` dligz epny mewny ¤¨¥©¨
xn`pd ok m` ,dyxcl `a mipyd ly(k e zeny)íøîò éiç éðLe'§¥©¥©§¨

ìLe òáLdéa zLøc éàî 'äðL úàîe íéL,epnn yexcz dn - ¤©§Ÿ¦§©¨¨©¨©§§¥
.mipyd xcq z` yexcl oi`y gkene

:`xnbd zvxznàëä éðàLyexeyg`a -àeä àøéúé àø÷c- ©¦¨¨¦§¨§¥¨
c .xzein zepicnd oipnyéãkî[ixdy-]áéúkjlnyãòå ecäî' ¦§¦§¦¥Ÿ§©

'Lekok m` ,zepicnd lk lr jlny cnlläàîe íéøNòå òáL'¤©§¤§¦¥¨
dpéî òîL ,éì änì 'äðéãî`ayìd z` cnläLøã.`cqg ax ly §¦¨¨¨¦§©¦¨§§¨¨

ìL ,ïðaø eðzäLmiklnätéëa eëìî,riwxd ztik lk zgz - ¨©¨¨§¨¨§§¦¨
.mlerd lka ,xnelk.øöðãëeáðe ,LBøåLçàå ,áàçà :ïä elàå§¥¥©§¨©£©§¥§©§¤©

a :`xnbd zx`anáàçà,mlerd lk lr jlny ep`vnáéúëc ©§¨¦§¦
edil`l dicaer xn`y(i gi '` mikln)éäìà 'ä éç'éBb Lé íà E ©¡Ÿ¤¦¤

éðãà çìL àì øLà äëìîîe[a`g`-]'åâå ELwáì íLoi` Exn`e ©§¨¨£¤Ÿ¨©£Ÿ¦¨§©¤§§¨§¨¦
:`xnbd zwiicn .'dM`vni `l iM iFBd z`e dklnOd z` riAWde§¦§¦©¤©©§¨¨§¤©¦Ÿ¦§¨¤¨

éìî äåäc àì éàåCa`g`eäééìò,zene`d lk lr -éöî éëéä §¦Ÿ©£¨¨¦£©§¥¦¨¥
eäì òaLîgken `l` ,el erayi `l ixd ,mriaydl leki ji` - ©§©§

.mlerd lk lr jlny
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i"yx
(ÁÈ).˙·˘‰ ÍÒÂÓ תחתיו לשבת לצל, עשוי אהל גג

השבת: ביום ‰ÍÏÓ.בעזרה ‡Â·Ó ˙‡Â בו בא שהיה
הצנע, במקום אותו הסב החוץ, דרך ה' לבית מביתו
את  וגם הכלים, אותן יחמוד שלא אשור מלך מפני
בהצנע: ויברח להחבא, יצטרך שמא הסב, המבוא

(‡).'Â‚Â ÊÁ‡Ï ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ ˙˘· לומר אפשר אי
בשנת  שהרי לאחז, עשרה שתים בשנת הושע שמלך
וכשתבדק  תחתיו, ומלך פקח את הרג לאחז ארבע
מלך  שלא לומר אפשר אי וגם כן, תמצא פקח בשנות
עד  לאחז ארבע משנת מלך שהרי שנים, תשע אלא
משש  יותר הרי שומרון, שנלכדה לחזקיהו שש שנת
משמרד  שנים, תשע לומר תלמוד ומה שנה, עשרה
לומר  אפשר ואי עולם. בסדר שנויה כך אשור, במלך
כן  שאם למרוד, התחיל לאחז עשרה שתים שבשנת
שנים  ושש אחז, בימי שנים חמש מרדו שני את תמצא
תשע, אומר הוא וכאן עשרה, אחת הרי חזקיהו בימי
מקרא  לענין אלא לאחז עשרה שתים שנת הוזכר  לא
שתים  שבשנת וגו', שלמנאסר עלה עליו אחריו: של
לאותן  והגלה הושע, על סנחריב עלה לאחז עשרה
כתוב  ומקרא עולם, בסדר שנינו וכך הירדן, שבעבר

הימים כו)בדברי ה פול (א רוח את ישראל אלהי ויער :
באיזה  פירש ולא ולגדי, לראובני ויגלם אשור מלך
היה, לאחז עשרה שתים שבשנת פירש וכאן זמן,
לפקח, עשרים בשנת השבטים, עשרת גלו גליות שלש

למעלה שכתוב כט)כמו מלך (טו פלאסר תגלת בא :

ויגלם  נפתלי ארץ כל וגו' דן ואת עיון את ויקח אשור
שנים  שמנה שהה לאחז, הארבע שנת היה וזה אשורה,
לראובני  והגלם לאחז, עשרה שתים שנת עליהם, ובא
מלאכים  ושלח בו מרד אלה בן הושע וכשראה ולגדי,

מצרים מלך סוא ד)אל יז שנים,(לקמן שמונה שהה ,
וגלו  שנים, שלש לקץ ונלכדה שומרון, על וצר ובא

שנאמר וזהו כג)כולן, ח הקל (בישעיהו הראשון כעת :
שלא  בשניה, אף הקל נפתלי, וארצה זבולון ארצה
טיאט  הכביד, האחרון אבל השבטים, שני אלא הגלה
לפי  מקום ומכל הבית את שמכבד כזה הכל, את
שנים, תשע מרדו שני מנין את כאן שכתב החשבון
אחז  שהרי לאחז, עשרה ארבע שנת עד בו מרד לא
ושש  המרד, היה אחז של שנים שלש עשרה, שש מלך

חזקיהו: בימי Ï‡¯˘È.(·)שנים ÈÎÏÓÎ ‡Ï ˜¯
הדרכים, על ירבעם מימי שישבו פרדיסאות שביטל
שגלו  לפי בטלן וזה לרגל, ישראל יעלו שלא לשמור
ויקח  ראשונה, בגלות גליות, בשתי כבר הזהב עגלי
כשגלו  ובשניה שבדן, עגל הגלה דן, ואת עיון את

שנא  מה לקיים אל, שבבית עגל נטל וגד, מר ראובן
ו) י Ï·ÂÈ.:(הושע ¯Â˘‡Ï Â˙Â‡ Ì‚ שבטלו ולפי

גזר  נחתם לפיכך לרגל, מלעלות נמנעו והם פרדיסאות
הקלקלה  תלו עכשיו שעד בימיו, לגלות דינם
שאמר  וזהו לתלות, במי היה לא ועתה במלכיהם,

בארי בן ג)הושע ה נטמא (שם אפרים הזנית עתה כי :
רעתכם: נגלית עתה ישראל,

cec zcevn
(ÁÈ).˙·˘‰ ÍÒÂÓ ˙‡Âוהוא וגו', השבת  מוסך  את הוריד גם 

היוצא המשמר  אנשי  תחתיו לשבת  ממעל, מסוכך  בנין היה
הלכם עת  היום  פנות עד המוסך, צל  תחת ישבו ולזה במקומם , באו הנכנס משמר כי מעבודה, אז פונים היו כי על  בשבת,

‰ÍÏÓ.לביתם: ‡Â·Ó ˙‡Âמבית הכניסה  מקום  להיות ה ', בית אל  סבבה החוץ, מצד  שהיתה המלך, בית של הכניסה  מקום
פתאום: מבחוץ עליו יבוא שלא אשור, מלך מפני כן  ועשה  Ú˘¯‰.(‡)ה ', ÌÈ˙˘ ˙˘·שנים תשעה הושע היה מתחילה כי 

שמלך  למעלה שנאמר ומה  מקוטעות , שנים ט' מעצמו  ומלך  בו מרד  זמן ואחר  אשור, מלך  יד  מתחת מלך  נציב מקוטעות
ליותם כ' כי מקוטעות , שנים תשעה לאחז י''ג שנת תחילת עד  כן  והיה מלך, נציב  נעשה אז לומר: רצה  ליותם, בכ' הושע
י''ב שעבר אחר  לומר: רצה עשרה , שתים בשנת כאן  שנאמר ומה אחז, מלך ומיד  למלכו, בי''ו מת יותם כי לאחז, ה' הוא 

אשור: במלך  ומרד  מעצמו, הושע מלך י''ג ובתחלת ÂÎÂ'.(·)לאחז, ‡Ï ז ''ל ¯˜ רבותינו א)אמרו פח השומרים(גיטין שבטל  :
ברגלים: לירושלים יעלו לבל ירבעם  שהושיב 

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÍÒÂÓ: סכך מלשון
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i"yx
(‡).‰ÓÏ˘Ï ˙ÂÏÚÓ‰ ¯È˘ על דוד אמר זה שיר

בית  לבנות שעתיד הקודש ברוח שצפה בנו שלמה
זה  ועל פרעה בת את שלמה ישא ביום ובו המקדש

ל"ב)נאמר העיר (ירמיה לי היתה חמתי ועל אפי על כי
הזה  המזמור אמר לכך אותה בנו אשר היום למן הזאת
מאחר  המקום מאחרי ולסור בית לבנות בני לך למה

בו  עמלו לשוא בה חפץ בו:שאינו ˘˜„ניו ‡Â˘
.¯ÓÂ˘:השומר בה צופה חנם ÌÎÏ.(·)על ‡Â˘

למלאכתם  ומאחרים המשכימים האומניות בעלי
טורח: של העצבים בלחם וביגיעה בעצבון ומתפרנסים

.Ô˙È ÔÎ בשביל מעיניו שנת שמנדד למי פרנסה הקב"ה

בתורה: ˘‡.לעסוק Â„È„ÈÏ:שינה מעיניו למנדד
(‚).'‰ ˙ÏÁ ‰‰:האיש אלו ·ÌÈ.לאותו

כבנים: לו שהם מעמיד שהוא È¯Ùהתלמידים ¯Î˘
.ÔË·‰שנאמר שבלב התורה פרי כ"ב)שכר כי (משלי

בבטנך: תשמרם כי ‚·Â¯.(„)נעים „È· ÌÈˆÁÎ
אויביו: את בם ‰ÌÈ¯ÂÚ.להלחם È· ÔÎ התלמידים
מנעוריו: מעמיד ÏÓ‡(‰)שאדם ¯˘‡ ¯·‚‰ È¯˘‡

.Â˙Ù˘‡ שקורין ‡˙ החיצים תיק אשפה חצים, מאותם
בלע"ז: ‡ÌÈ·ÈÂקויכרי"ן ˙‡ Â¯·„È ÈÎ Â˘Â·È ‡Ï

.¯Ú˘· בהלכה זה את זה שמנצחין חכמים תלמידי
לזה זה כאויבים :(תוספות)ונראים

cec zcevn
(‡).‰ÓÏ˘Ïבעת אשר  ברוה "ק צפה  כי  שלמה על זה אמר 

א "כ  תועלת מה אמר ועליו פרעה  בת את ישא בה"מ את יבנה
יחפוץ לא  המקום  אם  ר"ל הבית יבנה  לא ה' אם כי בבנין
בו עמלו לחנם הלא  א"כ  טובים לא אשר מעשיך  על בבנין

יתקיים : לא כי ÈÚ¯.הבונים ¯Ó˘È ‡Ï '‰ Ì‡המעשים בעבור 
˘ÓÂ¯.האלה: „˜˘ ‡Â˘והתמדת מהירת הוא לחנם הלא 

הבית: ויחרב העירה  האויב יבוא בא כי  העיר בשמירת השומר
(·).ÌÎÏ ‡Â˘ למיעוט המלאכה  בעסק  לשבת ומאחרים מלאכתכם  לעשות לקום  המשכימים  אתם בחנם לכם  טרחתם כן וכמו

המלאכה: וביגיעת רב בעצב הבא הלחם  אוכלים והמה  בה ' Ô˙È.בטחונם  ÔÎשינה שמנדד  למי מחסורו  די ה' יתן  כן הלא 
מרבית כן המקום בהרצאת תלוי הכל כי רב תועלת  בו אין העיר שמירת שמרבית כמו ור"ל שמים במלאכת אז ועוסק מעיניו

בתורה: שעמל  למי הספוק  די המקום נותן רבה יגיעה בזולת  כי תועלת בו  אין המלאכה ‰'.(‚)יגיעת  ˙ÏÁ ‰‰ואם ר "ל 
ואם בעיניו  ישר לאשר ונתנם ה' נחלת המה עצמן הבנים  הנה הלא אחריו לבניו להנחיל הון להרבות במלאכה לעמול  ירבה 

ההון: את  להנחילם בנים לו מאין לה ' יתרצה ‰·ÔË.לא  È¯Ù ¯Î˘ ומיד המעשה  בשכר  באים  המה הבטן  פרי שהמה  הבנים
במ"ש : הדבר וכפל  ‚·Â¯.(„)ה' „È· ÌÈˆÁÎשהחצים עם  גבור ביד  המה אשר החצים כמו כי זה הוא  גדול  שכר ובאמת  ר "ל 

בנערותו מלמד  שהאדם  הבנים  כן אותם ידה  אשר  הגבור כ"א הממיתים הם  החצים שלא לכל נראה  הלא עכ "ז מי את  הרגו
ידי מעשה  המה זה שכל  לכל  נראה עכ "ז ישרה  בדרך  הדורכים הם  הבנים כי עם  הנה ישרה בדרך להדריכם בידו הכח  בעוד 

להתפאר : ÏÓ(‰)אביהם ¯˘‡.'Â‚Â בחצים‡ הנופל  לשון בהם אמר לחצים שהמשילם ולפי כאלה בנים הרבה  אשר  ר"ל 
הנרתק : בתוך למלאותם Â˘Â·È.שהדרך  ‡Ï בהשכל לדבר יתחכמו כי החכמים מושב במקום  ידברו כאשר בושה  לידי  יבואו לא

‡ÌÈ·ÈÂ.ובדעת: המחלוקת:‡˙ לפי להם אויבים היו כאילו הנראים התורה חכמת בדבר  עמהם  החולקים אותם עם ר"ל

oeiv zcevn
ושמרו˘˜„.(‡) שקדו כמו והשתדלות המהירות (עזרא ענין

והעכבה:È¯Á‡Ó.(·):ח) איחור ישיבה:˘·˙.מלשון מלשון 
.Â„È„ÈÏ: נדידה בה"א :˘‡מלשון שנה  כמו .(‰).Â˙Ù˘‡

כקבר אשפתו  וכן החיצים את  בו  ישימו  אשר  הנרתק הוא
ה)פתוח  בשער·˘Ú¯:(ירמיה לשבת  והשופטים  החכמים  דרך  .

בשעריכם שפטו ושלום אמת  ח)וכן  :(זכריה

xe` ldi
שיר  די"ט א דיומא ספ"ק  בגמרא ה'. אם לשלמה המעלות 

ומה השחיטה . זמן שיגיע  עד אותו ומעסיקין  דתנן אהא סע "ב
בעבודתך  הזהר (כלומר  בית יבנה לא  ה ' אם אומרין  היו
טורחך  אין רצויה  אינה  שאם לרצות שתהא  שמים  לשם  שתהא 
שלא בבנין. יגעים (בחנם בו בוניו עמלו שוא  לכלום) עולה
המלכות בנין הוא  יוהכ "פ  עד בר"ה כי לפרש יש  יתקיים ).
אדה "ר נברא ובר "ה  הנסירה. בענין ר"ה שער  בפע"ח  כמ"ש 
צירופי הוא  בית  והנה  וגו'. הצלע את  אלקים  ה ' ויבן ואזי
כו' בתים שני בונות אבנים  שתי בס "י כמ "ש  הדבור אותיות
ית'. מלכותו מדת שהוא הדבור עולם  בנין ממשיכים ובעשי"ת

והנה א ' קצ"א  בלק בזח"ג הנז' דברו עושי כח גבורי ע"ד וזהו
חכמה נעשה שבחכמה שממל ' דז "א מע "ס הוא המל' בנין
אך  הע"ס . בכל  וכן שבמל' חסד  נעשה דחסד וממל ' שבמל'
שבכתר וממל ' שבמל ' מה היינו י "ל  בית יבנה לא ה' אם 
דחנוכת מזמור סד"ה כמ "ש  ועוי"ל  כו '. שבמל' כתר נעשה 
שהוי' מה ענין וזהו למקיף מקיף שורה  הבית שעל  הבית.
במל ' שהם זעירין אתוון יש  כי ע "ד  ואפ"ל  כו'. בית יבנה
אין בוניו וע"כ בבינה רברבין ואתוון בז"א  בינונים ואתוון
אלא גדולות אבנים  הנקראים רברבין  מאתוון להמשיך  יכולים 

צוארך : דוד כמגדל ע"פ ועמ "ש  בית יבנה ה ' ע "י
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÌL ‡ÈˆB‰L „Á‡ ?„ˆÈk ,ÈÓÁ‰Ïe Ï˜‰Ï Ú ÌL ‡ÈˆBna«ƒ≈«¿»≈¿«¬ƒ≈«∆»∆ƒ≈
Ï‡NÈaL ‰pËw‰ ÏÚÂ ,‰p‰kaL ‰ÏB„b‰ ÏÚ Ú בין ― «««¿»∆«¿À»¿««¿«»∆¿ƒ¿»≈

הפחותה  ממשפחה שהיתה ובין שבכהונה החשובה היתה שאשתו
רע, שם עליה הוציא אם ÚÏÒשבישראל, ‰‡Ó Ô˙B שנאמר ― ≈≈»∆«

יגיגיגיג----יטיטיטיט):):):): כב כב כב כב ,,,, לה ((((דבריםדבריםדבריםדברים ושם ושנאה. אליה ובא אשה, איש יקח "כי
את  ההיא העיר זקני ולקחו רע... שם עליה והוציא דברים עלילות

אותו. ויסרו האיש   ÂÈÙa ÓB‡‰ ,‡ˆÓ― ƒ¿»»≈¿ƒ
רע, שם סלע,˙Èהמוציא מאה שמשלם ענשו, ―‰NBÚ‰ ÔÓ »≈ƒ»∆

‰NÚÓ.סלע חמישים אלא משלמים שאינם המפתה, או האונס ― «¬∆
eÈˆÓ ÔkL:גורסים ויש ― ÏÚ ÔÈc Êb ÌzÁ ‡HL ∆≈»ƒ∆∆¿«¿«ƒ«

a„na eÈ˙B‡,לארץ להיכנס שלא ―Ú‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡ ¬≈«ƒ¿»∆»«»»«
הארץ, על דיבה המרגלים שהוציאו ―Ó‡pL:המרגלים בפרשת ― ∆∆¡«

"ÈÏB˜a eÚÓL ‡GÂ ÌÈÓÚt NÚ ‰Ê È˙‡ eqÈÂ" ומשמע ― «¿«…ƒ∆∆∆¿»ƒ¿»¿¿ƒ
"זה" ממלת  גזר נחתם הארץ דיבת של זה עוון שעל

הארץ את יראו שלא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).דינם שממלת ((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;; מפרשים, ויש
שמעו  שלא הפעמים עשר כל כנגד שקול זה שעוון משמע, "זה"
זה  ידי שעל גורם, שמנין משום ולא העונש, את גרם והוא בקולו,

סאתם ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").נתמלאה ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

א ה נ ש מ ר ו א ב

ב  נתבאר להקדש כבר נותן הריהו עלי", פלוני "ערך שהאומר: הקודמים, פרקים
הנערך. של שנותיו לפי ג-ז) כז, (ויקרא שבתורה הערכים בפרשת הקצוב הכסף את
אותו  "והעריך ח): שם, (שם בו נאמר הקצוב, הערך את ליתן ביכלתו אין ואם

אשר פי על הכהן,           שאין א), ב, (לעיל שנינו וכבר הכהן". יעריכנו
הערכים. בדיני אחדים כללים לסכם בא פרקנו ― מסלע. פחות בערכין

„È ‚O‰,ידו השגת כפי בערכים נידון שהעני מה ―„Bpa― ∆≈»«≈
שהבאנו  כמו הנערך, אחר ולא המעריך, היינו הנודר, אחר הולכים

הפסוק: את לעיל           ועוד
במשנתנו; להלן זה ענין בתורה ÌÈM‰Âיבואר הקצוב והערך ― ¿«»ƒ

השנים, לפי cpaלפי היינו הנידר, של שנותיו לפי הולכים ― «ƒ»
ד. במשנה להלן כמבואר הנערך,  נקטה שמשנתנו

הנודר", יד תשיג "אשר הכתוב: לשון פי על "בנודר" לשון ברישא
השנייה: בפיסקה גם נקטה "בנודר" לשון ואגב    

CÚpa ÌÈÎÚ‰Â לפי ניתנים ולנקבה לזכר הקצובים הערכים ― ¿»¬»ƒ«∆¡»
המעריך; לפי ולא נקבה, או זכר הוא אם ÔÓÊaהנערך, CÚ‰Â¿»≈∆ƒ¿«

CÚ‰ שהעריכו בזמן גילו שהיה כפי הנערך, שנות לפי ניתן הערך ― »≈∆
במשנה  להלן כמבואר ערכו, את שנותן בשעה גילו כפי ולא המעריך,

Bpa„ד. „È ‚O‰ÈLÚ‰ ˙‡ CÈÚ‰L ÈÚ ?„ˆÈk , שאמר ― ∆≈»«≈≈«»ƒ∆∆¡ƒ∆∆»ƒ
עלי, ערכו עשיר: על ÈÚעני CÚ Ô˙B;ידו השגת כפי ―ÈLÚÂ ≈≈∆»ƒ¿»ƒ

ÈÚ‰ ˙‡ CÈÚ‰L,עלי ערכו עני: על שאמר עשיר ―CÚ Ô˙B ∆∆¡ƒ∆∆»ƒ≈≈∆
ÈLÚ.הנערך של שנותיו לפי בתורה הקצוב ערך היינו ― »ƒ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

"הישג  ששנינו: הכלל שבענין ללמד, באה והיא הקודמת המשנה המשך זו משנה

ויורד. עולה קרבן מדין ערכים דין שונה בנודר", יד

˙Bawa Ï‡ שכתוב במצורע כגון יד", "הישג דין בהם שנאמר ― ¬»«»¿»
טהרתו לאחר כא כא כא כא ----כבכבכבכב):):):):בו יייי;;;; יד יד יד יד ,,,, כבשים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שני יקח השמיני "וביום

ולקח  משגת ידו ואין הוא דל ואם תמימה... אחת וכבשה תמימים
ידו", תשיג אשר יונה בני שני או תורים ושתי אחד... ÔÎכבש BÈ‡≈≈

מפרשת  שהמשנה כמו בערכים, כמו בהם יד הישג של הדין אין ―
Ó‡Lוהולכת: È‰:אחד ―ÈÏÚ ‰Ê ÚˆÓ ÏL Ba˜― ¬≈∆»«»¿»∆¿…»∆»«

שנטהר, פלוני מצורע של קרבנו להביא ÈÚשנדר ÚˆÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿…»»ƒ
עני, היה מצורע אותו אם ―‡ÈÓ,הנודר ―ÈÚ Ôa˜ כבש ― ≈ƒ»¿«»ƒ

לעולה, ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני או תורים ושתי לאשם, אחד
לעיל; שהבאנו עשיר,ÈLÚכמו היה המצורע אם ―‡ÈÓ― »ƒ≈ƒ

ÈLÚהנודר, Ôa˜,הנידר אחר שהולכים וכבשה, כבשים שני ― »¿«»ƒ
הנודר. אחר Ôkולא ÔÈÎÚa Û‡ :È‡ ÓB‡ :ÓB‡ Èa― «ƒ≈≈¬ƒ«»¬»ƒ≈

כקרבנות, דינם הערכים אף קרבנות, לענין דומה ערכים שענין בזמן
לזה. זה דומים שאינם משום הוא ביניהם ההבדל Ó‰וכל ÈtÓ ÈÎÂ¿ƒƒ¿≈»

iÁ ÈLÚ‰ ÔÈ‡L ?ÈÚ CÚ Ô˙B ÈLÚ‰ ˙‡ CÈÚ‰L ÈÚ»ƒ∆∆¡ƒ∆∆»ƒ≈≈∆»ƒ∆≈∆»ƒ«»
ÌeÏk הערך את להקדש ליתן עצמו שחייב הוא בלבד העני אלא ― ¿

כן  לא ידו; השגת כפי נידון הוא הלכך העשיר, של שנותיו לפי
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i"yx
(‡).‰ÓÏ˘Ï ˙ÂÏÚÓ‰ ¯È˘ על דוד אמר זה שיר

בית  לבנות שעתיד הקודש ברוח שצפה בנו שלמה
זה  ועל פרעה בת את שלמה ישא ביום ובו המקדש

ל"ב)נאמר העיר (ירמיה לי היתה חמתי ועל אפי על כי
הזה  המזמור אמר לכך אותה בנו אשר היום למן הזאת
מאחר  המקום מאחרי ולסור בית לבנות בני לך למה

בו  עמלו לשוא בה חפץ בו:שאינו ˘˜„ניו ‡Â˘
.¯ÓÂ˘:השומר בה צופה חנם ÌÎÏ.(·)על ‡Â˘

למלאכתם  ומאחרים המשכימים האומניות בעלי
טורח: של העצבים בלחם וביגיעה בעצבון ומתפרנסים

.Ô˙È ÔÎ בשביל מעיניו שנת שמנדד למי פרנסה הקב"ה

בתורה: ˘‡.לעסוק Â„È„ÈÏ:שינה מעיניו למנדד
(‚).'‰ ˙ÏÁ ‰‰:האיש אלו ·ÌÈ.לאותו

כבנים: לו שהם מעמיד שהוא È¯Ùהתלמידים ¯Î˘
.ÔË·‰שנאמר שבלב התורה פרי כ"ב)שכר כי (משלי

בבטנך: תשמרם כי ‚·Â¯.(„)נעים „È· ÌÈˆÁÎ
אויביו: את בם ‰ÌÈ¯ÂÚ.להלחם È· ÔÎ התלמידים
מנעוריו: מעמיד ÏÓ‡(‰)שאדם ¯˘‡ ¯·‚‰ È¯˘‡

.Â˙Ù˘‡ שקורין ‡˙ החיצים תיק אשפה חצים, מאותם
בלע"ז: ‡ÌÈ·ÈÂקויכרי"ן ˙‡ Â¯·„È ÈÎ Â˘Â·È ‡Ï

.¯Ú˘· בהלכה זה את זה שמנצחין חכמים תלמידי
לזה זה כאויבים :(תוספות)ונראים

cec zcevn
(‡).‰ÓÏ˘Ïבעת אשר  ברוה "ק צפה  כי  שלמה על זה אמר 

א "כ  תועלת מה אמר ועליו פרעה  בת את ישא בה"מ את יבנה
יחפוץ לא  המקום  אם  ר"ל הבית יבנה  לא ה' אם כי בבנין
בו עמלו לחנם הלא  א"כ  טובים לא אשר מעשיך  על בבנין

יתקיים : לא כי ÈÚ¯.הבונים ¯Ó˘È ‡Ï '‰ Ì‡המעשים בעבור 
˘ÓÂ¯.האלה: „˜˘ ‡Â˘והתמדת מהירת הוא לחנם הלא 

הבית: ויחרב העירה  האויב יבוא בא כי  העיר בשמירת השומר
(·).ÌÎÏ ‡Â˘ למיעוט המלאכה  בעסק  לשבת ומאחרים מלאכתכם  לעשות לקום  המשכימים  אתם בחנם לכם  טרחתם כן וכמו

המלאכה: וביגיעת רב בעצב הבא הלחם  אוכלים והמה  בה ' Ô˙È.בטחונם  ÔÎשינה שמנדד  למי מחסורו  די ה' יתן  כן הלא 
מרבית כן המקום בהרצאת תלוי הכל כי רב תועלת  בו אין העיר שמירת שמרבית כמו ור"ל שמים במלאכת אז ועוסק מעיניו

בתורה: שעמל  למי הספוק  די המקום נותן רבה יגיעה בזולת  כי תועלת בו  אין המלאכה ‰'.(‚)יגיעת  ˙ÏÁ ‰‰ואם ר "ל 
ואם בעיניו  ישר לאשר ונתנם ה' נחלת המה עצמן הבנים  הנה הלא אחריו לבניו להנחיל הון להרבות במלאכה לעמול  ירבה 

ההון: את  להנחילם בנים לו מאין לה ' יתרצה ‰·ÔË.לא  È¯Ù ¯Î˘ ומיד המעשה  בשכר  באים  המה הבטן  פרי שהמה  הבנים
במ"ש : הדבר וכפל  ‚·Â¯.(„)ה' „È· ÌÈˆÁÎשהחצים עם  גבור ביד  המה אשר החצים כמו כי זה הוא  גדול  שכר ובאמת  ר "ל 

בנערותו מלמד  שהאדם  הבנים  כן אותם ידה  אשר  הגבור כ"א הממיתים הם  החצים שלא לכל נראה  הלא עכ "ז מי את  הרגו
ידי מעשה  המה זה שכל  לכל  נראה עכ "ז ישרה  בדרך  הדורכים הם  הבנים כי עם  הנה ישרה בדרך להדריכם בידו הכח  בעוד 

להתפאר : ÏÓ(‰)אביהם ¯˘‡.'Â‚Â בחצים‡ הנופל  לשון בהם אמר לחצים שהמשילם ולפי כאלה בנים הרבה  אשר  ר"ל 
הנרתק : בתוך למלאותם Â˘Â·È.שהדרך  ‡Ï בהשכל לדבר יתחכמו כי החכמים מושב במקום  ידברו כאשר בושה  לידי  יבואו לא

‡ÌÈ·ÈÂ.ובדעת: המחלוקת:‡˙ לפי להם אויבים היו כאילו הנראים התורה חכמת בדבר  עמהם  החולקים אותם עם ר"ל

oeiv zcevn
ושמרו˘˜„.(‡) שקדו כמו והשתדלות המהירות (עזרא ענין

והעכבה:È¯Á‡Ó.(·):ח) איחור ישיבה:˘·˙.מלשון מלשון 
.Â„È„ÈÏ: נדידה בה"א :˘‡מלשון שנה  כמו .(‰).Â˙Ù˘‡

כקבר אשפתו  וכן החיצים את  בו  ישימו  אשר  הנרתק הוא
ה)פתוח  בשער·˘Ú¯:(ירמיה לשבת  והשופטים  החכמים  דרך  .

בשעריכם שפטו ושלום אמת  ח)וכן  :(זכריה

xe` ldi
שיר  די"ט א דיומא ספ"ק  בגמרא ה'. אם לשלמה המעלות 

ומה השחיטה . זמן שיגיע  עד אותו ומעסיקין  דתנן אהא סע "ב
בעבודתך  הזהר (כלומר  בית יבנה לא  ה ' אם אומרין  היו
טורחך  אין רצויה  אינה  שאם לרצות שתהא  שמים  לשם  שתהא 
שלא בבנין. יגעים (בחנם בו בוניו עמלו שוא  לכלום) עולה
המלכות בנין הוא  יוהכ "פ  עד בר"ה כי לפרש יש  יתקיים ).
אדה "ר נברא ובר "ה  הנסירה. בענין ר"ה שער  בפע"ח  כמ"ש 
צירופי הוא  בית  והנה  וגו'. הצלע את  אלקים  ה ' ויבן ואזי
כו' בתים שני בונות אבנים  שתי בס "י כמ "ש  הדבור אותיות
ית'. מלכותו מדת שהוא הדבור עולם  בנין ממשיכים ובעשי"ת

והנה א ' קצ"א  בלק בזח"ג הנז' דברו עושי כח גבורי ע"ד וזהו
חכמה נעשה שבחכמה שממל ' דז "א מע "ס הוא המל' בנין
אך  הע"ס . בכל  וכן שבמל' חסד  נעשה דחסד וממל ' שבמל'
שבכתר וממל ' שבמל ' מה היינו י "ל  בית יבנה לא ה' אם 
דחנוכת מזמור סד"ה כמ "ש  ועוי"ל  כו '. שבמל' כתר נעשה 
שהוי' מה ענין וזהו למקיף מקיף שורה  הבית שעל  הבית.
במל ' שהם זעירין אתוון יש  כי ע "ד  ואפ"ל  כו'. בית יבנה
אין בוניו וע"כ בבינה רברבין ואתוון בז"א  בינונים ואתוון
אלא גדולות אבנים  הנקראים רברבין  מאתוון להמשיך  יכולים 

צוארך : דוד כמגדל ע"פ ועמ "ש  בית יבנה ה ' ע "י
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÌL ‡ÈˆB‰L „Á‡ ?„ˆÈk ,ÈÓÁ‰Ïe Ï˜‰Ï Ú ÌL ‡ÈˆBna«ƒ≈«¿»≈¿«¬ƒ≈«∆»∆ƒ≈
Ï‡NÈaL ‰pËw‰ ÏÚÂ ,‰p‰kaL ‰ÏB„b‰ ÏÚ Ú בין ― «««¿»∆«¿À»¿««¿«»∆¿ƒ¿»≈

הפחותה  ממשפחה שהיתה ובין שבכהונה החשובה היתה שאשתו
רע, שם עליה הוציא אם ÚÏÒשבישראל, ‰‡Ó Ô˙B שנאמר ― ≈≈»∆«

יגיגיגיג----יטיטיטיט):):):): כב כב כב כב ,,,, לה ((((דבריםדבריםדבריםדברים ושם ושנאה. אליה ובא אשה, איש יקח "כי
את  ההיא העיר זקני ולקחו רע... שם עליה והוציא דברים עלילות

אותו. ויסרו האיש   ÂÈÙa ÓB‡‰ ,‡ˆÓ― ƒ¿»»≈¿ƒ
רע, שם סלע,˙Èהמוציא מאה שמשלם ענשו, ―‰NBÚ‰ ÔÓ »≈ƒ»∆

‰NÚÓ.סלע חמישים אלא משלמים שאינם המפתה, או האונס ― «¬∆
eÈˆÓ ÔkL:גורסים ויש ― ÏÚ ÔÈc Êb ÌzÁ ‡HL ∆≈»ƒ∆∆¿«¿«ƒ«

a„na eÈ˙B‡,לארץ להיכנס שלא ―Ú‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡ ¬≈«ƒ¿»∆»«»»«
הארץ, על דיבה המרגלים שהוציאו ―Ó‡pL:המרגלים בפרשת ― ∆∆¡«

"ÈÏB˜a eÚÓL ‡GÂ ÌÈÓÚt NÚ ‰Ê È˙‡ eqÈÂ" ומשמע ― «¿«…ƒ∆∆∆¿»ƒ¿»¿¿ƒ
"זה" ממלת  גזר נחתם הארץ דיבת של זה עוון שעל

הארץ את יראו שלא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).דינם שממלת ((((רש רש רש רש """"י י י י ;;;; מפרשים, ויש
שמעו  שלא הפעמים עשר כל כנגד שקול זה שעוון משמע, "זה"
זה  ידי שעל גורם, שמנין משום ולא העונש, את גרם והוא בקולו,

סאתם ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").נתמלאה ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

א ה נ ש מ ר ו א ב

ב  נתבאר להקדש כבר נותן הריהו עלי", פלוני "ערך שהאומר: הקודמים, פרקים
הנערך. של שנותיו לפי ג-ז) כז, (ויקרא שבתורה הערכים בפרשת הקצוב הכסף את
אותו  "והעריך ח): שם, (שם בו נאמר הקצוב, הערך את ליתן ביכלתו אין ואם

אשר פי על הכהן,           שאין א), ב, (לעיל שנינו וכבר הכהן". יעריכנו
הערכים. בדיני אחדים כללים לסכם בא פרקנו ― מסלע. פחות בערכין

„È ‚O‰,ידו השגת כפי בערכים נידון שהעני מה ―„Bpa― ∆≈»«≈
שהבאנו  כמו הנערך, אחר ולא המעריך, היינו הנודר, אחר הולכים

הפסוק: את לעיל           ועוד
במשנתנו; להלן זה ענין בתורה ÌÈM‰Âיבואר הקצוב והערך ― ¿«»ƒ

השנים, לפי cpaלפי היינו הנידר, של שנותיו לפי הולכים ― «ƒ»
ד. במשנה להלן כמבואר הנערך,  נקטה שמשנתנו

הנודר", יד תשיג "אשר הכתוב: לשון פי על "בנודר" לשון ברישא
השנייה: בפיסקה גם נקטה "בנודר" לשון ואגב    

CÚpa ÌÈÎÚ‰Â לפי ניתנים ולנקבה לזכר הקצובים הערכים ― ¿»¬»ƒ«∆¡»
המעריך; לפי ולא נקבה, או זכר הוא אם ÔÓÊaהנערך, CÚ‰Â¿»≈∆ƒ¿«

CÚ‰ שהעריכו בזמן גילו שהיה כפי הנערך, שנות לפי ניתן הערך ― »≈∆
במשנה  להלן כמבואר ערכו, את שנותן בשעה גילו כפי ולא המעריך,

Bpa„ד. „È ‚O‰ÈLÚ‰ ˙‡ CÈÚ‰L ÈÚ ?„ˆÈk , שאמר ― ∆≈»«≈≈«»ƒ∆∆¡ƒ∆∆»ƒ
עלי, ערכו עשיר: על ÈÚעני CÚ Ô˙B;ידו השגת כפי ―ÈLÚÂ ≈≈∆»ƒ¿»ƒ

ÈÚ‰ ˙‡ CÈÚ‰L,עלי ערכו עני: על שאמר עשיר ―CÚ Ô˙B ∆∆¡ƒ∆∆»ƒ≈≈∆
ÈLÚ.הנערך של שנותיו לפי בתורה הקצוב ערך היינו ― »ƒ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

"הישג  ששנינו: הכלל שבענין ללמד, באה והיא הקודמת המשנה המשך זו משנה

ויורד. עולה קרבן מדין ערכים דין שונה בנודר", יד

˙Bawa Ï‡ שכתוב במצורע כגון יד", "הישג דין בהם שנאמר ― ¬»«»¿»
טהרתו לאחר כא כא כא כא ----כבכבכבכב):):):):בו יייי;;;; יד יד יד יד ,,,, כבשים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שני יקח השמיני "וביום

ולקח  משגת ידו ואין הוא דל ואם תמימה... אחת וכבשה תמימים
ידו", תשיג אשר יונה בני שני או תורים ושתי אחד... ÔÎכבש BÈ‡≈≈

מפרשת  שהמשנה כמו בערכים, כמו בהם יד הישג של הדין אין ―
Ó‡Lוהולכת: È‰:אחד ―ÈÏÚ ‰Ê ÚˆÓ ÏL Ba˜― ¬≈∆»«»¿»∆¿…»∆»«

שנטהר, פלוני מצורע של קרבנו להביא ÈÚשנדר ÚˆÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿…»»ƒ
עני, היה מצורע אותו אם ―‡ÈÓ,הנודר ―ÈÚ Ôa˜ כבש ― ≈ƒ»¿«»ƒ

לעולה, ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני או תורים ושתי לאשם, אחד
לעיל; שהבאנו עשיר,ÈLÚכמו היה המצורע אם ―‡ÈÓ― »ƒ≈ƒ

ÈLÚהנודר, Ôa˜,הנידר אחר שהולכים וכבשה, כבשים שני ― »¿«»ƒ
הנודר. אחר Ôkולא ÔÈÎÚa Û‡ :È‡ ÓB‡ :ÓB‡ Èa― «ƒ≈≈¬ƒ«»¬»ƒ≈

כקרבנות, דינם הערכים אף קרבנות, לענין דומה ערכים שענין בזמן
לזה. זה דומים שאינם משום הוא ביניהם ההבדל Ó‰וכל ÈtÓ ÈÎÂ¿ƒƒ¿≈»

iÁ ÈLÚ‰ ÔÈ‡L ?ÈÚ CÚ Ô˙B ÈLÚ‰ ˙‡ CÈÚ‰L ÈÚ»ƒ∆∆¡ƒ∆∆»ƒ≈≈∆»ƒ∆≈∆»ƒ«»
ÌeÏk הערך את להקדש ליתן עצמו שחייב הוא בלבד העני אלא ― ¿

כן  לא ידו; השגת כפי נידון הוא הלכך העשיר, של שנותיו לפי

   



קו     
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הנודר  אף הלכך עשיר, קרבן להביא חייב העשיר שהמצורע במצורע,
כמו  עשיר קרבן להביא חייב זה, עשיר מצורע של קרבנו להביא

עצמו. מצורע,‡Ïהמצורע לקרבן דומה ענין יהיה בערכים אם ― ¬»
ÈÏÚכגון ÈkÚ :Ó‡L ÈLÚ‰,עשיר ערך לשלם ונתחייב ― ∆»ƒ∆»«∆¿ƒ»«

שנותיו, לפי  בתורה הקצוב ערכו Ó‰היינו :Ó‡Â ÈÚ‰ ÚÓLÂ¿»«∆»ƒ¿»««
ÈÏÚ ‰Ê Ó‡M,העשיר עליו שקיבל הערך את לשלם שנדר ― ∆»«∆»«

ÈLÚ CÚ Ô˙B בדין כמו ליתן, חייב שהעשיר הערך את ― ≈≈∆»ƒ
מצורע.  וחכמים רבי נחלקו לא למשנתנו), (בפירושו

חכמים, לדעת שכן דבריהם, על להוסיף בא שרבי אלא במשנתנו,
            

 הוא הנודר אם אבל עני, הוא כשהנודר דווקא בגמרא: ומבואר
מ  הוא הרי המצורעעשיר, היה ואם עשיר; קרבן מביא ביא

הנודר ,בערכין ואילו עני; היה ואפילו  
   :חכמים שאמרו וזהו    ובא

והוסיף, רבי ― קרבנות לענין דומה עניינם אם ―
שכן          

  הרמב"ם פוסק גם ו ו ו ו ).).).).וכן גגגג,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין מפרשים ((((הל הל הל הל '''' יש אבל
   ולדעת במשנתנו, נחלקו וחכמים רבי שאמנם

מה  ואמר: העני ושמע עלי, ערכי אמר: שהעשיר בכגון אף חכמים
עני ערך אלא נותן אינו עלי, זה רבירבירבירבישאמר תוספות תוספות תוספות תוספות  הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ;;;; ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

שםשםשםשם).).).). הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם כליכליכליכלי נושאינושאינושאינושאי ועיין ועיין ועיין ועיין  טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין איגר איגר איגר איגר ;;;; עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא 

‰È‰,המעריךÈÚ,שהעריך בשעה ―ÈLÚ‰Â שנתן קודם ― »»»ƒ¿∆¡ƒ
הערך ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););את מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שהעריכו ויש קודם ―

ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),הכהן """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יוםיוםיוםיום ÈLÚ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  B‡ שהיה ― »ƒ
שהעריך, בשעה הערךÈÚ‰Âעשיר את שנתן קודם או ((((לרשלרשלרשלרש""""יייי))))― ¿∆¡ƒ

הכהן שהעריכו טובטובטובטוב"),"),"),"),קודם יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈLÚ((((לפי לפי לפי לפי  CÚ Ô˙B― ≈≈∆»ƒ
ערכים בפרשת שנאמר לפי הטעם, מבואר כזכזכזכז,,,,בגמרא "על חחחח):):):):((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

משיגה  אם שבין מכאן, ולמדים הכהן", יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי
הנתינה בשעת ידו    משגת ידו היתה אם ובין

שנדר בשעה  .עשיר ערך נותן כותב כותב כותב כותב ::::לעולם הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם 

להחייב עני בערך החייב בין מה   שהוא עשיר, בערך
שידו  מה כל ממנו שלקחו עני, בערך שהחייב כולו? הקצוב הערך

לשלם. חייב אינו העשיר, כך ואחר אחת, סלע אפילו משגת, 
           

זזזז).).).). ג ג ג ג ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ÈÚ((((הל הל הל הל '''' elÙ‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa בשעה עני היה ― «ƒ¿»≈¬ƒ»ƒ
כך,ÈLÚ‰Âשהעריך, אחר ―ÈÚ‰Â ÊÁÂ את שנתן קודם ― ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ

הערך   ÈLÚ CÚ Ô˙B טעמו ומבואר ― ≈≈∆»ƒ
שנאמר ((((שם שם שם שם ):):):):בגמרא,    מתחילה במכּותו שיהא עד

סופו. ועד   ,הנדר בשעת עני והיה הואיל אלא
הוא עניועני ערך נותן הריהו הנתינה, בשעת עכשיו הל הל הל הל ''''גם ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם 

הרדב הרדב הרדב הרדב """"זזזז).).).). עייןעייןעייןעיין ה ה ה ה ;;;; ג ג ג ג ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שם: שנינו שכן הקודמת, המשנה של הסיפא המשך היא משנתנו  
       אין ויורד עולה שבקרבן ללמד, זו משנה ובאה

קרבנותיו. הבאת שעת אחר הולכים לעולם אלא כן, הדין

˙Bawa Ï‡,שנטהר במצורע כגון יד, הישג דין בהם שיש ― ¬»«»¿»
הקודמת, במשנה שהבאנו ÔÎכמו BÈ‡,בערכים כמו הדין אין ― ≈≈

ידו  השגת לפי קרבנו מביא והעני עשיר ובין והעשיר עני בין אלא
הקרבנות. הבאת Ba‡בשעת BÏ ÁÈp‰Â ˙Ó ÂÈ‡ elÙ‡― ¬ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«ƒ

ונוטה  גוסס אביו אפילו מבואר: בגמרא זוז; אלפים עשרת של ירושה
רבוא לו ומניח למות,      אפילו או

˙B‡Baa e‡e Ìia B˙ÈÙÒ,בגמרא מבואר זו בדוגמא אף ― ¿ƒ»«»»¿ƒ
כן  שאם ברבואות, שלו סחורה טעונה שהספינה בה הכוונה שאין
רבוא, של בשכר אחרים בידי מושכרת שספינתו אלא הוא, עשיר הרי
אינו  עדיין שעכשיו ונמצא לבסוף, אלא משתלמת אינה שכירות והרי
של  התנא שכן לעשיר, נחשב אינו עצמה הספינה ומשום עשיר;
דבר  נדרו תשלום בשביל מאדם נוטל הקדש שאין סובר, משנתנו
האכר, של בקר צמד או החמר של חמורו כגון ממנו, מתפרנס שהוא
פי  על אף זה, בכגון הלכך פרנסתו; מקור שהיא לספינתו הדין והוא

עשיר, להיות ÌeÏkשעומד Ô‰a Lc˜‰Ï ÔÈ‡,מפרשים יש ― ≈«∆¿≈»∆¿
שאפילו  להשמיענו, באה והיא ערכים, בענין לדבר חוזרת שהסיפא
מניח  והוא מעריכו, שהכהן בשעה למות עומד המעריך של אביו

בים.. ספינתו אפילו או רבואות, של אין ירושה לעיל), שבארנו (כמו .
ספינתו, שכר שיקבל עד או אביו שימות עד מלהעריכו ממתין הכהן

זו בשעה ידו השגת כפי מעריכו שהסיפא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אלא מפרשים, ויש
לרישא כהמשך בקרבנות, לעסוק מוסיפה   

בקרבן  זה מצורע שנתחייב בשעה אם שאפילו להשמיענו, באה והיא
וכו', בים שספינתו או רבוא, לו והניח מת כך ואחר גוסס, אביו היה
להקדש  אין מקום מכל קרבנו, שהביא קודם עשיר שנעשה פי על אף
שנתחייב  בשעה שהיה כמו עני קרבן אלא מביא ואינו כלום, בהן

דיבור דיבור דיבור דיבור בקרבן תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; רגמרגמרגמרגמ""""ה ה ה ה ;;;; למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((רמברמברמברמב""""םםםם

ב ב ב ב ).).).). יזיזיזיז,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין """"אבל אבל אבל אבל ",",",", לערכים המתחילהמתחילהמתחילהמתחיל בין הסיפא שכוונת מבארים, ויש
זה בדין הם ששווים לקרבנות, צריכא צריכא צריכא צריכא """"ובין """"לא לא לא לא  המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  דיבור דיבור דיבור דיבור  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

שםשםשםשם).).).). משנה משנה משנה משנה  בלחםבלחםבלחםבלחם ועייןועייןועייןועיין יייי;;;; יייי,,,, שגגות שגגות שגגות שגגות  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; יחיחיחיח,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין וכן ――――
לוה, לך לו: אומרים אין עצמו, את שהעריך "עני בתוספתא: מובא
עכשיו  עני ערך שיביא מוטב אלא עשיר, ערך והבא מלאכה, עשה לך
חולה  אביו היה אומר: יהודה רבי זמן. לאחר עשיר ערך יביא ואל
ויביא  שימתין) אומרים (אין הים, במדינת ספינתו שהיתה או מסוכן או
עשיר  ערך יביא ואל עכשיו עני ערך שיביא מוטב אלא עשיר, ערך
אומרים  אין ויורד, עולה קרבן חייב היה אומר: אליעזר רבי זמן. לאחר
שיביא  מוטב אלא עשיר, קרבן והבא מלאכה, עשה לך לוה, לך לו:
האלה  התנאים ואין זמן". לאחר עשיר קרבן יביא ואל עכשיו עני קרבן
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שחביבה  להשמיענו, אחרת דוגמא מביא אחד כל אלא ביניהם, חולקים
בשעתה יא יא יא יא ).).).).מצוה ה ה ה ה ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  על על על על  ספרא ספרא ספרא ספרא  ((((עייןעייןעייןעיין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

א. במשנה ששנינו הכללים בבאור ממשיכה משנתנו

cpa ÌÈL― א במשנה שנישנה ―„ÏÈ ?„ˆÈk כלומר ― »ƒ«ƒ»≈«∆∆
― ‰Ô˜fצעיר ˙‡ CÈÚ‰L בן על שאמר עשרים בן כגון ― ∆∆¡ƒ∆«»≈

עלי, ערכו המעריך,Ô˙Bשבעים: ―Ô˜Ê CÚ הקצוב הערך את ― ≈≈∆»≈
סלע; עשרה חמש היינו שבעים, לבן ‡˙בתורה CÈÚ‰L Ô˜ÊÂ¿»≈∆∆¡ƒ∆

„Ïi‰,עלי ערכו עשרים: בן על שאמר שבעים בן כגון ―Ô˙B «∆∆≈
„ÏÈ CÚ.סלע חמישים היינו עשרים, בן ערך ―CÚpa ÌÈÎÚÂ ≈∆∆∆«¬»ƒ«∆¡»

― א במשנה לעיל ששנינו ―‰M‡‰ ˙‡ CÈÚ‰L LÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ∆∆¡ƒ∆»ƒ»
עלי, זו אשה ערך שאמר: ―‰M‡ CÚ Ô˙B שקצוב כמו ― ≈≈∆ƒ»

ששים  בת ועד שנה עשרים מבת היתה אם כגון שנותיה, לפי בתורה
סלע; שלושים נותן הוא הרי ‰‡LÈשנה, ˙‡ ‰ÎÈÚ‰L ‰M‡Â¿ƒ»∆∆¡ƒ»∆»ƒ

עלי, זה איש ערך שאמרה: ―LÈ‡ CÚ ˙˙B.שנותיו לפי ― ∆∆≈∆ƒ
CÚ‰ ÔÓÊa CÚ‰Â― א במשנה לעיל ששנינו ―?„ˆÈk ¿»≈∆ƒ¿«»≈∆≈«

LÓÁ ÔaÓ ˙BÁt BÎÈÚ‰ מבן הפחות את שהעריך ראובן ― ∆¡ƒ»ƒ∆»≈
סלעים, חמש ערכו ונמצא שנים, LÓÁחמש Ôa ÏÚ ˙BÈ ‰NÚÂ¿«¬»≈«∆»≈

והרי  שנים, חמש מבן גדול הנערך נעשה הערך את שנתן וקודם ―
סלע; עשרים עכשיו ÌÈNÚערכו ÔaÓ ˙BÁt את שהעריך או ― »ƒ∆∆¿ƒ

סלעים, עשרים הוא שערכו עשרים, מבן קודם NÚÂ‰הפחות ― ¿«¬»
הערך, את ÌÈNÚשנתן Ôa ÏÚ ˙BÈ ועד עשרים מבן והרי ― ≈«∆∆¿ƒ

סלע, חמישים הוא ערכו ששים ‰CÚבן ÔÓÊk Ô˙B שהיה כפי ― ≈ƒ¿«»≈∆
פי  על אף חמש, מבן פחות העריכו שאם שהעריכו; בשעה הנערך
העריכו  אם וכן סלעים, חמש אלא נותן אינו חמש, בן על יותר  שנעשה
נותן  אינו עשרים, בן על יותר שנעשה פי על אף עשרים, מבן פחות
שישים  מבן פחות העריכו שאם לחומרה, הדין והוא סלע. עשרים אלא
הערך  כזמן סלע חמישים ליתן חייב הריהו שישים, בן על יותר ונעשה

ישראל ישראל ישראל ישראל ").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום GL("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÌBÈÌÈL ילד המעריך ― ¿ƒ
עלי, זה קטן ערך עליו: שאמר דהיינו יום, שלושים «»¿hÓÏkƒ‰בן

epnÓ מבן פחות היינו יום, שלושים מבן פחות העריך כאילו ― ƒ∆

ערכין בפרשת שנאמר כלום, נותן ואינו וווו):):):):חודש, כזכזכזכז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
 ÌÈNÚ ˙Le LÓÁ ˙L,עלי פלוני ערך האומר: ― ¿«»≈¿«∆¿ƒ

עשרים  לו שנמלאו או שנים, חמש לנערך נמלאו שהעריכֹו יום ובאותו
pnÓ‰שנה, ‰hÓÏk כלמטה נידון הריהו חמש בן היה שאם ― ƒ¿«»ƒ∆»

נידון  הריהו עשרים, בן היה ואם סלעים, חמש ונותן חמש, מבן
סלע. עשרים ונותן עשרים, מבן ÌÈMLŒÔaÓכלמטה Ì‡Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ∆ƒƒ

"ÎÊŒÌ‡ ,‰ÏÚÓÂ ‰L:בתורה מפורש שכאן וכיון ― »»»«¿»ƒ»»
  ,ממנה כלמטה ששים ששנת ‡eומשמע È‰¬≈»

,‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈML ˙M ‰Ó :ÌÈML ˙MÓ ÌlÎa ÌÈ„ÓÏ¿≈ƒ¿À»ƒ¿«ƒƒ«¿«ƒƒƒ¿«»ƒ∆»
‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈNÚ ˙Le LÓÁ ˙L Û‡:שנאמר ומה ― «¿«»≈¿«∆¿ƒƒ¿«»ƒ∆»

וכן: ולמעלה, שנה עשרים מבן היינו שנה", עשרים מבן ערכך "והיה
ולמעלה. שנים חמש מבן היינו שנים", חמש מבן "ואם 

Ô‰?זה לימוד הוא הנכון הוא? כן וכי ―‰NÚ Ì‡ הכתוב ― ≈ƒ»»
―ÈÓÁ‰Ï ‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈML ˙L של ערכו שכן ― ¿«ƒƒƒ¿«»ƒ∆»¿«¬ƒ

מבן  יותר של מערכו מרובה סלע, חמישים שהוא ששים, מבן פחות
סלע, עשרה חמש שהוא מכאן,NÚ‰ששים, נלמד כלום ― «¬∆

Ï˜‰Ï ‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈNÚ ˙Le LÓÁ ˙L שהרי ― ¿«»≈¿«∆¿ƒƒ¿«»ƒ∆»¿»≈
של  מערכם מועט עשרים מבן פחות ושל חמש מבן פחות של ערכם

בתורה, כמפורש עשרים, מבן יותר ושל חמש מבן ¿»eÓÏz„יותר
‰ÂL ‰Ê‚Ï "‰L ,‰L" :ÓBÏ הלימוד שאין כלומר ― «»»»»ƒ¿≈»»»

שווה: גזירה במידת אלא מצינו", "מה ‰‡eÓ‰במידת "‰L" ‰Ó«»»»¬»
˙La ‰eÓ‡‰ "‰L" Û‡ ,‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈML ˙Laƒ¿«ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«»»»¬»ƒ¿«
ÈÓÁ‰Ï ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈNÚ ˙Le LÓÁ»≈¿«∆¿ƒƒ¿«»ƒ∆»≈¿»≈≈¿«¬ƒ
לחומרה  ובין לקולה בין הוא שווה" מ"גזירה הנלמד הלימוד שכן ―

ישראלישראלישראלישראל").").")."). ÏÚ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ˙B˙È eÈ‰iL „Ú :ÓB‡ ÊÚÏ‡ Èa«ƒ∆¿»»≈«∆ƒ¿¿≈«
„Á‡ ÌBÈÂ L„Á ÌÈM‰ ששים ושנת עשרים ושנת חמש שנת ― «»ƒ…∆¿∆»

או  אחד, ויום וחודש חמש בן הוא שהנערך עד ממנה כלמטה לעולם
בגמרא  אחד. ויום וחודש ששים בן או אחד, ויום וחודש עשרים בן
מבן  בפחות שאינו בכור, מפדיון ערכין לומד שהוא טעמו, מבואר

אחד ויום ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").חודש """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((עייןעייןעייןעיין
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הנודר  אף הלכך עשיר, קרבן להביא חייב העשיר שהמצורע במצורע,
כמו  עשיר קרבן להביא חייב זה, עשיר מצורע של קרבנו להביא

עצמו. מצורע,‡Ïהמצורע לקרבן דומה ענין יהיה בערכים אם ― ¬»
ÈÏÚכגון ÈkÚ :Ó‡L ÈLÚ‰,עשיר ערך לשלם ונתחייב ― ∆»ƒ∆»«∆¿ƒ»«

שנותיו, לפי  בתורה הקצוב ערכו Ó‰היינו :Ó‡Â ÈÚ‰ ÚÓLÂ¿»«∆»ƒ¿»««
ÈÏÚ ‰Ê Ó‡M,העשיר עליו שקיבל הערך את לשלם שנדר ― ∆»«∆»«

ÈLÚ CÚ Ô˙B בדין כמו ליתן, חייב שהעשיר הערך את ― ≈≈∆»ƒ
מצורע.  וחכמים רבי נחלקו לא למשנתנו), (בפירושו

חכמים, לדעת שכן דבריהם, על להוסיף בא שרבי אלא במשנתנו,
            

 הוא הנודר אם אבל עני, הוא כשהנודר דווקא בגמרא: ומבואר
מ  הוא הרי המצורעעשיר, היה ואם עשיר; קרבן מביא ביא

הנודר ,בערכין ואילו עני; היה ואפילו  
   :חכמים שאמרו וזהו    ובא

והוסיף, רבי ― קרבנות לענין דומה עניינם אם ―
שכן          

  הרמב"ם פוסק גם ו ו ו ו ).).).).וכן גגגג,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין מפרשים ((((הל הל הל הל '''' יש אבל
   ולדעת במשנתנו, נחלקו וחכמים רבי שאמנם

מה  ואמר: העני ושמע עלי, ערכי אמר: שהעשיר בכגון אף חכמים
עני ערך אלא נותן אינו עלי, זה רבירבירבירבישאמר תוספות תוספות תוספות תוספות  הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד ;;;; ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

שםשםשםשם).).).). הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם כליכליכליכלי נושאינושאינושאינושאי ועיין ועיין ועיין ועיין  טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין איגר איגר איגר איגר ;;;; עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא 

‰È‰,המעריךÈÚ,שהעריך בשעה ―ÈLÚ‰Â שנתן קודם ― »»»ƒ¿∆¡ƒ
הערך ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););את מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שהעריכו ויש קודם ―

ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),הכהן """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יוםיוםיוםיום ÈLÚ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  B‡ שהיה ― »ƒ
שהעריך, בשעה הערךÈÚ‰Âעשיר את שנתן קודם או ((((לרשלרשלרשלרש""""יייי))))― ¿∆¡ƒ

הכהן שהעריכו טובטובטובטוב"),"),"),"),קודם יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈLÚ((((לפי לפי לפי לפי  CÚ Ô˙B― ≈≈∆»ƒ
ערכים בפרשת שנאמר לפי הטעם, מבואר כזכזכזכז,,,,בגמרא "על חחחח):):):):((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

משיגה  אם שבין מכאן, ולמדים הכהן", יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי
הנתינה בשעת ידו    משגת ידו היתה אם ובין

שנדר בשעה  .עשיר ערך נותן כותב כותב כותב כותב ::::לעולם הרמב הרמב הרמב הרמב """"ם ם ם ם 

להחייב עני בערך החייב בין מה   שהוא עשיר, בערך
שידו  מה כל ממנו שלקחו עני, בערך שהחייב כולו? הקצוב הערך

לשלם. חייב אינו העשיר, כך ואחר אחת, סלע אפילו משגת, 
           

זזזז).).).). ג ג ג ג ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ÈÚ((((הל הל הל הל '''' elÙ‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa בשעה עני היה ― «ƒ¿»≈¬ƒ»ƒ
כך,ÈLÚ‰Âשהעריך, אחר ―ÈÚ‰Â ÊÁÂ את שנתן קודם ― ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ

הערך   ÈLÚ CÚ Ô˙B טעמו ומבואר ― ≈≈∆»ƒ
שנאמר ((((שם שם שם שם ):):):):בגמרא,    מתחילה במכּותו שיהא עד

סופו. ועד   ,הנדר בשעת עני והיה הואיל אלא
הוא עניועני ערך נותן הריהו הנתינה, בשעת עכשיו הל הל הל הל ''''גם ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם 

הרדב הרדב הרדב הרדב """"זזזז).).).). עייןעייןעייןעיין ה ה ה ה ;;;; ג ג ג ג ,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שם: שנינו שכן הקודמת, המשנה של הסיפא המשך היא משנתנו  
       אין ויורד עולה שבקרבן ללמד, זו משנה ובאה

קרבנותיו. הבאת שעת אחר הולכים לעולם אלא כן, הדין

˙Bawa Ï‡,שנטהר במצורע כגון יד, הישג דין בהם שיש ― ¬»«»¿»
הקודמת, במשנה שהבאנו ÔÎכמו BÈ‡,בערכים כמו הדין אין ― ≈≈

ידו  השגת לפי קרבנו מביא והעני עשיר ובין והעשיר עני בין אלא
הקרבנות. הבאת Ba‡בשעת BÏ ÁÈp‰Â ˙Ó ÂÈ‡ elÙ‡― ¬ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«ƒ

ונוטה  גוסס אביו אפילו מבואר: בגמרא זוז; אלפים עשרת של ירושה
רבוא לו ומניח למות,      אפילו או

˙B‡Baa e‡e Ìia B˙ÈÙÒ,בגמרא מבואר זו בדוגמא אף ― ¿ƒ»«»»¿ƒ
כן  שאם ברבואות, שלו סחורה טעונה שהספינה בה הכוונה שאין
רבוא, של בשכר אחרים בידי מושכרת שספינתו אלא הוא, עשיר הרי
אינו  עדיין שעכשיו ונמצא לבסוף, אלא משתלמת אינה שכירות והרי
של  התנא שכן לעשיר, נחשב אינו עצמה הספינה ומשום עשיר;
דבר  נדרו תשלום בשביל מאדם נוטל הקדש שאין סובר, משנתנו
האכר, של בקר צמד או החמר של חמורו כגון ממנו, מתפרנס שהוא
פי  על אף זה, בכגון הלכך פרנסתו; מקור שהיא לספינתו הדין והוא

עשיר, להיות ÌeÏkשעומד Ô‰a Lc˜‰Ï ÔÈ‡,מפרשים יש ― ≈«∆¿≈»∆¿
שאפילו  להשמיענו, באה והיא ערכים, בענין לדבר חוזרת שהסיפא
מניח  והוא מעריכו, שהכהן בשעה למות עומד המעריך של אביו

בים.. ספינתו אפילו או רבואות, של אין ירושה לעיל), שבארנו (כמו .
ספינתו, שכר שיקבל עד או אביו שימות עד מלהעריכו ממתין הכהן

זו בשעה ידו השגת כפי מעריכו שהסיפא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).אלא מפרשים, ויש
לרישא כהמשך בקרבנות, לעסוק מוסיפה   

בקרבן  זה מצורע שנתחייב בשעה אם שאפילו להשמיענו, באה והיא
וכו', בים שספינתו או רבוא, לו והניח מת כך ואחר גוסס, אביו היה
להקדש  אין מקום מכל קרבנו, שהביא קודם עשיר שנעשה פי על אף
שנתחייב  בשעה שהיה כמו עני קרבן אלא מביא ואינו כלום, בהן

דיבור דיבור דיבור דיבור בקרבן תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; רגמרגמרגמרגמ""""ה ה ה ה ;;;; למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((רמברמברמברמב""""םםםם

ב ב ב ב ).).).). יזיזיזיז,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין """"אבל אבל אבל אבל ",",",", לערכים המתחילהמתחילהמתחילהמתחיל בין הסיפא שכוונת מבארים, ויש
זה בדין הם ששווים לקרבנות, צריכא צריכא צריכא צריכא """"ובין """"לא לא לא לא  המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  דיבור דיבור דיבור דיבור  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

שםשםשםשם).).).). משנה משנה משנה משנה  בלחםבלחםבלחםבלחם ועייןועייןועייןועיין יייי;;;; יייי,,,, שגגות שגגות שגגות שגגות  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין א א א א ;;;; יחיחיחיח,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין וכן ――――
לוה, לך לו: אומרים אין עצמו, את שהעריך "עני בתוספתא: מובא
עכשיו  עני ערך שיביא מוטב אלא עשיר, ערך והבא מלאכה, עשה לך
חולה  אביו היה אומר: יהודה רבי זמן. לאחר עשיר ערך יביא ואל
ויביא  שימתין) אומרים (אין הים, במדינת ספינתו שהיתה או מסוכן או
עשיר  ערך יביא ואל עכשיו עני ערך שיביא מוטב אלא עשיר, ערך
אומרים  אין ויורד, עולה קרבן חייב היה אומר: אליעזר רבי זמן. לאחר
שיביא  מוטב אלא עשיר, קרבן והבא מלאכה, עשה לך לוה, לך לו:
האלה  התנאים ואין זמן". לאחר עשיר קרבן יביא ואל עכשיו עני קרבן
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שחביבה  להשמיענו, אחרת דוגמא מביא אחד כל אלא ביניהם, חולקים
בשעתה יא יא יא יא ).).).).מצוה ה ה ה ה ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  על על על על  ספרא ספרא ספרא ספרא  ((((עייןעייןעייןעיין

ד ה נ ש מ ר ו א ב

א. במשנה ששנינו הכללים בבאור ממשיכה משנתנו

cpa ÌÈL― א במשנה שנישנה ―„ÏÈ ?„ˆÈk כלומר ― »ƒ«ƒ»≈«∆∆
― ‰Ô˜fצעיר ˙‡ CÈÚ‰L בן על שאמר עשרים בן כגון ― ∆∆¡ƒ∆«»≈

עלי, ערכו המעריך,Ô˙Bשבעים: ―Ô˜Ê CÚ הקצוב הערך את ― ≈≈∆»≈
סלע; עשרה חמש היינו שבעים, לבן ‡˙בתורה CÈÚ‰L Ô˜ÊÂ¿»≈∆∆¡ƒ∆

„Ïi‰,עלי ערכו עשרים: בן על שאמר שבעים בן כגון ―Ô˙B «∆∆≈
„ÏÈ CÚ.סלע חמישים היינו עשרים, בן ערך ―CÚpa ÌÈÎÚÂ ≈∆∆∆«¬»ƒ«∆¡»

― א במשנה לעיל ששנינו ―‰M‡‰ ˙‡ CÈÚ‰L LÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ∆∆¡ƒ∆»ƒ»
עלי, זו אשה ערך שאמר: ―‰M‡ CÚ Ô˙B שקצוב כמו ― ≈≈∆ƒ»

ששים  בת ועד שנה עשרים מבת היתה אם כגון שנותיה, לפי בתורה
סלע; שלושים נותן הוא הרי ‰‡LÈשנה, ˙‡ ‰ÎÈÚ‰L ‰M‡Â¿ƒ»∆∆¡ƒ»∆»ƒ

עלי, זה איש ערך שאמרה: ―LÈ‡ CÚ ˙˙B.שנותיו לפי ― ∆∆≈∆ƒ
CÚ‰ ÔÓÊa CÚ‰Â― א במשנה לעיל ששנינו ―?„ˆÈk ¿»≈∆ƒ¿«»≈∆≈«

LÓÁ ÔaÓ ˙BÁt BÎÈÚ‰ מבן הפחות את שהעריך ראובן ― ∆¡ƒ»ƒ∆»≈
סלעים, חמש ערכו ונמצא שנים, LÓÁחמש Ôa ÏÚ ˙BÈ ‰NÚÂ¿«¬»≈«∆»≈

והרי  שנים, חמש מבן גדול הנערך נעשה הערך את שנתן וקודם ―
סלע; עשרים עכשיו ÌÈNÚערכו ÔaÓ ˙BÁt את שהעריך או ― »ƒ∆∆¿ƒ

סלעים, עשרים הוא שערכו עשרים, מבן קודם NÚÂ‰הפחות ― ¿«¬»
הערך, את ÌÈNÚשנתן Ôa ÏÚ ˙BÈ ועד עשרים מבן והרי ― ≈«∆∆¿ƒ

סלע, חמישים הוא ערכו ששים ‰CÚבן ÔÓÊk Ô˙B שהיה כפי ― ≈ƒ¿«»≈∆
פי  על אף חמש, מבן פחות העריכו שאם שהעריכו; בשעה הנערך
העריכו  אם וכן סלעים, חמש אלא נותן אינו חמש, בן על יותר  שנעשה
נותן  אינו עשרים, בן על יותר שנעשה פי על אף עשרים, מבן פחות
שישים  מבן פחות העריכו שאם לחומרה, הדין והוא סלע. עשרים אלא
הערך  כזמן סלע חמישים ליתן חייב הריהו שישים, בן על יותר ונעשה

ישראל ישראל ישראל ישראל ").").")."). """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום GL("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÌBÈÌÈL ילד המעריך ― ¿ƒ
עלי, זה קטן ערך עליו: שאמר דהיינו יום, שלושים «»¿hÓÏkƒ‰בן

epnÓ מבן פחות היינו יום, שלושים מבן פחות העריך כאילו ― ƒ∆

ערכין בפרשת שנאמר כלום, נותן ואינו וווו):):):):חודש, כזכזכזכז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
 ÌÈNÚ ˙Le LÓÁ ˙L,עלי פלוני ערך האומר: ― ¿«»≈¿«∆¿ƒ

עשרים  לו שנמלאו או שנים, חמש לנערך נמלאו שהעריכֹו יום ובאותו
pnÓ‰שנה, ‰hÓÏk כלמטה נידון הריהו חמש בן היה שאם ― ƒ¿«»ƒ∆»

נידון  הריהו עשרים, בן היה ואם סלעים, חמש ונותן חמש, מבן
סלע. עשרים ונותן עשרים, מבן ÌÈMLŒÔaÓכלמטה Ì‡Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ∆ƒƒ

"ÎÊŒÌ‡ ,‰ÏÚÓÂ ‰L:בתורה מפורש שכאן וכיון ― »»»«¿»ƒ»»
  ,ממנה כלמטה ששים ששנת ‡eומשמע È‰¬≈»

,‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈML ˙M ‰Ó :ÌÈML ˙MÓ ÌlÎa ÌÈ„ÓÏ¿≈ƒ¿À»ƒ¿«ƒƒ«¿«ƒƒƒ¿«»ƒ∆»
‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈNÚ ˙Le LÓÁ ˙L Û‡:שנאמר ומה ― «¿«»≈¿«∆¿ƒƒ¿«»ƒ∆»

וכן: ולמעלה, שנה עשרים מבן היינו שנה", עשרים מבן ערכך "והיה
ולמעלה. שנים חמש מבן היינו שנים", חמש מבן "ואם 

Ô‰?זה לימוד הוא הנכון הוא? כן וכי ―‰NÚ Ì‡ הכתוב ― ≈ƒ»»
―ÈÓÁ‰Ï ‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈML ˙L של ערכו שכן ― ¿«ƒƒƒ¿«»ƒ∆»¿«¬ƒ

מבן  יותר של מערכו מרובה סלע, חמישים שהוא ששים, מבן פחות
סלע, עשרה חמש שהוא מכאן,NÚ‰ששים, נלמד כלום ― «¬∆

Ï˜‰Ï ‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈNÚ ˙Le LÓÁ ˙L שהרי ― ¿«»≈¿«∆¿ƒƒ¿«»ƒ∆»¿»≈
של  מערכם מועט עשרים מבן פחות ושל חמש מבן פחות של ערכם

בתורה, כמפורש עשרים, מבן יותר ושל חמש מבן ¿»eÓÏz„יותר
‰ÂL ‰Ê‚Ï "‰L ,‰L" :ÓBÏ הלימוד שאין כלומר ― «»»»»ƒ¿≈»»»

שווה: גזירה במידת אלא מצינו", "מה ‰‡eÓ‰במידת "‰L" ‰Ó«»»»¬»
˙La ‰eÓ‡‰ "‰L" Û‡ ,‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈML ˙Laƒ¿«ƒƒƒ¿«»ƒ∆»«»»»¬»ƒ¿«
ÈÓÁ‰Ï ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‰pnÓ ‰hÓÏk ÌÈNÚ ˙Le LÓÁ»≈¿«∆¿ƒƒ¿«»ƒ∆»≈¿»≈≈¿«¬ƒ
לחומרה  ובין לקולה בין הוא שווה" מ"גזירה הנלמד הלימוד שכן ―

ישראלישראלישראלישראל").").")."). ÏÚ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ˙B˙È eÈ‰iL „Ú :ÓB‡ ÊÚÏ‡ Èa«ƒ∆¿»»≈«∆ƒ¿¿≈«
„Á‡ ÌBÈÂ L„Á ÌÈM‰ ששים ושנת עשרים ושנת חמש שנת ― «»ƒ…∆¿∆»

או  אחד, ויום וחודש חמש בן הוא שהנערך עד ממנה כלמטה לעולם
בגמרא  אחד. ויום וחודש ששים בן או אחד, ויום וחודש עשרים בן
מבן  בפחות שאינו בכור, מפדיון ערכין לומד שהוא טעמו, מבואר

אחד ויום ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").חודש """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((עייןעייןעייןעיין
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א ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :ÓB‡‰,משקלו כפי להקדש ליתן שנדר ―Ô˙B »≈ƒ¿»ƒ»«≈
BÏ˜LÓ:שנדר כמו ―ÛÒk ,ÛÒk Ì‡ ליתן בנדרו פירש אם ― ƒ¿»ƒ∆∆∆∆

כסף, להקדש נותן כסף, ‰Êמשקלו ,‰Ê Ì‡,זהב פירש ואם ― ƒ»»»»
לא  שאם להשמיע, באה שמשנתנו מבואר, בגמרא זהב. משקלו נותן
שרגילים  דבר כל ליתן הוא יכול עלי, משקלי סתם: אמר אלא פירש
אם  אבל בצלים. ואפילו זפת ואפילו במשקל, למכור מקומו אנשי
ולא  עלי, משקלי סתם: שאמר פי על אף הוא, חשוב אדם הנודר

היה וכן עשרו; לפי אותו אומדים משקלו, כפי נדר מה ∆¬»NÚÓ‰פירש
‰ÈËÓÈ ÏL dn‡a,בתה שם היה כך ―Èza Ï˜LÓ :‰Ó‡L ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿«ƒƒ

‰eÏ˜Le ,ÌÈÏLeÈÏ ‰˙ÏÚÂ ,ÈÏÚ,הבת את ―dÏ˜LÓ ‰˙Â »«¿»¿»ƒ»«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»»
‰Ê.מאד עשירה שהיתה לפי למקדש, ―ÈÏÚ È„È Ï˜LÓ »»ƒ¿«»ƒ»«

מכבידה, רוצה האדם אם שכן היד, את לשקול אפשר אי והרי ―
יעשה? כיצד אותה, מקל רוצה lÓÓ‡ואם :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈¿«≈

„Ú dÒÈÎÓe ,ÌÈÓ ˙ÈÁB˜tÓ המים לתוך היד את ומכניס ― »ƒ«ƒ«¿ƒ»««¿¿
בלשון  "יד" נקרא זה שכל לזרוע, הקנה שבין הפרק הוא המרפק, עד
נשפכים  וכשמכניסה אדם, בני לשון אחר הולכים ובנדרים אדם, בני

היד, של כנפחה המים BÓˆÚÂ˙מן ,ÔÈ„È‚Â BÓÁ Na Ï˜BLÂ¿≈¿«¬¿ƒƒ«¬»
ביד, שיש מה כפי ―dÎB˙Ï Ô˙BÂ,החבית לתוך ―‡lÓ˙zL „Ú ¿≈¿»«∆ƒ¿«≈

והעצמות  והגידים הבשר של והמשקל שהיתה, כמו מים, החבית ―
כאן: ששנינו שמה מפרשים, יש ידו. משקל הוא הללו    

   החבית לתוך ונותן וכו' חמור בשר ונוטל היינו
משקל  והוא והעצמות, והגידים הבשר שוקל כך ואחר שתתמלא, עד

למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).).ידו בפירושובפירושובפירושובפירושו שדווקא((((רמברמברמברמב""""םםםם מפרשים, יש אבל    במשקל
שאם  לחבית, מכניסם כך ואחר והעצמות, והגידים הבשר את תחילה
משקל  ונמצא משקלו, על ויכבידו בבשר נבלעים יהיו המים כן, לא

היד ממשקל יותר כבד והעצמות והגידים המתחילהמתחילהמתחילהמתחילהבשר דיבור דיבור דיבור דיבור  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

ב ב ב ב ).).).). יטיטיטיט,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ÔeÎÏ""""ושוקל ושוקל ושוקל ושוקל ",",",", LÙ‡ C‡È‰ ÈÎÂ :ÈÒBÈ Èa Ó‡»««ƒ≈¿ƒ≈»∆¿»¿«≈
˙BÓˆÚ „‚k ˙BÓˆÚÂ ,Na „‚k Na החמור בבשר שמא ― »»¿∆∆»»«¬»¿∆∆¬»

שיש  ממה פחות או יותר עצמות או בשר יש החבית לתוך שנותן וכו'

מכוון? המשקל שאין ונמצא ‰È‡בידו, ‰nk „i‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡∆»»ƒ∆«»«»ƒ
ÏB˜LÏ ‰Èe‡.אומדן אותו לפי ונותן ―   ¿»ƒ¿

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏÚ È„È ÈÓc,ידו דמי להקדש ליתן שנדר ―:B˙B‡ ÔÈÓL ¿≈»ƒ»«»ƒ
„È ‡Ga ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ,„ia ‰ÂL ‡e‰ ‰nk זה והפרש ― «»»∆«»¿«»»∆¿»

ידו, שנקטעה כמי אותו שמים שאין מבואר, בגמרא להקדש. נותן
שהרי  שלמות, ידיו כששתי שווה היה וכמה עכשיו, שווה הוא כמה
מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, אלא נישום אינו ידו שנקטעה מי
ידיו  ששתי בריא כאדם לשומו יש עלי", ידי "דמי האומר: ואילו
אילו  שווה הוא כמה רבו, שמכרו כעבד אותו שמים אלא שלמות;
שתישמר  היינו מידו, חוץ מכרו אילו שווה הוא וכמה כולו, מכרו רבו
נותן  הוא ההפרש ואת כלום, בה ללוקח יהיה ולא לבעליו זו ידו

ÔÈÎÚaÓלהקדש. ÌÈ„a ÓÁ ‰Ê בנדרים חומרה יש בזה ― ∆…∆ƒ¿»ƒƒ»¬»ƒ
אמר  לא עלי", ידי "ערך האומר: בערכים, שאילו בערכים, שאינה

במשנתנו. להלן כמבואר ÌÈ„paÓכלום, ÔÈÎÚa ÓÁÂ ויש ― ¿…∆»¬»ƒƒ«¿»ƒ
בנדרים. שאינה בערכין ÓÂ˙חומרה ,ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈∆¿ƒ»«»≈
למקדש, ערכו שנתן קודם ―ÔÈLBi‰ ezÈ קצוב ערכו שהרי ― ƒ¿«¿ƒ

בתורה; ˙ÓÂ ,ÈÏÚ ÈÓc בבית אותו ששמו קודם ― »«»«»≈
‰ÌÈLBiדין, ezÈ ‡G.להקדש כלום ליתן חייבים היורשים אין ― ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ˙nÏ ÌÈÓc ÔÈ‡L דמי" שהאומר כלומר כלום, שווים שאינם ― ∆≈»ƒ«≈ƒ
שוויו, את דין בבית שישומו לאחר אלא בתשלומים מתחייב אינו עלי"
היורשים  אין הלכך חיוב, כל עליו חל לא ששמוהו, קודם שמת וכיון

בגמ  כלום. ליתן נותנים חייבים היורשים אין בערכין שאף מבואר, רא
בחייו  כבר נתחייב זה שבכגון שמת, קודם בדין עמד כן אם אלא
אבל  לשלמו; היורשים שעל בשטר, כמלוה זה והרי ערכו, את לשלם
ששמו  קודם שמת כיון מקום מכל בדין, שעמד פי על אף בדמים,
היורשים  יתנו לא ולכן דמיו, בתשלום נתחייב לא שוויו, את דין בית
כליכליכליכלי ונושאי ונושאי ונושאי ונושאי  הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  שםשםשםשם ועייןועייןועייןועיין כא כא כא כא ----כבכבכבכב;;;; אאאא,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

האומר האומר האומר האומר :::: טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ÈÏ‚הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם;;;; CÚÂ È„È CÚ≈∆»ƒ¿≈∆«¿ƒ
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ÌeÏk Ó‡ ‡G ,ÈÏÚ באדם אלא באברים ערכים דין שאין ― »«»«¿
שנאמר: הטעם, מבואר בברייתא אתה כולו. כולך ערך ―

בנדרים  חומר זה שבענין לעיל, שנינו וכבר אברים. ערך ולא נותן
מבערכים. ÈÏÚ È„k CÚÂ ÈL‡ CÚ ערך" ― ≈∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ»«

עלי", כבדי "ערך או עלי", Blkראשי CÚ Ô˙B שהואיל ― ≈≈∆À
גופי  כל ערך אמר: כאילו זה הרי גופו, כל חיות תלויה אלו ובאברים

Baעלי. ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L c :ÏÏk‰ ‰Ê שחיות אבר כל ― ∆«¿»»»∆«¿»»¿»
עלי, ערכו עליו: אמר אם ימות, החי מן יינטל שאם בו, תלויה הנפש

Blk CÚ Ô˙Bשנאמר בבבב):):):):― כזכזכזכז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא           ומכאן ≈≈∆À
כל  את העריך כאילו זה הרי בו, תלויה הנפש שחיות אבר שהמעריך

גופו.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

BkÚ ÈˆÁ Ô˙B ,ÈÏÚ ÈkÚ ÈˆÁ חמישים ערכו אם כגון ― ¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿
סלעים. וחמש עשרים נותן הריהו ,ÈÏÚסלע, ÈÈˆÁ CÚ≈∆∆¿ƒ»«

Blk CÚ Ô˙B שנינו וכבר בו, תלויה שהנשמה דבר הוא שחציו ― ≈≈∆À
כולו. ערך נותן בו, תלויה שהנשמה דבר שהמעריך הקודמת, במשנה

ÂÈÓc ÈˆÁ Ô˙B ,ÈÏÚ ÈÓc ÈˆÁ כפי שוויו מחצית ― ¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»
דין. בית BlÎשישומוהו ÈÓc Ô˙B ,ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc― ¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À

ב ב ב ב ):):):):שנאמר כזכזכזכז,,,, יפליא((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כי "איש   הכתוב מקיש ,"
נדר  אף כולו, ערך נותן עלי, חציי ערך אמר: ― ערך מה לערך, נדר

כולו. דמי נותן עלי, חציי דמי אמר: ―‰ÓLp‰L c :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»»∆«¿»»
Ba ‰ÈeÏz,עלי כבדי דמי או ראשי דמי האומר: כגון ―CÚ Ô˙B ¿»≈≈∆

Blk;הוא הנוסח שבגמרא במשנה ―   שהוא ונראה À
תלויה  שהנשמה דבר שבענין ללמד משנתנו שבאה והרי הנכון, הנוסח

"ערך" כדין "דמים" דין אחר אחר אחר אחר ,,,,בו פירוש פירוש פירוש פירוש  שםשםשםשם שמובא שמובא שמובא שמובא  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ,,,, ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם;;;; פירושפירושפירושפירוש והוא והוא והוא והוא 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

cp‰Â „Bp‰ ˙Ó ,ÈÏÚ ÈBÏt ÏL BkÚ :ÓB‡‰ היינו ― »≈∆¿∆¿ƒ»«≈«≈¿«ƒ»
שמת קודם בדין הנערך כשעמד כאן, ומדובר והנערך; ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),המעריך

ÔÈLBi‰ ezÈ של ערכו את ליתן המעריך של היורשים חייבים ― ƒ¿«¿ƒ
שהמעריך  פי על אף בדין, שעמד קודם הנערך מת אם ברם, הנערך.

בדין עמידה צריך והנערך למת, ערך שאין פטור, זה הרי ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם קיים,

ערכיערכיערכיערכי כגכגכגכג).).).).הלהלהלהל'''' א א א א ,,,, ‰„Bpהאומר:ןןןן ˙Ó ,ÈÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÓc― »»∆¿ƒ»«≈«≈
הנידר, את ששמו קודם שמת פי על אף בדין, שעמד ¿ezÈƒלאחר

ÔÈLBi‰ יכולים הרי קיים, והנידר שהואיל להקדש, דמיו את ― «¿ƒ
נתחייב  הרי שמת, קודם בדין עמד שהנודר וכיון דמיו, לפסוק
את  נותנים הנודר של והיורשים הנידר, את שמים הלכך בתשלומים,

דמיו. cp‰ ˙Ó,דמיו את דין בית שפסקו קודם ―‡G ≈«ƒ»
ÔÈLBi‰ ezÈ,להקדש דמיו את ליתן חייבים הנודר יורשי אין ― ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ˙nÏ ÌÈÓc ÔÈ‡L.(ב (משנה לעיל שבארנו כמו ― ∆≈»ƒ«≈ƒ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר  ,להשמיענו זו משנה באה

בבהמה. לא אבל בלבד, באדם אלא נאמר לא זה שדין

,‰ÏBÚ ‰Ê BL:האומר ˜Ôaאו ‰Ê ˙Èa,הקדש היינו ― ∆»«ƒ∆»¿»
המקדש, בית ‰Èa˙לבדק ÏÙÂ BM‰ ˙Ó בו שהחזיק קודם ― ≈«¿»«««ƒ

ההקדש, ÌlLÏגזבר iÁ BÈ‡ ובית זה שור אלא הקדיש שלא ― ≈«»¿«≈
באחריותם. חייב ואינו זה,  ,‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê BL (ÈÓc)¿≈∆»«»

Ôa˜ ÈÏÚ ‰Ê ˙Èa (ÈÓc) :B‡,"דמי" ואמר הואיל ―BM‰ ˙Ó ¿≈«ƒ∆»«»¿»≈«
ÌlLÏ iÁ ,˙Èa‰ ÏÙÂ במשנה הבית. דמי או השור דמי ― ¿»«««ƒ«»¿«≈

שם: הסיפא גירסת היא וכך "דמי", תיבת אין שבגמרא  
            בגמרא אבל

אמרו: ,(לשלם שחייב (בסיפא,     
               

,("עלי" שאמר פי על (ואף   עד (לטרוח
― תיבתרשרשרשרש""""יייי).).).).שיּוקרב נוספה שבמשנתנו מכאן,   פי על

ברישא  כן, אם הגמרא: על מקשים התוספות בעלי ברם, הגמרא.
ששנינו:        נקטה לא למה
המשנה    אינו "עלי" אמר שאפילו להשמיענו כדי

מדובר  בסיפא ובין ברישא שבין הם, מבארים מכאן לשלם? חייב
שהאומר: ללמדנו, המשנה ובאה "דמי", שאמר בכגון  

:האומר או    פטור ― הבית נפל או השור מת
האומר: אבל באחריותם; חייב אינו "עלי", אמר ולא שהואיל מלשלם,

           הבית ונפל השור מת
באחריותם. חייב "עלי" ואמר שהואיל לשלם, חייב ―
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א ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :ÓB‡‰,משקלו כפי להקדש ליתן שנדר ―Ô˙B »≈ƒ¿»ƒ»«≈
BÏ˜LÓ:שנדר כמו ―ÛÒk ,ÛÒk Ì‡ ליתן בנדרו פירש אם ― ƒ¿»ƒ∆∆∆∆

כסף, להקדש נותן כסף, ‰Êמשקלו ,‰Ê Ì‡,זהב פירש ואם ― ƒ»»»»
לא  שאם להשמיע, באה שמשנתנו מבואר, בגמרא זהב. משקלו נותן
שרגילים  דבר כל ליתן הוא יכול עלי, משקלי סתם: אמר אלא פירש
אם  אבל בצלים. ואפילו זפת ואפילו במשקל, למכור מקומו אנשי
ולא  עלי, משקלי סתם: שאמר פי על אף הוא, חשוב אדם הנודר

היה וכן עשרו; לפי אותו אומדים משקלו, כפי נדר מה ∆¬»NÚÓ‰פירש
‰ÈËÓÈ ÏL dn‡a,בתה שם היה כך ―Èza Ï˜LÓ :‰Ó‡L ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿«ƒƒ

‰eÏ˜Le ,ÌÈÏLeÈÏ ‰˙ÏÚÂ ,ÈÏÚ,הבת את ―dÏ˜LÓ ‰˙Â »«¿»¿»ƒ»«ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»»
‰Ê.מאד עשירה שהיתה לפי למקדש, ―ÈÏÚ È„È Ï˜LÓ »»ƒ¿«»ƒ»«

מכבידה, רוצה האדם אם שכן היד, את לשקול אפשר אי והרי ―
יעשה? כיצד אותה, מקל רוצה lÓÓ‡ואם :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈¿«≈

„Ú dÒÈÎÓe ,ÌÈÓ ˙ÈÁB˜tÓ המים לתוך היד את ומכניס ― »ƒ«ƒ«¿ƒ»««¿¿
בלשון  "יד" נקרא זה שכל לזרוע, הקנה שבין הפרק הוא המרפק, עד
נשפכים  וכשמכניסה אדם, בני לשון אחר הולכים ובנדרים אדם, בני

היד, של כנפחה המים BÓˆÚÂ˙מן ,ÔÈ„È‚Â BÓÁ Na Ï˜BLÂ¿≈¿«¬¿ƒƒ«¬»
ביד, שיש מה כפי ―dÎB˙Ï Ô˙BÂ,החבית לתוך ―‡lÓ˙zL „Ú ¿≈¿»«∆ƒ¿«≈

והעצמות  והגידים הבשר של והמשקל שהיתה, כמו מים, החבית ―
כאן: ששנינו שמה מפרשים, יש ידו. משקל הוא הללו    

   החבית לתוך ונותן וכו' חמור בשר ונוטל היינו
משקל  והוא והעצמות, והגידים הבשר שוקל כך ואחר שתתמלא, עד

למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).).ידו בפירושובפירושובפירושובפירושו שדווקא((((רמברמברמברמב""""םםםם מפרשים, יש אבל    במשקל
שאם  לחבית, מכניסם כך ואחר והעצמות, והגידים הבשר את תחילה
משקל  ונמצא משקלו, על ויכבידו בבשר נבלעים יהיו המים כן, לא

היד ממשקל יותר כבד והעצמות והגידים המתחילהמתחילהמתחילהמתחילהבשר דיבור דיבור דיבור דיבור  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

ב ב ב ב ).).).). יטיטיטיט,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין ÔeÎÏ""""ושוקל ושוקל ושוקל ושוקל ",",",", LÙ‡ C‡È‰ ÈÎÂ :ÈÒBÈ Èa Ó‡»««ƒ≈¿ƒ≈»∆¿»¿«≈
˙BÓˆÚ „‚k ˙BÓˆÚÂ ,Na „‚k Na החמור בבשר שמא ― »»¿∆∆»»«¬»¿∆∆¬»

שיש  ממה פחות או יותר עצמות או בשר יש החבית לתוך שנותן וכו'

מכוון? המשקל שאין ונמצא ‰È‡בידו, ‰nk „i‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡∆»»ƒ∆«»«»ƒ
ÏB˜LÏ ‰Èe‡.אומדן אותו לפי ונותן ―   ¿»ƒ¿

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏÚ È„È ÈÓc,ידו דמי להקדש ליתן שנדר ―:B˙B‡ ÔÈÓL ¿≈»ƒ»«»ƒ
„È ‡Ga ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ,„ia ‰ÂL ‡e‰ ‰nk זה והפרש ― «»»∆«»¿«»»∆¿»

ידו, שנקטעה כמי אותו שמים שאין מבואר, בגמרא להקדש. נותן
שהרי  שלמות, ידיו כששתי שווה היה וכמה עכשיו, שווה הוא כמה
מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, אלא נישום אינו ידו שנקטעה מי
ידיו  ששתי בריא כאדם לשומו יש עלי", ידי "דמי האומר: ואילו
אילו  שווה הוא כמה רבו, שמכרו כעבד אותו שמים אלא שלמות;
שתישמר  היינו מידו, חוץ מכרו אילו שווה הוא וכמה כולו, מכרו רבו
נותן  הוא ההפרש ואת כלום, בה ללוקח יהיה ולא לבעליו זו ידו

ÔÈÎÚaÓלהקדש. ÌÈ„a ÓÁ ‰Ê בנדרים חומרה יש בזה ― ∆…∆ƒ¿»ƒƒ»¬»ƒ
אמר  לא עלי", ידי "ערך האומר: בערכים, שאילו בערכים, שאינה

במשנתנו. להלן כמבואר ÌÈ„paÓכלום, ÔÈÎÚa ÓÁÂ ויש ― ¿…∆»¬»ƒƒ«¿»ƒ
בנדרים. שאינה בערכין ÓÂ˙חומרה ,ÈÏÚ ÈkÚ :ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈∆¿ƒ»«»≈
למקדש, ערכו שנתן קודם ―ÔÈLBi‰ ezÈ קצוב ערכו שהרי ― ƒ¿«¿ƒ

בתורה; ˙ÓÂ ,ÈÏÚ ÈÓc בבית אותו ששמו קודם ― »«»«»≈
‰ÌÈLBiדין, ezÈ ‡G.להקדש כלום ליתן חייבים היורשים אין ― ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ˙nÏ ÌÈÓc ÔÈ‡L דמי" שהאומר כלומר כלום, שווים שאינם ― ∆≈»ƒ«≈ƒ
שוויו, את דין בבית שישומו לאחר אלא בתשלומים מתחייב אינו עלי"
היורשים  אין הלכך חיוב, כל עליו חל לא ששמוהו, קודם שמת וכיון

בגמ  כלום. ליתן נותנים חייבים היורשים אין בערכין שאף מבואר, רא
בחייו  כבר נתחייב זה שבכגון שמת, קודם בדין עמד כן אם אלא
אבל  לשלמו; היורשים שעל בשטר, כמלוה זה והרי ערכו, את לשלם
ששמו  קודם שמת כיון מקום מכל בדין, שעמד פי על אף בדמים,
היורשים  יתנו לא ולכן דמיו, בתשלום נתחייב לא שוויו, את דין בית
כליכליכליכלי ונושאי ונושאי ונושאי ונושאי  הראב הראב הראב הראב """"ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  שםשםשםשם ועייןועייןועייןועיין כא כא כא כא ----כבכבכבכב;;;; אאאא,,,, ערכיןערכיןערכיןערכין הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

האומר האומר האומר האומר :::: טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ÈÏ‚הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם;;;; CÚÂ È„È CÚ≈∆»ƒ¿≈∆«¿ƒ
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ÌeÏk Ó‡ ‡G ,ÈÏÚ באדם אלא באברים ערכים דין שאין ― »«»«¿
שנאמר: הטעם, מבואר בברייתא אתה כולו. כולך ערך ―

בנדרים  חומר זה שבענין לעיל, שנינו וכבר אברים. ערך ולא נותן
מבערכים. ÈÏÚ È„k CÚÂ ÈL‡ CÚ ערך" ― ≈∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ»«

עלי", כבדי "ערך או עלי", Blkראשי CÚ Ô˙B שהואיל ― ≈≈∆À
גופי  כל ערך אמר: כאילו זה הרי גופו, כל חיות תלויה אלו ובאברים

Baעלי. ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L c :ÏÏk‰ ‰Ê שחיות אבר כל ― ∆«¿»»»∆«¿»»¿»
עלי, ערכו עליו: אמר אם ימות, החי מן יינטל שאם בו, תלויה הנפש

Blk CÚ Ô˙Bשנאמר בבבב):):):):― כזכזכזכז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא           ומכאן ≈≈∆À
כל  את העריך כאילו זה הרי בו, תלויה הנפש שחיות אבר שהמעריך

גופו.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

BkÚ ÈˆÁ Ô˙B ,ÈÏÚ ÈkÚ ÈˆÁ חמישים ערכו אם כגון ― ¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿
סלעים. וחמש עשרים נותן הריהו ,ÈÏÚסלע, ÈÈˆÁ CÚ≈∆∆¿ƒ»«

Blk CÚ Ô˙B שנינו וכבר בו, תלויה שהנשמה דבר הוא שחציו ― ≈≈∆À
כולו. ערך נותן בו, תלויה שהנשמה דבר שהמעריך הקודמת, במשנה

ÂÈÓc ÈˆÁ Ô˙B ,ÈÏÚ ÈÓc ÈˆÁ כפי שוויו מחצית ― ¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»
דין. בית BlÎשישומוהו ÈÓc Ô˙B ,ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc― ¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À

ב ב ב ב ):):):):שנאמר כזכזכזכז,,,, יפליא((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כי "איש   הכתוב מקיש ,"
נדר  אף כולו, ערך נותן עלי, חציי ערך אמר: ― ערך מה לערך, נדר

כולו. דמי נותן עלי, חציי דמי אמר: ―‰ÓLp‰L c :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»»∆«¿»»
Ba ‰ÈeÏz,עלי כבדי דמי או ראשי דמי האומר: כגון ―CÚ Ô˙B ¿»≈≈∆

Blk;הוא הנוסח שבגמרא במשנה ―   שהוא ונראה À
תלויה  שהנשמה דבר שבענין ללמד משנתנו שבאה והרי הנכון, הנוסח

"ערך" כדין "דמים" דין אחר אחר אחר אחר ,,,,בו פירוש פירוש פירוש פירוש  שםשםשםשם שמובא שמובא שמובא שמובא  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ,,,, ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם;;;; פירושפירושפירושפירוש והוא והוא והוא והוא 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

cp‰Â „Bp‰ ˙Ó ,ÈÏÚ ÈBÏt ÏL BkÚ :ÓB‡‰ היינו ― »≈∆¿∆¿ƒ»«≈«≈¿«ƒ»
שמת קודם בדין הנערך כשעמד כאן, ומדובר והנערך; ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),המעריך

ÔÈLBi‰ ezÈ של ערכו את ליתן המעריך של היורשים חייבים ― ƒ¿«¿ƒ
שהמעריך  פי על אף בדין, שעמד קודם הנערך מת אם ברם, הנערך.

בדין עמידה צריך והנערך למת, ערך שאין פטור, זה הרי ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם קיים,

ערכיערכיערכיערכי כגכגכגכג).).).).הלהלהלהל'''' א א א א ,,,, ‰„Bpהאומר:ןןןן ˙Ó ,ÈÏÚ ÈBÏt ÏL ÂÈÓc― »»∆¿ƒ»«≈«≈
הנידר, את ששמו קודם שמת פי על אף בדין, שעמד ¿ezÈƒלאחר

ÔÈLBi‰ יכולים הרי קיים, והנידר שהואיל להקדש, דמיו את ― «¿ƒ
נתחייב  הרי שמת, קודם בדין עמד שהנודר וכיון דמיו, לפסוק
את  נותנים הנודר של והיורשים הנידר, את שמים הלכך בתשלומים,

דמיו. cp‰ ˙Ó,דמיו את דין בית שפסקו קודם ―‡G ≈«ƒ»
ÔÈLBi‰ ezÈ,להקדש דמיו את ליתן חייבים הנודר יורשי אין ― ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ˙nÏ ÌÈÓc ÔÈ‡L.(ב (משנה לעיל שבארנו כמו ― ∆≈»ƒ«≈ƒ

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר  ,להשמיענו זו משנה באה

בבהמה. לא אבל בלבד, באדם אלא נאמר לא זה שדין

,‰ÏBÚ ‰Ê BL:האומר ˜Ôaאו ‰Ê ˙Èa,הקדש היינו ― ∆»«ƒ∆»¿»
המקדש, בית ‰Èa˙לבדק ÏÙÂ BM‰ ˙Ó בו שהחזיק קודם ― ≈«¿»«««ƒ

ההקדש, ÌlLÏגזבר iÁ BÈ‡ ובית זה שור אלא הקדיש שלא ― ≈«»¿«≈
באחריותם. חייב ואינו זה,  ,‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê BL (ÈÓc)¿≈∆»«»

Ôa˜ ÈÏÚ ‰Ê ˙Èa (ÈÓc) :B‡,"דמי" ואמר הואיל ―BM‰ ˙Ó ¿≈«ƒ∆»«»¿»≈«
ÌlLÏ iÁ ,˙Èa‰ ÏÙÂ במשנה הבית. דמי או השור דמי ― ¿»«««ƒ«»¿«≈

שם: הסיפא גירסת היא וכך "דמי", תיבת אין שבגמרא  
            בגמרא אבל

אמרו: ,(לשלם שחייב (בסיפא,     
               

,("עלי" שאמר פי על (ואף   עד (לטרוח
― תיבתרשרשרשרש""""יייי).).).).שיּוקרב נוספה שבמשנתנו מכאן,   פי על

ברישא  כן, אם הגמרא: על מקשים התוספות בעלי ברם, הגמרא.
ששנינו:        נקטה לא למה
המשנה    אינו "עלי" אמר שאפילו להשמיענו כדי

מדובר  בסיפא ובין ברישא שבין הם, מבארים מכאן לשלם? חייב
שהאומר: ללמדנו, המשנה ובאה "דמי", שאמר בכגון  

:האומר או    פטור ― הבית נפל או השור מת
האומר: אבל באחריותם; חייב אינו "עלי", אמר ולא שהואיל מלשלם,

           הבית ונפל השור מת
באחריותם. חייב "עלי" ואמר שהואיל לשלם, חייב ―
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הגמרא), פי (על משנתנו בפירוש אחרת שיטה ויש   שההבדל
שברישא  גירסתנו), (כפי "דמי", בתיבת דווקא באמת הוא לסיפא הרישא בין
אמר  אפילו מדובר ברישא גם אבל "דמי", אמר ובסיפא "דמי", אמר לא
ברישא: מגיהה היא כך "דמי", בסיפא: מגיהה שהגמרא שכשם כלומר "עלי";

שהאומר: המשנה, ופירוש "עלי";    אף "זה", ואמר הואיל
אמר אם אבל באחריותו; חייב אינו "עלי", שהוסיף פי על   

 בנדר עליו קיבל שהרי באחריותו, חייב הריהו "דמי", והוסיף הואיל
לקרבן. דמיו להביא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÎÚ ÈiÁ;עליהם שקיבלו "ערכים" להקדש לשלם החייבים ― «»≈¬»ƒ
דמים חייבי הדין ‡Ô˙B((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),והוא ÔÈkLÓÓ הם שוהים אם ― ¿«¿¿ƒ»

החוב  בעד משכון מהם ונוטל לבתיהם נכנס ההקדש גזבר  מלשלם,
כרחם. ‡Ô˙Bבעל ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ,˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈiÁ― «»≈«»«¬»≈¿«¿¿ƒ»

משהים  החייבים אין חטא, על לכפרה באים אלו וקרבנות הואיל
הואיל  נזיר, חטאת ברם עליהם. למשכנם צריכים אין הלכך אותם,
(נזיר  ששנינו כמו יין, מלשתות מעכבתו אינה ואף לכפרה, באה ואינה

ט): ו,      מן אחד דם לשמו (משנזרק
הקרבנות),      שמא חשש יש הרי

עליה אותו ממשכנים הלכך מלהביאה, הנזיר ≈«»ÈiÁ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ישהה
Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ ,ÌÈÓÏLe ˙BÏBÚ ואף להשהותם; יבואו שלא ― ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»

מקום  מכל לעשה, הניתק לאו ועל עשה על מכפרת שעולה פי על
ברם, אותם. ממשכנים הלכך להשהותה, יבוא עליו חובה ואינה הואיל
ולפיכך  להשהותה, יבוא לא טהרתו מעכבת והיא הואיל מצורע, עולת

אותה ממשכנים Ú„((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אין BÏ tk˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿«≈«
‰v˙iL עד לרצון מתקבלים ושלמים עולות שאין כלומר ― ∆ƒ¿«∆

מעצמו להביאם גרשוםגרשוםגרשוםגרשום),),),),שיתרצה "BˆÏ"((((רבנורבנורבנורבנו :Ó‡pL― ∆∆¡«ƒ¿…
אותו ‡,"B˙B"יקריב ÔÈÙBk,אותו ממשכנים דין כשבית ― ƒ

אותו, כופים הם ‡Èהרי ‰ˆB :Ó‡iL „Ú זו באמירה ודי ― «∆…«∆¬ƒ
"לרצונו" נקרא ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").שיהא """"תפארת תפארת תפארת תפארת  Èh‚a((((עייןעייןעייןעיין ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ¿≈«»≈¿ƒ≈

ÌÈLאשתו את לגרש האיש את כופים דין שבית בזמן ((((עיין עיין עיין עיין ― »ƒ
יייי),),),), זזזז,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ‡Èמשנה משנה משנה משנה  ‰ˆB :Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk― ƒ«∆…«∆¬ƒ

שאין  הוא, הגירושין שמעיקרי פי על ואף לאשתו; ויתן הגט ויכתוב
עד  דין בית אותו שכפו זה בכגון לרצונו, אלא אשתו את מגרש אדם

כשר הגט לאשתו, גט ונתן אני" "רוצה שאמר    
     

א ה נ ש מ ר ו א ב

GL ÌÈÓB˙È‰ ÌeLÌBÈ ÌÈL מנכסי להגבות הבאים דין בית ― «¿ƒ¿ƒ
למכרן, שעומדים שלהם הקרקעות את שמים אביהם, חוב את היתומים
כדי  למכירה, עומדים אלו שנכסים רצופים, יום שלושים ומכריזים
אמרו, בגמרא בדמיהם. וירבו מרובים לקוחות ויבואו הדבר שיתפרסם
פי  על ואף וחמישי, שני יום כל יום, ששים מכריזים רוצים שאם
מכל  בלבד, יום עשר שמונה אלא מכריזים שאין יוצא זה שבכגון
ידי  ועל זמן, יותר נמשכת והיא הואיל זו, הכרזה להעדיף יש מקום

והו  גדל פרסומה;כך ‰‰˜Lcלך ÌeLÂ שדה לשום כשבאים ― ¿«∆¿≈
בשוויה, למכרה כדי הקדש, ÌBÈשל ÌÈML ששים עליה מכריזים ― ƒƒ

רצופים. הללו,ÔÈÊÈÎÓeיום יום ובששים בשלושים ―˜aa «¿ƒƒ«…∆
Úe חוזרים שהם ובשעה למלאכתם באים שהפועלים בשעה ― »∆∆

לפועליו, לומר יוכל במכרז, להשתתף ירצה הבית בעל שאם ממלאכתם,
עליה, שמכריזים השדה את לראות שילכו מלאכתם, את בגמרם
טיב  על אותם לשאול ייזכר ההכרזה, את כשישמע בבוקר ולמחרת
עומדים  פלונית שדה אומרים: שבהכרזה אמרו, בגמרא ושוויה. השדה
וכך  וכך בשנה, היא עושה תבואה וכך כך מצריה, וכך כך למכור,
אם  השדה, את מוכרים מטרה לאיזו מכריזים, כן דין. בית שמּוה
לפי  אשה, לכתובת המעות ליתן בשביל או חוב לבעל לשלם בשביל
הואיל  האשה, כתובת לפרוע בשביל לקנות יותר לו שנוח אדם שיש
לו  שנוח ויש לשיעורים, אלא אחת בבת הכסף את גובה האשה ואין
מקפיד  אינו חוב שבעל משום חוב, לבעל לשלם בשביל לקנות יותר

ושבורים חסרים אף נוטל והוא המטבעות, על  
       ,מבואר בתוספות

למכרם  כדי נכסיו, לשום דין בית באים אם אדם, כל לגבי שאף
שלושים  עליהם מכריזים אשתו, כתובת או חובו את מהם ולהגבות
שאף  רבותא, להשמיענו אלא יתומים" "שום המשנה נקטה ולא יום;

רצופים. יום משלושים יותר מכריזים אין יתומים LÈc˜n‰««¿ƒלגבי
‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ,ÂÈÒÎ משועבדים הנכסים ונמצאו ― ¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»

הרי  אשתו, את מגרש הוא ואם גמור, הקדש ההקדש ואין לכתובה,
הללו מהנכסים גובה היא  ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆

‰‡‰ ÈcÈ ,‰pL‚iLk :ÓB‡ על בנדר אשתו את ידיר ― ≈¿∆¿»¿∆»«ƒ¬»»
תיהנה  שלא התרה, לו שאין נדר שהוא רבים, שלא דעת כדי ממנו,

כדי  בערמה, מגרשה הוא שמא חוששים שכן לעולם, להחזירה יוכל
יחזירנה. כך ואחר ההקדש מן הכתובה את ÚLB‰Èשתגבה Èa«ƒ¿À«
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CÈˆ BÈ‡ :ÓB‡ רבי שאף מבואר, בגמרא בהנאה. להדירה ― ≈≈»ƒ
קנוניא לעשות חשוד שאדם סובר, יהושע   

אליעזר  שרבי ההקדש, על שאלה בענין אלא נחלקו ולא ההקדש, על
לא  לחכם: אומר המקדיש ואפילו ההקדש, על נשאלים אין סובר:
שאף  נדרו, מתיר החכם אין הוא, טעות והקדש נדרתי כן לדעת

הקדש זה הרי בטעות המקדיש      
חוששים  אשתו את כשמגרש הקדשו, על לשאול יכול שאינו וכיון
ההקדש, על נשאלים סובר: יהושע ורבי הנאה. ידיר ולפיכך לקנוניא,
מתיר  הריהו בטעות, והקדיש נדר, כן לדעת שלא לחכם, אמר ואם

הקדש אינו טעות שהקדש נדרו, לו    כשמגרש הלכך
על  להישאל יכול והוא שהואיל הנאה, להדירה צריך אינו אשתו את

לקנוניא. חשש אין Ï‡ÈÏÓb:נדרו Ôa ÔBÚÓL Ôa Ó‡ B ‡ˆBik«≈»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈
d˙a˙Îa ‰M‡Ï Ú‰ Û‡ לשלם ערבות עליו שקיבל מי ― «∆»≈»ƒ»ƒ¿À»»

לשלם, הבעל בידי יהא לא אם בעלה, לה שכתב הכתובה את לאשה
dL‚Ó dÏÚa ‰È‰Â לה לשלם הערב וצריך נכסים, לו ואין ― ¿»»«¬»¿»¿»

‰‡‰כתובתה, ÈcÈ עד הכתובה את לה משלם הערב אין ― «ƒ¬»»
להחזירה, יוכל שלא כדי ממנו, תיהנה שלא בנדר בעלה שידירנה

אנו, ˜Èe‡שחוששים ‰NÚÈ ‡nL,אשתו עם הבעל ―ÏÚ ∆»«¬∆¿¿»«
‰Ê ÏL ÂÈÒÎ,הערב של ―BzL‡ ˙‡ ÈÊÁÈÂ,כך אחר ― ¿»»∆∆¿«¬ƒ∆ƒ¿

הערב מן שתקבל הכתובה דמי שניהם ויאכלו    

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ההקדש  אין אשתו, לכתובת המשועבדים נכסיו שהמקדיש הזכרנו, הקודמת במשנה
הללו. הנכסים מן כתובתה את היא גובה אשתו, את מגרש הוא ואם גמור, הקדש
ההקדש  מן לפדותם יש תחילה שכן מהם, גובה היא כיצד ללמד, באה משנתנו

חוב. בבעל וכן פדיון. בלא יוצא הקדש יאמרו: שלא כדי מועט, בדבר

‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ,ÂÈÒÎ LÈc˜n‰ הנכסים ונמצאו ― ««¿ƒ¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
חשש  כאן ואין להקדש, הגירושין שקדמו וכגון לכתובה, משועבדים

BÁלקנוניא, ÏÚe והנכסים חובו, ממנו תובע חוב שבעל ― ««
זה, לחוב ÔÓמשועבדים d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»¿»ƒ¿¿À»»ƒ

BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚa ‡GÂ ,Lc˜‰‰ הקדש שאין פי על אף ― «∆¿≈¿««∆
נכסיו  את להקדיש יכול אדם שאין כלומר שעבוד, מידי מפקיע דמים
אין  אותם, הקדיש אם מקום מכל חוב, ולבעל לכתובה המשועבדים
אלו, מנכסים חובו את חוב בעל ולא כתובתה לגבות יכולה האשה

פדיון, בלא יוצא הקדש הבריות: יאמרו Bt„‰שלא ,‰„Bt‰ ‡l‡∆»«∆∆
BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏe ,d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ כלומר ― «¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»¿««∆

הרוצה  כל והחוב, הכתובה מסכום יותר הוא הנכסים של שוויים אם
סכום  על היתרים בדמיהם אותם פודה ההקדש, מן הנכסים את לפדות

והחוב הכתובה         
          יוצאים כך ידי ועל

נראה  ואף ההקדש, חל לא החוב כנגד שהרי לחולין, הנכסים כל
חייב  והפודה פדיון; בלא הקדש שיצא יאמרו ולא הכל, פדה כאילו

חובו את חוב ולבעל כתובתה את לאשה LÈc˜‰ƒ¿ƒ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).ליתן
‰Ó ÌÈÚLzמנה תשעים שווים שהקדיש נכסיו אם ―  ƒ¿ƒ»∆

‰Ó ‰‡Ó BBÁ ‰È‰Â מרובה חובו ונמצא זוז, אלפים עשרת ― ¿»»≈»»∆
להקדש, כלום ואין שהקדיש, הנכסים ערך Ècעל „BÚ ÛÈÒBÓƒƒ»

דינר, עוד ללווה להלוות מוסיף החוב בעל ―Ba ‰„BÙe,הלווה ― ∆
זה, ‰eÏlבדינר ÌÈÒÎp‰ ההקדש‡˙ מן שלא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),― כדי ∆«¿»ƒ«»

פדיון, בלא יוצא הקדש d˙a˙k,יאמרו: ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏe להוציא באה שמשנתנו מבואר, בגמרא ― ¿««∆

שנינו: בברייתא שכן גמליאל, בן שמעון רבן מדברי  
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הגמרא), פי (על משנתנו בפירוש אחרת שיטה ויש   שההבדל
שברישא  גירסתנו), (כפי "דמי", בתיבת דווקא באמת הוא לסיפא הרישא בין
אמר  אפילו מדובר ברישא גם אבל "דמי", אמר ובסיפא "דמי", אמר לא
ברישא: מגיהה היא כך "דמי", בסיפא: מגיהה שהגמרא שכשם כלומר "עלי";

שהאומר: המשנה, ופירוש "עלי";    אף "זה", ואמר הואיל
אמר אם אבל באחריותו; חייב אינו "עלי", שהוסיף פי על   

 בנדר עליו קיבל שהרי באחריותו, חייב הריהו "דמי", והוסיף הואיל
לקרבן. דמיו להביא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÎÚ ÈiÁ;עליהם שקיבלו "ערכים" להקדש לשלם החייבים ― «»≈¬»ƒ
דמים חייבי הדין ‡Ô˙B((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),והוא ÔÈkLÓÓ הם שוהים אם ― ¿«¿¿ƒ»

החוב  בעד משכון מהם ונוטל לבתיהם נכנס ההקדש גזבר  מלשלם,
כרחם. ‡Ô˙Bבעל ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ,˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈiÁ― «»≈«»«¬»≈¿«¿¿ƒ»

משהים  החייבים אין חטא, על לכפרה באים אלו וקרבנות הואיל
הואיל  נזיר, חטאת ברם עליהם. למשכנם צריכים אין הלכך אותם,
(נזיר  ששנינו כמו יין, מלשתות מעכבתו אינה ואף לכפרה, באה ואינה

ט): ו,      מן אחד דם לשמו (משנזרק
הקרבנות),      שמא חשש יש הרי

עליה אותו ממשכנים הלכך מלהביאה, הנזיר ≈«»ÈiÁ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ישהה
Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ ,ÌÈÓÏLe ˙BÏBÚ ואף להשהותם; יבואו שלא ― ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»

מקום  מכל לעשה, הניתק לאו ועל עשה על מכפרת שעולה פי על
ברם, אותם. ממשכנים הלכך להשהותה, יבוא עליו חובה ואינה הואיל
ולפיכך  להשהותה, יבוא לא טהרתו מעכבת והיא הואיל מצורע, עולת

אותה ממשכנים Ú„((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אין BÏ tk˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿«≈«
‰v˙iL עד לרצון מתקבלים ושלמים עולות שאין כלומר ― ∆ƒ¿«∆

מעצמו להביאם גרשוםגרשוםגרשוםגרשום),),),),שיתרצה "BˆÏ"((((רבנורבנורבנורבנו :Ó‡pL― ∆∆¡«ƒ¿…
אותו ‡,"B˙B"יקריב ÔÈÙBk,אותו ממשכנים דין כשבית ― ƒ

אותו, כופים הם ‡Èהרי ‰ˆB :Ó‡iL „Ú זו באמירה ודי ― «∆…«∆¬ƒ
"לרצונו" נקרא ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").שיהא """"תפארת תפארת תפארת תפארת  Èh‚a((((עייןעייןעייןעיין ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ¿≈«»≈¿ƒ≈

ÌÈLאשתו את לגרש האיש את כופים דין שבית בזמן ((((עיין עיין עיין עיין ― »ƒ
יייי),),),), זזזז,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  ‡Èמשנה משנה משנה משנה  ‰ˆB :Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBk― ƒ«∆…«∆¬ƒ

שאין  הוא, הגירושין שמעיקרי פי על ואף לאשתו; ויתן הגט ויכתוב
עד  דין בית אותו שכפו זה בכגון לרצונו, אלא אשתו את מגרש אדם

כשר הגט לאשתו, גט ונתן אני" "רוצה שאמר    
     

א ה נ ש מ ר ו א ב

GL ÌÈÓB˙È‰ ÌeLÌBÈ ÌÈL מנכסי להגבות הבאים דין בית ― «¿ƒ¿ƒ
למכרן, שעומדים שלהם הקרקעות את שמים אביהם, חוב את היתומים
כדי  למכירה, עומדים אלו שנכסים רצופים, יום שלושים ומכריזים
אמרו, בגמרא בדמיהם. וירבו מרובים לקוחות ויבואו הדבר שיתפרסם
פי  על ואף וחמישי, שני יום כל יום, ששים מכריזים רוצים שאם
מכל  בלבד, יום עשר שמונה אלא מכריזים שאין יוצא זה שבכגון
ידי  ועל זמן, יותר נמשכת והיא הואיל זו, הכרזה להעדיף יש מקום

והו  גדל פרסומה;כך ‰‰˜Lcלך ÌeLÂ שדה לשום כשבאים ― ¿«∆¿≈
בשוויה, למכרה כדי הקדש, ÌBÈשל ÌÈML ששים עליה מכריזים ― ƒƒ

רצופים. הללו,ÔÈÊÈÎÓeיום יום ובששים בשלושים ―˜aa «¿ƒƒ«…∆
Úe חוזרים שהם ובשעה למלאכתם באים שהפועלים בשעה ― »∆∆

לפועליו, לומר יוכל במכרז, להשתתף ירצה הבית בעל שאם ממלאכתם,
עליה, שמכריזים השדה את לראות שילכו מלאכתם, את בגמרם
טיב  על אותם לשאול ייזכר ההכרזה, את כשישמע בבוקר ולמחרת
עומדים  פלונית שדה אומרים: שבהכרזה אמרו, בגמרא ושוויה. השדה
וכך  וכך בשנה, היא עושה תבואה וכך כך מצריה, וכך כך למכור,
אם  השדה, את מוכרים מטרה לאיזו מכריזים, כן דין. בית שמּוה
לפי  אשה, לכתובת המעות ליתן בשביל או חוב לבעל לשלם בשביל
הואיל  האשה, כתובת לפרוע בשביל לקנות יותר לו שנוח אדם שיש
לו  שנוח ויש לשיעורים, אלא אחת בבת הכסף את גובה האשה ואין
מקפיד  אינו חוב שבעל משום חוב, לבעל לשלם בשביל לקנות יותר

ושבורים חסרים אף נוטל והוא המטבעות, על  
       ,מבואר בתוספות

למכרם  כדי נכסיו, לשום דין בית באים אם אדם, כל לגבי שאף
שלושים  עליהם מכריזים אשתו, כתובת או חובו את מהם ולהגבות
שאף  רבותא, להשמיענו אלא יתומים" "שום המשנה נקטה ולא יום;

רצופים. יום משלושים יותר מכריזים אין יתומים LÈc˜n‰««¿ƒלגבי
‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ,ÂÈÒÎ משועבדים הנכסים ונמצאו ― ¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»

הרי  אשתו, את מגרש הוא ואם גמור, הקדש ההקדש ואין לכתובה,
הללו מהנכסים גובה היא  ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆

‰‡‰ ÈcÈ ,‰pL‚iLk :ÓB‡ על בנדר אשתו את ידיר ― ≈¿∆¿»¿∆»«ƒ¬»»
תיהנה  שלא התרה, לו שאין נדר שהוא רבים, שלא דעת כדי ממנו,

כדי  בערמה, מגרשה הוא שמא חוששים שכן לעולם, להחזירה יוכל
יחזירנה. כך ואחר ההקדש מן הכתובה את ÚLB‰Èשתגבה Èa«ƒ¿À«
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CÈˆ BÈ‡ :ÓB‡ רבי שאף מבואר, בגמרא בהנאה. להדירה ― ≈≈»ƒ
קנוניא לעשות חשוד שאדם סובר, יהושע   

אליעזר  שרבי ההקדש, על שאלה בענין אלא נחלקו ולא ההקדש, על
לא  לחכם: אומר המקדיש ואפילו ההקדש, על נשאלים אין סובר:
שאף  נדרו, מתיר החכם אין הוא, טעות והקדש נדרתי כן לדעת

הקדש זה הרי בטעות המקדיש      
חוששים  אשתו את כשמגרש הקדשו, על לשאול יכול שאינו וכיון
ההקדש, על נשאלים סובר: יהושע ורבי הנאה. ידיר ולפיכך לקנוניא,
מתיר  הריהו בטעות, והקדיש נדר, כן לדעת שלא לחכם, אמר ואם

הקדש אינו טעות שהקדש נדרו, לו    כשמגרש הלכך
על  להישאל יכול והוא שהואיל הנאה, להדירה צריך אינו אשתו את

לקנוניא. חשש אין Ï‡ÈÏÓb:נדרו Ôa ÔBÚÓL Ôa Ó‡ B ‡ˆBik«≈»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈
d˙a˙Îa ‰M‡Ï Ú‰ Û‡ לשלם ערבות עליו שקיבל מי ― «∆»≈»ƒ»ƒ¿À»»

לשלם, הבעל בידי יהא לא אם בעלה, לה שכתב הכתובה את לאשה
dL‚Ó dÏÚa ‰È‰Â לה לשלם הערב וצריך נכסים, לו ואין ― ¿»»«¬»¿»¿»

‰‡‰כתובתה, ÈcÈ עד הכתובה את לה משלם הערב אין ― «ƒ¬»»
להחזירה, יוכל שלא כדי ממנו, תיהנה שלא בנדר בעלה שידירנה

אנו, ˜Èe‡שחוששים ‰NÚÈ ‡nL,אשתו עם הבעל ―ÏÚ ∆»«¬∆¿¿»«
‰Ê ÏL ÂÈÒÎ,הערב של ―BzL‡ ˙‡ ÈÊÁÈÂ,כך אחר ― ¿»»∆∆¿«¬ƒ∆ƒ¿

הערב מן שתקבל הכתובה דמי שניהם ויאכלו    

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ההקדש  אין אשתו, לכתובת המשועבדים נכסיו שהמקדיש הזכרנו, הקודמת במשנה
הללו. הנכסים מן כתובתה את היא גובה אשתו, את מגרש הוא ואם גמור, הקדש
ההקדש  מן לפדותם יש תחילה שכן מהם, גובה היא כיצד ללמד, באה משנתנו

חוב. בבעל וכן פדיון. בלא יוצא הקדש יאמרו: שלא כדי מועט, בדבר

‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ,ÂÈÒÎ LÈc˜n‰ הנכסים ונמצאו ― ««¿ƒ¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
חשש  כאן ואין להקדש, הגירושין שקדמו וכגון לכתובה, משועבדים

BÁלקנוניא, ÏÚe והנכסים חובו, ממנו תובע חוב שבעל ― ««
זה, לחוב ÔÓמשועבדים d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»¿»ƒ¿¿À»»ƒ

BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚa ‡GÂ ,Lc˜‰‰ הקדש שאין פי על אף ― «∆¿≈¿««∆
נכסיו  את להקדיש יכול אדם שאין כלומר שעבוד, מידי מפקיע דמים
אין  אותם, הקדיש אם מקום מכל חוב, ולבעל לכתובה המשועבדים
אלו, מנכסים חובו את חוב בעל ולא כתובתה לגבות יכולה האשה

פדיון, בלא יוצא הקדש הבריות: יאמרו Bt„‰שלא ,‰„Bt‰ ‡l‡∆»«∆∆
BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏe ,d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ כלומר ― «¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»¿««∆

הרוצה  כל והחוב, הכתובה מסכום יותר הוא הנכסים של שוויים אם
סכום  על היתרים בדמיהם אותם פודה ההקדש, מן הנכסים את לפדות

והחוב הכתובה         
          יוצאים כך ידי ועל

נראה  ואף ההקדש, חל לא החוב כנגד שהרי לחולין, הנכסים כל
חייב  והפודה פדיון; בלא הקדש שיצא יאמרו ולא הכל, פדה כאילו

חובו את חוב ולבעל כתובתה את לאשה LÈc˜‰ƒ¿ƒ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).ליתן
‰Ó ÌÈÚLzמנה תשעים שווים שהקדיש נכסיו אם ―  ƒ¿ƒ»∆

‰Ó ‰‡Ó BBÁ ‰È‰Â מרובה חובו ונמצא זוז, אלפים עשרת ― ¿»»≈»»∆
להקדש, כלום ואין שהקדיש, הנכסים ערך Ècעל „BÚ ÛÈÒBÓƒƒ»

דינר, עוד ללווה להלוות מוסיף החוב בעל ―Ba ‰„BÙe,הלווה ― ∆
זה, ‰eÏlבדינר ÌÈÒÎp‰ ההקדש‡˙ מן שלא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),― כדי ∆«¿»ƒ«»

פדיון, בלא יוצא הקדש d˙a˙k,יאמרו: ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
BBÁ ˙‡ BÁ ÏÚÏe להוציא באה שמשנתנו מבואר, בגמרא ― ¿««∆

שנינו: בברייתא שכן גמליאל, בן שמעון רבן מדברי  

   



קיב     

      –        
      –        
–        –   – 

    

                   
                        

                 
                    

        

 

       ;(בדינר)  שחובו)
מהקדשו), יותר היה  סכום והלווהו הואיל אומרים, (שאנו

הנכסים  מאותם לגבות דעת על לא נכסיו, ערך על מרובה שהוא
חובו  גובה אינו הלכך שיפרעהו, עליו נאמן שהיה משום אלא הלווהו,

― שהקדיש אחר אחר אחר אחר מנכסיו פירושפירושפירושפירוש שםשםשםשם עיין עיין עיין עיין  לחלוק רשרשרשרש""""יייי;;;; משנתנו ובאה ;(
חובו  והיה מנה תשעים הקדיש שאפילו גמליאל, בן שמעון רבן על
נקטה  מכאן בדינר. פדיון ידי על ההקדש מן גובה הריהו מנה, מאה
שהחוב  בכגון ולא הקדשו, על יתיר היה שהחוב זו, דוגמה המשנה
הכל  החוב, ממחצית פחות שווים הנכסים אם ברם, הקדשו. כנגד היה

מן גובה שאינו הלווהו,מודים, אלו נכסים דעת על לא שודאי ההקדש,
משוויה כפול במחיר קרקע קונה אדם ואין תוספותתוספותתוספותתוספותהואיל ((((עייןעייןעייןעיין

אחר אחר אחר אחר ).).).). פירושפירושפירושפירוש שםשםשםשם שמובא שמובא שמובא שמובא  ישראל ישראל ישראל ישראל ",",",", וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת 

רש"י לפי ולא התוספות לפי משנתנו בארנו    לשון שכן
הרא"ש פירש וכן זה, פירוש לפי ביותר מתיישבת המשנה  

לדעתו  שכן אחרת, בדרך מפרש הרמב"ם אבל ישראל". "תפארת בעל ואף
כן  אם אלא ממנו, לגבות יכול חוב בעל ואין שעבוד, מידי מפקיע הקדש
חובו, את מהם חוב בעל טורף ואז לאחר, הנכסים את ההקדש גזבר מכר
אומדים  ההקדש, מיד הנכסים את שכשפודים להשמיע אלא משנתנו באה ולא
את  חוב ולבעל כתובתה לאשה שיתן מנת על בעדם ליתן רוצה אדם כמה

חובו        

ג ה נ ש מ ר ו א ב

eÓ‡L Èt ÏÚ Û‡:ו משנה ה פרק לעיל, ―ÔÈÎÚ ÈiÁ ««ƒ∆»¿«»≈¬»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ מהם ונוטל לבתיהם נכנס ההקדש שגזבר ― ¿«¿¿ƒ»
שנדרו, מה כנגד כרחם, בעל BÏמשכונות ÔÈ˙B משאירים היינו ― ¿ƒ

GLלו, ÔBÊÓÌBÈ ÌÈL את או המזון, את ממנו נוטלים שאין ― ¿¿ƒ
יום, לשלושים הנצרך מזון, לקנות L„Áהמעות NÚ ÌÈL ˙eÒÎe¿¿≈»»…∆

חודש, עשר לשנים להם צריך שהוא ובגדים ―˙ÚvÓ ‰hÓe― ƒ»À««
עליה, לישן לו ÔÈlÙ˙eהדרושה ,ÔÈÏcÒÂ אין אם אלו, ובכל ― ¿«¿»ƒ¿ƒƒ

שנאמר  הטעם, מבואר בגמרא לקנותם; כדי מעות לו משיירים לו,
ערכים ח ח ח ח ):):):):בפרשת כזכזכזכז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא    :חכמים ודרשו
מערכך החייהו         

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ――――BÏ,נותנים ―ÂÈÏ ‡GÂ BzL‡Ï ‡G Ï‡¬»¿ƒ¿¿¿»»
פי  על אף ובניו, אשתו לפרנסת שצריך מה לו משיירים שאין ―

ובכסותם במזונותיהם חייב שדורשים:((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),שהוא 
מערכך ובניו אשתו ולא ÈL((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).― BÏ ÔÈ˙B ,Ôn‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»À»¿ƒ¿≈

ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk:והולכת מפרשת שהמשנה כמו ― ¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
LÁ,נגר היינו חרש, היה אם כגון ―ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B »»¿ƒ¿≈«¬»ƒ

˙B‚Ó ÈzLe בינתיים יעשה לתקנו, ויצטרך האחד יישבר שאם ― ¿≈¿≈
האחר; בכלי מלאכתו ו את קטן, גרזן מין היא הוא

משור. ‡˙מין BÏ ÔÈ˙B ,k‡ ‰È‰ Ì‡ :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈ƒ»»ƒ»¿ƒ∆
BcÓˆ;לחרישה בקר צמד ―nÁ מוליך היינו חמר, היה אם ― ƒ¿«»

לעיר, מעיר חמור על BBÓÁסחורה ˙‡ BÏ ÔÈ˙B בקר שצמד ― ¿ƒ∆¬
אומנות. ככלי דינם לחמר וחמור לאכר     שאין

נכסים. כשאר אלא אומנות, ככלי נחשבים אלו

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד סז ñéøדף íéòLz ו הצוק, עד מירושלים היו מידה] äöçîe[-שם äòáL ¦§¦¦¦§¨¤¡¨

יש ìéî,ריסין ìëì והיה מיל, עשר שנים לצוק מירושלים המרחק שהיה ונמצא §¨¦
מירושלים  ראשון מסע מסעות, עשר באחד מיל עשר שנים אותם את הולך המשלח

עד  הראשונה שמהסוכה נמצא מיל, לסוכה סוכה ובין מיל, מהלך הראשונה הסוכה עד

ומן  מילין, עשרה מירושלים ומרוחקת מיל, תשעה שהם מסעות תשעה האחרונה

מילא. שני שהוא אחרון מסע היה הצוק עד äkeñåהאחרונה äkeñ ìk ìò שהיה ©¨¨§¨
סוכה  אותה אנשי היו בדרכו, íéîמגיע éøäå ïBæî éøä ,Bì ïéøîBà ובכך לפניך, §¦£¥¨©£¥©¦

ומים. מזון מיד ימצא ויסתכן בולמוס יאחזנו שאם שידע מתוך רעבונו, לו הוקל

å היוBúBà ïéeìî סוכה כל äkeñìאנשי äkeqî שליווהו אחרים היו ושם הבאה, §§©¦¦¨§¨
ïäaLהלאה, ïBøçàî õeç אחרונה בסוכה ששהה אותו -÷evì Bnò òébî BðéàL ¥©£¤¨¤¤¥©¦©¦©

שבת  מתחום יותר ללכת לו היה ואסור מילין, שני היה לצוק מסוכתו שהמרחק כיון

מיל, שהוא אמה והמלוהàlàאלפיים לבדו, לצוק דרכו את ממשיך ãîBòהמשלח ¤¨¥
åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî.כהוגן תפקידו עושה אם ¥¨§¤¤©£¨

בצוק: המשלח מעשי סדר את מבארת äNBòהמשנה äéä äî היה לצוק, כשהגיע ¤¨¨¤
÷ìBçחלקים ìúéøBäæלשני ìL ïBL,באדום וצבוע לשון כמין המשוך צמר - ¥¨¤§¦

מלבין, הלשון היה לישראל ÷eLוכשנתכפר Béöçòìqa ø חצי קושר היה המשלח - ¤§¨©¤©
בסלע הלשון של eהשניBéöçåאחד .åéðø÷ éðL ïéa øeL÷מכן את Bôçãלאחר §¤§¨¥§¥©§¨§¨

àeäåהשעיר  ,åéøBçàìהיה השעיר -ãøBéå ìbìbúî,הצוק òébîבגובה äéä àìå ©£¨§¦§©§¥§¥§Ÿ¨¨©¦©
íéøáà íéøáà äNòpL ãò øää éöçì ולאחר ההר. מסלעי שנחבט מהחבטות ©£¦¨¨©¤©£¨¥¨¦¥¨¦

מלאכתו, את המשלח מילין,àaשגמר שני חוזר היה -äkeñ úçz Bì áLéå ¨§¨©©©¨
.CLçzL ãò äðBøçà©£¨©¤¤§©

נאמר המשלח: בגדי טומאת דין מבארת כו)המשנה טז הׂשעיר (ויקרא את ְְִֵֶַַַַָ'והמׁשּלח

ּבגדיו', יכּבס המשלחéúîéàîeלעזאזל úîBçìהיה õeç àöiMî ,íéãâa ànèî ְְֲֵֵַַָָָ¥¥¨©§©¥§¨¦¦¤¥¥§©
ïBòîL éaø .íéìLeøé ו evì÷רקøîBà,חולק Búéiçc úòMî. §¨©¦©¦¦§¥¦§©§¦¨©

בדרך  היו סוכות וכמה לצוק, ירושלים בין המרחק בענין ברייתא מביאה הגמרא גמרא:

ïðaø,לצוק: eðzeéä ïéìéî øNò íéðLe úBkeñ øNò כמבואר הצוק, עד מירושלים ¨©¨¨¤¤§¥¨¨¦¦¨
ïéìéîבמשנתינו, äøNòå úBkeñ òLz ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác היו ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥©©£¨¨¦¦

לצוק, ירושלים היה בין לסוכה סוכה כל ובין מיל היה הראשונה הסוכה עד ומירושלים

האח  שהיא התשיעית והסוכה עד מיל, וממנה מירושלים, מיל תשע  במרחק עמדה רונה

הצוק. עד המשלח את מלוה האחרונה בסוכה הנמצא והיה מיל, של מרחק היה הצוק

,eéä ïéìéî äøNòå úBkeñ Lîç ,øîBà éñBé éaø שני היו לסוכה סוכה כל ובין ©¦¥¥¨¥©£¨¨¦¦¨
והיו  אחד, מיל רק היה הצוק עד האחרונה מן וכן הראשונה הסוכה עד ומירושלים מיל,

הראשונה, הסוכה עד אותו בסוכות ïleëåמלוים הנמצאים שאר אותו- מלוים ìòהיו §¨©
,áeøéò éãé מסוכתם מיל במרחק עירובם נותנים הראשונה הסוכה אנשי שהיו כלומר §¥¥

אנשי  שאר עשו וכן השניה, הסוכה עד מיל שני ללוותו יכלו וכך השניה, הסוכה לצד

רחוקה  היתה שסוכתם כיון לערב, הוצרכו שלא האחרונה הסוכה מאנשי חוץ הסוכות,

מיל. רק מהצוק

i"yx

.` cenr fq scñéø íéòùúeid .
sewfe deab xd wev cre milyexin
dzlr `rivn `aaa 'ixn`ck

:dltpe oiwev iy`xläòáù
ìéî ìëì ñéø äöçîåixd .

`''i mde lin a''i qix miryzl
dkeql milyexin zerqn
dkeqne cg` rqn dpey`xd
ixd zerqn 'h zekeq 'i cr dkeql
wevl dpexg` dkeqne zerqn 'i
lin rqne rqn lkl ixd cg` rqn
oilin 'a ea yiy odn cg`n ueg
dkeqn eze` oielne ipzwc epiid
zay megz `ed lindy dkeql
oilin 'a wegx `edy oexg`n ueg
d`exe wegxn cnere lin edielne
dey epi` dfd oeaygde eiyrn z`
xilw xfrl` iax cqiy oeaygl
qixd avw `ed mipw miylyae
mitl`l dler epi` oeayg eze`
epif`dc `ziixaa la` lind dn`
zwelg zcin my epivn ixtqa
agex `eal cizrl l`xyi ux`
miray haye hay lk leab
xilw xfrl` iax mbe lin dynge
zetk oeiwpa ugx` heita ok cqi
mde dizevixg lin d''r agexa
l`wfgi xtqay mipw sl` d''k
z`fd dcnd one xn`py (dn)
p''w ixd zen` 'e dpw lke 'ebe cenz
dn` mitl` lkl oz dn` sl`

:lin d''r ixd linéøäå íéî éøä
ïåæîin dnec epi` yxtn `xnba .

:el oi`y inl elqa zt el yiy
÷åöì åîò òéâî åðéàùenk .

'a wegx `edy itl izyxity
:oilinúéøåäæ ìù ïåùì ÷ìåç.

:`nrh yxtn `xnbaåì áùéå àá.
t''r` dpexg`d dkeq cr xfeg
zeyxa elit` megzl ueg `veidy
icigi cenrl `xiy cere ylge dpern `edy itl exizd dfl zeyxa myl `viy mewnn dn` mitl` `l` el oi`

:jygzyn xacnaíéãâá àîèî éúîéàî:(fh `xwie) eicba qaki xiryd z` glynde aizkc .úåëåñ ùîç 'îâ
ïéìéî äøùòå:aexir ci lr dkeqd cr e` linn xzei edieln cg` lke .

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ג תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח"י לחדש הגאולה, בו כותב ר"פ מההתועדות דימי חג הגאולה י"ב 

וי"ג תמוז, ומסיים גם בבשורה טובה בהנוגע...

התיכונה,  בנקודה  ומהם  יחד,  גם  והפרטים  הכללים  בענינים  בבשו"ט  שימשיך  רצון  ויהי 

שכאו"א מתעסק בהפצת המעינות חוצה, אשר הפצת המעינות בכלל ובפרט בימי בין המצרים, ענין 

ושעת הכושר לעורר אשר מפני חטאינו גלינו מארצנו וכו', והתקון לזה ע"י התשובה על הנ"ל והמשכת 

שבה  מהמאור   - התורה  ואור  התורה  המשכת  ה"ז  התורה  שבלימוד  ומקורם,  הענינים משרשם  כל 

שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר
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       ;(בדינר)  שחובו)
מהקדשו), יותר היה  סכום והלווהו הואיל אומרים, (שאנו

הנכסים  מאותם לגבות דעת על לא נכסיו, ערך על מרובה שהוא
חובו  גובה אינו הלכך שיפרעהו, עליו נאמן שהיה משום אלא הלווהו,

― שהקדיש אחר אחר אחר אחר מנכסיו פירושפירושפירושפירוש שםשםשםשם עיין עיין עיין עיין  לחלוק רשרשרשרש""""יייי;;;; משנתנו ובאה ;(
חובו  והיה מנה תשעים הקדיש שאפילו גמליאל, בן שמעון רבן על
נקטה  מכאן בדינר. פדיון ידי על ההקדש מן גובה הריהו מנה, מאה
שהחוב  בכגון ולא הקדשו, על יתיר היה שהחוב זו, דוגמה המשנה
הכל  החוב, ממחצית פחות שווים הנכסים אם ברם, הקדשו. כנגד היה

מן גובה שאינו הלווהו,מודים, אלו נכסים דעת על לא שודאי ההקדש,
משוויה כפול במחיר קרקע קונה אדם ואין תוספותתוספותתוספותתוספותהואיל ((((עייןעייןעייןעיין

אחר אחר אחר אחר ).).).). פירושפירושפירושפירוש שםשםשםשם שמובא שמובא שמובא שמובא  ישראל ישראל ישראל ישראל ",",",", וווו""""תפארת תפארת תפארת תפארת 

רש"י לפי ולא התוספות לפי משנתנו בארנו    לשון שכן
הרא"ש פירש וכן זה, פירוש לפי ביותר מתיישבת המשנה  

לדעתו  שכן אחרת, בדרך מפרש הרמב"ם אבל ישראל". "תפארת בעל ואף
כן  אם אלא ממנו, לגבות יכול חוב בעל ואין שעבוד, מידי מפקיע הקדש
חובו, את מהם חוב בעל טורף ואז לאחר, הנכסים את ההקדש גזבר מכר
אומדים  ההקדש, מיד הנכסים את שכשפודים להשמיע אלא משנתנו באה ולא
את  חוב ולבעל כתובתה לאשה שיתן מנת על בעדם ליתן רוצה אדם כמה

חובו        

ג ה נ ש מ ר ו א ב

eÓ‡L Èt ÏÚ Û‡:ו משנה ה פרק לעיל, ―ÔÈÎÚ ÈiÁ ««ƒ∆»¿«»≈¬»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈkLÓÓ מהם ונוטל לבתיהם נכנס ההקדש שגזבר ― ¿«¿¿ƒ»
שנדרו, מה כנגד כרחם, בעל BÏמשכונות ÔÈ˙B משאירים היינו ― ¿ƒ

GLלו, ÔBÊÓÌBÈ ÌÈL את או המזון, את ממנו נוטלים שאין ― ¿¿ƒ
יום, לשלושים הנצרך מזון, לקנות L„Áהמעות NÚ ÌÈL ˙eÒÎe¿¿≈»»…∆

חודש, עשר לשנים להם צריך שהוא ובגדים ―˙ÚvÓ ‰hÓe― ƒ»À««
עליה, לישן לו ÔÈlÙ˙eהדרושה ,ÔÈÏcÒÂ אין אם אלו, ובכל ― ¿«¿»ƒ¿ƒƒ

שנאמר  הטעם, מבואר בגמרא לקנותם; כדי מעות לו משיירים לו,
ערכים ח ח ח ח ):):):):בפרשת כזכזכזכז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא    :חכמים ודרשו
מערכך החייהו         

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ――――BÏ,נותנים ―ÂÈÏ ‡GÂ BzL‡Ï ‡G Ï‡¬»¿ƒ¿¿¿»»
פי  על אף ובניו, אשתו לפרנסת שצריך מה לו משיירים שאין ―

ובכסותם במזונותיהם חייב שדורשים:((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),שהוא 
מערכך ובניו אשתו ולא ÈL((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).― BÏ ÔÈ˙B ,Ôn‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»À»¿ƒ¿≈

ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk:והולכת מפרשת שהמשנה כמו ― ¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
LÁ,נגר היינו חרש, היה אם כגון ―ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B »»¿ƒ¿≈«¬»ƒ

˙B‚Ó ÈzLe בינתיים יעשה לתקנו, ויצטרך האחד יישבר שאם ― ¿≈¿≈
האחר; בכלי מלאכתו ו את קטן, גרזן מין היא הוא

משור. ‡˙מין BÏ ÔÈ˙B ,k‡ ‰È‰ Ì‡ :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆≈ƒ»»ƒ»¿ƒ∆
BcÓˆ;לחרישה בקר צמד ―nÁ מוליך היינו חמר, היה אם ― ƒ¿«»

לעיר, מעיר חמור על BBÓÁסחורה ˙‡ BÏ ÔÈ˙B בקר שצמד ― ¿ƒ∆¬
אומנות. ככלי דינם לחמר וחמור לאכר     שאין

נכסים. כשאר אלא אומנות, ככלי נחשבים אלו

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד סז ñéøדף íéòLz ו הצוק, עד מירושלים היו מידה] äöçîe[-שם äòáL ¦§¦¦¦§¨¤¡¨

יש ìéî,ריסין ìëì והיה מיל, עשר שנים לצוק מירושלים המרחק שהיה ונמצא §¨¦
מירושלים  ראשון מסע מסעות, עשר באחד מיל עשר שנים אותם את הולך המשלח

עד  הראשונה שמהסוכה נמצא מיל, לסוכה סוכה ובין מיל, מהלך הראשונה הסוכה עד

ומן  מילין, עשרה מירושלים ומרוחקת מיל, תשעה שהם מסעות תשעה האחרונה

מילא. שני שהוא אחרון מסע היה הצוק עד äkeñåהאחרונה äkeñ ìk ìò שהיה ©¨¨§¨
סוכה  אותה אנשי היו בדרכו, íéîמגיע éøäå ïBæî éøä ,Bì ïéøîBà ובכך לפניך, §¦£¥¨©£¥©¦

ומים. מזון מיד ימצא ויסתכן בולמוס יאחזנו שאם שידע מתוך רעבונו, לו הוקל

å היוBúBà ïéeìî סוכה כל äkeñìאנשי äkeqî שליווהו אחרים היו ושם הבאה, §§©¦¦¨§¨
ïäaLהלאה, ïBøçàî õeç אחרונה בסוכה ששהה אותו -÷evì Bnò òébî BðéàL ¥©£¤¨¤¤¥©¦©¦©

שבת  מתחום יותר ללכת לו היה ואסור מילין, שני היה לצוק מסוכתו שהמרחק כיון

מיל, שהוא אמה והמלוהàlàאלפיים לבדו, לצוק דרכו את ממשיך ãîBòהמשלח ¤¨¥
åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî.כהוגן תפקידו עושה אם ¥¨§¤¤©£¨

בצוק: המשלח מעשי סדר את מבארת äNBòהמשנה äéä äî היה לצוק, כשהגיע ¤¨¨¤
÷ìBçחלקים ìúéøBäæלשני ìL ïBL,באדום וצבוע לשון כמין המשוך צמר - ¥¨¤§¦

מלבין, הלשון היה לישראל ÷eLוכשנתכפר Béöçòìqa ø חצי קושר היה המשלח - ¤§¨©¤©
בסלע הלשון של eהשניBéöçåאחד .åéðø÷ éðL ïéa øeL÷מכן את Bôçãלאחר §¤§¨¥§¥©§¨§¨

àeäåהשעיר  ,åéøBçàìהיה השעיר -ãøBéå ìbìbúî,הצוק òébîבגובה äéä àìå ©£¨§¦§©§¥§¥§Ÿ¨¨©¦©
íéøáà íéøáà äNòpL ãò øää éöçì ולאחר ההר. מסלעי שנחבט מהחבטות ©£¦¨¨©¤©£¨¥¨¦¥¨¦

מלאכתו, את המשלח מילין,àaשגמר שני חוזר היה -äkeñ úçz Bì áLéå ¨§¨©©©¨
.CLçzL ãò äðBøçà©£¨©¤¤§©

נאמר המשלח: בגדי טומאת דין מבארת כו)המשנה טז הׂשעיר (ויקרא את ְְִֵֶַַַַָ'והמׁשּלח

ּבגדיו', יכּבס המשלחéúîéàîeלעזאזל úîBçìהיה õeç àöiMî ,íéãâa ànèî ְְֲֵֵַַָָָ¥¥¨©§©¥§¨¦¦¤¥¥§©
ïBòîL éaø .íéìLeøé ו evì÷רקøîBà,חולק Búéiçc úòMî. §¨©¦©¦¦§¥¦§©§¦¨©

בדרך  היו סוכות וכמה לצוק, ירושלים בין המרחק בענין ברייתא מביאה הגמרא גמרא:

ïðaø,לצוק: eðzeéä ïéìéî øNò íéðLe úBkeñ øNò כמבואר הצוק, עד מירושלים ¨©¨¨¤¤§¥¨¨¦¦¨
ïéìéîבמשנתינו, äøNòå úBkeñ òLz ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác היו ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥©©£¨¨¦¦

לצוק, ירושלים היה בין לסוכה סוכה כל ובין מיל היה הראשונה הסוכה עד ומירושלים

האח  שהיא התשיעית והסוכה עד מיל, וממנה מירושלים, מיל תשע  במרחק עמדה רונה

הצוק. עד המשלח את מלוה האחרונה בסוכה הנמצא והיה מיל, של מרחק היה הצוק

,eéä ïéìéî äøNòå úBkeñ Lîç ,øîBà éñBé éaø שני היו לסוכה סוכה כל ובין ©¦¥¥¨¥©£¨¨¦¦¨
והיו  אחד, מיל רק היה הצוק עד האחרונה מן וכן הראשונה הסוכה עד ומירושלים מיל,

הראשונה, הסוכה עד אותו בסוכות ïleëåמלוים הנמצאים שאר אותו- מלוים ìòהיו §¨©
,áeøéò éãé מסוכתם מיל במרחק עירובם נותנים הראשונה הסוכה אנשי שהיו כלומר §¥¥

אנשי  שאר עשו וכן השניה, הסוכה עד מיל שני ללוותו יכלו וכך השניה, הסוכה לצד

רחוקה  היתה שסוכתם כיון לערב, הוצרכו שלא האחרונה הסוכה מאנשי חוץ הסוכות,

מיל. רק מהצוק

i"yx

.` cenr fq scñéø íéòùúeid .
sewfe deab xd wev cre milyexin
dzlr `rivn `aaa 'ixn`ck

:dltpe oiwev iy`xläòáù
ìéî ìëì ñéø äöçîåixd .

`''i mde lin a''i qix miryzl
dkeql milyexin zerqn
dkeqne cg` rqn dpey`xd
ixd zerqn 'h zekeq 'i cr dkeql
wevl dpexg` dkeqne zerqn 'i
lin rqne rqn lkl ixd cg` rqn
oilin 'a ea yiy odn cg`n ueg
dkeqn eze` oielne ipzwc epiid
zay megz `ed lindy dkeql
oilin 'a wegx `edy oexg`n ueg
d`exe wegxn cnere lin edielne
dey epi` dfd oeaygde eiyrn z`
xilw xfrl` iax cqiy oeaygl
qixd avw `ed mipw miylyae
mitl`l dler epi` oeayg eze`
epif`dc `ziixaa la` lind dn`
zwelg zcin my epivn ixtqa
agex `eal cizrl l`xyi ux`
miray haye hay lk leab
xilw xfrl` iax mbe lin dynge
zetk oeiwpa ugx` heita ok cqi
mde dizevixg lin d''r agexa
l`wfgi xtqay mipw sl` d''k
z`fd dcnd one xn`py (dn)
p''w ixd zen` 'e dpw lke 'ebe cenz
dn` mitl` lkl oz dn` sl`

:lin d''r ixd linéøäå íéî éøä
ïåæîin dnec epi` yxtn `xnba .

:el oi`y inl elqa zt el yiy
÷åöì åîò òéâî åðéàùenk .

'a wegx `edy itl izyxity
:oilinúéøåäæ ìù ïåùì ÷ìåç.

:`nrh yxtn `xnbaåì áùéå àá.
t''r` dpexg`d dkeq cr xfeg
zeyxa elit` megzl ueg `veidy
icigi cenrl `xiy cere ylge dpern `edy itl exizd dfl zeyxa myl `viy mewnn dn` mitl` `l` el oi`

:jygzyn xacnaíéãâá àîèî éúîéàî:(fh `xwie) eicba qaki xiryd z` glynde aizkc .úåëåñ ùîç 'îâ
ïéìéî äøùòå:aexir ci lr dkeqd cr e` linn xzei edieln cg` lke .



xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dlibn(oey`x meil)

ïàkepiid oeyl lka miazkp mixtqy dxn`y epzpyn -ïôBâa ¨§¨
eðlLz` wx dpyne ,zixey` azka `ed zeize`d sebyk ± ¤¨

e ,oeyldïàkz` mb dpiyy epiid ,oeyl iepiy dlqty `ziixad - ¨
azke ,azkdïälL ïôBâa,micid z` `nhn epi` okle ,ixar azk - §¨¤¨¤

.oeyl lka `nhn zixey` azka ok`e
:`xnbd dgecéiaà déì øîà,`axlàéääì àzîé÷Bà éàîadna - ¨©¥©©¥§©¦§¨§©¦

azky ,`ziixad z` zcnrd,ïälL ïôBâaok m`àéøéà éàî- §¨¤¨¤©¦§¨
`weec `ziixad dhwp recnBáúkL íebøúå íebøz BáúkL àø÷î¦§¨¤§¨©§§©§¤§¨

,àø÷îixdénð íebøz BáúkL íebøúå àø÷î BáúkL àø÷î eléôà ¦§¨£¦¦§¨¤§¨¦§¨§©§¤§¨©§©¦
,odly oteba eazkpyk micid z` mi`nhn mpi`éðz÷ àäc`tiqa §¨¨¨¥

`nhn xtqd oi`yepázëiL ãòazka,Béãa øôqä ìò úéøeMà ©¤¦§§¤©¦©©¥¤¦§
i`ce `l` .leqt dxezd oeyla `edy s` 'ixar azk'a la`
leqte ,eply oteba xaecn 'mebxz eazky `xwn' `ziixad ixacy
.oeyl lka mixtq dxiykny epzpynn dywe ,oeyld iepiy zngn

:xg` ote`a dpynd z` `xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì àlà- ¤¨Ÿ©§¨¨
zrc `id oeyl lka mixtq dxiykny epzpyn.ïðaøeàä- ©¨¨¨

zrc `id oeyl iepiy dlqty `ziixadìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
dgec .oeyl lka mixtq aezkl exizd `ly epzpyna xn`y

:`xnbdéàzrc `id `ziixad,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødxn` recn ¦©¨¦§¤©§¦¥
,zixey` epazkiy cr xyk epi`yàkéà àäoeyl mb ezrclúéðåé ¨¦¨§¨¦

.da aezkl ozipy
:xg` ote`a dpynd z` `xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àlà- ¤¨Ÿ©§¨¨

xaecn ,xyk oeyl lky epzpyna,íéøôñaeïàk`ziixaa - ¦§¨¦¨
xaecn ,zixey` oeyl wx xyky,úBæeæîe ïélôúas` dfay ¦§¦¦§

:`xnbd zx`ane .dcen epzpynàîòè éàî úBæeæîe ïélôzoi` §¦¦§©©£¨
,oeyl lka zeazkpeäa áéúëc íeMîzgpend rny zyxta - ¦¦§¦§

zefefne oilitza(e e mixac)eéäå'rnyne ,'dN`d mixaCdïúééåäa §¨©§¨¦¨¥¤©£¨¨¨
eäéepzip eay zixey` oeyla wx zexiyk jkle ,ipiqn ozpizpk - §

m` ,zefefne oilitza zxacn `ziixad m` :`xnbd dgec .ipiqn
okéàîoeylàkéà àø÷î BáúkL íebøzzeiyxta oi` ixd ,mda ©©§¤§¨¦§¨¦¨

.mebxz oeyla daiz s` el`àîìLaxtqa xaecn m`äøBz,oaen ¦§¨¨¨
càkéàoebk ,mebxz oeyla miweqt'àúeãäN øâé'(fn `l ziy`xa), ¦¨§©¨£¨

,leqt ,'crlb' epiidc `xwn eazk m`y exn`eàëä àlà- ¤¨¨¨
,zefefne oilitzaéàîoeylàkéà íebøz.mda ©©§¦¨

:xg` ote`a `xnbd zvxzn,àéL÷ àì àlày meynïàk- ¤¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,zixey` wx dxiykdy `ziixaa,äléâîaeïàkepzpyna - ¦§¦¨¨

xaecn ,oeyl lka dxiykdyax`y.íéøôñ:`xnbd zx`an ¦§¨¦
àîòè éàî äléâî,zixey` wx zazkpda áéúëc(h g xzq`) §¦¨©©£¨¦§¦¨

ìëå íáúëk''íðBLjky ,zixey` azkae oeyla wx zazkpy cnll ¦§¨¨§¦§¨
.dligza dazkp,dlibna dxaic `ziixad m` :`xnbd dywn

éàîoeylàkéà àø÷î BáúkL íebøzoeyla dlek ixd ,dlibna ©©§¤§¨¦§¨¦¨
:`xnbd zvxzn .ycewd,àtt áø øîà,mebxz oeyl dlibna yi ¨©©¨¨

'Cìnä íâút òîLðå'(k `)epiide ,'xac' ly mebxz `ed 'mbzt'e , §¦§©¦§¨©¤¤
.'jlnd xac',øîà ÷çöé øa ïîçð áøxn`p(my)eðzé íéLpä ìëå' ©©§¨©¦§¨¨©§¨©¨¦¦§

,'ïäéìòáì ø÷é.'ceak' ly mebxz `ed 'xwi'e §¨§©§¥¤
:sqep uexizàéää àéðz ék ,øîà éMà áø,zixey` oeyl wx xyky ©©¦¨©¦©§¨©¦

xaecníéøôñ øàLa,dxez xtq `le ,miaezke mi`iap -éaøå ¦§¨§¨¦§©¦
,àéä äãeäémrhdne ,dxez xtqa wx zipei exizdy xaeqy §¨¦

.oldl x`eaiy,úéøeMà àlà ïéázëð ïéà úBæeæîe ïélôz ,àéðúc§©§¨§¦¦§¥¦§¨¦¤¨©¦
eðéúBaøå[l`ilnb oa oerny oax-]eøézäoeyla s`.úéðåéiptl §©¥¦¦§¨¦

exizdy okzi cvik :`xnbd dywn ,dcedi iax ixac e`iady
,zipei oeyla zefefne oilitzáéúkäåmda,'eéäå'oziieda eyxce §©§¦§¨

.zixey` wx mixyky ,ediàîéà àlà,jk miqxebyíéázëð íéøôñ ¤¨¥¨§¨¦¦§¨¦
ì ìëaeøézä eðéúBaøå ,ïBLoeyla.úéðåé:`xnbd dywn oiicr §¨¨§©¥¦¦§¨¦

epizeaxe' oeyldneøézärnyn 'zipeiììkîdføñà àn÷ àpúc ¦¦¦§¨§©¨©¨¨©
.oeyl lka xizn `nw `pz ixde ,zipeiàîéà àlà,jk miqxeby ¤¨¥¨

e ,oeyl lka miazkp mixtq.úéðåé àlà eáúkiL eøézä àì eðéúBaø©¥Ÿ¦¦¤¦¨§¤¨§¨¦
àéðúå,df lràì ,úéðåé eðéúBaø eøézäLk óà ,äãeäé éaø øîà §©§¨¨©©¦§¨©§¤¦¦©¥§¨¦Ÿ

Cìnä éîìúc äNòî íeMîe ,äøBz øôña àlà eøézäx`eand ¦¦¤¨§¥¤¨¦©£¤§©§©©¤¤
.zipeia aezkl exizd `l mixtq x`y la` ,jenqa

Cìnä éîìúa äNòî ,àéðúc,mixvn jlníéðLe íéòáL ñpékL §©§¨©£¤§©§©©¤¤¤¦¥¦§¦§©¦
íéð÷æ,l`xyin,íéza íéðLe íéòáLa ïñéðëäå,cxtpa owf lkàìå §¥¦§¦§¦¨§¦§¦§©¦¨¦§Ÿ

íäì äléboqipkdy mcew,ïñpék äî ìò,dfn df dvr elhi `ly ¦¨¨¤©©¦§¨
íëaø äLî úøBz éì eáúk ,íäì øîàå ,ãçàå ãçà ìk ìöà ñðëðå§¦§©¥¤¨¤¨§¤¨§¨©¨¤¦§¦©Ÿ¤©§¤

.zipei oeylaäöò ãçàå ãçà ìk áìa àeä Ceøa LBãwä ïúð,dey ¨©©¨¨§¥¨¤¨§¤¨¥¨
åjkì ïlek eîékñäúçà úòãmiweqt dnkae ,deya mbxzl epeik - §¦§¦¨§©©©©

:oldlck ,obedk `ly myxti `ly ,zepyl cvik deya epeik
.`Bì eáúëå,zipei oeyla,'úéLàøa àøa íéäìà'ziW`xA' `le §¨§¡Ÿ¦¨¨§¥¦§¥¦

'midl` `xA(` ` ziy`xa)z` `xa 'ziy`xa'y yxti `ly ick , ¨¨¡Ÿ¦
.od zeieyx izye ,'midl`'

eazk .a,'úeîãáe íìöa íãà äNòà'EpnlvA mc` dUrp' `le ¤¡¤¨¨§¤¤¦§©£¤¨¨§©§¥
'EpzEncM(ek ` my).zeieyx izy yiy 'dyrp' oeyln drhi `ly , ¦§¥

eazk .bìëéå'midl`,'éòéáMä íBia úBaLiå éMMä íBialkie' `le ©§©¡Ÿ¦©©¦¦©¦§©©§¦¦©§©
'iriaXd mFIA zAWIe 'ebe iriaXd mFIA midl`(a a my)xn`i `ly , ¡Ÿ¦©©§¦¦©¦§Ÿ©©§¦¦

.zaya dk`ln dyr 'dy
eazk .c'íàøa' eáúk àìå 'Bàøa äá÷ðe øëæ'(a d my),xn`i `ly ¨¨§¥¨§¨§Ÿ¨§§¨¨

,dawpe xkf mitevxt ipy did seb lke ,micxtp miteb ipy e`xapy
.mitevxt ipy mr cg` seb `xap `l`

eazk dbltd xeca .d,'íúôN íL äìáàå äãøà äáä'dcxp' `le ¨¨¥§¨§¤§¨¨§¨¨¥§¨
'mztU mW dlape(f `i my)izy yiy 'dcxp' oeyln drhi `ly , §¨§¨¨§¨¨

zeieyx.
eazk ,wgvi zcil zxeyaa .e'äéáBø÷a äøN ÷çözå''DAxwA' `le ©¦§©¨¨¦§¤¨§¦§¨

(ai gi my)xn`p mdxa`a mby ,xaca mipt `eyn yiy xn`i `ly ,
(fi fi my),dxy lr `l` citwd `le ,'wgvIe eipR lr mdxa` lRIe'©¦Ÿ©§¨¨©¨¨©¦§¨

citwd okly xn`ie ,diaexwl z`f dxn`y rnyn 'diaexwa' la`
.eaila wx xn` mdxa` la` ,dilr

eazk ,ezzin iptl iele oernyl awri ixaca .føBL eâøä ítàa ék'¦§©¨¨§
,'ñeáà eøwò íðBöøáe'xFW ExTr mpvxaE Wi` Ebxd mR`a iM' `le ¦§¨¦§¥¦§©¨¨§¦¦§Ÿ¨¦§

(e hn my)mgiked mdia` s`y ,mkizea` eid migvex xn`i `ly ,
`le ,dndak eipira miaeygy rnyn 'xey' la` ,'yi`' ebxdy

.dnda qea` exwre dnda ebxd eli`k `l` citwd
eazk ,mixvnl oicnn dyn ayyk .gúàå BzLà úà äLî çwiå'©¦©Ÿ¤¤¦§§¤

,'íãà éða àNBð ìò íáékøiå åéða'xngd lr maMxIe' `le(k c zeny), ¨¨©©§¦¥©¥§¥¨¨©©§¦¥©©£Ÿ
ipa `yep la` ,'lnb e` qeq el did `l mkax dyn' blbli `ly

.lnb mb rnyn mc`
eazke .húBöøà øàLáe íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîe'©§¥¦§¨¥£¤¨§§¦§¨¦¦§¨£¨

dpW miylWe,'äðL úBàî òaøà'mixvnA' wx eazk `le(n ai my), §Ÿ¦¨¨§©§©¥¨¨§¦§¨¦
eayiy okzi `l mipyd oeaygay ,xwy aezky xn`i `ly ick

.dpy miylye ze`n rax` mixvna
eazk ,dxez ozn mcew l`xyi eaixwdy zepaxwa .iúà çìLiå'©¦§©¤

,'ìàøNé éða éèeèàæ'l`xUi ipA ixrp' `le(d ck zeny)xn`i `ly , ©£¥§¥¦§¨¥©£¥§¥¦§¨¥
oeyl `ed 'xrp'y ,'dpikyd ipt lawl mzgly mkly mirexb'

.zeaiyg oeyl `ed 'iheh`f' la` ,zephw
eazk jyndae .`i'Bãé çìL àì ìàøNé éða éèeèàæ ìàå'l`e' `le §¤©£¥§¥¦§¨¥Ÿ¨©¨§¤
'l`xUi ipA iliv`(`i weqt my),zepyl jxev did `l o`ky s`e , £¦¥§¥¦§¨¥

,'iheh`f' dligza eazky iptn j` ,zeaiyg oeyl `ed 'iliv`'y
.oey`xd mnyk aey eazk
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtziprz
ïôåâÐ.daizkåðìù ïôåâá ïàëÐoeyl lka ipzwc oizipznÐ,azkd z` dpiy `ly

.odly oteba `ziixae .oeyld z` dpiyy `l`àäÐ.zixey` azka epazkiy cr xn`c

àéä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøÐ.oizipzna opaxc` biltcìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø éàÐ

.zixey` epazkiy cr `ziixaa ipzw i`n`àéù÷ àì àìàÐ.opiqxbäìàä íéøáãä åéäå
Ðzeiyxt oda oiaezky ,zefefne oilitza aizk

.rny lyíéøôñ øàùáÐ.miaezke mi`iap

àî÷ àðúã ììëîÐ`nw `pz `de :ddinza

!oeyl lka ixyåøîà åðéúåáøÐoa oerny oax

.l`ilnbéîìúÐ.did mixvn jlnàøá íéäìà
úéùàøámy ziy`xa xn`i `ly .minyd z`

.ipyd z` `xa oey`xe ,od zeieyx izye ,`ed

íãà äùòàÐizy mixne`d exwt o`kny

.(` ziy`xa) "mc` dyrp" aizkc ,od zeieyx

éùùä íåéá ìëéåÐdyr ok m` xn`i `ly

."iriayd meia lkie" aizk `dc ,zaya dk`ln

:ea eyxcy minkg yxcn eilr lawi `l `ede

xqg mlerd did dnÐzay dz`a ,dgepnÐ

.exnb edfe ,dgepn dz`aàìå åàøá äá÷ðå øëæ
íàøá åáúëÐcg` lk ,`xa oiteb ipy rnync

jky ,e`xa eazk okl .oitevxt ipy dawpe xkf

.mitevxt ipya mc` `xapäéáåø÷áÐ`ly

,"wgvie" aizkc citwd `l mdxa` lr xn`i

:xnel ,diaexwa eazk jkitl .citwd dxy lre

.diaexwa dxn` `ide ,eala mdxa`éðá àùåð
íãàÐmkax dyn xn`i `ly .lnb rnync

.lnb e` qeq el did `løåù åâøäÐxn`i `ly

cirn mdia` ixdy ,mkizea` eid mipgvx

`ly ,xey eazk jkl .yi` ebxd mdy mdilr

lr citwd `le zendak `l` eipira oiaeyg eid

.zendadúåöøà øàùáåÐxwy xn`i `ly

did mixvn icxein zdw ixdy ,dxeza aezk

ly eizepye zdw ly eizepy dpen dz`yke

zeribn oi` olek dyn ly eizepye mxnr

zepyn daxdy oky lk ,dpy ze`n rax`l

dpny `l` .zea`d zepy jeza oirlap mipad

oia mixvn zelb zxifb dxfbpy mein aezkd

,dpy miyly wgvi clepy cr myne ,mixzad

mixvnn l`xyi e`viy cr wgvi clepyne

wgvi ly miyy mdn `v ,dpy ze`n rax`

mixvnl `ayk awri digy miyelye d`neÐ

xb ik" dxfbd dzid oke .xyre miz`n ex`yp

`le (eh ziy`xa) "mdl `l ux`a jrxf didi

clepyke .mdl `l ux`a `l` mixvna xn`p

cr f`ne ,mizylt ux`a xb mdxa` did wgvi

erxf ody ,erxfe wgvi `vnp mixvnn e`viy

`l okl mcew ly miylye .mixb ,mdxa` ly

.aizk "jrxf" `dc ,dxfba epnpéèåèàæÐoeyl

mirexb :xn`ie ,zephw oeyl ixrp la` .zeaiyg

.dpiky ipt lawl mzgly mklyéèåèàæ ìàå
ìàøùé éðáÐitle .dnvr dyxt dze`a

mnyk meazke exfg dligz iheh`f eazky

."l`xyi ipa iliv` l`e" eazk `le ,oey`xd
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àîìùáxqg did eli` `lde ?ikda `lqtn i`n` :dywe Ð `zecdy xbi `ki` dxez

dxez xtq :(`,q) oihiba opixn`ck ,ikda liqtn `l zeaiz ylyd el` lk

wgce !`l Ð cg` weqt la` ,zg` drixi `weec :rnyn .ea oixew oi` zg` drixi xqgy

`l `kdc xnel yie .llk azkp `l `edykn mebxz aezk `edyk ith rxbc xnel qxhpewd

.edibdl jixve ,zerh iedc eprinydl `l` `a

ïàëjdc :dywe Ð .mixtq x`ya o`k dlibna

oerny oaxk `l ?`nwezn o`nk `ziixa

ded ok m` Ð opax i`c !opaxk `le l`ilnb oa

,zefefne oilitz iab dlibn oizipzna ipzinl dil

oa oerny oaxke .zixey` `l` oiazkp oi`y

.zipei s` xizn `ed ixdy ,`nwezn `l l`ilnb

oax xizn] mixtq x`ya ilin ipdc xnel oi`e

dcen dlibna la` ,[zipei l`ilnb oa oerny

(`,gi) ipy wxta `dc ,epi` df Ð zixey` jixvy

wiqne .xyk lkl zipei frlc l`enye ax ixn`

inp wiqne ,l`ilnb oa oerny oaxk xen` edpi`c

ixn` inp dlibna s`c ol rnyn `w mzd

oi` uxznd dfy xnel jixv jgxk lre !ediizln

axc dizeek i`w l`ilnb oa oerny oaxc xaeq

oa oerny oaxc dil xaeq `l` ,onwlc l`enye

meyne ,zixey` `l` dlibna xizd `l l`ilnb

l`enye axe "mpeylke mazkk" eda aizkc

.jenqac iy` axc [`iepiyk] edl `xiaq onwlc

áøådcedi iaxe mixtq x`ya `edd xn` iy`

a,ehw zay) "iazk lk" wxta `dc :dywe Ð .`id

`l` dlibnl mixtq oia oi` :iy` ax xn` (mye

jixv dlibne ,oeyl lka oiazkp mixtqdy

`l mixtq x`yac `nl` .eicae xtqa zixey`

axl dil `pn ok m`e .eice xtqe zixey` jixv

?i`d ilek jixvne xingn dcedi iaxc xnel iy`

yie !dilr biltc `pz mey mzd gky` `l `de

oiprl ixiin (my) "iazk lk"c `iddc :xnel

x`ya :xn`w ikde ,`weec dwilcd iptn dlvd

,oeyl lka oiazkpc ab lr s` mlivdl yi mixtq

dlibna la` .miyecw zeny dnk oda yi ixdy

ok m` `l` dlivdl oi` Ð dxk` mey da oi`y

zexwl xiykdl ixiin `kde .dzkldk daezk

.oda

íéäìà:qxhpewd yxit Ð ziy`xa `xa

eid "`xa ziy`xa" eazk m`y

.od zeieyx izye ,`ed my ziy`xa mixne`

.dlgza `l` ,llk my oi` ziy`xa ixdy :dywe

:xnel d`xpe !dlgza zipei oeyla el eazky cere

`xead xikfdl yi mlerly mircei eid mipeidy

did mcew ziy`xa eazk el` ok m`e ,dligza

ied dpey`xd daizde ,od zeieyx izyc xne`

.el ektd ikd meyn ,ipyd ied midl`e ,cg` `xea

ìòel did `l ike :mdl xn`i ot Ð mc` `yep

) ?lnb e` qeq mkax dynl(ìàåipa iheh`f

z` glyie" el eazk `l i`n` :dywe Ð l`xyi

oeyl iede ,jenqa aizkck "l`xyi ipa iliv`

jkle ,xwyl evx `ly itl :xnel yie !dlecb

,iliv` mewnae ixrp mewna iheh`f el eazk

`aa) mi ly ehef enk ,dlecb oeyl rnync

mzd inp opixn`ck .zevx` lkn dltye ,ezizgze ewner :'it .mler ly ehef `edy ,laa ef Ð (cn diryi) "iaxg dlevl" xne`d :mzd opixn`ck dltyd oeyl inp rnyne ,(a,`k `rivn

.(a,biw migaf) my exrpp lean izn lky ,laa dny `xwp jkld :(a,biw zay)
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dlibn(oey`x meil)

ïàkepiid oeyl lka miazkp mixtqy dxn`y epzpyn -ïôBâa ¨§¨
eðlLz` wx dpyne ,zixey` azka `ed zeize`d sebyk ± ¤¨

e ,oeyldïàkz` mb dpiyy epiid ,oeyl iepiy dlqty `ziixad - ¨
azke ,azkdïälL ïôBâa,micid z` `nhn epi` okle ,ixar azk - §¨¤¨¤

.oeyl lka `nhn zixey` azka ok`e
:`xnbd dgecéiaà déì øîà,`axlàéääì àzîé÷Bà éàîadna - ¨©¥©©¥§©¦§¨§©¦

azky ,`ziixad z` zcnrd,ïälL ïôBâaok m`àéøéà éàî- §¨¤¨¤©¦§¨
`weec `ziixad dhwp recnBáúkL íebøúå íebøz BáúkL àø÷î¦§¨¤§¨©§§©§¤§¨

,àø÷îixdénð íebøz BáúkL íebøúå àø÷î BáúkL àø÷î eléôà ¦§¨£¦¦§¨¤§¨¦§¨§©§¤§¨©§©¦
,odly oteba eazkpyk micid z` mi`nhn mpi`éðz÷ àäc`tiqa §¨¨¨¥

`nhn xtqd oi`yepázëiL ãòazka,Béãa øôqä ìò úéøeMà ©¤¦§§¤©¦©©¥¤¦§
i`ce `l` .leqt dxezd oeyla `edy s` 'ixar azk'a la`
leqte ,eply oteba xaecn 'mebxz eazky `xwn' `ziixad ixacy
.oeyl lka mixtq dxiykny epzpynn dywe ,oeyld iepiy zngn

:xg` ote`a dpynd z` `xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì àlà- ¤¨Ÿ©§¨¨
zrc `id oeyl lka mixtq dxiykny epzpyn.ïðaøeàä- ©¨¨¨

zrc `id oeyl iepiy dlqty `ziixadìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥
dgec .oeyl lka mixtq aezkl exizd `ly epzpyna xn`y

:`xnbdéàzrc `id `ziixad,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødxn` recn ¦©¨¦§¤©§¦¥
,zixey` epazkiy cr xyk epi`yàkéà àäoeyl mb ezrclúéðåé ¨¦¨§¨¦

.da aezkl ozipy
:xg` ote`a dpynd z` `xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àlà- ¤¨Ÿ©§¨¨

xaecn ,xyk oeyl lky epzpyna,íéøôñaeïàk`ziixaa - ¦§¨¦¨
xaecn ,zixey` oeyl wx xyky,úBæeæîe ïélôúas` dfay ¦§¦¦§

:`xnbd zx`ane .dcen epzpynàîòè éàî úBæeæîe ïélôzoi` §¦¦§©©£¨
,oeyl lka zeazkpeäa áéúëc íeMîzgpend rny zyxta - ¦¦§¦§

zefefne oilitza(e e mixac)eéäå'rnyne ,'dN`d mixaCdïúééåäa §¨©§¨¦¨¥¤©£¨¨¨
eäéepzip eay zixey` oeyla wx zexiyk jkle ,ipiqn ozpizpk - §

m` ,zefefne oilitza zxacn `ziixad m` :`xnbd dgec .ipiqn
okéàîoeylàkéà àø÷î BáúkL íebøzzeiyxta oi` ixd ,mda ©©§¤§¨¦§¨¦¨

.mebxz oeyla daiz s` el`àîìLaxtqa xaecn m`äøBz,oaen ¦§¨¨¨
càkéàoebk ,mebxz oeyla miweqt'àúeãäN øâé'(fn `l ziy`xa), ¦¨§©¨£¨

,leqt ,'crlb' epiidc `xwn eazk m`y exn`eàëä àlà- ¤¨¨¨
,zefefne oilitzaéàîoeylàkéà íebøz.mda ©©§¦¨

:xg` ote`a `xnbd zvxzn,àéL÷ àì àlày meynïàk- ¤¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,zixey` wx dxiykdy `ziixaa,äléâîaeïàkepzpyna - ¦§¦¨¨

xaecn ,oeyl lka dxiykdyax`y.íéøôñ:`xnbd zx`an ¦§¨¦
àîòè éàî äléâî,zixey` wx zazkpda áéúëc(h g xzq`) §¦¨©©£¨¦§¦¨

ìëå íáúëk''íðBLjky ,zixey` azkae oeyla wx zazkpy cnll ¦§¨¨§¦§¨
.dligza dazkp,dlibna dxaic `ziixad m` :`xnbd dywn

éàîoeylàkéà àø÷î BáúkL íebøzoeyla dlek ixd ,dlibna ©©§¤§¨¦§¨¦¨
:`xnbd zvxzn .ycewd,àtt áø øîà,mebxz oeyl dlibna yi ¨©©¨¨

'Cìnä íâút òîLðå'(k `)epiide ,'xac' ly mebxz `ed 'mbzt'e , §¦§©¦§¨©¤¤
.'jlnd xac',øîà ÷çöé øa ïîçð áøxn`p(my)eðzé íéLpä ìëå' ©©§¨©¦§¨¨©§¨©¨¦¦§

,'ïäéìòáì ø÷é.'ceak' ly mebxz `ed 'xwi'e §¨§©§¥¤
:sqep uexizàéää àéðz ék ,øîà éMà áø,zixey` oeyl wx xyky ©©¦¨©¦©§¨©¦

xaecníéøôñ øàLa,dxez xtq `le ,miaezke mi`iap -éaøå ¦§¨§¨¦§©¦
,àéä äãeäémrhdne ,dxez xtqa wx zipei exizdy xaeqy §¨¦

.oldl x`eaiy,úéøeMà àlà ïéázëð ïéà úBæeæîe ïélôz ,àéðúc§©§¨§¦¦§¥¦§¨¦¤¨©¦
eðéúBaøå[l`ilnb oa oerny oax-]eøézäoeyla s`.úéðåéiptl §©¥¦¦§¨¦

exizdy okzi cvik :`xnbd dywn ,dcedi iax ixac e`iady
,zipei oeyla zefefne oilitzáéúkäåmda,'eéäå'oziieda eyxce §©§¦§¨

.zixey` wx mixyky ,ediàîéà àlà,jk miqxebyíéázëð íéøôñ ¤¨¥¨§¨¦¦§¨¦
ì ìëaeøézä eðéúBaøå ,ïBLoeyla.úéðåé:`xnbd dywn oiicr §¨¨§©¥¦¦§¨¦

epizeaxe' oeyldneøézärnyn 'zipeiììkîdføñà àn÷ àpúc ¦¦¦§¨§©¨©¨¨©
.oeyl lka xizn `nw `pz ixde ,zipeiàîéà àlà,jk miqxeby ¤¨¥¨

e ,oeyl lka miazkp mixtq.úéðåé àlà eáúkiL eøézä àì eðéúBaø©¥Ÿ¦¦¤¦¨§¤¨§¨¦
àéðúå,df lràì ,úéðåé eðéúBaø eøézäLk óà ,äãeäé éaø øîà §©§¨¨©©¦§¨©§¤¦¦©¥§¨¦Ÿ

Cìnä éîìúc äNòî íeMîe ,äøBz øôña àlà eøézäx`eand ¦¦¤¨§¥¤¨¦©£¤§©§©©¤¤
.zipeia aezkl exizd `l mixtq x`y la` ,jenqa

Cìnä éîìúa äNòî ,àéðúc,mixvn jlníéðLe íéòáL ñpékL §©§¨©£¤§©§©©¤¤¤¦¥¦§¦§©¦
íéð÷æ,l`xyin,íéza íéðLe íéòáLa ïñéðëäå,cxtpa owf lkàìå §¥¦§¦§¦¨§¦§¦§©¦¨¦§Ÿ

íäì äléboqipkdy mcew,ïñpék äî ìò,dfn df dvr elhi `ly ¦¨¨¤©©¦§¨
íëaø äLî úøBz éì eáúk ,íäì øîàå ,ãçàå ãçà ìk ìöà ñðëðå§¦§©¥¤¨¤¨§¤¨§¨©¨¤¦§¦©Ÿ¤©§¤

.zipei oeylaäöò ãçàå ãçà ìk áìa àeä Ceøa LBãwä ïúð,dey ¨©©¨¨§¥¨¤¨§¤¨¥¨
åjkì ïlek eîékñäúçà úòãmiweqt dnkae ,deya mbxzl epeik - §¦§¦¨§©©©©

:oldlck ,obedk `ly myxti `ly ,zepyl cvik deya epeik
.`Bì eáúëå,zipei oeyla,'úéLàøa àøa íéäìà'ziW`xA' `le §¨§¡Ÿ¦¨¨§¥¦§¥¦

'midl` `xA(` ` ziy`xa)z` `xa 'ziy`xa'y yxti `ly ick , ¨¨¡Ÿ¦
.od zeieyx izye ,'midl`'

eazk .a,'úeîãáe íìöa íãà äNòà'EpnlvA mc` dUrp' `le ¤¡¤¨¨§¤¤¦§©£¤¨¨§©§¥
'EpzEncM(ek ` my).zeieyx izy yiy 'dyrp' oeyln drhi `ly , ¦§¥

eazk .bìëéå'midl`,'éòéáMä íBia úBaLiå éMMä íBialkie' `le ©§©¡Ÿ¦©©¦¦©¦§©©§¦¦©§©
'iriaXd mFIA zAWIe 'ebe iriaXd mFIA midl`(a a my)xn`i `ly , ¡Ÿ¦©©§¦¦©¦§Ÿ©©§¦¦

.zaya dk`ln dyr 'dy
eazk .c'íàøa' eáúk àìå 'Bàøa äá÷ðe øëæ'(a d my),xn`i `ly ¨¨§¥¨§¨§Ÿ¨§§¨¨

,dawpe xkf mitevxt ipy did seb lke ,micxtp miteb ipy e`xapy
.mitevxt ipy mr cg` seb `xap `l`

eazk dbltd xeca .d,'íúôN íL äìáàå äãøà äáä'dcxp' `le ¨¨¥§¨§¤§¨¨§¨¨¥§¨
'mztU mW dlape(f `i my)izy yiy 'dcxp' oeyln drhi `ly , §¨§¨¨§¨¨

zeieyx.
eazk ,wgvi zcil zxeyaa .e'äéáBø÷a äøN ÷çözå''DAxwA' `le ©¦§©¨¨¦§¤¨§¦§¨

(ai gi my)xn`p mdxa`a mby ,xaca mipt `eyn yiy xn`i `ly ,
(fi fi my),dxy lr `l` citwd `le ,'wgvIe eipR lr mdxa` lRIe'©¦Ÿ©§¨¨©¨¨©¦§¨

citwd okly xn`ie ,diaexwl z`f dxn`y rnyn 'diaexwa' la`
.eaila wx xn` mdxa` la` ,dilr

eazk ,ezzin iptl iele oernyl awri ixaca .føBL eâøä ítàa ék'¦§©¨¨§
,'ñeáà eøwò íðBöøáe'xFW ExTr mpvxaE Wi` Ebxd mR`a iM' `le ¦§¨¦§¥¦§©¨¨§¦¦§Ÿ¨¦§

(e hn my)mgiked mdia` s`y ,mkizea` eid migvex xn`i `ly ,
`le ,dndak eipira miaeygy rnyn 'xey' la` ,'yi`' ebxdy

.dnda qea` exwre dnda ebxd eli`k `l` citwd
eazk ,mixvnl oicnn dyn ayyk .gúàå BzLà úà äLî çwiå'©¦©Ÿ¤¤¦§§¤

,'íãà éða àNBð ìò íáékøiå åéða'xngd lr maMxIe' `le(k c zeny), ¨¨©©§¦¥©¥§¥¨¨©©§¦¥©©£Ÿ
ipa `yep la` ,'lnb e` qeq el did `l mkax dyn' blbli `ly

.lnb mb rnyn mc`
eazke .húBöøà øàLáe íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîe'©§¥¦§¨¥£¤¨§§¦§¨¦¦§¨£¨

dpW miylWe,'äðL úBàî òaøà'mixvnA' wx eazk `le(n ai my), §Ÿ¦¨¨§©§©¥¨¨§¦§¨¦
eayiy okzi `l mipyd oeaygay ,xwy aezky xn`i `ly ick

.dpy miylye ze`n rax` mixvna
eazk ,dxez ozn mcew l`xyi eaixwdy zepaxwa .iúà çìLiå'©¦§©¤

,'ìàøNé éða éèeèàæ'l`xUi ipA ixrp' `le(d ck zeny)xn`i `ly , ©£¥§¥¦§¨¥©£¥§¥¦§¨¥
oeyl `ed 'xrp'y ,'dpikyd ipt lawl mzgly mkly mirexb'

.zeaiyg oeyl `ed 'iheh`f' la` ,zephw
eazk jyndae .`i'Bãé çìL àì ìàøNé éða éèeèàæ ìàå'l`e' `le §¤©£¥§¥¦§¨¥Ÿ¨©¨§¤
'l`xUi ipA iliv`(`i weqt my),zepyl jxev did `l o`ky s`e , £¦¥§¥¦§¨¥

,'iheh`f' dligza eazky iptn j` ,zeaiyg oeyl `ed 'iliv`'y
.oey`xd mnyk aey eazk
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izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtziprz
ïôåâÐ.daizkåðìù ïôåâá ïàëÐoeyl lka ipzwc oizipznÐ,azkd z` dpiy `ly

.odly oteba `ziixae .oeyld z` dpiyy `l`àäÐ.zixey` azka epazkiy cr xn`c

àéä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøÐ.oizipzna opaxc` biltcìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø éàÐ

.zixey` epazkiy cr `ziixaa ipzw i`n`àéù÷ àì àìàÐ.opiqxbäìàä íéøáãä åéäå
Ðzeiyxt oda oiaezky ,zefefne oilitza aizk

.rny lyíéøôñ øàùáÐ.miaezke mi`iap

àî÷ àðúã ììëîÐ`nw `pz `de :ddinza

!oeyl lka ixyåøîà åðéúåáøÐoa oerny oax

.l`ilnbéîìúÐ.did mixvn jlnàøá íéäìà
úéùàøámy ziy`xa xn`i `ly .minyd z`

.ipyd z` `xa oey`xe ,od zeieyx izye ,`ed

íãà äùòàÐizy mixne`d exwt o`kny

.(` ziy`xa) "mc` dyrp" aizkc ,od zeieyx

éùùä íåéá ìëéåÐdyr ok m` xn`i `ly

."iriayd meia lkie" aizk `dc ,zaya dk`ln

:ea eyxcy minkg yxcn eilr lawi `l `ede

xqg mlerd did dnÐzay dz`a ,dgepnÐ

.exnb edfe ,dgepn dz`aàìå åàøá äá÷ðå øëæ
íàøá åáúëÐcg` lk ,`xa oiteb ipy rnync

jky ,e`xa eazk okl .oitevxt ipy dawpe xkf

.mitevxt ipya mc` `xapäéáåø÷áÐ`ly

,"wgvie" aizkc citwd `l mdxa` lr xn`i

:xnel ,diaexwa eazk jkitl .citwd dxy lre

.diaexwa dxn` `ide ,eala mdxa`éðá àùåð
íãàÐmkax dyn xn`i `ly .lnb rnync

.lnb e` qeq el did `løåù åâøäÐxn`i `ly

cirn mdia` ixdy ,mkizea` eid mipgvx

`ly ,xey eazk jkl .yi` ebxd mdy mdilr

lr citwd `le zendak `l` eipira oiaeyg eid

.zendadúåöøà øàùáåÐxwy xn`i `ly

did mixvn icxein zdw ixdy ,dxeza aezk

ly eizepye zdw ly eizepy dpen dz`yke

zeribn oi` olek dyn ly eizepye mxnr

zepyn daxdy oky lk ,dpy ze`n rax`l

dpny `l` .zea`d zepy jeza oirlap mipad

oia mixvn zelb zxifb dxfbpy mein aezkd

,dpy miyly wgvi clepy cr myne ,mixzad

mixvnn l`xyi e`viy cr wgvi clepyne

wgvi ly miyy mdn `v ,dpy ze`n rax`

mixvnl `ayk awri digy miyelye d`neÐ

xb ik" dxfbd dzid oke .xyre miz`n ex`yp

`le (eh ziy`xa) "mdl `l ux`a jrxf didi

clepyke .mdl `l ux`a `l` mixvna xn`p

cr f`ne ,mizylt ux`a xb mdxa` did wgvi

erxf ody ,erxfe wgvi `vnp mixvnn e`viy

`l okl mcew ly miylye .mixb ,mdxa` ly

.aizk "jrxf" `dc ,dxfba epnpéèåèàæÐoeyl

mirexb :xn`ie ,zephw oeyl ixrp la` .zeaiyg

.dpiky ipt lawl mzgly mklyéèåèàæ ìàå
ìàøùé éðáÐitle .dnvr dyxt dze`a

mnyk meazke exfg dligz iheh`f eazky

."l`xyi ipa iliv` l`e" eazk `le ,oey`xd
àì
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àîìùáxqg did eli` `lde ?ikda `lqtn i`n` :dywe Ð `zecdy xbi `ki` dxez

dxez xtq :(`,q) oihiba opixn`ck ,ikda liqtn `l zeaiz ylyd el` lk

wgce !`l Ð cg` weqt la` ,zg` drixi `weec :rnyn .ea oixew oi` zg` drixi xqgy

`l `kdc xnel yie .llk azkp `l `edykn mebxz aezk `edyk ith rxbc xnel qxhpewd

.edibdl jixve ,zerh iedc eprinydl `l` `a

ïàëjdc :dywe Ð .mixtq x`ya o`k dlibna

oerny oaxk `l ?`nwezn o`nk `ziixa

ded ok m` Ð opax i`c !opaxk `le l`ilnb oa

,zefefne oilitz iab dlibn oizipzna ipzinl dil

oa oerny oaxke .zixey` `l` oiazkp oi`y

.zipei s` xizn `ed ixdy ,`nwezn `l l`ilnb

oax xizn] mixtq x`ya ilin ipdc xnel oi`e

dcen dlibna la` ,[zipei l`ilnb oa oerny

(`,gi) ipy wxta `dc ,epi` df Ð zixey` jixvy

wiqne .xyk lkl zipei frlc l`enye ax ixn`

inp wiqne ,l`ilnb oa oerny oaxk xen` edpi`c

ixn` inp dlibna s`c ol rnyn `w mzd

oi` uxznd dfy xnel jixv jgxk lre !ediizln

axc dizeek i`w l`ilnb oa oerny oaxc xaeq

oa oerny oaxc dil xaeq `l` ,onwlc l`enye

meyne ,zixey` `l` dlibna xizd `l l`ilnb

l`enye axe "mpeylke mazkk" eda aizkc

.jenqac iy` axc [`iepiyk] edl `xiaq onwlc

áøådcedi iaxe mixtq x`ya `edd xn` iy`

a,ehw zay) "iazk lk" wxta `dc :dywe Ð .`id

`l` dlibnl mixtq oia oi` :iy` ax xn` (mye

jixv dlibne ,oeyl lka oiazkp mixtqdy

`l mixtq x`yac `nl` .eicae xtqa zixey`

axl dil `pn ok m`e .eice xtqe zixey` jixv

?i`d ilek jixvne xingn dcedi iaxc xnel iy`

yie !dilr biltc `pz mey mzd gky` `l `de

oiprl ixiin (my) "iazk lk"c `iddc :xnel

x`ya :xn`w ikde ,`weec dwilcd iptn dlvd

,oeyl lka oiazkpc ab lr s` mlivdl yi mixtq

dlibna la` .miyecw zeny dnk oda yi ixdy

ok m` `l` dlivdl oi` Ð dxk` mey da oi`y

zexwl xiykdl ixiin `kde .dzkldk daezk

.oda

íéäìà:qxhpewd yxit Ð ziy`xa `xa

eid "`xa ziy`xa" eazk m`y

.od zeieyx izye ,`ed my ziy`xa mixne`

.dlgza `l` ,llk my oi` ziy`xa ixdy :dywe

:xnel d`xpe !dlgza zipei oeyla el eazky cere

`xead xikfdl yi mlerly mircei eid mipeidy

did mcew ziy`xa eazk el` ok m`e ,dligza

ied dpey`xd daizde ,od zeieyx izyc xne`

.el ektd ikd meyn ,ipyd ied midl`e ,cg` `xea

ìòel did `l ike :mdl xn`i ot Ð mc` `yep

) ?lnb e` qeq mkax dynl(ìàåipa iheh`f

z` glyie" el eazk `l i`n` :dywe Ð l`xyi

oeyl iede ,jenqa aizkck "l`xyi ipa iliv`

jkle ,xwyl evx `ly itl :xnel yie !dlecb

,iliv` mewnae ixrp mewna iheh`f el eazk

`aa) mi ly ehef enk ,dlecb oeyl rnync

mzd inp opixn`ck .zevx` lkn dltye ,ezizgze ewner :'it .mler ly ehef `edy ,laa ef Ð (cn diryi) "iaxg dlevl" xne`d :mzd opixn`ck dltyd oeyl inp rnyne ,(a,`k `rivn

.(a,biw migaf) my exrpp lean izn lky ,laa dny `xwp jkld :(a,biw zay)
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ïàkïôeâa,eðlLïàk:ééaà déì øîà .ïälL ïôeâa ¨§¨¤¨¨§¨¤¨¤¨©¥©©¥
?àéääì àzîé÷Bà éàîa?ïälL ïôeâaàéøéà éàî §©¦§¨§©¦§¨¤¨¤©¦§¨

?àø÷î BáúkL íebøúå íebøz BáúkL àø÷îeléôà ¦§¨¤§¨©§§©§¤§¨¦§¨£¦
íebøz BáúkL íebøúå àø÷î BáúkL àø÷î,éîð ¦§¨¤§¨¦§¨§©§¤§¨©§©¦

!Béãáe øôñ ìò úéøeMà epázëiL ãò :éðú÷ àäc§¨¨¨¥©¤¦§§¤©¦©¥¤¦§
àlàïðaø àä :àéL÷ àì.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àäå ¤¨¨©§¨¨©¨©§¨©¨¦§¤©§¦¥

àkéà àä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éà!úéðåéàlà ¦©¨¦§¤©§¦¥¨¦¨§¨¦¤¨
,íéøôña ïàk :àéL÷ àìïàk.úBæeæîe ïélôúaïélôz ¨©§¨¨¦§¨¦¨¦§¦¦§§¦¦

?àîòè éàî úBæeæîe"eéäå" :eäa áéúëc íeMî §©©§¨¦¦§¦§§¨
.eäé ïúééåäa ¯?àkéà àø÷î BáúkL íebøz éàî ©£¨¨¨§©©§¤§¨¦§¨¦¨

."àúeãäN øâé" àkéà ,äøBz àîìLa,àëä àlàéàî ¦§¨¨¨¦¨§©¨£¨¤¨¨¨©
?àkéà íebøzàlàïàk :àéL÷ àìïàk ,äléâîa ©§¦¨¤¨¨©§¨¨¦§¦¨¨

.íéøôña?àîòè éàî äléâîíáúëk" :da áéúëc ¦§¨¦§¦¨©©§¨¦§¦¨¦§¨¨
ìëå."íðBL?àkéà àø÷î BáúkL íebøz éàîáø øîà §¦§¨©©§¤§¨¦§¨¦¨¨©©

".Cìnä íâút òîLðå" :àtt:øîà ÷çöé øa ïîçð áø ©¨§¦§©¦§¨©¤¤©©§¨©¦§¨¨©
".ïäéìòáì ø÷é eðzé íéLpä ìëå"ék :øîà éLà áø §¨©¨¦¦§§¨§©§¥¤©©¦¨©¦

,àéää àéðz,íéøôñ øàLa.àéä äãeäé éaøå:àéðúc ©§¨©¦¦§¨§¨¦§©¦§¨¦§©§¨
eðéúBaøå .úéøeMà àlà ïéázëð ïéà úBæeæîe ïélôz§¦¦§¥¦§¨¦¤¨©¦§©¥

.úéðåé eøézä!"eéäå" :áéúëäåíéøôñ :àîéà àlà ¦¦§¨¦§¨§¦§¨¤¨¥¨§¨¦
ì ìëa íéázëð.úéðåé eøézä eðéúBaøå ,ïBL!?eøézä ¦§¨¦§¨¨§©¥¦¦§¨¦¦¦
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izni`naקטז cenr h sc ± oey`x wxtziprz
éúàùð íäî ãçà ãîç àìÐ.gwl xg` utg la` ,gwl `l xeng xn`i `lyøéàäì

íéîòä ìëìÐxn`i ,ok `l m`y,dp dxf dcear) eyxcne .dxf dceara xzen gp oa :

(`.mlerd on ocxehl ick mixaca owilgdl :íãáåòì éúéåö àì øùàÐeazk `l m`y

.e`xap egxek lry od zedl` ok m` xn`ie ,eidiy iziev `l xy` rnyn mcaerlåáúëå
Ð,milbxd zxirv z`e "zapx`d z`e" mewna

.dilbxn zephwe zexvw diciy itlìù åúåéôé
úôéÐipa lk lyn dti epeyl ,oei oeyl `ed

.ztiäðùîíéãâá äáåøîÐmipdk

zenin oey`x ziaa s`e ,ipy ziaa eyniyy

.dgynd ony ly zigelv fpbpy ,jli`e ediy`i

úåöîä ìë ìò àáä øôÐdxedy giyn odk

`ian ,ez`xedk dyre ,zxk epecfy xaca xzid

zny`l `hgi giynd odkd m`" xn`py .xt

.(c `xwie) "'ebe mrdùîùîä ïäëÐoebk

eleqt xare eizgz xg` epine ,leqt ea rxi`y

oey`xd .eizgz `ad exiarde ,ezcearl xfge

.xar ipyde ,ynyn iexwíéøåôëä íåé øô àìà
Ðdti`d zixiyr oke .mipy `iadl xyt` i`y

`iadl xyt` i`y ,mei lkay [lecb] odk iziag

.mipyàøîâïéåù äæå äæ ïäéøáã ìëì àäÐ

dcear mey cearl e` xihwdl `a m`eÐ

odkk xary odk micba dpenya ynyn

.ynyndåéìò äìåãâ äðåäë úåöî ìëÐ

,mxet `le rxet `l ,micba dpenya ynyn

,dpnl`d lr xdfene ,dlezad lr deevne

.ope` aixwneéåàø åðéàåÐdpenya `l ynyl

.heicd odkk drax`a `le ,lecb odkk micba

àéä éáøÐ.diytpc `ail` dnzqeäéì áéñðå
éàðúã àáéìàÐ,opaxk dl xaq micba daexna

.xi`n 'xk dl xaq xary odkaeäðùîïéà
äîá ïéáÐoia zenad xzid zrya yxtd oi`

aepa ecera dyn ly gafn df ,dlecb dna

.oerabeäðè÷ äîáìÐlky ,cigi ly gafn

.envrl dna dyer cigie cigiäîáá áø÷Ð

.dphw'åë áãéðå øãéð åðéàù ìëÐsili migafa

wxta dl.`xzaàøîâàì åúå íéçñôÐ

acipe xcip epi`y lk :`tiq ipzw `deÐepi`

oiaixwn eid dlecba eli`e .dphw dnaa axw

jzrc `wlq `we .oitqene oicinz ,xeav zepaxw

oiaixw eid onf odl reaw oi`y xeav zeaeg s`c

dcear ixirye xeav ly xac mlrd xt oebk ,da

.dxfíéçñô ïéòëÐonf mdl reawd zeaeg lke

.migqtkéðîÐdphw dnac ipzwc ,oizipzn

`l dlecb dnac xn`e ,daeg mey da axw oi`

.onf odl reawd zeaega `l` dpin `ticr'ø
àéä ïåòîùÐs` :migafc `xza wxta xn`c

`l` ,daeg mey dlecb dnaa eaixwd `l xeav

zeaeg la` .onf odl reawd zeaege migqt

ixirye xac mlrd xt oebk ,onf odl reaw oi`y

dxf dcearÐopaxck la` .axw `l `kde `kd

lk :ixn` `dc ,oizipzn `nwezn `l mzdc

,xacnay cren ld`a oiaixwn xeavdy

dna `idc ,lblbay cren ld`a oiaixwn

ipzw oizipzne .xac mlrd xt elit`e ,dlecb

.oda `veike gqtäðùîäàåøä ìëáÐlka

wxtae .dliy z` myn ze`xl lkeiy mewn

.`nrh sili migafc `xza
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ïéàgiyn odk xt :yexit Ð .zevnd lk lr `ad xt `l` micba daexnl geyn odk oia

epecfy xaca my`e dpiyrz `l xy` 'd zevn lkn zg` dyrc ,bbeya `hgy Ð

`dc ,(`hgi) giynd odkd dia aizkc ,xeav ly xac mlrd xta ixiin `l la` .zxk

.micba daexn oky lke ,e`iadl leki heicd odk elit`e mipdk zxeza opiaxnïéàoia

mixetkd mei xt `l` xary odkl ynynd odk

meia elit` `dc ?xary odkl hwp i`n` :dyw Ð

,eizgz df ynye ,ynynd odkl leqt ea rxi`y

it lr s` ynynd on `a xtdy ,df welig ied

ded ok m`e .inlyexia `zi`ck .ynyn oi`y

yie !xeariy odkl ynynd odkd oia xninl dil

`d rnyn ded xeariy eze`l hwp i`c :xnel

daxd yi Ð dpy lka iedc ,xak xary eze`l

,xary eze`l hwp ikd meyn .mdipia miwelig

.df welig `l` `kil dicica s`c opireny`l

eze`n ied xtdy ziyixtc i`nl :xn`z m`e

ok m` ,ynyn oi`y ab lr s` ,leqtd ea rxi`y

:(a,ci) zereayc `nw wxt seq xn`c `dn `iyw

,daxc`e .mipdkd eig` lyn `le Ð "el xy`"

iedc ,eizgz ynynd eze`n `le xnel el did

`lc `zln iedc meyn `nye !ith `zeax

.dpy lk gikyc icin hwpe ,diway `giky

xn`wc (`,hi zegpn) "dax unewd"c inp `idde

,epiyexitl dyw `l milraa dhigy `pngx ilbc

eli`k ied Ð `pngx dil ikfc oeikc ,ixyc

.elyn yicwnàìåoilrn meyn heicd odkl

wetiz ?`nrh i`d dil dnl :`iyw Ð 'eke ycwa

dai` meyn e`l i` ,lecb odkl ie`xc oeikc dil

meyn micba drax`a ynyl leki epi` ok m`

i`d meync :xnel yie !micba xqegn dil dedc

oic zia it lrc oeik ,oicitwn epiid `l `nrh

.oilrnc `nrh e`l i` ,`ed

éðîeaixwd `l xeav s` xn`c `id oerny iax

iaxk oizipznl opinwenc oeikc d`xp Ð

df :ipzwc ,dizeek `iz` inp `tiq ok m` oerny

`dc :dywe .dnaa axw acipe xcipd lk llkd

wxta opixn`ck ,acipe xcipd xac iedc zexifp

dil zi` ikd elit`e ,(mye a,ci) dxenzc ipy

(mye `,fiw) migafc `xza wxt oerny iaxl

yie !dlecb dnaa elit` axw oi` zexifpe zegpnc

xcipd lk llkd df :oizipzn `yxtin ikdc :xnel

Ð minlye dler oebk ,dlecb dnaa axwy ,acipe

,acipe xcip epi`y lke .dphw dnaa axw cigil

dnaa axw oi` Ð dlecb dnaa axwy it lr s`e

axw oi`y acipe xcip yic `ed dcen la` .dphw

.dphw dnaa `le dlecb dnaa `l
izrny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlibn(oey`x meil)

eazk ,l`xyi ipa lr dyn ixaca .ai(eh fh xacna)ãçà ãîç àì'Ÿ¤¤¤¨
'éúàNð íäîxeng xn`i `ly ,'iz`Up mdn cg` xFng `l' `le ¥¤¨¨¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦

xac cng `ly epiid 'cng' la` ,gwl xg` xac la` gwl `l
.mdlyn

weqta ,dxf dcear oiprl .bi(hi c mixac)dninXd Lipir `UY otE'¤¦¨¥¤©¨©§¨
mdl ziegYWde 'ebe miakFMd z`e gxId z`e WnXd z` zi`xe§¨¦¨¤©¤¤§¤©¨¥©§¤©¨¦§¦§©£¦¨¨¤

eazk ,'miOrd lkl mz` Lidl` 'd wlg xW` ,mYcare÷ìç øLà' ©£©§¨£¤¨©¡Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¨©¦£¤¨©
éäìà 'ä,'íénòä ìëì øéàäì íúà Eick mdl wlgy xn`i `ly ¡Ÿ¤Ÿ¨§¨¦§¨¨©¦

.dxf dceara xzen gp oae ,mcaerl
eazk oke .ci(b fi my)éúéeö àì øLà íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå'©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦£¤Ÿ¦¦¦

,'íãáBòìiziev `ly yxti `ly ,'mcaerl' zaiz etiqedy epiide §§¨
.e`xap egxk lre od zedl` xn`ie ,e`xaiy

.ehBì eáúëå'zapx`d z`e' mewna ,zexeq`d zeiga(e `i `xwie) §¨§§¤¨©§¤¤
,'íéìâøä úøéòö úà'.dilbxn zexvw zapx`d iciyBì eáúk àìå ¤§¦©¨©§©¦§Ÿ¨§

e',dîL úáðøà éîìz ìL BzLàL éðtî ,'úáðøàä úàickeàlL §¤¨©§¤¤¦§¥¤¦§¤©§©©§¤¤§¨¤Ÿ
äøBza ézLà íL eìéhäå íéãeäiä éa e÷çN ,øîàézeigd oia Ÿ©¨£¦©§¦§¦¦¥¦§¦©¨

.ze`nhd
:dpyna epipyeøézä àì íéøôqa óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©©§¨¦Ÿ¦¦

.úéðåé àlà eáúkiL:`xnbd zwqet,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà ¤¦¨§¤¨§¨¦¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
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קיז izni`na cenr h sc ± oey`x wxtziprz
éúàùð íäî ãçà ãîç àìÐ.gwl xg` utg la` ,gwl `l xeng xn`i `lyøéàäì

íéîòä ìëìÐxn`i ,ok `l m`y,dp dxf dcear) eyxcne .dxf dceara xzen gp oa :

(`.mlerd on ocxehl ick mixaca owilgdl :íãáåòì éúéåö àì øùàÐeazk `l m`y

.e`xap egxek lry od zedl` ok m` xn`ie ,eidiy iziev `l xy` rnyn mcaerlåáúëå
Ð,milbxd zxirv z`e "zapx`d z`e" mewna

.dilbxn zephwe zexvw diciy itlìù åúåéôé
úôéÐipa lk lyn dti epeyl ,oei oeyl `ed

.ztiäðùîíéãâá äáåøîÐmipdk

zenin oey`x ziaa s`e ,ipy ziaa eyniyy

.dgynd ony ly zigelv fpbpy ,jli`e ediy`i

úåöîä ìë ìò àáä øôÐdxedy giyn odk

`ian ,ez`xedk dyre ,zxk epecfy xaca xzid

zny`l `hgi giynd odkd m`" xn`py .xt

.(c `xwie) "'ebe mrdùîùîä ïäëÐoebk

eleqt xare eizgz xg` epine ,leqt ea rxi`y

oey`xd .eizgz `ad exiarde ,ezcearl xfge

.xar ipyde ,ynyn iexwíéøåôëä íåé øô àìà
Ðdti`d zixiyr oke .mipy `iadl xyt` i`y

`iadl xyt` i`y ,mei lkay [lecb] odk iziag

.mipyàøîâïéåù äæå äæ ïäéøáã ìëì àäÐ

dcear mey cearl e` xihwdl `a m`eÐ

odkk xary odk micba dpenya ynyn

.ynyndåéìò äìåãâ äðåäë úåöî ìëÐ

,mxet `le rxet `l ,micba dpenya ynyn

,dpnl`d lr xdfene ,dlezad lr deevne

.ope` aixwneéåàø åðéàåÐdpenya `l ynyl

.heicd odkk drax`a `le ,lecb odkk micba

àéä éáøÐ.diytpc `ail` dnzqeäéì áéñðå
éàðúã àáéìàÐ,opaxk dl xaq micba daexna

.xi`n 'xk dl xaq xary odkaeäðùîïéà
äîá ïéáÐoia zenad xzid zrya yxtd oi`

aepa ecera dyn ly gafn df ,dlecb dna

.oerabeäðè÷ äîáìÐlky ,cigi ly gafn

.envrl dna dyer cigie cigiäîáá áø÷Ð

.dphw'åë áãéðå øãéð åðéàù ìëÐsili migafa

wxta dl.`xzaàøîâàì åúå íéçñôÐ

acipe xcip epi`y lk :`tiq ipzw `deÐepi`

oiaixwn eid dlecba eli`e .dphw dnaa axw

jzrc `wlq `we .oitqene oicinz ,xeav zepaxw

oiaixw eid onf odl reaw oi`y xeav zeaeg s`c

dcear ixirye xeav ly xac mlrd xt oebk ,da

.dxfíéçñô ïéòëÐonf mdl reawd zeaeg lke

.migqtkéðîÐdphw dnac ipzwc ,oizipzn

`l dlecb dnac xn`e ,daeg mey da axw oi`

.onf odl reawd zeaega `l` dpin `ticr'ø
àéä ïåòîùÐs` :migafc `xza wxta xn`c

`l` ,daeg mey dlecb dnaa eaixwd `l xeav

zeaeg la` .onf odl reawd zeaege migqt

ixirye xac mlrd xt oebk ,onf odl reaw oi`y

dxf dcearÐopaxck la` .axw `l `kde `kd

lk :ixn` `dc ,oizipzn `nwezn `l mzdc

,xacnay cren ld`a oiaixwn xeavdy

dna `idc ,lblbay cren ld`a oiaixwn

ipzw oizipzne .xac mlrd xt elit`e ,dlecb

.oda `veike gqtäðùîäàåøä ìëáÐlka

wxtae .dliy z` myn ze`xl lkeiy mewn

.`nrh sili migafc `xza
ùé
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ïéàgiyn odk xt :yexit Ð .zevnd lk lr `ad xt `l` micba daexnl geyn odk oia

epecfy xaca my`e dpiyrz `l xy` 'd zevn lkn zg` dyrc ,bbeya `hgy Ð

`dc ,(`hgi) giynd odkd dia aizkc ,xeav ly xac mlrd xta ixiin `l la` .zxk

.micba daexn oky lke ,e`iadl leki heicd odk elit`e mipdk zxeza opiaxnïéàoia

mixetkd mei xt `l` xary odkl ynynd odk

meia elit` `dc ?xary odkl hwp i`n` :dyw Ð

,eizgz df ynye ,ynynd odkl leqt ea rxi`y

it lr s` ynynd on `a xtdy ,df welig ied

ded ok m`e .inlyexia `zi`ck .ynyn oi`y

yie !xeariy odkl ynynd odkd oia xninl dil

`d rnyn ded xeariy eze`l hwp i`c :xnel

daxd yi Ð dpy lka iedc ,xak xary eze`l

,xary eze`l hwp ikd meyn .mdipia miwelig

.df welig `l` `kil dicica s`c opireny`l

eze`n ied xtdy ziyixtc i`nl :xn`z m`e

ok m` ,ynyn oi`y ab lr s` ,leqtd ea rxi`y

:(a,ci) zereayc `nw wxt seq xn`c `dn `iyw

,daxc`e .mipdkd eig` lyn `le Ð "el xy`"

iedc ,eizgz ynynd eze`n `le xnel el did

`lc `zln iedc meyn `nye !ith `zeax

.dpy lk gikyc icin hwpe ,diway `giky

xn`wc (`,hi zegpn) "dax unewd"c inp `idde

,epiyexitl dyw `l milraa dhigy `pngx ilbc

eli`k ied Ð `pngx dil ikfc oeikc ,ixyc

.elyn yicwnàìåoilrn meyn heicd odkl

wetiz ?`nrh i`d dil dnl :`iyw Ð 'eke ycwa

dai` meyn e`l i` ,lecb odkl ie`xc oeikc dil

meyn micba drax`a ynyl leki epi` ok m`

i`d meync :xnel yie !micba xqegn dil dedc

oic zia it lrc oeik ,oicitwn epiid `l `nrh

.oilrnc `nrh e`l i` ,`ed

éðîeaixwd `l xeav s` xn`c `id oerny iax

iaxk oizipznl opinwenc oeikc d`xp Ð

df :ipzwc ,dizeek `iz` inp `tiq ok m` oerny

`dc :dywe .dnaa axw acipe xcipd lk llkd

wxta opixn`ck ,acipe xcipd xac iedc zexifp

dil zi` ikd elit`e ,(mye a,ci) dxenzc ipy

(mye `,fiw) migafc `xza wxt oerny iaxl

yie !dlecb dnaa elit` axw oi` zexifpe zegpnc

xcipd lk llkd df :oizipzn `yxtin ikdc :xnel

Ð minlye dler oebk ,dlecb dnaa axwy ,acipe

,acipe xcip epi`y lke .dphw dnaa axw cigil

dnaa axw oi` Ð dlecb dnaa axwy it lr s`e

axw oi`y acipe xcip yic `ed dcen la` .dphw

.dphw dnaa `le dlecb dnaa `l
izrny
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àéáî íéãâá äaeøîøt,úBönä ìk ìò àaäéøác §¥§¨¦¥¦©©¨©¨©¦§¦§¥
.øéàî éaø.àéáî Bðéà :íéøîBà íéîëçådéîòè éàî ©¦¥¦©£¨¦§¦¥¥¦©©§¥

?øéàî éaøc."çéLî" :àéðúcçeLî àlà éì ïéà §©¦¥¦§©§¨¨¦©¥¦¤¨¨©
.äçLnä ïîLa?ïiðî íéãâá äaeøî:øîBì ãeîìz §¤¤©¦§¨§¥§¨¦¦©¦©§©

."çéLnä"?àðîé÷Bà éàîa.øéàî éaøk àìcàîéà ©¨¦©§©¦§¨§¨§©¦¥¦¥¨
øt àlà øáòL ïäëì LnLî ïäk ïéa ïéà :àôéñ¥¨¥¥Ÿ¥§©¥§Ÿ¥¤¨©¤¨©

.äôéàä úéøéNòå íéøetkä íBéïäéøác ìëì àääæ ©¦¦©£¦¦¨¥¨¨§¨¦§¥¤¤
.ïéåL äæåìeñt Ba òøéà :àéðúc ,øéàî éaøì ïàúà §¤¨¦¨¨§©¦¥¦§©§¨¥©§

,åézçz øçà ïäk epéîe,BúãBáòì øæBç ïBLàøéðL ¦Ÿ¥©¥©§¨¦¥©£¨¥¦
,åéìò äìBãb äðeäk úBöî ìk.øéàî éaø éøácéaø ¨¦§§¨§¨¨¨¦§¥©¦¥¦©¦

àì éeàø Bðéà éðL ,BúãBáòì øæBç ïBLàø :øîBà éñBé¥¥¦¥©£¨¥¦¥¨Ÿ
äNòî :éñBé éaø øîàå .èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§§¨©©¦¥©£¤
ïäëa ìeñt Ba òøéàL ,éøBtévî íìeà ïa óñBé éaøa§©¦¥¤¨¦¦¦¤¥©§§Ÿ¥

.åézçz eäepéîe ìBãbíéîëç éðôì äNòî àáe:eøîàå ¨¦©§¨¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§
.èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì àì éeàø Bðéà éðL ,BúãBáòì øæBç ïBLàøíeMî ìBãb ïäë ¦¥©£¨¥¦¥¨Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§Ÿ¥¨¦

;äáéàíeMî èBéãä ïäë.ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìòî!øéàî éaø àôéñå ,ïðaø àLéøáø øîà ¥¨Ÿ¥¤§¦©£¦©¤§Ÿ¦¦¥¨©¨©§¥¨©¦¥¦¨©©
.øéàî éaø àôéñå ïðaø àLéø .ïéà :àcñç.éàpúc àaélà dì áéñðå ,àéä éaø :øîà óñBé áø ¦§¨¦¥¨©¨©§¥¨©¦¥¦©¥¨©©¦¦§¨¥¨©¦¨§©¨¥

äðùîäìBãb äîa ïéa ïéàäpè÷ äîáì.íéçñt àlà,ácéðå øcéð àeäL ìk :ììkä äæáø÷ ¥¥¨¨§¨§¨¨§©¨¤¨§¨¦¤©§¨¨¤¦¨§¦¨¨¥
;äîaaácéð àìå øcéð àì BðéàL ìëå.äîaa áø÷ Bðéààøîâïéòk àîéà ?àì eúå íéçñt ©¨¨§¨¤¥Ÿ¦¨§Ÿ¦¨¥¨¥©¨¨§¨¦§¨¥¨§¥
.íéçñt?épî.àéä ïBòîL éaøeáéø÷ä àì øeaö óà :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúcíéçñt àlà §¨¦©¦©¦¦§¦§©§¨©¦¦§¥©¦Ÿ¦§¦¤¨§¨¦

,ïîæ íäì òeáwL úBáBçå,ïîæ íäì òeá÷ ïéàL úBáBç ìáà.áø÷ àì àëäå àëääðùîïéà §¤¨©¨¤§©£¨¤¥¨©¨¤§©¨¨§¨¨Ÿ¨¥¥
äìéL ïéaíéìLeøéì,äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ ïéìëBà äìéLaL àlàíéìLeøéáe ¥¦Ÿ¦¨©¦¤¨¤§¦Ÿ§¦¢¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤¦¨©¦

.äîBçä ïî íéðôì,ïàëå ïàëå.íéòìwä ïî íéðôì ïéìëàð íéLã÷ éLã÷äìéL úMeã÷ ¦§¦¦©¨§¨§¨¨§¥¢¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§©¦Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dlibn(oey`x meil)

eazk ,l`xyi ipa lr dyn ixaca .ai(eh fh xacna)ãçà ãîç àì'Ÿ¤¤¤¨
'éúàNð íäîxeng xn`i `ly ,'iz`Up mdn cg` xFng `l' `le ¥¤¨¨¦Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦

xac cng `ly epiid 'cng' la` ,gwl xg` xac la` gwl `l
.mdlyn

weqta ,dxf dcear oiprl .bi(hi c mixac)dninXd Lipir `UY otE'¤¦¨¥¤©¨©§¨
mdl ziegYWde 'ebe miakFMd z`e gxId z`e WnXd z` zi`xe§¨¦¨¤©¤¤§¤©¨¥©§¤©¨¦§¦§©£¦¨¨¤

eazk ,'miOrd lkl mz` Lidl` 'd wlg xW` ,mYcare÷ìç øLà' ©£©§¨£¤¨©¡Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¨©¦£¤¨©
éäìà 'ä,'íénòä ìëì øéàäì íúà Eick mdl wlgy xn`i `ly ¡Ÿ¤Ÿ¨§¨¦§¨¨©¦

.dxf dceara xzen gp oae ,mcaerl
eazk oke .ci(b fi my)éúéeö àì øLà íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå'©¥¤©©£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦£¤Ÿ¦¦¦

,'íãáBòìiziev `ly yxti `ly ,'mcaerl' zaiz etiqedy epiide §§¨
.e`xap egxk lre od zedl` xn`ie ,e`xaiy

.ehBì eáúëå'zapx`d z`e' mewna ,zexeq`d zeiga(e `i `xwie) §¨§§¤¨©§¤¤
,'íéìâøä úøéòö úà'.dilbxn zexvw zapx`d iciyBì eáúk àìå ¤§¦©¨©§©¦§Ÿ¨§

e',dîL úáðøà éîìz ìL BzLàL éðtî ,'úáðøàä úàickeàlL §¤¨©§¤¤¦§¥¤¦§¤©§©©§¤¤§¨¤Ÿ
äøBza ézLà íL eìéhäå íéãeäiä éa e÷çN ,øîàézeigd oia Ÿ©¨£¦©§¦§¦¦¥¦§¦©¨

.ze`nhd
:dpyna epipyeøézä àì íéøôqa óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©©§¨¦Ÿ¦¦

.úéðåé àlà eáúkiL:`xnbd zwqet,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà ¤¦¨§¤¨§¨¦¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
ïaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©©¦¨¨©©£¨§©¨

ìàéìîb ïa ïBòîL,zipei oeyl wx zixey`n ueg mixtqa exizdy ¦§¤©§¦¥
àø÷ øîàeipal gp zkxaa(fk h ziy`xa)ïkLéå úôéì íéäìà zôé' ¨©§¨©§§¡Ÿ¦§¤¤§¦§Ÿ

.'íL éìäàa,yxceåéøác[oeyl-]ìLipaéìäàa eéäé ,úôédxezd §¨¢¥¥§¨¨¤¤¤¦§§¨¢¥
ipa ly,íL.zti ipan oeie ,zti ipa oeyla azkiz dxezdy ,xnelk ¥

:`xnbd dywnàîéàåoebk ,zti ipa zepeyl x`yl dpeekdyøîBb §¥¨¤
àîòè eðééä ,àaà øa àéiç éaø øîà .âBâîe,oei lr wx eyxcy ¨¨©©¦¦¨©©¨©§©£¨

,'úôéì íéäìà zôé' áéúëcy rnyneúôé ìL Búeéôédtid oeyld - ¦§¦©§§¡Ÿ¦§¤¤¨§¤¤¤
`ed ,zti ly,íL éìäàa àäé.zti ipa zepeyln dti ikd zipeie §¥§¨¢¥¥

äðùî
dpenya ezceary ,heicd odk zyecwn dlecb lecb odk zyecw
lecb odk .eiaexwl s` `nhp epi`e ,dpnl`d lr xdfene ,micba
ony .micba dpeny zyiale dgynd onya ezgiyn ici lr ycwzn
milecb mipdk egyn eae epiax dyn gwxy onyd `ed dgynd
z` fpb jlnd ediy`i .xg` ony cer miyer oi`e ,eixg` zexeca
zyial ici lr eycwzde ,mipdk egynp `l f`ne ,onyd zigelv
`ly odke ,'geyn' `xwp dgynd onya gynpy odk .cala micbad

.'micba daexn' `xwp gynp
odkxg` mipnn ,ycwna cearl leki `le ,leqt ea rxi`y lecb

,'ynyn odk' `xwpe dcearl oey`xd xfeg ,eleqt xaeryke ,eizgz
.lecb odk ixneg z` eilr yie ,'xary odk' `xwp ipyde

ïéàweligïäk ïéad lecbì äçLnä ïîLa çeLî`edy lecb odk ¥¥Ÿ¥¨©§¤¤©¦§¨§
wxíéãâa äaeøîdgynd onya gynp `leàlàoiprløtz`hg §¤§¨¦¤¨©

.úBönä ìk ìò àaäbbeya xzid dxedy geyn odk ,xnelk ©¨©¨©¦§
.z`hgl xt `ian ,ez`xedk dyr mbe ,zxk ea yiy e`l xeqi`a
.z`hgl dxiry e` dayk `iane ,mc` lkk epic micba daexne

ïéàweligïäk ïéay lecbLnLîycwnaïäëìlecbøáòLdpedkn ¥¥Ÿ¥§©¥§Ÿ¥¤¨©
,dlecbàlà`iadl xyt` i`y ,lecb odk ly daeg zepaxw ¤¨

mde ,mipyøta ziniptd z`hge ,íéøetkä íBé`idy oiziag zgpn ©©¦¦
äôéàä úéøéNò,mei lk lecb odk aixwny zagna zpbehn zleq £¦¦¨¥¨

odk `le ynyn odk `ian mze`y ,miiaxrd oia ivge xwaa ivg
.xary

àøîâ
geyn odk oia weligdy rnyn dpyndn :`xnbd zwiicn

d micba daexnl,zeevnd lk lr `ad xt oiprl wx `eïéðòì àä̈§¦§©
z`adäæå äæ ,äôéàä úéøéNòå íéøetk íBé øtdaexne geyn-] ©¦¦©£¦¦¨¥¨¤¨¤

[micbaïéåL.d`adl ¨¦
:dpynd zxaeq `pz dfi` enk dpc `xnbdïéúéðúîepipyy ©§¦¦

`id ,zeevnd lk lr `ad xt `ian epi` micba daexnyéaøk àìc§Ÿ§©¦
éàc ,øéàîkìò àaä øt àéáî ,íéãâa äaeøî ,[àéðz àä] ,øéàî éaø ¥¦§¦©¦¥¦¨©§¨§¤§¨¦¥¦©©¨©

àéáî Bðéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úBönä ìk`l` ,xt ¨©¦§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¥¦
:`xnbd zx`an .cigik dxiry e` dayk,øéàî éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¥¦

,àéðúcxn`päaeøî ,äçLnä ïîLa çeLî àlà éì ïéà ,'çéLî' §©§¨¨¦©¥¦¤¨¨©§¤¤©¦§¨§¤
ïépî íéãâa,xt `iany'çéLnä' øîBì ãeîìz.micba daexn zeaxl §¨¦¦©¦©§©©¨¦©

:`xnbd dywnàðîé÷Bà éàîaopaxk ,dpynd z` epcnrd ink - §©¦§¨
e,àôéñ àîéà ,øéàî éaøk àìcepipyyïäëì LnLî ïäk ïéa ïéà §Ÿ§©¦¥¦¥¨¥¨¥¥Ÿ¥§©¥§Ÿ¥

.äôéàä úéøéNòå íéøetkä íBé øt àlà øáòL,rnynìëì àä ¤¨©¤¨©©¦¦©£¦¦¨¥¨¨§¨
ïäéøáclecb odk ipic x`y -.ïéåL äæå äæef `tiqaeïàúàep`a - ¦§¥¤¤¨¤¨¦£¨

ìzrcøéàî éaø,opax `leBa òøéà ,àéðúclecb odkaepéîe ,ìeñt §©¦¥¦§©§¨¥©§¦
,åézçz øçà ïäkd ,eleqt xare,BúãBáòì øæBç ïBLàødeéðLs` Ÿ¥©¥©§¨¦¥©£¨¥¦

,xary,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,åéìò äìBãb äpeäk úBöî ìk̈¦§§¨§¨¨¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥
d,BúãBáòì øæBç ïBLàødeì àì éeàø Bðéà éðLmicba dpenya yny ¦¥©£¨¥¦¥¨Ÿ§
kì àìå ,ìBãb ïäëk micba drax`a yny,èBéãä ïäëmrhdn Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§

.x`eaiyòøéàL éøBtévî íìeà ïa óñBé éaøa äNòî ,éñBé éaø øîàå§¨©©¦¥©£¥§©¦¥¤¨¦¦¦¤¥©
ìBãb ïäëa ìeñt Ba,epnfa didyeäepéîemle` oa sqei iaxl §§Ÿ¥¨¦

cearle .åézçz,eleqt xaryníéîëç éðôì äNòî àáerixkiy ©§¨¨©£¤¦§¥£¨¦
,el` mipdk oic dn,BúãBáòì øæBç ïBLàø ,eøîàåeéeàø Bðéà éðL §¨§¦¥©£¨¥¦¥¨

.èBéãä ïäëì àìå ìBãb ïäëì àìlìBãb ïäk,ie`x epi`äáéà íeMî Ÿ§Ÿ¥¨§Ÿ§Ÿ¥¤§Ÿ¥¨¦¥¨
le .d`py icil e`eai `ny -èBéãä ïäk,ie`x epi`ïéìòî íeMî Ÿ¥¤§¦©£¦

aïéãéøBî àìå LãBwecixedl oi` ,dyecway xac mipynyk ± ©¤§Ÿ¦¦
cixedl oi` okle ,dxizi dyecwl ezelrdl `l` ,dzegt dyecwl

dy ,dywe .heicd odk zyecwl lecb odk zyecwn df odkàLéø¥¨
zrck dpynd lyïðaø`ian epi` micba daexny xi`n iax ly ©¨¨

,zeevnd lk lr `ad xtådàôéñzrckøéàî éaøxary odky §¥¨©¦¥¦
.lecb odk `ed

ïéà ,àcñç áø øîàd z` ,jk ok` -àLéøepyå ïðaød z`àôéñ ¨©©¦§¨¦¥¨©¨¨§¥¨
dpy.øéàî éaøe,øîà óñBé áøz` epy opaxe xi`n iax `l mlerl ©¦¥¦©¥¨©

`l` ,dpyndéàpúc àaélà dì áéñðå ,àéä éaøoic lka hwpe - ©¦¦§¨¦¨©¦¨§©¨¥
iaxk xary odkae ,opaxk micba daexna xaeqy ,xg` `pzk

.xi`n

äðùî
onfa eilr aixwnde ,'dna' `xwp ycwna e` okyna epi`y gafn

.zxk aiig ,ycwnd e` okynd
eqpkpykeid ,xacna dyn dyry okynd z` e`iade ux`l l`xyi

,gafnd mr zeriawa gpen oex`d did `ly itl ,zexzen zenad
zyexie yeaik zepy dxyr rax` xg`l .zenglna mnr `viy
exq`pe ,gafnd mr oex`d dide dliyl okynd z` e`iad ,ux`d
exzed aey ,dliy daxge oex`d z` mizyltd eayyke .zenad
`l oex`de ,oerabl jk xg`e ,aepl gafnd z` e`iad f`e ,zenad

d `l oex`d z` mizyltd exifgdyk s`e .oerabe aepa didedegip
,milyexil jlnd cec e`iad jk xg`e ,mixri zixwa `l` okyna
exq`p aeye ,oex`d z` my qipkd ycwnd zia z` dnly dpayke

.zenad
gafndzenade .dlecb dna dpyna `xwp ,oerabe aepa didyk

.dphw dna ze`xwp zenewnd x`yay
ïéàzenad xzid zrya weligäìBãb äîa ïéadidyk gafn - ¥¥¨¨§¨

oerabe aepaäpè÷ äîáì,mewn lkay cigi ly gafn -àlàoiprl §¨¨§©¨¤¨
,íéçñt.dlecb dnaa wx miaixwny §¨¦

ìk ,ììkä äæ`l` daeg epi`y oaxw,ácéðå øcéð àeäLdler oebk ¤©§¨¨¤¦¨§¦¨
df ixd ,dacpa mi`ad minlyeäîáa áø÷.dphwàì BðéàL ìëå ¨¥§¨¨§¨¤¥Ÿ

ácéð àìå øcéð,daega `a `l`äîáa áø÷ Bðéà.dphw ¦¨§Ÿ¦¨¥¨¥§¨¨

àøîâ
.migqt `l` dphw dnal dlecb dna oia oi` :dpyna epipy

ike :`xnbd dywníéçñtmdipia yi calaàì eúåcer oi`e - §¨¦§Ÿ
zepaxw miaixwn oi` dphw dnaay `tiqa yxetn ixde ,welig
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dlibn(ipy meil)

øzéä äéøçà Lélka aixwdl xzene zenad exzed daxgy xg` - ¥©£¤¨¤¥
.mewnåeli`øzéä äéøçà ïéà íéìLeøé úMeã÷daxgy xg` s` - §§©§¨©¦¥©£¤¨¤¥

mewnl xgape ycwzp mewndy itl ,zenaa aixwdl xeq`
.mlerl ezyecw drwt `le ,ycwnd

àøîâ
e` ,zenad exzed m`d ,ziad oaxeg xg`y dtewza dpc `xnbd

:mxeqi`a zenad ex`ypyézòîL ,÷çöé éaø øîà,izeaxn ¨©©¦¦§¨¨©§¦
BéðBç úéáa ïéáéø÷nLwicvd oerny ly epa eipeg dpay dnaa - ¤©§¦¦§¥§

,mixvnaäfä ïîfa:`xnbd zwiicn .ycwnd axgy xg` -øáñ÷ ©§©©¤¨¨©
wgvi iaxBéðBç úéae ,`id miny myl.àéä äøæ äãBáò úéa åàì ¥§¨¥£¨¨¨¦

åceräðBLàø äMeã÷ øáñ à÷dpayk milyexi z` dnly yciwy §¨¨©§¨¦¨
,oey`xd ycwnd zia z`ì äLcé÷dúòL,dpiipaa -äLcé÷ àìå ¦§¨¦§¨¨§Ÿ¦§¨

àBáì ãéúòìxzene ,zenad exzed ziad oaxeg xg`e .dpaxega - ¤¨¦¨
.miny myl dpapy eipeg ziaa s` aixwdl

:`eal cizrl dyciw `ly oipn `xnbd zx`anáéúëcoipra ¦§¦
zenad xeqi`(hÎg ai mixac)dR miUr Epgp` xW` lkM oEUrz `l'Ÿ©£§Ÿ£¤£©§Ÿ¦Ÿ

,eipirA xWId lM Wi` mFIdìàå äçeðnä ìà äzò ãò íúàá àì ék ©¦¨©¨¨§¥¨¦Ÿ¨¤©¨¨¤©§¨§¤
.'äìçpä,miyxeceBæ ,'äçeðî'okyn,äìéLeíéìLeøé Bæ ,'äìçð' ©©£¨§¨¦Ÿ©£¨§¨©¦

zenewna dzxy dpikydyky ,ycwnd dpap dayexq`p el`
e .zenadäçeðn äî ,äçeðîì äìçð Léwî[dliy-]øzéä äéøçà Lé ©¦©£¨¦§¨©§¨¥©£¤¨¤¥

,zenad exzed daxgy xg`y -äìçð óà[milyexi-]äéøçà Lé ©©£¨¥©£¤¨
,øzéäaixwdl dfd onfa xzen okle .dpaxeg xg` zenad exzede ¤¥

.eipeg znaa s`e ,zenaa
déì eøîàm`d ,wgvi iaxl eixagzøîàziaa aixwdl xzeny ¨§¥¨§©§

.dfd onfa eipegeäì øîà,wgvi iaxàì.izxn`íéäìàä ,àáø øîà ¨©§Ÿ¨©¨¨¨¡Ÿ¦
,[dreay oeyl-]døîà,ef dkldl wgvi iaxdépéî dì àðøéîâe- £¨¨§¦§¨¨¦¥

.df oic epnn izcnledéa øãä à÷ àîòè éàîeea xfg recne - ©©£¨¨¨©¥
,dxn` `ly xn`e ,edel`yykáéúBîc .éøî áøc àéL÷ íeMî¦©§¨§©¨¦§¦

[dywdy-]éøî áøzyecw dlha ike ,wgvi iax ixac lr ©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dlibn(ipy meil)

àzLä,laan elrykéøîà [àä]iax xn` eixac jynda ixd ± ©§¨¨¨§¥
ryedi zenin ztwen `idy zxeqn da yiy xir lky l`rnyi

éLec÷ì àëéøö àìekxved recne ,drwt `l mzyecwy ,ycgn Ÿ§¦¨§¦¥
:`xnbd zvxzn .dpyna zeiepnd mixrd z` ycwlàlàjixv ¤¨

dlebd ipay xnel,'íeàðîe' elà úà eàöîekxved `l ok`e ¨§¤¥§¨
.mycwl

:l`rnyi iax ixacl zxfeg `xnbdåmixr dpynd dzpny s` §
,zenieqnàìmixrãáìa elà,'dneg ixr' zeaygpìk àlàxir Ÿ¥¦§¨¤¨¨

éúBáàî Eãéa úøBñî Eì äìòzLïa òLBäé úBîéî äîBç úôwenL E ¤©£¤§¨¤§¨§¥£¤¤¤¤¨¦§ª©¦
eìlä úBönä ìk ,ïeð,dneg ixra zebdepdïéâäBðmbda`ly s` ¨©¦§©¨£¦¨

.dycwl exfgì äLcé÷ äðBLàø äMeãwL éðtîäLcé÷å dúòL ¦§¥¤§¨¦¨¦§¨¦§¨¨§¦§¨
,àáì ãéúòì.ozyecw dlha `le ¤¨¦¨Ÿ

mi`pz ewlgpy ep`vn okid uexizd z` `xnbd zniiqn zrk
:`eal cizrl dyciw dpey`x dyecw m`dàéL÷n dxizqéaøc ©§¨§©¦
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,éñBé éaøa`ly iqei iaxa l`rnyi iax zrcy xaq cg` `pz §©¦¥
cizrl dyciwy ezrcy xaq ipyd `pzde ,`eal cizrl dyciw
cizrl dyciw dpey`x dyecw m` ewlgpy mi`pzd mde .`eal

.`l e` `eal
:sqep uexizàä ,àîéà úéòaéàådyciwy dipyd `ziixad - §¦¨¥¥¨¨
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exn`e ,'da dcixnøéò eðl äðáð äáä'.'minXa FW`xe lCbnE.ä ¨¨¦§¤¨¦¦§¨§Ÿ©¨©¦
miklnd zrax` znglna xn`p(` ci my),'ìôøîà éîéa éäéå'©§¦¦¥©§¨¤

miklnd zrax`y ,did xrvde'äîçìî eNò'.miklnd zyng mr ¨¦§¨¨
.åegixi yeaika xn`p(bi d ryedi),'Bçéøéa òLBäé úBéäa éäéå'©§¦¦§§ª©¦¦

jynda x`ean xrvde,'Bãéa äôeìL Baøçå'z` j`lnd xrivy §©§§¨§¨
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dì òãé,dxikd `l jxca dze` d`xyk okl ,mlern dxikd `l - ¨©¨
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e:mi`iape miklnl dzkfy cnlp iel iax ixacnãåcî ,íéëìî§¨¦¦¨¦

e ,dpa uxt i`v`vn didyc ,íéàéáðdid dcedi jln divn` ixd §¦¦§
e ,cec rxfneðéúBáàî eðéãéa úøBñî éåì éaø øîàyõBîàia` ¨©©¦¥¦¨¤§¨¥¥£¥¨

ediryi,eéä íéçà äéöîàå,cec rxfn did mb ediryi ok m`e ©£©§¨©¦¨
ïBæç' áéúëe[z`eap-],'õBîà ïa eäéòLéxnzn `viy ediryiy ixd §¦£§©§¨¤¨
.`iap did

:iel iax laiwy ztqep zxeqnúøBñî äæ øác ,éåì éaø øîàå`ed §¨©©¦¥¦¨¨¤¨¤
ïBøà íB÷î ,eðéúBáàî eðéãéazecrdäcnä ïî Bðéàmewn qtz `l - §¨¥¥£¥§£¥¦©¦¨

,miycwd ycew ilzekl oex`d icivn eccnyke ,miycwd ycewa
.oex`d `la miycwd ycew zcinl dey did

éëä énð àéðz,iel iax ixackäLî äNòL ïBøàrvn`a edecinrde ©§¨©¦¨¦¨¤¨¨Ÿ¤
ia ly miycwd ycew,ycwnd zBì LégeixúBnà øNòepia ¥¤¤©

ziad ilzeklçeø ìëì.[cv-]áéúëe(k e '` mikln)øéácä éðôìå' §¨©§¦§¦§¥©§¦
epia zlcand dvignd on miptl didy miycwd ycew zcin-]

[lkidd oiaeCøà änà íéøNò,'agx dO` mixUreðk' áéúëeó ¤§¦©¨Ÿ¤§¤§¦©¨Ÿ©§¦§©
ðëe úBnà øNò ãçàä áeøkä,'úBnà øNò ãçàä áeøkä óixd ©§¨¤¨¤¤©§©©§¨¤¨¤¤©

xg`ne .dn` mixyr did miycwd ycew ly agexde jxe`dy
,cv lkl milzkle oex`d oia zen` xyr didy `ziixaa epipye

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד לג



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dlibn(iyily meil)

xn`p(h h `xfr)èiå eðéäìà eðáæò àì eðúãáòáe eðçðà íéãáò ék'¦£¨¦£©§§©§ª¥Ÿ£¨¨¡Ÿ¥©©
ñøô éëìî éðôì ãñç eðéìò,'dign Epl zzléúîéà,df weqt miiwzp ¨¥¤¤¦§¥©§¥¨©¨¤¨¦§¨¥¨©

ïîä ïîæaiptl cqg epilr dhp 'de ,l`xyi z` cinydl xfby ¦§©¨¨
miiga epcinrdle dxifbd lhal ,qxt jln didy yexeyg`.
,àëäî àzLøt àäì àçút dì çút àtt øa àðéðç éaøxn`p ©¦£¦¨©¨¨¨©¨¦§¨§¨¨¨§¨¥¨¨

(ai eq mildz),'íénáe Làá eðàa eðLàøì LBðà zákøä'Ep`A' ,yxce ¦§©§¨¡§Ÿ¥¨¨¥©©¦¨
,òLøä øvðãëeáð éîéa 'Làádegzyd `ly in y`l jilydy ¨¥¦¥§©§¤©¨¨¨

.mlvl,äòøt éîéa 'íénáe'xn`pde .xe`il clepy oa lk jilydy ©©¦¦¥©§Ÿ
weqtd seqa'äéåøì eðàéöBzå'did,ïîä éîéal`xyi z` 'd livdy ©¦¥¦§¨¨¦¥¨¨

.eicin
,àëäî àzLøt àäì àçút dì çút ïðçBé éaøxn`p(b gv my)øëæ' ©¦¨¨¨©¨¦§¨§¨¨¨§¨¥¨¨¨©

,'eðéäìà úòeLé úà õøà éñôà ìë eàø ìàøNé úéáì Búðeîàå Bcñç©§¤¡¨§¥¦§¨¥¨¨©§¥¨¤¥§©¡Ÿ¥
,yxceõøà éñôà ìë eàø' éúîéà[ux`d dvwa miayeid-]úà ¥¨©¨¨©§¥¨¤¥

,øzñàå éëcøî éîéa ,'eðéäìà úòeLézepicn lkl zexbi` eglyy §©¡Ÿ¥¦¥¨§§©§¤§¥
.mlerd lka qpd mqxtzp jkae ,yexeyg` jlnd

,àëäî àzLøt àäì àçút dì çút Lé÷ì Léøxn`p(eh gk ilyn) ¥¨¦¨©¨¦§¨§¨¨¨§¨¥¨¨
,'ìc íò ìò òLø ìLBî ÷÷BL áãå íäð éøà',yxceäæ 'íäð éøà' £¦Ÿ¥§Ÿ¥¥¨¨©©¨£¦Ÿ¥¤

déa áéúëc ,òLøä øvðãëeáð(f c dinxi)ác' .'Bëaqî äéøà äìò' §©§¤©¨¨¨¦§¦¥¨¨©§¥¦ª§Ÿ
déa áéúëc ,LBøåLçà äæ '÷÷BL(d f l`ipc)äðéðú éøçà äåéç eøàå' ¥¤£©§¥¦§¦¥©£¥¨¨¢¦¦§¨¨

'áãì äéîc,aecl dnecd dipy zxg` dig dpde -,óñBé áø éðúå ¨§¨§Ÿ§¨¥©¥
aecl dnecd digïéúBLå ïéìëBàL ,íéiñøt elàdaxdáBãk ¥©§¦¦¤§¦§¦§

,daxd dzeye lke`yøNa ïéìaøeñîe[mipiny-]ïéìcâîe ,áBãk §§¨¦¨¨§§©§¦
,áBãk äçeðî íäì ïéàå ,áBãk øòNaiaq jled `ed xeyw `edyky ¥¨§§¥¨¤§¨§

.'aec' `xwp qxt jln didy yexeyg`e .enewna cner epi`e envr
ïîä äæ 'òLø ìLBî'.micedid z` cinydl dvxyelà 'ìc íò ìò' ¥¨¨¤¨¨©©¨¥

,úBönä ïî íélc íäL ,ìàøNé.dilk eaiigzp okle ¦§¨¥¤¥©¦¦©¦§
,àëäî àzLøt àäì àçút dì çút øæòìà éaøxn`p(gi i zldw) ©¦¤§¨¨¨©¨¦§¨§¨¨¨§¨¥¨¨

a','úéaä óìãé íéãé úeìôLáe äø÷nä Cné íézìöòlr z`f yxce ©£©§©¦¦©©§¨¤§¦§¨©¦¦§Ÿ©¨¦
y ,ond zxifb,äøBza e÷ñò àlL ìàøNéì íäì äéäL úeìöò ìéáLa¦§¦©§¤¨¨¨¤§¦§¨¥¤Ÿ¨§©¨

øîàpL ,éðò àlà 'Cî' ïéàå .Cî àeä Ceøa LBãwä ìL BàðBN äNòð©£¨§¤©¨¨¨§¥¨¤¨¨¦¤¤¡©
(g fk `xwie),'Ekøòî àeä Cî íàå'inc mlyl el oi`y eyexity §¦¨¥¤§¤

.ekxrøîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà 'äø÷î' ïéàå(b cw mildz) §¥§¨¤¤¨©¨¨¤¤¡©
.'åéúBiìò íéná äø÷îä'l`xyi zelvr meyn ,'mizlvra' epiide ©§¨¤©©¦£¦¨

leki oi`y ink 'd dyrp ,'dxwnd jni' ,dxeza ewqr `ly
.ond zxifbn mriyedl

,àëäî àzLøt àäì àçút dì çút ÷çöé øa ïîçð áøxn`pmy) ©©§¨©¦§¨¨©¨¦§¨§¨¨¨§¨¥¨¨
(aÎ` ckw'ä éìeì ,ìàøNé àð øîàé eðì äéäL 'ä éìeì úBìònä øéL'¦©©£¥¤¨¨¨Ÿ©¨¦§¨¥¥

,'íãà eðéìò íe÷a eðì äéäLepilr mewa' xn`py dnn yxce'íãà ¤¨¨¨§¨¥¨¨¨¨
àìåxn`p,'Cìî'dvxe ,jln did `ly ond zxifb lr fnxl `ay §Ÿ¤¤

.l`xyi z` cinydl
,àëäî àzLøt àäì àçút dì çút àáøxn`p(a hk ilyn)úBáøa' ¨¨¨©¨¦§¨§¨¨¨§¨¥¨¨¦§

,'íò çðàé òLø ìLîáe íòä çîNé íé÷écö,yxceúBáøa'oeyl-] ©¦¦¦§©¨¨¦§Ÿ¨¨¥¨©¨¦§
dlecbe ieaix[,øzñàå éëcøî äæ ,'íòä çîNé íé÷écöelryk ik ©¦¦¦§©¨¨¤¨§§©§¤§¥

k ,mrd egny dlecbláéúëcyeala jlnd iptln ikcxn `viyk ¦§¦
zekln(eh g xzq`)çðàé òLø ìLîáe' .'äçîNå äìäö ïLeL øéòäå'§¨¦¨¨£¨§¨¥¨¦§Ÿ¨¨¥¨©

áéúëc ,ïîä äæ 'íòaehk micedia zeyrl el ozpe jlnd elcibyk ¨¤¨¨¦§¦
eipira(eh b my).'äëBáð ïLeL øéòäå'§¨¦¨¨¨

àëäî øîà äðúî áøxn`p ,dfd weqtdn `gzit dl gzt -mixac) ©©§¨¨©¥¨¨
(f cåéìà íéáø÷ íéäìà Bì øLà ìBãb éBâ éî ék'lkA Epidl` 'dM ¦¦¨£¤¡Ÿ¦§Ÿ¦¥¨©¡Ÿ¥§¨

l`xyi z` wigxd 'dy ond xn`y dn lry ,yxce ,'eil` Ep`xẅ§¥¥¨
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meyníéðBéìòä ìò CìnL[micyd-]íéðBzçzä ìòåik ,[mc` ipa-] ¤¨©©¨¤§¦§©©©§¦

zgz xie`a mihheyny micyd lrn minya ezekln `qk did
,minydøîàpL(bk hk '` i"dac),''ä àqk ìò äîìL áLiå''d `qke ¤¤¡©©¥¤§ŸŸ©¦¥

.mipezgza wx eklny miklnd mr dpnp `l okle ,minya `ed
:`xnbd dywnäåä àäåmbáéøçðñ,dtika jlnyáéúëcdlryk §¨£¨©§¥¦¦§¦

egily xn`y ,jlnd ediwfg inia milyexi z` yeakl aixgpq
enya(k el diryi)úà eìévä øLà älàä úBöøàä éäìà ìëa éî'¦§¨¡Ÿ¥¨£¨¨¥¤£¤¦¦¤

éãiî íöøàlka hlyy ixd .'icIn milWExi z` 'd liSi iM ©§¨¦¨¦¦©¦¤§¨©¦¦¨¦
:`xnbd zvxzn .zevx`d,dLák àìc íéìLeøé àkéà àäx`eank ¨¦¨§¨©¦§Ÿ§¨¨

yi` sl` dynge mipeny d`n ezne eizelig z` 'd sbpy my
.eipa cia zn envr `ed s`e ,cg` dlila

:`xnbd dywnàkéà àäåmbLåéøc,dtika jlnyáéúëcxg` §¨¦¨¨§¨¤¦§¦
zeix`d aebn l`ipc z` livd 'dy(ek e l`ipc)áúk àkìî Låéøc'¨§¨¤©§¨§©

àinà àiîîò ìëì'àbñé ïBëîìL àòøà ìëa ïéøéã éc àiðMìå- §¨©§©¨ª©¨§¦¨©¨¦¨§¦§¨©§¨§¨§¦§¥
,qpd z` xtql mlerd zene` lkl zexb` azk jlnd yeixc
s` :`xnbd zvxzn .zevx`d lka hlyy ixd .'dn `xil meive

la` ,zeax zevx` lr hlyyòáL àkéà àäzepicnCìî àìc ¨¦¨¤©§Ÿ¨©
áéúëc ,eäééìò(a e my)àúeëìî ìò íé÷äå Låéøc íã÷ øôL' £©§¦§¦§©¢¨¨§¨¤©£¦©©§¨

'ïéøNòå äàî àiðtøcLçàìcinrde yeixc iptl xacd ahed - ©£©§©§§©¨§¨§¤§¦
zg` dpicn lr dpenn cg` lk didiy ,mixy mixyre d`n
lv` eli`e .zepicn mixyre d`n lr jlny ixd .ezeklnn
`vnp ,zepicn raye mixyr d`n lr jlny ,aezk yexeyg`

.mdilr jln `l yeixcy zepicn ray eidy
:`xnbd dywnàkéà àäåmbLøBk,dtika jlnyáéúëc(a ` `xfr) §¨¦¨¤¦§¦

,''ä éì ïúð õøàä úBëìîî ìk ñøt Cìî Løk øîà äk'`l recne Ÿ¨©Ÿ¤¤¤¨©Ÿ©§§¨¨¤¨©¦
:`xnbd zvxzn .ede`pnçazLî à÷c àeä éçeazLà íúä̈¨¦§©¥§¨¦§©©

déLôðajln `l zn`a la` ,mlerd lk lr jleny d`bzd `ed - §©§¥
k lr.mlerd l

:dlibnd iweqt z` x`al zxfeg `xnbdúáLk íää íéîia'©¨¦¨¥§¤¤
,'Cìnä.dzyn dyr dkelnd `qk lr ayiyk ciny rnyn ©¤¤

déøúa áéúëeeixg` weqta -Bëìîì LBìL úðLa','dYWn dUr §¦¨§¥¦§©¨§¨§¨¨¦§¤
.miweqtd eayiizi cvike .ziyilyd dpya wx did dzyndy ixd

:`xnbd zx`an,àáø øîà,ziyilyd dpya did dzynd ok` ¨©¨¨
eéàîaezky'úáLk'epiid,Bzòc äáMééúpL øçàìzligzay ©§¤¤§©©¤¦§©§¨©§

,ecin l`xyi e`vi ,laa zelbl dpy miray xg`ly b`c ezekln
zelbl dpy miray e`ln f`y ezeklnl ziyilyd dpya la`
`l aeyy ayg ,el`bp `le [oldl x`eaiy enke ,epeayg itl] laa
,dzyn dyre ,ezrc dayiizpe ,ycwnd zia dpai `le el`bi

.ycwnd ilka ynzyde
:yexeyg` ayigy mipyd miray oeayg z` zx`an `xnbdøîà̈©

,yexeyg`ìaøvLy meyn `ed ,yprpyáLç,dpy mirayäòèå ¥§©©¦¥§¨¨
jkle ,okl mcew mipy ray dpy miray e`lny xaqy ,oeayga

la` ,ycewd ilka eyeniy lr yprpàðà[yexeyg`-]àðáéLç £¨£¦§¨
àðéòè àìåel`bi `le ,izirh `le dpy miray exary izayig - §Ÿ¨¦¨

.ycewd ilka yeniyd lr ypr` `le ,cer
xvpckeapglpe l`xyi ux`l `a laa jlndze`ay dcedi iklna m

.l`xyin wlg elb mrt lkae .laal l`xyi mr mlbde dtewz
.oldl x`eank

dpyadipy dpy dzidy dcedi jln miwiedi zeklnl ziriaxd
z` yake l`xyi ux`l xvpckeap dlr ,laaa xvpckeap zeklnl
exifgd jk xg` cine ,ycwnd ilk zvwn mr edlbde ,eizgz miwiedi
miwiedi cxn mipy yly xg` .el rpkie eizgz jelniy milyexil
glyy cr ,zetqep mipy ylyl ezeklnl xfge ,xvpckeapa

.laal miwiedi z` elbdy micyk icecb xvpckeap
onfaxg`le ,jlnl miwiedi oa oikiedi z` xvpckeap jilnd `edd

itl` zxyr dlbd ef zelba .laal eze` mb dlbd miycg dyly
ycwnd zexve` dlbd oke ,mixeaibde minkgde mrd iaeygn yi`
jilnde ,miylgd mrd iheyt z` ux`a xi`yde ,zeklnd zexve`e

.ediwcv z` mdilr
xg`milyexi z` aixgde ,eyiprde eze` mb dlbd dpy dxyr zg`

hrnn ueg ,x`ypd mrd z` dlbde ,oc`xfeap xyd ici lr ycwnde
gwl oke .minxkde zecyd z` ecariy l`xyi ux`a gipdy miipr
micenrd ly zyegpd z`e ,ex`ypy ycwnd ilk lk z` laal

.zepeknde
:`xnbd zx`anàéä éàîdne ,xvyla ly epeayg did dn ± ©¦

,ezerh dzidáéúëc(i hk dinxi)äðL íéòáL ìááì úàìî éôì ék' ¦§¦¦§¦§Ÿ§¨¤¦§¦¨¨
íëúà ã÷ôàbexg` ,xnelk ,'dGd mFwOd l` mkz` aiWdl 'e ¤§Ÿ¤§¤§¨¦¤§¤¤©¨©¤

.mvx`l l`xyi ipa eaeyi dpy mirayáéúëe(a h l`ipc)úBàlîì' §¦§©
.'äðL íéòáL íéìLeøé úBáøçì,oey`xd weqtdn xvyla oiade §¨§§¨©¦¦§¦¨¨

e ,laa zekln zligzn mipyd miray z` miaygnyáBLç£
[ayig-]Lîçå ïéòaøàdpycjlnøvðãëeáðz` lhpy zrn ©§§¦§¨¥§¨§©§¤©

,xey` jlnn dkelndåcerúìúe íéøNòdpy [ylye mixyr-] §¤§¦§¨
cjlnêãBøî ìéåà,epaåcerézøz[miizpy-]déãécjln xaky - §¡¦§©§©§¥¦¥

,envr xvylaàäenlyp ixd -íéòáLoiicre laa zeklnl dpy ¨¦§¦
jkle ,cer el`bi `ly ixd ,el`bp `làLc÷î éác éðàî ÷étà- ©¥¨¥§¥©§§¨

,xvpckeap dlbdy ycwnd ilk z` `ivedeäa LnzLàådzyna §¦§©¥§
.dyry

dnk cnlp oipn `xnbd zxxan ,xvyla drh dn x`eaiy iptl
:jcexn lie`e xvpckeap ekln mipyïéòaøàc ïìðî øöðãëeáðe§©§¤©§¨¨§©§§¦

.Cìî ïéðL Lîçån :`xnbd zx`anøîàcøîonf lr `ziixaa §¨¥§¦¨©§¨©©
,mipey mipnf miweqta jk lr ep`vny ,laa zelb zligz

dinxiay(gk ap)zpWA xS`xckEap dlbd xW` mrd df' ,aezk¤¨¨£¤¤§¨§©§¤©¦§©
y epiide ,'raWa eìbzpyòáLoikiedi zelbae ,xvpckeaplmikln) ¤©¨¦¤©

(ai ck 'aepiide ,'Fklnl dpnW zpWA laA Kln Fz` gTIe' ,aezk©¦©Ÿ¤¤¨¤¦§©§Ÿ¤§¨§
ya eìbzpyäðBîLdinxia aezk cere .xvpckeapl(hk ap)zpWA' , ¨¦§¤¦§©

zF`n dpnW Wtp milWExin [dlbd] xS`xckEapl dxUr dpFnW§¤¤§¥¦§©§¤©¦¨©¦¤¤§Ÿ¤¥
y epiide ,'mipWE miWlWa eìbzpyäøNò äðBîL,xvpckeapl §Ÿ¦§¨¦¨¦§¤¤§¥

my aezk jci`ne(ai ap)KlOl dpW dxUr rWY zpW `id'¦§©§©¤§¥¨¨©¤¤
y epiide ,'ebe 'migAh ax oc`xfEap `A laA Kln xS`xckEapeìb §©§¤©¤¤¨¤¨§©§£¨©©¨¦¨

azpyäøNò òLz.xvpckeapl ¦§©¤§¥
d :`ziixad zx`anz` ,cala zeielb izy lr mixacn miweqt

mpn` dpey`xd zelbdòáLa eìbziriayd dpya -Leaéëì ¨§¤©§¦
z` xvpckeap,íé÷éBäé`ide,ïéëéBäé úeìbmb zipnp `id la` §¨¦¨§¨¦

oeik ,xvpckeapl zipinyd dpylàéäLzpya dzidäðBîL ¤¦§¤
ìzekln,øvðãëeáðmrd iaeygn yi` itl` zxyr elb ef zelbae §§©§¤©

mpn` dipyd zelbde .ycwnd ilkn wlge l`xyi ixeaibeeìb̈
azpy,íé÷éBäé Leaéëì äøNò äðBîL`ide,eäi÷ãö úeìb`id la` ¦§¤¤§¥§¦§¨¦¨¦§¦¨

oeik ,xvpckeapl dxyr ryz zpyl mb zipnpàéäLzpya dzid ¤¦
ì äøNò òLzzekln,øvðãëeáðycwnd ilk lke mrd aex elb f`e §©¤§¥§§©§¤©

miwiedi z` xvpckeap yaky oipn :`xnbd zx`ane .ex`ypy
,ezeklnl dipyd dpyac`d,øî øîàaäðBLàø äðLezeklnl §¨©©¨¨¦¨

Laékz` xvpckeapäåðéðae ,xey` jln ly dkelnd xiräiðL ¦¥¦§¤§¦¨
Laékz`.íé÷éBäé ¦¥§¨¦
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קכה izni`na cenr `i sc ± oey`x wxtziprz
.ùøåë ùåéøã áéøçðñ äîìù ïîéñäéúåëìî ÷éìñ àìÐ,cxhp ixdy ,ezekln milyd `l

.(a ,gq) oihib zkqna opixn`ck'åëå øîàã ïàîì àçéðäÐin" wxt oihib zkqna

."efg`yíéðåéìòä ìòÐ.micyd lrêìîä úáùëÐxcde ,ezekln zligza :rnyn

."yly zpya" aizkåúòã äáùééúðùëÐ,eci zgzn l`xyi e`viy b`ec did dlgzny

eiykre ,laa zelbl dpy miray exnbiyk

.[ezrc] dayiizpàéä éàîÐdipayeg

.dizerhe xvylacìááì úåàìî éôìÐxeaqk

.zekln laa dlhpy mein ,laa zeklnl `ed

jln oecg xq`n zekln lhp ,xvpckeap dfe

.xey`áùçÐynge mirax` :xvyla

.jcexn lie`c yelye mixyre ,xvpckeapc

äéãéã éúøúåÐzlz jln xvylac ogky`c

zeklnl yly zpya ,l`ipc xtqa aizkc ,oipy

.'ebe "l`ipc ip` il` d`xp oefg jlnd xvyla

äðåîùá åìâ òáùá åìâÐi`xwe `ed zelb cg

"dpeny zpya" oikiedi zelba aizk .yixc `w

xtqae ,mikln xtq seqa xvpckeap zeklnl

zpya oc`xfeap dlbd xy`" eteqa dinxi

raye ,xvpckeap zeklnl dpeny :`l` ."ray

dipy dpya eizgz eyaky ,miwiedi yeaikl

.mipy yly car el idie ,edlbd `le ezeklnl

zelba aizk dxyr ryze dxyr dpenye

zeaxeg epiide ,dinxi xtq seqa ediwcv

zelb xg` dpy dxyr zg` `idy milyexi

jlnl dpy dxyr izyra idie" aizkc ,oikiedi

?dxyr ryze dxyr dpeny i`ne .'ebe "ediwcv

dxyr ryze miwiedi yeaikl dxyr dpeny

.xvpckeap zeklnläðåùàø äðù øî øîàã
äåðéð ùáéëÐ,xey` zekln y`x dzidy

.depipa jln didyíé÷éåäé ùáéë äéðùÐi`xw

l`ipc xtq y`xa aizk ,mler xcqa ,yixc `w

xvpckeap `a miwiedi zeklnl yly zpya"

xyt` "ecia miwiedi z` 'd ozie milyexia

rax` zpya `l` jln `l `lde ?ok xnel

xacd" (dn) edinxi xtqa xn`py ,miwiedil

dpy `id miwiedil ziriaxd zpya did xy`

xnel cenlz dn `l` ."xvpckeapl dpey`xd

nl yly zpyamiwiedi zeklÐdyly zpya

cxne mipy dyly ecar eyaiky xg`l ,ecxnl

mipy yly car [miwiedi] el idie" xn`py ,ea

o`k jcnle .(ck a mikln) "ea cxnie ayie

mipy dyy ixd .mipy yly ecxna cnry

,ebxde ecia xqnp z`fd mrtae ,eyeaikl

.(ak dinxi) "xawii xeng zxeaw" ea miiwzpe

laal el `ae ,eizgz epa oikiedi z` jilnde

:eivrei el exn` .(h"i wxt rxevn dax yxcn)

:oxn` `lzn ?epa zklnde ja cxn a`d

eilr xfg .witp `l `ah `ixeb `yia `alkn

oke .ediwcv jilnde ,edlbde dpyd zaeyzl

oikiedi zelb z`vnp .eteqa mikln xtqa aizk

zeklnl dpeny zpya" dze` `xew aezkd ixde ,miwiedi yeaikl ray zpya

.eyaik ezeklnl dipy dpyay epcnl ,eteqa mikln xtqa ."xvpckeapêãåøî ìéåà àùð
'åâå ìáá êìîÐxake ,oikiedi zelbl raye miyely zpya jcexn lie` jlny epcnl

mirax` ixd raye miyelye dpeny ,oikiedi zelb mcew mipy dpeny xvpckeap jln

mizye jcexn lie`c ylye mixyre ,ynge

.xvylacùã÷îä úéáã éðàî ÷éôàÐzpya

.ezeklnl ziyilyøîàÐedi` ,yexeyg`

.irh `rhin i`ceìáá úåìâì 'åë àðáéùç àðà
Ð.dipki z` dlbdy dleb zligzïøéöá äîë
Ðoze` ,ipnz xvylal mizy zpyn mirayn

z` ezelbd iptl xvpckeap jlny mipy dpeny

.o`pne ozepnl xvylal el did `ly ,dipki

áùçÐ.ely yly cr xvylal 'an yexeyg`

ìééòåÐ.ediizegz ipnz jpdøöùìáã àãçÐ

itl dpy miray enly mizy zpyn ixdc

.ziyily dpn aeye ,epiipnéãîä ùåéøãã äùîçå
éñøôä ùøåëåÐliaw d`cn yeixce" aizkc

,oey`xd yxek jln eixg`e (e l`ipc) "`zekln

dk" :xn`py ,zelrl dlebd ipal zeyx ozpy

'ebe yxek xn`jzrc `wlqwe (` `xfr) "

ab lr s` ,mipy yng odipy oia eklny `zyd

.`xwa aizk `lcùåøåùçàã éúøúåÐxak

.mipy izy el exaríéìùåøé úåáøçîÐzelb

aizk `icda eae xird dtxypy ,ediwcv

xtqa aizkc ,`ipninl ira milyexi zeaxglc

."dpy miray mlyexi zeaxgl ze`lnl" l`ipc

øñéãçÐ.dipki zelb xg` ziad cnr jky

øñéáøà êìî äîë åäéàÐmizy zpya aizkc

zxg` dpyle ,lxebd `ed xet litd dxyr

qpd dyrpÐzene` iklnc .dxyr yely ixd

.ixyza dpyd dycgzpe ,opipn ixyzn mlerd

mixetd zxb` z` miiwl" zxg` dpyl aizke

"zipyd z`fdÐ.dxyr rax` ixdïéãàáÐ

devy ,`dl` zia zciar zliha yxek inia

,oinipae dcedi ixv ici lr ea xfge zepal yxek

oizxz zpy cr ,`xfr xtqa aezky enk

,yexeyg` xg` jlny ipyd yeixc zeklnl

.`zqygzx` yxek yeixc :zeny dyly `xwpe

åéä úåòèå÷î íéðùÐopipny mipy oze`

,oey`xa oexg` lyn erlapy oda yi dlrnl

yng odl opipny yxeke icnd yeixcl oebk

zpya" aizkc ,rax` `l` `vnz `l mipy

zpya" l`ipc xtqa "yexeyg` oa yeixcl zg`

:mler xcqa `ipze .'ebe "yxek zeklnl yly

,cala ef `l` miaezka dpy icnl epivn `l

zpya" l`ipc xtqa mipy dyly epivn yxekle

xcqa inp `ipze .'ebe "yxek zeklnl yly

zerhewn mipy yely jln yxek :mlerÐixd

lie`e xvpckeap zepyac mbe ,dxzi dpy zipny

mizy oipad ddzyp ecbpke ,dpy drlap jcexn

.yeixcl mipy
àéðú
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ïîéñ)àì !äîìL àkéà àäå ?àkéì eúå .(ê"ãñù ¦¨§¥¨§¨¦¨§ŸŸŸ
.èBéãäe Cìî øîàc ïàîì àçéðä .déúeëìî ÷éìñ§¦©§¥¨¦¨§©§¨©¤¤¤§

Cìîe èBéãäå Cìî øîàc ïàîì àlààkéà éàî ¤¨§©§¨©¤¤§¤§¤¤©¦¨
ìò CìnL ,déa äåä éúéøçà àúléî äîìL ?øîéîì§¥©§ŸŸ¦§¨©£¦¦£¨¥¤¨©©
ìò äîìL áLiå" :øîàpL ,íéðBzçzä ìòå íéðBéìòä̈¤§¦§©©©§¦¤¤¡©©¥¤§ŸŸ©

'ä àqk".,áéøçðñ äåä àäåéäìà ìëa éî" :áéúëc ¦¥§¨£¨©§¥¦¦§¦¦§¨¡Ÿ¥
!"éãiî íöøà úà eìévä øLà älàä úBöøàäàä ¨£¨¨¥¤£¤¦¦¤©§¨¦¨¦¨

:áéúëc ,Låéøc àkéà àäå .dLák àì íéìLeøé àkéà¦¨§¨©¦¨§¨¨§¨¦¨¨§¨¤¦§¦
àiðMìå àinà àiîîò ìëì áúk àkìî Låéøc"¨§¤̈©§¨§©§¨©§©¨ª©¨§¦¨©¨
àkéà àä !"àbNé ïBëîìL àòøà ìëa ïéøéã éc¦¨§¦§¨©§¨§¨§¦§¥¨¦¨

òáLLåéøc íã÷ øôL" :áéúëc ,eäééìò Cìî àìã ¤©§¨¨©£©§¦§¦§©¢¨¨§¨¤
àäå ".ïéøNòå äàî àiðtøcLçàì àúeëìî ìò íé÷äå©£¦©©§¨©£©§©§§©¨§¨§¤§¦§¨
ìk ñøt Cìî Løk øîà äk" áéúëc ,LøBk àkéà¦¨¤¦§¦Ÿ¨©Ÿ¤¤¤¨©Ÿ

ì ïúð õøàä úBëìîî'ä é!"àeä éçeazLà íúä ©§§¨¨¤¨©¦¨¨¦§©¥
.déLôða çazLî à÷cíéîia"Cìnä úáLk íää," §¨¦§©©§©§¥©¨¦¨¥§¤¤©¤¤

ìL úðLa" :déøúa áéúëe."Bëìîì Léàî :àáø øîà §¦©§¥¦§©¨Ÿ§¨§¨©¨¨©
.Bzòc äáMééúpL øçàì ?"úáLk"ìa :øîàøvL §¤¤§©©¤¦§©§¨©§¨©¥§©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dlibn(iyily meil)

ïîéñ),mdn dywn `xnbdy miklnd zenylùdnlñaixgp ¦¨
ãyeixëyxe(.

:`xnbd dywnàkéì eúåcer eid `l el` mikln caln ike - §¥¨
.dtika eklny,äîìL àkéà àäåea xn`py(c d '` mikln)`Ed iM' §¨¦¨§ŸŸ¦

lirl eyxce ,'dGr cre gqtYn xdPd xar lkA dcx(`"r)jlny Ÿ¤§¨¥¤©¨¨¦¦§©§©©¨
c meyn edexikfd `l :`xnbd zvxzn .mlerd lk lr÷éìñ àìŸ¨¦

déúeëìîxn`py ,ezeklnn cxi seqae ezekln dcnr `l -zldw) ©§¥
(ai `didy rnyny ,'milWExiA l`xUi lr Kln iziid zldw ip`'£¦Ÿ¤¤¨¦¦¤¤©¦§¨¥¦¨¨¦

.ezeklnn cxie jln
:`xnbd dywnàçéðäxacd oaen -øîàc ïàîìdid dligzay ¨¦¨§©§¨©

dnlye Cìîdid seqalèBéãä`l jk meyny ,eini seq cr ¤¤¤§
.mdini seq cr dtika eklny miklnd mr ede`pnïàîì àlà¤¨§©

øîàcdid dligzayå Cìîjk xg`e èBéãädid aey seqaCìî- §¨©¤¤§¤§¤¤
,ezeklnl xfgyøîéîì àkéà éàîzvxzn .ede`pn `l recn - ©¦¨§¥©

:`xnbddéa äåä éúéøçà àúléî ,äîìL,ede`pn `l xg` mrhn - §ŸŸ¦§¨©£¦¦£¨¥
meyníéðBéìòä ìò CìnL[micyd-]íéðBzçzä ìòåik ,[mc` ipa-] ¤¨©©¨¤§¦§©©©§¦

zgz xie`a mihheyny micyd lrn minya ezekln `qk did
,minydøîàpL(bk hk '` i"dac),''ä àqk ìò äîìL áLiå''d `qke ¤¤¡©©¥¤§ŸŸ©¦¥

.mipezgza wx eklny miklnd mr dpnp `l okle ,minya `ed
:`xnbd dywnäåä àäåmbáéøçðñ,dtika jlnyáéúëcdlryk §¨£¨©§¥¦¦§¦

egily xn`y ,jlnd ediwfg inia milyexi z` yeakl aixgpq
enya(k el diryi)úà eìévä øLà älàä úBöøàä éäìà ìëa éî'¦§¨¡Ÿ¥¨£¨¨¥¤£¤¦¦¤

éãiî íöøàlka hlyy ixd .'icIn milWExi z` 'd liSi iM ©§¨¦¨¦¦©¦¤§¨©¦¦¨¦
:`xnbd zvxzn .zevx`d,dLák àìc íéìLeøé àkéà àäx`eank ¨¦¨§¨©¦§Ÿ§¨¨

yi` sl` dynge mipeny d`n ezne eizelig z` 'd sbpy my
.eipa cia zn envr `ed s`e ,cg` dlila

:`xnbd dywnàkéà àäåmbLåéøc,dtika jlnyáéúëcxg` §¨¦¨¨§¨¤¦§¦
zeix`d aebn l`ipc z` livd 'dy(ek e l`ipc)áúk àkìî Låéøc'¨§¨¤©§¨§©

àinà àiîîò ìëì'àbñé ïBëîìL àòøà ìëa ïéøéã éc àiðMìå- §¨©§©¨ª©¨§¦¨©¨¦¨§¦§¨©§¨§¨§¦§¥
,qpd z` xtql mlerd zene` lkl zexb` azk jlnd yeixc
s` :`xnbd zvxzn .zevx`d lka hlyy ixd .'dn `xil meive

la` ,zeax zevx` lr hlyyòáL àkéà àäzepicnCìî àìc ¨¦¨¤©§Ÿ¨©
áéúëc ,eäééìò(a e my)àúeëìî ìò íé÷äå Låéøc íã÷ øôL' £©§¦§¦§©¢¨¨§¨¤©£¦©©§¨

'ïéøNòå äàî àiðtøcLçàìcinrde yeixc iptl xacd ahed - ©£©§©§§©¨§¨§¤§¦
zg` dpicn lr dpenn cg` lk didiy ,mixy mixyre d`n
lv` eli`e .zepicn mixyre d`n lr jlny ixd .ezeklnn
`vnp ,zepicn raye mixyr d`n lr jlny ,aezk yexeyg`

.mdilr jln `l yeixcy zepicn ray eidy
:`xnbd dywnàkéà àäåmbLøBk,dtika jlnyáéúëc(a ` `xfr) §¨¦¨¤¦§¦

,''ä éì ïúð õøàä úBëìîî ìk ñøt Cìî Løk øîà äk'`l recne Ÿ¨©Ÿ¤¤¤¨©Ÿ©§§¨¨¤¨©¦
:`xnbd zvxzn .ede`pnçazLî à÷c àeä éçeazLà íúä̈¨¦§©¥§¨¦§©©

déLôðajln `l zn`a la` ,mlerd lk lr jleny d`bzd `ed - §©§¥
k lr.mlerd l

:dlibnd iweqt z` x`al zxfeg `xnbdúáLk íää íéîia'©¨¦¨¥§¤¤
,'Cìnä.dzyn dyr dkelnd `qk lr ayiyk ciny rnyn ©¤¤

déøúa áéúëeeixg` weqta -Bëìîì LBìL úðLa','dYWn dUr §¦¨§¥¦§©¨§¨§¨¨¦§¤
.miweqtd eayiizi cvike .ziyilyd dpya wx did dzyndy ixd

:`xnbd zx`an,àáø øîà,ziyilyd dpya did dzynd ok` ¨©¨¨
eéàîaezky'úáLk'epiid,Bzòc äáMééúpL øçàìzligzay ©§¤¤§©©¤¦§©§¨©§

,ecin l`xyi e`vi ,laa zelbl dpy miray xg`ly b`c ezekln
zelbl dpy miray e`ln f`y ezeklnl ziyilyd dpya la`
`l aeyy ayg ,el`bp `le [oldl x`eaiy enke ,epeayg itl] laa
,dzyn dyre ,ezrc dayiizpe ,ycwnd zia dpai `le el`bi

.ycwnd ilka ynzyde
:yexeyg` ayigy mipyd miray oeayg z` zx`an `xnbdøîà̈©

,yexeyg`ìaøvLy meyn `ed ,yprpyáLç,dpy mirayäòèå ¥§©©¦¥§¨¨
jkle ,okl mcew mipy ray dpy miray e`lny xaqy ,oeayga

la` ,ycewd ilka eyeniy lr yprpàðà[yexeyg`-]àðáéLç £¨£¦§¨
àðéòè àìåel`bi `le ,izirh `le dpy miray exary izayig - §Ÿ¨¦¨

.ycewd ilka yeniyd lr ypr` `le ,cer
xvpckeapglpe l`xyi ux`l `a laa jlndze`ay dcedi iklna m

.l`xyin wlg elb mrt lkae .laal l`xyi mr mlbde dtewz
.oldl x`eank

dpyadipy dpy dzidy dcedi jln miwiedi zeklnl ziriaxd
z` yake l`xyi ux`l xvpckeap dlr ,laaa xvpckeap zeklnl
exifgd jk xg` cine ,ycwnd ilk zvwn mr edlbde ,eizgz miwiedi
miwiedi cxn mipy yly xg` .el rpkie eizgz jelniy milyexil
glyy cr ,zetqep mipy ylyl ezeklnl xfge ,xvpckeapa

.laal miwiedi z` elbdy micyk icecb xvpckeap
onfaxg`le ,jlnl miwiedi oa oikiedi z` xvpckeap jilnd `edd

itl` zxyr dlbd ef zelba .laal eze` mb dlbd miycg dyly
ycwnd zexve` dlbd oke ,mixeaibde minkgde mrd iaeygn yi`
jilnde ,miylgd mrd iheyt z` ux`a xi`yde ,zeklnd zexve`e

.ediwcv z` mdilr
xg`milyexi z` aixgde ,eyiprde eze` mb dlbd dpy dxyr zg`

hrnn ueg ,x`ypd mrd z` dlbde ,oc`xfeap xyd ici lr ycwnde
gwl oke .minxkde zecyd z` ecariy l`xyi ux`a gipdy miipr
micenrd ly zyegpd z`e ,ex`ypy ycwnd ilk lk z` laal

.zepeknde
:`xnbd zx`anàéä éàîdne ,xvyla ly epeayg did dn ± ©¦

,ezerh dzidáéúëc(i hk dinxi)äðL íéòáL ìááì úàìî éôì ék' ¦§¦¦§¦§Ÿ§¨¤¦§¦¨¨
íëúà ã÷ôàbexg` ,xnelk ,'dGd mFwOd l` mkz` aiWdl 'e ¤§Ÿ¤§¤§¨¦¤§¤¤©¨©¤

.mvx`l l`xyi ipa eaeyi dpy mirayáéúëe(a h l`ipc)úBàlîì' §¦§©
.'äðL íéòáL íéìLeøé úBáøçì,oey`xd weqtdn xvyla oiade §¨§§¨©¦¦§¦¨¨

e ,laa zekln zligzn mipyd miray z` miaygnyáBLç£
[ayig-]Lîçå ïéòaøàdpycjlnøvðãëeáðz` lhpy zrn ©§§¦§¨¥§¨§©§¤©

,xey` jlnn dkelndåcerúìúe íéøNòdpy [ylye mixyr-] §¤§¦§¨
cjlnêãBøî ìéåà,epaåcerézøz[miizpy-]déãécjln xaky - §¡¦§©§©§¥¦¥

,envr xvylaàäenlyp ixd -íéòáLoiicre laa zeklnl dpy ¨¦§¦
jkle ,cer el`bi `ly ixd ,el`bp `làLc÷î éác éðàî ÷étà- ©¥¨¥§¥©§§¨

,xvpckeap dlbdy ycwnd ilk z` `ivedeäa LnzLàådzyna §¦§©¥§
.dyry

dnk cnlp oipn `xnbd zxxan ,xvyla drh dn x`eaiy iptl
:jcexn lie`e xvpckeap ekln mipyïéòaøàc ïìðî øöðãëeáðe§©§¤©§¨¨§©§§¦

.Cìî ïéðL Lîçån :`xnbd zx`anøîàcøîonf lr `ziixaa §¨¥§¦¨©§¨©©
,mipey mipnf miweqta jk lr ep`vny ,laa zelb zligz

dinxiay(gk ap)zpWA xS`xckEap dlbd xW` mrd df' ,aezk¤¨¨£¤¤§¨§©§¤©¦§©
y epiide ,'raWa eìbzpyòáLoikiedi zelbae ,xvpckeaplmikln) ¤©¨¦¤©

(ai ck 'aepiide ,'Fklnl dpnW zpWA laA Kln Fz` gTIe' ,aezk©¦©Ÿ¤¤¨¤¦§©§Ÿ¤§¨§
ya eìbzpyäðBîLdinxia aezk cere .xvpckeapl(hk ap)zpWA' , ¨¦§¤¦§©

zF`n dpnW Wtp milWExin [dlbd] xS`xckEapl dxUr dpFnW§¤¤§¥¦§©§¤©¦¨©¦¤¤§Ÿ¤¥
y epiide ,'mipWE miWlWa eìbzpyäøNò äðBîL,xvpckeapl §Ÿ¦§¨¦¨¦§¤¤§¥

my aezk jci`ne(ai ap)KlOl dpW dxUr rWY zpW `id'¦§©§©¤§¥¨¨©¤¤
y epiide ,'ebe 'migAh ax oc`xfEap `A laA Kln xS`xckEapeìb §©§¤©¤¤¨¤¨§©§£¨©©¨¦¨

azpyäøNò òLz.xvpckeapl ¦§©¤§¥
d :`ziixad zx`anz` ,cala zeielb izy lr mixacn miweqt

mpn` dpey`xd zelbdòáLa eìbziriayd dpya -Leaéëì ¨§¤©§¦
z` xvpckeap,íé÷éBäé`ide,ïéëéBäé úeìbmb zipnp `id la` §¨¦¨§¨¦

oeik ,xvpckeapl zipinyd dpylàéäLzpya dzidäðBîL ¤¦§¤
ìzekln,øvðãëeáðmrd iaeygn yi` itl` zxyr elb ef zelbae §§©§¤©

mpn` dipyd zelbde .ycwnd ilkn wlge l`xyi ixeaibeeìb̈
azpy,íé÷éBäé Leaéëì äøNò äðBîL`ide,eäi÷ãö úeìb`id la` ¦§¤¤§¥§¦§¨¦¨¦§¦¨

oeik ,xvpckeapl dxyr ryz zpyl mb zipnpàéäLzpya dzid ¤¦
ì äøNò òLzzekln,øvðãëeáðycwnd ilk lke mrd aex elb f`e §©¤§¥§§©§¤©

miwiedi z` xvpckeap yaky oipn :`xnbd zx`ane .ex`ypy
,ezeklnl dipyd dpyac`d,øî øîàaäðBLàø äðLezeklnl §¨©©¨¨¦¨

Laékz` xvpckeapäåðéðae ,xey` jln ly dkelnd xiräiðL ¦¥¦§¤§¦¨
Laékz`.íé÷éBäé ¦¥§¨¦
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lie`e xvpckeap zeklna dpy drlapy di`x d`ian `xnbd
:jcexnéëä énð àéðzmler xcqa(g"kt),úøçà äðL ãBòå[zg`-] ©§¨©¦¨¦§¨¨©¤¤

dxqg,ìááìdpy miray eniizqd xvyla zzinay s` ,xnelk §¨¤
dpy dxqg oiicr mewn lkn ,laaa xvpckeap zekln zligzn
dipyd dpya didy miwiedi yeaikn dpy miray milydl zg`

,xvpckeap zeklnldîéìLäå Låéøc ãîòåcine ,dpy mirayl §¨©¨§¨¤§¦§¦¨
zeyx mdl ozpy ,zvwna dciwt ecwtpe ,yxek jln jk xg`

aezkk ,ycwnd zia z` zepale zelrl(b ` `xfr)lMn mka in'¦¨¤¦¨
.''d ziA z` oaie dcEdiA xW` milWExil lrie FOr eidl` idi FOr©§¦¡Ÿ¨¦§©©¦¨©¦£¤¦¨§¦¤¤¥
dpy ynge mirax` jln xvpckeapy x`ean lirl ixd ,dywe

epiidc]mixyr jcexn lie`e ,[miwiedi yeaikn rax`e mirax`
miray exary `vnp ok m`e ,mipy yly xvylae ,dpy ylye
oipna dpy drlapy gken `l` ,yeixc znlyd ila s` dpy
.mipy raye miyy wx cgi eklne ,jcexn lie`e xvpckeap zepy

ìàiðc óà ,àáø øîàe ayigàðaLeç éàäa äòèzepy miray ly ¨©¨¨©¨¦¥¨¨§©§¨¨
`ly d`xyke ,miwiedi yeaikn zepnl dligzn xaqy ,laa zelb

.milyexi oaxegn zepnl eal ozp ,el`bpáéúëc(a h l`ipc)úðLa' ¦§¦¦§©
íéøôqa éúðéa ìàiðc éðà Bëìîì úçàxac did xW` mipXd xRqn ©©§¨§£¦¨¦¥¦Ÿ¦©§¨¦¦§©©¨¦£¤¨¨§©

.'dpW miraW milWExi zFaxgl ze`Nnl `iaPd dinxi l` 'd¤¦§§¨©¨¦§©Ÿ§¨§§¨©¦¦§¦¨¨
e'éúðéa' øîà÷cî,oeayge dxitq oeyl `edyììkîrnyn df ¦§¨¨©¦Ÿ¦¦§¨

meyne ,mzle`b dnlyp `l recn aygl jxvedycdligzaäòè §¨¨
aezky dny ,xaqe(i hk edinxi)dpW miraW laal z`ln itl iM'¦§¦§Ÿ§¨¤¦§¦¨¨

lr laa ci dhyty onfdn ayige ,ziad oipa epiid 'mkz` cwt ¤̀§Ÿ¤§¤
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המשך בעמוד כה

izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtziprz
éëä éîð àéðúÐ.dpy drlap jcexn lie`e xvpckeap zepyacìááì úçà äðù ãåòÐixd "`zekln liaw d`cn yeixce `kln xvyla lihw `ilila dia" :mler xcqa `zi` ikd

dpya eixg`e .dnilyde yeixc cnre ,l`xyi lr hlyyn dpy miray ze`lnl laal zg` dpy cere ,miwiedi yaiky mein zg` xqg miray ,xvpckeap jlny mein dpy miray

'ebe lrie enr eidl` idi enr lkn mka in" xn`y ,zvwna dciwt ecwtpe ,laaa yxek jln zxg`xqg miray `l` miwiedi yeaikl eid `l xvyla znyk ef `ziixan epcnl ."

xvylac dylye ,jcexn lie`c yelye mixyre ,xvpckeapc ynge mirax` :dpy miray dlrnl epipn epgp`e ,zg`Ð.eid zerhewn mipy ixdíéøôñá éúåðéáÐ.oeayge dxitq oeyl

ìááì úåàìî éôì áéúëÐcewt` dpy miray"

.dinxi xtqa "mkz`aizkeÐl`ipc xtqa

xtqn dpy miray mlyexi zeaxgl ze`lnl"

."`iapd dinxi l` 'd xac did xy` mipyd

àîìòá äãé÷ôìÐlaal ze`ln itl" xn`e

ecwtpy ,dzid jke "mkz` cewt` dpy miray

zpy `idy ,qxt jln yxekl zg` dpya

lr laa dhyty miwiedi yeaikl zg`e miray

.l`xyiçéùîÐ.dgynd ony enk ,gynp

'åë êì éðà ìáå÷Ð'd xn` dk" :xn`w ikde

`ed" 'ebe "epinia izwfgd xy` yxekl egiynl

ikinqc iaizk i`xw ixz ."izia z` dpai

yxc lr giken df `xwn mrh cewipe .iccd`

`a lebq oi`y `xwna `wxf mrh jl oi`y ,df

cwpp yxekle ,`wxfa egiynl cwpp o`ke ,eixg`

jix`naÐ."egiynl" mrn ewzple eyixtdléî
'åâå åîò ìëî íëáÐlczyp `l envr `ede

.xacaíéîúøôä éãîå ñøô áéúëÐjnq

"qxte icn iklnl" aizke ,icn lv` minzxtd

Ð.icn lv` ikln jnqäðåäë éãâáÐeidy

.milyexin o`iady lecb odk icba my ecia

äéä ç÷éôÐxzei miwegxd dzyn micwdy

.exir ipa dzynnì ååçúùäùíìöÐinia

.xvpckeapøáãá ùé íéðô àåùî éëåÐekf ji`

?qplíéðôì åùò íäÐ.d`xinéøç éøçÐ

dieyr dzid zervnd zk`ln ,hgn dyrn

.miawp miawpäðáì úìéîÐ.xeig oeyl xeg

'åë óñëì éåàøäÐxy ,yixcw sqke adf zehn

adfl ie`xdÐrexbe ,adflÐ.sqkl

ïäéìòá ìò úåèèåçúîÐmdl dyr dtvx

k ,zehehg mipa`amc` icil e`a `ly :xnel

odilra mixifgne mihhgny ,gxeha `l`

.mixwi minca oze` oi`veny cr odixg`ïëå
øîåà àåäÐ,zexwi 'ipa` gayn `xwndy

xfp ipa` ik" oi`a od daxd zepeiqp lr xne`e

l`xyil xacn aezkde "eznc` lr zeqqepzn

zene`d oia mixwie oiaeyg eidiy ,`eal cizrl

.zeqqepznd xfp ipa`kéøã éøã=zexey zexey

."xegq xegq" oeyl zxgeqe .aiaqíéøäöëÐ

.`ed `xdq oeyl zxgeqe i`deøåøã àø÷ù
äøåçñ éìòá ìëìÐipal gex zgp dyr

.oixgeq ly qkn odn xiardl ,ezekln

íéðåùàøäÐ.ezxeage xvyla :xnelkúãë
äøåú ìùÐxt ,dizyn daexn gafn zlik`

ivg jqpe ,dlik`l zleq mipexyr dylye

.oiddåúðéãî ïééîÐ,edxkyi `le ea libxd oii

.epevx itl `l` [edzyi `le]ïîäå éëãøî ïåöøë
Ð.dzyna miwynd ixy eid mdéø÷á åäéàÐ

.zelecb oirelc
éðéöåá

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

äúàx`nc o`nl :xn`z m`e Ð d`pw lihn

xvgl ie`xd ,dpibl dpibl ie`xd lirl

:xnel yi !dcerqa d`pw lihn dz` ok m` ,xvgl

`kil df z` df oi`ex eid `ly oeikc dil `xiaqc

.d`pw

úãë`de Ð dizyn daexn dlik` dxez ly

lk :(mye a,ck) dcpa opixn`c

Ð oiiekq eizenvr eziizyn daexn ezlik`y

.i`cn xzei lke`a epiid
dgxty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

éëä éîð àéðzìááì úøçà äðL ãBòå :ãîòå ©§¨©¦¨¦§¨¨©¤¤§¨¤§¨©
éàäa äòè ìàiðc óà :àáø øîà .dîéìLäå Låéøc̈§¨¤§¦§¦¨¨©¨¨©¨¦¥¨¨§©
ìàiðc éðà Bëìîì úçà äðLa": áéúëc ,àðaLeç§§¨¦§¦§¨¨©©§¨§£¦¨¦¥

.íéøôqa éúðéa"ììkî "éúðéa" øîà÷cîäòèc.ìkî ¦Ÿ¦©§¨¦¦§¨¨©¦Ÿ¦¦§¨§¨¨¦¨
,"ìááì úàìî" :áéúk .éããäà éàø÷ eL÷ íB÷î̈¨§¨¥©£¨¥§¦§Ÿ§¨¤

!"íéìLeøé úBáøçì" :áéúëeäãé÷ôì :àáø øîà §¦§¨§§¨©¦¨©¨¨¦§¦¨
:ñøt Cìî Løk øîà äk" :áéúëc eðééäå .àîìòa§¨§¨§©§¦§¦Ÿ¨©Ÿ¤¤¤¨©
àeäå íéîMä éäìà 'ä éì ïúð õøàä úBëìîî ìkŸ©§§¨¨¤¨©¦¡Ÿ¥©¨¨¦§
ïîçð áø Løc ".íéìLeøéa úéá Bì úBðáì éìò ã÷ô̈©¨©¦§©¦¦¨¨¦¨©©©§¨

"Bðéîéá éz÷æçä øLà LøBëì BçéLîì 'ä øîà äk" :áéúëc éàî :àcñç áø øa?éëå ©©¦§¨©¦§¦Ÿ¨©¦§¦§¤£¤¤¡©§¦¦¦§¦
.LøBk ìò Eì éðà ìáB÷ :çéLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà àlà ?äéä çéLî LøBkéðà ¤¨¦©¨¨¤¨¨©©¨¨§¨¦©¥£¦§©¤£¦

,éúBiìb õa÷éå éúéa úà äðáé àeä :ézøîàìòéå Bnò ìkî íëá éî" :øîà àeäå."ìéç" ¨©§¦¦§¤¤¥¦¦©¥¨ª©§¨©¦¨¤¦¨©§©©¥
,"íéîzøtä éãîe ñøt."ñøôe éãî éëìîì" :áéúëeïpéî éà .éããäa eðúà ééeðúà :àáø øîà ¨©¨©©©§§¦§¦§©§¥¨©¨¨¨©¨¨©§¥©§©£¨¥¦¦©
,éëøtéà eëéépéî éëìîBúeëìî ãBák øLò úà Búàøäa" .éëøtéà ïpéî éëìî eëéépéî éàå"¯ ©§¥¦©§¦©§¥§¦¦©§©§¥¦©¦©§¥§©§Ÿ¤Ÿ¤§©§

LálL ãnìî :àðéðç øa éñBé éaø øîà,"Búleãb úøàôz ø÷é" :àëä áéúk .äðeäë éãâa ¨©©¦¥©£¦¨§©¥¤¨©¦§¥§¨§¦¨¨§¨¦§¤¤§¨
"úøàôúìe ãBáëì" :íúä áéúëe.älàä íéîiä úàBìîáe""¯.ìàeîLe áøCìî :øîà ãç §¦¨¨§¨§¦§¨¤¦§©¨¦¨¥¤©§¥©¨©¤¤

áéø÷c ãáò øétL ,äéä çwét Cìî øîàc ïàî .äéä Ltéè Cìî :øîà ãçå .äéä çwét¦¥©¨¨§©¨©¤¤¦¥¨¨©§¨©¤¤¦¥©¨¨©¦£©§¨¥
éòaéàc ,äéä Ltéè øîàc ïàîe .eäì ñéiôî éòác úîéà ìk déúàî éðác ,àLéøa à÷éçø§¦¨§¥¨¦§¥¨¥¨¥©§¨¥§©¥§©§¨©¦¥¨¨§¦¨¥

ðä déa eãøî éàc ,àLéøa déúàî éða éáBø÷ì déì.déãäa éîéé÷ eåä éðä ,CeìàLåéãéîìz ¥§¨¥§¥¨¥§¥¨§¦¨§¥¨¨¨¥¨¨§¥©£¥¨£©§¦¨
ìàøNé ìL ïäéàðBN eáéiçúð äî éðtî :éàçBé øa ïBòîL éaø ìL?äéìk øBcä BúBàaL ¤©¦¦§©©¦§¥¨¦§©§§¥¤¤¦§¨¥¤§©§¨¨

.òLø BúBà ìL Búceòqî eðäpL éðtî :Bì eøîà .ízà eøîà :íäì øîàïk íàïLeLaL ¨©¨¤¦§©¤¨§¦§¥¤¤¡¦§¨¤¨¨¦¥¤§¨
,eâøäéBlek íìBòä ìëaLeåçzLäL éðtî :íäì øîà !äzà øBîà :Bì eøîà !eâøäé ìà ¥¨§¤§¨¨¨©¥¨§¨§¡©¨¨©¨¤¦§¥¤¦§©£
.íìöì?øáca Lé íéðt àBOî éëå :Bì eøîàeNò àì íä :íäì øîà,íéðôì àlàóà §¤¤¨§§¦©¨¦¥©¨¨¨©¨¤¥Ÿ¨¤¨§¨¦©

,íéðôì àlà ïänò äNò àì àeä Ceøa LBãwäøöça" ."Balî äpò àì ék" :áéúëc eðééäå ©¨¨Ÿ¨¨¦¨¤¤¨§¨¦§©§¦§¦¦Ÿ¦¨¦¦©£©
"Cìnä ïúéa úpb¯.ìàeîLe áøøöçì éeàøä :øîà ãç,øöçìäpéâì éeàøäéeàøä ,äpéâì ¦©¦©©¤¤©§¥©¨©¨¨§¨¥§¨¥¨¨§¦¨§¦¨¨¨

ìå øöça ïáéLBä :øîà ãçå .ïúéáì ïúéáì,ïú÷éæçä àïñéðëäL ãò ,ïú÷éæçä àìå äpéâa §¦¨§¦¨§©¨©¦¨§¨¥§Ÿ¤¡¦¨¨§¦¨§Ÿ¤¡¦¨¨©¤¦§¦¨
ãçàå äpéâì ãçà ,íéçúô éðL íäì çúôe øöça ïáéLBä :àðz àúéðúîa .ïú÷éæçäå ïúéáì§¦¨§¤¡¦¨¨§©§¦¨¨¨¦¨§¨¥¨©¨¤§¥§¨¦¤¨§¦¨§¤¨
äðáì úìéî :øîà ìàeîLe .éøç éøç :øîà áø ?"øeç" éàî ."úìëúe ñtøk øeç" .ïúéáì§¦¨©§©§¥¤©©¨©¨¥¨¥§¥¨©¥¨§¨¨

"ñtøk" .íäì òévä¯.íéqt ìL íéøk :àðéðç øa éñBé éaø øîàìò"éãenòå óñë éìéìb ¦¦©¨¤©§©¨©©¦¥©£¦¨¨¦¤©¦©§¦¥¤¤§©¥
óñëì éeàøä :øîBà äãeäé éaø àéðz ."óñëå áäæ úBhî LL.áäæì áäæì éeàøä ,óñk ¥¦¨¨¨¤¤©§¨©¦§¨¥¨¨§¤¤¤¤¨¨§¨¨§¨¨

!äceòqa äàð÷ ìéhî äzà ïk íà :äéîçð éaø Bì øîàíä ,àlàìL ïäéìâøå ,óñk ìL ¨©©¦§¤§¨¦¥©¨©¦¦§¨©§¨¤¨¥¤¤¤§©§¥¤¤
"LLå èäa" .áäæ¯.ïäéìòa ìò úBèèBçúnL íéðáà :éñà áø øîà:øîBà àeä ïëåéðáà" ¨¨©©¨¥¨©©©¦£¨¦¤¦§§©©£¥¤§¥¥©§¥

"Búîãà ìò úBññBðúî øæð."úøçñå øãå"¯äáBè ïáà :øîà ìàeîLe .éøc éøc :øîà áø ¥¤¦§§©©§¨§©§Ÿ¨¤©¨©¨¥¨¥§¥¨©¤¤¨
å íiä ékøëa Lééaø éác .íéøäök íäì äøéàîe äceòñ òöîàa dáéLBä .dîL "äøã" ¥¦§©¥©¨§¨¨§¨¦¨§¤§©§¨§¦¨¨¤§¨¢©¦§¥©¦

".íéðBL íéìkî íéìëå áäæ éìëa úB÷Läå" .äøBçñ éìòa ìëì øBøc àøwL :àðz ìàòîLé¦§¨¥¨¨¤¨¨§§¨©£¥§¨§©§¦§¥¨¨§¥¦¦¥¦¦
,íéðBLàø :íäì äøîàå ìB÷ úa äúöé :àáø øîà ?déì éòaéî "íépeLî"éðtî eìkíéìë §¦¦¨¥¥¨©¨¨¨§¨©§¨§¨¨¤¦¦¨¦§¥¥¦

íéðBL ízàå"áø úeëìî ïééå" !íäa¯eä÷Lä ãçàå ãçà ìkL ãnìî :áø øîàìBãbL ïéé §©¤¦¨¤§¥©§¨¨©©§©¥¤¨¤¨§¤¨¦§¨©¦¤¨
.íéðLa epîéäúck :øéàî éaø íeMî ïðç éaø øîà ?"úcë" éàî ."ñðà ïéà úcë äiúMäå" ¥¤§¨¦§©§¦¨©¨¥Ÿ¥©©¨¨©©¦¨¨¦©¦¥¦©¨

.äøBz ìL,äøBz ìL úc äî;äiúMî äaeøî äìéëàòLø BúBà ìL Búceòñ óàäìéëà ¤¨©¨¤¨£¦¨§¨¦§¦¨©§¨¤¨¨£¦¨
"ñðà ïéà" .äiúMî äaeøî¯.Búðéãî ïéiî eä÷Lä ãçàå ãçà ìkL ãnìî :øæòìà éaø øîà"Léàå Léà ïBöøk úBNòì"¯øîà §¨¦§¦¨¥Ÿ¥¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨¤¨§¤¨¦§¨¦¥§¦¨©£¦§¦¨¦¨©

.ïîäå éëcøî ïBöøk úBNòì :àáøéëcøî¯éãeäé Léà" :áéúëc."ïîä¯áéBàå øö Léà"."äzLî äúNò äkìnä ézLå íb" ¨¨©£¦§¨§§©§¨¨¨§§©¦§¦¦§¦¨¨¦¨§¥©©§¦©©§¨¨§¨¦§¥
úeëìnä úéa íéLð.".eðåekúð äøéáò øáãì ïäéðL :àáø øîà ?déì éòaéî "íéLpä úéa"déúzàå éø÷a eäéà :éLðéà éøîàc eðééä ¨¦¥©©§¥©¨¦¦¨¥¥¨©¨¨§¥¤¦§©£¥¨¦§©§©§§¨§¦¡¨¥¦§¨¥§¦§¥

éðéöåáá

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

מגילה. מגילה נקראת - פרק ראשון דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



izni`naקכח cenr ai sc ± oey`x wxtziprz
éðéöåá=ze`xdl xne` `ed .zt`ep efe s`ep df ,envr oin eze`ac ,xnelk .zephw oirelc

.diteia elkzqiy dpekzp jkl `ide ,ditei z`éàåä àúöéøôÐ.dzid dvextãîìî
úòøö äá äçøôùÐziytgd zia ayie" aizke "dilr xfbp xy`"n inlyexia silie

'd zian xfbp ik rxevnzrxv oldl dn ,(ek 'a minid ixac) "Ð.zrxv o`k s`

äéøééøåäà=.miqeqd ixneyàôìà ìá÷ì
éúù àøîçÐ.(d l`ipc) eilr aezkd cird ok

äéì ÷éñôÐ.eilrn hrn epii bitiäééãøåã ìò
=.eixny lräéì åøîà àîòèåÐexn` dtie

ezrc hwy mc`dy jezny ,`ed ok i`cec ,el

eixerpn a`en op`y" xn`py ,eilr zayein

ok lr" `xwc ditiqe "eixny l` `ed hweye

."xnp `l egixe ea enrh cnrìò äæ ÷åñô
øîàð úåðáø÷Ð""eil` aexwdeÐzaxwd oeyl

jexa yecwd iptl exikfd zxyd ik`ln .oaxw

eiptl l`xyi eaixwdy zepaxwd z` `ed

jelnze xzq` `aze ,izyea dnwp mdl zeyrl

.dizgzàðùøëÐmixk jiptl eaixwd melk

.dpy ipaøúùÐ.mixez izyñøîÐeqxiny

ie`x `di `l aeye yxwi `ly ,mcd z`

.dwixflàðñøîÐ.olleal zegpna eqxin

.qibn oeyl qxnnúåðòøåôì ïëåîÐcner

.ielz zeidlùàøá õôå÷ èåéãääù ïàëîÐ

`ed rexb `nl` ,seqal aezkd eze` dpn ixdy

.y`xa utw `ede ,oleknà àìîìàúåøâ
úåðåùàøÐ.zene`d ipira dhey oda wfgedy

èéìôå ãéøù ìàøùé éàðåùî øééúùð àìÐ

zexb`a jlnd zevna obxedl oixdnn eidy

.crend meil mipiznn eid `le ,zeirvn`d

ïì øãùã éàä éàî éøîàÐ:zene`d mixne`

xxey yi` lk zeidl epl xnel glyy df dn

eziaa.eziaa xxey ocxbd s`y ?àëùãøô=

.cibpe ciwtäøòðÐdxrp `l` ywia `l cec

ile` eza z` eigelyl d`xd mc` lk ,zg`

z` uawl dev ,liqk yexeyg`e .eipira ahiz

olekÐz`e ,zg` `l` gwi `ly oircei lkd

`zxa dil dedc o`n .lrai olekÐ.dxnhn

äéä åñåîéðá øúëåîÐqenip .oi`p zenyaÐ

.oei oeyla myéëä àìà ,ïðéñøâ àì [éøòð]
:ïðéñøâïá òùåäé éáø øîà äðç øá øá äáø øîà

.'åë éåì
àìã

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

äçøôùaizkc "xfbp"n izye iab aizkc "xfbp" opitlic yxtn inlyexia Ð zrxv da

'd zian xfbp" dia aizkc ,rxhvpyk difer iab.(ek 'a minid ixac) "

ìéæ"xgyd zltz" wxt `dc :dywe Ð `xngk ediizkeca iazic a`ene oenr iabl

yxit jkl !elalae aixgpq `a `lde ?ayei enewna oenr ike :jixt (`,gk zekxa)

`l inp `xwc ,cegl a`en `kd opiqxbc mz epax

zekxaae ."a`en op`y" aizkc ,a`en `l` xikfd

exizd mrhd dfne ,oenr `l` opiqxb `l inp

ixbc rnyn la` .ldwa `al ipenrd xb dcedil

lala `ly itl ldwa `al xizdl evx `l jpi`

:dyw ,edine a`en lala `le mixvn aixgpq

aixgpqy ,iz`ady dze`a ,rnyn zekxaac

dlbdy oze`a edl aiyg dinxiae ,oenr lala

oey`x did aixgpqy itl :xnel yie !xvpckeap

xiq`e" aizk eilre ,eny lr lkd `xwp Ð lalay

i`ce la` ,"izqey mdizecizre minr zeleab

.xvpckeap ici lr did oaxegd xwir

ïëåîîdidy itle ,l`ipc didy yxcn yi Ð

`ly epnn dlecb dzidy zixyl ieyp

.ok zeyrl uri ,epeylk xacl dtekl leki did
lk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.éðéöeáaíBia"".ïéia Cìnä áì áBèk éòéáMäehà §¦¥©©§¦¦§¥©¤¤©¨¦©
íBé :àáø øîà ?àøîça déaì áè àì àzLä ãò©¨§¨Ÿ©¦¥§©§¨¨©¨¨

éòéáMä.äéä úaLïéìéçúî ,ïéúBLå ïéìëBà ìàøNiL ©§¦¦©¨¨¨¤¦§¨¥§¦§¦©§¦¦
.úBçaLú éøáãáe äøBú éøáãaíìBòä úBneà ìáà §¦§¥¨§¦§¥¦§¨£¨¨¨

.úeìôéú éøáãa àlà ïéìéçúî ïéà ,íéúBLå ïéìëBàL¤§¦§¦¥©§¦¦¤¨§¦§¥¦§
òLø BúBà ìL Búceòña ïëåúBiãî :íéøîBà eìlä §¥¦§¨¤¨¨©¨§¦¨¦

;úBàðíäì øîà ,úBàð úBiñøt :íéøîBà eìläå ¨§©¨§¦©§¦¨¨©¨¤
Ba LnzLî éðàL éìk :LBøåLçàéiãî àì Bðéà £©§¥§¦¤£¦¦§©¥¥Ÿ¨¦¦

.éicNk àlà éñøt àìå:Bì eøîà ?dúBàøì íëðBöø §Ÿ©§¦¤¨©§¦¦§§¤¦§¨¨§
.äneøò àäzL ãáìáe ,ïéàäcîaLããBî íãàL ¦¦§©¤§¥£¨¤§¦¨¤¨¨¥

nìî ,Bì ïéããBî daäàéáî äòLøä ézLå äúéäL ã ¨§¦§©¥¤¨§¨©§¦¨§¨¨§¦¨
äëàìî ïäa äNBòå úBneøò ïúèéLôîe ìàøNé úBða§¦§¨¥©§¦¨¨£§¨¨¤§¨¨

.úaLaCLk älàä íéøácä øçà" :áéúëc eðééäå §©¨§©§¦§¦©©©§¨¦¨¥¤§Ÿ
"äéìò øæâð øLà úàå äúNò øLà úàå ézLå úà øëæ LBøåLçà Cìnä úîç¯íLk £©©¤¤£©§¥¨©¤©§¦§¥£¤¨¨¨§¥£¤¦§©¨¤¨§¥

äúNòL" .äéìò øæâð Ckïàîzå."ézLå äkìnäc ,éàåä àúöéøt éãkîøî øîà:ïäéðL ¤¨§¨¨¦§©¨¤¨©§¨¥©©§¨©§¦¦§¦§¦¨¨£©§¨©¨§¥¤
.eðåekúð äøéáò øáãìda äçøtL ãnìî :àðéðç øa éñBé éaø øîà ?éàúà àì àîòè éàî ¦§©£¥¨¦§©§©©§¨Ÿ£¨¦¨©©¦¥©£¦¨§©¥¤¨§¨¨

.úòøöàa :àðz àúéðúîa" .áðæ dì äNòå ìàéøábóö÷iåãàî Cìnä."déa ä÷ìc éànà ¨©©§©§¦¨¨¨¨©§¦¥§¨¨¨¨¨©¦§Ÿ©¤¤§Ÿ©©¨§¨¥
,éúL àøîç àôìà ìá÷ì àaà !àaàc déøééøeäà øa déì äçìL :àáø øîà ?éàä élek¥©¨©¨¨¨§¨¥©©§¨¥§©¨©¨¨¢¥©§¨©§¨§¥

."Bá äøòa Búîçå" ãiî !déøîça éhzLà àøáb àeääå ,éåø àìå"øîàiåíéîëçì Cìnä." §¨§¥§©©§¨¦§©¥§©§¥¦¨©£¨¨£¨©Ÿ¤©¤¤©£¨¦
?íéîëç ïàî"íézòä éòãé" .ïðaø¯:eäì øîà .íéLãç òBa÷ìå íéðL øaòì ïéòãBiLäeðééc ©£¨¦©¨©Ÿ§¥¨¦¦¤§¦§©¥¨¦§¦§©¢¨¦¨©§©§¨

:eøîà !éìdlè÷ déì àîéð ?ãéáòð éëéä¯àîéð .ïpéî dì éòáe déøîç déì ÷éñt øçîì ¦¨§¥¦©£¥¥¨¥§©¨§¨¨¨¥¥©§¥¨¥¨¦©¥¨
d÷áL déì¯:Bì eøîà .àúeëìîa äìæìæî à÷,eðöøàî eðéìâå Lc÷nä úéa áøçL íBiî ¥§©¨¨§©§§¨§©§¨¨§¦¤¨©¥©¦§¨§¨¦¥©§¥
äöò äìhéð.úBLôð éðéc ïeãì ïéòãBé eðà ïéàå epnîéaâì ìéæeäéézëeãa éáúéc áàBîe ïBnò ¦§¨¥¨¦¤§¥¨§¦¨¦¥§¨¦§©¥©¨§¨§¦§§©§

àeä è÷Lå åéøeòpî áàBî ïðàL" :áéúëc ,déì eøîà àîòèå .dééãøec ìò áéúéc àøîçk§©§¨§¨¥©§©¥§©§¨¨§¥¦§¦©£©¨¦§¨§Ÿ¥
å åéøîL ìà".øîð àì Bçéøå Ba Bîòè ãîò ïk ìò Cìä àì äìBbáe éìk ìà éìkî ÷øeä àì ¤§¨¨§Ÿ©¦§¦¤¤¦©¨Ÿ¨¨©¥¨©©§§¥Ÿ¨¨

ãiî¯".ùéLøú àúîãà øúL àðLøk åéìà áøwäå"íeL ìò äæ ÷eñt ìk :éåì éaø øîà ¦¨§©¨Ÿ¥¨©§§¨¥¨©§¨¨©§¦¨©©¦¥¦¨¨¤©
.øîàð úBðaø÷"àðLøk"¯,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî eøîà ¨§¨¤¡©©§§¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨

éðôì eáéø÷ä íeìkEíéøkéðôì ìàøNé eáéø÷äL Cøãk äðL éða"øúL" ?E¯eáéø÷ä íeìk §¦§¦§¨¤¨¦§¥¨¨§¤¤¤¦§¦¦§¨¥§¨¤¥¨§¦§¦
éðôì"àúîãà" ?ïéøBú ézL E¯éðôì eða íeìk"LéLøz" ?äîãà çaæî E¯eLnéL íeìk §¨¤§¥¦©§¨¨§¨§¨¤¦§©£¨¨©§¦§¦§
éðôì."äôLéå íäLå LéLøz" :eäa áéúëc äpeäë éãâáa E"ñøî"¯eñøéî íeìkíãaéðôì"àðñøî" ?E¯úBçðîa eñøéî íeìk §¨¤§¦§¥§¨¦§¦§©§¦§Ÿ©§¨§¤¤¤§¥§§¨§¨¤©§§¨§¥§¦§¨
éðôì"ïëeîî" ?E¯éðôì ïçìL eðéëä íeìk" ?Eøîàiå."ïëeîîïëenL ?ïëeîî BîL àø÷ð änìå .ïîä äæ ïëeîî :àðz.úeðòøeôì §¨¤§¨§¥¦ª§¨§¨¤©Ÿ¤§¨¨¨§¨¤¨¨§¨¨¦§¨§§¨¤¨§§¨

.Làøa õôB÷ èBéãääL ïàkî :àðäk áø øîà"úBéäì"Búéáa øøN Léà ìk¯:àáø øîàúBðBLàøä úBøâà àìîìàøéizLð àì ¨©©¨£¨¦¨¤©¤§¥¨Ÿ¦§¨¦Ÿ¥§¥¨©¨¨¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§©¥
ìàøNé ìL ïäéàðBOî;èéìôe ãéøNéøîàdéúéáa äçø÷ eléôà !àèéLt ?"Búéáa øøN Léà ìk úBéäì" ïì øéãLc éàä éàî ¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦¨§¦©©§¨¥¨¦§¨¦Ÿ¥§¥§¦¨£¦¨§¨§¥¥

" !éåäéì àëLcøtíéãé÷t Cìnä ã÷ôéå."?"úìeà Nøôé ìéñëe úòãá äNòé íeøò ìk" áéúëc éàî :áø øîàäNòé íeøò ìk" ©¨©§¨¤¡¥§©§¥©¤¤§¦¦¨©©©¦§¦¨¨©£¤§©©§¦¦§Ÿ¦¤¤¨¨©£¤
"úòãá¯,ãåc äæ".äìeúá äøòð Cìnä éðãàì eL÷áé åéãáò Bì eøîàiå" :áéúëc.déìäéð dúééà ,àzøa déì äåäc ïàî ìk §©©¤¨¦¦§¦©Ÿ§£¨¨§©§©Ÿ¦©¤¤©£¨§¨¨©©£¨¥§©¨©§¨¦£¥

"úìeà Nøôé ìéñëe"¯."íéãé÷t Cìnä ã÷ôéå" :áéúëc ,LBøåLçà äæ.dépéî døîèéà àzøa déì äåäc ïàî ìkLéà"éãeäé §¦¦§Ÿ¦¤¤¤£©§¥¦§¦§©§¥©¤¤§¦¦¨©©£¨¥§©¨¦§§¨¦¥¦§¦
äøéaä ïLeLa äéä.éðéîé Léà"ìò ïlek :àðz ?éðä àðL éàî àlà !ïéîéða ãò ìéæàå déñçéì ,éúà÷ àñeçéì éà ?øîà÷ éàî ¨¨§©©¦¨¦§¦¦©¨¨©¦¦¨¨¨¥§©£¥§¨¥©¦§¨¦¤¨©§¨¨¥¨¨¨©

.eàø÷ð BîL"øéàé ïa"¯ìL íäéðéò øéàäL ïa"éòîL ïa" ;Búlôúa ìàøNé¯ìà òîML ïa"Lé÷ ïa" ;Búlôz¯LéwäLìò §¦§§¤¨¦¥¤¥¦¥¥¤¤¦§¨¥¦§¦¨¤¦§¦¥¤¨©¥§¦¨¤¦¤¦¦©
.Bì eçzôðå íéîçø éøòLéø÷"éãeäé" déì¯àîìà"éðéîé" déì éø÷å ,éúà÷ äãeäéî¯!éúà÷ ïéîéðaî àîìà:ïîçð áø øîà ©£¥©£¦§¦§§¨¥¥§¦©§¨¦§¨¨¨¥§¨¥¥§¦¦©§¨¦¦§¨¦¨¨¥¨©©©§¨

.äéä Bñeîéða øzëeî éëcøî.äãeäéî Bnàå ïéîéðaî åéáà :éåì ïa òLBäé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàúBçtLî :éøîà ïðaøå ¨§§©§¨§¦¨¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦¦¦§¨¦§¦¦§¨§©¨©¨§¦¦§¨
ì ãåc déìè÷ àìc ,éëcøî ãéìéúîc íéøb àðà :úøîBà äãeäé úçtLî .Bæa Bæ úBøbúî.àøb ïa éòîL:äøîà ïéîéða úçtLîe ¦§¨§¦§©©§¨¤¤£¨¨¥§¦§¨¥¨§§©§¨§©¥¨¦§¦§¦¤¥¨¦§©©¦§¨¦¨§¨

éãeäé éì äNò äî .éðéîé éì íléM äîe éãeäé éì äNò äî eàø :àñéb Cãéàì äøîà ìàøNé úñðk :øîà àáø .éúà÷ éàpéî¦©¨¨¥¨¨¨©§¤¤¦§¨¥¨§¨§¦¨¦¨§¤¨¨¦§¦©¦¥¦§¦¦¤¨¨¦§¦
àìã

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

מגילה. מגילה נקראת - פרק ראשון דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dlibn(iriax meil)

éðéöeáaz` e`xiy ,zg` mdipy zpeek xnelk .zephw oirelc - §¦¥
.ditei

ïéia Cìnä áì áBèk éòéáMä íBia'.'iYWe z` `iadl 'ebe xn` ©©§¦¦§¥©¤¤©¨¦¨©§¨¦¤©§¦
:`xnbd dywnàzLä ãò eèàiriayd mei cr -déaì áè àìly ¨©©§¨Ÿ¨¦¥

yexeyg`àøîça.oii dzy mei lk `ld ,oiia -íBé' ,àáø øîà §©§¨¨©¨¨
'éòéáMä`l` ,dzynd inin iriayd meil dpeekd oi`,äéä úaL ©§¦¦©¨¨¨

reaya iriayd mei `edy,miiebl l`xyi oia dn cnll `ae ,
ìàøNiLykïéúBLå ïéìëBà,zay ceaklïéìéçúîxacléøáãa ¤¦§¨¥§¦§¦©§¦¦§¦§¥

úBçaLz éøáãáe äøBz.'dlïéà ïéúBLå ïéìëBàL íéáëBk éãáBò ìáà ¨§¦§¥¦§¨£¨§¥¨¦¤§¦§¦¥
ïéìéçúîxaclúeìôéz éøáãa àlà.dxiare zepf -ïëådid ©§¦¦¤¨§¦§¥¦§§¥

òLø BúBà ìL Búãeòñajke ,zeltiz ixac exaic ,yexeyg` - ¦§¨¤¨¨
,exn`eìlä[icn ipa-],íéøîBàmiypúBàð úBiãî.miyp x`yn ©¨§¦¨¦¨
eìläå[qxt ipa-],íéøîBàd miypdúBàð úBiñøt.olekníäì øîà §©¨§¦©§¦¨¨©¨¤

Ba LnzLî éðàL éìk ,LBøåLçà,[izy`-]éñøt àìå ééãî àì Bðéà £©§¥§¦¤£¦¦§©¥¥Ÿ¨¦¦§Ÿ©§¦
éécNk àlàm`d ,c`n `id d`peBì eøîà .dúBàøì íëðBöø ¤¨©§¦¦§§¤¦§¨¨§

,miaeqnd,ïéà,dze` `ad.äîeøò àäzL ãáìáe ¦¦§©¤§¥£¨
meyn ,zaya dnexr `al minyn dilr xfbpy mrhdeäcîaL¤§¦¨

ããBî íãàL,rx dyery dna ±Bì ïéããBî da.minyn yprp jka - ¤¨¨¥¨§¦
eìàøNé úBða äàéáî äòLøä ézLå äúéäL ãnìî,dzxylïèéLôîe §©¥¤¨§¨©§¦¨§¨¨§¦¨§¦§¨¥©§¦¨

úaMa äëàìî ïäa äNBòå úBîeøòxfbp okle ,oxrvle ozefal ick £§¨¨¤§¨¨©©¨
:`xnbd zwiicn .zaya dnexr `azy dilráéúëc eðééäa xzq`) ©§¦§¦

(`ézLå úà øëæ LBøåLçà Cìnä úîç CLk älàä íéøácä øçà'©©©§¨¦¨¥¤§Ÿ£©©¤¤£©§¥¨©¤©§¦
,'äéìò øæâð øLà úàå äúNò øLà úàåy cnlläúNòL íLk §¥£¤¨¨¨§¥£¤¦§©¨¤¨§¥¤¨§¨

,zaya zenexr l`xyi zepa ciardläéìò øæâð Ckdnexr `al ¨¦§©¨¤¨
.zaya

ézLå äkìnä ïàîzå':`xnbd dywn .'KlOd xacA `Faléãkî ©§¨¥©©§¨©§¦¨¦§©©¤¤¦§¦
éàåä àzöéøtk ,dvext dzid izye ixd -øî øîàclirl(`"r) §¦§¨£©§¨©©

,eðåekúð äøéáò øáãì ïäéðLok m`eéàúà àì àîòè éàî`l ± §¥¤¦§©£¥¨¦§©§©©£¨Ÿ£¨¥
.d`aúòøö da äçøtL ãnìî ,àðéðç øa éñBé éaø øîàdzvx `le ¨©©¦¥©£¦¨§©¥¤¨§¨¨¨©©

.dpebn de`xiyàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -ìàéøáb àa] §©§¦¨¨¨¨©§¦¥
áðæ dì äNòåd`a `l okle ,dndak.[ §¨¨¨¨¨

ãàî Cìnä óö÷iå'qrky rnyn oeyld ltkn .'Fa dxrA Fznge ©¦§Ÿ©¤¤§Ÿ©£¨¨£¨
:`xnbd zxxan .c`néàä élek déa ä÷ìc éànàezng recn - ©©¨§¨¥¥©

.jk lk dxra,àáø øîày meyndéì äçìL,yexeyg`l izyeøa ¨©¨¨¨§¨¥©
àaàc déøééøeäà,ziid xvyla ia` ly miqeqd zeexe` xney - ©§¨¥§©¨

y ,jelnl ie`x epi`y xrap yi`k bdep dz`eàaà,xvyla - ©¨
ely dzynaéúL àøîç àôìà ìá÷ì,yi` sl` cbpk oii dzy - ¨¢¥©§¨©§¨¨¥

éåø àìå.xkzyd `le -àøáb àeääå[dz`-]déøîça éhzLà- §Ÿ¨¥§©©§¨¦§©¥§©§¥
.oiidn dhzydãiî,dixac jlnd rnyyk.'Bá äøòa Búîçå' ¦¨©£¨¨£¨

íéîëçì Cìnä øîàiå'dMlOA zFUrN dn zcM 'ebe miYrd irci ©Ÿ¤©¤¤©£¨¦Ÿ§¥¨¦¦§¨©©£©©§¨
:`xnbd zx`an .'iYWeïàîd md in -ïðaø ,íéîëçinkg - ©§¦©£¨¦©¨¨

mi`xwpy ,l`xyi,'íézòä éòãé'meynòBa÷ìå íéðL øaòì ïéòãBiL Ÿ§¥¨¦¦¤§¦§©¥¨¦§¦§©
.íéLãç¢¨¦

eäì øîà,minkgl yexeyg`éì äeðééc.izye z` il epecz -eøîà ¨©§©§¨¦¨§
,[mdipia minkgd epc-]dìè÷ déì àîéð ,ãéáòð éëéäel xn`p - ¥¦©£¦¥¨¥§¨¨

,dbxdldéøîç déì ÷éñt øçîì,eilrn hrn epii beti -dì éòáe §¨¨¨¦¥©§¥¨¥¨
ïpéîm`e .dzbixda epze` miy`ie ,epz`n dze` yexcie -àîéð ¦¨¥¨

d÷áL déì,dpyiprz l`e ,dl gpd -àúeëìîa äìæìæî à÷yi - ¥§¨¨¨§©§§¨§©§¨
okle .zeklna leflf jkaBì eøîà,minkgdúéa áøçL íBiî ¨§¦¤¨©¥

epnî äöò äìhéð ,eðöøàî eðéìâå Lc÷nä[epnirn-]ïéòãBé eðà ïéàå ©¦§¨§¨¦¥©§¥¦§¨¥¨¦¤§¥¨§¦
,úBLôð éðéc ïeãì.ie`xk oic weqtl epzexyt`a oi`eéaâì ìéæjl-] ¨¦¥§¨¦§©¥

inkg [lv`eäéézëeãa éáúéc áàBîe ïBnòmnewna miayeiy - ©¨§¨§¥§§©§
déicøec ìò áéúéc àøîçkilkn wxed `le eixny lr gpy oiik - §©§¨§¨¦©§©¥

.ie`xk weqtl milekie ,zayein mzrc jkle ,ilkl
:`xnbd zxne`àîòèådtie -déì eøîàyexeyg`l minkgd, §©§¨¨§¥

,di`xdeáéúëc(`i gn dinxi)ìà àeä è÷Lå åéøeòpî áàBî ïðàL' ¦§¦©£©¨¦§¨§Ÿ¥¤
Bîòè ãîò ïk ìò ,Cìä àì äìBbáe éìk ìà éìkî ÷øeä àìå åéøîL§¨¨§Ÿ©¦§¦¤¤¦©¨Ÿ¨¨©¥¨©©§

,'øîð àì Bçéøå Ba.zayein ezrc hwy mc`yky ixd §¥Ÿ¨¨
,dpica miwqet l`xyi inkg oi`y d`xykãiîmixyl dpt ¦¨

xn`py ,eil` miaexwd.'LéLøz àúîãà øúL àðLøk åéìà áøwäå'§©¨Ÿ¥¨©§§¨¥¨©§¨¨©§¦
ìk ,éåì éaø øîàa exkfedy zenydúBðaø÷ íeL ìò ,äæ ÷eñt ¨©©¦¥¦¨¨¤©¨§¨

'àðLøk' ,øîàðy ,'dpy ipa mixk' oewixhepúøMä éëàìî eøîà ¤¡©©§§¨¨§©§£¥©¨¥

éðôì eáéø÷ä íeìk ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôìíéøk E ¦§¥©¨¨¦¤¨§¦§¦§¨¤¨¦
[miyak-]éðôì ìàøNé eáéø÷äL Cøãk äðL éða'øúL' .Eoewixhep §¥¨¨§¤¤¤¦§¦¦§¨¥§¨¤¥¨

,'d iptl mik`lnd exn`y ,'mixez izy'éðôì eáéø÷ä íeìkézL E §¦§¦§¨¤§¥
ïéøBz.l`xyikéðôì eða íeìk ,'àúîãà'äîãà çaæî Ezepaxwl ¦©§¨¨§¨§¨¤¦§©£¨¨

.l`xyikéðôì eLnéL íeìk ,'LéLøz'eäa áéúëc äpeäk éãâáa E- ©§¦§¦§§¨¤§¦§¥§¨¦§¦§
oyegd ipa`a(k gk zeny)eñøéî íeìk ,'ñøî' .'äôLéå íäLå LéLøz'©§¦§Ÿ©§¨§¥¤¤§¥§

-][eqibde eaxiréðôì íãa,E`ly wxfna mc eqibdy l`xyik §¨§¨¤
.gafnd lr wxfdl xyk `die yexwiúBçðîa eñøéî íeìk ,'àðñøî'©§§¨§¥§¦§¨

éðôìE.ozaxwd iptl zegpnd z` ellae eqibdy l`xyik,'ïëeîî' §¨¤§¨
ïçìL eðéëä íeìkmiptd mgl xearéðôìE.l`xyik §¥¦ª§¨§¨¤

ïëeîî øîàiå'.'mixUde KlOd iptlänìå ,ïîä äæ 'ïëeîî' ,àðz ©Ÿ¤§¨¦§¥©¤¤§©¨¦¨¨§¨¤¨¨§¨¨
úeðòøeôì ïëenL ,ïëeîî BîL àø÷ð.urd lr zelzdláø øîà ¦§¨§§¨¤¨§§¨¨©©

ïàkî ,àðäk,cnlpõôB÷ èBéãääLxaclLàøamilecb iptl - ©£¨¦¨¤©¤§¥¨Ÿ
zray oian oexg` okenn dpnp ok iptly weqta ixdy ,epnn
xacl eit gzt ok it lr s`e ,mlekn zegtd didy ,mixyd

.oey`x
'ebe mixtq glWIe',àáø øîà .'Búéáa øøN Léà ìk úBéäìzexb`n ©¦§©§¨¦¦§¨¦Ÿ¥§¥¨©¨¨

y ,dreyid d`a el`àìîìàd z` gly `l eli` -úBøbà ¦§¨¥¦§
úBðBLàøä,elld,èéìôe ãéøN ,ìàøNé ìL ïäéàðBOî øéizLð àì ¨¦Ÿ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦

`le ,mcinydl zexb`d eribdy cin micedid z` micinyn eidy
zepexg` zexb` gelyl zexyt` did `le ,xc` b"il mipiznn eid

lyy xg` la` ,miebd z` micedid ebxdiyzepey`x zexb` g
,el`éøîà,zepicnd ipaéàä éàîef zehy `id dn -ïì øéãLc- ¨§¥©©§¨¦¨

epl glyy,'Búéáa øøN Léà ìk úBéäì'ixd ,jkl ieeiv jixv ike ¦§¨¦Ÿ¥§¥
`ed,àèéLtyäçø÷ eléôà[lty yi`-]éåäéì àëLcøt ,déúéáa §¦¨£¦¨§¨§¥¥©§©§¨¤¡¥

zexb`d eribdyke ,`ed dhey jlny ewiqde ,hilye xy `ed -
.eniiwln eakrzde edeaiygd `l ,micedid z` cinydl

íéãé÷t Cìnä ã÷ôéå'.'dxrp lM z` EvAwie 'ebeéàî ,áø øîà §©§¥©¤¤§¦¦§¦§§¤¨©£¨¨©©©
áéúëc(fh bi ilyn),'úìeà Nøôé ìéñëe úòãá äNòé íeøò ìk',xnelk ¦§¦¨¨©£¤§¨©§¦¦§Ÿ¦¤¤

:x`ane .azkp in cbpkãåc äæ ,'úòãá äNòé íeøò ìk',jlnd ¨¨©£¤§¨©¤¨¦
áéúëcdpwf zrl dy` el eywiayk(a ` '` mikln)åéãáò Bì eøîàiå' ¦§¦©Ÿ§£¨¨

,'äìeúá äøòð Cìnä éðãàì eL÷áée ,zg` dxrp wx ywiayïàî ìk §©§©£Ÿ¦©¤¤©£¨§¨¨©
àzøa déì äåäc[za-]déìäéð dúééàahiz ile` ,eil` d`iad - ©£¨¥§©¨©§¨¦£¥

.eipira,LBøåLçà äæ ,'úìeà Nøôé ìéñëe',mlek z` `iadl deivy §¦¦§Ÿ¦¤¤¤£©§¥
kíéãé÷t Cìnä ã÷ôéå' áéúëce ,'dxrp lM z` EvAwie 'ebeïàî ìk ¦§¦§©§¥©¤¤§¦¦§¦§§¤¨©£¨¨©

dépéî døîèéà ,àzøa déì äåäcerciy ,degwi `ly d`iagd - ©£¨¥§©¨¦§§¨¦¥
.zg` wx xgai seqae olek z` llgiy

'åâå äøéaä ïLeLa äéä éãeäé Léà'oA irnW oA xi`i oA ikCxn FnWE ¦§¦¨¨§¨©¦¨§¨§¢©¤¨¦¤¦§¦¤
Wiw'éðéîé Léà:`xnbd zl`ey .oinipa hayn -øîà÷ éàîjka ¦¦§¦¦©¨¨©

.eqegi `iadyéúà÷ àñeçéì éà,eqegi yxtl -(ìéæàå) déñçéì ¦§¦¨¨¨¥§©£¥
éðä àðL éàî (àlà) .ïéîéða ãò [ìéæéìå].xikfdy el` zeny ± §¥¦©¦§¨¦¤¨©§¨¨¥

ck `l` ,eqegi yxit `l ok` :`xnbd zx`anàðz,`ziixaa ¨¨
zenydyBîL ìò ïlekikcxn ly,'øéàé ïa' ,eàø÷ðepiidïaøéàäL ¨©§¦§§¤¨¦¥¤¥¦

ìà òîML ïa ,'éòîL ïa' .Búlôúa ìàøNé ìL íäéðéòz`ïa' .Búlôz ¥¥¤¤¦§¨¥¦§¦¨¤¦§¦¥¤¨©¥§¦¨¤
íéîçø éøòL ìò LéwäL ,'Lé÷,dxifbd zrya elrppy.Bì eçzôðå ¦¤¦¦©©£¥©£¦§¦§§

dligza :`xnbd dywndéì éø÷Wi`' ikcxnl,'éãeäéoeyln ¨¥¥¦§¦
,dcediî àîìàhayéúà÷ äãeäé,[`a-]åjynda,'éðéîé' déì éø÷ ©§¨¦§¨¨¨¥§¨¥¥§¦¦

î àîìàhay.éúà÷ ïéîéða:`xnbd zvxzn,ïîçð áø øîà'icedi' ©§¨¦¦§¨¦¨¨¥¨©©©§¨
`l` ,dcedin `ay dpeekd oi`Bñeîéða øzëeî éëcøîlra - ¨§§©§¨§¦

mi`p zeny,äéä:sqep uexiz .mdn cg` dfeäðç øa øa äaø øîà ¨¨¨©©¨©©¨¨
,éåì ïa òLBäé éaø øîày meyn 'ipini'e 'icedi' `xwpåéáàdid ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦

Bnàå ,ïéîéðaîdzid.äãeäéî:sqep uexiz,éøîà ïðaøådid ok` ¦¦§¨¦§¦¦§¨§©¨¨¨§¥
y `l` ,oinipan e`venúBçtLîoinipae dcediBæa Bæ úBøbúîin ¦§¨¦§¨§

,ikcxn zcill mxbãéléúîc íéøb àðà ,úøîBà äãeäé úçtLî¦§©©§¨¤¤£¨¨¦§¦§©¥
,éëcøîmeynì ãåc déìè÷ àìcàøb ïa éòîL,zeklna cxny s` ¨§§©§Ÿ©§¥¨¦§¦§¦¤¥¨

.ikcxn epnn `vie,éúà÷ éàpéî ,äøîà ïéîéða úçtLîerxfn `ay ¦§©©¦§¨¦¨§¨¦¨¥¨¨¥
.oinipa

,øîà àáø,jk yexcl yiäøîà ìàøNé úñðke ,el` zepeylCãéàì ¨¨¨©§¤¤¦§¨¥¨§¨§¦¨
àñéb,dxn` jke ,i`pbl xnelk ,xg` cvl -äî eàøxrvéì äNò ¦¨§¤¨¨¦

d jlnd cecéãeäé,dcedin -äîedrxéì íléMd jlnd le`yéðéîé §¦©¦¥¦§¦¦
.oinipan -

:`xnbd zx`an,éãeäé éì äNò äî¤¨¨¦§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124



קכט izni`na cenr ai sc ± oey`x wxtziprz
éðéöåá=ze`xdl xne` `ed .zt`ep efe s`ep df ,envr oin eze`ac ,xnelk .zephw oirelc

.diteia elkzqiy dpekzp jkl `ide ,ditei z`éàåä àúöéøôÐ.dzid dvextãîìî
úòøö äá äçøôùÐziytgd zia ayie" aizke "dilr xfbp xy`"n inlyexia silie

'd zian xfbp ik rxevnzrxv oldl dn ,(ek 'a minid ixac) "Ð.zrxv o`k s`

äéøééøåäà=.miqeqd ixneyàôìà ìá÷ì
éúù àøîçÐ.(d l`ipc) eilr aezkd cird ok

äéì ÷éñôÐ.eilrn hrn epii bitiäééãøåã ìò
=.eixny lräéì åøîà àîòèåÐexn` dtie

ezrc hwy mc`dy jezny ,`ed ok i`cec ,el

eixerpn a`en op`y" xn`py ,eilr zayein

ok lr" `xwc ditiqe "eixny l` `ed hweye

."xnp `l egixe ea enrh cnrìò äæ ÷åñô
øîàð úåðáø÷Ð""eil` aexwdeÐzaxwd oeyl

jexa yecwd iptl exikfd zxyd ik`ln .oaxw

eiptl l`xyi eaixwdy zepaxwd z` `ed

jelnze xzq` `aze ,izyea dnwp mdl zeyrl

.dizgzàðùøëÐmixk jiptl eaixwd melk

.dpy ipaøúùÐ.mixez izyñøîÐeqxiny

ie`x `di `l aeye yxwi `ly ,mcd z`

.dwixflàðñøîÐ.olleal zegpna eqxin

.qibn oeyl qxnnúåðòøåôì ïëåîÐcner

.ielz zeidlùàøá õôå÷ èåéãääù ïàëîÐ

`ed rexb `nl` ,seqal aezkd eze` dpn ixdy

.y`xa utw `ede ,oleknà àìîìàúåøâ
úåðåùàøÐ.zene`d ipira dhey oda wfgedy

èéìôå ãéøù ìàøùé éàðåùî øééúùð àìÐ

zexb`a jlnd zevna obxedl oixdnn eidy

.crend meil mipiznn eid `le ,zeirvn`d

ïì øãùã éàä éàî éøîàÐ:zene`d mixne`

xxey yi` lk zeidl epl xnel glyy df dn

eziaa.eziaa xxey ocxbd s`y ?àëùãøô=

.cibpe ciwtäøòðÐdxrp `l` ywia `l cec

ile` eza z` eigelyl d`xd mc` lk ,zg`

z` uawl dev ,liqk yexeyg`e .eipira ahiz

olekÐz`e ,zg` `l` gwi `ly oircei lkd

`zxa dil dedc o`n .lrai olekÐ.dxnhn

äéä åñåîéðá øúëåîÐqenip .oi`p zenyaÐ

.oei oeyla myéëä àìà ,ïðéñøâ àì [éøòð]
:ïðéñøâïá òùåäé éáø øîà äðç øá øá äáø øîà

.'åë éåì
àìã

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

äçøôùaizkc "xfbp"n izye iab aizkc "xfbp" opitlic yxtn inlyexia Ð zrxv da

'd zian xfbp" dia aizkc ,rxhvpyk difer iab.(ek 'a minid ixac) "

ìéæ"xgyd zltz" wxt `dc :dywe Ð `xngk ediizkeca iazic a`ene oenr iabl

yxit jkl !elalae aixgpq `a `lde ?ayei enewna oenr ike :jixt (`,gk zekxa)

`l inp `xwc ,cegl a`en `kd opiqxbc mz epax

zekxaae ."a`en op`y" aizkc ,a`en `l` xikfd

exizd mrhd dfne ,oenr `l` opiqxb `l inp

ixbc rnyn la` .ldwa `al ipenrd xb dcedil

lala `ly itl ldwa `al xizdl evx `l jpi`

:dyw ,edine a`en lala `le mixvn aixgpq

aixgpqy ,iz`ady dze`a ,rnyn zekxaac

dlbdy oze`a edl aiyg dinxiae ,oenr lala

oey`x did aixgpqy itl :xnel yie !xvpckeap

xiq`e" aizk eilre ,eny lr lkd `xwp Ð lalay

i`ce la` ,"izqey mdizecizre minr zeleab

.xvpckeap ici lr did oaxegd xwir

ïëåîîdidy itle ,l`ipc didy yxcn yi Ð

`ly epnn dlecb dzidy zixyl ieyp

.ok zeyrl uri ,epeylk xacl dtekl leki did
lk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.éðéöeáaíBia"".ïéia Cìnä áì áBèk éòéáMäehà §¦¥©©§¦¦§¥©¤¤©¨¦©
íBé :àáø øîà ?àøîça déaì áè àì àzLä ãò©¨§¨Ÿ©¦¥§©§¨¨©¨¨

éòéáMä.äéä úaLïéìéçúî ,ïéúBLå ïéìëBà ìàøNiL ©§¦¦©¨¨¨¤¦§¨¥§¦§¦©§¦¦
.úBçaLú éøáãáe äøBú éøáãaíìBòä úBneà ìáà §¦§¥¨§¦§¥¦§¨£¨¨¨

.úeìôéú éøáãa àlà ïéìéçúî ïéà ,íéúBLå ïéìëBàL¤§¦§¦¥©§¦¦¤¨§¦§¥¦§
òLø BúBà ìL Búceòña ïëåúBiãî :íéøîBà eìlä §¥¦§¨¤¨¨©¨§¦¨¦

;úBàðíäì øîà ,úBàð úBiñøt :íéøîBà eìläå ¨§©¨§¦©§¦¨¨©¨¤
Ba LnzLî éðàL éìk :LBøåLçàéiãî àì Bðéà £©§¥§¦¤£¦¦§©¥¥Ÿ¨¦¦

.éicNk àlà éñøt àìå:Bì eøîà ?dúBàøì íëðBöø §Ÿ©§¦¤¨©§¦¦§§¤¦§¨¨§
.äneøò àäzL ãáìáe ,ïéàäcîaLããBî íãàL ¦¦§©¤§¥£¨¤§¦¨¤¨¨¥

nìî ,Bì ïéããBî daäàéáî äòLøä ézLå äúéäL ã ¨§¦§©¥¤¨§¨©§¦¨§¨¨§¦¨
äëàìî ïäa äNBòå úBneøò ïúèéLôîe ìàøNé úBða§¦§¨¥©§¦¨¨£§¨¨¤§¨¨

.úaLaCLk älàä íéøácä øçà" :áéúëc eðééäå §©¨§©§¦§¦©©©§¨¦¨¥¤§Ÿ
"äéìò øæâð øLà úàå äúNò øLà úàå ézLå úà øëæ LBøåLçà Cìnä úîç¯íLk £©©¤¤£©§¥¨©¤©§¦§¥£¤¨¨¨§¥£¤¦§©¨¤¨§¥

äúNòL" .äéìò øæâð Ckïàîzå."ézLå äkìnäc ,éàåä àúöéøt éãkîøî øîà:ïäéðL ¤¨§¨¨¦§©¨¤¨©§¨¥©©§¨©§¦¦§¦§¦¨¨£©§¨©¨§¥¤
.eðåekúð äøéáò øáãìda äçøtL ãnìî :àðéðç øa éñBé éaø øîà ?éàúà àì àîòè éàî ¦§©£¥¨¦§©§©©§¨Ÿ£¨¦¨©©¦¥©£¦¨§©¥¤¨§¨¨

.úòøöàa :àðz àúéðúîa" .áðæ dì äNòå ìàéøábóö÷iåãàî Cìnä."déa ä÷ìc éànà ¨©©§©§¦¨¨¨¨©§¦¥§¨¨¨¨¨©¦§Ÿ©¤¤§Ÿ©©¨§¨¥
,éúL àøîç àôìà ìá÷ì àaà !àaàc déøééøeäà øa déì äçìL :àáø øîà ?éàä élek¥©¨©¨¨¨§¨¥©©§¨¥§©¨©¨¨¢¥©§¨©§¨§¥

."Bá äøòa Búîçå" ãiî !déøîça éhzLà àøáb àeääå ,éåø àìå"øîàiåíéîëçì Cìnä." §¨§¥§©©§¨¦§©¥§©§¥¦¨©£¨¨£¨©Ÿ¤©¤¤©£¨¦
?íéîëç ïàî"íézòä éòãé" .ïðaø¯:eäì øîà .íéLãç òBa÷ìå íéðL øaòì ïéòãBiLäeðééc ©£¨¦©¨©Ÿ§¥¨¦¦¤§¦§©¥¨¦§¦§©¢¨¦¨©§©§¨

:eøîà !éìdlè÷ déì àîéð ?ãéáòð éëéä¯àîéð .ïpéî dì éòáe déøîç déì ÷éñt øçîì ¦¨§¥¦©£¥¥¨¥§©¨§¨¨¨¥¥©§¥¨¥¨¦©¥¨
d÷áL déì¯:Bì eøîà .àúeëìîa äìæìæî à÷,eðöøàî eðéìâå Lc÷nä úéa áøçL íBiî ¥§©¨¨§©§§¨§©§¨¨§¦¤¨©¥©¦§¨§¨¦¥©§¥
äöò äìhéð.úBLôð éðéc ïeãì ïéòãBé eðà ïéàå epnîéaâì ìéæeäéézëeãa éáúéc áàBîe ïBnò ¦§¨¥¨¦¤§¥¨§¦¨¦¥§¨¦§©¥©¨§¨§¦§§©§

àeä è÷Lå åéøeòpî áàBî ïðàL" :áéúëc ,déì eøîà àîòèå .dééãøec ìò áéúéc àøîçk§©§¨§¨¥©§©¥§©§¨¨§¥¦§¦©£©¨¦§¨§Ÿ¥
å åéøîL ìà".øîð àì Bçéøå Ba Bîòè ãîò ïk ìò Cìä àì äìBbáe éìk ìà éìkî ÷øeä àì ¤§¨¨§Ÿ©¦§¦¤¤¦©¨Ÿ¨¨©¥¨©©§§¥Ÿ¨¨

ãiî¯".ùéLøú àúîãà øúL àðLøk åéìà áøwäå"íeL ìò äæ ÷eñt ìk :éåì éaø øîà ¦¨§©¨Ÿ¥¨©§§¨¥¨©§¨¨©§¦¨©©¦¥¦¨¨¤©
.øîàð úBðaø÷"àðLøk"¯,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî eøîà ¨§¨¤¡©©§§¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨

éðôì eáéø÷ä íeìkEíéøkéðôì ìàøNé eáéø÷äL Cøãk äðL éða"øúL" ?E¯eáéø÷ä íeìk §¦§¦§¨¤¨¦§¥¨¨§¤¤¤¦§¦¦§¨¥§¨¤¥¨§¦§¦
éðôì"àúîãà" ?ïéøBú ézL E¯éðôì eða íeìk"LéLøz" ?äîãà çaæî E¯eLnéL íeìk §¨¤§¥¦©§¨¨§¨§¨¤¦§©£¨¨©§¦§¦§
éðôì."äôLéå íäLå LéLøz" :eäa áéúëc äpeäë éãâáa E"ñøî"¯eñøéî íeìkíãaéðôì"àðñøî" ?E¯úBçðîa eñøéî íeìk §¨¤§¦§¥§¨¦§¦§©§¦§Ÿ©§¨§¤¤¤§¥§§¨§¨¤©§§¨§¥§¦§¨
éðôì"ïëeîî" ?E¯éðôì ïçìL eðéëä íeìk" ?Eøîàiå."ïëeîîïëenL ?ïëeîî BîL àø÷ð änìå .ïîä äæ ïëeîî :àðz.úeðòøeôì §¨¤§¨§¥¦ª§¨§¨¤©Ÿ¤§¨¨¨§¨¤¨¨§¨¨¦§¨§§¨¤¨§§¨

.Làøa õôB÷ èBéãääL ïàkî :àðäk áø øîà"úBéäì"Búéáa øøN Léà ìk¯:àáø øîàúBðBLàøä úBøâà àìîìàøéizLð àì ¨©©¨£¨¦¨¤©¤§¥¨Ÿ¦§¨¦Ÿ¥§¥¨©¨¨¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§©¥
ìàøNé ìL ïäéàðBOî;èéìôe ãéøNéøîàdéúéáa äçø÷ eléôà !àèéLt ?"Búéáa øøN Léà ìk úBéäì" ïì øéãLc éàä éàî ¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦¨§¦©©§¨¥¨¦§¨¦Ÿ¥§¥§¦¨£¦¨§¨§¥¥

" !éåäéì àëLcøtíéãé÷t Cìnä ã÷ôéå."?"úìeà Nøôé ìéñëe úòãá äNòé íeøò ìk" áéúëc éàî :áø øîàäNòé íeøò ìk" ©¨©§¨¤¡¥§©§¥©¤¤§¦¦¨©©©¦§¦¨¨©£¤§©©§¦¦§Ÿ¦¤¤¨¨©£¤
"úòãá¯,ãåc äæ".äìeúá äøòð Cìnä éðãàì eL÷áé åéãáò Bì eøîàiå" :áéúëc.déìäéð dúééà ,àzøa déì äåäc ïàî ìk §©©¤¨¦¦§¦©Ÿ§£¨¨§©§©Ÿ¦©¤¤©£¨§¨¨©©£¨¥§©¨©§¨¦£¥

"úìeà Nøôé ìéñëe"¯."íéãé÷t Cìnä ã÷ôéå" :áéúëc ,LBøåLçà äæ.dépéî døîèéà àzøa déì äåäc ïàî ìkLéà"éãeäé §¦¦§Ÿ¦¤¤¤£©§¥¦§¦§©§¥©¤¤§¦¦¨©©£¨¥§©¨¦§§¨¦¥¦§¦
äøéaä ïLeLa äéä.éðéîé Léà"ìò ïlek :àðz ?éðä àðL éàî àlà !ïéîéða ãò ìéæàå déñçéì ,éúà÷ àñeçéì éà ?øîà÷ éàî ¨¨§©©¦¨¦§¦¦©¨¨©¦¦¨¨¨¥§©£¥§¨¥©¦§¨¦¤¨©§¨¨¥¨¨¨©

.eàø÷ð BîL"øéàé ïa"¯ìL íäéðéò øéàäL ïa"éòîL ïa" ;Búlôúa ìàøNé¯ìà òîML ïa"Lé÷ ïa" ;Búlôz¯LéwäLìò §¦§§¤¨¦¥¤¥¦¥¥¤¤¦§¨¥¦§¦¨¤¦§¦¥¤¨©¥§¦¨¤¦¤¦¦©
.Bì eçzôðå íéîçø éøòLéø÷"éãeäé" déì¯àîìà"éðéîé" déì éø÷å ,éúà÷ äãeäéî¯!éúà÷ ïéîéðaî àîìà:ïîçð áø øîà ©£¥©£¦§¦§§¨¥¥§¦©§¨¦§¨¨¨¥§¨¥¥§¦¦©§¨¦¦§¨¦¨¨¥¨©©©§¨

.äéä Bñeîéða øzëeî éëcøî.äãeäéî Bnàå ïéîéðaî åéáà :éåì ïa òLBäé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàúBçtLî :éøîà ïðaøå ¨§§©§¨§¦¨¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦¦¦§¨¦§¦¦§¨§©¨©¨§¦¦§¨
ì ãåc déìè÷ àìc ,éëcøî ãéìéúîc íéøb àðà :úøîBà äãeäé úçtLî .Bæa Bæ úBøbúî.àøb ïa éòîL:äøîà ïéîéða úçtLîe ¦§¨§¦§©©§¨¤¤£¨¨¥§¦§¨¥¨§§©§¨§©¥¨¦§¦§¦¤¥¨¦§©©¦§¨¦¨§¨

éãeäé éì äNò äî .éðéîé éì íléM äîe éãeäé éì äNò äî eàø :àñéb Cãéàì äøîà ìàøNé úñðk :øîà àáø .éúà÷ éàpéî¦©¨¨¥¨¨¨©§¤¤¦§¨¥¨§¨§¦¨¦¨§¤¨¨¦§¦©¦¥¦§¦¦¤¨¨¦§¦
àìã

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dlibn(iriax meil)

éðéöeáaz` e`xiy ,zg` mdipy zpeek xnelk .zephw oirelc - §¦¥
.ditei

ïéia Cìnä áì áBèk éòéáMä íBia'.'iYWe z` `iadl 'ebe xn` ©©§¦¦§¥©¤¤©¨¦¨©§¨¦¤©§¦
:`xnbd dywnàzLä ãò eèàiriayd mei cr -déaì áè àìly ¨©©§¨Ÿ¨¦¥

yexeyg`àøîça.oii dzy mei lk `ld ,oiia -íBé' ,àáø øîà §©§¨¨©¨¨
'éòéáMä`l` ,dzynd inin iriayd meil dpeekd oi`,äéä úaL ©§¦¦©¨¨¨

reaya iriayd mei `edy,miiebl l`xyi oia dn cnll `ae ,
ìàøNiLykïéúBLå ïéìëBà,zay ceaklïéìéçúîxacléøáãa ¤¦§¨¥§¦§¦©§¦¦§¦§¥

úBçaLz éøáãáe äøBz.'dlïéà ïéúBLå ïéìëBàL íéáëBk éãáBò ìáà ¨§¦§¥¦§¨£¨§¥¨¦¤§¦§¦¥
ïéìéçúîxaclúeìôéz éøáãa àlà.dxiare zepf -ïëådid ©§¦¦¤¨§¦§¥¦§§¥

òLø BúBà ìL Búãeòñajke ,zeltiz ixac exaic ,yexeyg` - ¦§¨¤¨¨
,exn`eìlä[icn ipa-],íéøîBàmiypúBàð úBiãî.miyp x`yn ©¨§¦¨¦¨
eìläå[qxt ipa-],íéøîBàd miypdúBàð úBiñøt.olekníäì øîà §©¨§¦©§¦¨¨©¨¤

Ba LnzLî éðàL éìk ,LBøåLçà,[izy`-]éñøt àìå ééãî àì Bðéà £©§¥§¦¤£¦¦§©¥¥Ÿ¨¦¦§Ÿ©§¦
éécNk àlàm`d ,c`n `id d`peBì eøîà .dúBàøì íëðBöø ¤¨©§¦¦§§¤¦§¨¨§

,miaeqnd,ïéà,dze` `ad.äîeøò àäzL ãáìáe ¦¦§©¤§¥£¨
meyn ,zaya dnexr `al minyn dilr xfbpy mrhdeäcîaL¤§¦¨

ããBî íãàL,rx dyery dna ±Bì ïéããBî da.minyn yprp jka - ¤¨¨¥¨§¦
eìàøNé úBða äàéáî äòLøä ézLå äúéäL ãnìî,dzxylïèéLôîe §©¥¤¨§¨©§¦¨§¨¨§¦¨§¦§¨¥©§¦¨

úaMa äëàìî ïäa äNBòå úBîeøòxfbp okle ,oxrvle ozefal ick £§¨¨¤§¨¨©©¨
:`xnbd zwiicn .zaya dnexr `azy dilráéúëc eðééäa xzq`) ©§¦§¦

(`ézLå úà øëæ LBøåLçà Cìnä úîç CLk älàä íéøácä øçà'©©©§¨¦¨¥¤§Ÿ£©©¤¤£©§¥¨©¤©§¦
,'äéìò øæâð øLà úàå äúNò øLà úàåy cnlläúNòL íLk §¥£¤¨¨¨§¥£¤¦§©¨¤¨§¥¤¨§¨

,zaya zenexr l`xyi zepa ciardläéìò øæâð Ckdnexr `al ¨¦§©¨¤¨
.zaya

ézLå äkìnä ïàîzå':`xnbd dywn .'KlOd xacA `Faléãkî ©§¨¥©©§¨©§¦¨¦§©©¤¤¦§¦
éàåä àzöéøtk ,dvext dzid izye ixd -øî øîàclirl(`"r) §¦§¨£©§¨©©

,eðåekúð äøéáò øáãì ïäéðLok m`eéàúà àì àîòè éàî`l ± §¥¤¦§©£¥¨¦§©§©©£¨Ÿ£¨¥
.d`aúòøö da äçøtL ãnìî ,àðéðç øa éñBé éaø øîàdzvx `le ¨©©¦¥©£¦¨§©¥¤¨§¨¨¨©©

.dpebn de`xiyàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -ìàéøáb àa] §©§¦¨¨¨¨©§¦¥
áðæ dì äNòåd`a `l okle ,dndak.[ §¨¨¨¨¨

ãàî Cìnä óö÷iå'qrky rnyn oeyld ltkn .'Fa dxrA Fznge ©¦§Ÿ©¤¤§Ÿ©£¨¨£¨
:`xnbd zxxan .c`néàä élek déa ä÷ìc éànàezng recn - ©©¨§¨¥¥©

.jk lk dxra,àáø øîày meyndéì äçìL,yexeyg`l izyeøa ¨©¨¨¨§¨¥©
àaàc déøééøeäà,ziid xvyla ia` ly miqeqd zeexe` xney - ©§¨¥§©¨

y ,jelnl ie`x epi`y xrap yi`k bdep dz`eàaà,xvyla - ©¨
ely dzynaéúL àøîç àôìà ìá÷ì,yi` sl` cbpk oii dzy - ¨¢¥©§¨©§¨¨¥

éåø àìå.xkzyd `le -àøáb àeääå[dz`-]déøîça éhzLà- §Ÿ¨¥§©©§¨¦§©¥§©§¥
.oiidn dhzydãiî,dixac jlnd rnyyk.'Bá äøòa Búîçå' ¦¨©£¨¨£¨

íéîëçì Cìnä øîàiå'dMlOA zFUrN dn zcM 'ebe miYrd irci ©Ÿ¤©¤¤©£¨¦Ÿ§¥¨¦¦§¨©©£©©§¨
:`xnbd zx`an .'iYWeïàîd md in -ïðaø ,íéîëçinkg - ©§¦©£¨¦©¨¨

mi`xwpy ,l`xyi,'íézòä éòãé'meynòBa÷ìå íéðL øaòì ïéòãBiL Ÿ§¥¨¦¦¤§¦§©¥¨¦§¦§©
.íéLãç¢¨¦

eäì øîà,minkgl yexeyg`éì äeðééc.izye z` il epecz -eøîà ¨©§©§¨¦¨§
,[mdipia minkgd epc-]dìè÷ déì àîéð ,ãéáòð éëéäel xn`p - ¥¦©£¦¥¨¥§¨¨

,dbxdldéøîç déì ÷éñt øçîì,eilrn hrn epii beti -dì éòáe §¨¨¨¦¥©§¥¨¥¨
ïpéîm`e .dzbixda epze` miy`ie ,epz`n dze` yexcie -àîéð ¦¨¥¨

d÷áL déì,dpyiprz l`e ,dl gpd -àúeëìîa äìæìæî à÷yi - ¥§¨¨¨§©§§¨§©§¨
okle .zeklna leflf jkaBì eøîà,minkgdúéa áøçL íBiî ¨§¦¤¨©¥

epnî äöò äìhéð ,eðöøàî eðéìâå Lc÷nä[epnirn-]ïéòãBé eðà ïéàå ©¦§¨§¨¦¥©§¥¦§¨¥¨¦¤§¥¨§¦
,úBLôð éðéc ïeãì.ie`xk oic weqtl epzexyt`a oi`eéaâì ìéæjl-] ¨¦¥§¨¦§©¥

inkg [lv`eäéézëeãa éáúéc áàBîe ïBnòmnewna miayeiy - ©¨§¨§¥§§©§
déicøec ìò áéúéc àøîçkilkn wxed `le eixny lr gpy oiik - §©§¨§¨¦©§©¥

.ie`xk weqtl milekie ,zayein mzrc jkle ,ilkl
:`xnbd zxne`àîòèådtie -déì eøîàyexeyg`l minkgd, §©§¨¨§¥

,di`xdeáéúëc(`i gn dinxi)ìà àeä è÷Lå åéøeòpî áàBî ïðàL' ¦§¦©£©¨¦§¨§Ÿ¥¤
Bîòè ãîò ïk ìò ,Cìä àì äìBbáe éìk ìà éìkî ÷øeä àìå åéøîL§¨¨§Ÿ©¦§¦¤¤¦©¨Ÿ¨¨©¥¨©©§

,'øîð àì Bçéøå Ba.zayein ezrc hwy mc`yky ixd §¥Ÿ¨¨
,dpica miwqet l`xyi inkg oi`y d`xykãiîmixyl dpt ¦¨

xn`py ,eil` miaexwd.'LéLøz àúîãà øúL àðLøk åéìà áøwäå'§©¨Ÿ¥¨©§§¨¥¨©§¨¨©§¦
ìk ,éåì éaø øîàa exkfedy zenydúBðaø÷ íeL ìò ,äæ ÷eñt ¨©©¦¥¦¨¨¤©¨§¨

'àðLøk' ,øîàðy ,'dpy ipa mixk' oewixhepúøMä éëàìî eøîà ¤¡©©§§¨¨§©§£¥©¨¥

éðôì eáéø÷ä íeìk ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôìíéøk E ¦§¥©¨¨¦¤¨§¦§¦§¨¤¨¦
[miyak-]éðôì ìàøNé eáéø÷äL Cøãk äðL éða'øúL' .Eoewixhep §¥¨¨§¤¤¤¦§¦¦§¨¥§¨¤¥¨

,'d iptl mik`lnd exn`y ,'mixez izy'éðôì eáéø÷ä íeìkézL E §¦§¦§¨¤§¥
ïéøBz.l`xyikéðôì eða íeìk ,'àúîãà'äîãà çaæî Ezepaxwl ¦©§¨¨§¨§¨¤¦§©£¨¨

.l`xyikéðôì eLnéL íeìk ,'LéLøz'eäa áéúëc äpeäk éãâáa E- ©§¦§¦§§¨¤§¦§¥§¨¦§¦§
oyegd ipa`a(k gk zeny)eñøéî íeìk ,'ñøî' .'äôLéå íäLå LéLøz'©§¦§Ÿ©§¨§¥¤¤§¥§

-][eqibde eaxiréðôì íãa,E`ly wxfna mc eqibdy l`xyik §¨§¨¤
.gafnd lr wxfdl xyk `die yexwiúBçðîa eñøéî íeìk ,'àðñøî'©§§¨§¥§¦§¨

éðôìE.ozaxwd iptl zegpnd z` ellae eqibdy l`xyik,'ïëeîî' §¨¤§¨
ïçìL eðéëä íeìkmiptd mgl xearéðôìE.l`xyik §¥¦ª§¨§¨¤

ïëeîî øîàiå'.'mixUde KlOd iptlänìå ,ïîä äæ 'ïëeîî' ,àðz ©Ÿ¤§¨¦§¥©¤¤§©¨¦¨¨§¨¤¨¨§¨¨
úeðòøeôì ïëenL ,ïëeîî BîL àø÷ð.urd lr zelzdláø øîà ¦§¨§§¨¤¨§§¨¨©©

ïàkî ,àðäk,cnlpõôB÷ èBéãääLxaclLàøamilecb iptl - ©£¨¦¨¤©¤§¥¨Ÿ
zray oian oexg` okenn dpnp ok iptly weqta ixdy ,epnn
xacl eit gzt ok it lr s`e ,mlekn zegtd didy ,mixyd

.oey`x
'ebe mixtq glWIe',àáø øîà .'Búéáa øøN Léà ìk úBéäìzexb`n ©¦§©§¨¦¦§¨¦Ÿ¥§¥¨©¨¨

y ,dreyid d`a el`àìîìàd z` gly `l eli` -úBøbà ¦§¨¥¦§
úBðBLàøä,elld,èéìôe ãéøN ,ìàøNé ìL ïäéàðBOî øéizLð àì ¨¦Ÿ¦§©¥¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦

`le ,mcinydl zexb`d eribdy cin micedid z` micinyn eidy
zepexg` zexb` gelyl zexyt` did `le ,xc` b"il mipiznn eid

lyy xg` la` ,miebd z` micedid ebxdiyzepey`x zexb` g
,el`éøîà,zepicnd ipaéàä éàîef zehy `id dn -ïì øéãLc- ¨§¥©©§¨¦¨

epl glyy,'Búéáa øøN Léà ìk úBéäì'ixd ,jkl ieeiv jixv ike ¦§¨¦Ÿ¥§¥
`ed,àèéLtyäçø÷ eléôà[lty yi`-]éåäéì àëLcøt ,déúéáa §¦¨£¦¨§¨§¥¥©§©§¨¤¡¥

zexb`d eribdyke ,`ed dhey jlny ewiqde ,hilye xy `ed -
.eniiwln eakrzde edeaiygd `l ,micedid z` cinydl

íéãé÷t Cìnä ã÷ôéå'.'dxrp lM z` EvAwie 'ebeéàî ,áø øîà §©§¥©¤¤§¦¦§¦§§¤¨©£¨¨©©©
áéúëc(fh bi ilyn),'úìeà Nøôé ìéñëe úòãá äNòé íeøò ìk',xnelk ¦§¦¨¨©£¤§¨©§¦¦§Ÿ¦¤¤

:x`ane .azkp in cbpkãåc äæ ,'úòãá äNòé íeøò ìk',jlnd ¨¨©£¤§¨©¤¨¦
áéúëcdpwf zrl dy` el eywiayk(a ` '` mikln)åéãáò Bì eøîàiå' ¦§¦©Ÿ§£¨¨

,'äìeúá äøòð Cìnä éðãàì eL÷áée ,zg` dxrp wx ywiayïàî ìk §©§©£Ÿ¦©¤¤©£¨§¨¨©
àzøa déì äåäc[za-]déìäéð dúééàahiz ile` ,eil` d`iad - ©£¨¥§©¨©§¨¦£¥

.eipira,LBøåLçà äæ ,'úìeà Nøôé ìéñëe',mlek z` `iadl deivy §¦¦§Ÿ¦¤¤¤£©§¥
kíéãé÷t Cìnä ã÷ôéå' áéúëce ,'dxrp lM z` EvAwie 'ebeïàî ìk ¦§¦§©§¥©¤¤§¦¦§¦§§¤¨©£¨¨©

dépéî døîèéà ,àzøa déì äåäcerciy ,degwi `ly d`iagd - ©£¨¥§©¨¦§§¨¦¥
.zg` wx xgai seqae olek z` llgiy

'åâå äøéaä ïLeLa äéä éãeäé Léà'oA irnW oA xi`i oA ikCxn FnWE ¦§¦¨¨§¨©¦¨§¨§¢©¤¨¦¤¦§¦¤
Wiw'éðéîé Léà:`xnbd zl`ey .oinipa hayn -øîà÷ éàîjka ¦¦§¦¦©¨¨©

.eqegi `iadyéúà÷ àñeçéì éà,eqegi yxtl -(ìéæàå) déñçéì ¦§¦¨¨¨¥§©£¥
éðä àðL éàî (àlà) .ïéîéða ãò [ìéæéìå].xikfdy el` zeny ± §¥¦©¦§¨¦¤¨©§¨¨¥

ck `l` ,eqegi yxit `l ok` :`xnbd zx`anàðz,`ziixaa ¨¨
zenydyBîL ìò ïlekikcxn ly,'øéàé ïa' ,eàø÷ðepiidïaøéàäL ¨©§¦§§¤¨¦¥¤¥¦

ìà òîML ïa ,'éòîL ïa' .Búlôúa ìàøNé ìL íäéðéòz`ïa' .Búlôz ¥¥¤¤¦§¨¥¦§¦¨¤¦§¦¥¤¨©¥§¦¨¤
íéîçø éøòL ìò LéwäL ,'Lé÷,dxifbd zrya elrppy.Bì eçzôðå ¦¤¦¦©©£¥©£¦§¦§§

dligza :`xnbd dywndéì éø÷Wi`' ikcxnl,'éãeäéoeyln ¨¥¥¦§¦
,dcediî àîìàhayéúà÷ äãeäé,[`a-]åjynda,'éðéîé' déì éø÷ ©§¨¦§¨¨¨¥§¨¥¥§¦¦

î àîìàhay.éúà÷ ïéîéða:`xnbd zvxzn,ïîçð áø øîà'icedi' ©§¨¦¦§¨¦¨¨¥¨©©©§¨
`l` ,dcedin `ay dpeekd oi`Bñeîéða øzëeî éëcøîlra - ¨§§©§¨§¦

mi`p zeny,äéä:sqep uexiz .mdn cg` dfeäðç øa øa äaø øîà ¨¨¨©©¨©©¨¨
,éåì ïa òLBäé éaø øîày meyn 'ipini'e 'icedi' `xwpåéáàdid ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦

Bnàå ,ïéîéðaîdzid.äãeäéî:sqep uexiz,éøîà ïðaøådid ok` ¦¦§¨¦§¦¦§¨§©¨¨¨§¥
y `l` ,oinipan e`venúBçtLîoinipae dcediBæa Bæ úBøbúîin ¦§¨¦§¨§

,ikcxn zcill mxbãéléúîc íéøb àðà ,úøîBà äãeäé úçtLî¦§©©§¨¤¤£¨¨¦§¦§©¥
,éëcøîmeynì ãåc déìè÷ àìcàøb ïa éòîL,zeklna cxny s` ¨§§©§Ÿ©§¥¨¦§¦§¦¤¥¨

.ikcxn epnn `vie,éúà÷ éàpéî ,äøîà ïéîéða úçtLîerxfn `ay ¦§©©¦§¨¦¨§¨¦¨¥¨¨¥
.oinipa

,øîà àáø,jk yexcl yiäøîà ìàøNé úñðke ,el` zepeylCãéàì ¨¨¨©§¤¤¦§¨¥¨§¨§¦¨
àñéb,dxn` jke ,i`pbl xnelk ,xg` cvl -äî eàøxrvéì äNò ¦¨§¤¨¨¦

d jlnd cecéãeäé,dcedin -äîedrxéì íléMd jlnd le`yéðéîé §¦©¦¥¦§¦¦
.oinipan -

:`xnbd zx`an,éãeäé éì äNò äî¤¨¨¦§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124



xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dlibn(iying meil)

ì ãåc déìè÷ àìcéòîLmxbe ,dzin aiige zeklna cxny `xb oa §Ÿ©§¥¨¦§¦§¦
dépéî ãéléúàc[irnyn-]ïîä déa épwéîc éëcøîz` ea xxery ± §¦§©¥¦¥¨§§©§¦©¥¥¨¨

.micedid z` cinydl xfb okle ,el degzyd `lyk ond z`pw
ââàì ìeàL déìè÷ àìc ,éðéîé éì íléM äîemxb jkae ,wlnr jln ©¦¥¦§¦¦§Ÿ©§¥¨©£©

.ìàøNéì øòöîc ïîä dépéî ãéléúàc§¦§©¥¦¥¨¨¦§©¥§¦§¨¥
:dxizqd lr sqep uexizíìBòì ,øîà ïðçBé éaøikcxnîhay ©¦¨¨¨©§¨¦

éúà÷ ïîéða,'ipini' `xwp okleíeL ìò ,'éãeäé' déì éø÷ éànàå ¦§¨¦¨¨¥§©©¨¥¥§¦©
áéúëãk ,'éãeäé' àø÷ð äøæ äãBáòa øôBkä ìkL ,äøæ äãBáòa øôkL¤¨©©£¨¨¨¤¨©¥©£¨¨¨¦§¨§¦§¦§¦

n dippgy xvpckeapl micykd epiyldyk`l dixfre l`yi
mlvl eegzyd(ai b l`ipc),'åâå 'ïéàãeäé ïéøáb éúéà'micedi me`xwy ¦©ª§¦§¨¦

.dxf dceara extky meyn
:'icedi' `xwp dxf dceara xtekdy ztqep `xninïa ïBòîL éaø©¦¦§¤

çút äåä ék éætyexclaxtqøîà ,íéîiä éøáãixac xtq cbpk ©¦¦£¨¨©§¦§¥©¨¦¨©
minidéøác ìk .éëäíä ãçà Ezeny xikfn dz`y zenewn yi ± ¨¦¨§¨¤¤¨¥

,cg` mc`l dpeekd mlekae ,mipeyïLøBãì ïéòãBé eðàåmd dnl §¨§¦§§¨
oebk .mifnxn(gi c '` i"dc)øBãâ éáà ãøé úà äãìé äiãäiä BzLàå'§¦§©§ª¦¨¨§¨¤¤¤£¦§

úá äéúa éða älàå ,çBðæ éáà ìàéúe÷é úàå BëBN éáà øáç úàå§¤¤¤£¦§¤§¦¥£¦¨©§¥¤§¥¦§¨©
.'ãøî ç÷ì øLà äòøtdxkfpy diza `id 'dicedid ezy`' ,yxce ©§Ÿ£¤¨©¨¤

e ,[oldlck] epiax dyn z` dcliy ,weqtd seqadì éø÷ éànà©©¨¥¨
'äiãäé',zixvn dzidy s`áéúëc ,äøæ äãBáòa äøôkL íeL ìò §ª¦¨©¤¨§¨©£¨¨¨¦§¦

(d a zeny),ïðçBé éaø øîàå ,'øàiä ìò õçøì äòøt úa ãøzå'dpeekd ©¥¥©©§Ÿ¦§Ÿ©©§Ÿ§¨©©¦¨¨
õBçøì äãøiL[zexb zliah-]éìelébîly dxf dcearn -úéa ¤¨§¨¦§¦¦¥¥

.äéáà.'icedi' `xwp dxf dceara xtekdy ixd ¨¦¨
diza ike :`xnbd zl`ey'äãìé',dyn z`àäåwxdéúéaø ééeaø- ¨§¨§¨©¥©¦¥

:`xnbd daiyn .eze` dlcibäîBúéå íBúé ìcânä ìkL Eì øîBì©§¤¨©§©¥¨¦¨
,Bãìé eléàk áeúkä åéìò äìòî ,Búéa CBúaz` dcliy azkp jkle §¥©£¤¨¨©¨§¦§¨

.dyn
xecb ia` cxi-] o`k exkfpy zenyd lk :ift oa oerny iax x`ane

.cg` mc` md [gepf ia` l`izewie ekey ia` xage,äLî äæ 'ãøé'¤¤¤¤
åéîéa ïî ìàøNéì íäì ãøiL ,'ãøé' BîL àø÷ð änìå`xwpe .ezekfae §¨¨¦§¨§¤¤¤¨©¨¤§¦§¨¥¨§¨¨

mbìàøNé ìL ïäéúBöøt øãbL ,'øBãâ'lr dpzipy dxezd ici lr §¤¨©¦§¥¤¤¦§¨¥
mb `xwpe .eci.íéîMaL ïäéáàì ìàøNé úà øaéçL ,'øáç'`xwpe ¤¤¤¦¥¤¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦

mb,äkeñk ìàøNéì íäì äNòpL ,'BëBñ'e`hgyk mdilr oibdy ¤©£¨¨¤§¦§¨¥§¨
mb `xwpe .milbxnae lbraåéîéa ìàì ìàøNé eewL ,'ìàéúe÷é'- §¦¥¤¦¦§¨¥¨¥§¨¨

`xwpe .mine eilye on mdl oziy 'dl mei lk etiv xacnd xecy
mbçéðæäL ,'çBðæ'xiqd-][ìàøNé ìL ïäéúBðBòezlitz zngny - ¨©¤¦§¦©£¥¤¤¦§¨¥

,'ia`' `xwp minrt ylye .l`xyil 'd glqéáà''xecbéáà''ekeq £¦£¦
éáà'didy meyn ,'gepfäîëça áà ,äøBúa áàe.úeàéáða áà £¦¨§¨©§¨§¨©¦§¦

,weqta xn`p ceräéúa éða älàå''ebe.'ãøî ç÷ì øLàzl`ey §¥¤§¥¦§¨£¤¨©¨¤
:`xnbdBîL ãøî éëå,dlra ly.BîL áìk àìäå:`xnbd zx`an §¦¤¤§©£Ÿ¨¥§

y ,jk `xwp el` oi`eyipa,àeä Ceøa LBãwä øîày oicaáìk àáé ¨©©¨¨¨Ÿ¨¥
íéìbøî úöòa ãønL,`hg `leéìelâa äãønL äòøt úa úà àOéå ¤¨©©£©§©§¦§¦¨¤©©§Ÿ¤¨§¨§¦¥

.äéáà úéa¥¨¦¨
'ebe ikCxn FnWE' :dlibnd iweqt z` x`al zxfeg `xnbdøLà §¨§¢©£¤

íéìLeøéî äìâä.'dzlbd xW` dlBd mr,àáø øîàdf oeyln ¨§¨¦¨©¦¦©Ÿ¨£¤¨§§¨¨©¨¨
rnynBîöòî äìbL.mrd x`yk egxk lra `le ,epevxne ¤¨¨¥©§

äqãä úà ïîà éäéå'dligza .'xYq` `idå ,äqãä dì éø÷seqaéø÷ ©§¦Ÿ¥¤£©¨¦¤§¥¨¥¨£©¨§¨¥
.øzñà dì.xaca mi`pz ewlgpeøzñà ,øîBà øéàî éaø ,àéðz`ed ¨¤§¥©§¨©¦¥¦¥¤§¥

dîL àø÷ð änìå ,dîL[depik-],äqãäe ,zwcv dzidy iptnìò §¨§¨¨¦§¨§¨£©¨©
øîBà àeä ïëå .íéqãä eàø÷pL íé÷écvä íLdzlby dpikyd lr ¥©©¦¦¤¦§§£©¦§¥¥

laal(g ` dixkf)'íéqãää ïéa ãîò àeäå'.dlebay miwicvd oia - §Ÿ¥¥©£©¦
äqãä ,øîBà äãeäé éaø`edìò ,øzñà dîL úàø÷ð änìå ,dîL ©¦§¨¥£©¨§¨§¨¨¦§¥§¨¤§¥©

øîàpL ,äéøác úøzñî äúéäL íL(k a xzq`)úãbî øzñà ïéà' ¥¤¨§¨©§¤¤§¨¤¨¤¤¡©¥¤§¥©¤¤
e DYclFnäqãä ,øîBà äéîçð éaø .'åâå 'dnò úà`edänìå ,dîL ©§¨§¤©¨©¦§¤§¨¥£©¨§¨§¨¨

úàø÷ðmya,øzñàmeyníeL ìò dúBà ïéøB÷ íìBòä úBneà eéäL ¦§¥¤§¥¤¨¨¨¦¨©
øäzñà.dpalk dti dzidy ,gxi -øzñà ,øîBà éàfò ïa,dny ¦§©©¤©©¥¤§¥

y meyn ,'dqcd' d`xwpeäkeøà àìdzid i`cnäøö÷ àìåi`cn Ÿ£¨§Ÿ§¨¨
,äqãäk úéðBðéa àlà ,äúéä.mc`l iep dfeäçø÷ ïa òLBäé éaø ¨§¨¤¨¥¦©£©¨©¦§ª©¤¨§¨

øzñà ,øîày meyn dqcd d`xwpe ,dnyú÷Bø÷øéqcdk,äúéä ¨©¤§¥§©§¤¨§¨

ezngn ,dti dzid mewn lknãñç ìL èeçdidyäéìò CeLîz`n ¤¤¤¨¨¤¨
.'d

xzq` lr xn`p,'íàå áà dì ïéà ék'xn`p jyndaeäéáà úBîáe' ¦¥¨¨¨¥§¨¦¨
.'dnàå:`xnbd zl`eyéì änìdaiyn .dnezi dzidy aey xnel §¦¨¨¨¦

:`xnbd,àçà áø øîàa` dl eid `l cg` mei elit`y cnll ick ¨©©©¨
yky ,m`edzøaéò,dn`,äéáà úîie`xy iznn a` dl did `le ¦©§¨¥¨¦¨

yke ,a` ze`xwdl,dnà äúî ,dzãìédiexw dzid `l `id mbe §©§¨¥¨¦¨
.m`

,øéàî éaø íeMî àðz .'úáì Bì éëcøî dç÷ì dnàå äéáà úBîáe'§¨¦¨§¦¨§¨¨¨§¢©§©¨¨¦©¦¥¦
'úáì' éø÷z ìà,zak dvni`y -àlà`xw'úéáì'd`ypy -.ïëå ©¦§¥§©¤¨§©¦§¥

øîBà àeäjk yxcpy xg` weqt epivn oke -(b ai 'a l`eny),Løìå' ¥§¨¨
[izgd dixe`-]äpè÷ úçà äNák íà ék ìk ïéà[ray za-]øLà ¥Ÿ¦¦¦§¨©©§©¨£¤

äzLú Bñkîe ìëàú Bztî ,åcçé åéða íòå Bnò ìcâzå äiçéå äð÷̈¨©§©¤¨©¦§©¦§¦¨¨©§¨¦¦Ÿ©¦Ÿ¦§¤
.'úák Bì éäzå ákLú B÷éçáe,dywedéì úååä ákLú B÷éçác íeMî §¥¦§¨©§¦§©¦¦§¥¦§¨£©¥

àlà ,[úák] (úáì)`exwl yi,[úéák] (úéáì)zy` lr el fnxy §©¤¨§©¦
e .dixe`énð éëä`exwl yi ,o`k.úéáì ¨¦©¦§©¦

dizepne diwexnz z` xzq`l ozp miypd xneyúBøòpä òáL úàå'§¥¤©©§¨
'åâå.'KlOd ziAn Dl zzl zFi`xd,àáø øîàdl eidy mrhd ¨§ª¨¤¨¦¥©¤¤¨©¨¨

meyn ,zegty rayïäa äðBî äúéäLz`éîéd,úaLdgty lky ¤¨§¨¨¨¤§¥©¨
meidy drci zay ly dgtyd d`ayke ,reaya mieqn meia d`a

.zay
'åâå äéúBøòð úàå äpLéå'dna `xnbd zx`an .'miWPd ziA aFhl ©§©¤¨§¤©£¤¨§¥©¨¦
:miypd xney dl aihidéãeäé ìëàî dìéëàäL ,áø øîàìàeîLe . ¨©©¤¤¡¦¨©£¨§¦§¥

éøéæçc éìã÷ dìéëàäL ,øîàlk`n `edy ,ony xifg xya - ¨©¤¤¡¦¨¨§¥©£¦¥
.jk lr dyprp `l dqp` meyne ,gaeyn,øîà ïðçBé éaøådlik`d §©¦¨¨¨©

íéðBòøæ.zexyk yyg mda oi`y ,zeiphw ipin -øîBà àeä ïëå ¥§¦§¥¥
xn`py ,xeq` lk`nn lvpdl miperxf elk`y eixage l`ipc lv`

(fh ` l`ipc)àNð øöìnä éäéå'[envrl]íâa út úàjlnd lk`n-] ©§¦©¤§©Ÿ¥¤©¨¨
mdiYWn oiie [xeq`.'íéðòøæ íäì ïúðå §¥¦§¥¤§Ÿ¥¨¤¥§Ÿ¦

.'ønä ïîLa íéLãç äML':`xnbd zxxanéaø .'ønä ïîL' éàî ¦¨¢¨¦§¤¤©Ÿ©¤¤©Ÿ©¦
úëhñ ,øîà àaà øa àéiç.minyaa axern ony -,øîà àðeä áø ¦¨©©¨¨©©¤¤©¨¨©

ïîLn ieyrLéìL àéáä àlL úéæ.eleyia,øîBà äãeäé éaø ,àéðz ¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦©§¨©¦§¨¥
ïBðéwôðà`edLéìL àéáä àlL úéæ ïîL.dlik`l ie`x epi`eänìå ©§©¦¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦§¨¨

,BúBà ïéëñitlL`edïcòîe ,øòéOä úà øéLn[lidvne aidvn-] ¨¦¤¥¦¤©¥¨§©¥
.øNaä úà¤©¨¨

äàa àéä áøòa'[jlnd zial]äáL àéä ø÷aáemiWPd ziA l` ¨¤¤¦¨¨©Ÿ¤¦¨¨¤¥©¨¦
.'ipWòLø BúBà ìL Búeðbî ,ïðçBé éaø øîà,mlek z` lrayeðãîì ¥¦¨©©¦¨¨¦§¤¨¨¨©§

,íBia Búhî LnLî äéä àlL ,BçáLxweaa dxfg dxrp lk ixdy ¦§¤Ÿ¨¨§©¥¦¨©
.miypd zial

ïç úàNð øzñà éäzå'.'di`x lM ipirAãnìî ,øæòìà éaø øîà ©§¦¤§¥Ÿ¥¥§¥¥¨Ÿ¤¨¨©©¦¤§¨¨§©¥
ãçàå ãçà ìëlL,zepey zene`n eidy,Búneàk Bì äúîãðokle ¤§¨¤¨§¤¨¦§§¨§¨

.mlek ipira og d`yp
éøéNòä Lãça Búeëìî úéa ìà LBøåLçà Cìnä ìà øzñà ç÷lzå'©¦¨©¤§¥¤©¤¤£©§¥¤¥©§©Ÿ¤¨£¦¦

.'úáè Lãç àeä,df ycega d`a `id 'd zgbyda :`xnbd zx`an Ÿ¤¥¥
`edy ,eipira daaglçøé[yceg-]Le ,lecb xewdïî óeb äðäp ¤©¤¤¡¤¦

,óebä.ea mngzny itl ©
ìkî åéðôì ãñçå ïç àOzå íéLpä ìkî øzñà úà Cìnä áäàiå'©¤¡©©¤¤¤¤§¥¦¨©¨¦©¦¨¥¨¤¤§¨¨¦¨

,áø øîà .'úBìeúaäykLwéayexeyg`íòèìxzq`aíòè ©§¨©©¦¥¦§Ÿ©©
íòè ,äìeúamerhl ywiayke ,['zelezad lkn']íòè ,äìeòa íòè §¨¨©©©§¨¨©

,dp`yie xzq`n dxizi d`pd el `diy ick df lke ,['miypd lkn']
.l`xyil dlvd `eaze

ìBãâ äzLî Cìnä Nòiå'zFpicOl dgpde xYq` dYWn z` 'ebe ©©©©¤¤¦§¤¨¥¦§¥¤§¥©£¨¨©§¦
zelbl mikqzy ,dceakl dyr lkd .'KlOd ciM z`Un oYIe dUr̈¨©¦¥©§¥§©©¤¤

dligz .dnr z`àizLî ãáòx`yl dyr `ly dn dceakl ¨©¦§©¨
,miypddéì àéìb àìåe siqed .dnr z`àâøk éìcdgpd dyr - §Ÿ©§¨¥¨¥©§¨

,['dyr zepicnl dgpde'] dceakl qna.déì àéìb àìåe siqedøãL §Ÿ©§¨¥¨©
éðLéãøt,['z`yn ozie'] dnya mixyl zepzn gly -àéìb àìå ©§¦§¥§Ÿ©§¨

.déì¥
.'åâå 'úéðL úBìeúa õáwäáe',zeleza aey uaiw recn x`al yi §¦¨¥§¥¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד נח

izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxtziprz
éòîùì ãåã äéìè÷ àìãÐ.dzin aiig didyàñéâ êãéàìÐgayl `le dwrvl.dfd xrvd il enxb ipini yi`e icedi yi` :'åë ïéàãåäé ïéøáåâ éúéàÐ`l jdl`l" `xwc ditiqe

."oigltïä ãçà êéøáã ìëÐ.od cg` mc` oleke ,ipelte ipelt ,xikfn dz` zeny daxd .od zg` ,minid ixac ,jixac lk :xne` did xtqd cbpkïùøåãì ïéòãåé åðàåÐit lr s`e

.`kd dl hwp icedi `xwp dxf dceara xtekd lk lirl opixn`c meyn .oyxecl oircei ep`y cr epial z` oipzep ep` oze` znzqy'åâå äéãåäéä åúùàåÐ`dc ,dny diza `lde

."diza ipa dl`e" diteqa aizkõåçøìÐ.zexib [oeyl] leahlåîù áìë àìäåÐ.`xw irzyn alkay:ïðéñøâ éëääéáà úéá éìåìéâá äãøîù äéúá àùéåÐdny dpzyp jkle

.elld oigewilaåîöòî äìâùÐaizk `lcn

aizke "dzlbd xy` dlebd on did xy`"

did `ly rnyn "dlebd mr dlbd xy`"

dlb `ede ,ogxk lr elby l`xyi x`yk

cr ,envrn dlby dinxi dyry enk ,envrn

.xefgl `ed jexa yecwd el xn`yíéñãää ïéá
äìåöîá øùàÐ,laal elby miwicvd oia

.`xw irzyn dpikyaeøäúñà=dti ,gxi

.dpalkäúéä ú÷åø÷øéÐ.ef dqcdkèåç àìà
äéìò êåùî ãñç ìùÐ,`ed jexa yecwd z`n

.yexeyg`le zene`l dti zi`xp jklúåîáå
éì äîì åú äîàå äéáàÐoi` ik" aizkc xg`n

`l cg` mei 'it`y epcnll `l` ,"m`e a` dl

.m`e a` dl didúî äîà äøáòúðù äòùá
äéáàÐd`xpy dryn a` dl did `ly `vnp

.a` zexwdläúî äîà äúãìéùëåÐ`le

.m` zexwl zi`xpìë ïéà ùøìåÐadixe`

.`xw irzynúçà äùáëÐ.ray zaäúéäù
úáù éîé ïäá äðåîÐzg` dl zzxyn dzidy

iyilya zg`e ,zaya ipya zg`e ,zaya cg`a

zay ly dgty mei ribdyke .olek oke ,zaya

.zay meidy zrceiéøéæçã éìúë=ye"pewa

.dyprp `l dqpe` jezne .zipinyàåä ïëå
øîåàÐolicadl miwicvl miaeh miperxfdy

.`nh lk`nníâá úô úà àùåð øöìîä éäéå
'åâå íäéúùî ïééåÐ`pipr `edda aizke

aeh mdi`xn d`xp dxyr mini zvwnle"

'ebe xya i`ixae."àéáä àìù úéæ ïîù ïåðé÷ôðà
ùéìùÐopz zegpn iab,oepiwtp` oi`ian oi` :

`iad m`eÐxn`e dcedi 'x i`w dlre .leqt

.oepiwtp` ednïãòî=.aidvnåúåà ìù åúåðâî
òùøÐmiyp lrea `edy ,df `ed ezepb

.oglyneóåâä ïî äðäð óåâäùÐ.dpivd iptn

minyd on oipekzn eidy aezkd jl cirde

.dlra lr daagl'åë íåòèì ù÷éáÐjkl

."zelezad lkne miypd lkn" xn`pãáò
'åë àéúùîÐdqiitl mipipr dnkl xfeg

dl jenqe .lired `le ,dzclen el dlbzy

oi` 'ebe zipy zeleza uawdae" `xw i`dl

'ebe dnr z`e dzclen zcbn xzq`car "

x`ya dyr `ly dn ,dceakl dcerq `izyn

.miypàâøë éìãÐxn`ip` xzq` liaya :

dgpde epiid ,mkzlebleb iqkn mkl gipn

.dyr zepicnléðùéãøô øãùÐzepexec

cik z`yn ozie" aizkc epiide ,dnya mixyl

."jlnd
àì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ìëxn`py icedi `xwp dxf dceara xtekd

ixdy ,icedi my lr "oi`cedi oixaeb izi`"

hayn eed `lc (a,bv oixcdpq) "wlg"a xn`

.dcediøùàyixce Ð envrn dlby dlbd

."dlbed" aizk `lcn diléìã÷Ð ixifgc

.zlke` dzid `l `id ,dlilge qge
zlaehe

1

2

3

4

5

6

ì ãåc déìè÷ àìc,éòîLéëcøî dépéî ãéìéúàc §¨§©¥¨¦§¦§¦§¦§§¦¦¥¨§§©
éðéîé éì íléM äîe .ïîä déa éðwîc¯déìè÷ àìc §¦©¥¥¨¨©¦¥¦§¦¦§¨§©¥

ìeàLéaø .ìàøNéì øòöîc ïîä dépéî ãéìéúàc ,ââàì ¨©£©§¦§§¦¦¥¨¨¦§©¥§¦§¨¥©¦
øîà ïðçBé:íìBòìdéì éø÷ éànàå .éúà÷ ïîéðaî ¨¨¨©§¨¦¦§¨¦¨¨¥§©©¨¥¥

øôBkä ìkL ,äøæ äãBáòa øôkL íeL ìò ?"éãeäé"§¦©¤¨©©£¨¨¨¤¨©¥
áéúëãk ,"éãeäé" àø÷ð äøæ äãBáòa:ïéøáb éúéà" ©£¨¨¨¦§¨§¦§¦§¦¦©ª§¦

...ïéàãeäé"éëä øîà ,íéîiä éøác çút äåä ék ,éæt ïa ïBòîL éaø:éøác ìk,íä ãçà ,E §¨¦©¦¦§¤¨¦¦£¨§©¦§¥©¨¦¨©¨¦¨§¨¤¤¨¥
úàå BëBN éáà øáç úàå øBãâ éáà ãøé úà äãìé äiãäiä BzLàå" .ïLøBãì ïéòãBé eðàå§¨§¦§§¨§¦§©§ª¦¨¨§¨¤¤¤£¦§§¤¤¤£¦§¤

dì éø÷ éànà ".ãøî ç÷ì øLà äòøt úá äéúa éða älàå çBðæ éáà ìàéúe÷éìò ?"äiãäiä" §¦¥£¦¨©§¥¤§¥¦§¨©©§Ÿ£¤¨©¨¤©©¨¥¨©§ª¦¨©
áéúëc ,äøæ äãBáòa äøôkL íeL::ïðçBé éaø øîàå ,"øBàéä ìò õBçøì äòøt úa ãøzå" ¤¨§¨©£¨¨¨¦§¦©¥¤©©§Ÿ¦§©©§§¨©©¦¨¨

õBçøì äãøiLéìelébîíBúé ìcâîä ìkL :Eì øîBì !déúéaø ééeaø àäå ?äãìé .äéáà úéa ¤¨§¨¦§¦¦¥¥¨¦¨¨§¨§¨¦¥©¦¥©§¤¨©§©¥¨
ååéìò äìòî Búéa CBúa äîBúé?"ãøé" BîL àø÷ð änìå .äLî äæ "ãøé" .Bãìé eléàk áeúkä ¦¨§¥©£¤¨¨©¨§¦§¨¤¤¤Ÿ¤§¨¨¦§¨§¤¤

"øBãb" .åéîéa ïî ìàøNéì íäì ãøiL¯"øáç" .ìàøNé ìL ïäéúBöøt øãbL¯úà øaéçL ¤¨©¨¤§¦§¨¥¨§¨¨§¤¨©¦§¥¤¤¦§¨¥¤¤¤¦¥¤
"BëBñ" .íéîMaL ïäéáàì ìàøNé¯.äkeñk ìàøNéì íäì äNòpL"ìàéúe÷é"¯ìàøNé eewL ¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦¤©£¨¨¤§¦§¨¥§¨§¦¥¤¦¦§¨¥

"çBðæ" .åéîéa ìàì¯çéðæäL"éáà" "éáà" "éáà" .ìàøNé ìL ïäéúBðBò¯áàáà ,äøBúa ¨¥§¨¨¨©¤¦§¦©£¥¤¤¦§¨¥£¦£¦£¦¨§¨¨
."ãøî ç÷ì øLà äéúa éða älàå" .úeàéáða áà ,äîëça!BîL áìk àìäå ?BîL ãøî éëå §¨§¨¨¦§¦§¥¤§¥¦§¨£¤¨©¤¤§¦¤¤§©£Ÿ¨¥§

íéìbøî úöòa ãønL áìk àáé :àeä Ceøa LBãwä øîàäòøt úa úà àOéåéìelâa äãønL ¨©©¨¨¨Ÿ¨¥¤¨©©£©§©§¦§¦¨¤©©§Ÿ¤¨§¨§¦¥
.äéáà úéáøLà"."äqãä úà ïîà éäéå" .Bîöòî äìbL :àáø øîà ."íéìLeøéî äìâäéø÷ ¥¨¦¨£¤¨§¨¦¨©¦¨©¨¨¤¨¨¥©§©§¦Ÿ¥¤£©¨¨¥

àéðz ."øzñà" dì éø÷å "äqãä" dì.dîL øzñà :øîBà øéàî éaø?äqãä dîL àø÷ð änìå ¨£©¨§¨¥¨¤§¥©§¨©¦¥¦¥¤§¥§¨§¨¨¦§¨§¨£©¨
äãeäé éaø ."íéqãää ïéa ãîò àeäå" :øîBà àeä ïëå ."íéqãä" eàø÷pL íé÷écvä íL ìò©¥©©¦¦¤¦§§£©¦§¥¥§Ÿ¥¥©£©¦©¦§¨

.dîL äqãä :øîBàïéà" :øîàpL ,äéøác úøzñî äúéäL íL ìò ?øzñà dîL àø÷ð änìå ¥£©¨§¨§¨¨¦§¨§¨¤§¥©¥¤¨§¨©§¤¤§¨¤¨¤¤¡©¥
."dnò úà úãbî øzñà.dîL äqãä :øîBà äéîçð éaøúBneà eéäL ?øzñà úàø÷ð änìå ¤§¥©¤¤¤©¨©¦§¤§¨¥£©¨§¨§¨¨¦§¥¤§¥¤¨

íeL ìò dúBà ïéøB÷ íìBòä.øäzñàäkeøà àì ,øzñà :øîBà éàfò ïaäøö÷ àìå,äúéä ¨¨¦¨©¦§©©¤©©¥¤§¥Ÿ£¨§Ÿ§¨¨¨§¨
.äqãäk úéðBðéa àlàú÷Bø÷øé øzñà :øîà äçø÷ ïa òLBäé éaøäúéäCeLî ãñç ìL èeçå ¤¨¥¦©£©¨©¦§ª©¤¨§¨¨©¤§¥§©§¤¨§¨§¤¤¤¨

.äéìòék""íàå áà dì ïéà¯"dnàå äéáà úBîáe"dzøaéò :àçà áø øîà ?éì änìúî ¨¤¨¦¥¨¨¨¥§¨¦¨§¦¨¨¨¦¨©©©¨¦©§¨¥
;äéáà".úáì Bì éëcøî dç÷ì dnàå äéáà úBîáe" .dnà äúî dzãìé:øéàî éaø íeMî àðz ¨¦¨§¨©¨¥¨¦¨§¨¦¨§¦¨§¨¨¨§§©§©¨¨¦©¦¥¦

øLà äpè÷ úçà äNák íà ék ìk ïéà Løìå" :øîBà àeä ïëå .úéáì àlà "úáì" éø÷z ìà©¦§¥§©¤¨§©¦§¥¥§¨¨¥Ÿ¦¦¦§¨©©§©¨£¤
Bì éäzå ákLú B÷éçáe äzLú Bñkîe ìëàú Bztî åcçé åéða íòå Bnò ìcâzå äiçéå äð÷̈¨©§©¤¨©¦§©¦§¦¨¨©§¨¦¦Ÿ¥¦Ÿ¦§¤§¥¦§¨©§¦

çáã íeMî ".úákàlà ?úáì déì úååä ,ákLz B÷éúBøòpä òáL úàå" .úéáì éîð éëä ;úéá." §©¦¦§¥¦§¨£©¥§©¤¨©¦¨¦©¦§©¦§¥¤©©§¨
äúéäL :àáø øîàäéúBøòð úàå äpLéå" .úaL éîé ïäa äðBî."ìëàî dìéëàäL :áø øîà ¨©¨¨¤¨§¨¨¨¤§¥©¨©§©¤¨§¤©£¤¨¨©©¤¤¡¦¨©£©

.éãeäé.íéðBòøæ :øîà ïðçBé éaøå .éøéæçã éìã÷ dìéëàäL :øîà ìàeîLeéäéå" :øîBà àeä ïëå §¦§¥¨©¤¤¡¦¨¨§¥©£¦¥§©¦¨¨¨©¥§¦§¥¥©§¦
...íâaút úà àNBð øöìnä".íéðBòøæ íäì ïúðå."ønä ïîLa íéLãç äML"ïîL" éàî ©¤§©¥¤©§¨¨§Ÿ¥¨¤¥§¦¦¨¢¨¦§¤¤©Ÿ©¤¤

ïîL :øîà àðeä áø .zkèñ :øîà àaà øa àéiç éaø ?"øBnäàéáä àlL úéæLéìL.àéðz ©©¦¦¨©©¨¨©§©§©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦©§¨
ïBðé÷tðà :øîBà äãeäé éaø,?BúBà ïéëñ änìå .LéìL àéáä àlL úéæ ïîLøòéOä úà øéMnL ©¦§¨¥¨§©¦¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦§¨¨¨¦¤©¦¤©¥¨

.øNaä úà ïcòîe."äáL àéä ø÷aáe äàá àéä áøòa"BúBà ìL Búeðbî :ïðçBé éaø øîà §©¥¤©¨¨¨¤¤¦¨¨©Ÿ¤¦¨¨¨©©¦¨¨¦§¤
òLøeðãîìïç úàNð øzñà éäzå" .íBia Búhî LnLî äéä àlL ,BçáL.":øæòìà éaø øîà ¨¨¨©§¦§¤Ÿ¨¨§©¥¦¨©©§¦¤§¥Ÿ¥¥¨©©¦¤§¨¨

.Búneàk Bì äúîãð ãçàå ãçà ìëlL ãnìîúéa ìà LBøåLçà Cìnä ìà øzñà ç÷lzå" §©¥¤§¨¤¨§¤¨¦§§¨§¨©¦¨©¤§¥¤©¤¤£©§¥¤¥
"úáè Lãç àeä éøéNòä Lãça Búeëìî¯çøéåéðôì ãñçå ïç àOzå íéLpä ìkî øzñà úà Cìnä áäàiå" .óebä ïî óeb äðäpL ©§©Ÿ¤¨£¦¦Ÿ¤¥¥¤©¤¤¡¤¦©©¤¡©©¤¤¤¤§¥¦¨©¨¦©¦¨¥¨¤¤§¨¨

".úBìeúaä ìkîíBòèì Lwéa :áø øîàíòè ,íòè äìeúa íòèìBãâ äzLî Cìnä Nòiå" .íòè äìeòa."àéìb àìå àizLî ãáò ¦¨©§¨©©¦¥¦§©©§¨¨©©©§¨¨©©©©©¤¤¦§¤¨£©¦§©¨§¨¨§¨
:øîà .éëcønî äöò ì÷L ìéæà ."úéðL úBìeúa õáwäáe" .déì àéìb àìå éðLéãøt øãL ;déì àéìb àìå àbøk éìc ;dìäMà ïéà ¨¨¥©§¨§¨¨§¨¥§©©§¦§¥§¨¨§¨¥§¦¨¥§¥¦¨¥§©¥¨¦¨§§©¨©¥¦¨

.dzøéáç Cøéa àlà äàp÷úîéëä eléôàå."dzãìBî úãbî øzñà ïéà" :áéúëc ,déì àéìb àìøîà:áéúëc éàî :øæòìà éaø ¦§©§¨¤¨§¤¤£¥§¨©£¦¨¦Ÿ¨§¨¥¦§¦¥¤§¥©¤¤©§¨¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
àì"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dlibn(iying meil)

ì ãåc déìè÷ àìcéòîLmxbe ,dzin aiige zeklna cxny `xb oa §Ÿ©§¥¨¦§¦§¦
dépéî ãéléúàc[irnyn-]ïîä déa épwéîc éëcøîz` ea xxery ± §¦§©¥¦¥¨§§©§¦©¥¥¨¨

.micedid z` cinydl xfb okle ,el degzyd `lyk ond z`pw
ââàì ìeàL déìè÷ àìc ,éðéîé éì íléM äîemxb jkae ,wlnr jln ©¦¥¦§¦¦§Ÿ©§¥¨©£©

.ìàøNéì øòöîc ïîä dépéî ãéléúàc§¦§©¥¦¥¨¨¦§©¥§¦§¨¥
:dxizqd lr sqep uexizíìBòì ,øîà ïðçBé éaøikcxnîhay ©¦¨¨¨©§¨¦

éúà÷ ïîéða,'ipini' `xwp okleíeL ìò ,'éãeäé' déì éø÷ éànàå ¦§¨¦¨¨¥§©©¨¥¥§¦©
áéúëãk ,'éãeäé' àø÷ð äøæ äãBáòa øôBkä ìkL ,äøæ äãBáòa øôkL¤¨©©£¨¨¨¤¨©¥©£¨¨¨¦§¨§¦§¦§¦

n dippgy xvpckeapl micykd epiyldyk`l dixfre l`yi
mlvl eegzyd(ai b l`ipc),'åâå 'ïéàãeäé ïéøáb éúéà'micedi me`xwy ¦©ª§¦§¨¦

.dxf dceara extky meyn
:'icedi' `xwp dxf dceara xtekdy ztqep `xninïa ïBòîL éaø©¦¦§¤

çút äåä ék éætyexclaxtqøîà ,íéîiä éøáãixac xtq cbpk ©¦¦£¨¨©§¦§¥©¨¦¨©
minidéøác ìk .éëäíä ãçà Ezeny xikfn dz`y zenewn yi ± ¨¦¨§¨¤¤¨¥

,cg` mc`l dpeekd mlekae ,mipeyïLøBãì ïéòãBé eðàåmd dnl §¨§¦§§¨
oebk .mifnxn(gi c '` i"dc)øBãâ éáà ãøé úà äãìé äiãäiä BzLàå'§¦§©§ª¦¨¨§¨¤¤¤£¦§

úá äéúa éða älàå ,çBðæ éáà ìàéúe÷é úàå BëBN éáà øáç úàå§¤¤¤£¦§¤§¦¥£¦¨©§¥¤§¥¦§¨©
.'ãøî ç÷ì øLà äòøtdxkfpy diza `id 'dicedid ezy`' ,yxce ©§Ÿ£¤¨©¨¤

e ,[oldlck] epiax dyn z` dcliy ,weqtd seqadì éø÷ éànà©©¨¥¨
'äiãäé',zixvn dzidy s`áéúëc ,äøæ äãBáòa äøôkL íeL ìò §ª¦¨©¤¨§¨©£¨¨¨¦§¦

(d a zeny),ïðçBé éaø øîàå ,'øàiä ìò õçøì äòøt úa ãøzå'dpeekd ©¥¥©©§Ÿ¦§Ÿ©©§Ÿ§¨©©¦¨¨
õBçøì äãøiL[zexb zliah-]éìelébîly dxf dcearn -úéa ¤¨§¨¦§¦¦¥¥

.äéáà.'icedi' `xwp dxf dceara xtekdy ixd ¨¦¨
diza ike :`xnbd zl`ey'äãìé',dyn z`àäåwxdéúéaø ééeaø- ¨§¨§¨©¥©¦¥

:`xnbd daiyn .eze` dlcibäîBúéå íBúé ìcânä ìkL Eì øîBì©§¤¨©§©¥¨¦¨
,Bãìé eléàk áeúkä åéìò äìòî ,Búéa CBúaz` dcliy azkp jkle §¥©£¤¨¨©¨§¦§¨

.dyn
xecb ia` cxi-] o`k exkfpy zenyd lk :ift oa oerny iax x`ane

.cg` mc` md [gepf ia` l`izewie ekey ia` xage,äLî äæ 'ãøé'¤¤¤¤
åéîéa ïî ìàøNéì íäì ãøiL ,'ãøé' BîL àø÷ð änìå`xwpe .ezekfae §¨¨¦§¨§¤¤¤¨©¨¤§¦§¨¥¨§¨¨

mbìàøNé ìL ïäéúBöøt øãbL ,'øBãâ'lr dpzipy dxezd ici lr §¤¨©¦§¥¤¤¦§¨¥
mb `xwpe .eci.íéîMaL ïäéáàì ìàøNé úà øaéçL ,'øáç'`xwpe ¤¤¤¦¥¤¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦

mb,äkeñk ìàøNéì íäì äNòpL ,'BëBñ'e`hgyk mdilr oibdy ¤©£¨¨¤§¦§¨¥§¨
mb `xwpe .milbxnae lbraåéîéa ìàì ìàøNé eewL ,'ìàéúe÷é'- §¦¥¤¦¦§¨¥¨¥§¨¨

`xwpe .mine eilye on mdl oziy 'dl mei lk etiv xacnd xecy
mbçéðæäL ,'çBðæ'xiqd-][ìàøNé ìL ïäéúBðBòezlitz zngny - ¨©¤¦§¦©£¥¤¤¦§¨¥

,'ia`' `xwp minrt ylye .l`xyil 'd glqéáà''xecbéáà''ekeq £¦£¦
éáà'didy meyn ,'gepfäîëça áà ,äøBúa áàe.úeàéáða áà £¦¨§¨©§¨§¨©¦§¦

,weqta xn`p ceräéúa éða älàå''ebe.'ãøî ç÷ì øLàzl`ey §¥¤§¥¦§¨£¤¨©¨¤
:`xnbdBîL ãøî éëå,dlra ly.BîL áìk àìäå:`xnbd zx`an §¦¤¤§©£Ÿ¨¥§

y ,jk `xwp el` oi`eyipa,àeä Ceøa LBãwä øîày oicaáìk àáé ¨©©¨¨¨Ÿ¨¥
íéìbøî úöòa ãønL,`hg `leéìelâa äãønL äòøt úa úà àOéå ¤¨©©£©§©§¦§¦¨¤©©§Ÿ¤¨§¨§¦¥

.äéáà úéa¥¨¦¨
'ebe ikCxn FnWE' :dlibnd iweqt z` x`al zxfeg `xnbdøLà §¨§¢©£¤

íéìLeøéî äìâä.'dzlbd xW` dlBd mr,àáø øîàdf oeyln ¨§¨¦¨©¦¦©Ÿ¨£¤¨§§¨¨©¨¨
rnynBîöòî äìbL.mrd x`yk egxk lra `le ,epevxne ¤¨¨¥©§

äqãä úà ïîà éäéå'dligza .'xYq` `idå ,äqãä dì éø÷seqaéø÷ ©§¦Ÿ¥¤£©¨¦¤§¥¨¥¨£©¨§¨¥
.øzñà dì.xaca mi`pz ewlgpeøzñà ,øîBà øéàî éaø ,àéðz`ed ¨¤§¥©§¨©¦¥¦¥¤§¥

dîL àø÷ð änìå ,dîL[depik-],äqãäe ,zwcv dzidy iptnìò §¨§¨¨¦§¨§¨£©¨©
øîBà àeä ïëå .íéqãä eàø÷pL íé÷écvä íLdzlby dpikyd lr ¥©©¦¦¤¦§§£©¦§¥¥

laal(g ` dixkf)'íéqãää ïéa ãîò àeäå'.dlebay miwicvd oia - §Ÿ¥¥©£©¦
äqãä ,øîBà äãeäé éaø`edìò ,øzñà dîL úàø÷ð änìå ,dîL ©¦§¨¥£©¨§¨§¨¨¦§¥§¨¤§¥©

øîàpL ,äéøác úøzñî äúéäL íL(k a xzq`)úãbî øzñà ïéà' ¥¤¨§¨©§¤¤§¨¤¨¤¤¡©¥¤§¥©¤¤
e DYclFnäqãä ,øîBà äéîçð éaø .'åâå 'dnò úà`edänìå ,dîL ©§¨§¤©¨©¦§¤§¨¥£©¨§¨§¨¨

úàø÷ðmya,øzñàmeyníeL ìò dúBà ïéøB÷ íìBòä úBneà eéäL ¦§¥¤§¥¤¨¨¨¦¨©
øäzñà.dpalk dti dzidy ,gxi -øzñà ,øîBà éàfò ïa,dny ¦§©©¤©©¥¤§¥

y meyn ,'dqcd' d`xwpeäkeøà àìdzid i`cnäøö÷ àìåi`cn Ÿ£¨§Ÿ§¨¨
,äqãäk úéðBðéa àlà ,äúéä.mc`l iep dfeäçø÷ ïa òLBäé éaø ¨§¨¤¨¥¦©£©¨©¦§ª©¤¨§¨

øzñà ,øîày meyn dqcd d`xwpe ,dnyú÷Bø÷øéqcdk,äúéä ¨©¤§¥§©§¤¨§¨

ezngn ,dti dzid mewn lknãñç ìL èeçdidyäéìò CeLîz`n ¤¤¤¨¨¤¨
.'d

xzq` lr xn`p,'íàå áà dì ïéà ék'xn`p jyndaeäéáà úBîáe' ¦¥¨¨¨¥§¨¦¨
.'dnàå:`xnbd zl`eyéì änìdaiyn .dnezi dzidy aey xnel §¦¨¨¨¦

:`xnbd,àçà áø øîàa` dl eid `l cg` mei elit`y cnll ick ¨©©©¨
yky ,m`edzøaéò,dn`,äéáà úîie`xy iznn a` dl did `le ¦©§¨¥¨¦¨

yke ,a` ze`xwdl,dnà äúî ,dzãìédiexw dzid `l `id mbe §©§¨¥¨¦¨
.m`

,øéàî éaø íeMî àðz .'úáì Bì éëcøî dç÷ì dnàå äéáà úBîáe'§¨¦¨§¦¨§¨¨¨§¢©§©¨¨¦©¦¥¦
'úáì' éø÷z ìà,zak dvni`y -àlà`xw'úéáì'd`ypy -.ïëå ©¦§¥§©¤¨§©¦§¥

øîBà àeäjk yxcpy xg` weqt epivn oke -(b ai 'a l`eny),Løìå' ¥§¨¨
[izgd dixe`-]äpè÷ úçà äNák íà ék ìk ïéà[ray za-]øLà ¥Ÿ¦¦¦§¨©©§©¨£¤

äzLú Bñkîe ìëàú Bztî ,åcçé åéða íòå Bnò ìcâzå äiçéå äð÷̈¨©§©¤¨©¦§©¦§¦¨¨©§¨¦¦Ÿ©¦Ÿ¦§¤
.'úák Bì éäzå ákLú B÷éçáe,dywedéì úååä ákLú B÷éçác íeMî §¥¦§¨©§¦§©¦¦§¥¦§¨£©¥

àlà ,[úák] (úáì)`exwl yi,[úéák] (úéáì)zy` lr el fnxy §©¤¨§©¦
e .dixe`énð éëä`exwl yi ,o`k.úéáì ¨¦©¦§©¦

dizepne diwexnz z` xzq`l ozp miypd xneyúBøòpä òáL úàå'§¥¤©©§¨
'åâå.'KlOd ziAn Dl zzl zFi`xd,àáø øîàdl eidy mrhd ¨§ª¨¤¨¦¥©¤¤¨©¨¨

meyn ,zegty rayïäa äðBî äúéäLz`éîéd,úaLdgty lky ¤¨§¨¨¨¤§¥©¨
meidy drci zay ly dgtyd d`ayke ,reaya mieqn meia d`a

.zay
'åâå äéúBøòð úàå äpLéå'dna `xnbd zx`an .'miWPd ziA aFhl ©§©¤¨§¤©£¤¨§¥©¨¦
:miypd xney dl aihidéãeäé ìëàî dìéëàäL ,áø øîàìàeîLe . ¨©©¤¤¡¦¨©£¨§¦§¥

éøéæçc éìã÷ dìéëàäL ,øîàlk`n `edy ,ony xifg xya - ¨©¤¤¡¦¨¨§¥©£¦¥
.jk lr dyprp `l dqp` meyne ,gaeyn,øîà ïðçBé éaøådlik`d §©¦¨¨¨©

íéðBòøæ.zexyk yyg mda oi`y ,zeiphw ipin -øîBà àeä ïëå ¥§¦§¥¥
xn`py ,xeq` lk`nn lvpdl miperxf elk`y eixage l`ipc lv`

(fh ` l`ipc)àNð øöìnä éäéå'[envrl]íâa út úàjlnd lk`n-] ©§¦©¤§©Ÿ¥¤©¨¨
mdiYWn oiie [xeq`.'íéðòøæ íäì ïúðå §¥¦§¥¤§Ÿ¥¨¤¥§Ÿ¦

.'ønä ïîLa íéLãç äML':`xnbd zxxanéaø .'ønä ïîL' éàî ¦¨¢¨¦§¤¤©Ÿ©¤¤©Ÿ©¦
úëhñ ,øîà àaà øa àéiç.minyaa axern ony -,øîà àðeä áø ¦¨©©¨¨©©¤¤©¨¨©

ïîLn ieyrLéìL àéáä àlL úéæ.eleyia,øîBà äãeäé éaø ,àéðz ¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦©§¨©¦§¨¥
ïBðéwôðà`edLéìL àéáä àlL úéæ ïîL.dlik`l ie`x epi`eänìå ©§©¦¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦§¨¨

,BúBà ïéëñitlL`edïcòîe ,øòéOä úà øéLn[lidvne aidvn-] ¨¦¤¥¦¤©¥¨§©¥
.øNaä úà¤©¨¨

äàa àéä áøòa'[jlnd zial]äáL àéä ø÷aáemiWPd ziA l` ¨¤¤¦¨¨©Ÿ¤¦¨¨¤¥©¨¦
.'ipWòLø BúBà ìL Búeðbî ,ïðçBé éaø øîà,mlek z` lrayeðãîì ¥¦¨©©¦¨¨¦§¤¨¨¨©§

,íBia Búhî LnLî äéä àlL ,BçáLxweaa dxfg dxrp lk ixdy ¦§¤Ÿ¨¨§©¥¦¨©
.miypd zial

ïç úàNð øzñà éäzå'.'di`x lM ipirAãnìî ,øæòìà éaø øîà ©§¦¤§¥Ÿ¥¥§¥¥¨Ÿ¤¨¨©©¦¤§¨¨§©¥
ãçàå ãçà ìëlL,zepey zene`n eidy,Búneàk Bì äúîãðokle ¤§¨¤¨§¤¨¦§§¨§¨

.mlek ipira og d`yp
éøéNòä Lãça Búeëìî úéa ìà LBøåLçà Cìnä ìà øzñà ç÷lzå'©¦¨©¤§¥¤©¤¤£©§¥¤¥©§©Ÿ¤¨£¦¦

.'úáè Lãç àeä,df ycega d`a `id 'd zgbyda :`xnbd zx`an Ÿ¤¥¥
`edy ,eipira daaglçøé[yceg-]Le ,lecb xewdïî óeb äðäp ¤©¤¤¡¤¦

,óebä.ea mngzny itl ©
ìkî åéðôì ãñçå ïç àOzå íéLpä ìkî øzñà úà Cìnä áäàiå'©¤¡©©¤¤¤¤§¥¦¨©¨¦©¦¨¥¨¤¤§¨¨¦¨

,áø øîà .'úBìeúaäykLwéayexeyg`íòèìxzq`aíòè ©§¨©©¦¥¦§Ÿ©©
íòè ,äìeúamerhl ywiayke ,['zelezad lkn']íòè ,äìeòa íòè §¨¨©©©§¨¨©

,dp`yie xzq`n dxizi d`pd el `diy ick df lke ,['miypd lkn']
.l`xyil dlvd `eaze

ìBãâ äzLî Cìnä Nòiå'zFpicOl dgpde xYq` dYWn z` 'ebe ©©©©¤¤¦§¤¨¥¦§¥¤§¥©£¨¨©§¦
zelbl mikqzy ,dceakl dyr lkd .'KlOd ciM z`Un oYIe dUr̈¨©¦¥©§¥§©©¤¤

dligz .dnr z`àizLî ãáòx`yl dyr `ly dn dceakl ¨©¦§©¨
,miypddéì àéìb àìåe siqed .dnr z`àâøk éìcdgpd dyr - §Ÿ©§¨¥¨¥©§¨

,['dyr zepicnl dgpde'] dceakl qna.déì àéìb àìåe siqedøãL §Ÿ©§¨¥¨©
éðLéãøt,['z`yn ozie'] dnya mixyl zepzn gly -àéìb àìå ©§¦§¥§Ÿ©§¨

.déì¥
.'åâå 'úéðL úBìeúa õáwäáe',zeleza aey uaiw recn x`al yi §¦¨¥§¥¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד נח

izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxtziprz
éòîùì ãåã äéìè÷ àìãÐ.dzin aiig didyàñéâ êãéàìÐgayl `le dwrvl.dfd xrvd il enxb ipini yi`e icedi yi` :'åë ïéàãåäé ïéøáåâ éúéàÐ`l jdl`l" `xwc ditiqe

."oigltïä ãçà êéøáã ìëÐ.od cg` mc` oleke ,ipelte ipelt ,xikfn dz` zeny daxd .od zg` ,minid ixac ,jixac lk :xne` did xtqd cbpkïùøåãì ïéòãåé åðàåÐit lr s`e

.`kd dl hwp icedi `xwp dxf dceara xtekd lk lirl opixn`c meyn .oyxecl oircei ep`y cr epial z` oipzep ep` oze` znzqy'åâå äéãåäéä åúùàåÐ`dc ,dny diza `lde

."diza ipa dl`e" diteqa aizkõåçøìÐ.zexib [oeyl] leahlåîù áìë àìäåÐ.`xw irzyn alkay:ïðéñøâ éëääéáà úéá éìåìéâá äãøîù äéúá àùéåÐdny dpzyp jkle

.elld oigewilaåîöòî äìâùÐaizk `lcn

aizke "dzlbd xy` dlebd on did xy`"

did `ly rnyn "dlebd mr dlbd xy`"

dlb `ede ,ogxk lr elby l`xyi x`yk

cr ,envrn dlby dinxi dyry enk ,envrn

.xefgl `ed jexa yecwd el xn`yíéñãää ïéá
äìåöîá øùàÐ,laal elby miwicvd oia

.`xw irzyn dpikyaeøäúñà=dti ,gxi

.dpalkäúéä ú÷åø÷øéÐ.ef dqcdkèåç àìà
äéìò êåùî ãñç ìùÐ,`ed jexa yecwd z`n

.yexeyg`le zene`l dti zi`xp jklúåîáå
éì äîì åú äîàå äéáàÐoi` ik" aizkc xg`n

`l cg` mei 'it`y epcnll `l` ,"m`e a` dl

.m`e a` dl didúî äîà äøáòúðù äòùá
äéáàÐd`xpy dryn a` dl did `ly `vnp

.a` zexwdläúî äîà äúãìéùëåÐ`le

.m` zexwl zi`xpìë ïéà ùøìåÐadixe`

.`xw irzynúçà äùáëÐ.ray zaäúéäù
úáù éîé ïäá äðåîÐzg` dl zzxyn dzidy

iyilya zg`e ,zaya ipya zg`e ,zaya cg`a

zay ly dgty mei ribdyke .olek oke ,zaya

.zay meidy zrceiéøéæçã éìúë=ye"pewa

.dyprp `l dqpe` jezne .zipinyàåä ïëå
øîåàÐolicadl miwicvl miaeh miperxfdy

.`nh lk`nníâá úô úà àùåð øöìîä éäéå
'åâå íäéúùî ïééåÐ`pipr `edda aizke

aeh mdi`xn d`xp dxyr mini zvwnle"

'ebe xya i`ixae."àéáä àìù úéæ ïîù ïåðé÷ôðà
ùéìùÐopz zegpn iab,oepiwtp` oi`ian oi` :

`iad m`eÐxn`e dcedi 'x i`w dlre .leqt

.oepiwtp` ednïãòî=.aidvnåúåà ìù åúåðâî
òùøÐmiyp lrea `edy ,df `ed ezepb

.oglyneóåâä ïî äðäð óåâäùÐ.dpivd iptn

minyd on oipekzn eidy aezkd jl cirde

.dlra lr daagl'åë íåòèì ù÷éáÐjkl

."zelezad lkne miypd lkn" xn`pãáò
'åë àéúùîÐdqiitl mipipr dnkl xfeg

dl jenqe .lired `le ,dzclen el dlbzy

oi` 'ebe zipy zeleza uawdae" `xw i`dl

'ebe dnr z`e dzclen zcbn xzq`car "

x`ya dyr `ly dn ,dceakl dcerq `izyn

.miypàâøë éìãÐxn`ip` xzq` liaya :

dgpde epiid ,mkzlebleb iqkn mkl gipn

.dyr zepicnléðùéãøô øãùÐzepexec

cik z`yn ozie" aizkc epiide ,dnya mixyl

."jlnd
àì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ìëxn`py icedi `xwp dxf dceara xtekd

ixdy ,icedi my lr "oi`cedi oixaeb izi`"

hayn eed `lc (a,bv oixcdpq) "wlg"a xn`

.dcediøùàyixce Ð envrn dlby dlbd

."dlbed" aizk `lcn diléìã÷Ð ixifgc

.zlke` dzid `l `id ,dlilge qge
zlaehe

1

2

3

4

5

6

ì ãåc déìè÷ àìc,éòîLéëcøî dépéî ãéìéúàc §¨§©¥¨¦§¦§¦§¦§§¦¦¥¨§§©
éðéîé éì íléM äîe .ïîä déa éðwîc¯déìè÷ àìc §¦©¥¥¨¨©¦¥¦§¦¦§¨§©¥

ìeàLéaø .ìàøNéì øòöîc ïîä dépéî ãéìéúàc ,ââàì ¨©£©§¦§§¦¦¥¨¨¦§©¥§¦§¨¥©¦
øîà ïðçBé:íìBòìdéì éø÷ éànàå .éúà÷ ïîéðaî ¨¨¨©§¨¦¦§¨¦¨¨¥§©©¨¥¥

øôBkä ìkL ,äøæ äãBáòa øôkL íeL ìò ?"éãeäé"§¦©¤¨©©£¨¨¨¤¨©¥
áéúëãk ,"éãeäé" àø÷ð äøæ äãBáòa:ïéøáb éúéà" ©£¨¨¨¦§¨§¦§¦§¦¦©ª§¦

...ïéàãeäé"éëä øîà ,íéîiä éøác çút äåä ék ,éæt ïa ïBòîL éaø:éøác ìk,íä ãçà ,E §¨¦©¦¦§¤¨¦¦£¨§©¦§¥©¨¦¨©¨¦¨§¨¤¤¨¥
úàå BëBN éáà øáç úàå øBãâ éáà ãøé úà äãìé äiãäiä BzLàå" .ïLøBãì ïéòãBé eðàå§¨§¦§§¨§¦§©§ª¦¨¨§¨¤¤¤£¦§§¤¤¤£¦§¤

dì éø÷ éànà ".ãøî ç÷ì øLà äòøt úá äéúa éða älàå çBðæ éáà ìàéúe÷éìò ?"äiãäiä" §¦¥£¦¨©§¥¤§¥¦§¨©©§Ÿ£¤¨©¨¤©©¨¥¨©§ª¦¨©
áéúëc ,äøæ äãBáòa äøôkL íeL::ïðçBé éaø øîàå ,"øBàéä ìò õBçøì äòøt úa ãøzå" ¤¨§¨©£¨¨¨¦§¦©¥¤©©§Ÿ¦§©©§§¨©©¦¨¨

õBçøì äãøiLéìelébîíBúé ìcâîä ìkL :Eì øîBì !déúéaø ééeaø àäå ?äãìé .äéáà úéa ¤¨§¨¦§¦¦¥¥¨¦¨¨§¨§¨¦¥©¦¥©§¤¨©§©¥¨
ååéìò äìòî Búéa CBúa äîBúé?"ãøé" BîL àø÷ð änìå .äLî äæ "ãøé" .Bãìé eléàk áeúkä ¦¨§¥©£¤¨¨©¨§¦§¨¤¤¤Ÿ¤§¨¨¦§¨§¤¤

"øBãb" .åéîéa ïî ìàøNéì íäì ãøiL¯"øáç" .ìàøNé ìL ïäéúBöøt øãbL¯úà øaéçL ¤¨©¨¤§¦§¨¥¨§¨¨§¤¨©¦§¥¤¤¦§¨¥¤¤¤¦¥¤
"BëBñ" .íéîMaL ïäéáàì ìàøNé¯.äkeñk ìàøNéì íäì äNòpL"ìàéúe÷é"¯ìàøNé eewL ¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦¤©£¨¨¤§¦§¨¥§¨§¦¥¤¦¦§¨¥

"çBðæ" .åéîéa ìàì¯çéðæäL"éáà" "éáà" "éáà" .ìàøNé ìL ïäéúBðBò¯áàáà ,äøBúa ¨¥§¨¨¨©¤¦§¦©£¥¤¤¦§¨¥£¦£¦£¦¨§¨¨
."ãøî ç÷ì øLà äéúa éða älàå" .úeàéáða áà ,äîëça!BîL áìk àìäå ?BîL ãøî éëå §¨§¨¨¦§¦§¥¤§¥¦§¨£¤¨©¤¤§¦¤¤§©£Ÿ¨¥§

íéìbøî úöòa ãønL áìk àáé :àeä Ceøa LBãwä øîàäòøt úa úà àOéåéìelâa äãønL ¨©©¨¨¨Ÿ¨¥¤¨©©£©§©§¦§¦¨¤©©§Ÿ¤¨§¨§¦¥
.äéáà úéáøLà"."äqãä úà ïîà éäéå" .Bîöòî äìbL :àáø øîà ."íéìLeøéî äìâäéø÷ ¥¨¦¨£¤¨§¨¦¨©¦¨©¨¨¤¨¨¥©§©§¦Ÿ¥¤£©¨¨¥

àéðz ."øzñà" dì éø÷å "äqãä" dì.dîL øzñà :øîBà øéàî éaø?äqãä dîL àø÷ð änìå ¨£©¨§¨¥¨¤§¥©§¨©¦¥¦¥¤§¥§¨§¨¨¦§¨§¨£©¨
äãeäé éaø ."íéqãää ïéa ãîò àeäå" :øîBà àeä ïëå ."íéqãä" eàø÷pL íé÷écvä íL ìò©¥©©¦¦¤¦§§£©¦§¥¥§Ÿ¥¥©£©¦©¦§¨

.dîL äqãä :øîBàïéà" :øîàpL ,äéøác úøzñî äúéäL íL ìò ?øzñà dîL àø÷ð änìå ¥£©¨§¨§¨¨¦§¨§¨¤§¥©¥¤¨§¨©§¤¤§¨¤¨¤¤¡©¥
."dnò úà úãbî øzñà.dîL äqãä :øîBà äéîçð éaøúBneà eéäL ?øzñà úàø÷ð änìå ¤§¥©¤¤¤©¨©¦§¤§¨¥£©¨§¨§¨¨¦§¥¤§¥¤¨

íeL ìò dúBà ïéøB÷ íìBòä.øäzñàäkeøà àì ,øzñà :øîBà éàfò ïaäøö÷ àìå,äúéä ¨¨¦¨©¦§©©¤©©¥¤§¥Ÿ£¨§Ÿ§¨¨¨§¨
.äqãäk úéðBðéa àlàú÷Bø÷øé øzñà :øîà äçø÷ ïa òLBäé éaøäúéäCeLî ãñç ìL èeçå ¤¨¥¦©£©¨©¦§ª©¤¨§¨¨©¤§¥§©§¤¨§¨§¤¤¤¨

.äéìòék""íàå áà dì ïéà¯"dnàå äéáà úBîáe"dzøaéò :àçà áø øîà ?éì änìúî ¨¤¨¦¥¨¨¨¥§¨¦¨§¦¨¨¨¦¨©©©¨¦©§¨¥
;äéáà".úáì Bì éëcøî dç÷ì dnàå äéáà úBîáe" .dnà äúî dzãìé:øéàî éaø íeMî àðz ¨¦¨§¨©¨¥¨¦¨§¨¦¨§¦¨§¨¨¨§§©§©¨¨¦©¦¥¦

øLà äpè÷ úçà äNák íà ék ìk ïéà Løìå" :øîBà àeä ïëå .úéáì àlà "úáì" éø÷z ìà©¦§¥§©¤¨§©¦§¥¥§¨¨¥Ÿ¦¦¦§¨©©§©¨£¤
Bì éäzå ákLú B÷éçáe äzLú Bñkîe ìëàú Bztî åcçé åéða íòå Bnò ìcâzå äiçéå äð÷̈¨©§©¤¨©¦§©¦§¦¨¨©§¨¦¦Ÿ¥¦Ÿ¦§¤§¥¦§¨©§¦

çáã íeMî ".úákàlà ?úáì déì úååä ,ákLz B÷éúBøòpä òáL úàå" .úéáì éîð éëä ;úéá." §©¦¦§¥¦§¨£©¥§©¤¨©¦¨¦©¦§©¦§¥¤©©§¨
äúéäL :àáø øîàäéúBøòð úàå äpLéå" .úaL éîé ïäa äðBî."ìëàî dìéëàäL :áø øîà ¨©¨¨¤¨§¨¨¨¤§¥©¨©§©¤¨§¤©£¤¨¨©©¤¤¡¦¨©£©

.éãeäé.íéðBòøæ :øîà ïðçBé éaøå .éøéæçã éìã÷ dìéëàäL :øîà ìàeîLeéäéå" :øîBà àeä ïëå §¦§¥¨©¤¤¡¦¨¨§¥©£¦¥§©¦¨¨¨©¥§¦§¥¥©§¦
...íâaút úà àNBð øöìnä".íéðBòøæ íäì ïúðå."ønä ïîLa íéLãç äML"ïîL" éàî ©¤§©¥¤©§¨¨§Ÿ¥¨¤¥§¦¦¨¢¨¦§¤¤©Ÿ©¤¤

ïîL :øîà àðeä áø .zkèñ :øîà àaà øa àéiç éaø ?"øBnäàéáä àlL úéæLéìL.àéðz ©©¦¦¨©©¨¨©§©§©¨¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦©§¨
ïBðé÷tðà :øîBà äãeäé éaø,?BúBà ïéëñ änìå .LéìL àéáä àlL úéæ ïîLøòéOä úà øéMnL ©¦§¨¥¨§©¦¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦§¨¨¨¦¤©¦¤©¥¨

.øNaä úà ïcòîe."äáL àéä ø÷aáe äàá àéä áøòa"BúBà ìL Búeðbî :ïðçBé éaø øîà §©¥¤©¨¨¨¤¤¦¨¨©Ÿ¤¦¨¨¨©©¦¨¨¦§¤
òLøeðãîìïç úàNð øzñà éäzå" .íBia Búhî LnLî äéä àlL ,BçáL.":øæòìà éaø øîà ¨¨¨©§¦§¤Ÿ¨¨§©¥¦¨©©§¦¤§¥Ÿ¥¥¨©©¦¤§¨¨

.Búneàk Bì äúîãð ãçàå ãçà ìëlL ãnìîúéa ìà LBøåLçà Cìnä ìà øzñà ç÷lzå" §©¥¤§¨¤¨§¤¨¦§§¨§¨©¦¨©¤§¥¤©¤¤£©§¥¤¥
"úáè Lãç àeä éøéNòä Lãça Búeëìî¯çøéåéðôì ãñçå ïç àOzå íéLpä ìkî øzñà úà Cìnä áäàiå" .óebä ïî óeb äðäpL ©§©Ÿ¤¨£¦¦Ÿ¤¥¥¤©¤¤¡¤¦©©¤¡©©¤¤¤¤§¥¦¨©¨¦©¦¨¥¨¤¤§¨¨

".úBìeúaä ìkîíBòèì Lwéa :áø øîàíòè ,íòè äìeúa íòèìBãâ äzLî Cìnä Nòiå" .íòè äìeòa."àéìb àìå àizLî ãáò ¦¨©§¨©©¦¥¦§©©§¨¨©©©§¨¨©©©©©¤¤¦§¤¨£©¦§©¨§¨¨§¨
:øîà .éëcønî äöò ì÷L ìéæà ."úéðL úBìeúa õáwäáe" .déì àéìb àìå éðLéãøt øãL ;déì àéìb àìå àbøk éìc ;dìäMà ïéà ¨¨¥©§¨§¨¨§¨¥§©©§¦§¥§¨¨§¨¥§¦¨¥§¥¦¨¥§©¥¨¦¨§§©¨©¥¦¨

.dzøéáç Cøéa àlà äàp÷úîéëä eléôàå."dzãìBî úãbî øzñà ïéà" :áéúëc ,déì àéìb àìøîà:áéúëc éàî :øæòìà éaø ¦§©§¨¤¨§¤¤£¥§¨©£¦¨¦Ÿ¨§¨¥¦§¦¥¤§¥©¤¤©§¨¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
àì"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

מגילה. מגילה נקראת - פרק ראשון דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



izni`naקלב cenr bi sc ± oey`x wxtziprz
åéðéò ÷éãöî òøâé àìÐdcn miax minil s` mdl mlyl miwicvd dyrna eipir ozep

.dcnaìåàù äðîî àöéå äúëæÐ.repv didyøúñà åðîî úàöéå äëæÐly mebxza

za xzq` `id" aizke .oinipa cr le`yne ,le`yl ixiyr edyere ikcxn qgiin dlibn

.le`yn d`viy miaezka zxg` di`x el oi`e ."ececïúøñîÐ,zeripv `ede ,d`ll

.oipniq dl xqny xacd mqxtzi `lyøîàðù
åéðéò ÷éãöî òøâé àìÐmaiyeie" `xwc ditiqe

.zexecl dlecb epiide "edabie gvplñéâä íàå
'åë åúòãÐgvpl maiyeie" :i`xw iknq ikd

oidiabny ici lr "miwfa mixeq` m`e edabie

onvrÐ.mixeqie zeipr icil oi`aúìáåèåÐ

wicvl dqe`n `dz `ly ,zeiwp zngn

.yexeyg` ly ezaikynåéãáò ìò ïåãàÐ

"."eiqixq ipy lr drxt sevwieéñøåè ïåùìÐ

.mewn myäðéù åðéàø àìÐdzidy jezn

`nve ,yinyza daxn did eilr daiag

.zezylêúøîùîå éúøîùîÐlr dpenn dz`

ikd .zxg` dcear lr dpenn ip`e ,zg` dcear

:opiqxbêìîä ìãâ äìàä íéøáãä øçà
'åâå ïîä úà [ùåøåùçà]Ðyxze ozba xza

.aizk:àãåîìä éòá à÷åéàî øçàÐcird dn

.dfd dyrn `ay cr elcib `ly aezkd eilr

äëîì äàåôø àåä êåøá ùåã÷ä àøáù øçàÐ

.onf xg`l `al dcizrdëìàøùéì éàôøÐip`y dkn ici lr ,mixt` oer dlbp jk xg`e

.odilr `ianøåô ìéôäÐoke .lxebd leti mei efi`a ,meil mein .lxebd `ed xet edne

.[cg`] lr lxebd el ltpe ,cg` meia lihd olek ly lxebde ,ycegl ycegnäòáùá
äùî úî øãàáÐ`v .(c ryedi) "oey`xd ycegl xeyra ocxid on elr mrde" xn`py

,dyn ly ela`a mei miyly rxtnl mdn

epikd" xn`py ,dciv mdl epikdy mini dylye

mixaer mz` mini dyly cera ik dciv mkl

'ebe.dyn zn xc`a draya ixd (` my) "

ãìåð øãàá äòáùáåÐmixyre d`n oa" aizkc

(`l mixac) "meid ikp` dpyini e`ln meid :

.dzind lr xtkzy dcild i`ck ,izepyezi`

opax edaÐjky oicnl ep` ond ly ezaeyzn

.eaiyn yexeyg` didäùåò éðà äçø÷
êúåëìîáÐ.mdn d`iln zg` zeklny

àúðéãîÐ.dphw dpicnïðéî éáñð àìåÐ.miyp

íéùåò íðéà êìîä éúã úàåÐmiqne zeixbpe`

.oipzep opi` zepepx`e zeilblebeäéì é÷ôîã
é"äô é"äùá àúùìÐ,meid gqt ,meid zay

.dk`lna mixeq` ep`eäåù ïéàÐ,d`p oi`

.ogipdl yyg oi`eïéòéîùîÐoifixkn oic zia

.ycwnl milwy e`iaiyíéàìëä ìòåÐelcby

oze` oixwere ,xkip ovipe ,zvw mirxfd

.oic zia zfxkda odizecyn
ìùî

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

úìáåèåm`e Ð ikcxn ly ewiga zayeie

zpgad my did `l `de :xn`z

ryx eze` did mei lka ixdy ,miycg dyly

.jena zynyn dzidy :xnel yie !dlv` ievn

óñëädler "sqkd"c `ixhnib Ð jl oezp

.eilr dlziy el fnx ,"u"rd"

meyncegi

1

2

3

4

5

6

åéðéò ÷écvî òøâé àì"?"da äúéäL úeòéðö øëNa Ÿ¦§©¦©¦¥¨¦§©§¦¤¨§¨¨
.ìeàL äpnî àöéå äúëæ ìçøaäéäL úeòéðö øëNáe §¨¥¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦§©§¦¤¨¨

úeòéðö éàîe .øzñà epnî äàöéå äëæ ìeàLa Ba§¨¨¨§¨§¨¦¤¤§¥©§¦
éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå" :áéúëc ?ìçøa da äúéä̈§¨¨§¨¥¦§¦©©¥©£Ÿ§¨¥¦£¦

".àeä äéáàúBçà ïa àìäå ?àeä äéáà éçà éëå ¨¦¨§¦£¦¨¦¨©£Ÿ¤£
àlà ?àeä äéáà:déì äøîà ?éì àáñðéî :dì øîà ¨¦¨¤¨¨©¨¦§§¨¦¨§¨¥

eäéî .ïéà:dì øîà .déì zìëé àìå àeä äànø àaà ¦¦©¨©¨¨§Ÿ¨§©§¥¨©¨
:déì äøîà .úeànøa àðà åéçàé÷écöì éøL éîe ¨¦£¨§©¨¨§¨¥¦¨¥§©¦¥

íòå øázz øáð íò" .ïéà :dì øîà ?àúeénøa éieâñì¦§¥§©¨¨¨©¨¦¦¨¨¦¨¨§¦
".ìtzz Lwò:dì øîà:déì äøîà ?àúeénø éàîe ¦¥¦©¨¨©¨©©¨¨¨§¨¥

.dnwî éì áéñðî àìå éàpéî àLéL÷c àzçà éì úéà¦¦©§¨¦§¦¨¦©§¨¦§¥¦¦©¨
.íéðîéñ dì øñî:äøîà àéìéì àèî ékàzLä ¨©¨¦¨¦¦§¨¥§¨¨§¨¨§¨

:áéúëc eðééäå .dìäéð eäðézøñî .éàzçà àôqkéî¦©§¨©§©§©§¦§¦£¨§©§¦§¦
"äàì àéä äpäå ø÷aá éäiå"¯àzLä ãòc ììkîåàì ©§¦©Ÿ¤§¦¥¦¥¨¦§¨§©¨§¨¨

ìäàìì ìçø äøñnL íéðîéñ CBzî :àlà ?àéä äà¥¨¦¤¨¦¦¨¦¤¨§¨¨¥§¥¨
øLà Bì ãébä àì äëeìnä øác úàå" :áéúëc ?ìeàLa äúéä úeòéðv äîe .ìeàL dpnî àöéå äúëæ Cëéôì .àzLä ãò òãé äåä àì̈£¨¨©©¨§¨§¦¨¨§¨§¨¨¦¤¨¨©§¦¨§¨§¨¦§¦§¤§©©§¨Ÿ¦¦£¤

."ìàeîL øîàóBñ ãò åéðá éðáìå åéðáì ÷ñBt íãàì äleãb ÷ñBt àeä Ceøa LBãwäLk :øæòìà éaø øîàå .øzñà epnî úàöéå äëæ ¨©§¥¨¨§¨§¨¦¤¤§¥§¨©©¦¤§¨¨§¤©¨¨¥§¨§¨¨¥§¨¨§¦§¥¨¨©
."eäaâéå çöðì íáéLiå" :øîàpL ,úBøBcä ìk,Bzòc ñébä íàå.íéwfa íéøeñà íàå" :øîàpL ,BìétLî àeä Ceøa LBãwä"úàå" ¨©¤¤¡©©Ÿ¦¥¨¤©©¦§¨§¦¦¦©§©¨¨©§¦¤¤¡©§¦£¦©¦¦§¤

"äNò øzñà éëcøî øîàî¯äúéäL :äéîøé éaø øîà.íéîëçì äcð íc äàøî"Bzà äðîàá äúéä øLàk"¯àîéì øa äaø øîà ©£©¨§§©¤§¥Ÿ¨¨©©¦¦§§¨¤¨§¨©§¨©¦¨©£¨¦©£¤¨§¨§¨§¨¦¨©©¨©¦¨
óö÷ Cìnä øòLa áLBé éëcøîe íää íéîia" .éëcøî ìL B÷éça úáLBéå úìáBèå LBøåLçà ìL B÷éçî úãîBò äúéäL :áøã déîMî¦§¥§©¤¨§¨¤¤¥¥¤£©§¥§¤¤§¤¤§¥¤¨§§©©¨¦¨¥¨§§©¥§©©©¤¤¨©

".Løúå ïúâaéö÷ä :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàåéãáò ìò ïBãà àeä Ceøa LBãwä ó ¦§¨¨¤¤¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¦©¨¨¨©£¨¨
epîe .÷écö ïBöø úBNòì¯:øîàpL ,óñBé'åâå éøáò øòð eðzà íLå"."íäéðBãà ìò íéãáò ©£§©¦©¥¤¤¡©§¨¦¨©©¦§¦£¨¦©£¥¤
epîe ,÷écöì ñð úBNòì¯:áéúëc ,éëcøî."éëcøîì øácä òãeiå"Løúå ïúâa :ïðçBé éaø øîà ©£¥§©¦©¨§§©¦§¦©¦¨©©¨¨§¨§§©¨©©¦¨¨¦§¨¨¤¤

ïéøtñî eéäå eåä íéiñøè éðLìaBæ úàaL íBiî :íéøîBàå ,éñøeè ïBL.eðéðéòa äðéL eðéàø àì §¥©§¦¦¨§¨§©§¦¦§§¦§§¦¦¤¨Ÿ¨¦¥¨§¥¥
ìôqa ñøà ìéhðå àaì éáLBiî éëcøî ék ïéòãBé eéä àì ïäå .úeîiL éãk,äéä úéæbä úkL Ÿ§©¦¤¤©¥¤§¥¤¨§¥Ÿ¨§¦¦¨§§©¦§¥¦§©©¨¦¨¨

ì íéòáLa òãBé äéäå:Bì øîà .ïBL!äåL EzøîLîe ézøîLî ïéà àìä:áéúëc eðééäå .EzøîLîe ézøîLî øBîLà éðà :Bì øîà §¨¨¥©§¦§¦¨¨©£Ÿ¥¦§©§¦¦§©§§¨¨¨©£¦¤§¦§©§¦¦§©§§§©§¦§¦
,"àöniå øácä Lwáéå".ïzøîLîa eàöîð àlLøçà"."älàä íéøácääàeôø àeä Ceøa LBãwä àøaL øçà :àáø øîà ?éàî øçà ©§ª©©¨¨©¦¨¥¤Ÿ¦§§§¦§©§¨©©©§¨¦¨¥¤©©©¨©¨¨©©¤¨¨©¨¨§¨

ìàøNéì éàôøk" :øîàpL ,äléçz äàeôø íäì àøBa ïk íà àlà ìàøNé úà äkî àeä Ceøa LBãwä ïéà :Lé÷ì Léø øîàc ,äkîì§©¨§¨©¥¨¦¥©¨¨©¤¤¦§¨¥¤¨¦¥¥¨¤§¨§¦¨¤¤¡©§¨§¦§¦§¨¥
ìâðå".íéøôà ïBò äìáàâðå" :øîàpL ,äàeôø íäì àøBa Ck øçàå ïúBà äkî ,ïk Bðéà íìBòä úBneàâð íéøöî úà 'ä ó".àBôøå ó §¦§¨£¤§©¦£¨¨¨¥¥©¤¨§©©¨¥¨¤§¨¤¤¡©§¨©¤¦§©¦¨Ÿ§¨

ì åéðéòa æáiå"Bcáì éëcøîa ãé çìL"¯äléçúa :àáø øîàepîe ,éëcøî íòa óBqáìe ,Bcáì éëcøîa¯.íéãeäiä ìëa óBqáìe ;ïðaø ©¦¤§¥¨¦§Ÿ©¨§¨§§©§©¨©¨¨¦§¦¨§¨§§©§©§©§©¨§§©©©¨©§©§¨©§¦
."ìøBbä àeä øet ìétä".äLî Ba únL çøia øet éì ìôð :øîà .äìBãb äçîN çîN øãà Lãça øet ìôpL ïåék :àðzòãBé äéä àìå ¦¦©¨¨¨¥¨¤¨©§Ÿ¤£¨¨©¦§¨§¨¨©¨©¦©¤©¤¥Ÿ¤§Ÿ¨¨¥©

.ãìBð øãàa äòáLáe úî øãàa äòáLaLBðLé"."ãçà íòàLéa àðMéì òãéc àkéì :àáø øîàøîà .eäðéìëéð àz :déì øîà .ïîäk ¤§¦§¨©£¨¥§¦§¨©£¨©¤§©¤¨¨©¨¨¥¨§¨©¦¨¨¦¨§¨¨¨©¥¨¦§¦§¨©
déì.úBönä ïî eðLé :déì øîà .éànwî ãáòãk éa ãéáòéì àìc åéäìàî àðéôzñî ::déì øîàãçà íò :déì øîà .ïðaø eäa úéà ¥¦§§¦¨¤¡Ÿ¨§¨¥£¥¦§©£©¦©¨¥¨©¥¨§¦©¦§¨©¥¦§©¨©¨©¥©¤¨
.ïäEúeëìîa äNBò éðà äçø÷ øîàz ànL¯eäéépéî äàðä úéà :øîàz ànL .íénòä ïéa íä ïéøfeôî¯Bæ äãéøôk ,"ãøBôî"dðéàL ¥¤¨Ÿ©¨§¨£¦¤§©§§§¨¦¥¥¨©¦¤¨Ÿ©¦£¨¨¦©§§¨¦§¥¨¤¥¨

eäéépéî àúðéãî àkéà :øîàz ànLå .úBøét äNBò¯"íò ìkî úBðL íäéúãå" ."Eúeëìî úBðéãî ìëa"¯éáñð àìå ïpéî éìëà àìc ¨¥§¤¨Ÿ©¦¨§¦§¨¦©§§Ÿ§¦©§¤§¨¥¤Ÿ¦¨¨§¨¨§¦¦©§¨¨§¦
"íéNò íðéà Cìnä éúc úàå" .ïì éáñðî àìå ïpéî¯" .é"ät é"äLa àzL àleëì é÷ôîcCìnìå"íçépäì äåL ïéà¯eæáîe eúLå eìëàc ¦©§¨¦§§¦¨§¤¨¥©¤¤¥¨Ÿ¦§©§¦§¨©¨¦§¦§¦§©¤¤¥Ÿ¤§©¦¨§¨§§¨§©

,íäî ãçà ìL BñBëa áeáæ ìôBð eléôàå .úeëìîì déìB÷øBæeäúBLå;òâBð Cìnä éðBãà íàå ¥§©§©£¦¥§§¤¤¨¥¤§§¥§¦£¦©¤¤¥©
ò÷ø÷a BèáBç íäî ãçà ìL BñBëaeäúBL Bðéàå.à"úøNòå íãaàì áúké áBè Cìnä ìò í §¤¤¨¥¤§§©§©§¥¥¦©©¤¤¦¨¥§©§¨©£¤¤

.óñk økk íéôìà"òeãéå éeìb :Lé÷ì Léø øîàì ïîä ãéúòL íìBòä äéäå øîàL éî éðôììB÷L £¨¦¦©¤¤¨©¥¨¦¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤¨¦¨¨¦§
ïäéì÷L íéc÷ä Cëéôì ,ìàøNé ìò íéì÷LìïéòéîLî øãàa ãçàa :ïðúc eðééäå .åéì÷Lìò §¨¦©¦§¨¥§¦¨¦§¦¦§¥¤¦§¨¨§©§¦§©§¤¨©£¨©§¦¦©

íéì÷Mäéðéòa áBhk Ba úBNòì íòäå Cì ïeúð óñkä ïîäì Cìnä øîàiå" .íéàìkä ìòå".E:àaà éaø øîà ©§¨¦§©©¦§©¦©Ÿ¤©¤¤§¨¨©¤¤¨¨§¨¨©£©§¥¤¨©©¦©¨
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מגילה. מגילה נקראת - פרק ראשון דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dlibn(iying meil)

,'åéðéò ÷écvî òøâé àì'opeazdln eipir xiqn 'd oi`y epiide Ÿ¦§©¦©¦¥¨
ax onf xg` s` xky mdl mlyne ,miwicvd ly miaehd miyrna

,jkitle .dcn cbpk dcnìçøa da äúéäL úeòéðö øëNax`eank] ¦§©§¦¤¨§¨¨§¨¥
[oldlìeàL äpnî àöéå äúëæ.[oldl x`eank] repv didyøëNáe ¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦§©

øzñà epnî úàöéå äëæ ,ìeàLa Ba äéäL úeòéðö,drepv dzidy §¦¤¨¨§¨¨¨§¨¨¦¤¤§¥
.dcn cbpk dcn ax onf xg` s` miwicvl mlyn 'dy ixd

:`xnbd zx`anáéúëc ,ìçøa da äúéä úeòéðö éàîe(ai hk ziy`xa) ©§¦¨§¨¨§¨¥¦§¦
,'àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå'ly dia` `ldy denzl yie ©©¥©£Ÿ§¨¥¦£¦¨¦¨

,dyw ok m`e ,dwax ly g` didy oal `ed lgxéëåawriéçà §¦£¦
äéáàlgx lyïa àìäå ,àeädwaxàlà .àeä äéáà úBçàjkøîà ¨¦¨©£Ÿ¤£¨¦¨¤¨¨©

dì,lgxl awriéì úáñpéîz m`d -,il i`ypïéà ,déì äøîà- ¨¦©§©¦¨§¨¥¦
,ip` dnikqn,àeä äànø àaà eäéî`ed ize` `yil dvxz m`e ¦©¨©¨¨

jze` dnxidéì úìëé àìåawri aiyd jk lre .eze`nxn lvpdl §Ÿ¨§©¥
e,úeànøa àðà 'åéçà' ,dì øîà.edenk zenxl leki ip`edéì äøîà ¨©¨¨¦£¨§©¨¨§¨¥

,lgxééebñì é÷écöì éøL éîe[zkll-]àúeénøa.ze`nxa -øîà ¦¨¥§©¦¥§©¥§©¨¨¨©
,ïéà dìze`nxn lvpdl ick la` ,zenxl xeq`y s` ,xnelk ¨¦

cec zxiya xn`py enk ,ezenxl xzen i`nxd(fk ak 'a l`eny)lr
,eizeixa mr 'd ikxc'øázz øáð íò'mlyz iwpe xexa yi`l - ¦¨¨¦¨¨
,eiyrn itk ,zexixaa'ìtzz Lwò íòå',zeninwra jledd mr - §¦¦¥¦©¨

.jze` dnxi `ly ick ednxze ezcna bdpzzdì øîà,awriéàîe ¨©¨©
àúeénø.izenxl jia` dvxiydéì äøîà,lgxàúçà éì úéà ©¨¨¨§¨¥¦¦©§¨

éàpéî àLéL÷c,ipnn dlecby zeg` il yi -dnwî éì áéñðî àìå ¦§¦¨¦¨¥§Ÿ©§¦¦¦©¨
jlv` dqipki i`eyip zryae ,diptl ip`iydl mikqi `le -

,awri z`f rnyy oeik .inewnaíéðîéñ dì øñîqpkzyk el ozzy ¨©¨¦¨¦
seqal .dzeg` z` el epzp `ly rci jkae ,oi`eyipd lila elv`¥

àéìéì àèî ékcner dia`y lgx dz`x ,oi`eyipd lil ribdyk ± ¦§¨¥§¨
,dnewna d`l z` qipkdläøîà,dnvrl lgxàôñkéî àzLä ¨§¨©§¨¦©§¨

éàúçàdpglyi ,mipniqd z` rcz `le izeg` qpkizyk dzr - ©§¨¦
jkl ,yiiazze awridìäéð eäðézøñî.d`ll mipniqd z` dxqn - §©§¦§¦£¨

:`xnbd dtiqeneðééäådn oaen df itl -áéúëc(dk hk ziy`xa)éäéå' §©§¦§¦©§¦
,'äàì àéä äpäå ø÷aácììkîrnyn dfàzLä ãòccry-] ©Ÿ¤§¦¥¦¥¨¦§¨§©©§¨

[xwead,àéä äàì åàì.d`l eil` d`a axra xak ixd ,dywe,àlà ¨¥¨¦¤¨
y,äàìì ìçø äøñnL ïéðîéñ CBzî,awril el` mipniq d`l dpzpe ¦¦¨¦¤¨§¨¨¥§¥¨

e ,lgx `idy aygòãé äåä àìd`l `idyàzLä ãòxwead cr - Ÿ£¨¨©©©§¨
.dze` d`xyk

e ,drepv dzid lgxy xfrl` iax xn` lirlàöéå äúëæ Cëéôì§¦¨¨§¨§¨¨
ìeàL äpnî:`xnbd zxxan .repv didyäúéä úeòéðv äîe ¦¤¨¨©§¦¨§¨

.ìeàLamixac mqxit `le wzyy ep`vny :`xnbd zx`an §¨
iqekn,máéúëc,ezial xfge jlnl le`y z` l`eny gyny ixg` ¦§¦

le`y el aiyde ,l`eny el xn` dn ecec el`y(fh i '` l`eny),
,zFpz`d E`vnp iM Epl ciBd'øLà Bì ãébä àì äëeìnä øác úàå ¦¦¨¦¦§§¨£Ÿ§¤§©©§¨Ÿ¦¦£¤

,'ìàeîL øîàjkle ,xacd mqxtl dvx `le did repvy ixdäëæ ¨©§¥¨¨
øzñà epnî úàöéå.dzclene dnr z` dzlib `le dwzyy §¨¨¦¤¤§¥

zligz lr xfrl` iax yxcy dn z` `xnbd d`iady ab`
:weqtd seq lr ezyxc z` d`ian ,aei`a weqtd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨

,íãàì äìeãb ÷ñBt àeä Ceøa LBãwäLk`ed÷ñBtmb dze`åéðáì §¤©¨¨¥§¨§¨¨¥§¨¨
øîàpL ,úBøBcä ìk óBñ ãò åéða éðáìå(f el aei`)`QMl mikln z`e' §¦§¥¨¨©¨©¤¤¡©§¤§¨¦©¦¥

('åâå) 'eäaâiå çöðì íáéLiåwx df lk mpn` .zexecl mdiabny - ©Ÿ¦¥¨¤©©¦§¨
,depra bdep m`Bzòc ñéâä íàå,d`bzny -àeä Ceøa LBãwä §¦¥¦©§©¨¨
øîàpL ,BìétLî(gÎf el my),EdAbIe''åâå íéwfa íéøeñà íàåoEckNi ©§¦¤¤¡©©¦§¨§¦£¦©¦¦¦¨§

.oixeqie zeipr icil `ay ixd .'ipr ilagA§©§¥Ÿ¦
.'äNò øzñà éëcøî øîàî úàå'xaky ,xzein `ed eheyt itl §¤©£©¨§¢©¤§¥Ÿ¨

dilr dEv xW`M DOr z`e DYclFn zcBn xYq` oi`' xn`p¥¤§¥©¤¤©§¨§¤©¨©£¤¦¨¨¤¨
.'ikCxn,äéîøé éaø øîàcnll `aäúéäLxzq`äcð íc äàøî ¨§¢¨¨©©¦¦§§¨¤¨§¨©§¨©¦¨
íéîëçì.`id dxedh m` dl ewqtiy ©£¨¦

.'Bzà äðîàá äúéä øLàk'ikcxn mr bdpzdl dkiyndy rnyn ©£¤¨§¨§¨§¨¦
.epnn dgwlpy iptl enk dlra,(áøc déîMî) àîéì øa äaø øîà̈©©¨©¦¨¦§¥§©

,dfn epcnläúéäLxzq`úìáBèå LBøåLçà ìL B÷éçî úãîBò ¤¨§¨¤¤¥¥¤£©§¥§¤¤
zaiky xg` wicvd ikcxnl dqe`n didz `ly ,zeiwp myl

,yexeyg`éëcøî ìL B÷éça úáLBéå.dligzak §¤¤§¥¤¨§§©
éaø øîà .'Løúå ïúâa óö÷ Cìnä øòLa áLé éëcøîe íää íéîia'©¨¦¨¥¨§§©Ÿ¥§©©©¤¤¨©¦§¨¨¤¤¨©©¦

,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiçdid ,jlnd z` bexdl mpevx ¦¨©©¨¨©©¦¨¨
.wicvd ikcxn ici lr l`xyi zlvdl `iaiy ,minyn dgbyda

y epivneéö÷ä,åéãáò ìò ïBãà àeä Ceøa LBãwä ólr qrk drxty ¦§¦©¨¨¨©£¨¨
xn`py enk ,mite`d xye miwynd xy(a n ziy`xa)drxR svwIe'©¦§Ÿ©§Ÿ

q ipW lrick ,'ebe 'eiqixepîe ,÷écö ïBöø úBNòì,`ed in -,óñBé ©§¥¨¦¨©£§©¦©¥
,xdeqd zian mdici lr `viyøîàpLdrxtl miwynd xy ixaca ¤¤¡©

(ai `n ziy`xa),'åâå éøáò øòð eðzà íLå','Epiznlg z` Epl xYtIe §¨¦¨©©¦§¦©¦§¨¨¤£ŸŸ¥
sivwdy epivn o`ke .enelg z` xeztiy e`iadl drxt deiv f`e

'd,ïäéðBãà ìò íéãáò,jlnd z` zindl yxze ozba ala dlry £¨¦©£¥¤
ick'éëcøîì øácä òãeiå' áéúëc ,éëcøî ,epîe ,÷écöì ñð úBNòì©£¥§©¦©¨§§©¦§¦©¦¨©©¨¨§¨§¢©
,'åâåd`ae ,jlnd elicbd jk ici lre ,jlnd z` livdy epiide

.eci lr l`xyil dreyi
:yxze ozba ly dyrnd xe`iaLøúå ïúâa ,ïðçBé éaø øîàixney ¨©©¦¨¨¦§¨¨¤¤

,jlnd ziaa sqdïéøtñî eéäå ,eåä íéiñøè éðLdf mr dfìaïBL §¥©§¦¦£§¨§©§¦¦§
.éñøeèrci `l jlnd ziaay meyn ,mdixac xizqdl exdfp `le §¦

,ef dty yi`íéøîBàå,dfl dfBæ úàaL íBiî,jlnd zial [xzq`-] §§¦¦¤¨
,eðéðéòa äðéL eðéàø àìdlv` ievn jlnd did dzeaiag aexny Ÿ¨¦¥¨§¥¥

dlild lk mixerp zeidl mikixv eide ,zezyl `nv dide ,daxd
,exn` okl ,zr lka dwyn el `iadlìôqa ñøà ìéèðå àadzeyy Ÿ§¨¦¤¤©¥¤

,jlndéáLBiî éëcøî ék ïéòãBé eéä àì ïäå .úeîiL éãkoixcdpqd §¥¤¨§¥Ÿ¨§¦¦¨§§©¦§¥
aìúéæbä úkLycwnd ziaaì íéòáLa òãBé äéäå ,äéä,ïBL ¦§©©¨¦¨¨§¨¨¥©§¦§¦¨

.mdixac z` oiade ,iqxeh oeyl mllkaeBì øîàmdn cg`-] ¨©
,[exiagläåL EzøîLîe ézøîLî ïéà àìäå,dey epzk`ln oi` - ©£Ÿ¥¦§©§¦¦§©§§¨¨

lkep ji`e ,zxg` dcear lr ip`e zg` dcear lr dpenn dz`y
.z`f zeyrlBì øîà,exiagøBîLà éðàa mb cear`eå ézøîLîmb ¨©£¦¤§¦§©§¦§

a,EzøîLî.xacd zeyrl lkep zg` dceara cgi didpyke ¦§©§§
:`xnbd dtiqeneðééäådn df itl oaen -øácä Lwáéå' áéúëc §©§¦§¦©§ª©©¨¨

,'àöniåe`vny,ïzøîLîa eàöîð àlLdlbzpe mda ecyg okle ©¦¨¥¤Ÿ¦§§§¦§©§¨
.xacd

älàä íéøácä øçà'zxxan .'ond z` WFxeWg` KlOd lCB ©©©§¨¦¨¥¤¦©©¤¤£©§¥¤¨¨
:`xnbd['øçà' éàî] (éàî øçà)ybced recn -ond zlecby ©©©

.yxze ozba dyrn xg` dzid,àáø øîàryxd ond dlry cnll ¨©¨¨
wx dlecbl,äknì äàeôø àeä Ceøa LBãwä àøaL øçàdyrny ©©¤¨¨©¨¨§¨©©¨

.dxifbd lehial `iady ,ikcxn zlecbl `iad yxze ozba
keíà àlà ìàøNé úà äkî àeä Ceøa LBãwä ïéà ,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦¥©¨¨©¤¤¦§¨¥¤¨¦

øîàpL ,äléçz äàeôø íäì àøBa ïk(` f ryed)ìàøNéì éàôøk' ¥¥¨¤§¨§¦¨¤¤¡©§¨§¦§¦§¨¥
.'íéøôà ïBò äìâðådlbp' l`xyil d`etx `xeay xg` wxy ,yxce §¦§¨£¤§©¦

.dkn mdilr `iany ici lr 'mixt` oerìáàlv`íìBòä úBneà £¨¨¨
,ïk Bðéà`l`ïúBà äkî,dligz,äàeôø íäì àøBa Ck øçàå ¥¥©¤¨§©©¨¥¨¤§¨
øîàpL(ak hi diryi)âðå'âð íéøöî úà 'ä ó,'àBôøå ódligzy epiide ¤¤¡©§¨©¤¦§©¦¨Ÿ§¨

.mz`etx `xea daeyza mixfegyk jk xg`e ,mze` dkn
xn`p ,el degzyd `ly ikcxn lr ond qrkykì åéðéòa æáiå'çìL ©¦¤§¥¨¦§Ÿ©

Bcáì éëcøîa ãé.'ikCxn mr z` Fl EciBd iMäléçza ,àáø øîà ¨§¨§¢©§©¦¦¦¤©¨§¢¨¨©¨¨©§¦¨
mewpl ond aygóBqáìe ,'Bcáì éëcøîa'mewpl ayg,'éëcøî íò'a §¨§§©§©§©§©¨§§©

ïðaø ,epîe,ikcxn ixag minkgd -óBqáìehilgde ,ezrc dgp `l ©©¨¨§©
mewpl.íéãeäiä ìëa§¨©§¦

.'ìøBbä àeä øet ìétä'`ed xet litd' oeyld ltk z` x`al yi ¦¦©¨
.'lxeb litd' xnel ic `ld ,'lxebdàðz,`ziixaaïåékond d`xy ¨¨¥¨

çøia øet éì ìôð øîà ,äìBãb äçîN çîN ,øãà Lãça øet ìôpL¤¨©§Ÿ¤£¨¨©¦§¨§¨¨©¨©¦©¤©
[yceg-],äLî Ba únLgilvie l`xyil zeprxet onf `edy ayge ¤¥¤

dtiqen .df lxeb lr ezrca gnyy epiid 'lxebd `ed'e ,eznifna
:`ziixadäéä àìåondúî øãàa äòáLaL òãBé,dynåmbäòáLa §Ÿ¨¨¥©¤§¦§¨©£¨¥§§¦§¨
ãìBð øãàaezen meia dyn xn`y enk ,dyn(a `l mixac)d`n oA' ©£¨©¤¥¨

dpy mixyre d`n el e`ln df meiay ,'mFId ikp` dpW mixUre§¤§¦¨¨¨Ÿ¦©
ezzin zrtyd zlhazn ,ezcil onf mb `edy oeike ,meil mein

.l`xyil rx oniq `idy
WFxeWg` KlOl ond xn`Ie'ãçà íò BðLémiOrd oiA cxtnE xGtn ©Ÿ¤¨¨©¤¤£©§¥¤§©¤¨§ª¨§Ÿ¨¥¨©¦
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קלג izni`na cenr bi sc ± oey`x wxtziprz
åéðéò ÷éãöî òøâé àìÐdcn miax minil s` mdl mlyl miwicvd dyrna eipir ozep

.dcnaìåàù äðîî àöéå äúëæÐ.repv didyøúñà åðîî úàöéå äëæÐly mebxza

za xzq` `id" aizke .oinipa cr le`yne ,le`yl ixiyr edyere ikcxn qgiin dlibn

.le`yn d`viy miaezka zxg` di`x el oi`e ."ececïúøñîÐ,zeripv `ede ,d`ll

.oipniq dl xqny xacd mqxtzi `lyøîàðù
åéðéò ÷éãöî òøâé àìÐmaiyeie" `xwc ditiqe

.zexecl dlecb epiide "edabie gvplñéâä íàå
'åë åúòãÐgvpl maiyeie" :i`xw iknq ikd

oidiabny ici lr "miwfa mixeq` m`e edabie

onvrÐ.mixeqie zeipr icil oi`aúìáåèåÐ

wicvl dqe`n `dz `ly ,zeiwp zngn

.yexeyg` ly ezaikynåéãáò ìò ïåãàÐ

"."eiqixq ipy lr drxt sevwieéñøåè ïåùìÐ

.mewn myäðéù åðéàø àìÐdzidy jezn

`nve ,yinyza daxn did eilr daiag

.zezylêúøîùîå éúøîùîÐlr dpenn dz`

ikd .zxg` dcear lr dpenn ip`e ,zg` dcear

:opiqxbêìîä ìãâ äìàä íéøáãä øçà
'åâå ïîä úà [ùåøåùçà]Ðyxze ozba xza

.aizk:àãåîìä éòá à÷åéàî øçàÐcird dn

.dfd dyrn `ay cr elcib `ly aezkd eilr

äëîì äàåôø àåä êåøá ùåã÷ä àøáù øçàÐ

.onf xg`l `al dcizrdëìàøùéì éàôøÐip`y dkn ici lr ,mixt` oer dlbp jk xg`e

.odilr `ianøåô ìéôäÐoke .lxebd leti mei efi`a ,meil mein .lxebd `ed xet edne

.[cg`] lr lxebd el ltpe ,cg` meia lihd olek ly lxebde ,ycegl ycegnäòáùá
äùî úî øãàáÐ`v .(c ryedi) "oey`xd ycegl xeyra ocxid on elr mrde" xn`py

,dyn ly ela`a mei miyly rxtnl mdn

epikd" xn`py ,dciv mdl epikdy mini dylye

mixaer mz` mini dyly cera ik dciv mkl

'ebe.dyn zn xc`a draya ixd (` my) "

ãìåð øãàá äòáùáåÐmixyre d`n oa" aizkc

(`l mixac) "meid ikp` dpyini e`ln meid :

.dzind lr xtkzy dcild i`ck ,izepyezi`

opax edaÐjky oicnl ep` ond ly ezaeyzn

.eaiyn yexeyg` didäùåò éðà äçø÷
êúåëìîáÐ.mdn d`iln zg` zeklny

àúðéãîÐ.dphw dpicnïðéî éáñð àìåÐ.miyp

íéùåò íðéà êìîä éúã úàåÐmiqne zeixbpe`

.oipzep opi` zepepx`e zeilblebeäéì é÷ôîã
é"äô é"äùá àúùìÐ,meid gqt ,meid zay

.dk`lna mixeq` ep`eäåù ïéàÐ,d`p oi`

.ogipdl yyg oi`eïéòéîùîÐoifixkn oic zia

.ycwnl milwy e`iaiyíéàìëä ìòåÐelcby

oze` oixwere ,xkip ovipe ,zvw mirxfd

.oic zia zfxkda odizecyn
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úìáåèåm`e Ð ikcxn ly ewiga zayeie

zpgad my did `l `de :xn`z

ryx eze` did mei lka ixdy ,miycg dyly

.jena zynyn dzidy :xnel yie !dlv` ievn

óñëädler "sqkd"c `ixhnib Ð jl oezp

.eilr dlziy el fnx ,"u"rd"

meyncegi

1

2

3

4

5

6

åéðéò ÷écvî òøâé àì"?"da äúéäL úeòéðö øëNa Ÿ¦§©¦©¦¥¨¦§©§¦¤¨§¨¨
.ìeàL äpnî àöéå äúëæ ìçøaäéäL úeòéðö øëNáe §¨¥¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦§©§¦¤¨¨

úeòéðö éàîe .øzñà epnî äàöéå äëæ ìeàLa Ba§¨¨¨§¨§¨¦¤¤§¥©§¦
éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå" :áéúëc ?ìçøa da äúéä̈§¨¨§¨¥¦§¦©©¥©£Ÿ§¨¥¦£¦

".àeä äéáàúBçà ïa àìäå ?àeä äéáà éçà éëå ¨¦¨§¦£¦¨¦¨©£Ÿ¤£
àlà ?àeä äéáà:déì äøîà ?éì àáñðéî :dì øîà ¨¦¨¤¨¨©¨¦§§¨¦¨§¨¥

eäéî .ïéà:dì øîà .déì zìëé àìå àeä äànø àaà ¦¦©¨©¨¨§Ÿ¨§©§¥¨©¨
:déì äøîà .úeànøa àðà åéçàé÷écöì éøL éîe ¨¦£¨§©¨¨§¨¥¦¨¥§©¦¥

íòå øázz øáð íò" .ïéà :dì øîà ?àúeénøa éieâñì¦§¥§©¨¨¨©¨¦¦¨¨¦¨¨§¦
".ìtzz Lwò:dì øîà:déì äøîà ?àúeénø éàîe ¦¥¦©¨¨©¨©©¨¨¨§¨¥

.dnwî éì áéñðî àìå éàpéî àLéL÷c àzçà éì úéà¦¦©§¨¦§¦¨¦©§¨¦§¥¦¦©¨
.íéðîéñ dì øñî:äøîà àéìéì àèî ékàzLä ¨©¨¦¨¦¦§¨¥§¨¨§¨¨§¨

:áéúëc eðééäå .dìäéð eäðézøñî .éàzçà àôqkéî¦©§¨©§©§©§¦§¦£¨§©§¦§¦
"äàì àéä äpäå ø÷aá éäiå"¯àzLä ãòc ììkîåàì ©§¦©Ÿ¤§¦¥¦¥¨¦§¨§©¨§¨¨

ìäàìì ìçø äøñnL íéðîéñ CBzî :àlà ?àéä äà¥¨¦¤¨¦¦¨¦¤¨§¨¨¥§¥¨
øLà Bì ãébä àì äëeìnä øác úàå" :áéúëc ?ìeàLa äúéä úeòéðv äîe .ìeàL dpnî àöéå äúëæ Cëéôì .àzLä ãò òãé äåä àì̈£¨¨©©¨§¨§¦¨¨§¨§¨¨¦¤¨¨©§¦¨§¨§¨¦§¦§¤§©©§¨Ÿ¦¦£¤

."ìàeîL øîàóBñ ãò åéðá éðáìå åéðáì ÷ñBt íãàì äleãb ÷ñBt àeä Ceøa LBãwäLk :øæòìà éaø øîàå .øzñà epnî úàöéå äëæ ¨©§¥¨¨§¨§¨¦¤¤§¥§¨©©¦¤§¨¨§¤©¨¨¥§¨§¨¨¥§¨¨§¦§¥¨¨©
."eäaâéå çöðì íáéLiå" :øîàpL ,úBøBcä ìk,Bzòc ñébä íàå.íéwfa íéøeñà íàå" :øîàpL ,BìétLî àeä Ceøa LBãwä"úàå" ¨©¤¤¡©©Ÿ¦¥¨¤©©¦§¨§¦¦¦©§©¨¨©§¦¤¤¡©§¦£¦©¦¦§¤

"äNò øzñà éëcøî øîàî¯äúéäL :äéîøé éaø øîà.íéîëçì äcð íc äàøî"Bzà äðîàá äúéä øLàk"¯àîéì øa äaø øîà ©£©¨§§©¤§¥Ÿ¨¨©©¦¦§§¨¤¨§¨©§¨©¦¨©£¨¦©£¤¨§¨§¨§¨¦¨©©¨©¦¨
óö÷ Cìnä øòLa áLBé éëcøîe íää íéîia" .éëcøî ìL B÷éça úáLBéå úìáBèå LBøåLçà ìL B÷éçî úãîBò äúéäL :áøã déîMî¦§¥§©¤¨§¨¤¤¥¥¤£©§¥§¤¤§¤¤§¥¤¨§§©©¨¦¨¥¨§§©¥§©©©¤¤¨©

".Løúå ïúâaéö÷ä :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàåéãáò ìò ïBãà àeä Ceøa LBãwä ó ¦§¨¨¤¤¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¦©¨¨¨©£¨¨
epîe .÷écö ïBöø úBNòì¯:øîàpL ,óñBé'åâå éøáò øòð eðzà íLå"."íäéðBãà ìò íéãáò ©£§©¦©¥¤¤¡©§¨¦¨©©¦§¦£¨¦©£¥¤
epîe ,÷écöì ñð úBNòì¯:áéúëc ,éëcøî."éëcøîì øácä òãeiå"Løúå ïúâa :ïðçBé éaø øîà ©£¥§©¦©¨§§©¦§¦©¦¨©©¨¨§¨§§©¨©©¦¨¨¦§¨¨¤¤

ïéøtñî eéäå eåä íéiñøè éðLìaBæ úàaL íBiî :íéøîBàå ,éñøeè ïBL.eðéðéòa äðéL eðéàø àì §¥©§¦¦¨§¨§©§¦¦§§¦§§¦¦¤¨Ÿ¨¦¥¨§¥¥
ìôqa ñøà ìéhðå àaì éáLBiî éëcøî ék ïéòãBé eéä àì ïäå .úeîiL éãk,äéä úéæbä úkL Ÿ§©¦¤¤©¥¤§¥¤¨§¥Ÿ¨§¦¦¨§§©¦§¥¦§©©¨¦¨¨

ì íéòáLa òãBé äéäå:Bì øîà .ïBL!äåL EzøîLîe ézøîLî ïéà àìä:áéúëc eðééäå .EzøîLîe ézøîLî øBîLà éðà :Bì øîà §¨¨¥©§¦§¦¨¨©£Ÿ¥¦§©§¦¦§©§§¨¨¨©£¦¤§¦§©§¦¦§©§§§©§¦§¦
,"àöniå øácä Lwáéå".ïzøîLîa eàöîð àlLøçà"."älàä íéøácääàeôø àeä Ceøa LBãwä àøaL øçà :àáø øîà ?éàî øçà ©§ª©©¨¨©¦¨¥¤Ÿ¦§§§¦§©§¨©©©§¨¦¨¥¤©©©¨©¨¨©©¤¨¨©¨¨§¨

ìàøNéì éàôøk" :øîàpL ,äléçz äàeôø íäì àøBa ïk íà àlà ìàøNé úà äkî àeä Ceøa LBãwä ïéà :Lé÷ì Léø øîàc ,äkîì§©¨§¨©¥¨¦¥©¨¨©¤¤¦§¨¥¤¨¦¥¥¨¤§¨§¦¨¤¤¡©§¨§¦§¦§¨¥
ìâðå".íéøôà ïBò äìáàâðå" :øîàpL ,äàeôø íäì àøBa Ck øçàå ïúBà äkî ,ïk Bðéà íìBòä úBneàâð íéøöî úà 'ä ó".àBôøå ó §¦§¨£¤§©¦£¨¨¨¥¥©¤¨§©©¨¥¨¤§¨¤¤¡©§¨©¤¦§©¦¨Ÿ§¨

ì åéðéòa æáiå"Bcáì éëcøîa ãé çìL"¯äléçúa :àáø øîàepîe ,éëcøî íòa óBqáìe ,Bcáì éëcøîa¯.íéãeäiä ìëa óBqáìe ;ïðaø ©¦¤§¥¨¦§Ÿ©¨§¨§§©§©¨©¨¨¦§¦¨§¨§§©§©§©§©¨§§©©©¨©§©§¨©§¦
."ìøBbä àeä øet ìétä".äLî Ba únL çøia øet éì ìôð :øîà .äìBãb äçîN çîN øãà Lãça øet ìôpL ïåék :àðzòãBé äéä àìå ¦¦©¨¨¨¥¨¤¨©§Ÿ¤£¨¨©¦§¨§¨¨©¨©¦©¤©¤¥Ÿ¤§Ÿ¨¨¥©

.ãìBð øãàa äòáLáe úî øãàa äòáLaLBðLé"."ãçà íòàLéa àðMéì òãéc àkéì :àáø øîàøîà .eäðéìëéð àz :déì øîà .ïîäk ¤§¦§¨©£¨¥§¦§¨©£¨©¤§©¤¨¨©¨¨¥¨§¨©¦¨¨¦¨§¨¨¨©¥¨¦§¦§¨©
déì.úBönä ïî eðLé :déì øîà .éànwî ãáòãk éa ãéáòéì àìc åéäìàî àðéôzñî ::déì øîàãçà íò :déì øîà .ïðaø eäa úéà ¥¦§§¦¨¤¡Ÿ¨§¨¥£¥¦§©£©¦©¨¥¨©¥¨§¦©¦§¨©¥¦§©¨©¨©¥©¤¨
.ïäEúeëìîa äNBò éðà äçø÷ øîàz ànL¯eäéépéî äàðä úéà :øîàz ànL .íénòä ïéa íä ïéøfeôî¯Bæ äãéøôk ,"ãøBôî"dðéàL ¥¤¨Ÿ©¨§¨£¦¤§©§§§¨¦¥¥¨©¦¤¨Ÿ©¦£¨¨¦©§§¨¦§¥¨¤¥¨

eäéépéî àúðéãî àkéà :øîàz ànLå .úBøét äNBò¯"íò ìkî úBðL íäéúãå" ."Eúeëìî úBðéãî ìëa"¯éáñð àìå ïpéî éìëà àìc ¨¥§¤¨Ÿ©¦¨§¦§¨¦©§§Ÿ§¦©§¤§¨¥¤Ÿ¦¨¨§¨¨§¦¦©§¨¨§¦
"íéNò íðéà Cìnä éúc úàå" .ïì éáñðî àìå ïpéî¯" .é"ät é"äLa àzL àleëì é÷ôîcCìnìå"íçépäì äåL ïéà¯eæáîe eúLå eìëàc ¦©§¨¦§§¦¨§¤¨¥©¤¤¥¨Ÿ¦§©§¦§¨©¨¦§¦§¦§©¤¤¥Ÿ¤§©¦¨§¨§§¨§©

,íäî ãçà ìL BñBëa áeáæ ìôBð eléôàå .úeëìîì déìB÷øBæeäúBLå;òâBð Cìnä éðBãà íàå ¥§©§©£¦¥§§¤¤¨¥¤§§¥§¦£¦©¤¤¥©
ò÷ø÷a BèáBç íäî ãçà ìL BñBëaeäúBL Bðéàå.à"úøNòå íãaàì áúké áBè Cìnä ìò í §¤¤¨¥¤§§©§©§¥¥¦©©¤¤¦¨¥§©§¨©£¤¤

.óñk økk íéôìà"òeãéå éeìb :Lé÷ì Léø øîàì ïîä ãéúòL íìBòä äéäå øîàL éî éðôììB÷L £¨¦¦©¤¤¨©¥¨¦¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨¤¨¦¨¨¦§
ïäéì÷L íéc÷ä Cëéôì ,ìàøNé ìò íéì÷LìïéòéîLî øãàa ãçàa :ïðúc eðééäå .åéì÷Lìò §¨¦©¦§¨¥§¦¨¦§¦¦§¥¤¦§¨¨§©§¦§©§¤¨©£¨©§¦¦©

íéì÷Mäéðéòa áBhk Ba úBNòì íòäå Cì ïeúð óñkä ïîäì Cìnä øîàiå" .íéàìkä ìòå".E:àaà éaø øîà ©§¨¦§©©¦§©¦©Ÿ¤©¤¤§¨¨©¤¤¨¨§¨¨©£©§¥¤¨©©¦©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dlibn(iying meil)

,'åéðéò ÷écvî òøâé àì'opeazdln eipir xiqn 'd oi`y epiide Ÿ¦§©¦©¦¥¨
ax onf xg` s` xky mdl mlyne ,miwicvd ly miaehd miyrna

,jkitle .dcn cbpk dcnìçøa da äúéäL úeòéðö øëNax`eank] ¦§©§¦¤¨§¨¨§¨¥
[oldlìeàL äpnî àöéå äúëæ.[oldl x`eank] repv didyøëNáe ¨§¨§¨¨¦¤¨¨¦§©

øzñà epnî úàöéå äëæ ,ìeàLa Ba äéäL úeòéðö,drepv dzidy §¦¤¨¨§¨¨¨§¨¨¦¤¤§¥
.dcn cbpk dcn ax onf xg` s` miwicvl mlyn 'dy ixd

:`xnbd zx`anáéúëc ,ìçøa da äúéä úeòéðö éàîe(ai hk ziy`xa) ©§¦¨§¨¨§¨¥¦§¦
,'àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå'ly dia` `ldy denzl yie ©©¥©£Ÿ§¨¥¦£¦¨¦¨

,dyw ok m`e ,dwax ly g` didy oal `ed lgxéëåawriéçà §¦£¦
äéáàlgx lyïa àìäå ,àeädwaxàlà .àeä äéáà úBçàjkøîà ¨¦¨©£Ÿ¤£¨¦¨¤¨¨©

dì,lgxl awriéì úáñpéîz m`d -,il i`ypïéà ,déì äøîà- ¨¦©§©¦¨§¨¥¦
,ip` dnikqn,àeä äànø àaà eäéî`ed ize` `yil dvxz m`e ¦©¨©¨¨

jze` dnxidéì úìëé àìåawri aiyd jk lre .eze`nxn lvpdl §Ÿ¨§©¥
e,úeànøa àðà 'åéçà' ,dì øîà.edenk zenxl leki ip`edéì äøîà ¨©¨¨¦£¨§©¨¨§¨¥

,lgxééebñì é÷écöì éøL éîe[zkll-]àúeénøa.ze`nxa -øîà ¦¨¥§©¦¥§©¥§©¨¨¨©
,ïéà dìze`nxn lvpdl ick la` ,zenxl xeq`y s` ,xnelk ¨¦
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dlibn(iyiy meil)

,ïîäå LBøåLçàc ìLîly mzebdpzdn cenll yi ,xnelk ¨¨©£©§¥§¨¨
z` cinydl envrn dvx yexeyg` mby onde yexeyg`
mikqd ,dxifbl mikqiy sqk el zzl ond dvxyk ixdy ,micedid

e ,melyz `ll s` jklì ,äîBc øácä äîì,íãà éða éðLyãçàì §¨©¨¨¤¦§¥§¥¨¨§¤¨
ìz Bì äéä[xtr znixr-]øç Bì äéä ãçàìe ,eäãN CBúaõé ¨¨¥§¨¥§¤¨¨¨¨¦

[dxitg-],íéîãa äæ ìz éì ïzé éî ,øîà õéøç ìòa .eäãN CBúa§¨¥©©¨¦¨©¦¦¥¦¥¤§¨¦
e .rwxwd lkl dzeeydl dcyay dxitgd z` ea `ln`yìòa©©

,íéîãa äæ õéøç éì ïzé éî ,øîà ìzälzd xtr z` ekezl jily`y ©¥¨©¦¦¥¦¨¦¤§¨¦
.rwxwd ipt z` zeeydleâåecæð íéîéì[cgi epncfp-],äæ ìöà äæ §¨¦¦§©§¤¥¤¤

,Eléz éì øBëî ,ìzä ìòáì õéøç ìòa Bì øîà.xtrl jixv ip`y ¨©©©¨¦§©©©¥§¦¦§
Bì øîà,lzd lra,ípça dúBà ìBèlzd weliqa dvex ip` mby ¨©¨§¦¨

,ily dcydnéàåìäådvx ond mb jk .mpiga ixear z`f dyrzy §©§©
el aiyde ,micedid z` cinydl ick yexeyg`l mlyl
,df xac dvex iziid ip` mb ik ,il mlyl jixv jpi` ,yexeyg`
.jk lr jl mlyn iziid ik ,mpiga df xac dyer dz`y ip` gnye

Bzòaè úà Cìnä øñiå'ibb`d `zcOd oA ondl DpYIe Fci lrn ©¨©©¤¤¤©©§¥©¨©¦§¨§¨¨¤©§¨¨¨£¨¦
.'micEdId xxväìBãb ,àðäk øa àaà éaø øîàly zlrezdúøñä Ÿ¥©§¦¨©©¦©¨©©£¨§¨£¨©

úòaè,ondl dzpizpe yexeyg` lyäðBîLe íéòaøàî øúBé ©©©¥¥©§¨¦§¨
ìàøNéì ïäì eàaðúpL úBàéáð òáLå íéàéáð,mze` egikedeïlekL §¦¦§¤©§¦¤¦§©§¨¤§¦§¨¥¤¨

mz`eapaáèeîì íeøéæçä àì,ixnblúòaè úøñä eléàåly Ÿ¤¡¦§¨§¦£¨©©©©
,jk ici lr dxfbpy drxd dxifbde yexeyg`áèeîì ïúøéæçä¤¡¦¨¨§¨

.dnily daeyza exfge zeiprz mnvr lr exfby ,ixnbl
íéàéáð äðBîLe íéòaøà ,ïðaø eðzíäì eàaðúð úBàéáð òáLå ¨©¨¨©§¨¦§¨§¦¦§¤©§¦¦§©§¨¤

ìàøNéì,zexecd jynaeøéúBä àìå eúçt àìå[etiqed `le-]ìò §¦§¨¥§Ÿ¦£§Ÿ¦©
äøBza áeúkM äî,zg` ze` elit`äléâî àø÷nî õeçepwizy ©¤¨©¨¦¦§¨§¦¨

.dxeza aezkd lr ztqez `idy ,xzq`e ikcxn
:`xnbd zx`anLeøc éàî.ok owzl xzq`e ikcxn eyxc dn - ©¨
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äøéLe`viy mixet qpa ,mid lr 'xiyi f`' zxiy exn` -îzxifb ¦¨¦
íéiçì äúénaa,dxifbd lehiïkL ìk àìixdy ,dxiy xnel yiy ¦¨§©¦Ÿ¨¤¥

.zexigl zecarn dlvdn daeyg miigl dzinn dlvd
:`xnbd zl`eyéëä éàxzei daeyg mixeta l`xyi zlvdy ¦¨¦

,mixvn z`ivia l`xyi zlvdnàîéð énð ìläminkgl did - ©¥©¦¥¨
lw cenll yi df oiprl mb ik ,mixeta lld mb e`xwiy owzl
dzinn d`ivi mpn` :`xnbd daiyn .mixvn z`ivin xnege
`l mewn lkn j` ,zexigl zecarn d`ivin daeyg miigl

,mixeta lld mixne`,õøàì äöeçaL ñð ìò ìlä íéøîBà ïéàL éôì§¦¤¥§¦©¥©¥¤§¨¨¨¤
.ux`l uega did mixet qpe
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äøéL øîBì úBöøà ìk eøLëeärxi`y qp lr lld mixne` eid - §§¨£¨©¦¨

la` ,zevx`d lkaõøàì ìàøNé eñðëpMî,l`xyi ux` dycwzpe ¦¤¦§§¦§¨¥¨¨¤
,äøéL øîBì úBöøàä ìk eøLëeä àìdidy mixvn z`ivi qp okle Ÿ§§¨¨£¨©¦¨

,ux`l uega didy s` lld eilr mixne` ,ux`l eqpkpy mcew
mixet qp la`.lld eilr mixne` `l ,ux`l eqpkpy xg`l didy

:sqep uexiz,øîà ïîçð áømixne` ux`l eqpkpy xg` s` mlerl ©©§¨¨©
mixeta mpn` ,[oldl x`eaiy mrhn] ux`l uegay qp lr lld

c meyn ,lld `exwl minkg epwiz `làúéiø÷dlibnd z`ixw - §¦¨¨
,qpd da x`eznyàìélä Bæ.lld zxin`k zaygp - ©¥¨

:sqep uexiz,øîà àáømixne` oi`e gqta lld mixne`y mrhd ¨¨¨©
c itl ,mixeta lldíúä àîìLaxnel ozip ,mixvn z`ivi qpa - ¦§¨¨¨¨

llda xn`py dn z`,''ä éãáò eììä''d icar ep`e li`edàìå ©§©§¥§Ÿ
,äòøt éãáò.eci zgzn ep`vi ixdyàëä àlàozip `l ,mixeta - ©§¥©§Ÿ¤¨¨¨

xnel''ä éãáò eììä'ezernyny,LBøåLçà éãáò àìåmbdy itl ©§©§¥§Ÿ©§¥£©§¥
la` ,miigl dzinn eplvipyïðà LBøåLçà éãáò ézkàepx`yp - ©©¦©§¥£©§¥£¨

.yexeyg`l micar oiicr
:`xnbd dywnàáøì ïéameyn mixeta lld mixne` oi`y xn`y ¥§¨¨

e ,yexeyg` icar ep` oiicryïîçð áøì ïéaz`ixwy xn`y ¥§©©§¨
,lldk `id dlibndàéL÷,el` minrh jixv recnàéðz àäå ©§¨§¨©§¨

y ,lirl `ziixaaeñðëpMîl`xyiúBöøàä ìk eøLëeä àì õøàì ¦¤¦§§¨¨¤Ÿ§§¨¨£¨
,äøéL øîBìrecne ,mixeta lld xnel oi` df meyn ok m`e ©¦¨

mdinrhl ekxvedixacy mixaeq ongp axe `ax :`xnbd zvxzn .
la` ,elby mcew ux`a l`xyi eidy onfd lr wx exn`p `ziixad

eìbL ïåék,zevx`d x`ya exftzpe mvx`n l`xyieøæçx`y ¥¨¤¨¨§
zevx`d,ïBLàøä ïøéLëäì,mda rxi`y qp lr lld mixne`y §¤§¥¨¨¦

ozelb zra rxi`y mixet qp lr lld exn`iy ozep oicd ok m`e
mixne` oi` recn mixg` minrh xnel ekxved okle ,l`xyi ly

.mixeta lld
dywn .l`xyil e`apzp mi`iap dpenye mirax` ,`ziixaa epipy

:`xnbdàkéì eúå,mi`iap dpenye mirax`n xzei eid `l ike - §¥¨
áéúkäådpwl` iabl(` ` '` l`eny),íéúîøä ïî ãçà Léà éäéå' §©§¦©§¦¦¤¨¦¨¨¨©¦
,'íéôBödpwl` didy ,'mitev miznx' zeaizn yexcl yieãçà ¦¤¨

íéôBö íéúànî[mycw gexa mitevy mi`iap-]íäì eàaðúpL ¦¨©¦¦¤¦§©§¨¤
,ìàøNéìzvxzn .mi`iap dpenye mirax`n xzei eidy gkene §¦§¨¥

zn`a :`xnbdeåä àáeè äåäéîmirax`n xzei miax mi`iap eid - ¦£¨¨£
,dpenyeìàøNéì íäì eãîò íéàéáð äaøä ,àéðúãk,zexecd jyna ¦§©§¨©§¥§¦¦¨§¨¤§¦§¨¥

öBék íéìôkàlà ,íéøöî éày,úBøBãì äëøöeäL äàeáðcenll ¦§©¦§§¥¦§©¦¤¨§¨¤§§¨§
,daeyza aeyl cvik e` d`xed dpnnäázëðiazkn cg`a ¦§§¨

,ycewded`eapäëøöeä àlLzexecl.äázëð àìepipyy dne ¤Ÿ§§¨Ÿ¦§§¨
`ly mi`iap epiid ,mixvn i`veik miltk mi`iap eidy `ziixaa
dne .eazkp `l okle ,zexecl daeyz e` d`xed mz`eapa dzid
dzidy mi`iap epiid ,cala mi`iap dpenye mirax` eidy epipyy

.daeyz e` d`xed mz`eapa
on cg` yi` idie' weqtd lr mipey miyexit d`ian `xnbd

:'mitev miznxd,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøepiid 'mitev miznx' ©¦§¥©©§¨¦¨©
úBîø ézMî àaä íãà'[zerab-],'Bæ úà Bæ úBôBvLxnelk ¨¨©¨¦§¥¨¤¤

did dpwl`e ,dzxagl zg`n ze`xl ozipy cr efl ef zekenqy
.el`d zenxn zg`a xb,øîà ïéðç éaø,`ed mx oeyln 'miznx' ©¦¨¦¨©

did dpwl`y dpeekdeíãà éðaî àaä íãàly mdivlg `vei-] ¨¨©¨¦§¥¨¨
[mc` ipa.íìBò ìL Bneøa ïéãîBòL:`xnbd zx`aneäðéð ïàîe ¤§¦§¤¨©¦§

,mler ly enexa micnerdáéúëc ,çø÷ éðagxw erlapyk §¥Ÿ©¦§¦
dnc`a ezgtyne(`i ek xacna),.'eúî àì çø÷ éðáe',elvip cvike §¥Ÿ©Ÿ¥
,eðéaø íeMî àðz,zwelgnd zrya daeyz exdxd gxw ipay oeik ¨¨¦©¥

ípäéâa íäì øvaúð íB÷împdiba deab mewn d"awd mdl oiwzd - ¨¦§©¥¨¤§¥¦¨
,åéìò eãîòåenexa micner e`xwp jk my lre .ezn `le elvip jke §¨§¨¨

.mpdiba deab mewna epiidc ,mler ly
.lirl `ziixaa exkfedy ze`iapd ray od in zyxtn `xnbd

:`xnbd zxne`,äpç ,äøBác ,íéøî ,äøN .eäðéð ïàî úBàéáð òáL¤©§¦©¦§¨¨¦§¨§¨©¨
.øzñàå ,äcìeç ,ìéâéáà£¦©¦§¨§¤§¥

:`xnbd zx`an,äøN,d`iap dzidy oipnáéúëc(hk `i ziy`xa) ¨¨¦§¦
ody ,dkln z` gwl eig` xegpe ,dy`l ixy z` gwl mdxa`yk

oxd zepa eidBæ 'äkñé' ÷çöé éaø øîàå ,'äkñé éáàå äkìî éáà'£¦¦§¨©£¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¦§¨
äøN,mxa` zy`,'äkñé' dîL àø÷ð änìåmy lräúëqL ¨¨§¨¨¦§¨§¨¦§¨¤¨§¨

[dz`x-]øîàpL ,Lãwä çeøal`rnyi z` yxbl dxy dzvxyk §©©Ÿ¤¤¤¡©
(ai `k my)'ebe mdxa` l` midl` xn`Ie'éìà øîàz øLà ìkäøN E ©Ÿ¤¡Ÿ¦¤©§¨¨Ÿ£¤Ÿ©¥¤¨¨

,'dì÷a òîLdxy dzidy ixd .day ycewd gexl dpeekd 'dlew'e §©§Ÿ¨
.d`iap

:'dkqi' lr ztqep dyxcøçà øác'äkñé' ,epiidïéëBñ ìkäL ¨¨©¥¦§¨¤©Ÿ¦
[mi`ex-],déôBéa.d`xne x`ez zti dzidy §§¨

:x`al `xnbd dkiynn,íéøî,d`iap dzidy oipnáéúëcxg` ¦§¨¦§¦
seq mi z`ixw(k eh zeny),'äàéápä íéøî çwzå'.d`iap dzidy ixd ©¦©¦§¨©§¦¨

aezk recn :`xnbd zxxan .weqtd jynd z` zyxec `xnbd
'ïøäà úBçà'rnyny,äLî úBçà àìå.`id dyn zeg` s` `lde £©£Ÿ§Ÿ£Ÿ¤

:`xnbd zx`an,áø øîà ïîçð áø øîàitläàaðúî äúéäL ¨©©©§¨¨©©¤¨§¨¦§©§¨
àéäLkwx oiicr dzid,ïøäà úBçà,dyn clepy mcew,úøîBàå §¤¦£©£Ÿ§¤¤
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המשך בעמוד קנד

izni`n` cenr ci sc ± oey`x wxtziprz
'åë ïîäå ùåøåùçàã ìùîÐ.ocinydl did ezrca s`y yexeyg`n cenll yi xnelk

áèåîì (ïøéæçä)Ðxt`e wy ctqne ikae mev" aizkck ,daeyzl zeiprz odilr exfby

."miaxl rveiäìéâî àø÷îî õåçÐxn`z m`edkepg xp :la` ,mi`iapd ewqt xak ?

.ik`lne dixkf ibg eid ikcxn iniaúåøéçì úåãáòîÐlr dxiy exn` mixvn z`ivia

.midàîéð éîð ììäÐ:opiqxb ikd .dxiy `idy

äòøô éãáò àìå 'åë íúä àîìùá àáø øîà
.e`vi zexigl ixdyïðà ùåøåùçà éãáò éúëà

Ð.dzind on `l` el`bp `lcàáøì ïéáÐ

icar izk`c lld ixn` `l ikdl xn`c

ikd e`l `d ,eed yexeyg`Ð.opixn`áøì ïéá
ïîçðÐ.lld mewna dlibn z`ixw xn`c[àì]

äøéù øîåì úåöøà øàù åøùëåäÐqp lr

.mdl rxe`ndàëéì åúåÐ.mi`iapäàåáð
úåøåãì äëøöåäùÐ,d`xed e` daeyz cenll

zekldae .ekxved dpenye mirax` jpd lke

mler xcqn oiiepn zelecbawri wgvi mdxa` :

on 'd j`ln lrie" qgpt ,ryedi oxd`e dyn

(a mihtey) "mikead l` lblbdÐ.qgpt df

idl`d yi` `aie"(a '` l`eny) "ilr l` mÐ

,dnly ,cec ,ozp ,cb ,l`eny ,ilr .dpwl` df

ecirÐoa edikin ,l` ziaa gafnd l` `xw

,ipeliyd dig` ,dicaer ,a`g` inia dlni

l`ifg ,ccer oa dixfr ,`q` inia ippg oa `edie

dyixenn ecec oa xfril` ,dipzn ipan [ield]Ð

iniae (hi 'a) minid ixaca ,htyedi inia olek

dkin mzei iniae ,qenr ryed y`ei oa mraxi

divn` iniae ,izyxendÐ."mec` idl` zyxc recn" divn`l xn` uen` ,uen`

dypn inia .diryi ,izin` oa dpeie ryil`e edil`eÐdiy`i inia ,wewag megp ,l`ei

Ðdleba dinxi ,mixri zixwn dixe` ,diptvÐyeixcl mizy zpya .l`ipc l`wfgiÐ

l`ipc lre .mler xcqa ,oyla ikcxne ,ik`ln dixkf ,ibg ,diqgn ,dixy ,dixp ,jexa

e`l edi`e i`iap edpi` (` ,b) lirl opixn`

xn`y dirny liire l`ipc wit` `l` ,`iap

ipa mkig` mr englz l`e elrz l` mragxl

.izrci `l mipy l`xyiíäì øöáúðÐoeyl

.(h mixac) "minya zexevae" enk ,deabàéäùë
ïøäà úåçàÐ.dyn clep `l oiicreúåìéúô

ùã÷îìÐ.dliy okynãåçé íåùîÐ`edy

my cgiizdl leki mc` oi`e ,lv el oi`e ,deab

.ziaa enk dnrãçà áìÐenk el yi sxy

lk ipt lr erfba `l` eitpra el oi` la` ,oli`

.edaebéëô äîø àìå éðø÷ äîøÐ`id ef

`ly `edie le`y lr zi`apzpy ,dz`eap

oxw aizk dnlye cec zgiyna .ozekln jyniz

jt aizk `edie le`y zgiynae ,onydéëå
äìéìá íã ïéàåøÐm`" (dk '` l`eny) xn`py

rny "xiwa oizyn xwad xe` cr lapl xi`y`

m` dlila mc oi`xn ike ,dlila dedc dpin

m` ezi`xn oigadl jixv `ld ?xedh e` `nh

.`ed dy`a mi`nhd minc dyingnïéðã éëå
äìéìá úåùôð éðéãÐ(`k dinxi) aizk `de

'dl mze` rwede" aizke "htyn xweal epic"

.(dk xacna) "ynyd cbp
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õéøç.eäãN CBúaäæ ìz éì ïzé éî :øîà õéøç ìòa ¨¦§¨¥©©¨¦¨©¦¦¥¦¥¤
!íéîãa!íéîãa äæ õéøç éì ïzé éî :øîà ìzä ìòa §¨¦©©©¥¨©¦¦¥¦¨¦¤§¨¦
íéîéìeâååcæðìòáì õéøçä ìòa Bì øîà .äæ ìöà äæ §¨¦¦§©§¤¥¤¤¨©©©¤¨¦§©©

,ípça BúBà ìBè :Bì øîà !Eìéz éì øBëî :ìzä©¥§¦¦§¨©§¦¨
."Bzòaè úà Cìnä øñiå" !éàåìäåøa àaà éaø øîà §©§©©¨©©¤¤¤©©§¨©©¦©¨©

úòaè úøñä äìBãb :àðäkäðBîLe íéòaøàî øúBé ¨£¨§¨£¨©©©©¥¥©§¨¦§¨
ïlekL ,ìàøNéì ïäì eàaðúpL úBàéáð òáLå íéàéáð§¦¦§¤©§¦¤¦§©§¨¤§¦§¨¥¤¨

eøéæçä àìúòaè úøñä eléàå ,áèeîì íïúøéæçä Ÿ¤¡¦§¨§¦£¨©©©©¤¡¦¨¨
.áèeîìeðz:ïðaøòáLå íéàéáð äðBîLe íéòaøà §¨¨©¨©©§¨¦§¨§¦¦§¤©
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."éNîò úà äLáì çeøå" :íúä áéúëe ,"Laìzå"äàé àì :ïîçð áø øîàézøz .éLðì àúeøéäé ©¦§©§¦¨¨§©¨§¨¤£¨©¨©©©§¨Ÿ¨¨§¦¨§¨¥©§¥
:da áéúk àúøeaéæ .àzLekøk dîL àãçå àúøeaéæ dîL àãç .eäééîL ïééðñå ïééåä ïøéäé éLð̈¥§¦¨¨§¨§©§©§©§£¨§¨¦§¨©£¨§¨©§§¨¦§¨§¦¨
Léàì eøîà" :da áéúk àzLekøk .déaâì äìæà àì éäéà eléàå ,"÷øáì àø÷zå çìLzå"," ©¦§©©¦§¨§¨¨§¦¦¦Ÿ£©¨§©¥©§§¨§¦¨¦§¨¦

.Cìnì eøîà äøîà àìåøîà.äúéä òLBäé ìL åéðá éðaî äcìeç :ïîçð áøáéúk:àëä"ïa §Ÿ¨§¨¦§©¤¤¨©©©§¨§¨¦§¥¨¨¤§ª©¨§¨§¦¨¨¤
,"ñçøç:íúä áéúëe"ñøç úðîúa.":ïä elàå .äðBfä áçøî eàöé íéðäk íäå íéàéáð äðBîL :ïîçð áøì àáñ àðéò áø déáéúéà ©§©§¦¨¨§¦§©¤¤¥¦¥©¥¨¨¨§©©§¨§¨§¦¦§¥Ÿ£¦¨§¥¨¨©¨§¥¥

äiøðäéñçî ,äéøNe ,Ceøaäéîøéìàîðç ,äi÷ìç.íelLå.äúéä äðBfä áçø ìL äéðá éðaî äàéápä äcìeç óà :øîBà äãeäé éaø ¥¦¨¨§¨¨©§¥¨¦§§¨¦§¦¨£©§¥§©©¦§¨¥©§¨©§¦¨¦§¥¨¤¨¤¨¨©¨¨§¨
."éðMä èeç úå÷z úà" :íúä áéúëe ,"äå÷z ïa" :àëä áéúkpéîe épéî !àîkeà àéút dì éøîàå !àáñ àðéò :déì øîàíéizñz C §¦¨¨¤¦§¨§¦¨¨¤¦§©©¨¦¨©¥¥¨¨¨§¨§¦¨©§¨¨¨¦¦¦¨¦§©¥

.déì eåä ïúða ;déì eåä àì éða !"Bða òLBäé Bða ïBð..." :áéúëäå ?òLBäéì àòøæ déì eåä éîe .òLBäé dáñðe àøéibéàc .àúòîL§©£¨§¦©§¨§¨¨§ª©¦¨¥©§¨¦ª©§¨§¦§§ª©§§¥Ÿ¨¥§¨¨¨¥
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מגילה. מגילה נקראת - פרק ראשון דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dlibn(iyiy meil)

,jlnd z` dfiae xg`néøö àìå ,àeä úeëìîa ãøBîdéðééãéîì C- ¥§©§§Ÿ¨¦§¦©§¥
.oic `la bxdp `l` ,epecl jixv `leBì äøîàlap ,cecl libia` ¨§¨

y oeik jln dz`y rci `lìeàL ïééãòjlndEòáè àöé àìå ,íéi÷ £©¦¨©¨§Ÿ¨¨¦§£
[jny mqxtzd `l-]íìBòacxen oic el oi` ok m`e ,jln jpdy ¨¨

.zeklnadì øîàlibia`l cecøLà zà äëeøáe Cîòè Ceøa' ¨©¨¨©§¥§¨¨§£¤
'íéîãá àBaî [äfä íBiä] éðúìk(bl dk '` l`eny)gaiy cec ,xnelk , §¦¦¦©©¤¦§¨¦

oeiky ,lap ly iwpd enc z` jetyln ezlivdy lr dkxiae dze`
.zeklna cxenk epic oi` jlnk eny mqxtzd `ly

a `ean' oeyld :`xnbd zwiicn'íéîc,miax oeylaòîLî ézøz- ¨¦©§¥©§©
.ezlivd minc ipy el`ne ,rnyna minc ipyäúlébL ãnìî àlà¤¨§©¥¤¦§¨

,d÷BL úàcec dl de`zpedøeàì Cìäå[dpnn ezening xe`l-] ¤¨§¨©§¨
.úBàñøt ùìLdì øîà,cecéì éòîMäbexdiy xg`] inr akyl ¨Ÿ©§¨¨©¨¦¨§¦¦

.[lap z`Bì äøîà,libia`'ä÷eôì Eì úàæ äéäú àì'(`l dk my), ¨§¨Ÿ¦§¤Ÿ§§¨
jl lirez `le ,ip` dcp ik ,leyknl ef d`ia jl didz `l xnelk

.minc zekitye dcp mc dpeekd 'minc'e .lap zbixd
zaizn :`xnbd zwiicnæ''úàdidi `l o`k `weecy rnyn Ÿ

e ,leyknììkîrnyn dféúéøçà àkéàcleykn cizra didiy - ¦§¨§¦¨©£¦¦
.cec ea lykiy xg`eäéð éàîeo`k d`apzd dxwn dfi`l - ©¦

a ,lykiy.òáL úác äNòî:`xnbd zniiqnéàåä éëä àð÷ñîe- ©£¤§©¤©©§¨¨¨¦£©
d`apzdy ,libia` z`eap dzid efe .ray zaa lykp zn`a seqa

.ray zaa lykiy
xn`p :libia` z`eap jynd z` d`ian `xnbd(hk dk my)äúéäå'§¨§¨

íéiçä øBøöa äøeøö éðãà Lôðd`apzdy epiid ,'Lidl` 'd z` ¤¤£Ÿ¦§¨¦§©©¦¥¡Ÿ¤
mr-] miigd xexva [dxeyw-] dxexv eytp didzy cecl libia`
`hgiy s`e ,'d el lgni ray za mr lykiy s`y epiide ,[d"awd

.ea xeyw didi
dépéî àøèôéî úååä ék,epnn dcxtpyk -déì äøîàcecl libia` ¦£¨¦§§¨¦¥¨§¨¥

(`l dk my)'Eúîà úà zøëæå éðãàì 'ä áéèäå'cecn dywia - §¥¦©Ÿ¦§¨©§¨¤£¨¤
.daehl dxkfiyéLðéà éøîàc eðééä ,ïîçð áø øîàxebyy dn df - ¨©©©§¨©§§¨§¥¦§¥

,mlerd itaàëìét àúeL éãäa àúzéàdrya s`y dy` jxc - ¦§¨©£¥¨¦§¨
lr zxacn `idyk s` ,xnelk ,miheg deeh `id zxacn `idy
lr dywia libia`y cera o`k oke .xg` xac lr dal cg` xac
dxn` jk lre ,dp`yi ,zeni m`y cecn dywia ,bxdi `ly dlra

.'jzn` z` zxkfe',éøîàc àkéàita xebyy dnl df dnecy ¦¨§¨§¥
c ,mlerdàæååà øa ìéæàå ìéôL,stekne lty jled fee`d -éäBðéòå ¨¦§¨¦©©§¨§¥¦

éôééhéîdlra lr dywia libia` o`k oke .wegxnl zetev eipire - ¦©§¥
.dp`yi ezzin xg`y dywiae ,wegxnl etv dipire ,bxdi `ly

:ze`iapd ray od in x`al dkiynn `xnbd,äcìeçdzidy oipn §¨
,d`iapáéúëcxtq xaca le`yl dil` gly jlnd ediy`iyk ¦§¦

'd ziaa `vnpy dxezd(ci ak 'a mikln),í÷éçàå ïäkä eäi÷ìç Cìiå'©¥¤¦§¦¨©Ÿ¥©£¦¨
'åâå øBaëòå.'d`iaPd dClg l` diUre otWe §©§§¨¨©£¨¨¤ª§¨©§¦¨

:`xnbd dywnäéîøé éà÷c íB÷îáedinxi cnry mewnae -éëéä §¨§¨¥¦§§¨¥¦
éäéà àéaðúî[dcleg-]:`xnbd zvxzn .,áøc déîMî áø éa éøîà ¦§©§¨¦¦¨§¥¥©¦§¥§©

úáBø÷ äcìeçly dgtynäåä àìå ,äúéä äéîøédinxiãét÷î §¨§©¦§§¨¨§¨§Ÿ£¨©§¦
äéìò.d`apzd okle ,enewna `apzz m` ¨¤¨

:`xnbd zl`eyäiLàéåjlnd,äéîøé ÷éáL éëéä ,déôeb,xnelk §Ÿ¦¨¥¥¦¨¦¦§§¨
meyn dinxi iiga ze`apzdl dnvrl dxizd dclegy s`

,dinxi z` afr diy`i recn la` ,dzid ezgtyn zaexwyøãLîe§©©
daâì:`xnbd daiyn .dclegl glye -,àìéL éaø éác éøîà §©¨¨§¥§¥©¦¦¨

,dil` glyy mrhd,ïä úBiðîçø íéLpäL éðtîmingx ywaze ¦§¥¤©¨¦©£¨¦¥
.daehl d`eapd jtdzzy

,øîà ïðçBé éaøy iptn ,dclegl gly diy`iy mrhdàì äéîøé ©¦¨¨¨©¦§§¨Ÿ
íúä äåäiptn ,l`xyi ux`a did `l -øéæçäì CìäLz`úøNò £¨¨¨¤¨©§©£¦£¤¤
íéèáMämiklna x`eank ,aixgpq mlbdy(`i gi 'a). ©§¨¦

:`xnbd zx`anøeãäàc ïìðîeici lr zelbdn exfg ok`y - §¨¨§©£
.dinxiáéúëc`iapd l`wfgi zgkeza(bi f l`wfgi),ìà øëBnä ék' ¦§¦¦©¥¤

.'áeLé àì økînä,elbie eypri daeyza exfgi `l m`y ,xnelk ©¦§¨Ÿ¨
l` aeyz `l dxknpy rwxw `linne ,zelba bdep laeid oi`e
,dinxi mxifgdy gkene .laeia wx `id zerwxw zxfgy ,xkend

ike ,dyw mxifgd `l m` ikøLôàdyìáBédidìèaiznn ¤§¨¥¨¥
,zelbl mihayd zxyr eligzdyåd l`wfgi oiicràaðúî àéáð §¨¦¦§©¥

ìèaiL åéìò.`ed lha xak `ld ,cizraäéîøiL ãnìî àlà ¨¨¤¦¨¥¤¨§©¥¤¦§§¨
`iapdïøéæçämxidfde l`wfgi `ae ,laeid bdp aeye ,zelbdn ¤¡¦¨

.laeid lhai aeye ,zipy elbi daeyza exfgi `l m`y
:`xnbd dtiqenå,dinxi oxifgdy xg`,ïäéìò Cìî ïBîà ïa eäiLàé §Ÿ¦¨¤¨¨©£¥¤

áéúëcz` mixawdn `ivede ,dxf dceard z` xria ediy`iyk ¦§¦
mi`hegd zenvr(fi bk 'a mikln)éðà øLà ælä ïeivä äî øîàiå'©Ÿ¤¨©¦©¨£¤£¦

äãeäéî àa øLà íéäìàä Léà øáwä øéòä éLðà åéìà eøîàiå ,äàBø¤©Ÿ§¥¨©§¥¨¦©¤¤¦¨¡Ÿ¦£¤¨¦¨
.'ìà úéáa çaænä ìò úéNò øLà älàä íéøácä úà àø÷iåyie ©¦§¨¤©§¨¦¨¥¤£¤¨¦¨©©¦§¥©§¥¥

,oiadlBáéh äî éëåepipr -eäiLàé ìLjln didy,dcediìò §¦©¦¤Ÿ¦¨©
çaænämraxi dpayìà úéáa.l`xyi ikln lv` didyàlà ©¦§¥©§¥¥¤¨

ïäéìò Cìî eäiLàiL ãnìî.mzelbn eayy xg`,øîà ïîçð áø §©¥¤Ÿ¦¨¨©£¥¤©©§¨¨©
àëäîaezky ,df xac cnlp(`i e ryed)Cì øéö÷ úL äãeäé íb' ¥¨¨©§¨¨¨¦¨

[dxxye dlecb dyr-],'énò úeáL éáeLalr dcedi jlny epiide §¦§©¦
.mlek

:x`al dkiynn `xnbd,øzñà,d`iap dzidy oipnáéúëcxzq`) ¤§¥¦§¦
(` déLéìMä íBia éäéå'[zexb`d zaizkl],'úeëìî øzñà Laìzå ©§¦©©§¦¦©¦§©¤§¥©§

,zekln dyaly xn`p recn :`xnbd zl`eyéòaéî úeëìî éãâa¦§¥©§¦¨¥
àlà .déìyexitd.Lãwä çeø dzLáìL,gexa 'dyial' oeyl jiiye ¥¤¨¤§¨©¨©©Ÿ¤

cíúä áéúëe ,'Laìzå' àëä áéúë(hi `i 'a i"dc)úà äLáì çeøå' §¦¨¨©¦§©§¦¨¨§©¨§¨¤
.'åâå 'éNîò£¨©

éLðì àúeøéäé äàé àì ,ïîçð áø øîà,miypl zeaiygd d`p `l - ¨©©©§¨Ÿ¨¨§¦¨§¨¥
ixdyïééåä ïøéäé éLð ézøz,ze`iap eidy ,zeaeyg eid -ïééðñå ©§¥¨¥§¦¨©§¨§©§¨

eäééîL.oiqe`n odizenye -àzøeaéæ dîL àãç,dxeac -àãçå §©§£¨§¨¦§¨©£¨
àzLekøk dîLzelty od dclege dxeac zeigde ,dcleg - §¨©§§¨

:onvr eaiygdy epivn okid `xnbd zyxtn .zeixaayàzøeaéæ- ¦§¨
,dxeacda áéúk(e c mihtey)çìLzå'[dxeac]'÷øáì àø÷zådlra §¦¨©¦§©©¦§¨§¨¨

,dil` `eaiydéaâì äìæà àì éäéà eléàå.eil` dkld `l - §¦¦¦Ÿ¨§¨§©¥
àzLekøk,dcleg -da áéúkxac lr jlnd ediy`il daiydyk ©§§¨§¦¨

`vnpd xtqd(eh ak 'a mikln)Léàì eøîà','il` mkz` glW xW` ¦§¨¦£¤¨©¤§¤¥¨
,'Cìnì eøîà' äøîà àìå.jlnd cbpk dnvr daiygdy ixd §Ÿ¨§¨¦§©¤¤

òLBäé ìL åéðá éðaî äcìeç ,ïîçð áø øîàoep oa.äúéäcnlpe ¨©©©§¨§¨¦§¥¨¨¤§ª©¨§¨
,dey dxifbnàëä áéúk(ci ak my)'ebe d`iaPd dClg','ñçøç ïa §¦¨¨ª§¨©§¦¨¤©§©

íúä áéúëe(l ck ryedi)ryedi z` exawy.'ñøç úðîúa' §¦¨¨§¦§©¤¤
,ïîçð áøì àañ àðéò áø déáéúéàly eipa ipan dzid dcleg ike ¥¦¥©¥¨©¨§©©§¨

,`ziixaa epipy ixd ,ryediáçøî eàöé íéðäk íäå íéàéáð äðBîL§¨§¦¦§¥Ÿ£¦¨§¥¨¨
,ìàîðç ,äi÷ìç ,äéîøé ,äéñçî ,äéøNe ,Ceøa ,äiøð :ïä elàå ,äðBfä©¨§¥¥¥¦¨¨§¨¨©§¥¨¦§§¨¦§¦¨£©§¥
áçø ìL äéðá éðaî äàéápä äcìeç óà ,øîBà äãeäé éaø .íBìLå§¨©¦§¨¥©§¨©§¦¨¦§¥¨¤¨¤¨¨

.äúéä äðBfä,dey dxifbn cnlpeàëä áéúk(ci ak 'a mikln)ïa' ©¨¨§¨§¦¨¨¤
íúä áéúëe ,'äå÷zagx iabl(gi a my)milbxnd dl exn`yúà' ¦§¨§¦¨¨¤

éðMä èeç úå÷zipan dcleg dzid `ly ixd .'oFNgA ixWwY dGd ¦§©©¨¦©¤¦§§¦©©
.ryedi ly eipadéì øîà,ongp axàañ àðéò,[owfd `pir ax-] ¨©¥¥¨©¨

dì éøîàå,eil` dpt jky mixne` yie -àîëeà àéútilk - §¨§¥¨©§¨§¨
,xegyépéî,ryedin dzidy izcnly [ipnn-]péîeC[jnne-] ¦¦¦¨

,agxn dzidy `ziixa z`adyizñzàzòîL íéxxazz - ¦§©©§©§¨
,jk yxtpe ,xacd zezin`àøéébéàc,agxdáñðå[dze` `yp-] §¦©§¨§©§¨

òLBäémbe ryedi ly erxfn mb dcleg dzidy `vnpe .dy`l §ª©
.agx ly drxfn

:`xnbd dywnòLBäéì àòøæ déì eåä éîe,ryedil rxf did ike - ¦£¥©§¨¦ª©
áéúkäåmixt` hay qegiia(fk f ` i"dc),'Bða òLBäé Bða ïBð'epi`e §©§¦§§ª©§

zvxzn .rxf el did `ly ixd ,ryedi ixg` qgiil jiynn
:`xnbdéða[mixkf-]ïúða ,déì eåä àì[zeawp-].déì eåä ¨¥Ÿ£¥§¨¨£¥
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קלז izni`na cenr ci sc ± oey`x wxtziprz
éðúéìëÐ.ize` zrpníéîãáÐ.minc zekitye dcp mcä÷åù äúìéâùÐ,dl de`zpe

.lif`e miiqnck ,el drny `le drazeä÷åôìÐ:opiqxb ikd .(a megp) mikxa wit enk

äåä éëä àð÷ñîå òáù úáã äùòî åäéð éàîå éúéøçà àëéàã ììëî úàæÐikde

dyexiteteqy el 'z`apzdy llkn "dwetl jl z`f didz" `le dil dxn`wcn :

edip i`ne ,zxg` d`iaa lykdlÐ.ray za

ded ikd `pwqneÐ`nl` .jk el dzlry seq

.dz`eap dniiwzpy ,zeed d`iapàúåù éãäá
àëìéôÐzxacn dy`dy mr.deeh `id

dlra lr enr zxacn `idy mr ,xnelkÐ

.dp`yi zeni m`y ,dnvr z` el dxikfd

éôééèéî=zkqna eznbece .wegxnl oitev

(` ,q) zeaezk.jipir sehp :éëéä äéîøé íå÷îáå
àéä àéáðúéîÐyly zpyn cnr dinxi ixd

l` 'd xac did xy`" xn`py ,diy`il dxyr

zpya `vnp xtqde (` dinxi) 'ebe "dinxi

lv` gly eilre ,diy`il dxyr dpeny

.dclegáåùé àì øëîîä ìà øëåîä éëÐ

[dxyr zg`] jeza `apzp `ede ,exn` l`wfgi

,milyexi zeaxgl dipki zelb oiay dpy

xpende laeid lya `diy `apzne `apzne

.el aeyi `l edcyìèá ìáåé øùôàÐelbyn

lkl" xn`py ,diwfg inia mihayd zxyr

(dk `xwie) "diayeiÐ,dilr diayei lky onfa

hay elbyn `vnp .ozvwn elby onfa `le

elha [xak] dypn hay ivge cbe oae`x

onf xg`l `apzn did l`wfgie ,zelaeid

lhaiy?ïøéæçä äéîøéù ãîìî àìàÐdze`a

dxyr dpeny zpy `ide ,xtqd `vnpy dpy

dcleg lv` xtqd ixac lr glyyke .ediy`il

`le ,laeid z` zepnl exfge ,dinxi my did `l

.ziad axgy cr zehiny `l` zepnl ewitqd

öä äî øîàéåæìä ïåéÐezeida ,aizk ediy`ia

lr l` ziaa mixnekd zenvr sxye l` ziaa

.mraxi dyry gafndìà úéáá åáéè äîÐ

my ixdy ,[dzid] l`xyi ikln [ly] `lde

.lbrd z` mraxi cinrdøéö÷ úùÐlig dyr

,ci aei`) "rhp enk xivw dyre" enk ,dlecbe

.(aéùðì àøäåé äàð àìÐzeaiyg d`p `l

.miyplåäééîù ïééðñå=.zeqe`n odizeny

àúøåáéæ=.dxeacàúùåëøë=.dclegïá
ñçøçÐ`w dlra lr `xwc ab lr s`e

.aizk diyrna edin ,cidqnàðéò äéì øîà
àúòîù íééúñú êðéîå éðéî àáñÐlr ,xnelk

`de `d ,xac ly ezin` yxtzz jci lre ici

.i`edåðá òùåäé åðá ïåðÐmixt` hay z`

`l dhnl ryedine ,ryedi cr aezkd qgiin

.yi` qgii
àîìùá
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ãøåî"zepenn ipic cg`" wxt qxb j`id ok m` :dywÐ dipiicinl jixv `le `ed zeklna

yi` exbgie" lap iab aizkcn ,cvd on oiligzn zeytp ipicc (mye `,el oixcdpq)

cere !dipiicinl ira `le ded zeklna cxen `de ,(dk '` l`eny) "eaxg cec mb xebgie eaxg

wxt oixcdpq zkqna opixn`ck ,oixcdpqa jln oiaiyen oi` `de ,oica cec ayi j`id :dyw

dnda dna" wxtn dyw cere (a,gi) !"lecb odk"

el didy :xn`wc ,dixe` iab (`,ep zay) "d`vei

!did zeklna cxen `de ?i`n`e ,oixcdpqa epecl

`ed zeklna cxen :eyexit ikd `kdc :xnel yie

ea oipcy ,zeytp ipic x`yk dipiicinl jixv `le

elit` `l` ,daegl eixg`ly meiae zekfl meia

dil dxn`wc `d epiide .daegl oixneb meia ea

jl did ,dlila zeytp ipic oipc ike :libia`

cxen :dl aiyd `ede .zxgnl cr xenbl oizndl

la` .xgnl cr oizndl jixv oi`e ded zeklna

cec ayiy `dn dyw `l mbe .jixv i`ce epecl

,oixcdpqa jln oiaiyen oi`c `dc ,oixcdpqa

,wzeye ayei zeidl eceak ied `lc meyn epiid

itl ,wzeye ayei zeidl `ed eceak cxen iab la`

.xaca rbep `edy

éëämc minc ixz minca `ean i`n :opiqxb

dwey dzlby cnln minc zekitye dcp

ixn`c `ki` :opiqxb `le Ð.dwey dzlby cnln

`zyd cre ,minc ixz i`n yxtn `zyd `dc

.edl yixt `l

äúìâùyly dxe`l cec jlde dwey

zwicv dze` j`id :dyw Ð ze`qxt

`nfebk ifgnc :dyw cere ?cec iptl dwey dzlb

yie !ze`qxt yly dwey xe`l jldy xnel

oda cewpy miwiecn mixtqa `vnpc :xnel

cec dl de`zp :yexit ,dly xe`l xnelk ,dxe`l

.ze`qxt yly zening xe`a jlde

äøééâéàãj`id :`iyw Ð ryedi daqpe

"lxrd" wxt opixn` `d ?daqp

edl zil ozexiba elit`c (mye `,er zenai)

,oinnr drayn dzid `ly xnel jixve !zepzg

:miyxtn yie .my xebl z`ae oinnr x`yn `l`

"ozgzz `l"c e`l lr exdfed `ly xnel evxy

opixn`c :epi` dfe .ux`l eqpkpy xg`l cr

enk dyn inia xiibzdl e`a mipizpc yxcna

,ldwa `al exzed `l ok it lr s`e ,ryedi inia

mcewc `nl` .min ia`eye mivr iaheg eid `l`

.mdilr exdfed ux`l eqpkpe ocxid z` exary
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dlibn(iyiy meil)

,jlnd z` dfiae xg`néøö àìå ,àeä úeëìîa ãøBîdéðééãéîì C- ¥§©§§Ÿ¨¦§¦©§¥
.oic `la bxdp `l` ,epecl jixv `leBì äøîàlap ,cecl libia` ¨§¨

y oeik jln dz`y rci `lìeàL ïééãòjlndEòáè àöé àìå ,íéi÷ £©¦¨©¨§Ÿ¨¨¦§£
[jny mqxtzd `l-]íìBòacxen oic el oi` ok m`e ,jln jpdy ¨¨

.zeklnadì øîàlibia`l cecøLà zà äëeøáe Cîòè Ceøa' ¨©¨¨©§¥§¨¨§£¤
'íéîãá àBaî [äfä íBiä] éðúìk(bl dk '` l`eny)gaiy cec ,xnelk , §¦¦¦©©¤¦§¨¦

oeiky ,lap ly iwpd enc z` jetyln ezlivdy lr dkxiae dze`
.zeklna cxenk epic oi` jlnk eny mqxtzd `ly

a `ean' oeyld :`xnbd zwiicn'íéîc,miax oeylaòîLî ézøz- ¨¦©§¥©§©
.ezlivd minc ipy el`ne ,rnyna minc ipyäúlébL ãnìî àlà¤¨§©¥¤¦§¨

,d÷BL úàcec dl de`zpedøeàì Cìäå[dpnn ezening xe`l-] ¤¨§¨©§¨
.úBàñøt ùìLdì øîà,cecéì éòîMäbexdiy xg`] inr akyl ¨Ÿ©§¨¨©¨¦¨§¦¦

.[lap z`Bì äøîà,libia`'ä÷eôì Eì úàæ äéäú àì'(`l dk my), ¨§¨Ÿ¦§¤Ÿ§§¨
jl lirez `le ,ip` dcp ik ,leyknl ef d`ia jl didz `l xnelk

.minc zekitye dcp mc dpeekd 'minc'e .lap zbixd
zaizn :`xnbd zwiicnæ''úàdidi `l o`k `weecy rnyn Ÿ

e ,leyknììkîrnyn dféúéøçà àkéàcleykn cizra didiy - ¦§¨§¦¨©£¦¦
.cec ea lykiy xg`eäéð éàîeo`k d`apzd dxwn dfi`l - ©¦
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d`apzdy ,libia` z`eap dzid efe .ray zaa lykp zn`a seqa

.ray zaa lykiy
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íéiçä øBøöa äøeøö éðãà Lôðd`apzdy epiid ,'Lidl` 'd z` ¤¤£Ÿ¦§¨¦§©©¦¥¡Ÿ¤
mr-] miigd xexva [dxeyw-] dxexv eytp didzy cecl libia`
`hgiy s`e ,'d el lgni ray za mr lykiy s`y epiide ,[d"awd

.ea xeyw didi
dépéî àøèôéî úååä ék,epnn dcxtpyk -déì äøîàcecl libia` ¦£¨¦§§¨¦¥¨§¨¥

(`l dk my)'Eúîà úà zøëæå éðãàì 'ä áéèäå'cecn dywia - §¥¦©Ÿ¦§¨©§¨¤£¨¤
.daehl dxkfiyéLðéà éøîàc eðééä ,ïîçð áø øîàxebyy dn df - ¨©©©§¨©§§¨§¥¦§¥

,mlerd itaàëìét àúeL éãäa àúzéàdrya s`y dy` jxc - ¦§¨©£¥¨¦§¨
lr zxacn `idyk s` ,xnelk ,miheg deeh `id zxacn `idy
lr dywia libia`y cera o`k oke .xg` xac lr dal cg` xac
dxn` jk lre ,dp`yi ,zeni m`y cecn dywia ,bxdi `ly dlra

.'jzn` z` zxkfe',éøîàc àkéàita xebyy dnl df dnecy ¦¨§¨§¥
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éôééhéîdlra lr dywia libia` o`k oke .wegxnl zetev eipire - ¦©§¥
.dp`yi ezzin xg`y dywiae ,wegxnl etv dipire ,bxdi `ly

:ze`iapd ray od in x`al dkiynn `xnbd,äcìeçdzidy oipn §¨
,d`iapáéúëcxtq xaca le`yl dil` gly jlnd ediy`iyk ¦§¦
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meyn dinxi iiga ze`apzdl dnvrl dxizd dclegy s`

,dinxi z` afr diy`i recn la` ,dzid ezgtyn zaexwyøãLîe§©©
daâì:`xnbd daiyn .dclegl glye -,àìéL éaø éác éøîà §©¨¨§¥§¥©¦¦¨

,dil` glyy mrhd,ïä úBiðîçø íéLpäL éðtîmingx ywaze ¦§¥¤©¨¦©£¨¦¥
.daehl d`eapd jtdzzy

,øîà ïðçBé éaøy iptn ,dclegl gly diy`iy mrhdàì äéîøé ©¦¨¨¨©¦§§¨Ÿ
íúä äåäiptn ,l`xyi ux`a did `l -øéæçäì CìäLz`úøNò £¨¨¨¤¨©§©£¦£¤¤
íéèáMämiklna x`eank ,aixgpq mlbdy(`i gi 'a). ©§¨¦

:`xnbd zx`anøeãäàc ïìðîeici lr zelbdn exfg ok`y - §¨¨§©£
.dinxiáéúëc`iapd l`wfgi zgkeza(bi f l`wfgi),ìà øëBnä ék' ¦§¦¦©¥¤

.'áeLé àì økînä,elbie eypri daeyza exfgi `l m`y ,xnelk ©¦§¨Ÿ¨
l` aeyz `l dxknpy rwxw `linne ,zelba bdep laeid oi`e
,dinxi mxifgdy gkene .laeia wx `id zerwxw zxfgy ,xkend

ike ,dyw mxifgd `l m` ikøLôàdyìáBédidìèaiznn ¤§¨¥¨¥
,zelbl mihayd zxyr eligzdyåd l`wfgi oiicràaðúî àéáð §¨¦¦§©¥

ìèaiL åéìò.`ed lha xak `ld ,cizraäéîøiL ãnìî àlà ¨¨¤¦¨¥¤¨§©¥¤¦§§¨
`iapdïøéæçämxidfde l`wfgi `ae ,laeid bdp aeye ,zelbdn ¤¡¦¨

.laeid lhai aeye ,zipy elbi daeyza exfgi `l m`y
:`xnbd dtiqenå,dinxi oxifgdy xg`,ïäéìò Cìî ïBîà ïa eäiLàé §Ÿ¦¨¤¨¨©£¥¤

áéúëcz` mixawdn `ivede ,dxf dceard z` xria ediy`iyk ¦§¦
mi`hegd zenvr(fi bk 'a mikln)éðà øLà ælä ïeivä äî øîàiå'©Ÿ¤¨©¦©¨£¤£¦

äãeäéî àa øLà íéäìàä Léà øáwä øéòä éLðà åéìà eøîàiå ,äàBø¤©Ÿ§¥¨©§¥¨¦©¤¤¦¨¡Ÿ¦£¤¨¦¨
.'ìà úéáa çaænä ìò úéNò øLà älàä íéøácä úà àø÷iåyie ©¦§¨¤©§¨¦¨¥¤£¤¨¦¨©©¦§¥©§¥¥

,oiadlBáéh äî éëåepipr -eäiLàé ìLjln didy,dcediìò §¦©¦¤Ÿ¦¨©
çaænämraxi dpayìà úéáa.l`xyi ikln lv` didyàlà ©¦§¥©§¥¥¤¨

ïäéìò Cìî eäiLàiL ãnìî.mzelbn eayy xg`,øîà ïîçð áø §©¥¤Ÿ¦¨¨©£¥¤©©§¨¨©
àëäîaezky ,df xac cnlp(`i e ryed)Cì øéö÷ úL äãeäé íb' ¥¨¨©§¨¨¨¦¨

[dxxye dlecb dyr-],'énò úeáL éáeLalr dcedi jlny epiide §¦§©¦
.mlek

:x`al dkiynn `xnbd,øzñà,d`iap dzidy oipnáéúëcxzq`) ¤§¥¦§¦
(` déLéìMä íBia éäéå'[zexb`d zaizkl],'úeëìî øzñà Laìzå ©§¦©©§¦¦©¦§©¤§¥©§

,zekln dyaly xn`p recn :`xnbd zl`eyéòaéî úeëìî éãâa¦§¥©§¦¨¥
àlà .déìyexitd.Lãwä çeø dzLáìL,gexa 'dyial' oeyl jiiye ¥¤¨¤§¨©¨©©Ÿ¤

cíúä áéúëe ,'Laìzå' àëä áéúë(hi `i 'a i"dc)úà äLáì çeøå' §¦¨¨©¦§©§¦¨¨§©¨§¨¤
.'åâå 'éNîò£¨©

éLðì àúeøéäé äàé àì ,ïîçð áø øîà,miypl zeaiygd d`p `l - ¨©©©§¨Ÿ¨¨§¦¨§¨¥
ixdyïééåä ïøéäé éLð ézøz,ze`iap eidy ,zeaeyg eid -ïééðñå ©§¥¨¥§¦¨©§¨§©§¨

eäééîL.oiqe`n odizenye -àzøeaéæ dîL àãç,dxeac -àãçå §©§£¨§¨¦§¨©£¨
àzLekøk dîLzelty od dclege dxeac zeigde ,dcleg - §¨©§§¨

:onvr eaiygdy epivn okid `xnbd zyxtn .zeixaayàzøeaéæ- ¦§¨
,dxeacda áéúk(e c mihtey)çìLzå'[dxeac]'÷øáì àø÷zådlra §¦¨©¦§©©¦§¨§¨¨

,dil` `eaiydéaâì äìæà àì éäéà eléàå.eil` dkld `l - §¦¦¦Ÿ¨§¨§©¥
àzLekøk,dcleg -da áéúkxac lr jlnd ediy`il daiydyk ©§§¨§¦¨

`vnpd xtqd(eh ak 'a mikln)Léàì eøîà','il` mkz` glW xW` ¦§¨¦£¤¨©¤§¤¥¨
,'Cìnì eøîà' äøîà àìå.jlnd cbpk dnvr daiygdy ixd §Ÿ¨§¨¦§©¤¤

òLBäé ìL åéðá éðaî äcìeç ,ïîçð áø øîàoep oa.äúéäcnlpe ¨©©©§¨§¨¦§¥¨¨¤§ª©¨§¨
,dey dxifbnàëä áéúk(ci ak my)'ebe d`iaPd dClg','ñçøç ïa §¦¨¨ª§¨©§¦¨¤©§©

íúä áéúëe(l ck ryedi)ryedi z` exawy.'ñøç úðîúa' §¦¨¨§¦§©¤¤
,ïîçð áøì àañ àðéò áø déáéúéàly eipa ipan dzid dcleg ike ¥¦¥©¥¨©¨§©©§¨

,`ziixaa epipy ixd ,ryediáçøî eàöé íéðäk íäå íéàéáð äðBîL§¨§¦¦§¥Ÿ£¦¨§¥¨¨
,ìàîðç ,äi÷ìç ,äéîøé ,äéñçî ,äéøNe ,Ceøa ,äiøð :ïä elàå ,äðBfä©¨§¥¥¥¦¨¨§¨¨©§¥¨¦§§¨¦§¦¨£©§¥
áçø ìL äéðá éðaî äàéápä äcìeç óà ,øîBà äãeäé éaø .íBìLå§¨©¦§¨¥©§¨©§¦¨¦§¥¨¤¨¤¨¨

.äúéä äðBfä,dey dxifbn cnlpeàëä áéúk(ci ak 'a mikln)ïa' ©¨¨§¨§¦¨¨¤
íúä áéúëe ,'äå÷zagx iabl(gi a my)milbxnd dl exn`yúà' ¦§¨§¦¨¨¤

éðMä èeç úå÷zipan dcleg dzid `ly ixd .'oFNgA ixWwY dGd ¦§©©¨¦©¤¦§§¦©©
.ryedi ly eipadéì øîà,ongp axàañ àðéò,[owfd `pir ax-] ¨©¥¥¨©¨

dì éøîàå,eil` dpt jky mixne` yie -àîëeà àéútilk - §¨§¥¨©§¨§¨
,xegyépéî,ryedin dzidy izcnly [ipnn-]péîeC[jnne-] ¦¦¦¨

,agxn dzidy `ziixa z`adyizñzàzòîL íéxxazz - ¦§©©§©§¨
,jk yxtpe ,xacd zezin`àøéébéàc,agxdáñðå[dze` `yp-] §¦©§¨§©§¨

òLBäémbe ryedi ly erxfn mb dcleg dzidy `vnpe .dy`l §ª©
.agx ly drxfn

:`xnbd dywnòLBäéì àòøæ déì eåä éîe,ryedil rxf did ike - ¦£¥©§¨¦ª©
áéúkäåmixt` hay qegiia(fk f ` i"dc),'Bða òLBäé Bða ïBð'epi`e §©§¦§§ª©§

zvxzn .rxf el did `ly ixd ,ryedi ixg` qgiil jiynn
:`xnbdéða[mixkf-]ïúða ,déì eåä àì[zeawp-].déì eåä ¨¥Ÿ£¥§¨¨£¥
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dlibn(ycew zay meil)

.agx ly drxfn mi`iap dpeny eidy lirl `ziixaa epipy
:`xnbd zxxaneäðéà àîìLa[l`npge dinxi dixy jexa-] ¦§¨¨¦§

éLøôéî.mi`iap eidy epivn -áà àlàeäééúädixp ,mdizea` - ¦©§¥¤¨£§¨©§
ia` melye dinxi ia` diwlg ,dixy ia` diqgn ,jexa ia`

,l`npgïìðî:`xnbd zx`an .mi`iap eidy,àìeò øîàc ,àìeòãk §¨¨¦§¨§¨©¨
BîML íB÷î ìk`iapd lyåéáà íLåmiaezkaoipròeãéa ,úeàéáð ¨¨¤§§¥¨¦§§¦§¨©

,àéáð ïa àéáð àeäLwxy mewn lkeBîLaezk `iapd lyíL àìå ¤¨¦¤¨¦§§Ÿ¥
.àéáð ïa àìå àéáð àeäL òeãéa ,åéáàmr exkfedy el` mi`iape ¨¦§¨©¤¨¦§Ÿ¤¨¦

.mi`iap eid mdizea` mby `ed oniq ,mdizea` zeny
y mewn lky :`ler siqed cerBîL`iapd lyåmbBøéò íL §§¥¦
øéòä dúBàî àeäL òeãéa ,LøBôîaezk m` la` .zxkfpdBîLly §¨§¨©¤¥¨¨¦§

`iapdàìåaezk.íéìLeøéî àeäL òeãéa ,Bøéò íL §Ÿ¥¦§¨©¤¦¨©¦
àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -åéúBáà äNòîe åéNònL ìk §©§¦¨¨¨¨¤©£¨©£¥£¨

ïéîeúñ,miaeh eid mdiyrn m`d weqta yxetn `ly -Eì èøôe §¦¨©§
ïäî ãçàa áeúkä[oaa e` a`a-]ìïBâk ,çáLìà äéä øLà 'ä øác' ©¨§¤¨¥¤¦§©§§©£¤¨¨¤

'äéìãb ïá éLek ïa äéðôö(` ` diptv),`iap diptv didy ,L òeãéamb §©§¨¤¦¤§©§¨§¨©¤
e ,miwicv eid eia` ia` dilcbe eia` iyekàeä[diptv-]ïa ÷écö©¦¤

Lãça éäéå' ïBâk ,éàðâì ïäî ãçàa áeúkä Eì èøtL ìëå .÷écö©¦§¨¤¨©§©¨§¤¨¥¤¦§©§©§¦©Ÿ¤
'òîLéìà ïa äéðúð ïa ìàòîLé àa éòéáMä(` `n dinxi)z` bxde ©§¦¦¨¦§¨¥¤§©§¨¤¡¦¨¨

,wicvd mwig` oa dilcbL òeãéaia` rnyil`e eia` dipzp mb §¨©¤
e ,miryx eid eia`àeä[l`rnyi-].òLø ïa òLø̈¨¤¨¨

:ik`ln `iapd did in zx`an `xnbdéëàìî ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨©§¨¦
,`iapdéëcøî äæ.icedid,éëàìî BîL àø÷ð änìåmeynäéäL ¤¨§§©§¨¨¦§¨§©§¨¦¤¨¨

Cìnì äðLî.j`lnk aeyg `ede ,yexeyg` ¦§¤©¤¤
:`xnbd dywnìàiðãå äéNòî ïa äéøNe äiøð ïa Ceøa ,éáéúéî¥¦¥¨¤¥¦¨§¨¨¤©£¥¨§¨¦¥

ìa éëcøîeeàaðúð ïlek ,éëàìîe äéøëæ ébçå ïLdlebd ipalúðLa ¨§§©¦§¨§©©§©§¨©§¨¦¨¦§©§¦§©
ì íézLzeklnLåéøãzia ziipal exfgiy ,yexeyg` ly epa ipyd §©¦§¨§¨¤

dpeny iptl dwqtede ,oey`xd yxek ici lr dxzedy ycwnd
envr ipta ikcxn z` epny ixd .mipexnyd ici lr mipy xyr
dwiqn .ikcxn df ik`lny okzi `le ,envr ipta ik`ln z`e

yi ef `ziixan ok` :`xnbdàzáeéz.ongp axl §§¨
àøæò äæ éëàìî ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà ,àéðz.xteqdíéîëçå ©§¨¨©©¦§ª©¤¨§¨©§¨¦¤¤§¨©£¨¦

éëàìî ,íéøîBàjk `l` xg` mc`l iepik epi`ïîçð áø øîà .BîL §¦©§¨¦§¨©©©§¨
úeàéáða áéúëc ,àøæò äæ éëàìî øîàc ïàîk àøazñî ,[÷çöé øa]©¦§¨¦§©§¨§©§¨©©§¨¦¤¤§¨¦§¦¦§¦

éëàìî(`i a ik`ln),íéìLeøéáe ìàøNéá äúNòð äáòBúå äãeäé äãâa' ©§¨¦¨§¨§¨§¥¨¤¤§¨§¦§¨¥¦¨¨¦
'øëð ìà úa ìòáe áäà øLà 'ä Lã÷ äãeäé ìlç ékik`ln `iapd - ¦¦¥§¨Ÿ¤£¤¨¥¨©©¥¥¨

,zeixkp miyp e`ypyk mzyecw z` ellge 'da ecbay lr mgiked
.milyexiae dcedi ixr zevega `iqdxta eyr df lkeLéøôà ïàîe©©§¦

úBiøëð íéLðe`ypy lr l`xyi z` gikedy `iapd `ed ine - ¨¦¨§¦
`ed `ld ,zeixkp miyp,àøæòzelbn l`xyi ux`l elry xg`y ¤§¨

dceezde mgiked `xfre ,zeixkp miyp e`ypy mdn eid laa
eaye ,eizelitz elirede ,drxd mkxcn mda exfgiy 'dl lltzde

k .daeyzaáéúëc(a i `xfr)øîàiå íìéò éðaî ìàéçé ïa äéðëL ïòiå' ¦§¦©©©§©§¨¤§¦¥¦§¥¥¨©Ÿ¤
Biøëð íéLð áLpå eðéäìàá eðìòî eðçðà àøæòì.'ú`hgdy jkne §¤§¨£©§¨©§¥Ÿ¥©Ÿ¤¨¦¨§¦

edf ik`lny xazqn ,mdipya miey `iapd zgkeze l`xyi ly
.`xfr

,íìBòa eéä úBiôéôé íéLð òaøà ,ïðaø eðz,od el`eìéâéáàå) äøN ¨©¨¨©§©¨¦§¥¦¨¨¨¨¨
øîàc ïàîìe .øzñàå [ìéâéáàå áçø] (áçølirl(.bi)yøzñà ¨¨©£¦©¦§¤§¥§©§¨©¤§¥

ú÷Bø÷øé[qcdk dwexi-]äúéädid cqg ly hegy `l` ,dti `le §©§¤¨§¨
,dilr jeyn÷éôîz` [`iven-]øzñà,zetid miypd oipnn ¥¦¤§¥

ìéiòîez` dnewna [qipkne-].ézLå §©¥©§¦
äzðéæ dîLa áçø ,ïðaø eðzzee`z xg` xxbp dny z` xikfnd - ¨©¨¨¨¨¦§¨¦§¨

.zepfäìB÷a ìòé.dlew z` rneyd -dúøéëæa ìéâéáà.da xkfpd - ¨¥§¨£¦©¦¦§¦¨¨
dúéiàøa ìeàL úa ìëéî.dze` d`exd -ìk ,÷çöé éaø øîà ¦©©¨¦§¦¨¨¨©©¦¦§¨¨

,áçø áçø øîBàä,dny z` xikfnd lk xnelkéø÷éð ãiîd`ex - ¨¥¨¨¨¨¦¨¦§¦
.ixwïîçð áø déì øîà,wgvi iaxlàðéîà àðàizxn` ip` -áçø ¨©¥©©§¨£¨£¦¨¨¨

éì útëéà àìå ,áçø.yyeg ipi`e -déì øîà,ongp axl wgvi iax ¨¨§Ÿ¦§©¦¨©¥
døékîáe dòãBéa àðéîà÷ ék.xara dxikdy inl wx izpeek - ¦¨£¦¨§§¨§©¦¨

:dlibnd iweqt z` x`al dkiynn `xnbdìk úà òãé éëcøîe'¨§¢©¨©¥¨

äNòð øLàzxxan .'dxnE dlcb dwrf wrfIe xird KFzA `vie 'ebe £¤©£¨©¥¥§¨¦©¦§©§¨¨§Ÿ¨¨¨
:`xnbdøîà éàî:`xnbd zx`an .ezwrfa ikcxn,øîà áøjk ©¨©©¨©

,wref diddábzeryxLBøåLçàî ïîäixac ond al lr elr - ¨©¨¨¥£©§¥
.yexeyg` al lr elr `ly zeryx,øîà ìàeîLe,wrf jkøáb §¥¨©¨©

äàzz àkìnî äàléò àkìîlr [d"awd] oeilrd jlnd xab - ©§¨¦¨¨¦©§¨©¨¨
lr ond xab lekiak ,xedp ibq oeyla `ede .[ond] oezgzd jlnd

.'d oevx
äkìnä ìçìçúzå'.'c`n:`xnbd zx`an'ìçìçúzå' éàî ©¦§©§©©©§¨§Ÿ©©¦§©§©

.dteb llg qnqnzdy eyexityL ,áø øîàwfgd cgtd zngn ¨©©¤
da fg`y,øîà äéîøé éaøå .äcð äñøétdl mxb cgtdäëøöeäL ¥§¨¦¨§©¦¦§§¨¨©¤§§¨

.äéá÷ðì¦§¨¤¨
,ìàiðc äæ Cúä ,áø øîà .'Cúäì øzñà àø÷zå'iqixqn didy ©¦§¨¤§¥©£¨¨©©£¨¤¨¦¥

yexeyg` ici lr cnrede xvyla inin cer miaeygd jlnd
.xzq` zeyxl,Cúä BîL àø÷ð änìåmeynLyexeyg` inia §¨¨¦§¨§£¨¤

eäeëúç[edecixed-]Búleãbî.miqixqd cg`k edenyeìàeîLe £¨¦§¨§¥
,øîàmeyn ,jk `xwpe ,yexeyg` inia l`ipc dgcp `léøác ìkL ¨©¤¨¦§¥

ïéëzçð úeëìî[mirxken-].åét ìò ©§¤§¨¦©¦
ikCxn lr EdEvYe 'ebe Kzdl xYq` `xwYe'äî ìòå äf äî úòãì ©¦§¨¡§¥©£¨©§©¥©¨§¢¨¨©©©¤§©©

Bì äçìL ,÷çöé éaø øîà .'äf,dixaca fnx ikcxnl xzq`Làn ¤¨©©¦¦§¨¨§¨¤¨
ïäa áéúëc äøBz éLîeç äMîç ìò ìàøNé eøáò(eh al zeny)äfî' ¨§¦§¨¥©£¦¨§¥¨¦§¦¨¤¦¤

.'íéáeúk íä äfîe¦¤¥§¦
å .'øzñà éøác úà éëcøîì eãébiå'rnyn 'ecibie' xn`py jkn ©©¦§¨§¢©¤¦§¥¤§¥§

yeäéà eléà[jzd-]déaâì ìæà àìz` xnel ikcxnl jld `l - ¦¦Ÿ¨©§©¥
zxne` .jlnd zial qpkdl dleki dpi`y xzq` ly dixac

:`xnbdïàkî,ux` jxc bdpn cnlpäì÷ìwä ìò ïéáéLî ïéàL- ¦¨¤¥§¦¦©©©§¨¨
`l okle .ezegilya gilvd `ly xnel eglynl gily xefgi `ly

.mixg` mr dixac dgly xzq`e ,ikcxnl jzd xfg
'åâå íéãeäiä ìk úà ñBðk Cì''ilr EnEve oWEWA mi`vnPdãò ¥§¤¨©§¦©¦§§¦§¨§¨©©

[íBéå íBé ìk] (äéä) úck àlL ,àaà éaø øîà .'úck àì øLà'- £¤Ÿ©¨¨©©¦©¨¤Ÿ§¨¨¨
,dxezd zc it lr didy ,df meil cr enr izbdpy bdpnk `ly

åéLëò ãò íBéå íBé ìëaLjlnl izlrapåéLëòå ,ñðBàao`kn - ¤§¨¨©©§¨§¤§©§¨
eil` `ea` jli`e,ïBöøa,ok m`eíLk ,'ézãáà ézãáà øLàëå' §¨§©£¤¨©§¦¨¨§¦§¥

àaà úéaî ézãáàLjlnd zial izgwlpyk,Enî ãáBà Ck- ¤¨©§¦¦¥©¨¨©¦§
dxeq`y oevxa xg`l dlrapy yi` zy` oick jilr xq``y
ikcxnl zxzen dzid ,qpe`a df didy ,meid cr mle` ,dlral

.dlra
éëcøî øáòiå'dxn`y ,'xYq` eilr dzEv xW` lkM UrIe ©©£Ÿ¨§¢©©©©§Ÿ£¤¦§¨¨¨¤§¥

:'xearie' dpeekd dn zx`an `xnbd .mini dyly zeprzdløîà̈©
úéðòúa çñt ìL ïBLàø íBé øéáòäL ,áøxfbe dxez oic lr xary - ©¤¤¡¦¦¤¤©§©£¦

.gqt ly oey`x aeh meia ziprzàîe÷øò øáòc ,øîà ìàeîLe§¥¨©§¨©©§¨
àiîcly ipyd ecivl xary epiide ,oiqpekn min ly zilely - §©¨

ick my eidy micedid z` seq`l ,oyey z` dvegd xdpd
.zeprzdl

.'úeëìî øzñà Laìzå éLéìMä íBia éäéå'yalze' :`xnbd zl`ey ©§¦©©§¦¦©¦§©¤§¥©§
xzq`déì éòaéî 'úeëìî éãâa.aezkléaø øîà øæòìà éaø øîà ¦§¥©§¦¨¥¥¨©©¦¤§¨¨¨©©¦

dzLáìL ãnìî ,àðéðç[dilr dzxyy-],Lãwä çeø'zekln'e £¦¨§©¥¤§¨©¨©©Ÿ¤
lr dyial oeyl jiiye .zekln z`xwpd ycewd gexl dpeekd

c ,gexáéúkíúä áéúëe ,'Laìzå' àëä(hi `i 'a i"dc)úà äLáì çeøå' §¦¨¨©¦§©§¦¨¨§©¨§¨¤
'éNîò.iynr lr dzxy oevx gex - £¨©

iax mya xfrl` iax xn`y zetqep zexnin d`ian `xnbd
:`pipgúkøa éäz ìà íìBòì ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨§¨©§¦¦§©

éðéòa äì÷ èBéãäE,heyt mc` zkxaa elit` lflfz l` -éøäL ¤§©¨§¥¤¤£¥
ïä elàå ,ïäa äîéi÷úðå úBèBéãä éðL íeëøa øBcä éìBãb éðLilecb §¥§¥©¥§§¥¤§§¦§©§¨¨¤§¥¥

,xecd.ìàiðãå ãåc:`xnbd zx`anáéúëc ,äðåøà déëøác ,ãåc ¨¦§¨¦¥¨¦§¨§¥£©§¨¦§¦
xevrl ick ,gafn eilr miwdl dpex` ly epxb z` cec dpwy xg`

l`xyi z` dpny xg` dnxbpy dtibnd z`(bk ck 'a l`eny),
'åâå Cìnä ìà äðåøà øîàiå',ezkxa dniiwzpe ,'Lvxi Lidl` 'd ©Ÿ¤£©§¨¤©¤¤¡Ÿ¤¦§¤

xn`py(dk ck my).'l`xUi lrn dtBOd xvrYe ux`l 'd xzrIe'©¥¨¥¨¨¤©¥¨©©©¥¨¥©¦§¨¥
áéúëc ,Låéøc déëøác ,ìàiðcaebl edekilydy zra el xn`y ¨¦¥§¨§¥¨§¨¤¦§¦
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המשך בעמוד קמג

izni`n` cenr eh sc ± oey`x wxtziprz
àîìùáÐ'd xack icec oa l`npg il` `aie" aizkc l`npge dinxijexa .(al dinxi) "

jexa ,dinxi icinlz eidy epivn dixyeÐdl`d mixacd z` il` `xwi eitn" aizkc

(`p) dinxi xtq jeza dixye (el dinxi) "eica xtqd lr azek ip`edev xy` xacd :

mi`iap eidy mi`iap icinlza epivne .'ebe diqgn oa dixy z` dinxiedil` gex dgp :

`ipz onwle .dyn cinlz ryedie ,ryil` lr

`ziixaa,diqgn oa dixye ,dixp oa jexa :

olek ,ik`lne dixkf ,ibge ,ikcxne ,l`ipce

.yeixcl miizy zpya e`apzpïá ìàòîùé
äéðúðÐmwig` oa edilcb z` bxdy `ed

.wicvdùåéøãì íéúù úðùáÐ,oexg`d

.ycwnd zial exfgiy dlebd ipal e`apzp

lr dpy dxyr dpeny df dk`lnd dlhazpy

.yxek inia da eligzdyn mipexny iciäãâá
äãåäéÐ."xkp l` za lrae" `xwc ditiq

äúðéæ äîùáÐxg` xxbp dny z` xikfnd

.zepf ze`zéø÷ðÐ.ixw d`exïðéñøâ éëä:éàî
øîàÐdid dn dxne dlecb dwrv wrvyk

ezwrva xne`?øîà áøÐ.wrev did jkäáâ
ùåøåùçàî ïîäÐ`ly dn xacl eal e`lny

.yexeyg` al lr dlräàìéò àëìî øáâÐ

.diwp oeyla ,jetidl `ed iepikìçìçúúåÐ

.dteb llg qnqnzpåúìåãâî åäåëúçùÐinia

`zlz ehilyd xvyla ixdy .yexeyg`

dlre" xn`py ,icnd yeixc oke ,ezeklna

l`ipc) "oedpn cg l`ipc ic `zlz `ikxq oedpn

py yxek oke ,(ezeklna glvd l`ipce" xn`

jlnyke .(my) "d`qxt yxek zeklnae yeixc

.ezlecbn ekzg yexeyg`åäéà åìàåÐl`ipc

.ezegily aiydl lif` `läì÷ì÷ä ìòÐ

jkitl ,jlnd l` `al zrpen xzq` dzidy

dgly xzq`e ,ezegily z` jzd aiyd `l

.mixg` ici lr dixacåéùëò ãòÐizlrap

.qpe`aåéùëòåÐ.izrcn jli`e o`knéúãáà
êîîÐdqp`py l`xyi zy`c ,jl ip` dxeq`e

.dlral dxeq` oevxae ,dlral zxzenáåè íåé
çñô ìù ïåùàøÐoqipa xyr dylya ixdy

drax`e ,oyeya zcd ozipe zexb`d eazkp

dyyae ,eprzd xyr dyye xyr dynge xyr

.axra ond dlzp xyràéîã àîå÷øò øáòãÐ

.ipyd xaray micedid seq`lúà úôåù
äøã÷äÐdiexw `id ,dxikd lr daiyen

.dzityéìåáæåøôá àá äæåÐeil` `a ikcxn

ond xkny .iper zprha `a ond ,xyer zprha

ixkka miax mini okl mcew ikcxnl envr z`

.mgléìåáÐ,fl oihib) opixn`ck ,xyer oeyl

"mkfer oe`b z` izxaye" (`Ðze`lea el`
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קמי izni`na cenr eh sc ± oey`x wxtziprz
éèåáÐ.(` ,fl) oihib zkqna ,(eh mixac) "ephiarz harde" enk ,zeipr oeyléîìåèáÐ

oinleh oixyr :opinbxzn (c a mikln) "mixery mgl mixyr mgl zexkka" .`ndp

.`nglcèôùî çåøìÐ.dxhrl didi ogex z` mihteylåøöé úà ïãÐaeyl edtek

.daeyzaåøöé ìò øáâúîåÐ.dxiar xearl eixg` jled epi`'åë ïéîéëùîùÐepiide

dxryÐgeztl [mixrey miyrpy] oiyery

.ezlirp onf [cr my] xg`le ,dnkyda zezlc

äìà íâÐ.mpdiba oipecipd miryxd el`ïééá
åâùÐxnelk.mpc jkitl ,mdk eyr md s` :

äéìéìô å÷ôÐ.ehtyp mpdibl

éðúáæò äîì éìà éìàÐ"xgyd zli`" xenfna

.`edñðåà ìòÐeil` d`a ip`y [it lr s`]

il`nÐ.`ed qpe`éùôð áøçî äìéöäÐ

.`ed xenfn eze`aäòøô úá ìù äúîàÐ

".(a zeny) "dgwze dzn` z` glyzeéðéùá
íéòùøÐwxt zekxa zkqna ,oyad jln ber

(a ,cp) "d`exd"iqxt yly za xd xwry] :

epzpe l`xyi lr ekilydlglye ,ey`x lr

qpkpe ,edeawpe milnp `ed jexa yecwd

ehneyl ywa .ex`evaÐo`kl eipiy eaaxzype

.[o`kleúááøù àìà úøáù éø÷ú ìàÐ.opiqxb

`xw aezkilc ,dyxc i`dl witp miryx ipiyne

miryxc m"n c"eie ipiyc c"ei `l` "ryx oye"

.miyy ixdúåëìîá õöåçù øáã àìåÐoipa

xcqa opixn`ck ,mler ly rvn`a `edy ziad

(a ,cp) `nei.mlerd zzyp dpnny dizy oa` :

äãîì äéáà úéáîÐ.ok mixne` zewepizd drnyãåøîéåÐezry dzidy ,jlna

.zglvndl ievn `diyÐ.jlnd iptl xac meya eliykdl lkez ile`ùåã÷ä ùéâøé
àåä êåøáÐzaxwn ip` s`ysipgdl dkixv ip`y yibxi inp i` .l`xyi ly odi`pey

.iceaka lflfle df ryxàéäå àåä âøäéùÐepipy z` bexdie ,epnn jlnd ipcygiy

ilha ediipin cg zine dxifb ixfb ike :xg` gqep]

.[dxifbdäéä êôëôä êìîÐ,exeaica xfege

`l m`e ,ebxedle ezeztl lke` `ny :dxn`

onefn `diÐ.ea xefgie dryd xearzíîåçá
íäéúùî úà úéùàÐezriqe xvyla lr

eid yxeke yeixcy .dnglnd on maeya ,xn`p

eide ,meid eze` xvyla ogvpe laa lr oixv

eze`ae ,exkzype zezyl eayie ,minge mitiir

odizyn jezn :dxn` xzq` s`e .bxdp meid

.zeprxet mdl d`a miryx lyíçìá íéòáù
åøëùðÐ.ond ly eipa lr mbxz ozpeiúðù

íìåò ìù åëìîÐ'd oyik uwie" ,`nbec"

(gr mildz)Ð.eznwp mewplíéðåéìò åããðÐ

exn`e ,dlild lk eze` milidan mik`ln eidy

eloeyl ,d`yry inl daeh mly ,daeh ietk :

mixne` yie .ixeneaxiy ick [mipeilr eccp] :

.xacd lr ywal mipepgzaäéúðéîæã ïî÷ã éàî
Ðxnelkycg xac eiykr iptl d`ad z`f dn :

.dfkáåúëÐazk .ycgn aezk didy rnyn

eiptl oexkf xtqa aezk `vnie ,`xwirn rnyn

.ikcxn cibd xy`
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úøèòì úBàáö 'ä äéäé àeää íBia" :øîàpL¤¤¡©©©¦§¤§¨©£¤¤

éáö.['åâå] "?"äøàôz úøéôöìå éáö úøèòì" éàî §¦©©£¤¤§¦§¦§¦©¦§¨¨
BðBéáö ïéNBòìïétöîìå ¨¦¦§§©§©¦

ìBëé .Bzøàôz?ìkì ¦§©§¨©Ÿ
ì" :øîBì ãeîìzøàL ©§©¦§¨

"Bnò¯íéNnL éîì ©§¦¤¥¦
çeøìe" .íéøéLk Bîöò©§§¦©¦§©

ètLî"¯äæïcä ¦§¨¤©¨
áLBiì"å .Bøöé úà¤¦§§©¥

"ètLnä ìò¯äæ ©©¦§¨¤
.Bzîàì úîà ïcä©¨¡¤©£¦

"äøeáâìå"¯"äîçìî éáéLî" .Bøöé ìò øabúnä äæ¯ïéðúBðå ïéàNBpL"äøòL" .äøBz ìL äzîçìîa¯íéîëç éãéîìz elà §¦§¨¤©¦§©¥©¦§§¦¥¦§¨¨¤§¦§§¦§¦§©§¨¤¨¨§¨¥©§¦¥£¨¦
.úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa ïéáéøòîe ïéîékLnL?elàî elà epzLp äî !íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ïécä úcî äøîà ¤©§¦¦©£¦¦§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¨§¨¦©©¦¦§¥©¨¨¦¤¨©¦§©¥¥¥

:déì øîà .äøBza e÷ñò àì íìBòä úBneà ,äøBza e÷ñò ìàøNé :àeä Ceøa LBãwä dì øîà...eòz øëMáe eâL ïéia älà íâ"e÷t ¨©¨©¨¨¦§¨¥¨§©¨¨¨Ÿ¨§©¨¨©¥©¥¤©©¦¨©¥¨¨¨
".äiìéìt."ä÷eôì Eì úàæ äéäú àìå" :øîàpL ,ípäéb àlà "e÷t" ïéàãîòzå" ."íéììôa ïúðå" :øîàpL ,ïéðéic àlà "äiìéìt" ïéàå §¦¦¨¥¨¤¨¥¦¨¤¤¡©§Ÿ¦§¤Ÿ§§¨§¥§¦¦¨¤¨©¨¦¤¤¡©§¨©¦§¦¦©©£Ÿ

."úéîéðtä Cìnä úéa øöçaíéîìvä úéáì äòébäL ïåék :éåì éaø øîà."éðzáæò äîì éìà éìà" :äøîà .äðéëL äpîéä ä÷lzñð ©£©¥©¤¤©§¦¦¨©©¦¥¦¥¨¤¦¦¨§¥©§¨¦¦§©§¨¥¤¨§¦¨¨§¨¥¦¥¦¨¨£©§¨¦
ànLàànL Bà ?ïBöøk ñðBà ìòå ãéæîk ââBL ìò ïc äzåéúàøwL ìò?"éúãéçé áìk ãiî éLôð áøçî äìévä" :øîàpL ,"áìk" ¤¨©¨¨©¥§¥¦§©¤§¨¤¨©¤§¨¦¤¤¤¤¡©©¦¨¥¤¤©§¦¦©¤¤§¦¨¦

Bzàø÷e äøæç."äéøà étî éðòéLBä" :øîàpL ,"äéøà"éäéå"äkìnä øzñà úà Cìnä úBàøë."ìL :ïðçBé éaø øîàúøMä éëàìî äL ¨§¨§¨©©§¥¤¤¡©¦¥¦¦¦©§¥©§¦¦§©¤¤¤¤§¥©©§¨¨©©¦¨¨§Ÿ¨©§£¥©¨¥
,døàeö úà déaâäL ãçà .äòL dúBàa dì eðncæðãñç ìL èeç CLnL ãçàå.èéáøMä úà çúnL ãçàå ,äéìò?änëåéaø øîà ¦§©§¨§¨¨¨¤¨¤¦§¦©¤©¨¨§¤¨¤¨©¤¤¤¨¤¨§¤¨¤¨©¤©©§¦§©¨¨©©¦

äéä úBnà ézL :äéîøé:àðz àúéðúîa .òaøàå íéøNò ìò :dì éøîàå ;äøNò LL ìò :dì éøîàå ;äøNò íézL ìò Bãéîòäåìò ¦§§¨§¥©¨¨§¤¡¦©§¥¤§¥§¨§¦¨©¥¤§¥§¨§¦¨©¤§¦§©§©§©§¦¨¨¨©
.íéMLàöBî äzà ïëådúîàa,äòøt úa ìL."zøaL íéòLø épL" :áéúëc ,íéòLø épéLa àöBî äzà ïëåìà :Lé÷ì Léø øîàå ¦¦§¥©¨¥©£¨¨¤©©§Ÿ§¥©¨¥§¦¥§¨¦¦§¦¦¥§¨¦¦©§¨§¨©¥¨¦©

øzñàì) Cìnä dì øîàiå" .íéúàî :Baøî Baøå Baøî òîML øæòìà éaø íeMî øîà ïøôBò øa äaø ."záaéøL" àlà "zøaL" éø÷z¦§¥¦©§¨¤¨§¦©§¨©¨©§¨¨©¦©¦¤§¨¨¤¨©¥©§©¥©¨©¦©Ÿ¤¨©¤¤§¤§¥
".Nòúå úeëìnä éöç ãò ...CúLwa äî (äkìnä",úeëìnì õöBçL øác àìå ,úeëìnä ìk àìå ,"úeëìnä éöçúéa ïéða ?eäéð éàîe ©©§¨©©¨¨¥©£¦©©§§¥¨£¦©©§§Ÿ¨©©§§Ÿ¨¨¤¥©©§©¦¦§©¥

ïîäå Cìnä àáé" .Lc÷nä."äzLnä ìà:ïðaø eðz:øîàpL ,Bì äðîè íéçt :øîBà øæòéìà éaø ?ïîä úà äðnéfL øzñà äúàø äî ©¦§¨¨Ÿ©¤¤§¨¨¤©¦§¤¨©¨©¨¨£¨¤§¥¤¦§¨¤¨¨©¦¡¦¤¤¥©¦¨§¨¤¤¡©
."çôì íäéðôì íðçìL éäé",äãîì äéáà úéaî :øîBà òLBäé éaø."íçì eäìéëàä EàðN áòø íà" :øîàpLéãk :øîBà øéàî éaø §¦ª§¨¨¦§¥¤§¨©¦§ª©¥¦¥¨¦¨¨§¨¤¤¡©¦¨¥Ÿ©£©£¦¥¨¤©¦¥¦¥§¥

.ãBøîéå äöò ìBhé àlL.úéãeäé àéäL da eøéké àlL éãk :øîBà äãeäé éaøLé úBçà :ìàøNé eøîàé àlL éãk :øîBà äéîçð éaø ¤Ÿ¦¥¨§¦§©¦§¨¥§¥¤Ÿ©¦¨¤¦§¦©¦§¤§¨¥§¥¤ŸŸ§¦§¨¥¨¥
ïî ïzòc eçéñéå ,Cìnä úéáa eðì.íéîçøä.úò ìëa dì éeöî àäiL éãk :øîBà éñBé éaøLébøé éìeà :øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø ¨§¥©¤¤§¨¦©§¨¦¨©£¦©¦¥¥§¥¤§¥¨¨§¨¥©¦¦§¤§©§¨¥©©§¦

íB÷nä,íéðt Bì øéañà :øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø .ñð eðì äNòéå.àéäå àeä âøäiL éãk.äéä ïëtëôä Cìî :øîBà ìàéìîb ïaø ©¨§©£¤¨¥©¦§ª©¤¨§¨¥©§¦¨¦§¥¤¥¨¥§¦©¨©§¦¥¥¤¤£©§§¨¨¨
,éòãBnì eðà íéëéøö ïééãò :ìàéìîb ïaø øîà.íéøOa ezàð÷ Cìna ezàð÷ :øîBà éòãBnä øæòéìà éaø ,àéðúcøáL éðôì" :øîà äaø ¨©©¨©§¦¥£©¦§¦¦¨©¨¦§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¦¥¦§©©¤¤¦§©©¨¦©¨¨©¦§¥¤¤

."ïBàbíäézLî úà úéLà ínça" eäééåøz éøîàc àáøå ééaà.".eäiìàì deáà øa äaø déçkLà:déì øîààãáòå øzñà àéæç ïàîk ¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§§ª¨¨¦¤¦§¥¤©§©¥©¨©£¥¦¨¨©¥§©¨§¨¤§¥§¨§¨
déì øîà ?éëä".åéða áøå BøLò ãBák úà ïîä íäì øtñéå" .éàøBîà eäleëëe éàpz eäleëkänëåìL :áø øîà ?åéða áø.íéL ¨¦¨©¥§§©¨¥§§¨¨¥©§©¥¨¤¨¨¤§¨§§Ÿ¨¨§©¨Ÿ¨¨¨©©§Ÿ¦

äøNòeìúð äøNòå ,eúîäøNòåíçla íéòáN" :áéúëc ,àéåä íéòáL ïéçútä ìò ïéøfçnL ïúBà :éøîà ïðaøå .ïéçútä ìò ïéøfçî £¨¨¥©£¨¨¦§©£¨¨§©§¦©©§¨¦§©¨©¨§¦¨¤§©§¦©©§¨¦¦§¦¨§¨¦§¦§¥¦©¤¤
."eøkNðïlek :øîà àaà øa éîøå ."íéòáL" àlà "íéòáN" éø÷z ìà."åéða áBøå" :øîàpL ,eåä äðBîLe íéúàîàiøèîéâa "áBøå" ¦§¨©¦§¦§¥¦¤¨¦§¦§¨¦©©¨¨©¨¨©¦§¨¨¤¤¡©§¨¨§§¦©§¦¨

!eåä øñéaøàå ïúàîøîà."Cìnä úðL äããð àeää äìéla" .áéúk "áøå" :÷çöé øa ïîçð áøBkìî úðL äããð :íeçðz éaø øîà ¨¨§©§¥©¨¨©©©§¨©¦§¨§Ÿ§¦©©§¨©¨§¨§©©¤¤¨©©¦©§¨§¨§©©§
.íìBò ìL.íéðBzçz eããð ,íéðBéìò eããð :éøîà ïðaøå.Lnî LBøåLçà Cìnä úðL :øîà àáødézòãa àúléî déì äìôðéàî :øîà ¤¨§©¨©¨§¦¨§¤§¦¨§©§¦¨¨¨©§©©¤¤£©§¥©¨¨§¨¥¦§¨§©§¥¨©©

:øîà øãä .déìè÷îì àøáb àeääc déåléò éì÷L à÷ äöò àîìc ?ïîäì øzñà déúðéîæc ïn÷céì íéçøc àøáb äåä àì ,éëä éà §©¨¦§¦§¥¤§¥§¨¨¦§¨¥¨¨¨§¦¦¨¥§©©§¨§¦§§¥¨©¨©¦¨¦Ÿ£¨©§¨§¨¥¦
øãä ?éì òãBî äåäc:øîàøîàiå" ãiî .éì elâî àìå éLðéà éòðîéî éëä íeMî ,déúòøt àìå àúeáéè éa ãáòc Léðéà àkéà àîìc ©£¨©¦¨©¨©¦§¨¦¨¦¦©£©¦¦¨§¨§©£¥¦¨¦¦§§¦¡¨¥§¨§©¦¦¨©Ÿ¤

íéàø÷ð eéäiå" ."íéîiä éøác úBðøëfä øôñ úà àéáäì"¯ãnìî."áeúë àöniå" .ïäéìéàî íéàø÷ðLãnìî !déì éòaî "áúk" §¨¦¤¥¤©¦§Ÿ¦§¥©¨¦©¦§¦§¨¦§©¥¤¦§¨¦¥¥¥¤©¦¨¥¨§¨¦¨¥¥§©¥
éùîùù

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dlibn(ycew zay meil)

éèeaæBøôa,ikcxnl carl envr xkn ondy .zeipr xhya - ¦§§¦
d`xn did ikcxne ,dlecbl ond dlr miizpiae ,gkzyd xacde
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,øîBà,xzq` dxn`íB÷nä Lébøé éìeài`pey z` zaxwn ip`y ¥©©§¦©¨
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,ia wyegàéäå àeä âøäiL éãk,eqrka epipy z` bexdi jlndy - §¥¤¥¨¥§¦
.eizexifb elhazi ond bxdiykeïëtëôä Cìî ,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥¤¤£©§§¨

eizercaäéäezeztl gilvz m` s`y xzq` dyyge ,yexeyg` ¨¨
cin onefn ond didi `l m` ,eizexifb z` lhale ond z` bexdl

.mizpia ea xefgl leki ebxdl
,ìàéìîb éaø øîà,exn`py minrhd lk xg` s`eðà ïéëéøö ïééãò ¨©©¦©§¦¥£©¦§¦¦¨

ìd xfril` iax ly enrh,øîBà éòãBnä øæòéìà éaø ,àéðúc .éòãBî §¨¦§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¦¥
íéøNa ezàp÷ Cìna ezàp÷cvn mb d`pw ondl dnxb xzq` - ¦§©©¤¤¦§©©¨¦

e`xiy ,mixyd cvn mbe ,dipira aeyg ond dnk d`xiy ,jlnd
eqegi `le edebxdi ,ea e`pwi mleky ici lre ,mdn aeyg ondy

.eilr,øîà äaøoniq dfe ,dax dlecb el yi ryxd zltn mxh ©¨¨©
xn`py ,eilr `eal daexwd dltnl(gi fh ilyn),'ïBàb øáL éðôì'¦§¥¤¤¨

jk xg` ciny ick ,dax dlecbl ond z` xzq` d`iad okle
.ezltn ligzz,eäééåøz éøîàc àáøå éiaàd`a miryxd zeprxet ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§

day dnglndn xfgyk xvyla lr xn`py ,dzyn jezn mdl
yxeke yeixc z` gvip(hl `p dinxi),'åâå íäézLî úà úéLà ínça'§ª¨¨¦¤¦§¥¤
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המשך בעמוד ג



קמב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dlibn(iyily meil)

:xvpckeap zekln ly mipyd oeayg meiqemipy dnk rcp df itl
c ,xvpckeap jlnáéúë(`l ap dinxi)ìLá éäéå'úeìâì äðL òáLå íéL §¦©§¦¦§Ÿ¦¨¤©¨¨§¨

àNð ,Lãçì äMîçå íéøNòa Lãç øNò íéðLa ,äãeäé Cìî ïëéBäé§¨¦¤¤§¨¦§¥¨¨Ÿ¤§¤§¦©£¦¨©Ÿ¤¨¨
äãeäé Cìî ïéëéBäé Làø úà [Búëìî úðLa] ìáa Cìî Cãøî ìéåà¡¦§Ÿ©¤¤¨¤¦§©©§ª¤Ÿ§¨¦¤¤§¨

àöiå,'àìkä úéaî BúBàjelnl ligzd jcexn lie`y ixd ©Ÿ¥¦¥©¤¤
,xvpckeap jln f` cre ,oikiedi zelb xg` mipy raye miyely

cer siqezeéðîzoikiedi zelb cr xvpckeap jlny mipy dpeny - ©§¥
,[lirl x`eank]åceròáLå ïéúìz,oikiedi zelb zepyïéòaøà éøä §§¨¦¨¤©£¥©§§¦

Lîçådkeln zepy.øvðãëeáðc §¨¥¦§©§¤©
:x`al `xnbd dkiynnúìúe ïéøNòådpycjln,CãBøî ìéåà`l §¤§¦§¨§¡¦§©

`l` ,weqtn cnlpàøîb.epicia `id zxeqn -esiqed df oeaygl §¨¨
z` xvylaézøzzekln zepydéãéc,envr ly -àäenlyp ©§¥¦¥¨

ïéòáL.laa zeklnl dpy ¦§¦
eøîà,xvylaàzLä,dinxi z`eap dniiwzp `lyàì ez éàcå ¨©©§¨©©Ÿ

é÷øôéîokle ,ml`bi `l 'd aey -éðàî ÷étà[milk `ived-]éác ¦§§¥©¥¨¥§¥
eäa LnzLàå àLc÷îe .ezcerqaìàiðc déì øîà÷c eðééäd l`ipc) ©§§¨§¦§©©§©§§¨¨©¥¨¦¥

(bk'Cîã÷ åéúéä dúéá éã àiðàîìe zîîBøúä àiîL éøî ìòå'lr ± §©¨¥§©¨¦§©§¨§¨©¨¦©§¥©§¦¨¨¨
.jiptl e`iad ezia ilke zi`bzd minyd oec`exvyla laiw cin

ck ,eyperáéúë(l d my)ìéè÷ àéìéìa da'[bxdp `edd dlila-] §¦¥§¥§¨§¦
ìaáéúëe .'[éàcNë] àkìî øvàL(` e my)ìa÷ äàãî Låéøãå' ¥§©©©§¨©§¨¥§¦§¨§¨¤¨¨¨©¥

'ïézøúå ïézL ïéðL øák àúeëìîezekln laiw laa jln yeixc - ©§¨§©§¦¦¦§©§¥
.dpy mizye miyy oa didyk

jk lreøîà,yexeyg`eäéà[xvyla-]éòè àòèéîokle epeayga ¨©¦¦§¨¨¥
la` ,yprpàðáéLç àðàahid.àðéòè àìåmiray ayig xvylay £¨£¦§¨§Ÿ¨¦¨

c ,zerh efe ,xvpckeap zekln zligzn dpyáéúk éîz`ln itl ¦§¦
dpy miray,'ìáa úeëìîì'`ld,áéúk 'ìááì'eéàîzernynd §©§¨¤§¨¤§¦©

ìáa úeìâì ,'ìááì'df itle ,laal oikiedi dlbyn -ïøéöa änk- §¨¤§¨¨¤©¨§¦¨
,laa zelbl dpy mirayl zexqg mipy dnkéðîz,mipy dpeny - ©§¥

ipinyd dpya ixdyx`eank ,oikiedi z` dlbd xvpckeapl z
jkle ,lirláéLçyexeyg`eäééôeléç ìééòådpeny siqede - ¨¦§¨¥¦©§

,mdy ,zexqgd mewna zexg` mipyìác àãç,øvLdpyd xnelk £¨§¥§©©

,ezeklnl ziyilydåcerLîçmipyczeklnå ,LøBëå Låéøãcer §¨¥§¨§¨¤§¤§
ézøz[miizpy-]déãéc,envr yexeyg` jln xaky -àäenlyp ©§¥¦¥¨
ïéòáLe .laa zelbl dpyéæçc ïåékeklnl yly zpyaïéòáL eìîc ¦§¦¥¨§¨¥§¨¦§¦

dpy÷Bøôéà àìå,mzelbn l`xyiàzLä ,øîà,cer yeygl oi` §Ÿ¦§¨©©§¨
eez éàcå,é÷øôéî àìokleeäa LnzLàå àLc÷î éác éðàî ÷étà ©©Ÿ¦§§¥©¥¨¥§¥©§§¨§¦§©¥§

y ,yprp `ed mbe .dzynaâøäå ,ïäéðéa ãwéøå ïèN àayexeyg` ¨¨¨§¦¥¥¥¤§¨©
.ézLå úà¤©§¦

:`xnbd dywnáéLç øétL àäåz` obedk ayig yexeyg` `ld - §¨©¦¨¦
:`xnbd zvxzn .mdixg`l el`bp `l recne ,mipyd mirayeäéà¦

[yexeyg`-]éòè àòèéî énðmeyn ,oeaygaéðîéîì déì éòaéàc- ©¦¦§¨¨¥§¦¨¥¥§¦§¥
zepnl jixv didíéìLeøé úBáøçîzpya milyexi daxgpyn - ¥¨§§¨©¦

xn`py ,xvpckeapl dxyr ryz(a h l`ipc)zFaxgl zF`Nnl'§©§¨§
.'dpW miraW milWExi§¨©¦¦§¦¨¨

:`xnbd dywnïøéöa änk óBñ óBñly epiipnn xqg dnk - ©¨§¦¨
,yexeyg`[éøñ ãç] (øñéãç)yexeyg`y ,mipy dxyr zg` - ©§¦

,dxyr ryz zpyn zepnl el dide ,xvpckeapl dpeny zpyn dpn
ok m`eeäéà[yexeyg`-]änkmipyøñéaøà ,Cìîdf itle ,dpy ¦©¨¨©©§¥©

azpydéãéc øñéaøàdpy miray eniizqdy [yexeyg` ly-] ¦©§¥©¦¥
,milyexi oaxegn,Lc÷nä úéa éðáéîì déì éòaéàeáéúk äîlà ¦¨¥¥§¦§¥¥©¦§¨©¨¨§¦

ziad oipa z` wiqtdl deiv yxeky xg`(ck c `xfr)úìèa ïéãàa'¥©¦§¥©
íìLeøéa éc àäìà úéa úãéáòzEklnl oiYxY zpW cr `lhA zede £¦©¥¡¨¨¦¦§¤©£¨¨§¨©§©©§¥§©§

C,milyexiay 'd zia zk`ln dliha dzid f` - 'qxR Kln Weix ¨§¨¤¤¤¨¨
z` epa f` wxe .qxt jln yeixc zeklnl dipyd dpyd cr
xzei dkynp zelbdy `vnp ,epa `l yexeyg` ini lke ,ycwnd

.dpy mirayn
,àáø øîàryz zpy `idy ,milyexi oaxegn `ed oipnd ok` ¨©¨¨

,miklnd zepyn lirl epnpy mipydy `l` ,xvpckeapl dxyr
eåä úBòhe÷î íéðLmipy izy exqge ,efa ef erlapy mipy yi - ¨¦§¨£

dpyd cr ziad oipa ddzyp jkle ,dpy miray oipn milydl
.ipyd yeixc zeklnl dipyd
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המשך ביאור למסכת מגילה ליום שלישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד אשר בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה! 

מאשרים קבלת מכתבם פ"נ והדו"ח מהתועדות י"ב וי"ג תמוז ימי הגאולה, ובודאי כפי שכבר 

גדול  ובהנוגע לתיירים הרי בטח חלק  זה,  בימים שלאחרי  גם  לנצל ההתרשמות  ישתדלו  כ"פ  נכתב 

וכן יפגשו עם האורחים החדשים הבאים, שכפי השמועה הרי בחודש  מהם עוד נשארו באה"ק ת"ו 

אלול ותשרי יעלה המספר כו"כ, וגם בשבועות אלו הנה גם לאחרי המיעוט במספר די והותר בהתועלת 

שאפשר לקבל מהתיירים באם ינצלו שהותם באה"ק ת"ו ככל האפשרי, ויהי רצון שתכה"י יבשרו טוב 

בכל האמור.

בברכת הצלחה בעבוה"ק.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dlibn(ycew zay meil)

zeix`d(fi e l`ipc),péáæéLé àeä àøéãúa déì çìt zðà éc Cäìà''C ¡¨¨¦©§§¨©¥¦§¦¨§¥§¦¨
.lvipe ezkxa dniiwzpe ,jlivi `ed cinz ecaer dz`y 'd -

:ztqep `xnin,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàåúìì÷ éäz ìà §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¦§©
éðéòa äì÷ èBéãäEheyt mc` zllwn s` xidf didz -éøäL ¤§©¨§¥¤¤£¥

äøN úà ìl÷ Cìîéáàyi` zy` `idy epnn dxizqdy jk lr £¦¤¤¦¥¤¨¨
dl xn`e(fh k ziy`xa)'íéðéò úeñk Cì àeä äpä'ziqike li`ed - ¦¥¨§¥©¦

oevx idi ,dfd xrvd z` il znxbe jyi` `ed mdxa`y ipnn
,mixeir mipa jl eidiyåok`,dòøæa íéi÷úðxn`py(` fk my)éäéå' §¦§©¥§©§¨©§¦

ïéäëzå ÷çöé ï÷æ ék.'åéðéò ¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨
:ztqep `xninàlL äàøe àa ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨Ÿ§¥¤Ÿ

íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîkepi` mc` ly egk - §¦©©¨¨¦©¨¨¨¨
y ,'d zxeabl llk d`eeyda,íãà ,íãå øNa úcîdligzúôBL ¦©¨¨¨¨¨¨¥

äøã÷,dxikd lr dxcwd z` aiyen -åwxdëBúì ïúBð Ck øçà §¥¨§©©¨¥§¨
íéî ïúBð àeä Ceøa LBãwä ìáà ,íéî,dxcwd z`vnpy mcewøçàå ©¦£¨©¨¨¥©¦§©©

äøãwä úôBL Ck,xak my micnery mind z` lawläî íéi÷ì ¨¥©§¥¨§©¥©
øîàpM(bi i dinxi)íéîMa íéî ïBîä Bzz ìB÷ì''d - 'mi`Up dlrIe ¤¤¡©§¦£©¦©¨©¦©©£¤§¦¦

.mlawl mippr dlrn jk xg`e minyd xie`a min dligz ozep
:ztqep `xninøác øîBàä ìk ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¨¨¥¨¨

BøîBà íLa,`xnind lra mya -øîàpL ,íìBòì äleàb àéáî §¥§¥¦§¨§¨¤¤¡©

(ak a xzq`)'éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå'mivex yxze ozbay ©Ÿ¤¤§¥©¤¤§¥¨§¢©
lblbzde ,jlnd z` livd ikcxny zepexkfd xtqa azkpe ,ebxdl

.l`xyi el`bp jk ici lry xacd
:ztqep `xninãáà ÷écö ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå- §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©¦¨©

,mlerdn xhtp wicvykãáà BøBãì,eciqtd xecd iyp` wx - §¨©
ca`p epi` envr wicvd la` ,zeprxetd on mdilr obiy in oi`y

.ezavgn xewnl ay ixdy ,ezzinaBì äãáàL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨§¨
àéäL íB÷î ìk ,úéìbøî,z`vnpdîL úéìbøî,dzeaiyga - ©§¨¦¨¨¤¦©§¨¦§¨

e ,daiwxne zytrzn dpi`e.dìòáì àlà äãáà àìzewlzqd oke Ÿ¨§¨¤¨§©£¨
.execl `l` cqtd dpi` wicvd

ond xtiqy xg` :dlibnd iweqt z` x`al dkiynn `xnbd
xn` ,exyere eceak z` ezy`le eiade`léì äåL epðéà äæ ìëå'§¨¤¥¤Ÿ¤¦

.'KlOd xrWA aWFi icEdId ikCxn z` d`x ip` xW` zr lkA§¨¥£¤£¦Ÿ¤¤¨§§©©§¦¥§©©©¤¤
,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàikeéëcøî úà ïîä äàøL äòLa ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨§¨¨¤¨¨¨¨¤¨§§©

,'éì äåL epðéà äæ ìk' øîà Cìnä øòLa áLBéondl mxb dn ,xnelk ¥§©©©¤¤¨©¨¤¥¤Ÿ¤¦
`l` .el didy ceakd lkl yg `ly ,ikcxn z` d`xykáøãk¦§©

äæ ,àcñç áø øîàc .àcñç[ikcxn-]àaondléìeaæBøôazprha - ¦§¨§¨©©¦§¨¤¨¦§§¦
,xyeräæå[ond-]àaikcxnl §¤¨
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קמג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dlibn(iyily meil)

:xvpckeap zekln ly mipyd oeayg meiqemipy dnk rcp df itl
c ,xvpckeap jlnáéúë(`l ap dinxi)ìLá éäéå'úeìâì äðL òáLå íéL §¦©§¦¦§Ÿ¦¨¤©¨¨§¨

àNð ,Lãçì äMîçå íéøNòa Lãç øNò íéðLa ,äãeäé Cìî ïëéBäé§¨¦¤¤§¨¦§¥¨¨Ÿ¤§¤§¦©£¦¨©Ÿ¤¨¨
äãeäé Cìî ïéëéBäé Làø úà [Búëìî úðLa] ìáa Cìî Cãøî ìéåà¡¦§Ÿ©¤¤¨¤¦§©©§ª¤Ÿ§¨¦¤¤§¨

àöiå,'àìkä úéaî BúBàjelnl ligzd jcexn lie`y ixd ©Ÿ¥¦¥©¤¤
,xvpckeap jln f` cre ,oikiedi zelb xg` mipy raye miyely

cer siqezeéðîzoikiedi zelb cr xvpckeap jlny mipy dpeny - ©§¥
,[lirl x`eank]åceròáLå ïéúìz,oikiedi zelb zepyïéòaøà éøä §§¨¦¨¤©£¥©§§¦

Lîçådkeln zepy.øvðãëeáðc §¨¥¦§©§¤©
:x`al `xnbd dkiynnúìúe ïéøNòådpycjln,CãBøî ìéåà`l §¤§¦§¨§¡¦§©

`l` ,weqtn cnlpàøîb.epicia `id zxeqn -esiqed df oeaygl §¨¨
z` xvylaézøzzekln zepydéãéc,envr ly -àäenlyp ©§¥¦¥¨

ïéòáL.laa zeklnl dpy ¦§¦
eøîà,xvylaàzLä,dinxi z`eap dniiwzp `lyàì ez éàcå ¨©©§¨©©Ÿ

é÷øôéîokle ,ml`bi `l 'd aey -éðàî ÷étà[milk `ived-]éác ¦§§¥©¥¨¥§¥
eäa LnzLàå àLc÷îe .ezcerqaìàiðc déì øîà÷c eðééäd l`ipc) ©§§¨§¦§©©§©§§¨¨©¥¨¦¥

(bk'Cîã÷ åéúéä dúéá éã àiðàîìe zîîBøúä àiîL éøî ìòå'lr ± §©¨¥§©¨¦§©§¨§¨©¨¦©§¥©§¦¨¨¨
.jiptl e`iad ezia ilke zi`bzd minyd oec`exvyla laiw cin

ck ,eyperáéúë(l d my)ìéè÷ àéìéìa da'[bxdp `edd dlila-] §¦¥§¥§¨§¦
ìaáéúëe .'[éàcNë] àkìî øvàL(` e my)ìa÷ äàãî Låéøãå' ¥§©©©§¨©§¨¥§¦§¨§¨¤¨¨¨©¥

'ïézøúå ïézL ïéðL øák àúeëìîezekln laiw laa jln yeixc - ©§¨§©§¦¦¦§©§¥
.dpy mizye miyy oa didyk

jk lreøîà,yexeyg`eäéà[xvyla-]éòè àòèéîokle epeayga ¨©¦¦§¨¨¥
la` ,yprpàðáéLç àðàahid.àðéòè àìåmiray ayig xvylay £¨£¦§¨§Ÿ¨¦¨

c ,zerh efe ,xvpckeap zekln zligzn dpyáéúk éîz`ln itl ¦§¦
dpy miray,'ìáa úeëìîì'`ld,áéúk 'ìááì'eéàîzernynd §©§¨¤§¨¤§¦©

ìáa úeìâì ,'ìááì'df itle ,laal oikiedi dlbyn -ïøéöa änk- §¨¤§¨¨¤©¨§¦¨
,laa zelbl dpy mirayl zexqg mipy dnkéðîz,mipy dpeny - ©§¥

ipinyd dpya ixdyx`eank ,oikiedi z` dlbd xvpckeapl z
jkle ,lirláéLçyexeyg`eäééôeléç ìééòådpeny siqede - ¨¦§¨¥¦©§

,mdy ,zexqgd mewna zexg` mipyìác àãç,øvLdpyd xnelk £¨§¥§©©

,ezeklnl ziyilydåcerLîçmipyczeklnå ,LøBëå Låéøãcer §¨¥§¨§¨¤§¤§
ézøz[miizpy-]déãéc,envr yexeyg` jln xaky -àäenlyp ©§¥¦¥¨
ïéòáLe .laa zelbl dpyéæçc ïåékeklnl yly zpyaïéòáL eìîc ¦§¦¥¨§¨¥§¨¦§¦

dpy÷Bøôéà àìå,mzelbn l`xyiàzLä ,øîà,cer yeygl oi` §Ÿ¦§¨©©§¨
eez éàcå,é÷øôéî àìokleeäa LnzLàå àLc÷î éác éðàî ÷étà ©©Ÿ¦§§¥©¥¨¥§¥©§§¨§¦§©¥§

y ,yprp `ed mbe .dzynaâøäå ,ïäéðéa ãwéøå ïèN àayexeyg` ¨¨¨§¦¥¥¥¤§¨©
.ézLå úà¤©§¦

:`xnbd dywnáéLç øétL àäåz` obedk ayig yexeyg` `ld - §¨©¦¨¦
:`xnbd zvxzn .mdixg`l el`bp `l recne ,mipyd mirayeäéà¦

[yexeyg`-]éòè àòèéî énðmeyn ,oeaygaéðîéîì déì éòaéàc- ©¦¦§¨¨¥§¦¨¥¥§¦§¥
zepnl jixv didíéìLeøé úBáøçîzpya milyexi daxgpyn - ¥¨§§¨©¦

xn`py ,xvpckeapl dxyr ryz(a h l`ipc)zFaxgl zF`Nnl'§©§¨§
.'dpW miraW milWExi§¨©¦¦§¦¨¨

:`xnbd dywnïøéöa änk óBñ óBñly epiipnn xqg dnk - ©¨§¦¨
,yexeyg`[éøñ ãç] (øñéãç)yexeyg`y ,mipy dxyr zg` - ©§¦

,dxyr ryz zpyn zepnl el dide ,xvpckeapl dpeny zpyn dpn
ok m`eeäéà[yexeyg`-]änkmipyøñéaøà ,Cìîdf itle ,dpy ¦©¨¨©©§¥©

azpydéãéc øñéaøàdpy miray eniizqdy [yexeyg` ly-] ¦©§¥©¦¥
,milyexi oaxegn,Lc÷nä úéa éðáéîì déì éòaéàeáéúk äîlà ¦¨¥¥§¦§¥¥©¦§¨©¨¨§¦

ziad oipa z` wiqtdl deiv yxeky xg`(ck c `xfr)úìèa ïéãàa'¥©¦§¥©
íìLeøéa éc àäìà úéa úãéáòzEklnl oiYxY zpW cr `lhA zede £¦©¥¡¨¨¦¦§¤©£¨¨§¨©§©©§¥§©§

C,milyexiay 'd zia zk`ln dliha dzid f` - 'qxR Kln Weix ¨§¨¤¤¤¨¨
z` epa f` wxe .qxt jln yeixc zeklnl dipyd dpyd cr
xzei dkynp zelbdy `vnp ,epa `l yexeyg` ini lke ,ycwnd

.dpy mirayn
,àáø øîàryz zpy `idy ,milyexi oaxegn `ed oipnd ok` ¨©¨¨

,miklnd zepyn lirl epnpy mipydy `l` ,xvpckeapl dxyr
eåä úBòhe÷î íéðLmipy izy exqge ,efa ef erlapy mipy yi - ¨¦§¨£

dpyd cr ziad oipa ddzyp jkle ,dpy miray oipn milydl
.ipyd yeixc zeklnl dipyd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dlibn(ycew zay meil)

zeix`d(fi e l`ipc),péáæéLé àeä àøéãúa déì çìt zðà éc Cäìà''C ¡¨¨¦©§§¨©¥¦§¦¨§¥§¦¨
.lvipe ezkxa dniiwzpe ,jlivi `ed cinz ecaer dz`y 'd -

:ztqep `xnin,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàåúìì÷ éäz ìà §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¦§©
éðéòa äì÷ èBéãäEheyt mc` zllwn s` xidf didz -éøäL ¤§©¨§¥¤¤£¥

äøN úà ìl÷ Cìîéáàyi` zy` `idy epnn dxizqdy jk lr £¦¤¤¦¥¤¨¨
dl xn`e(fh k ziy`xa)'íéðéò úeñk Cì àeä äpä'ziqike li`ed - ¦¥¨§¥©¦

oevx idi ,dfd xrvd z` il znxbe jyi` `ed mdxa`y ipnn
,mixeir mipa jl eidiyåok`,dòøæa íéi÷úðxn`py(` fk my)éäéå' §¦§©¥§©§¨©§¦

ïéäëzå ÷çöé ï÷æ ék.'åéðéò ¦¨¥¦§¨©¦§¤¨¥¨
:ztqep `xninàlL äàøe àa ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨Ÿ§¥¤Ÿ

íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîkepi` mc` ly egk - §¦©©¨¨¦©¨¨¨¨
y ,'d zxeabl llk d`eeyda,íãà ,íãå øNa úcîdligzúôBL ¦©¨¨¨¨¨¨¥

äøã÷,dxikd lr dxcwd z` aiyen -åwxdëBúì ïúBð Ck øçà §¥¨§©©¨¥§¨
íéî ïúBð àeä Ceøa LBãwä ìáà ,íéî,dxcwd z`vnpy mcewøçàå ©¦£¨©¨¨¥©¦§©©

äøãwä úôBL Ck,xak my micnery mind z` lawläî íéi÷ì ¨¥©§¥¨§©¥©
øîàpM(bi i dinxi)íéîMa íéî ïBîä Bzz ìB÷ì''d - 'mi`Up dlrIe ¤¤¡©§¦£©¦©¨©¦©©£¤§¦¦

.mlawl mippr dlrn jk xg`e minyd xie`a min dligz ozep
:ztqep `xninøác øîBàä ìk ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨¨¨¥¨¨

BøîBà íLa,`xnind lra mya -øîàpL ,íìBòì äleàb àéáî §¥§¥¦§¨§¨¤¤¡©

(ak a xzq`)'éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå'mivex yxze ozbay ©Ÿ¤¤§¥©¤¤§¥¨§¢©
lblbzde ,jlnd z` livd ikcxny zepexkfd xtqa azkpe ,ebxdl

.l`xyi el`bp jk ici lry xacd
:ztqep `xninãáà ÷écö ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàå- §¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©¦¨©

,mlerdn xhtp wicvykãáà BøBãì,eciqtd xecd iyp` wx - §¨©
ca`p epi` envr wicvd la` ,zeprxetd on mdilr obiy in oi`y

.ezavgn xewnl ay ixdy ,ezzinaBì äãáàL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨§¨
àéäL íB÷î ìk ,úéìbøî,z`vnpdîL úéìbøî,dzeaiyga - ©§¨¦¨¨¤¦©§¨¦§¨

e ,daiwxne zytrzn dpi`e.dìòáì àlà äãáà àìzewlzqd oke Ÿ¨§¨¤¨§©£¨
.execl `l` cqtd dpi` wicvd

ond xtiqy xg` :dlibnd iweqt z` x`al dkiynn `xnbd
xn` ,exyere eceak z` ezy`le eiade`léì äåL epðéà äæ ìëå'§¨¤¥¤Ÿ¤¦

.'KlOd xrWA aWFi icEdId ikCxn z` d`x ip` xW` zr lkA§¨¥£¤£¦Ÿ¤¤¨§§©©§¦¥§©©©¤¤
,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàikeéëcøî úà ïîä äàøL äòLa ¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨§¨¨¤¨¨¨¨¤¨§§©

,'éì äåL epðéà äæ ìk' øîà Cìnä øòLa áLBéondl mxb dn ,xnelk ¥§©©©¤¤¨©¨¤¥¤Ÿ¤¦
`l` .el didy ceakd lkl yg `ly ,ikcxn z` d`xykáøãk¦§©

äæ ,àcñç áø øîàc .àcñç[ikcxn-]àaondléìeaæBøôazprha - ¦§¨§¨©©¦§¨¤¨¦§§¦
,xyeräæå[ond-]àaikcxnl §¤¨
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המשך ביאור למסכת מגילה ליום שבת קודש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה אברהם זושא שי'

שלום וברכה! מאשרים קבלת הפ"נ שלו עם המצורף אליו, ויהי רצון שעוד רבות בשנים ימשיך 

בעניני תורה ומצות בכלל ובמצות הצדקה ביחוד, ובפרט ע"פ דברי רבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר 

דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה( איך היות כל עיקר עבודת ה' בעתים הללו בעקבות משיחא 

היא עבודת הצדקה כו' ולא אמרו רז"ל ת"ת כנגד גמ"ח אלא בימיהם כו' )אגה"ק ס"ט(.

ומובן שגם ע"פ נגלה אין קושיא ממרז"ל ת"ת שקול כנגד גמ"ח, כי הרי מצוה שזמנה עובר וכן 

זו שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים דוחה תורה )מו"ק ט' ע"ב(.

ובעקבתא דמשיחא הרי היוקר יאמיר כו' ואין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס )עיין 

אגה"ק סוף סי' יו"ד(.

ויפעלו בהנוגע לאברים בכלל ובחי'  ויהי רצון שפירות הנ"ל שאוכלין אותם בעוה"ז יומשכו 

רגלים בפרט )אגה"ק סי' ט'( של בנו הגדול יחיאל שליט"א. ויבשר טוב גם אודותו.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשורות טובות בכל האמור.



c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.åèéøvL úaMa ìçL úáè Lãç Làø ïBâk íéøôñ 'â ïéàéöBnL íBéáeúLøôe òeáMä úLøt úBø÷ì C §¤¦¦§¨¦§ŸŸ¤¥¥¤¨§©¨¤¨¦¦§¨¨©©¨©¨¨©
éøvL äøBz úçîNa ïëå äkðç ìL ïéðòå Lãç LàøúLøôe úéLàøáe äëøaä úàæå úLøt úBø÷ì C ŸŸ¤§¦§¨¤£ª¨§¥§¦§©¨¤¨¦¦§¨¨©§Ÿ©§¨¨§¥¦¨¨©

ïépnä ïéîéìLîe äðBøçàa àøB÷ ãáìa øéèônä ïk íâ éæà íéôñenä62ìkä ïépnä ìò íéôéñBî íà elôà Bà ©¨¦£©©¥©©§¦¦§©¥¨©£¨©§¦¦©¦§¨£¦¦¦¦©©¦§¨©Ÿ
øéèônä úàéø÷ì íúàéø÷ ïéa ÷éñôäì øéèônä íã÷ Léc÷ íéøîBà íäéøçàå íéðBLàøä íéøôñ 'áa íéìBò¦§§¨¦¨¦¦§©£¥¤§¦©¦Ÿ¤©©§¦§©§¦¥§¦¨¨¦§¦©©©§¦
øák íà óà Léc÷ øîBì íéâäBð ïéà 'á øôña äàéøwä íã÷ ìáà äøBzä ãBák ìéáMa àlà Bðéà Búàéø÷L¤§¦¨¥¤¨¦§¦§©¨£¨Ÿ¤©§¦¨§¥¤¥£¦©©¦©¦§¨

ïépnä ìò óñBð àeä 'á øôña àøBwäå ãçà øôña íéàeø÷ä ïéðî eîìLð[l. ¦§§¦§¨©§¦§¥¤¤¨§©¥§¥¤¨©©¦§¨
ì ïéàå 'â ïéàéöBnLk ïéáe íéøôñ 'á íéàéöBnLk ïéa Lécwä úøéîà ïéðòa íéøçà íéâäðî LéåíeL úBðL §¥¦§¨¦£¥¦§¦§¨£¦©©©¦¥§¤¦¦§¨¦¥§¤¦¦§¥§©

ïBøçàäL (úBiLøt 'ãáe úaMa ìçL Lãç Làøa) íéøôñ 'á ïéàéöBnLk íéâäBpL íB÷î Lé íà ïëå âäðî¦§¨§¥¦¥¨¤£¦§¤¦¦§¨¦§ŸŸ¤¤¨§©¨§©§¦¤¨©£
íúBà ïéçéçæî ïéà ïBøçàä àøwL äî àøB÷å øæBç øéèônäå éðLa àøB÷ ïépnäî64: ¥©¦§¨¥§¥¦§©©§¦¥§¥©¤¨¨¨©£¥©§¦¦¨

טו  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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`zax `zkld
ïéðîä ìò [ì,הראשון אחר קדיש ואמר טעה אם -

סיום  אחר קדיש ולומר לחזור לו יש מכלֿמקום
וכבר  שמוסיפין במקום ואפילו השני, בספר הקריאה

אחר  קדיש לומר יש מ"מ האחד, בספר שבעה קרא
השני  .63ספר

zetqede mipeiv
הראשונים.62) הספרים בב'
סע"ז.63) ח שער אפרים שערי
זה 64) שמנהג לומר מדבריו אותו ומסלקים מגביהים אין

רש"י  (ע"פ לבו על וסמך רבו מפי דקדק שלא ממי בא
א). ז, חולין

•
zay zekld - jexr ogley

ÊË בכפיפה לסננו מותר בסודר לסננו שמותר משקה כל
התחתון  כלי משולי הכפיפה יגביה שלא ובלבד מצרית
כנפה  העשוי כלי אותו אבל החול מדרך לשנות כדי טפח
שאין  כמשמרת דינו לכך מיוחד והוא הואיל בו ומסננין
שנתבאר: כמו שמרים בו שאין צלול משקה אלא בה מסננין

ÊÈ קשין בפיו יהדק לא מהחבית יין לתוכו שמריקין כלי
שאינה  אע"פ למשמרת שדומה מפני בחוזק וקסמין
הואיל  מקום מכל שמרים בה עוברים שהרי ממש משמרת
למשמרת  דומה זו הרי בה עוברים שאין וטנופת קסמין ויש
דקין  קסמין אלא טנופת בו שאין צלול יין הוא אם אבל
למעלה: שנתבאר כמו גמורה במשמרת אפילו לסננו מותר

ÁÈ שהפסולת כדי לחבירו מכלי בנחת לערות מותר
שיזהר  ובלבד הכלי בשולי ישארו והשמרים
קטנות  ניצוצות לירד ומתחילין הקילוח שכשיפסיק
עם  ויניחם יפסיק אזי הפסולת מתוך באחרונה הנישופות
מוכיחים  אלו ניצוצות הרי כן יעשה לא שאם השמרים
לאו  ניכר הפסולת כשאין העירוי בתחלת אבל בורר שהוא

הוא. בורר

שקורין  החלב פי על הצף שומן לקלוט מותר ולכן
ממנה  קצת יניח לחלב סמוך וכשיגיע מלמעלה (שמעטנע)

אם  אבל ביום בו לאכלו צריך זה ששומן והוא החלב עם
שיפסיד  חושש ואם לחול משבת לטרוח אסור לה צריך אינו
הטורח  שאיסור מפני נכרי ע"י לעשותו מותר יתקלקל או
ובמקום  סופרים מדברי שבות הוא לחול משבת וההכנה
סופרים  מדברי שבות בכל לנכרי אמירה להתיר יש הפסד

ש"ז. בסי' שנתבאר כמו

עם  כלום ממנה להניח צריך אינו לאלתר לאכלו רוצה ואם
להפסיק  צריך אינו לחבירו מכלי משקה המערה וכן החלב
משקה  או אוכל לברור מותר שהרי הניצוצות כשיורדין
כל  לאלתר לשתותו או לאכלו כשרוצה הפסולת מתוך
אף  וכאן שנתבאר כמו בידו אלא כלי ע"י בורר שאינו
ידיו  ע"י נעשה הברירה עיקר מקום מכל לכלי מכלי שמערה
כפיפה  או בסודר כשמסננן אלא בכלי בורר חשוב ואינו

בהן: וכיוצא

ËÈ כולו לערותו אסור התבשיל גבי על הצף שומן אבל
מיני  שני שהן מפני לאלתר התבשיל לאכול כדי אפילו
נקרא  והשני אוכל נקרא לאלתר שאוכל המין ואותו אוכלין
בורר  זה הרי לאכלו רוצה שאינו השומן וכשמערה פסולת

אוכל: מתוך פסולת

Î ממנה שיקלח כדי דבר איזה על החבית להגביה מותר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

אינו  השמרים מתוך גם יין יורד זה ידי שעל ואף היטב היין
לירד  מתחילין הניצוצות שאין זמן כל כבורר חשוב
שמרים  גבי על מים ליתן מותר וכן שנתבאר כמו מהשמרים
ובלבד  בורר משום בזה ואין היין טעם שיקלטו שבחבית

ביום: בו מהם שישתה

‡Î הם שגם אע"פ שלו מהסובין החרדל את מסננין אין
בו  ואין כלל פסולת הסובין ואין לאכילה ראויים
סופרים  מדברי אסור כן פי על אף התורה מן בורר משום
כדי  ומסנן הואיל הפסולת מתוך אוכל כבורר שנראה מפני

הסובין. ולהשליך החרדל לאכול

בה  ליתן מותר שבת מערב במסננת החרדל נתן  אם אבל
שהחלמון  אע"פ בתוכה המסתנן החרדל מראה לתקן ביצה
למעלה  נשאר קשור שהוא והחלבון החרדל עם למטה יורד
מפני  הפסולת מתוך אוכל כבורר נראה אינו הפסולת עם
החלמון  מסנן ואינו הם אוכלין שניהם והחלבון שהחלמון
את  ולא החלמון את לאכול חפץ שהוא מחמת החלבון מן

החרדל  מראה לתקן מועיל שהחלמון מחמת אלא החלבון
ואוכל  הפסולת עם החלבון שמשליך ואף החלבון ולא
בשביל  אינו שהסינון כיון מקום מכל החרדל עם החלמון
אוכל  כבורר נראה אינו המראה תיקון בשביל אלא האכילה

הם: אחד אוכל מין שניהם שבאמת כיון מפסולת

·Î אסור היה לא האכילה בשביל הסינון היה אם ואף
מקום  מכל עליו אוכל ששם אף שהחלבון כאן אלא
עם  להשליכו רגילין וגם שהוא כמות כך לאכלו ראוי אינו
כמו  הנאכל החלמון לגבי כפסולת נראה הוא לכן הפסולת
אין  אחר בענין אבל סופרים מדברי ואסור החרדל עם שהוא
אחד  אוכל מין בברירת סופרים מדברי אפילו כלל איסור
גדולות  חתיכות מתוך קטנות חתיכות בורר אפילו דהיינו
כפסולת  נראין אינן ארצה הקטנות שמשליך אע"פ קצת

לאכל  הוא ורגילות לאכילה ראויין והן הואיל כך ן:בשביל

טזֿכב  סעיפים בשבת הבורר דין שיט סימן חלק
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,äãîå øåòéùá ë"â àåä äæ øåà úôñåú äðäå
åðéàå äðéáå äîëç úåìùìúùäá êùîðù øçàî
úéìëúá èåùôä 'úé åúåîöòå åúåäîì êåøò
äôèë ÷ø àåä úåìùìúùää øãñå ,úåèéùôä

.'åë íéä ïî
שיעור  לה יש הזאת אור תוספת גם אמנם,
העולמות  בתוך ומתלבש שנמשך מאחר ומידה,
האור  התלבשות ע"י היינו הוי', שם אותיות ד' דרך
(הנקרא  וכו' ובינה חכמה הספירות בתוך
כל  מוגבלים, כוחות שהן כנ"ל), "השתלשלות"
ערך  שום להן ואין שלה, והגדרה בציור ספירה
"פשוט  שהוא יתברך ועצמותו למהותו ודמיון
אלא  אינם כולם העולמות וכל הפשיטות", בתכלית
אור  תוספת גם וא"כ יתברך. אצלו הים מן כטפה
אלא  סוף" "אין אינה השתלשלות בסדר המאירה

ומדוד. מוגבל אור

êâçá úçîùå øîàðù è"åé úçîù úåöî ïëìå
äçîù ïéà äçîù éîìùá ,äãîå ìåáâá àéä
äçîù ïéà ÷"îäá áøçùî åéùëòå ,øùáá àìà
úçîù úáåç éãé àöåé ïéé úéòéáøáå ,ïééá àìà

.øåòéùå ìåáâá àéä äçîùäù ,è"åé
שיעור  לה יש אור" ה"תוספת שגם מאחר
תוספת  מחמת המתעוררת השמחה גם לכן, ומידה,
שמחת  שמצות מה וזהו ומידה, בגבול היא זו גילוי

מצות  י"ח שיוצאים ומדה, בגבול היא טוב יום
(בזמן  יין רביעית או שלמים מבשר בכזית שמחה

הזה).

øúåé äìåãâ äçîùäù íéøåô úçîù ë"àùî
.'åë òãé àìã ãò ,úòãäî äìòîì

úøéñîä é"òù ,äìòîì øàåáîä ïéðò éðôî àåäå
äðéçá àåäù ,äðùä ìë æà íäá äéäù ùôð
àúåøòúàá äðä ,úòãå íòèäî äìòîìù
úåîöòá äìòî äìòîì åòéâä äæ ìåèáå àúúìã
øãâî äìòî äìòîìù ,ä"á óåñ ïéà
,'åë àìîîå ááåñ øãâá åðéàù ,úåìùìúùää
ì"ðë ,ùôð úøéñîä úðéçá êùîð à÷åã äæîù

.úåëéøàá

.úòãäî äìòîì àåä äæ éåìéâî äçîùä ïëìå
("עד  הדעת מן למעלה היא פורים של השמחה
(שזהו  נפש דמסירת האדם, מצד הן ידע"), דלא
כנ"ל, ודעת מטעם למעלה היא פורים) של ענינו
ממהותו  בפורים, שנמשך האור מדריגת מצד והן
גם  וזהו הדעת. מן למעלה שהוא יתברך, ועצמותו
ומדה  ושיעור מהגבלה "למעלה היא שהשמחה מה
גבול  בזה לומר יתכן דעת עפ"י שהוא מה כי כלל,
היא  מהדעת שלמעלה בחינה משא"כ ושיעור,

ממש". סוף אין בבחינת
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.åèéøvL úaMa ìçL úáè Lãç Làø ïBâk íéøôñ 'â ïéàéöBnL íBéáeúLøôe òeáMä úLøt úBø÷ì C §¤¦¦§¨¦§ŸŸ¤¥¥¤¨§©¨¤¨¦¦§¨¨©©¨©¨¨©
éøvL äøBz úçîNa ïëå äkðç ìL ïéðòå Lãç LàøúLøôe úéLàøáe äëøaä úàæå úLøt úBø÷ì C ŸŸ¤§¦§¨¤£ª¨§¥§¦§©¨¤¨¦¦§¨¨©§Ÿ©§¨¨§¥¦¨¨©

ïépnä ïéîéìLîe äðBøçàa àøB÷ ãáìa øéèônä ïk íâ éæà íéôñenä62ìkä ïépnä ìò íéôéñBî íà elôà Bà ©¨¦£©©¥©©§¦¦§©¥¨©£¨©§¦¦©¦§¨£¦¦¦¦©©¦§¨©Ÿ
øéèônä úàéø÷ì íúàéø÷ ïéa ÷éñôäì øéèônä íã÷ Léc÷ íéøîBà íäéøçàå íéðBLàøä íéøôñ 'áa íéìBò¦§§¨¦¨¦¦§©£¥¤§¦©¦Ÿ¤©©§¦§©§¦¥§¦¨¨¦§¦©©©§¦
øák íà óà Léc÷ øîBì íéâäBð ïéà 'á øôña äàéøwä íã÷ ìáà äøBzä ãBák ìéáMa àlà Bðéà Búàéø÷L¤§¦¨¥¤¨¦§¦§©¨£¨Ÿ¤©§¦¨§¥¤¥£¦©©¦©¦§¨

ïépnä ìò óñBð àeä 'á øôña àøBwäå ãçà øôña íéàeø÷ä ïéðî eîìLð[l. ¦§§¦§¨©§¦§¥¤¤¨§©¥§¥¤¨©©¦§¨
ì ïéàå 'â ïéàéöBnLk ïéáe íéøôñ 'á íéàéöBnLk ïéa Lécwä úøéîà ïéðòa íéøçà íéâäðî LéåíeL úBðL §¥¦§¨¦£¥¦§¦§¨£¦©©©¦¥§¤¦¦§¨¦¥§¤¦¦§¥§©

ïBøçàäL (úBiLøt 'ãáe úaMa ìçL Lãç Làøa) íéøôñ 'á ïéàéöBnLk íéâäBpL íB÷î Lé íà ïëå âäðî¦§¨§¥¦¥¨¤£¦§¤¦¦§¨¦§ŸŸ¤¤¨§©¨§©§¦¤¨©£
íúBà ïéçéçæî ïéà ïBøçàä àøwL äî àøB÷å øæBç øéèônäå éðLa àøB÷ ïépnäî64: ¥©¦§¨¥§¥¦§©©§¦¥§¥©¤¨¨¨©£¥©§¦¦¨

טו  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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`zax `zkld
ïéðîä ìò [ì,הראשון אחר קדיש ואמר טעה אם -

סיום  אחר קדיש ולומר לחזור לו יש מכלֿמקום
וכבר  שמוסיפין במקום ואפילו השני, בספר הקריאה

אחר  קדיש לומר יש מ"מ האחד, בספר שבעה קרא
השני  .63ספר

zetqede mipeiv
הראשונים.62) הספרים בב'
סע"ז.63) ח שער אפרים שערי
זה 64) שמנהג לומר מדבריו אותו ומסלקים מגביהים אין

רש"י  (ע"פ לבו על וסמך רבו מפי דקדק שלא ממי בא
א). ז, חולין

•
zay zekld - jexr ogley

ÊË בכפיפה לסננו מותר בסודר לסננו שמותר משקה כל
התחתון  כלי משולי הכפיפה יגביה שלא ובלבד מצרית
כנפה  העשוי כלי אותו אבל החול מדרך לשנות כדי טפח
שאין  כמשמרת דינו לכך מיוחד והוא הואיל בו ומסננין
שנתבאר: כמו שמרים בו שאין צלול משקה אלא בה מסננין

ÊÈ קשין בפיו יהדק לא מהחבית יין לתוכו שמריקין כלי
שאינה  אע"פ למשמרת שדומה מפני בחוזק וקסמין
הואיל  מקום מכל שמרים בה עוברים שהרי ממש משמרת
למשמרת  דומה זו הרי בה עוברים שאין וטנופת קסמין ויש
דקין  קסמין אלא טנופת בו שאין צלול יין הוא אם אבל
למעלה: שנתבאר כמו גמורה במשמרת אפילו לסננו מותר

ÁÈ שהפסולת כדי לחבירו מכלי בנחת לערות מותר
שיזהר  ובלבד הכלי בשולי ישארו והשמרים
קטנות  ניצוצות לירד ומתחילין הקילוח שכשיפסיק
עם  ויניחם יפסיק אזי הפסולת מתוך באחרונה הנישופות
מוכיחים  אלו ניצוצות הרי כן יעשה לא שאם השמרים
לאו  ניכר הפסולת כשאין העירוי בתחלת אבל בורר שהוא

הוא. בורר

שקורין  החלב פי על הצף שומן לקלוט מותר ולכן
ממנה  קצת יניח לחלב סמוך וכשיגיע מלמעלה (שמעטנע)

אם  אבל ביום בו לאכלו צריך זה ששומן והוא החלב עם
שיפסיד  חושש ואם לחול משבת לטרוח אסור לה צריך אינו
הטורח  שאיסור מפני נכרי ע"י לעשותו מותר יתקלקל או
ובמקום  סופרים מדברי שבות הוא לחול משבת וההכנה
סופרים  מדברי שבות בכל לנכרי אמירה להתיר יש הפסד

ש"ז. בסי' שנתבאר כמו

עם  כלום ממנה להניח צריך אינו לאלתר לאכלו רוצה ואם
להפסיק  צריך אינו לחבירו מכלי משקה המערה וכן החלב
משקה  או אוכל לברור מותר שהרי הניצוצות כשיורדין
כל  לאלתר לשתותו או לאכלו כשרוצה הפסולת מתוך
אף  וכאן שנתבאר כמו בידו אלא כלי ע"י בורר שאינו
ידיו  ע"י נעשה הברירה עיקר מקום מכל לכלי מכלי שמערה
כפיפה  או בסודר כשמסננן אלא בכלי בורר חשוב ואינו

בהן: וכיוצא

ËÈ כולו לערותו אסור התבשיל גבי על הצף שומן אבל
מיני  שני שהן מפני לאלתר התבשיל לאכול כדי אפילו
נקרא  והשני אוכל נקרא לאלתר שאוכל המין ואותו אוכלין
בורר  זה הרי לאכלו רוצה שאינו השומן וכשמערה פסולת

אוכל: מתוך פסולת

Î ממנה שיקלח כדי דבר איזה על החבית להגביה מותר
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אינו  השמרים מתוך גם יין יורד זה ידי שעל ואף היטב היין
לירד  מתחילין הניצוצות שאין זמן כל כבורר חשוב
שמרים  גבי על מים ליתן מותר וכן שנתבאר כמו מהשמרים
ובלבד  בורר משום בזה ואין היין טעם שיקלטו שבחבית

ביום: בו מהם שישתה

‡Î הם שגם אע"פ שלו מהסובין החרדל את מסננין אין
בו  ואין כלל פסולת הסובין ואין לאכילה ראויים
סופרים  מדברי אסור כן פי על אף התורה מן בורר משום
כדי  ומסנן הואיל הפסולת מתוך אוכל כבורר שנראה מפני

הסובין. ולהשליך החרדל לאכול

בה  ליתן מותר שבת מערב במסננת החרדל נתן  אם אבל
שהחלמון  אע"פ בתוכה המסתנן החרדל מראה לתקן ביצה
למעלה  נשאר קשור שהוא והחלבון החרדל עם למטה יורד
מפני  הפסולת מתוך אוכל כבורר נראה אינו הפסולת עם
החלמון  מסנן ואינו הם אוכלין שניהם והחלבון שהחלמון
את  ולא החלמון את לאכול חפץ שהוא מחמת החלבון מן

החרדל  מראה לתקן מועיל שהחלמון מחמת אלא החלבון
ואוכל  הפסולת עם החלבון שמשליך ואף החלבון ולא
בשביל  אינו שהסינון כיון מקום מכל החרדל עם החלמון
אוכל  כבורר נראה אינו המראה תיקון בשביל אלא האכילה

הם: אחד אוכל מין שניהם שבאמת כיון מפסולת

·Î אסור היה לא האכילה בשביל הסינון היה אם ואף
מקום  מכל עליו אוכל ששם אף שהחלבון כאן אלא
עם  להשליכו רגילין וגם שהוא כמות כך לאכלו ראוי אינו
כמו  הנאכל החלמון לגבי כפסולת נראה הוא לכן הפסולת
אין  אחר בענין אבל סופרים מדברי ואסור החרדל עם שהוא
אחד  אוכל מין בברירת סופרים מדברי אפילו כלל איסור
גדולות  חתיכות מתוך קטנות חתיכות בורר אפילו דהיינו
כפסולת  נראין אינן ארצה הקטנות שמשליך אע"פ קצת

לאכל  הוא ורגילות לאכילה ראויין והן הואיל כך ן:בשביל

טזֿכב  סעיפים בשבת הבורר דין שיט סימן חלק
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,äãîå øåòéùá ë"â àåä äæ øåà úôñåú äðäå
åðéàå äðéáå äîëç úåìùìúùäá êùîðù øçàî
úéìëúá èåùôä 'úé åúåîöòå åúåäîì êåøò
äôèë ÷ø àåä úåìùìúùää øãñå ,úåèéùôä

.'åë íéä ïî
שיעור  לה יש הזאת אור תוספת גם אמנם,
העולמות  בתוך ומתלבש שנמשך מאחר ומידה,
האור  התלבשות ע"י היינו הוי', שם אותיות ד' דרך
(הנקרא  וכו' ובינה חכמה הספירות בתוך
כל  מוגבלים, כוחות שהן כנ"ל), "השתלשלות"
ערך  שום להן ואין שלה, והגדרה בציור ספירה
"פשוט  שהוא יתברך ועצמותו למהותו ודמיון
אלא  אינם כולם העולמות וכל הפשיטות", בתכלית
אור  תוספת גם וא"כ יתברך. אצלו הים מן כטפה
אלא  סוף" "אין אינה השתלשלות בסדר המאירה

ומדוד. מוגבל אור

êâçá úçîùå øîàðù è"åé úçîù úåöî ïëìå
äçîù ïéà äçîù éîìùá ,äãîå ìåáâá àéä
äçîù ïéà ÷"îäá áøçùî åéùëòå ,øùáá àìà
úçîù úáåç éãé àöåé ïéé úéòéáøáå ,ïééá àìà

.øåòéùå ìåáâá àéä äçîùäù ,è"åé
שיעור  לה יש אור" ה"תוספת שגם מאחר
תוספת  מחמת המתעוררת השמחה גם לכן, ומידה,
שמחת  שמצות מה וזהו ומידה, בגבול היא זו גילוי

מצות  י"ח שיוצאים ומדה, בגבול היא טוב יום
(בזמן  יין רביעית או שלמים מבשר בכזית שמחה

הזה).

øúåé äìåãâ äçîùäù íéøåô úçîù ë"àùî
.'åë òãé àìã ãò ,úòãäî äìòîì

úøéñîä é"òù ,äìòîì øàåáîä ïéðò éðôî àåäå
äðéçá àåäù ,äðùä ìë æà íäá äéäù ùôð
àúåøòúàá äðä ,úòãå íòèäî äìòîìù
úåîöòá äìòî äìòîì åòéâä äæ ìåèáå àúúìã
øãâî äìòî äìòîìù ,ä"á óåñ ïéà
,'åë àìîîå ááåñ øãâá åðéàù ,úåìùìúùää
ì"ðë ,ùôð úøéñîä úðéçá êùîð à÷åã äæîù

.úåëéøàá

.úòãäî äìòîì àåä äæ éåìéâî äçîùä ïëìå
("עד  הדעת מן למעלה היא פורים של השמחה
(שזהו  נפש דמסירת האדם, מצד הן ידע"), דלא
כנ"ל, ודעת מטעם למעלה היא פורים) של ענינו
ממהותו  בפורים, שנמשך האור מדריגת מצד והן
גם  וזהו הדעת. מן למעלה שהוא יתברך, ועצמותו
ומדה  ושיעור מהגבלה "למעלה היא שהשמחה מה
גבול  בזה לומר יתכן דעת עפ"י שהוא מה כי כלל,
היא  מהדעת שלמעלה בחינה משא"כ ושיעור,
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

,éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò åðééäå
íìåë 'úé åúåîöò úøàä úåìâð úåìâäá éë

øåàë äëùçëå ,ùîî íéåùàì êùç íâ ù"îë ä
åáøå åì ïúú äî ú÷ãö íà ù"îëå ,êéùçé

.åì äùòú äî êéòùô
לבסומי  אינש "חייב שאמרו מה גם יובן ובזה
מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא
בין  להבדיל צריכים שאין לומר אפשר כיצד דתמוה
איך  חז"ל רימזו שבזה אלא מרדכי, לברוך המן ארור
מגיעים  פורים ושמחת דפורים נפש המסירת שע"י
עצמותו  הארת נגלות בהגלות כי יתברך, לעצמותו

כחשכה  וכמ"ש ממש, שוים כולם הרי יתברך,
חשך  גם וכמ"ש לפניו, שווים ואור דחושך כאורה,
ורבו  לו תתן מה צדקת "אם ונאמר יחשיך, לא
מקומות  בכמה וכמבואר לו", תעשה מה פשעיך
העולמות  בגדר שאינו יתברך, עצמותו שמצד
או  הנבראים שעבודת לומר שייך לא כלל, ונבראים
(וכמאמר  יתברך אצלו מקום תתפוס עבודתם העדר
לא  כו' ששוחט בין להקב"ה לו איכפת מה "וכי
וזהו  הבריות"), את בהן לצרף אלא המצוות ניתנו

מרדכי". לברוך המן ארור בין ידע דלא "עד
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

תחלה ÔÈ·‰ÏÂ(עד) להבין יש ביאור בתוספת זה
ונבראו  צוה הוא כי במ"ש הנ"ל בענין
נעשו  שמים ה' בדבר מ"ש לזה סתירה יש דלכאורה כו'
דשמים  היש בחי' התהוות גם הרי צבאם כל פיו וברוח
שהוא  דוקא ה' דבר מבחינת ונתהווה נעשה הגשמיים

דוק  ממלא בבחי' הנמשכים האלקיים האותיות א בחינת
נאמר  ואם כידוע בנפעל הפועל כח כמו נברא כל בתוך
שלטון  מלך דבר כמו מלך דבר צווי הוא זה ה' שדבר
ה' דבר וכן כדבריו ונעשה ואומר גוזר בדבורו שהמלך
ויאמר  כמ"ש גשמיים שמים התהוות בחי' שיהיה גזר
צוה  הוא כי מ"ש והיינו כן ויהי כו' רקיע יהי אלקים
נעשו  שמים ה' דבדבר זה פסוק ואין כנ"ל ונבראו
אבל  כו' צוה הוא כי למ"ש כלל סותר גשמית עשיה

כל  פיו וברוח אמר שהרי סותר ודאי זה דקרא סיפא
בחי' ואותו בעלמא הבל רק אינו זה פיו רוח הרי צבאם
המהווה  הוא ית' פיו רוח שנקרא האלקי וההבל רוח
לומר  שייך לא זה והבל רוח בחי' ועל צבאם לכל
הבל  רק הוא אלא הדבור כמאמר צווי בחינת שהוא
כו' צוה הוא כי למ"ש סותר ודאי וא"כ בלבד הדבור
בא  ודאי פיו ורוח וההבל כנ"ל סובב מבחי' שהוא
ה' בדבר במ"ש דקר' רישא גם וא"כ ממלא בבחי'
העליון  דבור אותיות בחי' על הכוונה ודאי נעשו שמים
האור  מהווה אור יהי אותיות מאמר כמו עצמו מצד
בחי' מצד ולא רקיע מהווה רקיע יהי דמאמר ואותיות
לסיפא  רישא יקשה שלא כדי זה ומאמר שבדבור הצווי
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â תחלה נאמר ראשונה שבפ' מה ההפרש ג"כ יובן
וקשרתם  מצות ואח"כ בם ודברת ושננתם ת"ת
תחלה  נא' שני' ובפ' לתפילין, התורה כל הוקשה כי כו'
ראשונה  בפ' כי והיינו כו', ולמדתם ואח"כ וקשרתם
שראשית  כסדר הוא ולכן מלמעלמ"ט היא ההמשכה
ולכן  נפקת מח"ע ואורייתא בחכ' הוא אא"ס גילוי
מח' המדריגות, כסדר מצות ואח"כ תורה בחי' תחלה
היא  שני' ובפ' המצות, מעשה תורה דיבור רעו"ד
לבבכם  יפתה פן לכם השמרו נא' שהרי מלמטלמ"ע

מלמטלמ"ע  הוא לכן תשובה לבחי' צריך א"כ
עולם  ואח"כ מעשה ע"י העשי' עולם מתקן שמתחלה
ספירין  שית כי ביצי' שהיא התורה דיבור ע"י היצי'
ופסול  כשר פסוקה הלכה שהוא לפי ביצירה מקננין
שהוא  ופירוקים קושיות התורה עיון וע"י וטהור, טמא
נא' ולכן הבריאה, עולם ומתקן מברר תלמוד בחי'
כו' ולמדתם ואח"כ המצות מעשה וקשרתם תחלה
אחרי  בבחי' הנ"ל הילוך בחי' הב' וזהו תורה, בחי'

הפנים. ובבחי' הוי'
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ ובין אוה"מ בין הכיור את וישם ענין יובן
כי  והיינו לפרוכת, מחוץ שהוא המזבח
שמחוץ  הבירור מבחי' באי' הם הנה האלו המראות
נתלבשו  המצות ומעשה הנה"ב, בירור שהוא דוקא
כמ"ש  היינו נחושת והיותם גשמי'. בדברי' ג"כ
הוי  תימא בן יהודה מאמר ע"ד פי' כנחושה ומצחך
רצון  לעשות כארי וגבור כצבי ורץ כנשר וקל כנמר עז
ה' בעבודת ולהתחזק להתגבר והיינו שבשמי' אביך
מונע  כל נגד ולעמוד נה"ב ובירור התומ"צ בקיום
צ"ל  שע"ז המלעיגי' מפני יבוש ולא ומבחוץ, מבית
עוז  שנק' התורה בחי' הוא ע"ז והכח כנחושה, מצחך
ר"ת  שהוא נחש"ת בתי' ג"כ ומרומז כו' ותושי'
כח  הנותנת שהיא תורה שלמעלה חכ' נובלות
אלמלא  כי נה"ב ובירור התומ"צ בקיום מלמעלה
שהוא  מלמעלה סיוע ע"י כ"א לו יכול הי' לא עוזרו

כו'. התורה בחי'
Ô˙ÈÂ שאח"כ הרחיצה בחי' הוא כו' ורחצו מים שמה

ובירור  דתומ"צ הלבושי' כי והיינו הכיור, מן
המ"ד  במי רחיצה צריכי' מ"ן העלאת בחי' שהם נה"ב
משיתיהו  המים מן כי בו דכתי' משה ע"י והוא דחכ',
ולכן  זה, מים כד בחי' הוא התורה שכל החכ' ים בחי'
שיומשך  החכ', מי מים שמה הנותן הוא דוקא משה
נה"ב  ובירור דתומ"צ הלבושי' לרחוץ מ"ד המשכת
כעדר  שינייך ועז"נ מ"ד, המשכת ע"י כיבוס הצריכי'

הם  צמר בחי' הוא רחלי' הרחצה, מן שעלו הרחלי'
מבחי' שנמשכי' המצות ממעשה שנעשי' הלבושי'
ושער  וכתי' כצמר שלג הנותן וכתי' חיור כתלג לבושי'
שהרחיצה  משה ר"ת הרחצה מן שעלו נקי, כעמר רישי'

משה ע"י כו'.נמשך בכיור החכ' מי הנותן שהוא
הם  הידי' כי היינו רגליהם ואת ידיהם את כו' ורחצו
לישמעאל, מחסד יניקה להיות יכול ומהצפרני' חו"ג
החכ' מי ע"י רחיצה צריכי' הם ולכן כו', ומגבורה
מ"ה  ונחנו וע"ד בעולם, ומותר ביטול בבחי' להיות
שייך  אינו ממילא ואז מ"ה, כח חכ' מבחי' שזהו דמשה
ולא  בכל, ידו כמ"ש לכולא שצריך דישמעאל תאוה
רחיצת  ענין שורש וזהו השמאל, דקו ורציחה כעס
האבק  מבחי' הרגלי' רחיצת ענין יובן וכמו"כ ידים.
ואץ  בבחי' להיות ושלא אחריה יומשך שלא דק"נ מל'
שנתן  החכ' ממי הרחיצה ע"י שיטהרו כ"א כו' ברגלי'
הת"י  שפי' כו' הזכו רחצו בחי' שזהו כו', בכיור משה
הנ"ל  החכ' מים כד להיותה והיינו התורה, ע"י  שזהו
משיתיהו  המי' מן כי להיות כו' משה לנו צוה ותורה
שהאור  כענין הוא התורה ע"י הטהרה וענין כנ"ל,
נדחה  ואיך אן כלל יודע ואינו החושך את ממילא דוחה
אור  ע"י הוא רעי' ההרהורי' כל לדחות כדי כך החשך,
דנש"י  הנפש אור להאיר אור ותורה וכמ"ש התורה,
שנק' התורה ע"י הוא אורה ולהאיר ה', נר בחי' שהיא

כו'. אור ותורה
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ישפיע שזה  באופן  להיות  צריכה רגילה ה' עבודת  ולכן 
לבדם מוחין ידי  על לא וזה הבהמית, נפש חומריות על
ùôðä éë ,à÷åã äàøéå äáäàã äãåáòä éãé ìò íà éë

øçà íå÷îá øàåáîù åîë úåãî àåä åø÷éò úéîäáä88,
כנזכר  עצמו " "הרגשת  הוא המידות  של שעניינם דכיון -
שטוב מה את לחפש שעניינה הבהמית הנפש הרי לעיל,

מידות. עיקרה  הרי  שלה ה "ישות " את ולהרגיש  עבורה,
úéîäáä ùôðá úé÷ìàä ùôðä úåùáìúä íâ ïë ìòå
øåøéáä ìòåô àåä à÷åã äæáå åáù úåãîä úðéçáá åø÷éò

.'åë úéîäáä ùôðã
úå÷éáãå áåøé÷ úðéçáá åúåéä íò ïéçåîã äãåáòá ïëìå

åçåîáגבוהה היא והדביקות האור שדרגת כלומר –

ט.88). פרק אמרים לקוטי תניא גם ראה



קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

,éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò åðééäå
íìåë 'úé åúåîöò úøàä úåìâð úåìâäá éë

øåàë äëùçëå ,ùîî íéåùàì êùç íâ ù"îë ä
åáøå åì ïúú äî ú÷ãö íà ù"îëå ,êéùçé

.åì äùòú äî êéòùô
לבסומי  אינש "חייב שאמרו מה גם יובן ובזה
מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא
בין  להבדיל צריכים שאין לומר אפשר כיצד דתמוה
איך  חז"ל רימזו שבזה אלא מרדכי, לברוך המן ארור
מגיעים  פורים ושמחת דפורים נפש המסירת שע"י
עצמותו  הארת נגלות בהגלות כי יתברך, לעצמותו

כחשכה  וכמ"ש ממש, שוים כולם הרי יתברך,
חשך  גם וכמ"ש לפניו, שווים ואור דחושך כאורה,
ורבו  לו תתן מה צדקת "אם ונאמר יחשיך, לא
מקומות  בכמה וכמבואר לו", תעשה מה פשעיך
העולמות  בגדר שאינו יתברך, עצמותו שמצד
או  הנבראים שעבודת לומר שייך לא כלל, ונבראים
(וכמאמר  יתברך אצלו מקום תתפוס עבודתם העדר
לא  כו' ששוחט בין להקב"ה לו איכפת מה "וכי
וזהו  הבריות"), את בהן לצרף אלא המצוות ניתנו

מרדכי". לברוך המן ארור בין ידע דלא "עד

f wxt yipi` aiig d''c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

תחלה ÔÈ·‰ÏÂ(עד) להבין יש ביאור בתוספת זה
ונבראו  צוה הוא כי במ"ש הנ"ל בענין
נעשו  שמים ה' בדבר מ"ש לזה סתירה יש דלכאורה כו'
דשמים  היש בחי' התהוות גם הרי צבאם כל פיו וברוח
שהוא  דוקא ה' דבר מבחינת ונתהווה נעשה הגשמיים

דוק  ממלא בבחי' הנמשכים האלקיים האותיות א בחינת
נאמר  ואם כידוע בנפעל הפועל כח כמו נברא כל בתוך
שלטון  מלך דבר כמו מלך דבר צווי הוא זה ה' שדבר
ה' דבר וכן כדבריו ונעשה ואומר גוזר בדבורו שהמלך
ויאמר  כמ"ש גשמיים שמים התהוות בחי' שיהיה גזר
צוה  הוא כי מ"ש והיינו כן ויהי כו' רקיע יהי אלקים
נעשו  שמים ה' דבדבר זה פסוק ואין כנ"ל ונבראו
אבל  כו' צוה הוא כי למ"ש כלל סותר גשמית עשיה

כל  פיו וברוח אמר שהרי סותר ודאי זה דקרא סיפא
בחי' ואותו בעלמא הבל רק אינו זה פיו רוח הרי צבאם
המהווה  הוא ית' פיו רוח שנקרא האלקי וההבל רוח
לומר  שייך לא זה והבל רוח בחי' ועל צבאם לכל
הבל  רק הוא אלא הדבור כמאמר צווי בחינת שהוא
כו' צוה הוא כי למ"ש סותר ודאי וא"כ בלבד הדבור
בא  ודאי פיו ורוח וההבל כנ"ל סובב מבחי' שהוא
ה' בדבר במ"ש דקר' רישא גם וא"כ ממלא בבחי'
העליון  דבור אותיות בחי' על הכוונה ודאי נעשו שמים
האור  מהווה אור יהי אותיות מאמר כמו עצמו מצד
בחי' מצד ולא רקיע מהווה רקיע יהי דמאמר ואותיות
לסיפא  רישא יקשה שלא כדי זה ומאמר שבדבור הצווי

וד"ל:
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â תחלה נאמר ראשונה שבפ' מה ההפרש ג"כ יובן
וקשרתם  מצות ואח"כ בם ודברת ושננתם ת"ת
תחלה  נא' שני' ובפ' לתפילין, התורה כל הוקשה כי כו'
ראשונה  בפ' כי והיינו כו', ולמדתם ואח"כ וקשרתם
שראשית  כסדר הוא ולכן מלמעלמ"ט היא ההמשכה
ולכן  נפקת מח"ע ואורייתא בחכ' הוא אא"ס גילוי
מח' המדריגות, כסדר מצות ואח"כ תורה בחי' תחלה
היא  שני' ובפ' המצות, מעשה תורה דיבור רעו"ד
לבבכם  יפתה פן לכם השמרו נא' שהרי מלמטלמ"ע

מלמטלמ"ע  הוא לכן תשובה לבחי' צריך א"כ
עולם  ואח"כ מעשה ע"י העשי' עולם מתקן שמתחלה
ספירין  שית כי ביצי' שהיא התורה דיבור ע"י היצי'
ופסול  כשר פסוקה הלכה שהוא לפי ביצירה מקננין
שהוא  ופירוקים קושיות התורה עיון וע"י וטהור, טמא
נא' ולכן הבריאה, עולם ומתקן מברר תלמוד בחי'
כו' ולמדתם ואח"כ המצות מעשה וקשרתם תחלה
אחרי  בבחי' הנ"ל הילוך בחי' הב' וזהו תורה, בחי'

הפנים. ובבחי' הוי'
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Ê"ÙÚÂ ובין אוה"מ בין הכיור את וישם ענין יובן
כי  והיינו לפרוכת, מחוץ שהוא המזבח
שמחוץ  הבירור מבחי' באי' הם הנה האלו המראות
נתלבשו  המצות ומעשה הנה"ב, בירור שהוא דוקא
כמ"ש  היינו נחושת והיותם גשמי'. בדברי' ג"כ
הוי  תימא בן יהודה מאמר ע"ד פי' כנחושה ומצחך
רצון  לעשות כארי וגבור כצבי ורץ כנשר וקל כנמר עז
ה' בעבודת ולהתחזק להתגבר והיינו שבשמי' אביך
מונע  כל נגד ולעמוד נה"ב ובירור התומ"צ בקיום
צ"ל  שע"ז המלעיגי' מפני יבוש ולא ומבחוץ, מבית
עוז  שנק' התורה בחי' הוא ע"ז והכח כנחושה, מצחך
ר"ת  שהוא נחש"ת בתי' ג"כ ומרומז כו' ותושי'
כח  הנותנת שהיא תורה שלמעלה חכ' נובלות
אלמלא  כי נה"ב ובירור התומ"צ בקיום מלמעלה
שהוא  מלמעלה סיוע ע"י כ"א לו יכול הי' לא עוזרו

כו'. התורה בחי'
Ô˙ÈÂ שאח"כ הרחיצה בחי' הוא כו' ורחצו מים שמה

ובירור  דתומ"צ הלבושי' כי והיינו הכיור, מן
המ"ד  במי רחיצה צריכי' מ"ן העלאת בחי' שהם נה"ב
משיתיהו  המים מן כי בו דכתי' משה ע"י והוא דחכ',
ולכן  זה, מים כד בחי' הוא התורה שכל החכ' ים בחי'
שיומשך  החכ', מי מים שמה הנותן הוא דוקא משה
נה"ב  ובירור דתומ"צ הלבושי' לרחוץ מ"ד המשכת
כעדר  שינייך ועז"נ מ"ד, המשכת ע"י כיבוס הצריכי'

הם  צמר בחי' הוא רחלי' הרחצה, מן שעלו הרחלי'
מבחי' שנמשכי' המצות ממעשה שנעשי' הלבושי'
ושער  וכתי' כצמר שלג הנותן וכתי' חיור כתלג לבושי'
שהרחיצה  משה ר"ת הרחצה מן שעלו נקי, כעמר רישי'

משה ע"י כו'.נמשך בכיור החכ' מי הנותן שהוא
הם  הידי' כי היינו רגליהם ואת ידיהם את כו' ורחצו
לישמעאל, מחסד יניקה להיות יכול ומהצפרני' חו"ג
החכ' מי ע"י רחיצה צריכי' הם ולכן כו', ומגבורה
מ"ה  ונחנו וע"ד בעולם, ומותר ביטול בבחי' להיות
שייך  אינו ממילא ואז מ"ה, כח חכ' מבחי' שזהו דמשה
ולא  בכל, ידו כמ"ש לכולא שצריך דישמעאל תאוה
רחיצת  ענין שורש וזהו השמאל, דקו ורציחה כעס
האבק  מבחי' הרגלי' רחיצת ענין יובן וכמו"כ ידים.
ואץ  בבחי' להיות ושלא אחריה יומשך שלא דק"נ מל'
שנתן  החכ' ממי הרחיצה ע"י שיטהרו כ"א כו' ברגלי'
הת"י  שפי' כו' הזכו רחצו בחי' שזהו כו', בכיור משה
הנ"ל  החכ' מים כד להיותה והיינו התורה, ע"י  שזהו
משיתיהו  המי' מן כי להיות כו' משה לנו צוה ותורה
שהאור  כענין הוא התורה ע"י הטהרה וענין כנ"ל,
נדחה  ואיך אן כלל יודע ואינו החושך את ממילא דוחה
אור  ע"י הוא רעי' ההרהורי' כל לדחות כדי כך החשך,
דנש"י  הנפש אור להאיר אור ותורה וכמ"ש התורה,
שנק' התורה ע"י הוא אורה ולהאיר ה', נר בחי' שהיא

כו'. אור ותורה
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ישפיע שזה  באופן  להיות  צריכה רגילה ה' עבודת  ולכן 
לבדם מוחין ידי  על לא וזה הבהמית, נפש חומריות על
ùôðä éë ,à÷åã äàøéå äáäàã äãåáòä éãé ìò íà éë

øçà íå÷îá øàåáîù åîë úåãî àåä åø÷éò úéîäáä88,
כנזכר  עצמו " "הרגשת  הוא המידות  של שעניינם דכיון -
שטוב מה את לחפש שעניינה הבהמית הנפש הרי לעיל,

מידות. עיקרה  הרי  שלה ה "ישות " את ולהרגיש  עבורה,
úéîäáä ùôðá úé÷ìàä ùôðä úåùáìúä íâ ïë ìòå
øåøéáä ìòåô àåä à÷åã äæáå åáù úåãîä úðéçáá åø÷éò

.'åë úéîäáä ùôðã
úå÷éáãå áåøé÷ úðéçáá åúåéä íò ïéçåîã äãåáòá ïëìå

åçåîáגבוהה היא והדביקות האור שדרגת כלומר –

ט.88). פרק אמרים לקוטי תניא גם ראה
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הרי úåéäìיותר, ìåëé חסרון ùôðãבזה úåéøîåçäù
äáäàá ÷øå ,'åë ïééãò åô÷úáå åîå÷îá àåä úéîäáä
úéîäáä ùôðá úåùéìç ìòåô áìä úåìâúäá äàøéå
ùôðã ùâøåîäå éøîåçä ìèéá íâå åúåéøîåç ùìçðù

.øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë úéîäáä
ïë ìòåהיא ïéçåîãשהמסקנה äãåáòá ÷ôúñäì ïéà

áìáù äàøéå äáäàá äãåáòä úåéäì êéøö íà éë ãáì
,'åë

íðîàחשיבות יש  הבהמית הנפש בירור שמצד אף –
הרי למידות , éåìéâäגדולה ãöîהאור ìåãâשל ïåøúé ùé

ïéçåîáהמידות íäáעל øéàî ìåèéá úðéçáá íúåéäìã
èòîúî úåàéöî úðéçáá íúåéäì úåãîäå ,øåà éåìéâ
ïéçåîá åîë ììë éåìéâá íäá øéàî åðéàù øåàä íäá

.'åë
'מטה'. והמידות 'מעלה ' נחשבים המוחין כן , ועל

.øåöé÷
úðéçáá íä éøä íéìëá úåøåàä úåùáìúä éãé ìò äðäå
çë ùôðä úåçëá åîëå ,äèîå äìòîã úå÷ìçúä

ïééãò úèùôåî äãå÷ð úðéçáá äìëùää àéäù äîëçä
,äâùä àéäù äðéáä çëå ,øåàä íöò úå÷ã äá øéàî
úéöîúä úãå÷ðáå) äîëçáù øåàä ìò úîìòî àéä éøä

(ùâøåîá àåä ìáà øåàä íöò úå÷ã øéàî
à÷åã úòãä éãé ìò ïéàá ïëìå ,åîöò ùâøä ïä úåãîäå
äî äöåøù ,ïåöø íà éë äãî äðéà úåéîöò äáäàå
áåèù äî ÷ø äöåøù àåä äãîäå ,åúåäîå åîöò àåäù
.íöòäá ñôåú ïåöøäå úåàéöîäá ñôåú äãîä ïëìå ,åì
äîå ,äáäà àìá ïåöø úåéäì ìåëéå ,úåéðçåøá àåä ïëå

ãîäî ÷ø åäæ ïéçåîäî ïéàá úåãîäùíùå ,ïéçåîáù úå
àåäå ,áåè åìä ùâøä úåãîáå ,áåèä íöò ùâøä ÷ø àåä
àåä úåãîä úåøøåòúä ïëìå ,áåè éì íé÷ìà úáø÷ ïéðò
úåìòôúä úðéçáá ïäå ,ïéçåîä úåîìòúä øçàì à÷åã
ìåèéáä ø÷éò ïë íâ ïéçåîáå èåòéîá íäá øåàä ïëìå

,äîëçá
àåä äæ éãé ìòù úåìâúäá úåãî åéäéù çøëäá äãåáòáå

.úéîäáä ùôðã ïå÷éúä àåä äæ éãé ìòå ,úåöîä íåé÷
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העבודה  הדעת, העמקת ע"י הבל. של  בטענות ומתחיל לאדם, רע לעשות היצה"ר כוונת
וג  ח"ו, צער מתוך גם קוראיו, לכל ה' קרוב שלם. בלב אלה תהיה בגלל טוב, מרוב ם

לתורה. עתים קביעות ע"י באמת, אותו הקוראים

e‰ÊÂ הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה ּברּוחנּיּות, מצרים ּגלּות ¿∆ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
האלקית. הּנפׁש את ּומּקיפים סֹובבים הרע ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהּיצר
לעּנֹותם, ּבׁשביל היה עּקרּה הרי מצרים ּדבגלּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּוכׁשם
ּביׂשראל  עבדּו הּמצרּיים אׁשר העבֹודה ּכּונת ּדכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהינּו
כן  ּכמֹו הּנה ּגּופם, לׁשּבר היתה ּדכּונתם ,ּבפר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא
ּומּדיח  ׁשּמסית הרע הּיצר ּדכּונת ּברּוחנּיּות מצרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבגלּות
אל  רע לעׂשֹות ּבׁשביל הּוא הּיׁשר מּדר האדם ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאת
להרע  הּוא ּכונתֹו ּדכל רע, מלא הּוא הרע ּדהּיצר ְְְְֵֶַַַָָָָָָָָָָָָהאדם,
ׁשאנּו ּוכמֹו הרע, טבעֹו עצם מּפני והּוא האדם, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָאל
ואֹוהבים  טֹובים אנׁשים יׁש אדם ּבני ּבטבעי ּדגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָרֹואים
הּוא  אם ּגם לזּולתם, טֹובה לעׂשֹות ונהנים אדם, ּכל ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָאת
ּבצרת  חסֿוׁשלֹום ּומצטער טֹובתֹו ּדֹורׁש הּוא מּכירֹו ְְְִִֵֵֵַַַַָָָאינֹו
רעים  ׁשהם אנׁשים ויׁש חברֹו, ּבטּוב וׂשמח ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָחברֹו,
ׁשל  ּבטֹובתם ׁשּמצטערים סדֹום אנׁשי ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוחּטאים,
עצם  מּפני והּוא חסֿוׁשלֹום, ּבצרתם ונהנים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאחרים,
מהּותֹו ּבעצם רע ׁשהּוא הרע הּיצר הּוא ּכן הרע, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטבעם

רז"ל  ּוכמאמר אֹותֹו, ׁשּיענׁשּו ּבכדי האדם ּברעת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחפץ
טז) ּבתרא מלא(ּבבא הּוא הרע, הּיצר הּוא הּׂשטן, "הּוא ְְֵֶַַַַַָָָָָָָ

מּדר האדם את ּומּדיח הּמסית ּבעצמֹו ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמות",
הּוא  ּכ ואחר ה', מצוֹות על לעבר אֹותֹו ּומסית ְְֲִִֵַַַַַָָָֹהּיׁשר,
עׂשה, אׁשר החטאים ּכל על האדם על מקטרג ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָּבעצמֹו
ּביּסּורים  האדם את לענׁש רׁשּות לֹו יּתנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁש
הרע  הּיצר אׁשר והאפן רחמנאֿלּצלן. ּומרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקׁשים
ּגדֹולה, ּבאּמנּות הּוא רע, לעׂשֹות האדם את ְְֲִֵֶַָָָָָָֻמסית
ּתֹורה, ילמד וׁשּלא ּבצּבּור יתּפּלל ׁשּלא מסיתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּבתחּלה
והראיה  ּכן, אינֹו ׁשהאמת זמן, לֹו ׁשאין ּבטענֹות ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּכל
לֹו אין ּתֹורה לּמּוד ועל זמן לֹו יׁש ּבטלים ּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשעל
רחמנאֿלּצלן, ּדחי אל מּדחי האדם את מֹולי וכה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹזמן,
ויציאת  לגמרי. זרה ׁשהיא עבֹודה לעבד לֹו ׁשאֹומר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשּבּמח  ּדהּׂשכל והינּו והּגבּול, הּמצר הסרת הּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹמצרים
את  "ּדע וזהּו מּמׁש, ּבפעל טֹובֹות ּבמּדֹות ּבּלב ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמאיר
אז  ההתקּׁשרּות, הּוא הּדעת העמקת ּדענין ,"אבי ְְְְֱֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹאלקי
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ּבּונדען  פאר זיין זאהלען הארץ ּדי אּון קאּפ ולפעל,טז ּדי ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ
הּדעת, מח ּפעּלת וזהּו ׁשלם. ּבלב העבֹודה הּוא ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹֻואז
"קרֹוב  וזהּו טֹוב. ּבפעל ּבעבֹודה ּתביא ׁשּבּמח ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדהּׂשגה
והן  טּוב, מרב ה' אל הּקֹוראים הן קראיו", לכל ְְְְִֵֵֵֶַָָֹֹה'

לפי  והּוא חסֿוׁשלֹום, ויּסּורים צער מרב ה' אל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹהּקֹוראים
ּבּתֹורה, העבֹודה ידי על ּבאמת אֹותֹו הּקֹוראים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש
קרֹוב  זה ידי על הּנה לּתֹורה עּתים ׁשּקֹובעים זה ידי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל

והצלחה. ּברכה ׁשפע להם להׁשּפיע קֹוראיו לכל ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָה'

v"xz fenz b"i a"i
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החלי: וזאת
מתחלת  עוד ביותר המקורבים אנ"ש פחדנו פחד
יש  אמנם לדבר, ראיה אין אם תרפ"ז משנת השנה
ההוא  השנה ראש של ראשון ביום לדבר, זכר
צדיק  אותו של מפיו נזרקה המיצר" "מן בהפסוקים
התיבות  לעז בלשון הלב  מעומק ורמה מרה באנחה
"יעשקוני  של התיבות קודם כמדומני געוואלד" "איי
בזה  הרגישו ביותר, רגש בעלי סגולה יחידי זדים",
לא  הזאת החדשה במלה התחשבו ויגונם צערם ולרוב
שעה  באותה לרוחם מעצור היה לא אך בלבבם רק
רוב  על בפי ליחה והיתה לאחרים גם להשיחנה ממש
ולכל  אז, שליט"א רבינו של בהמנין המתפללים העם
הזה  הפלא לבלוע היה קשה בפרט, ואחד אחד
והיודע  אליו הקרוב כל כי בשתיקה, עליו ולעבור
בשיחת  אף השנה, כל בכלל בדבריו בזהירותו ומכיר
אחת  מלה אף מפיו הוציא לא שמעולם שלו, חולין

ל  הפלאה של בליטה איזהו בה שתהיה זולתו פני לפני
ובפרט  הנוראים, בימים וכמה כמה אחת על השומע.
התקיעות, שקודם הפסוקים באמצע דר"ה א' ביום
בה, יש "רמז" ספק בלי כי לכל היה הדבר וכמובן
לבבו  רגשי כפי עצמו בפני אחד כל חשב פחדא ובהאי
גברא  האי גם כי נודעתי רב  זמן לאחר הבנתו. וכפי
יתיב  פחדא בהאי בעצמו שליט"א הקדוש רבינו רבה
אני  מפורש שמענו כאשר תרפ"ז שנת מתחלת
הגאולה  קודם בקאסטראמא הקדוש מפיו והרא"ד
איך  האב תרפ"ז "פאר ממש באות אות בזה"ל שאמר
משער  ניט איך האב זיך אף געשראקען, שטארק זיך
תרפ"ז  (על חסידים" וועגן איך האב גיטראכט געווען,
אודות  חשבתי שיערתי, לא עצמי על מאד, פחדתי
זוכר  אשר לי סיפר האלו הדברים בגמרו חסידים),
בסוף  אשר מספרה) זוכר (איננו אחת שנה הוא
נבג"ם  הגדול רבינו אביו לו אמר ההיא השנה ואחרית

השנה  של כלותה על יחכה עינים "בכליון אשר
תרפ"ז  של מהפחד הנ"ל לדבריו ובהוספה הזאת"
האב  איך "איידער הדברים: באלה  עוד הוסיף
געקומען  אן מיר איז תהלים זאגן הייבן אן געהייסן
להתחיל  שהוריתי (לפני שווער" זייער שווער, זייער
בקושי  רב , בקושי הדבר לי עלה תהלים, באמירת
והשיב  תהלים, לאמר צוויתנו "מתי"? שאלתיו רב ).
אשר  אנ"ש לכל וידוע גלוי הלא וזאת שמח"ת ביום
ולצוות  לבקש הרבה הרבה אשר תרפ"ז בשנת הי'
ואתר  אתר בכל המנינים בכל לאמור ההוא, בשמח"ת
על  נחלקו כאשר תהלים" "יום התפלה אחר יום בכל
התהלים. אחר קדיש ולאמר במנין ודוקא ימים, חדש
אומר  שאני בזה אני יוצא אם בשמח"ת אז ושאלתיו
שקודם  שהתהלים וענה התפלה, קודם תהלים
הק' דבריו כל היו ובכלל חצות, לתיקון שייך התפלה
ונדכא, נשבר ובלב  מרירות, ברוב ההוא שמח"ת ביום
עבים  עננים תרפ"ז החורף ימי ובכל הלילה, עד
טעמים  שום הודע בלא שי' אנ"ש כל ועל עליו, נפרשו
ביתרון  הי' נרגש ורעד יראה מה. ומפני למה? מדוע?
על  ינוח ולא ישקוט לא ולילה יומם הזה, בזמן בביתו
באמת  כי ואם הקדושה, עבודתו של וצעד צעד כל
עבד  נשיאותו מתחילת תר"ף משנת שנים השבע
והעיקר  המדינה בכל הדת בהחזקת עבודתו את רבינו
לבחורי  וישיבות לתשב"ר חדרים והתייסדות בהחזקת
ולא  חלף לא העת ובכל לכל, ומפורסם כידוע חמד,
"רשעים" מהקשר מכשול בלא אחד יום עליו עבד

לד' וחטאים רעים ואנשים לרעה "בונד" הבדלו אשר
הם, רק הם אשר "יעווסעקציא" ישראל שבטי מכל
צעד  כל על שיחות לו כרו האלו והזדים אותו, הפריעו
אלוקי  וד' הממשלה, לפני שקר של במלשינות וצעד
להצילו  רעה עת בכל לימינו עמד יצחק ופחד אברהם
של  והסתכלותם השגיחתם רוב ואחרי נפשו, משופטי
ידי  על ידיו מעשי בכל מהממלכה, "הפאליט־אטדעל"
לדעת  נוכחו אגענטן", "טאינא בהודע רצונם עושי
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הרי úåéäìיותר, ìåëé חסרון ùôðãבזה úåéøîåçäù
äáäàá ÷øå ,'åë ïééãò åô÷úáå åîå÷îá àåä úéîäáä
úéîäáä ùôðá úåùéìç ìòåô áìä úåìâúäá äàøéå
ùôðã ùâøåîäå éøîåçä ìèéá íâå åúåéøîåç ùìçðù

.øçà íå÷îá øàåáîù åîëå 'åë úéîäáä
ïë ìòåהיא ïéçåîãשהמסקנה äãåáòá ÷ôúñäì ïéà

áìáù äàøéå äáäàá äãåáòä úåéäì êéøö íà éë ãáì
,'åë

íðîàחשיבות יש  הבהמית הנפש בירור שמצד אף –
הרי למידות , éåìéâäגדולה ãöîהאור ìåãâשל ïåøúé ùé

ïéçåîáהמידות íäáעל øéàî ìåèéá úðéçáá íúåéäìã
èòîúî úåàéöî úðéçáá íúåéäì úåãîäå ,øåà éåìéâ
ïéçåîá åîë ììë éåìéâá íäá øéàî åðéàù øåàä íäá

.'åë
'מטה'. והמידות 'מעלה ' נחשבים המוחין כן , ועל

.øåöé÷
úðéçáá íä éøä íéìëá úåøåàä úåùáìúä éãé ìò äðäå
çë ùôðä úåçëá åîëå ,äèîå äìòîã úå÷ìçúä

ïééãò úèùôåî äãå÷ð úðéçáá äìëùää àéäù äîëçä
,äâùä àéäù äðéáä çëå ,øåàä íöò úå÷ã äá øéàî
úéöîúä úãå÷ðáå) äîëçáù øåàä ìò úîìòî àéä éøä

(ùâøåîá àåä ìáà øåàä íöò úå÷ã øéàî
à÷åã úòãä éãé ìò ïéàá ïëìå ,åîöò ùâøä ïä úåãîäå
äî äöåøù ,ïåöø íà éë äãî äðéà úåéîöò äáäàå
áåèù äî ÷ø äöåøù àåä äãîäå ,åúåäîå åîöò àåäù
.íöòäá ñôåú ïåöøäå úåàéöîäá ñôåú äãîä ïëìå ,åì
äîå ,äáäà àìá ïåöø úåéäì ìåëéå ,úåéðçåøá àåä ïëå

ãîäî ÷ø åäæ ïéçåîäî ïéàá úåãîäùíùå ,ïéçåîáù úå
àåäå ,áåè åìä ùâøä úåãîáå ,áåèä íöò ùâøä ÷ø àåä
àåä úåãîä úåøøåòúä ïëìå ,áåè éì íé÷ìà úáø÷ ïéðò
úåìòôúä úðéçáá ïäå ,ïéçåîä úåîìòúä øçàì à÷åã
ìåèéáä ø÷éò ïë íâ ïéçåîáå èåòéîá íäá øåàä ïëìå

,äîëçá
àåä äæ éãé ìòù úåìâúäá úåãî åéäéù çøëäá äãåáòáå

.úéîäáä ùôðã ïå÷éúä àåä äæ éãé ìòå ,úåöîä íåé÷
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העבודה  הדעת, העמקת ע"י הבל. של  בטענות ומתחיל לאדם, רע לעשות היצה"ר כוונת
וג  ח"ו, צער מתוך גם קוראיו, לכל ה' קרוב שלם. בלב אלה תהיה בגלל טוב, מרוב ם

לתורה. עתים קביעות ע"י באמת, אותו הקוראים

e‰ÊÂ הּבהמית ּׁשהּנפׁש מה ּברּוחנּיּות, מצרים ּגלּות ¿∆ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
האלקית. הּנפׁש את ּומּקיפים סֹובבים הרע ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהּיצר
לעּנֹותם, ּבׁשביל היה עּקרּה הרי מצרים ּדבגלּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּוכׁשם
ּביׂשראל  עבדּו הּמצרּיים אׁשר העבֹודה ּכּונת ּדכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָוהינּו
כן  ּכמֹו הּנה ּגּופם, לׁשּבר היתה ּדכּונתם ,ּבפר ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא
ּומּדיח  ׁשּמסית הרע הּיצר ּדכּונת ּברּוחנּיּות מצרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבגלּות
אל  רע לעׂשֹות ּבׁשביל הּוא הּיׁשר מּדר האדם ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאת
להרע  הּוא ּכונתֹו ּדכל רע, מלא הּוא הרע ּדהּיצר ְְְְֵֶַַַָָָָָָָָָָָָהאדם,
ׁשאנּו ּוכמֹו הרע, טבעֹו עצם מּפני והּוא האדם, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָאל
ואֹוהבים  טֹובים אנׁשים יׁש אדם ּבני ּבטבעי ּדגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָרֹואים
הּוא  אם ּגם לזּולתם, טֹובה לעׂשֹות ונהנים אדם, ּכל ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָאת
ּבצרת  חסֿוׁשלֹום ּומצטער טֹובתֹו ּדֹורׁש הּוא מּכירֹו ְְְִִֵֵֵַַַַָָָאינֹו
רעים  ׁשהם אנׁשים ויׁש חברֹו, ּבטּוב וׂשמח ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָחברֹו,
ׁשל  ּבטֹובתם ׁשּמצטערים סדֹום אנׁשי ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוחּטאים,
עצם  מּפני והּוא חסֿוׁשלֹום, ּבצרתם ונהנים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאחרים,
מהּותֹו ּבעצם רע ׁשהּוא הרע הּיצר הּוא ּכן הרע, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטבעם

רז"ל  ּוכמאמר אֹותֹו, ׁשּיענׁשּו ּבכדי האדם ּברעת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחפץ
טז) ּבתרא מלא(ּבבא הּוא הרע, הּיצר הּוא הּׂשטן, "הּוא ְְֵֶַַַַַָָָָָָָ

מּדר האדם את ּומּדיח הּמסית ּבעצמֹו ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמות",
הּוא  ּכ ואחר ה', מצוֹות על לעבר אֹותֹו ּומסית ְְֲִִֵַַַַַָָָֹהּיׁשר,
עׂשה, אׁשר החטאים ּכל על האדם על מקטרג ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָּבעצמֹו
ּביּסּורים  האדם את לענׁש רׁשּות לֹו יּתנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁש
הרע  הּיצר אׁשר והאפן רחמנאֿלּצלן. ּומרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹקׁשים
ּגדֹולה, ּבאּמנּות הּוא רע, לעׂשֹות האדם את ְְֲִֵֶַָָָָָָֻמסית
ּתֹורה, ילמד וׁשּלא ּבצּבּור יתּפּלל ׁשּלא מסיתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשּבתחּלה
והראיה  ּכן, אינֹו ׁשהאמת זמן, לֹו ׁשאין ּבטענֹות ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּכל
לֹו אין ּתֹורה לּמּוד ועל זמן לֹו יׁש ּבטלים ּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָׁשעל
רחמנאֿלּצלן, ּדחי אל מּדחי האדם את מֹולי וכה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹזמן,
ויציאת  לגמרי. זרה ׁשהיא עבֹודה לעבד לֹו ׁשאֹומר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשּבּמח  ּדהּׂשכל והינּו והּגבּול, הּמצר הסרת הּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹמצרים
את  "ּדע וזהּו מּמׁש, ּבפעל טֹובֹות ּבמּדֹות ּבּלב ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמאיר
אז  ההתקּׁשרּות, הּוא הּדעת העמקת ּדענין ,"אבי ְְְְֱֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹאלקי
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ּבּונדען  פאר זיין זאהלען הארץ ּדי אּון קאּפ ולפעל,טז ּדי ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ
הּדעת, מח ּפעּלת וזהּו ׁשלם. ּבלב העבֹודה הּוא ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹֻואז
"קרֹוב  וזהּו טֹוב. ּבפעל ּבעבֹודה ּתביא ׁשּבּמח ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּדהּׂשגה
והן  טּוב, מרב ה' אל הּקֹוראים הן קראיו", לכל ְְְְִֵֵֵֶַָָֹֹה'

לפי  והּוא חסֿוׁשלֹום, ויּסּורים צער מרב ה' אל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹהּקֹוראים
ּבּתֹורה, העבֹודה ידי על ּבאמת אֹותֹו הּקֹוראים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש
קרֹוב  זה ידי על הּנה לּתֹורה עּתים ׁשּקֹובעים זה ידי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעל

והצלחה. ּברכה ׁשפע להם להׁשּפיע קֹוראיו לכל ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָה'

v"xz fenz b"i a"i
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•
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ÊÈ‰ÂËÏ‡ Á"‡¯ (·) ·˙ÎÓ
(Í˘Ó‰) .· ·˙ÎÓ

החלי: וזאת
מתחלת  עוד ביותר המקורבים אנ"ש פחדנו פחד
יש  אמנם לדבר, ראיה אין אם תרפ"ז משנת השנה
ההוא  השנה ראש של ראשון ביום לדבר, זכר
צדיק  אותו של מפיו נזרקה המיצר" "מן בהפסוקים
התיבות  לעז בלשון הלב  מעומק ורמה מרה באנחה
"יעשקוני  של התיבות קודם כמדומני געוואלד" "איי
בזה  הרגישו ביותר, רגש בעלי סגולה יחידי זדים",
לא  הזאת החדשה במלה התחשבו ויגונם צערם ולרוב
שעה  באותה לרוחם מעצור היה לא אך בלבבם רק
רוב  על בפי ליחה והיתה לאחרים גם להשיחנה ממש
ולכל  אז, שליט"א רבינו של בהמנין המתפללים העם
הזה  הפלא לבלוע היה קשה בפרט, ואחד אחד
והיודע  אליו הקרוב כל כי בשתיקה, עליו ולעבור
בשיחת  אף השנה, כל בכלל בדבריו בזהירותו ומכיר
אחת  מלה אף מפיו הוציא לא שמעולם שלו, חולין

ל  הפלאה של בליטה איזהו בה שתהיה זולתו פני לפני
ובפרט  הנוראים, בימים וכמה כמה אחת על השומע.
התקיעות, שקודם הפסוקים באמצע דר"ה א' ביום
בה, יש "רמז" ספק בלי כי לכל היה הדבר וכמובן
לבבו  רגשי כפי עצמו בפני אחד כל חשב פחדא ובהאי
גברא  האי גם כי נודעתי רב  זמן לאחר הבנתו. וכפי
יתיב  פחדא בהאי בעצמו שליט"א הקדוש רבינו רבה
אני  מפורש שמענו כאשר תרפ"ז שנת מתחלת
הגאולה  קודם בקאסטראמא הקדוש מפיו והרא"ד
איך  האב תרפ"ז "פאר ממש באות אות בזה"ל שאמר
משער  ניט איך האב זיך אף געשראקען, שטארק זיך
תרפ"ז  (על חסידים" וועגן איך האב גיטראכט געווען,
אודות  חשבתי שיערתי, לא עצמי על מאד, פחדתי
זוכר  אשר לי סיפר האלו הדברים בגמרו חסידים),
בסוף  אשר מספרה) זוכר (איננו אחת שנה הוא
נבג"ם  הגדול רבינו אביו לו אמר ההיא השנה ואחרית

השנה  של כלותה על יחכה עינים "בכליון אשר
תרפ"ז  של מהפחד הנ"ל לדבריו ובהוספה הזאת"
האב  איך "איידער הדברים: באלה  עוד הוסיף
געקומען  אן מיר איז תהלים זאגן הייבן אן געהייסן
להתחיל  שהוריתי (לפני שווער" זייער שווער, זייער
בקושי  רב , בקושי הדבר לי עלה תהלים, באמירת
והשיב  תהלים, לאמר צוויתנו "מתי"? שאלתיו רב ).
אשר  אנ"ש לכל וידוע גלוי הלא וזאת שמח"ת ביום
ולצוות  לבקש הרבה הרבה אשר תרפ"ז בשנת הי'
ואתר  אתר בכל המנינים בכל לאמור ההוא, בשמח"ת
על  נחלקו כאשר תהלים" "יום התפלה אחר יום בכל
התהלים. אחר קדיש ולאמר במנין ודוקא ימים, חדש
אומר  שאני בזה אני יוצא אם בשמח"ת אז ושאלתיו
שקודם  שהתהלים וענה התפלה, קודם תהלים
הק' דבריו כל היו ובכלל חצות, לתיקון שייך התפלה
ונדכא, נשבר ובלב  מרירות, ברוב ההוא שמח"ת ביום
עבים  עננים תרפ"ז החורף ימי ובכל הלילה, עד
טעמים  שום הודע בלא שי' אנ"ש כל ועל עליו, נפרשו
ביתרון  הי' נרגש ורעד יראה מה. ומפני למה? מדוע?
על  ינוח ולא ישקוט לא ולילה יומם הזה, בזמן בביתו
באמת  כי ואם הקדושה, עבודתו של וצעד צעד כל
עבד  נשיאותו מתחילת תר"ף משנת שנים השבע
והעיקר  המדינה בכל הדת בהחזקת עבודתו את רבינו
לבחורי  וישיבות לתשב"ר חדרים והתייסדות בהחזקת
ולא  חלף לא העת ובכל לכל, ומפורסם כידוע חמד,
"רשעים" מהקשר מכשול בלא אחד יום עליו עבד

לד' וחטאים רעים ואנשים לרעה "בונד" הבדלו אשר
הם, רק הם אשר "יעווסעקציא" ישראל שבטי מכל
צעד  כל על שיחות לו כרו האלו והזדים אותו, הפריעו
אלוקי  וד' הממשלה, לפני שקר של במלשינות וצעד
להצילו  רעה עת בכל לימינו עמד יצחק ופחד אברהם
של  והסתכלותם השגיחתם רוב ואחרי נפשו, משופטי
ידי  על ידיו מעשי בכל מהממלכה, "הפאליט־אטדעל"
לדעת  נוכחו אגענטן", "טאינא בהודע רצונם עושי
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ואיזו  יחס שום שליט"א לרבינו לו אין אשר ברור
הוא  אין וכי בכלל, שלהם לפאליטיקא שייכות
"תורה  לבד עניניהם בכל להם מנגד שום שליט"א
שום  ואין להם, גם איכפת לא באמת אשר ומצות"
הן  ולהכריח להפריע הממשלה בחוקי ודין חוק
ולולא  דת, על לעבור ציבורים והן היחידים
בקירות  הצרעת נגע  פשתה אשר ה"יעווסעקציא"
יכולים  הי' בעצמה, הממשלה מצד אז כי ישראל,
בריש  ית' מצותיו ולקיים ברבים גם ד' תורת ללמד

גלי.
ונוכחו  ראו האלו הרשעים אשר אחרי והנה
הוא  אשר בכל אתו ד' באמת וכי לו יכלו לא כי לדעת
החדרים  המקואות, מדרש, הבתי מהרסים הם עושה,
אתם  התחשב מבלי שליט"א הקדוש והוא והישיבות
המקואות, מדרש, הבתי מחדש בונה והריסתם
להעבירו  גמורה החלטה והחליטו והישיבות החדרים
להפיק  כל ויאזרו תהיה, לא היו לגמרי, העולם מן
חזקה  וביד שקר של בעלילות עקלתהון בדרך זממם,
שמעון  לא אשר והבל תהו של דברים עליו ויחפאו
בחירופים  ד' עדת בעדתו וישחיתו וירעו מעולם אוזן
ירקב  רשעים ושם ונפשם רוחם תשפך וגידופים,
הי' ונרגש ניכר רפ"ז, הזה בחורף הרעה ועברתם
זמן  לאחר לנו נתוודע וכאשר שאת, ויתר בתוספות
ויאספו  עליו ולהתנכל להתייעץ ביניהם אסיפות עשו
להלשין  ושקר מרמה של (חומר) "מאטעריאל" לפני
המזכיר  ונאסר נתפס חורף ובאותו מצוא בעת עליו
של  עלילה עם אד"ם הר' ידידנו שליט"א רבינו של
בכפם. ועול חמס לא על מאנ"ש יחידים עוד עם שוא
מרגלים  בביתו היו הסעודה בעת כסלו בי"ט
כמנהגו  ידבר אשר את לשמוע מאתם משולחים
אולי  ד', לעבודת אנ"ש לבבות לעורר עתיקים דברים
יוכלו  אשר כאלו דברים הק' מפיו מה ישמעו
החורף  וכל לרגליו, רשת ולהכינם להפכם בערמתם
ספרו  ונכנס, היוצא כל את לידע ביתו את שמרו הזה
היוצא  הגה כל כמעט וידעו ממש צעדיו את ומנו

אח"כ. לנו נתוודע כאשר מפיו,
ברוחו  זה בכל והרגיש ידע שליט"א ורבינו
ופחדנו. ידענו ביותר המקורבים אנחנו וגם הטהורה
רבינו  נסע ראשון אדר בחדש ההוא בחורף

על למאסקוו  אני והייתי הכלליים, עניניו ע"ד ע
לברך  שלו להקופע ובכניסתי ללוותו הוואקזאל
תהלים  קפיטל "א בזה"ל נפשו במר לי אמר ולהתברך
(פרק  תהלים" קפיטל א מיר פאר זאגט  ניט, שאט
רעדה  תהלים). פרק עבורי אמרו מזיק, לא תהלים
הבנתי  ומזה האלו הדברים מפיו בשמעי אחזתני
אשר  שליט"א הוא יודע וכי אותו המלוים הפחדים

לפי  נפשו למסור הוא מחויב אך בסכנה ראשו מכניס
עליהם  אשר תחתיו אחרים לו ואין הקדושה, דעתו
ראינו  הצד מן כולנו אנחנו גם הלא כי לסמוך, יוכל
ובנה  החזיק אשר המיוחד האחד הוא רק אשר בחוש
חו"ש  הוא לא ואם במדינתנו יעקב בית הריסת את
אין... אם כי ארצנו מיהודי תורה נשתכחה כבר אזי
תומכי' אותם, המחזיקים עם החדרים וכל חיטים.
עם  וגבורתו בכוחו רק הלא במדינתנו ומלמדיהם
הק' מפיו שמעתי פעמים והרבה בהם, נפשו מסירת
לי, השייכים בענינים ועושה עוסק אני "אין בזה"ל
עניני  וכל נצטויתי, זה ועל דא"ח, ולאמר ללמוד עניני
וועד  נצרך לזאת ודתית, יהדות לכלל השייכים כללית
אשר  ישראל אלפי וראשי מהרבנים צבורי מיוחד
פעם  לא מוטל" החוב ועליהם בזה להתעסק עליהם
להתאסף  האסיף שנים השבעה במשך שתיים ולא
גדולות  היותר מהעיירות הראשים הרה"ג־ן את אתו
עליהם  הם יקבלו כי ותחנונים בבקשה אליהם ויפנה
להם  יהי' גם והוא הזו, הקדושה והעבודה העול,
הזה  בעול ישאו שהם ורק הנצרך עת בכל לעזרה
מדרש  בתי בעניני האומללים אחינו עבור לדאוג
דאבונו  לרוב אך מקואות, ישיבות, לתשב"ר חדרים
לקבל  רק לא התרצה, לא מהם אחד גם אין ויגונו,
לפני  התנה תנאי גם אך וההתעסקות, העבודה עליו
יש  כי חו"ש יוודע ולבל יקרא, לא שמו גם כי רבינו
גם  קשה ובאמת האלו. להענינים שייכות איזו לו
לזה  רצונם העבר על חלילה לחייבם ובפרט לבקרם
הזאת  העבודה אל בקרוב לגשת ירא אחד כל כי
מה"יעווסעקציא" לפניו העומדת הסכנה ידעו אחרי
כי  הדבר, מובן מסכן. הוא ממש בנפשו וכי הארורה
רצונו  נגד גם שליט"א רבינו הי' מוכרח סוף כל סוף
הכבדה  והמשא העול כל לבדו עליו לישא וחפצו
מבלי  ממש רגע בכל הטהורה נפשו את לסכן הזאת,
ג"כ  בזה אשר בפועל, נפש מסירת זה כי התחשב
אהוביי  אתם שמעתם באזניכם כאשר רצה לא בטח
אבינו  אברהם שבין ההפרש הקדוש מפיו יחדיו אתי
ע"ה  אבינו אברהם עקיבא, לר' נפשו במסירת ע"ה
ית' אלקותו לפרסם רק ורצה כלל במס"נ רצה לא
ר' אבל ממילא, בדרך הי' והמס"נ ה' מצות ולקיים
רצה  לא שליט"א הק' רבינו גם וכן בזה, רצה עקיבא
מישראל  תורה תשכח שלא להציל אך אופן, בשום
כוונה  בלא אך ממילא בדרך ג"כ ממש נפשו מסר ח"ו
אשר  מכל כלל גדול פחד לו גם הי' וכן לזה. ורצון
תרפ"ז, בשנת ובבירור בכלל מזה וידע יום. בכל עשה
בד"ה  בל"ג במאסקווע אמר אשר מהדא"ח וכנראה
ושם  לכך. הי' מוכן אשר רפ"ז, בחורף היהודים, וקבל
יכסה  החשך אשר דבזה"ג בפירוש אמר הנ"ל בדא"ח
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ומעכבים  המונעים והסתרים העלמות בריבוי ארץ
להפוך  מלמעלה כח נותנים דוקא אז התורה לימוד
ונדכא" נשבר "לב  כתית וע"י לאור, החשך את
"והילדים  בכח דוקא והכל העצמי, למאור מגיעים
בית  של תינוקות ואסיפת קהלת ע"י ד'" לי נתן אשר
ועקרא  יסוד שהוא ברבים, תורה אתם ללמוד רבן
ענין  תכלית דזהו בפועל מסנ"פ ע"י דכולא, שרשא
את  אתם זוכרים אהוביי בטח לזככו. לבררו הגלות
המאמר  אחרי פחדנו אשר והפחד אז, התרגשותנו
בפועל" "מס"נ ברורים דברים שמענו אשר הזה
רק  לא אתו, להלחם כנגדו, יצאו הזה בהחורף
בורות, ויחפרו במחתרת באו מימין גם אך משמאל,
הקהלה", "ראש ובראשם דל"ג הקהלה היא הלא
הרך  אליו בא במרמה תרפ"ה קיץ בסוף עוד מתחלה,
הוא  רוצה כי ויאמר לבו, את לגנוב לרמותו הזה,
רואה  אשר אחרי במדינתנו, יעקב בית הריסת לבנות
הדת  עניני כל וכי בארצנו, העזובה רבה כי הוא
עוד  אשר והמעט ויום, יום בכל מטה מטה יורדים
היושב  הוא ויתעורר גדולה. בסכנה ג"כ הוא קיים
במדינתנו  הגדולות העיירות לכל לנסוע הזה ראש
אלפי  ראשי ועם הרה"ג־ן כל עם להתייעץ להתראות
עליו  מקבל הוא וגם מתרדמתם, לעוררם ישראל
רבנים" "אסיפת בל"ג לעשות מהממשלה רשיון לקבל
בזה  הוא ובטוח כללית" "כנסיה הם קראו כאשר או
חוק  כי לל"ג להקהילם רשות יתנו ספק בלי אשר
כבר  כאשר הממשלה, של בהקאדעקס הוא מפורש
והגלחים, להכומרים כזה רשיון במאסקווע נתנו
ואנחנו  באמונתם, רבים תיקונים ועשו התאספו וכבר
שלובי  יושבים ויראתינו פחדינו מרוב ישראל עם
הוא  והלא הדת? לטובת מאומה עושים ואינם זרוע
במעשה  חפשי הוא באמת כי אם ראש היושב בעצמו
מחלל  טריפות, אוכל "ארתידאקס" איננו המצות
תמים  סברו לפי באמת אבל זקנו" "מגלח שבתות,

ה  ולבו בדעות ובתורתו, בד' דבריו לפי הוא מאמין וא,
אשר  הוא ומופת ואות ודתו, עמו אוהב בקרבו תם
הנקרא  הלענינגראדי בוועד ראש ליושב נבחר
הראב"ד  עם תמיד לו אחת ודעה "רעליגיאזניא"
להאמין  ויוכיח יורה זה כל אשר בל"ג שי' הרד"ט
בעצמו  הוא דין עורך גם הטהורה, ובכוונתו בדבריו
להכנסי' דבריו, ולפי דמדינה, החוקים כל יודע
לכאורה  אשר במאסקווע לא להיות הזאת הגדולה
הצענטער  שם כי שם רק להיות צריכה היתה
(גיאוגרפית) געאגראפיצעסקא היא וקרובה (המרכז)
הבכורה  משפט לה כי בלינינגראד אך העיירות, לכל
דהמדינה, ישראל מכלל ענינים לכל קדמוניות משנים
הוא  הלא וגם הרד"ט הישיש הגאון לכבוד וגם

ובכלי  חנף בשפתי ל"ג, דקהלת ראש היושב המחולל
רבינו  את לרמות בא דעת הגונב הוא אשר מרמה
הרה"ג  לב  את לגנוב בידו עלתה כאשר שליט"א
עיניים  הזה, הדבר הוא כן לא אבל בל"ג, הראב"ד
צלולה  ודעת אלקים לו ברא טהור לב  לו, פקוחות
לב  ממעיין כי האמין לא חכמתו וברוב וקדושה,
עוד  רצה לא וגם וטהורים, חיים מים יצאו טהור
הרמתה  ותשובתו ישראל, כל לעיני נבלתם את לגלות
ואם  איש לכל מאמין בטבעי אני כזאת, היתה אליו
בכלל  אעפי"כ, הוא, טהור כולו כי דבריכם לפי גם
פרטים, טעמים בלי ראשונה בהשקפה בזה חפצי אין
"העדר  על סתירתה ולהעמיד לדחותה רצוני אין אך
מעשה  לו וספר נבג"מ, אאדמו"ר עשה כאשר רצוני"
לפני  מוקדמת אסיפה שם היתה אשר מווארשא
הגערער, אדמו"רים משלשה שנים הרבה
עדן, נשמתם הגדול, רבינו ואביו הראדזמינער,
ע"ד  השאלה אז דנו ושלשתם עלינו, יגן וזכותם
טרם  ועוד להרבנים. בפולין אז הכריחו אשר ה"צענז"
הענין  לטוב הבונה חלקי כל את הגדול רבינו שמע
בפה  הקדוש, בפיו מפורש אמר ה"צענז" של ומעלתה
אותו  שאלו אשר ואחרי לזה. הוא גדול מנגד כי מלא
נוחה  דעתו אין מה ומפני למה? מדוע? טעמיו לבאר
"עס  הזהב בלשונו היתה, ראשונה תשובתו מזה?
נ"ע  הגערער אותו שאל זה ועל ניט" מיהר זעך ווילט
דעם  אף דען ציא  רבי "ליובאוויצער בזה"ל:
"יע" נבג"מ הגדול רבינו לו והשיב  איהר?" שטעלט
משקל  וויסענדיק'ן ניט מיין אף שטעל איך
כי  האלו, יסודות על וועלין" "ניט הראשון'דיקן
הרמ"ח  כל עם גופו את הרגיל ומעודו מקטנותו
וגם  ד"ת, עפ"י לו אסור אשר את לחפוץ לא אבריו
ואבר  אבר כל לרצות ורצון בחפץ כלים יהיו אשר
הוטבע  רגילותם ברוב אבר לאותו השייכה בהמצוה
מאמין  הנני אשר עד אצלו, לטבע ונעשה בגופו הענין
טאקע  מען דארף ניט, זיך ווילט עס "אז להגוף לו
ברוב  שליט"א רבינו גמר הסיפור ואחרי וועלן" ניט
אך  טאטע" דער וויא זאגן ניט וועל "איך ענוותנותו
במדינתנו  עכשיו היא גדולה סכנה האנושי, שכל עפ"י
הרבה  בהפסדה, אני ורואה פומבית" "אסיפה לעשות
מנגד  אינני אבל נבראה שלא לה וטוב מבשכרה יותר
ישראל  אלפי וראשי הרה"ג־ן של התראותם לכלל
לזה, וקריאה פרסום שום בלי ידברו רעהו את ואיש
דל"ג, בהקהלה חבל שיקח מרבינו היו"ר בקש אח"כ
לו  השיב  זה על ה"אזעט", נגד קורא בקול ושיצא
ראשי  את הכנסתי ולא התערבתי לא מעולם כי רבינו
ולראי' עניני זה ואין בתוכה דר אני אשר העיר בעניני
שם  לי היה לא עתה, באתי משם אשר בראסטאוו כי
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואיזו  יחס שום שליט"א לרבינו לו אין אשר ברור
הוא  אין וכי בכלל, שלהם לפאליטיקא שייכות
"תורה  לבד עניניהם בכל להם מנגד שום שליט"א
שום  ואין להם, גם איכפת לא באמת אשר ומצות"
הן  ולהכריח להפריע הממשלה בחוקי ודין חוק
ולולא  דת, על לעבור ציבורים והן היחידים
בקירות  הצרעת נגע  פשתה אשר ה"יעווסעקציא"
יכולים  הי' בעצמה, הממשלה מצד אז כי ישראל,
בריש  ית' מצותיו ולקיים ברבים גם ד' תורת ללמד

גלי.
ונוכחו  ראו האלו הרשעים אשר אחרי והנה
הוא  אשר בכל אתו ד' באמת וכי לו יכלו לא כי לדעת
החדרים  המקואות, מדרש, הבתי מהרסים הם עושה,
אתם  התחשב מבלי שליט"א הקדוש והוא והישיבות
המקואות, מדרש, הבתי מחדש בונה והריסתם
להעבירו  גמורה החלטה והחליטו והישיבות החדרים
להפיק  כל ויאזרו תהיה, לא היו לגמרי, העולם מן
חזקה  וביד שקר של בעלילות עקלתהון בדרך זממם,
שמעון  לא אשר והבל תהו של דברים עליו ויחפאו
בחירופים  ד' עדת בעדתו וישחיתו וירעו מעולם אוזן
ירקב  רשעים ושם ונפשם רוחם תשפך וגידופים,
הי' ונרגש ניכר רפ"ז, הזה בחורף הרעה ועברתם
זמן  לאחר לנו נתוודע וכאשר שאת, ויתר בתוספות
ויאספו  עליו ולהתנכל להתייעץ ביניהם אסיפות עשו
להלשין  ושקר מרמה של (חומר) "מאטעריאל" לפני
המזכיר  ונאסר נתפס חורף ובאותו מצוא בעת עליו
של  עלילה עם אד"ם הר' ידידנו שליט"א רבינו של
בכפם. ועול חמס לא על מאנ"ש יחידים עוד עם שוא
מרגלים  בביתו היו הסעודה בעת כסלו בי"ט
כמנהגו  ידבר אשר את לשמוע מאתם משולחים
אולי  ד', לעבודת אנ"ש לבבות לעורר עתיקים דברים
יוכלו  אשר כאלו דברים הק' מפיו מה ישמעו
החורף  וכל לרגליו, רשת ולהכינם להפכם בערמתם
ספרו  ונכנס, היוצא כל את לידע ביתו את שמרו הזה
היוצא  הגה כל כמעט וידעו ממש צעדיו את ומנו

אח"כ. לנו נתוודע כאשר מפיו,
ברוחו  זה בכל והרגיש ידע שליט"א ורבינו
ופחדנו. ידענו ביותר המקורבים אנחנו וגם הטהורה
רבינו  נסע ראשון אדר בחדש ההוא בחורף

על למאסקוו  אני והייתי הכלליים, עניניו ע"ד ע
לברך  שלו להקופע ובכניסתי ללוותו הוואקזאל
תהלים  קפיטל "א בזה"ל נפשו במר לי אמר ולהתברך
(פרק  תהלים" קפיטל א מיר פאר זאגט  ניט, שאט
רעדה  תהלים). פרק עבורי אמרו מזיק, לא תהלים
הבנתי  ומזה האלו הדברים מפיו בשמעי אחזתני
אשר  שליט"א הוא יודע וכי אותו המלוים הפחדים

לפי  נפשו למסור הוא מחויב אך בסכנה ראשו מכניס
עליהם  אשר תחתיו אחרים לו ואין הקדושה, דעתו
ראינו  הצד מן כולנו אנחנו גם הלא כי לסמוך, יוכל
ובנה  החזיק אשר המיוחד האחד הוא רק אשר בחוש
חו"ש  הוא לא ואם במדינתנו יעקב בית הריסת את
אין... אם כי ארצנו מיהודי תורה נשתכחה כבר אזי
תומכי' אותם, המחזיקים עם החדרים וכל חיטים.
עם  וגבורתו בכוחו רק הלא במדינתנו ומלמדיהם
הק' מפיו שמעתי פעמים והרבה בהם, נפשו מסירת
לי, השייכים בענינים ועושה עוסק אני "אין בזה"ל
עניני  וכל נצטויתי, זה ועל דא"ח, ולאמר ללמוד עניני
וועד  נצרך לזאת ודתית, יהדות לכלל השייכים כללית
אשר  ישראל אלפי וראשי מהרבנים צבורי מיוחד
פעם  לא מוטל" החוב ועליהם בזה להתעסק עליהם
להתאסף  האסיף שנים השבעה במשך שתיים ולא
גדולות  היותר מהעיירות הראשים הרה"ג־ן את אתו
עליהם  הם יקבלו כי ותחנונים בבקשה אליהם ויפנה
להם  יהי' גם והוא הזו, הקדושה והעבודה העול,
הזה  בעול ישאו שהם ורק הנצרך עת בכל לעזרה
מדרש  בתי בעניני האומללים אחינו עבור לדאוג
דאבונו  לרוב אך מקואות, ישיבות, לתשב"ר חדרים
לקבל  רק לא התרצה, לא מהם אחד גם אין ויגונו,
לפני  התנה תנאי גם אך וההתעסקות, העבודה עליו
יש  כי חו"ש יוודע ולבל יקרא, לא שמו גם כי רבינו
גם  קשה ובאמת האלו. להענינים שייכות איזו לו
לזה  רצונם העבר על חלילה לחייבם ובפרט לבקרם
הזאת  העבודה אל בקרוב לגשת ירא אחד כל כי
מה"יעווסעקציא" לפניו העומדת הסכנה ידעו אחרי
כי  הדבר, מובן מסכן. הוא ממש בנפשו וכי הארורה
רצונו  נגד גם שליט"א רבינו הי' מוכרח סוף כל סוף
הכבדה  והמשא העול כל לבדו עליו לישא וחפצו
מבלי  ממש רגע בכל הטהורה נפשו את לסכן הזאת,
ג"כ  בזה אשר בפועל, נפש מסירת זה כי התחשב
אהוביי  אתם שמעתם באזניכם כאשר רצה לא בטח
אבינו  אברהם שבין ההפרש הקדוש מפיו יחדיו אתי
ע"ה  אבינו אברהם עקיבא, לר' נפשו במסירת ע"ה
ית' אלקותו לפרסם רק ורצה כלל במס"נ רצה לא
ר' אבל ממילא, בדרך הי' והמס"נ ה' מצות ולקיים
רצה  לא שליט"א הק' רבינו גם וכן בזה, רצה עקיבא
מישראל  תורה תשכח שלא להציל אך אופן, בשום
כוונה  בלא אך ממילא בדרך ג"כ ממש נפשו מסר ח"ו
אשר  מכל כלל גדול פחד לו גם הי' וכן לזה. ורצון
תרפ"ז, בשנת ובבירור בכלל מזה וידע יום. בכל עשה
בד"ה  בל"ג במאסקווע אמר אשר מהדא"ח וכנראה
ושם  לכך. הי' מוכן אשר רפ"ז, בחורף היהודים, וקבל
יכסה  החשך אשר דבזה"ג בפירוש אמר הנ"ל בדא"ח
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ומעכבים  המונעים והסתרים העלמות בריבוי ארץ
להפוך  מלמעלה כח נותנים דוקא אז התורה לימוד
ונדכא" נשבר "לב  כתית וע"י לאור, החשך את
"והילדים  בכח דוקא והכל העצמי, למאור מגיעים
בית  של תינוקות ואסיפת קהלת ע"י ד'" לי נתן אשר
ועקרא  יסוד שהוא ברבים, תורה אתם ללמוד רבן
ענין  תכלית דזהו בפועל מסנ"פ ע"י דכולא, שרשא
את  אתם זוכרים אהוביי בטח לזככו. לבררו הגלות
המאמר  אחרי פחדנו אשר והפחד אז, התרגשותנו
בפועל" "מס"נ ברורים דברים שמענו אשר הזה
רק  לא אתו, להלחם כנגדו, יצאו הזה בהחורף
בורות, ויחפרו במחתרת באו מימין גם אך משמאל,
הקהלה", "ראש ובראשם דל"ג הקהלה היא הלא
הרך  אליו בא במרמה תרפ"ה קיץ בסוף עוד מתחלה,
הוא  רוצה כי ויאמר לבו, את לגנוב לרמותו הזה,
רואה  אשר אחרי במדינתנו, יעקב בית הריסת לבנות
הדת  עניני כל וכי בארצנו, העזובה רבה כי הוא
עוד  אשר והמעט ויום, יום בכל מטה מטה יורדים
היושב  הוא ויתעורר גדולה. בסכנה ג"כ הוא קיים
במדינתנו  הגדולות העיירות לכל לנסוע הזה ראש
אלפי  ראשי ועם הרה"ג־ן כל עם להתייעץ להתראות
עליו  מקבל הוא וגם מתרדמתם, לעוררם ישראל
רבנים" "אסיפת בל"ג לעשות מהממשלה רשיון לקבל
בזה  הוא ובטוח כללית" "כנסיה הם קראו כאשר או
חוק  כי לל"ג להקהילם רשות יתנו ספק בלי אשר
כבר  כאשר הממשלה, של בהקאדעקס הוא מפורש
והגלחים, להכומרים כזה רשיון במאסקווע נתנו
ואנחנו  באמונתם, רבים תיקונים ועשו התאספו וכבר
שלובי  יושבים ויראתינו פחדינו מרוב ישראל עם
הוא  והלא הדת? לטובת מאומה עושים ואינם זרוע
במעשה  חפשי הוא באמת כי אם ראש היושב בעצמו
מחלל  טריפות, אוכל "ארתידאקס" איננו המצות
תמים  סברו לפי באמת אבל זקנו" "מגלח שבתות,

ה  ולבו בדעות ובתורתו, בד' דבריו לפי הוא מאמין וא,
אשר  הוא ומופת ואות ודתו, עמו אוהב בקרבו תם
הנקרא  הלענינגראדי בוועד ראש ליושב נבחר
הראב"ד  עם תמיד לו אחת ודעה "רעליגיאזניא"
להאמין  ויוכיח יורה זה כל אשר בל"ג שי' הרד"ט
בעצמו  הוא דין עורך גם הטהורה, ובכוונתו בדבריו
להכנסי' דבריו, ולפי דמדינה, החוקים כל יודע
לכאורה  אשר במאסקווע לא להיות הזאת הגדולה
הצענטער  שם כי שם רק להיות צריכה היתה
(גיאוגרפית) געאגראפיצעסקא היא וקרובה (המרכז)
הבכורה  משפט לה כי בלינינגראד אך העיירות, לכל
דהמדינה, ישראל מכלל ענינים לכל קדמוניות משנים
הוא  הלא וגם הרד"ט הישיש הגאון לכבוד וגם

ובכלי  חנף בשפתי ל"ג, דקהלת ראש היושב המחולל
רבינו  את לרמות בא דעת הגונב הוא אשר מרמה
הרה"ג  לב  את לגנוב בידו עלתה כאשר שליט"א
עיניים  הזה, הדבר הוא כן לא אבל בל"ג, הראב"ד
צלולה  ודעת אלקים לו ברא טהור לב  לו, פקוחות
לב  ממעיין כי האמין לא חכמתו וברוב וקדושה,
עוד  רצה לא וגם וטהורים, חיים מים יצאו טהור
הרמתה  ותשובתו ישראל, כל לעיני נבלתם את לגלות
ואם  איש לכל מאמין בטבעי אני כזאת, היתה אליו
בכלל  אעפי"כ, הוא, טהור כולו כי דבריכם לפי גם
פרטים, טעמים בלי ראשונה בהשקפה בזה חפצי אין
"העדר  על סתירתה ולהעמיד לדחותה רצוני אין אך
מעשה  לו וספר נבג"מ, אאדמו"ר עשה כאשר רצוני"
לפני  מוקדמת אסיפה שם היתה אשר מווארשא
הגערער, אדמו"רים משלשה שנים הרבה
עדן, נשמתם הגדול, רבינו ואביו הראדזמינער,
ע"ד  השאלה אז דנו ושלשתם עלינו, יגן וזכותם
טרם  ועוד להרבנים. בפולין אז הכריחו אשר ה"צענז"
הענין  לטוב הבונה חלקי כל את הגדול רבינו שמע
בפה  הקדוש, בפיו מפורש אמר ה"צענז" של ומעלתה
אותו  שאלו אשר ואחרי לזה. הוא גדול מנגד כי מלא
נוחה  דעתו אין מה ומפני למה? מדוע? טעמיו לבאר
"עס  הזהב בלשונו היתה, ראשונה תשובתו מזה?
נ"ע  הגערער אותו שאל זה ועל ניט" מיהר זעך ווילט
דעם  אף דען ציא  רבי "ליובאוויצער בזה"ל:
"יע" נבג"מ הגדול רבינו לו והשיב  איהר?" שטעלט
משקל  וויסענדיק'ן ניט מיין אף שטעל איך
כי  האלו, יסודות על וועלין" "ניט הראשון'דיקן
הרמ"ח  כל עם גופו את הרגיל ומעודו מקטנותו
וגם  ד"ת, עפ"י לו אסור אשר את לחפוץ לא אבריו
ואבר  אבר כל לרצות ורצון בחפץ כלים יהיו אשר
הוטבע  רגילותם ברוב אבר לאותו השייכה בהמצוה
מאמין  הנני אשר עד אצלו, לטבע ונעשה בגופו הענין
טאקע  מען דארף ניט, זיך ווילט עס "אז להגוף לו
ברוב  שליט"א רבינו גמר הסיפור ואחרי וועלן" ניט
אך  טאטע" דער וויא זאגן ניט וועל "איך ענוותנותו
במדינתנו  עכשיו היא גדולה סכנה האנושי, שכל עפ"י
הרבה  בהפסדה, אני ורואה פומבית" "אסיפה לעשות
מנגד  אינני אבל נבראה שלא לה וטוב מבשכרה יותר
ישראל  אלפי וראשי הרה"ג־ן של התראותם לכלל
לזה, וקריאה פרסום שום בלי ידברו רעהו את ואיש
דל"ג, בהקהלה חבל שיקח מרבינו היו"ר בקש אח"כ
לו  השיב  זה על ה"אזעט", נגד קורא בקול ושיצא
ראשי  את הכנסתי ולא התערבתי לא מעולם כי רבינו
ולראי' עניני זה ואין בתוכה דר אני אשר העיר בעניני
שם  לי היה לא עתה, באתי משם אשר בראסטאוו כי
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השיב  "אזעט": ועוד העיר, של ציבור עניני עם עסק
עוד. אצלי מוזרת והשאלה זה? מה יודע אני אין לו

ג"כ  שליט"א לרבינו שאכנאוויץ ה' בא זמן לאחר
טעמם  ל"אזעט", התנגדותו בפומבי להודיע לבקשו,
אליו  פנו אשר שאכנאוויץ וה' ראש היושב של
הם  ונלחמים "ציונים" הם הוא, פשוט הנ"ל בבקשתם
לבד  שהוא מקום בכל קאלאניאזאציא לכל בכלל
להו  איכפת ולא אתם שיתאחד בערמה ובא בפלשתי'
כי  ל"אזעט" בהתנגדותו רבינו של טעמו גם בזה
חדר  אין ביהמ"ד, אין "אזעט" של בהקאלאניעס
חזירים, מגדלים מקוה, אין ושו"ב, רב  אין לתשב"ר,
האלו  הטעמים ומפני בפהרסי' ויו"ט שבת מחללים
הלא  אבל בקלקולה, שהיא כמו גדול מנגד הי' באמת
הוא  הרבה ופעל עסק ובזה תקוה, לה שיש ראה
מקואות  מדרש, בתי לבנות משולחים שלח רבינו
מצד  מכשול לו הי' ושם שו"בין לשם ושלח חדרים,
להשכיח  הרשעה, ידה פשטה אשר היעווסעקציא,
ההיא  מהשעה רצונותיו, מחוקי ולהעבירם תורתנו
שליט"א, רבינו עם ללחום הל"ג הקהילה התחילה
שהוא  בזה הי' הנלחמים אלו שבין וההבדל ההפרש
ולבו  פיו באמת, בתמימות, הלך שליט"א הקדוש
והם  גליא, בריש בפרהסיא ודוקא טוב, תמיד
והקהלות, הרה"ג־ן את מרמים בערמתם הקהילה
אומרים  בפה בלב , ואחד בפה אחד בעקלתון,
מקואות, כשר, בשר דת, עניני בכל להשתדל שכונתם
הקאמיססיא  ע"י נערך אשר ובהפרגרמה וכדומה
הנכון  מפורש כתוב שאכנאוויץ הי' בראשה אשר
"סימאנאריא" לרבנים מדרש בית לבנות עליהם אשר

תפיל  בתי לייסד חדשה. ברית חדש עם סידור עם ה
נתגלה  אשר ואחרי התורה, מן אסור אשר חדש ועוד
הקהלה  נהיתה מהקהלה, להיראים הרעה מחשבתם
ראש  היושב מחנות, לשתי והיו כמרקחת, בפנימיותה
הנשאר  המחנה והי' עשר, שלשה בערך החפשים עם
חלוקי  תמיד והי' במספרם. עשרה היראים לפליטה,
אין  אשר שבקדושה דבר ובכל הדעות, שתי בין דעות
והנה  דעות, רוב עפ"י נחלטה הלא שוות דעותיהם
באה  כללית" "הכנסי' ע"ד נכבדה הכי השאלה כאשר
כבר  אשר אחרי והיראים הלכה, לפסק הפרק על
ב"הכנסי' מוכנה אשר הגדולה הסכנה וראו ידעו
קרוב  רשיון גם כי להם ונודע להיות העתידה כללית"
היושב  נסע אשר בהנסיעה כי לדעת ונוכחו להתקבל
עם  רק ישראל עיירות בכל והזמין התראה ראש
והקמיססיא  ואתר אתר דבכל והחפשים הציונים
ציונים  מן רק מעורבת ג"כ הדעות רוב עפ"י הנבחרה
להתגדר  להיראים הניחו לא אחד מקום וגם וחפשים,
נקרא  ושמם בהקהלה בהיותם כי לנפשם, ויראו בה,

כלום  ייטיבו ולא יועילו לא אשר לבד לא עליהם
לרעות, יחליטו רבים ואחרי מנהון נפישי אינון
ושכיח  יזיקו עוד בהקהלה אתם במושבתם ואדרבה
נמצאו  בהקהלה אשר נודע העולם לכל כי רב  היזק
כל  ובטח לסמוך. יש עליהם אשר יראים הרבה
ויחליטו  הם טהורים מהקהלה היוצאים ההחלטות
מתוכה, לצאת אחת בבת והחרדים היראים כל
שאלת  אשר ההוא וביום כבודם, תחד אל שבהקהלה
של  קדושה העדה כל ונענו השלחן על כללית" "כנסי'
ראש  היושב אל ויאמרו נגדה, גדולה המחאה היראים
יוצאים  הקהלה של קלונה לנו נתגלה אשר אחרי כי
דעת  לגנוב רשות שום לכם אין ומעתה מתוכה, אנחנו
השם  הוא גנוב אשר "רעליגיאזניא" בשם הבריות
אוכלי  בלעדינו כולכם הלא אתם כי היראים, מאתנו
עם  כשר בשר עם לכם ומה שבת, ומחללי טריפות
מעליכם, סר ד' שם כי העיר דיירי כל וידעו מקואות,
בכל  להכריז ישראל לכל להודיע עלינו מוטל והחוב
ורשעתכם. ערמתכם את כנסיות ובתי המדרש בתי

את  בפומבי והודיעו הזה, הדבר את לקיים וימהרו
של  פרישותם נעשתה, אשר הקהלה של התועבה
והחרדים  היראים עמם ואתם מהקהלה הנ"ל העדה
מן  היו לא היראים גם כי עם ההמון לכל נתודע
באחד  גדולה אסיפה ויעשו עולבים, ואינם הנעלבים
את  הנאספים לכל ויודיעו דל"ג, כנסיות מבתי
הכריח  אשר והסבה מהקהלה טהור לא המקרה
אשר  כאלו קצרים ובדברים הקהלה את לעזוב אותם

להלהי  והותר די הנאספים אל אתם אש פנו בלבת ב
הבימה  מעל דברו אשר הדברים ואלה לבבם, את

סבא. ישראל עדת לפני
xirc 'c i`xi mkz`n mixgapd gk i`a dxyrd epgp`
miaiegn .dt eppi` xy` z`e dt epyi xy` z` c`xbpiprl
mze` zeyrl epgp` mipn`py lecbd ceakd lr mkl zecedl
.ezegily dyer gily dwfge ,b"lc dceakd dldwda mixiv
gha miayeie ,mzknzqp epilr xy` micakp mz` `lde
,dfd jxka ycewd zxnyn lr epicnra epgp` xy` oeghaa
epixrve eppea`c aexl dzr ,lebit xac mey lr dlelr dppi`
y`x ayeid ly eiyrn lk xy` daqn daferl epiid migxken
xac lka mdn epgp` epiltpe .ezxeze 'd cbp md ...mr
dxyrd epgp`e ,xyr dyly mz` aex ik ixg`e .dyecway
.zerxl miax ixg` zeidl 'c xac lr xearl epivx `l ,hrnd
miaiegne ,dlecb d`gna ep`vi xy` dfa eplvd epizeytp z`
,zillkd 'iqpkda dtwyp dlecb dpkq xy` mkricedl epgp`
'iqpk"d `id dcizre ,dnvr zrc lr dldwd dpinfn xy`
dyecwd ezxezn l`xyi mr z` xiardl z`fd "zillkd
eyr mkipira aehk micakp mz` dzre ,'zi eizepevx jezne.

בשעה  אחת, בדעה אחד כאיש כולם הנאספים
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הרבה  תודתם את להביע החליטו הראשונה
אשר  באמת רעליגיאזניא" "קהלה ולייסד לציריהם,
ונבחרה  "רעליגיאזניא" לשם יהי' נאמנים מעשיהם
ע"ד  להשתדל פארגראמא לערוך זמני" "קאמיססיא

לזה. רשיון השגת
דהקהלה  ראש להיושב מות עד חרה הזה, הדבר
מעדתו  אחדים עם הוא נשבע עברתו ואש ובקנאתו
המכונה  ראבינאוויץ ה' כמו אחת בעצה אתו הי' אשר
וכהנה. "המליץ" של העורך יהודי" "איש מלפנים
וכפי  היראים מאת נקמתם את לנקום ויסכימו
הקדוש  רבינו כבוד להם יקר כמה עד הבינו הבנתם
ובסתר, בגלוי נורא, וקצף בזעם ויתנפלו שליט"א,
בצורה  המחלוקת את וילבישו חסידיו, ועל עליו
כי  בחשבם סבא, ישראל בין נשתכחה אשר חדשה
ונבלתם. ערותם את מלראות ויסיתו יעירו בזה
חסידים  "מחלוקת בשם המחלוקת שם את ויקראו
ישראל  נפשות הרבה בזה צדו ובאמת ומתנגדים"
בפיהם. אמת כי בחשבם מהיראים גם ברשתם
לפני  שקר של מלשינות החסידים על וילשינו
רודפים  שונאים החסידים כי שי' הישיש הראב"ד

כמטרה  אותו וישימו בפניו, שלא אותו ומבזים
דעתו  וחלישות זקנתו מרוב הישיש הוא כי לחציהם,

בשפת בנעימים,האמון ושנותיו ימיו ד' יאריך חלקות,
הראב"ד, ובין שליט"א רבינו בין לבבות פירוד ויעשו
בכל  אחת בדעה הי' בשנים עשרות אשר אלה בין
לפי  להם עמדה רשעם ודרך ערמתם שבקדושה, דבר
הלאה, נמשכה והמחלוקת צלחה, רשעים ודרך שעה,
עזה  אהבה אליו ישראל אהבת על אחיו בו ויקנאו
הילדים  מעלליו, פרי על הטובים, מפעליו על ואמיתה,
עפ"י  לחנכם ד' לו נתן אשר ירבו לאלפים היקרים
יסדר  אשר הרבים בהחדרים הקדושה תורתנו
אשר  ירבו כן למאות מהישיבות חמד הבחורי ומייסד,
עין  גמרא, שיעור לימוד ה', ודבר תורה תצא מהם
בכל  המקואות תיקון מדרש, הבתי בכל מדרש, יעקב,
בעיניהם  המנגדים הם ראו זה כל אשר ואתר אתר
אשר  הזה הטוב כל את להכחיש יכלו ולא במוחש,
שתי  של והמריבה אותו שנוא עוד ויוסיפו עושה, הוא
זיינם  כלי גם שוים, כחות הי' לא האלו המפלגות
זה, עם זה נלחמים הצדדים בהם אשר ה"אמצעים"

בצורתם. מאד היו רחוקות
f"txz ,onei

•
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פ"ב  אדר ו' ב' ב"ה

שי' ברוך אברהם מו"ה

וברכה, שלום

עתה  עד עליו עניתי ולא כבר, הגיע שבט מח' מכתבך

הפרטי  מכתבי על מענה אקבל בטח אשר מכוונת בכוונה

מראשית  צערי על ואבליגה העבר, טבת מכ"ד והכללי

טבת. מי"ב במכתבי תבין לא אשר את ואבינך מכתבך,

כל  על והתבונן ושתים פעם המכתב לקרוא נא הואיל

צד  מאיזה ההתנגדות אשר שמענו מפורש כי בו , האמור

צומח  שלי טוב שמהלא כלומר שלי, טוב הלא הוא שתהי'

הלא  לבער לזה העצה ע"כ אשר התנגדות, בהזולת מזה

לההתנגדות. קיום יהי' לא וממילא שבי, טוב

כי  כלל, מענינא שלא דבר זה, על  לי עונה אתה ומה

וכו', שונאי' ועוד חסידי' לא שהם אנשי' על מתרעם הנני

שאינם  דברי' כזה, ביוקר להחזיק יכולי' אינם והשאר

אלף  יהיו אם גם ההחזקה בדבר כלל. זה לענין נוגעי'

כי  להחזיק, אנשי' בכח אין ככה, ד') (יתן פעמים אלפים

בלחם  וזה בשר, לכל לחם נותן והוא היא, לאלקים המחי'

אהל  ביושבי (שהוא השמים מן בלחם וכ"ש הארץ, מן

מוכרחי' אינם והכלי' יותר, גבוה דשרשו בדא"ח) כמבואר

כלל.

שאמרו  למה סותר זה האם וכו' חסידי' שאינם ובדבר

אתמהה. שבנו, הרע מקורו הזולת של ההתנגדות אשר לנו

קודם  עמדי נעשה מה מחשבות לחשוב צריכי' עת בכל

את  אתקן כאשר ואז הזולת, עם נעשה מה חושב שהנני

הטוב  אל כלי להיות אזכה כי השי"ת יעזרנ[י] חסרונותיי

מה  מהותי בכל עומד הנני אני וכאשר להזולת. להועיל

לתקנה  טובה לא מדה באיזה הזזה שום ואין שאני,

לא  אשר ותקיפות רעות מדות גם ימצאו יותר (ובדיוק

בענינים  ומדברים שחושבים מה ורק ומקורן) מוצאן מחכ'

בחנות  נמצאי' והלילה היום כל כאשר הדבר ודאי גבוהי',

יהי' זה כל כאשר מ"מ אבל טוב, ריח קולטי' בושם של

נודף  אינו הטוב הריח אז כדבעי מרוחצה בלתי בכלי

זה  הרי בה, טומאתה עוד הכלי כאשר ובפרט כ"כ, (נשמע)

באם  אנחנו כן כו'. בכלי הוא טוב דדבר לב, שברון מביא

מדותינו  ולפאר מחשבותינו לטהר בעצמינו עושי' אנו שאין

לעבוד  עלינו טוב. הריח תועלת ומה טהורה, לא היא הכלי
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השיב  "אזעט": ועוד העיר, של ציבור עניני עם עסק
עוד. אצלי מוזרת והשאלה זה? מה יודע אני אין לו

ג"כ  שליט"א לרבינו שאכנאוויץ ה' בא זמן לאחר
טעמם  ל"אזעט", התנגדותו בפומבי להודיע לבקשו,
אליו  פנו אשר שאכנאוויץ וה' ראש היושב של
הם  ונלחמים "ציונים" הם הוא, פשוט הנ"ל בבקשתם
לבד  שהוא מקום בכל קאלאניאזאציא לכל בכלל
להו  איכפת ולא אתם שיתאחד בערמה ובא בפלשתי'
כי  ל"אזעט" בהתנגדותו רבינו של טעמו גם בזה
חדר  אין ביהמ"ד, אין "אזעט" של בהקאלאניעס
חזירים, מגדלים מקוה, אין ושו"ב, רב  אין לתשב"ר,
האלו  הטעמים ומפני בפהרסי' ויו"ט שבת מחללים
הלא  אבל בקלקולה, שהיא כמו גדול מנגד הי' באמת
הוא  הרבה ופעל עסק ובזה תקוה, לה שיש ראה
מקואות  מדרש, בתי לבנות משולחים שלח רבינו
מצד  מכשול לו הי' ושם שו"בין לשם ושלח חדרים,
להשכיח  הרשעה, ידה פשטה אשר היעווסעקציא,
ההיא  מהשעה רצונותיו, מחוקי ולהעבירם תורתנו
שליט"א, רבינו עם ללחום הל"ג הקהילה התחילה
שהוא  בזה הי' הנלחמים אלו שבין וההבדל ההפרש
ולבו  פיו באמת, בתמימות, הלך שליט"א הקדוש
והם  גליא, בריש בפרהסיא ודוקא טוב, תמיד
והקהלות, הרה"ג־ן את מרמים בערמתם הקהילה
אומרים  בפה בלב , ואחד בפה אחד בעקלתון,
מקואות, כשר, בשר דת, עניני בכל להשתדל שכונתם
הקאמיססיא  ע"י נערך אשר ובהפרגרמה וכדומה
הנכון  מפורש כתוב שאכנאוויץ הי' בראשה אשר
"סימאנאריא" לרבנים מדרש בית לבנות עליהם אשר

תפיל  בתי לייסד חדשה. ברית חדש עם סידור עם ה
נתגלה  אשר ואחרי התורה, מן אסור אשר חדש ועוד
הקהלה  נהיתה מהקהלה, להיראים הרעה מחשבתם
ראש  היושב מחנות, לשתי והיו כמרקחת, בפנימיותה
הנשאר  המחנה והי' עשר, שלשה בערך החפשים עם
חלוקי  תמיד והי' במספרם. עשרה היראים לפליטה,
אין  אשר שבקדושה דבר ובכל הדעות, שתי בין דעות
והנה  דעות, רוב עפ"י נחלטה הלא שוות דעותיהם
באה  כללית" "הכנסי' ע"ד נכבדה הכי השאלה כאשר
כבר  אשר אחרי והיראים הלכה, לפסק הפרק על
ב"הכנסי' מוכנה אשר הגדולה הסכנה וראו ידעו
קרוב  רשיון גם כי להם ונודע להיות העתידה כללית"
היושב  נסע אשר בהנסיעה כי לדעת ונוכחו להתקבל
עם  רק ישראל עיירות בכל והזמין התראה ראש
והקמיססיא  ואתר אתר דבכל והחפשים הציונים
ציונים  מן רק מעורבת ג"כ הדעות רוב עפ"י הנבחרה
להתגדר  להיראים הניחו לא אחד מקום וגם וחפשים,
נקרא  ושמם בהקהלה בהיותם כי לנפשם, ויראו בה,

כלום  ייטיבו ולא יועילו לא אשר לבד לא עליהם
לרעות, יחליטו רבים ואחרי מנהון נפישי אינון
ושכיח  יזיקו עוד בהקהלה אתם במושבתם ואדרבה
נמצאו  בהקהלה אשר נודע העולם לכל כי רב  היזק
כל  ובטח לסמוך. יש עליהם אשר יראים הרבה
ויחליטו  הם טהורים מהקהלה היוצאים ההחלטות
מתוכה, לצאת אחת בבת והחרדים היראים כל
שאלת  אשר ההוא וביום כבודם, תחד אל שבהקהלה
של  קדושה העדה כל ונענו השלחן על כללית" "כנסי'
ראש  היושב אל ויאמרו נגדה, גדולה המחאה היראים
יוצאים  הקהלה של קלונה לנו נתגלה אשר אחרי כי
דעת  לגנוב רשות שום לכם אין ומעתה מתוכה, אנחנו
השם  הוא גנוב אשר "רעליגיאזניא" בשם הבריות
אוכלי  בלעדינו כולכם הלא אתם כי היראים, מאתנו
עם  כשר בשר עם לכם ומה שבת, ומחללי טריפות
מעליכם, סר ד' שם כי העיר דיירי כל וידעו מקואות,
בכל  להכריז ישראל לכל להודיע עלינו מוטל והחוב
ורשעתכם. ערמתכם את כנסיות ובתי המדרש בתי

את  בפומבי והודיעו הזה, הדבר את לקיים וימהרו
של  פרישותם נעשתה, אשר הקהלה של התועבה
והחרדים  היראים עמם ואתם מהקהלה הנ"ל העדה
מן  היו לא היראים גם כי עם ההמון לכל נתודע
באחד  גדולה אסיפה ויעשו עולבים, ואינם הנעלבים
את  הנאספים לכל ויודיעו דל"ג, כנסיות מבתי
הכריח  אשר והסבה מהקהלה טהור לא המקרה
אשר  כאלו קצרים ובדברים הקהלה את לעזוב אותם

להלהי  והותר די הנאספים אל אתם אש פנו בלבת ב
הבימה  מעל דברו אשר הדברים ואלה לבבם, את

סבא. ישראל עדת לפני
xirc 'c i`xi mkz`n mixgapd gk i`a dxyrd epgp`
miaiegn .dt eppi` xy` z`e dt epyi xy` z` c`xbpiprl
mze` zeyrl epgp` mipn`py lecbd ceakd lr mkl zecedl
.ezegily dyer gily dwfge ,b"lc dceakd dldwda mixiv
gha miayeie ,mzknzqp epilr xy` micakp mz` `lde
,dfd jxka ycewd zxnyn lr epicnra epgp` xy` oeghaa
epixrve eppea`c aexl dzr ,lebit xac mey lr dlelr dppi`
y`x ayeid ly eiyrn lk xy` daqn daferl epiid migxken
xac lka mdn epgp` epiltpe .ezxeze 'd cbp md ...mr
dxyrd epgp`e ,xyr dyly mz` aex ik ixg`e .dyecway
.zerxl miax ixg` zeidl 'c xac lr xearl epivx `l ,hrnd
miaiegne ,dlecb d`gna ep`vi xy` dfa eplvd epizeytp z`
,zillkd 'iqpkda dtwyp dlecb dpkq xy` mkricedl epgp`
'iqpk"d `id dcizre ,dnvr zrc lr dldwd dpinfn xy`
dyecwd ezxezn l`xyi mr z` xiardl z`fd "zillkd
eyr mkipira aehk micakp mz` dzre ,'zi eizepevx jezne.
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הרבה  תודתם את להביע החליטו הראשונה
אשר  באמת רעליגיאזניא" "קהלה ולייסד לציריהם,
ונבחרה  "רעליגיאזניא" לשם יהי' נאמנים מעשיהם
ע"ד  להשתדל פארגראמא לערוך זמני" "קאמיססיא

לזה. רשיון השגת
דהקהלה  ראש להיושב מות עד חרה הזה, הדבר
מעדתו  אחדים עם הוא נשבע עברתו ואש ובקנאתו
המכונה  ראבינאוויץ ה' כמו אחת בעצה אתו הי' אשר
וכהנה. "המליץ" של העורך יהודי" "איש מלפנים
וכפי  היראים מאת נקמתם את לנקום ויסכימו
הקדוש  רבינו כבוד להם יקר כמה עד הבינו הבנתם
ובסתר, בגלוי נורא, וקצף בזעם ויתנפלו שליט"א,
בצורה  המחלוקת את וילבישו חסידיו, ועל עליו
כי  בחשבם סבא, ישראל בין נשתכחה אשר חדשה
ונבלתם. ערותם את מלראות ויסיתו יעירו בזה
חסידים  "מחלוקת בשם המחלוקת שם את ויקראו
ישראל  נפשות הרבה בזה צדו ובאמת ומתנגדים"
בפיהם. אמת כי בחשבם מהיראים גם ברשתם
לפני  שקר של מלשינות החסידים על וילשינו
רודפים  שונאים החסידים כי שי' הישיש הראב"ד

כמטרה  אותו וישימו בפניו, שלא אותו ומבזים
דעתו  וחלישות זקנתו מרוב הישיש הוא כי לחציהם,

בשפת בנעימים,האמון ושנותיו ימיו ד' יאריך חלקות,
הראב"ד, ובין שליט"א רבינו בין לבבות פירוד ויעשו
בכל  אחת בדעה הי' בשנים עשרות אשר אלה בין
לפי  להם עמדה רשעם ודרך ערמתם שבקדושה, דבר
הלאה, נמשכה והמחלוקת צלחה, רשעים ודרך שעה,
עזה  אהבה אליו ישראל אהבת על אחיו בו ויקנאו
הילדים  מעלליו, פרי על הטובים, מפעליו על ואמיתה,
עפ"י  לחנכם ד' לו נתן אשר ירבו לאלפים היקרים
יסדר  אשר הרבים בהחדרים הקדושה תורתנו
אשר  ירבו כן למאות מהישיבות חמד הבחורי ומייסד,
עין  גמרא, שיעור לימוד ה', ודבר תורה תצא מהם
בכל  המקואות תיקון מדרש, הבתי בכל מדרש, יעקב,
בעיניהם  המנגדים הם ראו זה כל אשר ואתר אתר
אשר  הזה הטוב כל את להכחיש יכלו ולא במוחש,
שתי  של והמריבה אותו שנוא עוד ויוסיפו עושה, הוא
זיינם  כלי גם שוים, כחות הי' לא האלו המפלגות
זה, עם זה נלחמים הצדדים בהם אשר ה"אמצעים"

בצורתם. מאד היו רחוקות
f"txz ,onei
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פ"ב  אדר ו' ב' ב"ה

שי' ברוך אברהם מו"ה

וברכה, שלום

עתה  עד עליו עניתי ולא כבר, הגיע שבט מח' מכתבך

הפרטי  מכתבי על מענה אקבל בטח אשר מכוונת בכוונה

מראשית  צערי על ואבליגה העבר, טבת מכ"ד והכללי

טבת. מי"ב במכתבי תבין לא אשר את ואבינך מכתבך,

כל  על והתבונן ושתים פעם המכתב לקרוא נא הואיל

צד  מאיזה ההתנגדות אשר שמענו מפורש כי בו , האמור

צומח  שלי טוב שמהלא כלומר שלי, טוב הלא הוא שתהי'

הלא  לבער לזה העצה ע"כ אשר התנגדות, בהזולת מזה

לההתנגדות. קיום יהי' לא וממילא שבי, טוב

כי  כלל, מענינא שלא דבר זה, על  לי עונה אתה ומה

וכו', שונאי' ועוד חסידי' לא שהם אנשי' על מתרעם הנני

שאינם  דברי' כזה, ביוקר להחזיק יכולי' אינם והשאר

אלף  יהיו אם גם ההחזקה בדבר כלל. זה לענין נוגעי'

כי  להחזיק, אנשי' בכח אין ככה, ד') (יתן פעמים אלפים

בלחם  וזה בשר, לכל לחם נותן והוא היא, לאלקים המחי'

אהל  ביושבי (שהוא השמים מן בלחם וכ"ש הארץ, מן

מוכרחי' אינם והכלי' יותר, גבוה דשרשו בדא"ח) כמבואר

כלל.

שאמרו  למה סותר זה האם וכו' חסידי' שאינם ובדבר

אתמהה. שבנו, הרע מקורו הזולת של ההתנגדות אשר לנו

קודם  עמדי נעשה מה מחשבות לחשוב צריכי' עת בכל

את  אתקן כאשר ואז הזולת, עם נעשה מה חושב שהנני

הטוב  אל כלי להיות אזכה כי השי"ת יעזרנ[י] חסרונותיי

מה  מהותי בכל עומד הנני אני וכאשר להזולת. להועיל

לתקנה  טובה לא מדה באיזה הזזה שום ואין שאני,

לא  אשר ותקיפות רעות מדות גם ימצאו יותר (ובדיוק

בענינים  ומדברים שחושבים מה ורק ומקורן) מוצאן מחכ'

בחנות  נמצאי' והלילה היום כל כאשר הדבר ודאי גבוהי',

יהי' זה כל כאשר מ"מ אבל טוב, ריח קולטי' בושם של

נודף  אינו הטוב הריח אז כדבעי מרוחצה בלתי בכלי

זה  הרי בה, טומאתה עוד הכלי כאשר ובפרט כ"כ, (נשמע)

באם  אנחנו כן כו'. בכלי הוא טוב דדבר לב, שברון מביא

מדותינו  ולפאר מחשבותינו לטהר בעצמינו עושי' אנו שאין

לעבוד  עלינו טוב. הריח תועלת ומה טהורה, לא היא הכלי
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יחשב, לגדול קטן דבר גם כי עם גדולה, בעבודה בעצמינו

השי"ת. ירחמינו כי תקוה לנו יש ואז

הפנימי  בנושאם מכתבי לקרוא אעירך להבא ועל

איש  שום על ת[רע]ומת שום כאן ואין הי' ולא יותר, בדיוק

בהתחזקות  ולעשות לפעול ובקשה תחינה רק בעולם,

ובמישרים, בנחת הוריתיך אשר כפי אפשרי היותר

בגו"ר. בעזרך יהי' והשי"ת

קבלה. לשלוח וצויתי ע"ח כתבתי רו"כ מאות ה' הסך

בעת  רק כאלו כספים לעכב שלא אבקשך העתיד ועל

כן. לעשות מפורש שיכתבו

חשבונות  לעשות יכול אני אין בעזר שהבטחתיך ובדבר

אינה  שלי הקופה כי עתה, שהוא ובמה אז שהי' במה כאלו

יתן  רו"כ מאה אז לי שהבטיח מי אשר כזה, באופן נגבית

לא  כי להשי"ת ואקוה יותר. או ככה פעמי' עשר עתה לי

טובה  פרנסה לך תהי' ית' ובעזרתו בזה לעזרתי תצטרך

משאלות  וימלא בשמחה לבבכם השי"ת וישמח בריוח,

המשתתפים  כל על ד' נועם ויהי ולברכה, לטובה לבבך

אאמו"ר  כ"ק הוד כוונת להשלים בגו"ר לעזרם עמך אתך

ברכה  האלקים להם ויתן זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק

בגו"ר. ידיהם מעשי בכל

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

קלח

1.קנה 2. פיצול 3. סניף

dxigad zia zekld ± m"anx

` dkld e wxt

ìL éçøæî øòLî ñðëð íãàLk .øää äìòîa àlà ,øBLéîa äéä àì Blk Lc÷nä©¦§¨ªŸ¨¨§¦¤¨§©£¥¨¨§¤¨¨¦§¨¦©©¦§¨¦¤
äøNò íézLa íéLpä úøæòì ìéçä ïî äìBòå ,äåLa ìéçä óBñ ãò Cläî úéaä øä©©©¦§©¥©©¥§¨¤§¤¦©¥§¤§©©¨¦¦§¥¤§¥

:änà éöç dçìLå änà éöç äìòî ìk íeø .úBìòî©£¨©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨

ycew zegiyn zecewp

"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

יחשב, לגדול קטן דבר גם כי עם גדולה, בעבודה בעצמינו

השי"ת. ירחמינו כי תקוה לנו יש ואז

הפנימי  בנושאם מכתבי לקרוא אעירך להבא ועל

איש  שום על ת[רע]ומת שום כאן ואין הי' ולא יותר, בדיוק

בהתחזקות  ולעשות לפעול ובקשה תחינה רק בעולם,

ובמישרים, בנחת הוריתיך אשר כפי אפשרי היותר

בגו"ר. בעזרך יהי' והשי"ת

קבלה. לשלוח וצויתי ע"ח כתבתי רו"כ מאות ה' הסך

בעת  רק כאלו כספים לעכב שלא אבקשך העתיד ועל

כן. לעשות מפורש שיכתבו

חשבונות  לעשות יכול אני אין בעזר שהבטחתיך ובדבר

אינה  שלי הקופה כי עתה, שהוא ובמה אז שהי' במה כאלו

יתן  רו"כ מאה אז לי שהבטיח מי אשר כזה, באופן נגבית

לא  כי להשי"ת ואקוה יותר. או ככה פעמי' עשר עתה לי

טובה  פרנסה לך תהי' ית' ובעזרתו בזה לעזרתי תצטרך

משאלות  וימלא בשמחה לבבכם השי"ת וישמח בריוח,

המשתתפים  כל על ד' נועם ויהי ולברכה, לטובה לבבך

אאמו"ר  כ"ק הוד כוונת להשלים בגו"ר לעזרם עמך אתך

ברכה  האלקים להם ויתן זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק

בגו"ר. ידיהם מעשי בכל

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•
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קלח

1.קנה 2. פיצול 3. סניף

dxigad zia zekld ± m"anx

` dkld e wxt

ìL éçøæî øòLî ñðëð íãàLk .øää äìòîa àlà ,øBLéîa äéä àì Blk Lc÷nä©¦§¨ªŸ¨¨§¦¤¨§©£¥¨¨§¤¨¨¦§¨¦©©¦§¨¦¤
äøNò íézLa íéLpä úøæòì ìéçä ïî äìBòå ,äåLa ìéçä óBñ ãò Cläî úéaä øä©©©¦§©¥©©¥§¨¤§¤¦©¥§¤§©©¨¦¦§¥¤§¥

:änà éöç dçìLå änà éöç äìòî ìk íeø .úBìòî©£¨©£¨£¦©¨§¦§¨£¦©¨

ycew zegiyn zecewp

"המקדש – בשלילה מתחיל שהרמב"� הטע�
בלבדלאכולו החיוב את כותב ואינו במישור", היה

לומר: יש – ההר" במעלה היה כולו "המקדש
לי "ועשו של העשה מצוות קיו� הרמב"� לדעת
לה"משכ� בהמש� היה המקדש, בית בבני� מקדש"
הרמב"� שכתב כמו (במדבר)" רבנו משה שעשה
לומר מקו� היה לכ� הבחירה. בית הלכות בתחילת
לא בו אחד וחלק במישור, היה המשכ� שכל שכש�
זה. באופ� המקדש ג� היה כ� האחר, מ� גבוה היה

כולו המקדש הרמב"�: מתחיל במישורלאלכ� היה
ההר". במעלה אלא המשכ�), (כמו

"הלכות הוא תוכנו החזקה היד שספר כיוו�
בשיפוע ועולה הול� היה שהמקדש מוב� הלכות",

של עניי� זהו אלא ההר מבנה מצד רק הלכהלא
במישור. להיות לא א) המקדש: על כולו". ב"מקדש
תנאי זה אי� מזו: יתירה ההר". "במעלה להיות ב)

תנאי זהו אלא בלבד, לכתחילה .לעיכובאשל
צרי� זה שבעניי� הסברא מה להבי�: צרי� אבל
הביאור לומר ויש מהמשכ�? שונה להיות המקדש
ההר" "במעלה במקדש שהיו המקומות חילוקי בזה:
תוספת בו היה מה� אחד שכל זה ע� בהתא� ה� �
רק הוא זה די� שלפניו. המקו� לגבי בקדושה ועליה
הקדושה גדר ע� קשור זה כי במשכ�, ולא במקדש,

במקדש.שנתחדש
ובי� המשכ� בי� עיקרי חילוק ישנו בזה: ההסברה
המקדש בית ואילו ארעי, בני� היה המשכ� המקדש:
רק היתה הקדושה חלות במשכ� קבע". "דירת היה
בבית אבל והיריעות. הקרשי� � וחלקיו בהבני�
מקו� עצ� � מקו�" "קדושת ג� היתה המקדש

לבית בנוגע א) ענייני�: ובשני נתקדש, המקדש
" נאמר אלקיכ�המקו�המקדש ד' יבחר ".בואשר

המקדש. של (ריצפה) קרקע של קידוש מעשה היה ב)
נשארה לא � מש� ונסעו שפרקוהו לאחר במשכ�
בבית כ� שאי� מה הראשו�. במקו� קדושה שו�
קבועה הקדושה לכ� במקו�, היא הבחירה בו המקדש

חילוק הרמב"� מדגיש לכ� ועד. לעול� שבי�זהש�
חידוש ביטוי לידי בא בזה דווקא כי למקדש, המשכ�
המקו�. בקדושת � המשכ� לעומת שבמקדש עיקרי
את להמשי� הוא המקדש בית של שעניינו מאחר
תחדור שהקדושה באופ� בעול�, השכינה השראת
ג� זה התבטא לכ� אותה, ותעלה הגשמיות בתו�
עמד שבו המקו� � העול� של הגשמית במציאותו

בהר, היה המקדש שסביבו.למעלהבית מהמקומות
נעלות היו שבמקדש הקדושה ומדרגת שהעליה וככל
בגשמיות. יותר גבוה הגשמי המקו� ג� היה יותר,

הקדשי� שקדש הטע� ג� מוב� זה פי על
המקדש: מהיכל בגובהו נבדל היה לא שבמקדש
הגשמי במקו� פועלת המקדש של שהקדושה העניי�
בער� הינה הנמוכה שהדרגה הקדושה למדרגות שיי�
עשרה "בשתי� הימנה נעלית שהיא להעליונה,
מדרגה על כשמדובר אבל בזה. וכיוצא מעלות",

נעלית שהיא ערו�בקדושה שזהבאי� שיי� אי� �
קדש של בקדושה גשמי. מקו� בגובה יתבטא
עצמותו של הגילוי היה בהמקו� שש� הקדשי�,
כלל בער� לא שהוא הארו� במקו� ית', ומהותו
להתבטא יכול אינו כזה עילוי � המקדש חלקי לשאר

ומוגבל. מדוד שהוא גשמי, מקו� של בגובה
ראה) פר' כט, חלק שיחות (לקוטי

רמב"ם - הלכות בית הבחירה
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שער הבכורות
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שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד

1. לשכת כהן גדול   2. לשכת בית אבטינס

בית המוקד

1. מערכות האש
2. התפוח

3. הכבש הראשי
4. כבשים קטנים
5. חוט הסיקרא

`zeaמתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנונימתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני  iwxtl mixe`ia

ai dpyn a wxt

éìò áéáç Cøáç ïBîî éäé ,øîBà éñBé éaøéNòî ìëå Cì äMøé dðéàL ,äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå ClLk EE ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨©£¤

ì eéäé:íéîL íL ¦§§¥¨¨¦

ycew zegiyn zecewp

נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארת-ישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים על-ידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטי-שיחות,

מטות-מסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטי-שיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או



קנז קלה קמ

שער הבכורות

הסורג

הסורג

יב
סב

ף 
קי

 מ
ם)

חי
טפ

ה 
שר

 ע
הו

גב
ג (

ור
הס

שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד

1. לשכת כהן גדול   2. לשכת בית אבטינס

בית המוקד

1. מערכות האש
2. התפוח

3. הכבש הראשי
4. כבשים קטנים
5. חוט הסיקרא

`zeaמתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני  iwxtl mixe`ia

ai dpyn a wxt

éìò áéáç Cøáç ïBîî éäé ,øîBà éñBé éaøéNòî ìëå Cì äMøé dðéàL ,äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå ClLk EE ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨©£¤

ì eéäé:íéîL íL ¦§§¥¨¨¦

ycew zegiyn zecewp

נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארת-ישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כאן אומר ואיך

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתרץ ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה - "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3- הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכם

"שייכת" שהתורה משמעה - שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצם ולכן, היורש, של בגילו או

הרמב"ם כלשון בכולם, חייב4שווה מישראל איש "כל -

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בין עני בין תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת - שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשלם עליו אלא חינם, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבין5החפץ כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כן כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התקן במשנתנו נאמר - "מכר" - השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמך ולהשכילשאינה להבין כדי לך".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קנין" אותה. "לקנות" גם צריך אלא התורה את

בהם נקנית שהתורה דברים" ושמונה "ארבעים על-ידי נעשה

במסכת לקמן .6ומפורטים

,115 עמ' יג, כרך (לקוטי-שיחות,

מטות-מסעי) פרשת - תש"מ קודש שיחות

הרמב"ם כתב זו משנה ישן,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת ישן אם

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמים ציוו זה ענין ועל הוא. ברוך למקום עבודה

וכותב: כך על מוסיף והוא שמים". לשם יהיו מעשיך וכל

דעהו". דרכיך בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשיך "כל א) הם: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכיך "בכל ב) שמים", לשם

שתייה, אכילה, כגון הרשות בדברי עוסק האדם כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמים", "לשם וכדומה מסחר

לצורך אותו משמשים הם אך חול עניני הם מעשיו - ה'

"יהיו - חולין של שלך, מעשים - מעשיך" "כל זהו קדושה.

שמים".לשם

החולין עסקי כאשר והיא מכך גבוהה מדריגה יש אך

משמשים רק ולא מתקדשים ("לתועלתעצמם לשםהקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמים"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכים לא דעהו", דרכיך "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמן שהן אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"ם מה יומתק זה לפי

את מכן לאחר ורק שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל המשנה

היה צריך שלכאורה (אף דעהו" דרכיך "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיון - המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדים

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מן הוא העבודה

מעשיך "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכיך "בכל

שמים". לשם יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כרך (לקוטי-שיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''ם ולכן (לעכו''ם)", להם ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שהם בתורה לעניינים מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה אף שיש שם שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדרך לאדם וניתנים הנבראים, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שהן קודשים, אכילת או



ipyקנח ,oey`x - bl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòñî úùøô
âìàérñî älàïåùàøeàöé øLà ìàøNé-éðá ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²

:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦§¦§Ÿ®̈§©¤−§©«£«Ÿ
áét-ìr íäérñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´

:íäéàöBîì íäérñî älàå ýåýéâeòñiå §Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«©¦§³
íBé øNr äMîça ïBLàøä Lãça ññîrøî¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²−
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðérì äîø ãéa ìàøNé(éåì)ãíéøöîe ¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦¦§©´¦
øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®

:íéèôL ýåýé äNr íäéäìàáeä-éðá eòñiå ¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«©¦§¬§¥«
:úkña eðçiå ññîrøî ìàøNéåeòñiåúkqî ¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ©¦§−¦ª®Ÿ

:øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiåæeòñiå ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«©¦§Æ
ìra éðt-ìr øLà úøéçä ét-ìr áLiå íúàî¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©

:ìcâî éðôì eðçiå ïBôöçúøéçä éðtî eòñiå §®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ
ìL Cøc eëìiå äøaãnä íiä-CBúá eøáriåúL ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®̈©¥̧§¹¤´¤§³¤

:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîéèäønî eòñiå ¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«©¦§Æ¦¨½̈
íéî úðér äøNr íézL íìéàáe äîìéà eàáiå©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦

:íL-eðçiå íéøîz íéráLåéíìéàî eòñiå §¦§¦¬§¨¦−©©£¨«©¦§−¥«¥¦®
:óeñ-íé-ìr eðçiåàéeðçiå óeñ-íiî eòñiå ©©«£−©©«©¦§−¦©®©©«£−

:ïéñ-øaãîaáé:ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå §¦§©¦«©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«
âé:Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiåãéLeìàî eòñiå ©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«©¦§−¥¨®

ì írì íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå:úBzL ©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈¦§«
åè:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiåæèeòñiå ©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«©¦§−

:äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnîæéeòñiå ¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«©¦§−
:úøöça eðçiå äåàzä úøáwîçéúøöçî eòñiå ¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ©¦§−¥«£¥®Ÿ

:äîúøa eðçiåèéïnøa eðçiå äîúøî eòñiå ©©«£−§¦§¨«©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ
:õøtë:äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiåàëeòñiå ¨«¤©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«©¦§−

:äqøa eðçiå äðálîáëeðçiå äqøî eòñiå ¦¦§®̈©©«£−§¦¨«©¦§−¥«¦¨®©©«£−
:äúìä÷aâë:øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå ¦§¥¨«¨©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

ãë:äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiåäëeòñiå ©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«©¦§−
:úìä÷îa eðçiå äãøçîåëúìä÷nî eòñiå ¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ©¦§−¦©§¥®Ÿ

:úçúa eðçiåæë:çøúa eðçiå úçzî eòñiå ©©«£−§¨«©©¦§−¦®̈©©©«£−§¨«©

çë:ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiåèëä÷únî eòñiå ©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«©¦§−¦¦§®̈
:äðîLça eðçiåìeðçiå äðîLçî eòñiå ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−

:úBøñîaàìiå úBøñnî eòñiå:ï÷ré éðáa eðç §«Ÿ¥«©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«
áì:ãbãbä øça eðçiå ï÷ré éðaî eòñiåâìeòñiå ©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«©¦§−

:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçîãìäúáèiî eòñiå ¥´Ÿ©¦§®̈©©«£−§¨§¨«¨©¦§−¦¨§®̈¨
:äðøára eðçiåäìïéöra eðçiå äðøárî eòñiå ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ

:øábåìïéörî eòñiåàåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ¨«¤©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬
:Lã÷æìäö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå ¨¥«©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−

:íBãà õøàçìøää øä-ìà ïäkä ïøäà ìriå ¤¬¤¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²
íéraøàä úðLa íL úîiå ýåýé ét-ìr©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨®̈¦§©´¨«©§¨¦À
Lãça íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤

:Lãçì ãçàa éLéîçäèììL-ïa ïøäàåL ©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤§©«£½Ÿ¤¨¯
:øää øäa Búîa äðL úàîe íéøNråñ §¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−§¬Ÿ¨¨«

îáâpa áLé-àeäå ãør Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤
:ìàøNé éða àáa ïrðk õøàaàîøäî eòñiå §¤´¤§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«©¦§−¥´Ÿ

:äðîìöa eðçiå øääáîeðçiå äðîìvî eòñiå ¨®̈©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−
:ïðeôaâî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiåãîeòñiå §«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−

:áàBî ìeáâa íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«
äî:ãb ïáéãa eðçiå íéirî eòñiååîeòñiå ©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«©¦§−

eðçiå ãb ïáécî:äîéúìác ïîìraæîeòñiå ¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨©¦§−
éðôì íéøárä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìrî¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬

:Báðçîúáøra eðçiå íéøárä éøäî eòñiå §«©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ
:Bçøé ïcøé ìr áàBîèîúéaî ïcøiä-ìr eðçiå ½̈©−©§¥¬§¥«©©«£³©©©§¥Æ¦¥´

:áàBî úáøra íéhMä ìáà ãr úîLéäñ ©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈
הּמּסעֹות  ּכל את עֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ואי ה', רצֹון נגד ׁשהם מּסעֹות ׁשּיׁשנם ואף חּייו. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמׁש

עצמם  הּמּסעֹות הּנה – אֹותם ּגם לעבֹור ׁשחּיבים לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאפׁשר

נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמֹות, ּומעלֹות קדֹוׁשֹות ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהם

להעיר  ויׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארעּו יׂשראל מעׂשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומּצד

מּסעֹות  מ"ב ּבחינת "יׁש ּפרׁשתנּו: הּתֹורה' ּב'אֹור ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמהּמבאר

ּכן ÌBÈּגם ÏÎa." ֵַ¿»

éðù(ìàøùé)ðáàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®

iriax ,iyily - cl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì Bçøé ïcøé-ìràðìàøNé éða-ìà øac ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½
ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−

:ïrðk õøà-ìàáðéáLé-ìk-úà ízLøBäå ¤¤¬¤§¨«©§¸©§¤¹¤¨«§¥³
úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå íëéðtî õøàä̈¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧
íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk̈©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈

:eãéîLzâðda-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå ©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®
:dúà úLøì õøàä-úà ézúð íëì ékúçðîá ë"r ¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

Iåçáå úáù

ã ycew zegiyn zecewp ã(411 'nr gi zegiy ihewl)

L„ÁÏ „Á‡a ÈLÈÓÁ‰ L„Áa(לח (לג, «…∆«¬ƒƒ¿∆»«…∆

ׁשהרי  קריאתּה, לזמן קׁשּורה ּפרׁשתנּו ּכיצד רֹואים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכאן

רק  לא הּוא והּקׁשר אב. חדׁש לראׁש סמּו ּתמיד נקראת ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהיא

צּדיקים  ׁשל מיתתן "ׁשקּולה אמרּו רז"ל ּבּתכן: ּגם אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבּזמן

אב). ּבחדׁש (ׁשהיתה אלקנּו" ּבית ּכׂשרפת אהרן) ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ(הסּתּלקּות

ׂשנאת  ּבעֹון נחרב ׁשני ּבית ׁשהרי מיחדת, הדּגׁשה ּבזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻויׁש

את  אֹוהב אהרן: ׁשל מּדתֹו חּנם, אהבת הּוא והּתּקּון ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹחּנם,

לּתֹורה. ּומקרבן ְְְִַַָָָהּברּיֹות

éùéìùãðìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈
èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ
änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð-úà èérîz©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨
:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«

äðíëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼
íëéðéra íékNì íäî eøéúBz øLà äéäå§¨¨Æ£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½
øLà õøàä-ìr íëúà eøøöå íëécöa íðéðöìå§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬

da íéáLé ízà:åðúBNrì éúénc øLàk äéäå ©¤−«§¦¬¨«§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬
:íëì äNrà íäìôãìàýåýé øaãéå ¨¤−¤«¡¤¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-úà åö ¤¤¬¥«Ÿ©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤§®̈©Ÿ́
ïrðk õøà äìçða íëì ìtz øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©

:äéúìáâìâïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå ¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−
äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå íBãà éãé-ìr©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬

:äîã÷ çìnä-íéãáâpî ìeábä íëì áñðå ¨«©¤−©¥«§¨§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤
äðö øárå íéaø÷r äìrîìáéúëäéäåéø÷eéäå §©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨Æ§¨Æ

øcà-øöç àöéå rðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬£©©−̈

:äðîör øáråääìçð ïBîörî ìeábä áñðå §¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨
:äniä åéúàöBú eéäå íéøöîåäéäå íé ìeáâe ¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨§´½̈§¨¨¬

:íé ìeáb íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì̈¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«
æeàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬

:øää øä íëìçúîç àáì eàúz øää øäî ¨¤−¬Ÿ¨¨«¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®
:äããö ìábä úàöBz eéäåèäðøôæ ìábä àöéå §¨²«§¬Ÿ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨

øöç åéúàöBú eéäåìeáb íëì äéäi-äæ ïðér §¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬
:ïBôöéøöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå ¨«§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬

:äîôL ïðéràéäìáøä íôMî ìábä ãøéå ¥−̈§¨«¨§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈
-íé óúk-ìr äçîe ìábä ãøéå ïérì íãwî¦¤´¤¨®̈¦§¨©´©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«

:äîã÷ úøpkáéeéäå äðcøiä ìeábä ãøéå ¦¤−¤¥«§¨§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬
õøàä íëì äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤

:áéáñ äéúìáâìâéìàøNé éða-úà äLî åöéå ¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−
ìøBâa dúà eìçðúz øLà õøàä úàæ øîàì¥®ŸŸ́¨À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈
éöçå úBhnä úrLúì úúì ýåýé äeö øLà£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬

:ähnäãéúéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék ©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´
ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe íúáà£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´

:íúìçð eç÷ì äMðîåèéöçå úBhnä éðL §©¤½¨«§−©«£¨¨«§¥¬©©−©«£¦´
äîã÷ Bçøé ïcøéì øárî íúìçð eç÷ì ähnä©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨

:äçøæîô ¦§¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון - ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

Ïtz.לעֹולם לירידתּה רֹומז -˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ ƒ…ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿

˙B‚‰B ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ּכּונת - ¬ְְְֲִִִִִַַַַַָָ

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק לקּימן ׁשּנּתן ÌLּבארץ', ÏÚ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ«≈

‰ÏÈÙ ÔBLÏ . . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ∆ƒ¿«¿»¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַַָָ

עצם  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה 'ּגֹורל', לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ְַָָהּנׁשמה.

éòéáøæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéälà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤
õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨®̈¤

:ïeð-ïa rLBäéå ïäkä øærìàçéãçà àéNðå ¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²
:õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð̈¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤

èééLðàä úBîL älàåáìk äãeäé ähîì í §¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−



קנט ipy ,oey`x - bl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòñî úùøô
âìàérñî älàïåùàøeàöé øLà ìàøNé-éðá ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²

:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦§¦§Ÿ®̈§©¤−§©«£«Ÿ
áét-ìr íäérñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´

:íäéàöBîì íäérñî älàå ýåýéâeòñiå §Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«©¦§³
íBé øNr äMîça ïBLàøä Lãça ññîrøî¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²−
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðérì äîø ãéa ìàøNé(éåì)ãíéøöîe ¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦¦§©´¦
øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®

:íéèôL ýåýé äNr íäéäìàáeä-éðá eòñiå ¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«©¦§¬§¥«
:úkña eðçiå ññîrøî ìàøNéåeòñiåúkqî ¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ©¦§−¦ª®Ÿ

:øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiåæeòñiå ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«©¦§Æ
ìra éðt-ìr øLà úøéçä ét-ìr áLiå íúàî¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©

:ìcâî éðôì eðçiå ïBôöçúøéçä éðtî eòñiå §®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ
ìL Cøc eëìiå äøaãnä íiä-CBúá eøáriåúL ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®̈©¥̧§¹¤´¤§³¤

:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîéèäønî eòñiå ¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«©¦§Æ¦¨½̈
íéî úðér äøNr íézL íìéàáe äîìéà eàáiå©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦

:íL-eðçiå íéøîz íéráLåéíìéàî eòñiå §¦§¦¬§¨¦−©©£¨«©¦§−¥«¥¦®
:óeñ-íé-ìr eðçiåàéeðçiå óeñ-íiî eòñiå ©©«£−©©«©¦§−¦©®©©«£−

:ïéñ-øaãîaáé:ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå §¦§©¦«©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«
âé:Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiåãéLeìàî eòñiå ©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«©¦§−¥¨®

ì írì íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå:úBzL ©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈¦§«
åè:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiåæèeòñiå ©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«©¦§−

:äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnîæéeòñiå ¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«©¦§−
:úøöça eðçiå äåàzä úøáwîçéúøöçî eòñiå ¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ©¦§−¥«£¥®Ÿ

:äîúøa eðçiåèéïnøa eðçiå äîúøî eòñiå ©©«£−§¦§¨«©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ
:õøtë:äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiåàëeòñiå ¨«¤©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«©¦§−

:äqøa eðçiå äðálîáëeðçiå äqøî eòñiå ¦¦§®̈©©«£−§¦¨«©¦§−¥«¦¨®©©«£−
:äúìä÷aâë:øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå ¦§¥¨«¨©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

ãë:äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiåäëeòñiå ©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«©¦§−
:úìä÷îa eðçiå äãøçîåëúìä÷nî eòñiå ¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ©¦§−¦©§¥®Ÿ

:úçúa eðçiåæë:çøúa eðçiå úçzî eòñiå ©©«£−§¨«©©¦§−¦®̈©©©«£−§¨«©

çë:ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiåèëä÷únî eòñiå ©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«©¦§−¦¦§®̈
:äðîLça eðçiåìeðçiå äðîLçî eòñiå ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−

:úBøñîaàìiå úBøñnî eòñiå:ï÷ré éðáa eðç §«Ÿ¥«©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«
áì:ãbãbä øça eðçiå ï÷ré éðaî eòñiåâìeòñiå ©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«©¦§−

:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçîãìäúáèiî eòñiå ¥´Ÿ©¦§®̈©©«£−§¨§¨«¨©¦§−¦¨§®̈¨
:äðøára eðçiåäìïéöra eðçiå äðøárî eòñiå ©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ

:øábåìïéörî eòñiåàåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ¨«¤©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬
:Lã÷æìäö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå ¨¥«©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−

:íBãà õøàçìøää øä-ìà ïäkä ïøäà ìriå ¤¬¤¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²
íéraøàä úðLa íL úîiå ýåýé ét-ìr©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨®̈¦§©´¨«©§¨¦À
Lãça íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤

:Lãçì ãçàa éLéîçäèììL-ïa ïøäàåL ©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤§©«£½Ÿ¤¨¯
:øää øäa Búîa äðL úàîe íéøNråñ §¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−§¬Ÿ¨¨«

îáâpa áLé-àeäå ãør Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤
:ìàøNé éða àáa ïrðk õøàaàîøäî eòñiå §¤´¤§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«©¦§−¥´Ÿ

:äðîìöa eðçiå øääáîeðçiå äðîìvî eòñiå ¨®̈©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−
:ïðeôaâî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiåãîeòñiå §«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ©¦§−

:áàBî ìeáâa íéøárä éira eðçiå úáàî¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«
äî:ãb ïáéãa eðçiå íéirî eòñiååîeòñiå ©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«©¦§−

eðçiå ãb ïáécî:äîéúìác ïîìraæîeòñiå ¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨©¦§−
éðôì íéøárä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìrî¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬

:Báðçîúáøra eðçiå íéøárä éøäî eòñiå §«©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ
:Bçøé ïcøé ìr áàBîèîúéaî ïcøiä-ìr eðçiå ½̈©−©§¥¬§¥«©©«£³©©©§¥Æ¦¥´

:áàBî úáøra íéhMä ìáà ãr úîLéäñ ©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈
הּמּסעֹות  ּכל את עֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ואי ה', רצֹון נגד ׁשהם מּסעֹות ׁשּיׁשנם ואף חּייו. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמׁש

עצמם  הּמּסעֹות הּנה – אֹותם ּגם לעבֹור ׁשחּיבים לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאפׁשר

נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמֹות, ּומעלֹות קדֹוׁשֹות ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהם

להעיר  ויׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארעּו יׂשראל מעׂשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומּצד

מּסעֹות  מ"ב ּבחינת "יׁש ּפרׁשתנּו: הּתֹורה' ּב'אֹור ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמהּמבאר

ּכן ÌBÈּגם ÏÎa." ֵַ¿»

éðù(ìàøùé)ðáàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®

iriax ,iyily - cl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì Bçøé ïcøé-ìràðìàøNé éða-ìà øac ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½
ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−

:ïrðk õøà-ìàáðéáLé-ìk-úà ízLøBäå ¤¤¬¤§¨«©§¸©§¤¹¤¨«§¥³
úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå íëéðtî õøàä̈¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧
íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk̈©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈

:eãéîLzâðda-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå ©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®
:dúà úLøì õøàä-úà ézúð íëì ékúçðîá ë"r ¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

Iåçáå úáù

ã ycew zegiyn zecewp ã(411 'nr gi zegiy ihewl)

L„ÁÏ „Á‡a ÈLÈÓÁ‰ L„Áa(לח (לג, «…∆«¬ƒƒ¿∆»«…∆

ׁשהרי  קריאתּה, לזמן קׁשּורה ּפרׁשתנּו ּכיצד רֹואים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכאן

רק  לא הּוא והּקׁשר אב. חדׁש לראׁש סמּו ּתמיד נקראת ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהיא

צּדיקים  ׁשל מיתתן "ׁשקּולה אמרּו רז"ל ּבּתכן: ּגם אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבּזמן

אב). ּבחדׁש (ׁשהיתה אלקנּו" ּבית ּכׂשרפת אהרן) ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ(הסּתּלקּות

ׂשנאת  ּבעֹון נחרב ׁשני ּבית ׁשהרי מיחדת, הדּגׁשה ּבזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻויׁש

את  אֹוהב אהרן: ׁשל מּדתֹו חּנם, אהבת הּוא והּתּקּון ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹחּנם,

לּתֹורה. ּומקרבן ְְְִַַָָָהּברּיֹות

éùéìùãðìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈
èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ
änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð-úà èérîz©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨
:eìçðúz íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«

äðíëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼
íëéðéra íékNì íäî eøéúBz øLà äéäå§¨¨Æ£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½
øLà õøàä-ìr íëúà eøøöå íëécöa íðéðöìå§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬

da íéáLé ízà:åðúBNrì éúénc øLàk äéäå ©¤−«§¦¬¨«§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬
:íëì äNrà íäìôãìàýåýé øaãéå ¨¤−¤«¡¤¬¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-úà åö ¤¤¬¥«Ÿ©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤§®̈©Ÿ́
ïrðk õøà äìçða íëì ìtz øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©

:äéúìáâìâïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå ¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−
äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå íBãà éãé-ìr©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬

:äîã÷ çìnä-íéãáâpî ìeábä íëì áñðå ¨«©¤−©¥«§¨§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤
äðö øárå íéaø÷r äìrîìáéúëäéäåéø÷eéäå §©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨Æ§¨Æ

øcà-øöç àöéå rðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬£©©−̈

:äðîör øáråääìçð ïBîörî ìeábä áñðå §¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨
:äniä åéúàöBú eéäå íéøöîåäéäå íé ìeáâe ¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨§´½̈§¨¨¬

:íé ìeáb íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì̈¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«
æeàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬

:øää øä íëìçúîç àáì eàúz øää øäî ¨¤−¬Ÿ¨¨«¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®
:äããö ìábä úàöBz eéäåèäðøôæ ìábä àöéå §¨²«§¬Ÿ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨

øöç åéúàöBú eéäåìeáb íëì äéäi-äæ ïðér §¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬
:ïBôöéøöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå ¨«§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬

:äîôL ïðéràéäìáøä íôMî ìábä ãøéå ¥−̈§¨«¨§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈
-íé óúk-ìr äçîe ìábä ãøéå ïérì íãwî¦¤´¤¨®̈¦§¨©´©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«

:äîã÷ úøpkáéeéäå äðcøiä ìeábä ãøéå ¦¤−¤¥«§¨§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬
õøàä íëì äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤

:áéáñ äéúìáâìâéìàøNé éða-úà äLî åöéå ¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−
ìøBâa dúà eìçðúz øLà õøàä úàæ øîàì¥®ŸŸ́¨À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈
éöçå úBhnä úrLúì úúì ýåýé äeö øLà£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬

:ähnäãéúéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék ©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´
ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe íúáà£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´

:íúìçð eç÷ì äMðîåèéöçå úBhnä éðL §©¤½¨«§−©«£¨¨«§¥¬©©−©«£¦´
äîã÷ Bçøé ïcøéì øárî íúìçð eç÷ì ähnä©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨

:äçøæîô ¦§¨«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון - ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

Ïtz.לעֹולם לירידתּה רֹומז -˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ ƒ…ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿

˙B‚‰B ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ּכּונת - ¬ְְְֲִִִִִַַַַַָָ

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק לקּימן ׁשּנּתן ÌLּבארץ', ÏÚ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ«≈

‰ÏÈÙ ÔBLÏ . . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ∆ƒ¿«¿»¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַַָָ

עצם  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה 'ּגֹורל', לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ְַָָהּנׁשמה.

éòéáøæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéälà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤
õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨®̈¤

:ïeð-ïa rLBäéå ïäkä øærìàçéãçà àéNðå ¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²
:õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð̈¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤

èééLðàä úBîL älàåáìk äãeäé ähîì í §¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−



iyyקס ,iying - dl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äpôé-ïaë-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe ¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤
:ãeäénràë:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì ©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

áë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì §©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«
åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaô §¤¬¤§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bl zegiy ihewl)

ÌÎÏ eÏÁÈ ¯L‡(יז (לד, ¬∆ƒ¿¬»∆

הגּון". "חלק ׁשבטֹו ּבן לכל ּברר נׂשיא ׁשּכל רׁש"י, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפרׁש

הּיחיד, ׁשל ּבמּצבֹו עצמֹו את מכניס אמּתי נׂשיא :ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָללּמד

ּובֹורר ּתכּונֹותיו את מעריBÏ עליו ּכׁשּמּטיל וכן יפה, חלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

והּנה  הּכלל. טֹובת רק לא עיניו, לנגד הּיחיד טֹובת – ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתפקיד

ּולחּזק  להפיץ ּכּלנּו על הּטיל ּדֹורנּו נׂשיא אדמּו"ר מו"ח ְְְְִִִִֵֵַַָָָֻכ"ק

לטֹובת  הּפרט טֹובת על וּתּור זה ׁשאין לדעת, יׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָיהדּות.

זה אּלא BlLהּכלל, 'Ôe‚‰ ˜ÏÁ'Â Ë¯t‰ ˙·BË. ְֶֶַָָ««¿»¿≈∆»∆

éùéîçäìàúáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBîáéða-úà åö ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤§¥´

íéør íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ì:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéørì Løâîe úáL ¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«
âì íäì íéørä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³

:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáìãéLøâîe ¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ
äöeçå øérä øéwî íiåìì eðzz øLà íéørä¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨

áéáñ änà óìà:ä-úà øérì õeçî íúcîe ¤¬¤©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À¤
áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈
äæ Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt úàå§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤¤µ

:íéørä éLøâî íäì äéäéåøLà íéørä úàå ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À£¤³
eðzz øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´¦§½

eðzz íäéìrå çöøä änL ñðìíéraøà ¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬

:øér íézLeæíiåìì eðzz øLà íéørä-ìk §©−¦¦«¨¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øér äðîLe íéraøà©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

çúàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøräå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
éôk Léà eèérîz èrîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³

:íiåìì åéørî ïzé eìçðé øLà Búìçðô ©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr bk zegiy ihewl)

¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ ezz Ì‰ÈÏÚÂ(ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמּה: ויׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש יׂשראל ּבארץ היּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה  ּכּכתּוב רצּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם  לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּתפסּו רפע"ב: רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י רש"י. הּירּדן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבעבר

ׁשארץ  אףֿעלּֿפי ראׁשֹונה, להם מצּוי ׁשהיה הּירּדן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעבר

ואףֿעלּֿפיֿכן הימּנה). טֹובה ‰'יׂשראל ‰eˆ את להֹוׁשיב ְְִִֵֵֵֶַַָָָƒ»ְִֶ

הּירּדן! ּבעבר לוי ְְִֵֵֵֵֶֶַַׁשבט

éùùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
íéøár ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬

:ïrðk äöøà ïcøiä-úààéíéør íëì íúéø÷äå ¤©©§¥−©¬§¨§¨«©§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½
çöø änL ñðå íëì äðééäz èì÷î éør̈¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©

:äââLa Lôð-äkîáéèì÷îì íéørä íëì eéäå ©¥¤−¤¦§¨¨«§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈
äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøä úeîé àìå ìàbî¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈

:ètLnìâéèì÷î éør-LL eðzz øLà íéøräå ©¦§¨«§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈
:íëì äðééäzéãìL | úàeðzz íéørä L ¦«§¤¬¨¨¤«¥´§´¤«¨¦À¦§Æ

ìL úàå ïcøiì øárîõøàa eðzz íéørä L ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−§¤´¤
:äðééäz èì÷î éør ïrðkåèøbìå ìàøNé éðáì §¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¦§¥´¦§¨¥À§©¥³

älàä íéørä-LL äðééäz íëBúa áLBzìå§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

æèúBî àeä çöø úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeéæéda úeîé-øLà ãé ïáàa íàå ©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬

:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäçéBà ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©¿
-øLà ãé-õr éìëaçöø úîiå eäkä Ba úeîé ¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©

:çöøä úîeé úBî àeäèéúéîé àeä ícä ìàb ®¬©−¨«Ÿ¥«©Ÿ¥´©½̈¬¨¦−
:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úàëäàðNa-íàå ¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«§¦§¦§−̈

éìLä-Bà epôcäé:úîiå äiãöa åéìr CàëBà ¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ´
çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©

iriay - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«
áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìr C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²

:äiãö àìa éìk-ìkâëúeîé-øLà ïáà-ìëá Bà ¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤£¤¨¬
áéBà-àì àeäå úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa däÆ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´

:Búrø Lwáî àìå Bìãëïéa äãrä eèôLå ½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ
cä ìàb ïéáe äknä:älàä íéètLnä ìr í ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−¨¥«¤

äëícä ìàb ãiî çöøä-úà äãrä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
eáéLäåñð-øLà Bèì÷î øér-ìà äãrä Búà §¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´

-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãr da áLéå änL̈®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤
:Lãwä ïîLa Búà çLîåëàöé àöé-íàå ¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¥¥−

:änL ñeðé øLà Bèì÷î øér ìeáb-úà çöøä̈«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨
æëøér ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´

:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå Bèì÷î¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«
çëìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î øérá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ

õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤
:BúfçàèëètLî úwçì íëì älà eéäå £ª¨«§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈

:íëéúáLBî ìëa íëéúøãììLôð-äkî-ìk §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¨©̧¥¤½¤
ãrå çöøä-úà çöøé íéãr éôìäðré-àì ãçà §¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬

:úeîì Lôðáàìçöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå §¤−¤¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©
:úîeé úBî-ék úeîì òLø àeä-øLàáì-àìå £¤¬¨−̈¨®¦−¨«§«Ÿ

ì Bèì÷î øér-ìà ñeðì øôë eç÷úì áeLúáL ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤
:ïäkä úBî-ãr õøàaâìõøàä-úà eôéðçú-àìå ¨½̈¤©−©Ÿ¥«§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤

éðçé àeä ícä ék da ízà øLàõøàä-úà ó £¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−¤¨¨®¤
Là ícì øtëé-àì õøàìåíà-ék da-CtL ø §¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−

:BëôL íãaãìøLà õøàä-úà ànèú àìå §©¬«Ÿ§«§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³
éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé ízà©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´

:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýéô §Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(260 'nr gk mgpn zxez)

e·ÈL‰Â . . eÏÈv‰Â . . eËÙLÂ(כדֿכה (לה, ¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ
eËÙLÂ.ּגבּורה –eÏÈv‰Â.חסד -e·ÈL‰Â החטא (ּכּפרת ¿»¿ְָ¿ƒƒֶֶ¿≈ƒְֵַַַָ

חסד  התּכּללּות ּתפארת, - מקלט) לעיר ּגלּות ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָותּקּונֹו

הּללּו, הּמּדֹות ׁשלׁשת ידי על נברא ׁשהעֹולם ּכׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוגבּורה.

אף  הּדין, מּדת עם הרחמים מּדת את ׁשּתף הּקּב"ה ֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהרי

הּוא  נפׁש ההֹורג ידי על ׁשּנאבד מלא' ה'עֹולם ותּקּון ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבנין

אּלה. מּדֹות ידי ְִֵֵֶַעל

éòéáùåìàúçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©
éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa ãrìâ-éða§¥«¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´
éLàø íéàNpä éðôìå äLî éðôì eøaãéå óñBé¥®©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬

:ìàøNé éðáì úBáàáäeö éðãà-úà eøîàiå ¨−¦§¥¬¦§¨¥«©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´
éðáì ìøBâa äìçða õøàä-úà úúì ýåýé§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´
úìçð-úà úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²

:åéúðáì eðéçà ãçôìöâéðaî ãçàì eéäå §¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«Â§¨Â§¤º̈¦§¥̧
ìçð ärøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáLïú ¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³©«£¨¨Æ

øLà ähnä úìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½£¤¬
:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäzãäéäé-íàå ¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©§¦¦«§¤´

úìçð ìr ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ©«£©´
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáàäéða-úà äLî åöéå £Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´
óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìr ìàøNé¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−

:íéøácåúBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ «Ÿ§¦«¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³
íéLðì äðééäz íäéðéra áBhì øîàì ãçôìö§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®
:íéLðì äðééäz íäéáà ähî úçtLîì Cà©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

æähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

çìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼
äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî ãçàì§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®
:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«

èLéà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçðaéäeö øLàk §©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²¦¨¬

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ
ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈

:ïäéáà úçtLî ähî-ìrâéúåönä älà ©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ
éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´

é ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé:Bçø ¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥



קסי iyy ,iying - dl - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äpôé-ïaë-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe ¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤
:ãeäénràë:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì ©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

áë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì §©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«
åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaô §¤¬¤§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bl zegiy ihewl)

ÌÎÏ eÏÁÈ ¯L‡(יז (לד, ¬∆ƒ¿¬»∆

הגּון". "חלק ׁשבטֹו ּבן לכל ּברר נׂשיא ׁשּכל רׁש"י, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפרׁש

הּיחיד, ׁשל ּבמּצבֹו עצמֹו את מכניס אמּתי נׂשיא :ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָללּמד

ּובֹורר ּתכּונֹותיו את מעריBÏ עליו ּכׁשּמּטיל וכן יפה, חלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

והּנה  הּכלל. טֹובת רק לא עיניו, לנגד הּיחיד טֹובת – ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּתפקיד

ּולחּזק  להפיץ ּכּלנּו על הּטיל ּדֹורנּו נׂשיא אדמּו"ר מו"ח ְְְְִִִִֵֵַַָָָֻכ"ק

לטֹובת  הּפרט טֹובת על וּתּור זה ׁשאין לדעת, יׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָיהדּות.

זה אּלא BlLהּכלל, 'Ôe‚‰ ˜ÏÁ'Â Ë¯t‰ ˙·BË. ְֶֶַָָ««¿»¿≈∆»∆

éùéîçäìàúáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBîáéða-úà åö ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»¤§¥´

íéør íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ì:íiåìì eðzz íäéúáéáñ íéørì Løâîe úáL ¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«
âì íäì íéørä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³

:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáìãéLøâîe ¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ
äöeçå øérä øéwî íiåìì eðzz øLà íéørä¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨

áéáñ änà óìà:ä-úà øérì õeçî íúcîe ¤¬¤©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À¤
áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈
äæ Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt úàå§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤¤µ

:íéørä éLøâî íäì äéäéåøLà íéørä úàå ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À£¤³
eðzz øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´¦§½

eðzz íäéìrå çöøä änL ñðìíéraøà ¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬

:øér íézLeæíiåìì eðzz øLà íéørä-ìk §©−¦¦«¨¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øér äðîLe íéraøà©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

çúàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøräå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
éôk Léà eèérîz èrîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³

:íiåìì åéørî ïzé eìçðé øLà Búìçðô ©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr bk zegiy ihewl)

¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ ezz Ì‰ÈÏÚÂ(ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמּה: ויׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש יׂשראל ּבארץ היּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה  ּכּכתּוב רצּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם  לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּתפסּו רפע"ב: רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י רש"י. הּירּדן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבעבר

ׁשארץ  אףֿעלּֿפי ראׁשֹונה, להם מצּוי ׁשהיה הּירּדן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעבר

ואףֿעלּֿפיֿכן הימּנה). טֹובה ‰'יׂשראל ‰eˆ את להֹוׁשיב ְְִִֵֵֵֶַַָָָƒ»ְִֶ

הּירּדן! ּבעבר לוי ְְִֵֵֵֵֶֶַַׁשבט

éùùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
íéøár ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬

:ïrðk äöøà ïcøiä-úààéíéør íëì íúéø÷äå ¤©©§¥−©¬§¨§¨«©§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½
çöø änL ñðå íëì äðééäz èì÷î éør̈¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©

:äââLa Lôð-äkîáéèì÷îì íéørä íëì eéäå ©¥¤−¤¦§¨¨«§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈
äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøä úeîé àìå ìàbî¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈

:ètLnìâéèì÷î éør-LL eðzz øLà íéøräå ©¦§¨«§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈
:íëì äðééäzéãìL | úàeðzz íéørä L ¦«§¤¬¨¨¤«¥´§´¤«¨¦À¦§Æ

ìL úàå ïcøiì øárîõøàa eðzz íéørä L ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−§¤´¤
:äðééäz èì÷î éør ïrðkåèøbìå ìàøNé éðáì §¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¦§¥´¦§¨¥À§©¥³

älàä íéørä-LL äðééäz íëBúa áLBzìå§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

æèúBî àeä çöø úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeéæéda úeîé-øLà ãé ïáàa íàå ©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬

:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäçéBà ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©¿
-øLà ãé-õr éìëaçöø úîiå eäkä Ba úeîé ¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©

:çöøä úîeé úBî àeäèéúéîé àeä ícä ìàb ®¬©−¨«Ÿ¥«©Ÿ¥´©½̈¬¨¦−
:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úàëäàðNa-íàå ¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«§¦§¦§−̈

éìLä-Bà epôcäé:úîiå äiãöa åéìr CàëBà ¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ´
çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©

iriay - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«
áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìr C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²

:äiãö àìa éìk-ìkâëúeîé-øLà ïáà-ìëá Bà ¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤£¤¨¬
áéBà-àì àeäå úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa däÆ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´

:Búrø Lwáî àìå Bìãëïéa äãrä eèôLå ½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ
cä ìàb ïéáe äknä:älàä íéètLnä ìr í ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−¨¥«¤

äëícä ìàb ãiî çöøä-úà äãrä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
eáéLäåñð-øLà Bèì÷î øér-ìà äãrä Búà §¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´

-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãr da áLéå änL̈®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤
:Lãwä ïîLa Búà çLîåëàöé àöé-íàå ¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¥¥−

:änL ñeðé øLà Bèì÷î øér ìeáb-úà çöøä̈«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨
æëøér ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´

:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå Bèì÷î¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«
çëìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î øérá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ

õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤
:BúfçàèëètLî úwçì íëì älà eéäå £ª¨«§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈

:íëéúáLBî ìëa íëéúøãììLôð-äkî-ìk §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¨©̧¥¤½¤
ãrå çöøä-úà çöøé íéãr éôìäðré-àì ãçà §¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬

:úeîì Lôðáàìçöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå §¤−¤¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©
:úîeé úBî-ék úeîì òLø àeä-øLàáì-àìå £¤¬¨−̈¨®¦−¨«§«Ÿ

ì Bèì÷î øér-ìà ñeðì øôë eç÷úì áeLúáL ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤
:ïäkä úBî-ãr õøàaâìõøàä-úà eôéðçú-àìå ¨½̈¤©−©Ÿ¥«§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤

éðçé àeä ícä ék da ízà øLàõøàä-úà ó £¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−¤¨¨®¤
Là ícì øtëé-àì õøàìåíà-ék da-CtL ø §¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−

:BëôL íãaãìøLà õøàä-úà ànèú àìå §©¬«Ÿ§«§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³
éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé ízà©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦µ£¦´

:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýéô §Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(260 'nr gk mgpn zxez)

e·ÈL‰Â . . eÏÈv‰Â . . eËÙLÂ(כדֿכה (לה, ¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ
eËÙLÂ.ּגבּורה –eÏÈv‰Â.חסד -e·ÈL‰Â החטא (ּכּפרת ¿»¿ְָ¿ƒƒֶֶ¿≈ƒְֵַַַָ

חסד  התּכּללּות ּתפארת, - מקלט) לעיר ּגלּות ידי על ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָותּקּונֹו

הּללּו, הּמּדֹות ׁשלׁשת ידי על נברא ׁשהעֹולם ּכׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוגבּורה.

אף  הּדין, מּדת עם הרחמים מּדת את ׁשּתף הּקּב"ה ֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהרי

הּוא  נפׁש ההֹורג ידי על ׁשּנאבד מלא' ה'עֹולם ותּקּון ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבנין

אּלה. מּדֹות ידי ְִֵֵֶַעל

éòéáùåìàúçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©
éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa ãrìâ-éða§¥«¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´
éLàø íéàNpä éðôìå äLî éðôì eøaãéå óñBé¥®©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬

:ìàøNé éðáì úBáàáäeö éðãà-úà eøîàiå ¨−¦§¥¬¦§¨¥«©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´
éðáì ìøBâa äìçða õøàä-úà úúì ýåýé§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´
úìçð-úà úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²

:åéúðáì eðéçà ãçôìöâéðaî ãçàì eéäå §¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«Â§¨Â§¤º̈¦§¥̧
ìçð ärøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáLïú ¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³©«£¨¨Æ

øLà ähnä úìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½£¤¬
:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäzãäéäé-íàå ¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©§¦¦«§¤´

úìçð ìr ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ©«£©´
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáàäéða-úà äLî åöéå £Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´
óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìr ìàøNé¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−

:íéøácåúBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ «Ÿ§¦«¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³
íéLðì äðééäz íäéðéra áBhì øîàì ãçôìö§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®
:íéLðì äðééäz íäéáà ähî úçtLîì Cà©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

æähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

çìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼
äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî ãçàì§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®
:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«

èLéà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçðaéäeö øLàk §©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²¦¨¬

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ
ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈

:ïäéáà úçtLî ähî-ìrâéúåönä älà ©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ
éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´

é ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé:Bçø ¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥



xihtnקסב - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ Èa ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ
הּפסּוק ז)על כז, ּפרׁש(פנחס ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְֵֵֵַַָָָֹ

אּלא  צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". "יפה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרׁש"י:

(ולכן  צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ּתביעה ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיא

ולכן  יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ה' צּוּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָּבא

(אף  לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת לאחד . . ּבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ"וכל

.(ּכ על ּדּברּו ְִֶַָֹׁשּלא

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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øéèôîàéäkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða ärðå§Ÿ−̈§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

áéíéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®
:ïäéáà úçtLî ähî-ìr ïúìçð éäzåâéälà ©§¦Æ©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤

äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»

הּמּסעֹות  הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּכניסה

ׂשרף  ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדּבר,

את  יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות נׁשללה ּכ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועקרב'.

הּמּסעֹות  הסּתּימּו לכן התּבררּו. ּכבר ׁשהרי לארץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּכניסה

חכמה  הּוא מֹואב ּביֹותר: הּנמּוכה הּדרּגה מֹואב, ְְְְְְֵַַַַָָָָָָּבערבֹות

לאחר  .וחׁש ערב לׁשֹון ערבֹות, – ּגּופא ּובזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדקלּפה,

יׂשראל. לארץ להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכנעת

.ïîéñ ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷
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àBìa BãBák øéîä énrå íéäìà àì änäå íéäìà¡Ÿ¦½§¥−¨´Ÿ¡Ÿ¦®§©¦²¥¦¬§−§¬
:ìérBéáéãàî eáøç eørNå úàæ-ìr íéîL enL ¦«¬Ÿ¨©−¦©®Ÿ§©«£²¨§¬§−Ÿ

:ýåýé-íàðâéeáær éúà énr äùr úBòø íézL-ék §ª§Ÿ̈«¦«§©¬¦¨−¨¨Ÿ́©¦®Ÿ¦̧¨«§¹

íéøaLð úøàa úBøàa íäì áöçì íéiç íéî | øB÷î§´©´¦©¦À©§³Ÿ¨¤ÆŸ½ŸŸÆ¦§¨¦½

:íénä eìëé-àì øLàãéúéa ãéìé-íà ìàøNé ãárä £¤¬«Ÿ¨¦−©¨«¦©¤̧¤Æ¦§¨¥½¦§¦¬©−¦
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miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íëéúBáà (äéøçà äøæ äãBáò eãáòL úBøBcä £¥¤©¤¨§£¨¨¨©£¥

.õøàì eñðëpL,ìáää éøçà,úBøæ úBãBáò éøçà ¤¦§§¨¨¤©£¥©¤¤©£¥£¨
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קסג xihtn - el - irqn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ Èa ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ
הּפסּוק ז)על כז, ּפרׁש(פנחס ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְֵֵֵַַָָָֹ

אּלא  צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". "יפה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרׁש"י:

(ולכן  צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ּתביעה ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיא

ולכן  יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ה' צּוּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָּבא

(אף  לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת לאחד . . ּבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ"וכל

.(ּכ על ּדּברּו ְִֶַָֹׁשּלא
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áéíéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®
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ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»

הּמּסעֹות  הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּכניסה

ׂשרף  ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדּבר,
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éàå:äiøëð ïôbä éøeñ éì zëtäð Cáëéñaëz-íà ék §¥Æ¤§©´§§¦½¥−©¤¬¤¨§¦¨«¦³¦§©§¦Æ
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.'ä,'åâå äòáb ìk ìò ékzøîL àì zà ìáà ¦©¨¦§¨£¨©§Ÿ¨©§§
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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©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 13e zFwc 50 ,xwFAA 6 drW ,oFW`x mFi :clFnd©¨¦¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ipWd mFiA ,a` mgpn Wcg W`xŸŸ¤§©¥¨©©¥¦©¨¨¥§¨



לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי בערים שונות בעולם קסו
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
5:505:548:378:409:169:1810:2810:2919:4419:4120:1320:0919:2120:21באר שבע )ק(

5:465:508:338:369:149:1610:2610:2719:4719:4320:1620:1219:1420:24חיפה )ק(

5:475:518:348:379:149:1610:2610:2719:4919:4520:1320:0919:0620:20ירושלים )ק(

5:485:528:368:389:169:1810:2710:2919:4619:4320:1520:1119:2320:23תל אביב )ק(

5:155:228:018:089:069:0910:2510:2820:4620:3921:2721:2020:2321:36אוסטריה, וינה )ק(

7:307:269:179:169:569:5410:4810:4717:2317:2817:5417:5817:0918:09אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:245:318:128:189:129:1510:3010:3220:4220:3621:2221:1420:1921:30אוקראינה, אודסה )ק(

4:504:577:367:438:408:4410:0010:0220:2020:1321:0120:5319:5621:10אוקראינה, דונייצק )ק(

4:595:067:457:528:518:5410:1010:1320:3220:2621:1421:0620:0921:23אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:175:257:598:089:129:1610:3310:3621:0520:5821:5021:4120:4121:59אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:095:177:507:599:049:0810:2610:2820:5920:5121:4321:3420:3521:53אוקראינה, קייב )ק(

5:546:008:438:489:409:4310:5811:0021:0520:5921:4321:3620:4221:51איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:468:479:179:1710:1910:1918:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:567:529:499:4710:2610:2411:1911:1818:0518:0918:3418:3717:5018:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:038:5810:4410:4311:2611:2312:1612:1418:4018:4519:1219:1718:2719:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:566:018:468:499:329:3510:4710:4920:2920:2421:0220:5720:0721:10ארה״ב, בולטימור )ק(

5:425:478:318:359:209:2210:3510:3720:2220:1720:5620:5020:0021:04ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:425:478:328:369:209:2310:3610:3720:2320:1820:5720:5120:0121:05ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:136:199:039:079:549:5711:1011:1221:0320:5821:3921:3320:4121:47ארה״ב, דטרויט )ק(

6:346:379:209:239:5910:0011:1011:1120:2220:1820:5020:4620:0120:58ארה״ב, האוסטון )ק(

5:556:008:448:469:259:2710:3710:3920:0119:5720:3120:2719:4020:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:416:449:269:2810:0210:0411:1211:1320:1320:1020:4020:3719:5320:48ארה״ב, מיאמי )ק(

5:365:418:258:299:159:1810:3010:3220:2020:1520:5420:4919:5821:02ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:335:388:238:279:139:1610:2910:3120:2020:1520:5520:4919:5821:03ארה״ב, שיקגו )ק(

7:016:599:169:169:489:4710:4610:4618:1718:1918:4218:4318:0118:53בוליביה, לה-פס )ח(

5:505:588:288:399:479:5111:0911:1221:4721:3922:3222:2321:2222:42בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:526:008:328:419:489:5211:1011:1221:4521:3722:3022:2121:2122:40בלגיה, בריסל )ק(

6:476:458:558:549:289:2710:2410:2417:3917:4218:0518:0717:2318:17ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:346:328:438:429:159:1410:1210:1117:2917:3117:5417:5717:1318:06ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:075:157:447:559:059:0910:2710:2921:0620:5821:5221:4320:4422:02בריטניה, לונדון )ק(

5:065:157:157:449:089:1310:3210:3521:2421:1522:1422:0421:0222:25בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:085:177:377:529:089:1310:3110:3421:1721:0822:0521:5520:5222:15גרמניה, ברלין )ק(

5:385:468:208:299:339:3710:5410:5621:2521:1722:0922:0021:0122:18גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:536:508:578:569:319:3010:2710:2617:3517:3818:0118:0417:1918:14דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:116:138:528:549:269:2710:3410:3419:1919:1719:4419:4218:5919:52הודו, מומבאי )ח(

6:086:108:498:519:229:2410:3010:3119:1419:1219:3919:3718:5419:47הודו, פונה )ח(

5:075:147:548:008:569:0010:1510:1820:3320:2621:1321:0520:0921:22הונגריה, בודפשט )ק(

5:455:508:358:399:249:2610:3910:4120:2820:2321:0220:5620:0621:10טורקיה, איסטנבול )ק(

6:186:239:079:119:539:5511:0711:0920:4420:4021:1721:1220:2321:24יוון, אתונה )ק(

5:305:368:178:239:189:2210:3710:3920:5220:4521:3221:2420:2821:40מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי 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
6:086:108:498:519:239:2410:3110:3119:1619:1419:4219:4018:5719:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:017:559:329:3010:1710:1411:0411:0317:1117:1717:4617:5216:5818:05ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:205:238:068:088:438:459:539:5419:0018:5719:2719:2418:3919:35נפאל, קטמנדו )ח(

7:057:069:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1619:4019:4018:5919:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:394:477:117:248:388:4310:0110:0420:4520:3721:3321:2320:2021:43פולין, ורשא )ק(

6:296:288:498:499:209:2010:2010:1918:0018:0118:2418:2517:4318:34פרו, לימה )ח(

6:106:178:599:049:5610:0011:1511:1721:2321:1722:0221:5521:0022:10צרפת, ליאון )ק(

6:096:168:549:0110:0110:0411:2111:2321:4521:3822:2722:1921:2122:36צרפת, פריז )ק(

5:525:538:258:258:558:569:599:5918:1418:1318:3718:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:546:008:448:489:379:4010:5410:5620:5320:4721:2921:2320:3021:37קנדה, טורונטו )ק(

5:255:318:138:199:119:1410:2910:3120:3620:3021:1421:0720:1321:22קנדה, מונטריאול )ק(

5:465:508:358:389:179:1910:3010:3119:5719:5320:2820:2319:3620:35קפריסין, לרנקה )ק(

5:455:558:038:039:529:5711:1711:2022:1922:0923:1323:0121:5323:24רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:135:237:367:369:229:2710:4810:5121:5721:4822:5422:4121:3123:06רוסיה, מוסקבה )ק(

5:455:528:338:399:349:3810:5310:5621:0921:0321:4921:4220:4621:58רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:505:568:378:439:399:4210:5811:0021:1421:0821:5421:4720:5122:03שוויץ, ציריך )ק(

6:006:018:388:399:109:1110:1610:1718:4918:4819:1419:1218:3019:22תאילנד, 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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קסז לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי 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
5:505:548:378:409:169:1810:2810:2919:4419:4120:1320:0919:2120:21באר שבע )ק(

5:465:508:338:369:149:1610:2610:2719:4719:4320:1620:1219:1420:24חיפה )ק(

5:475:518:348:379:149:1610:2610:2719:4919:4520:1320:0919:0620:20ירושלים )ק(

5:485:528:368:389:169:1810:2710:2919:4619:4320:1520:1119:2320:23תל אביב )ק(

5:155:228:018:089:069:0910:2510:2820:4620:3921:2721:2020:2321:36אוסטריה, וינה )ק(

7:307:269:179:169:569:5410:4810:4717:2317:2817:5417:5817:0918:09אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:245:318:128:189:129:1510:3010:3220:4220:3621:2221:1420:1921:30אוקראינה, אודסה )ק(

4:504:577:367:438:408:4410:0010:0220:2020:1321:0120:5319:5621:10אוקראינה, דונייצק )ק(

4:595:067:457:528:518:5410:1010:1320:3220:2621:1421:0620:0921:23אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:175:257:598:089:129:1610:3310:3621:0520:5821:5021:4120:4121:59אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:095:177:507:599:049:0810:2610:2820:5920:5121:4321:3420:3521:53אוקראינה, קייב )ק(

5:546:008:438:489:409:4310:5811:0021:0520:5921:4321:3620:4221:51איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:468:479:179:1710:1910:1918:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:567:529:499:4710:2610:2411:1911:1818:0518:0918:3418:3717:5018:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:038:5810:4410:4311:2611:2312:1612:1418:4018:4519:1219:1718:2719:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:566:018:468:499:329:3510:4710:4920:2920:2421:0220:5720:0721:10ארה״ב, בולטימור )ק(

5:425:478:318:359:209:2210:3510:3720:2220:1720:5620:5020:0021:04ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:425:478:328:369:209:2310:3610:3720:2320:1820:5720:5120:0121:05ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:136:199:039:079:549:5711:1011:1221:0320:5821:3921:3320:4121:47ארה״ב, דטרויט )ק(

6:346:379:209:239:5910:0011:1011:1120:2220:1820:5020:4620:0120:58ארה״ב, האוסטון )ק(

5:556:008:448:469:259:2710:3710:3920:0119:5720:3120:2719:4020:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:416:449:269:2810:0210:0411:1211:1320:1320:1020:4020:3719:5320:48ארה״ב, מיאמי )ק(

5:365:418:258:299:159:1810:3010:3220:2020:1520:5420:4919:5821:02ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:335:388:238:279:139:1610:2910:3120:2020:1520:5520:4919:5821:03ארה״ב, שיקגו )ק(

7:016:599:169:169:489:4710:4610:4618:1718:1918:4218:4318:0118:53בוליביה, לה-פס )ח(

5:505:588:288:399:479:5111:0911:1221:4721:3922:3222:2321:2222:42בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:526:008:328:419:489:5211:1011:1221:4521:3722:3022:2121:2122:40בלגיה, בריסל )ק(

6:476:458:558:549:289:2710:2410:2417:3917:4218:0518:0717:2318:17ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:346:328:438:429:159:1410:1210:1117:2917:3117:5417:5717:1318:06ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:075:157:447:559:059:0910:2710:2921:0620:5821:5221:4320:4422:02בריטניה, לונדון )ק(

5:065:157:157:449:089:1310:3210:3521:2421:1522:1422:0421:0222:25בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:085:177:377:529:089:1310:3110:3421:1721:0822:0521:5520:5222:15גרמניה, ברלין )ק(

5:385:468:208:299:339:3710:5410:5621:2521:1722:0922:0021:0122:18גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:536:508:578:569:319:3010:2710:2617:3517:3818:0118:0417:1918:14דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:116:138:528:549:269:2710:3410:3419:1919:1719:4419:4218:5919:52הודו, מומבאי )ח(

6:086:108:498:519:229:2410:3010:3119:1419:1219:3919:3718:5419:47הודו, פונה )ח(

5:075:147:548:008:569:0010:1510:1820:3320:2621:1321:0520:0921:22הונגריה, בודפשט )ק(

5:455:508:358:399:249:2610:3910:4120:2820:2321:0220:5620:0621:10טורקיה, איסטנבול )ק(

6:186:239:079:119:539:5511:0711:0920:4420:4021:1721:1220:2321:24יוון, אתונה )ק(

5:305:368:178:239:189:2210:3710:3920:5220:4521:3221:2420:2821:40מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי 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
6:086:108:498:519:239:2410:3110:3119:1619:1419:4219:4018:5719:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:017:559:329:3010:1710:1411:0411:0317:1117:1717:4617:5216:5818:05ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:205:238:068:088:438:459:539:5419:0018:5719:2719:2418:3919:35נפאל, קטמנדו )ח(

7:057:069:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1619:4019:4018:5919:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:394:477:117:248:388:4310:0110:0420:4520:3721:3321:2320:2021:43פולין, ורשא )ק(

6:296:288:498:499:209:2010:2010:1918:0018:0118:2418:2517:4318:34פרו, לימה )ח(

6:106:178:599:049:5610:0011:1511:1721:2321:1722:0221:5521:0022:10צרפת, ליאון )ק(

6:096:168:549:0110:0110:0411:2111:2321:4521:3822:2722:1921:2122:36צרפת, פריז )ק(

5:525:538:258:258:558:569:599:5918:1418:1318:3718:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:546:008:448:489:379:4010:5410:5620:5320:4721:2921:2320:3021:37קנדה, טורונטו )ק(

5:255:318:138:199:119:1410:2910:3120:3620:3021:1421:0720:1321:22קנדה, מונטריאול )ק(

5:465:508:358:389:179:1910:3010:3119:5719:5320:2820:2319:3620:35קפריסין, לרנקה )ק(

5:455:558:038:039:529:5711:1711:2022:1922:0923:1323:0121:5323:24רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:135:237:367:369:229:2710:4810:5121:5721:4822:5422:4121:3123:06רוסיה, מוסקבה )ק(

5:455:528:338:399:349:3810:5310:5621:0921:0321:4921:4220:4621:58רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:505:568:378:439:399:4210:5811:0021:1421:0821:5421:4720:5122:03שוויץ, ציריך )ק(

6:006:018:388:399:109:1110:1610:1718:4918:4819:1419:1218:3019:22תאילנד, 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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