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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§©§§¨«¦



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

òîù úàéø÷
: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§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אייר, תשי"ח 

ברוקלין 

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה דניאל שי' 

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מה' אייר, וכיון שאינו מזכיר בהנוגע לבריאותו וענינו, 

בטח שזהו סימן שהכל בסדר הוא.  

ובמ"ש ע"ד הרבנית מרת מארקוס תחי' אשר עלה ברצונה הטוב למסור שני ספרי תורה לכפר 

חב"ד אשר באה"ק ת"ו, נכון הדבר. וכיון שאמרו חז"ל מצוה לפרסם עושי מצוה, בטח ועד הכפר יעשו 

זכרון באופן המתאים לנשמת בעלה הרב ע"ה, בקשר עם מסירת הספרי תורה לבית הכנסת אשר בכפר 

חב"ד. 

במ"ש אודות כתיבת )פצוע( דכא, ידוע הוראת רבנו הזקן בזה לכתוב באל"ף, וכבר מסר כ"ק 

מו"ח אדמו"ר, שראה בעצמו ס"ת שע"פ קבלה כתבה מהר"ם מרוטנברג, וכתוב שם באל"ף, וכן בס"ת 

בפראג אשר הגיה עזרא הסופר, ג"כ באל"ף, ולכן בודאי שבס"ת הנ"ל יהי' ע"פ הוראת רבנו הזקן בעל 

התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשו"ע )פוסק בנגלה דתורה(. 

בשאלתו, האם לבוא בכתובים עם קרוביו שבמדינתנו לפנים - הנה כיון שהמתין עד עתה כדאי 

לחכות להזמן שיוטבו היחסים מאה"ק ת"ו לשם, פרט באם יכול לכתוב ע"י מי שהוא הנמצא עתה 

בפולין שמשם ישלחו המכתב לקרוביו.

בברכה לאורך ימים ושנים טובות ולבשו"ט תכה"י. 
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

,xacna zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,oeiq ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡˙È‡ חדא 1ּבּזהר זימנא יֹוסי רּבי אמר ּתניא ƒ»ְְִִִַַַַַָָָָָֹ

לקּמיּה אתּו למטרא, עלמא צריכא ְְְְְֲִִֵַָָָָָָהוה

ּבּפסּוק  להם ׁשּדרׁש ועלֿידי ׁשמעֹון, הּנה 2ּדרּבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ירד  יחד, ּגם אחים ׁשבת נעים ּומה ּטֹוב ִִֶֶַַַַַַָָָמה

ּבדּבּורֿהּמתחיל  מהר"ׁש אדמּו"ר ּומבאר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָמטר.

תרכ"ז  ּבׁשנת ׁשנה, מאה לפני ׁשאמרֹו 3זה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

הּמאמר  ּבכֹותרת נתּפרׁש ׁשּלא ׁשאף ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ[ּולהעיר,

מעלת  אֹודֹות הּמאמר מּתֹוכן הּנה אמירתֹו, ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָזמן

הּמאמרים  ּבין ּומּמקֹומֹו יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ְְֲִִִִֵֶַַַָָרּבי

ּבל"ג  היתה ׁשאמירתֹו ניּכר וׁשּלאחריו, ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּלפניו

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל הילּולא יֹום .4ּבעֹומר, ְִִִֶֶֶַָָָ

ּכי  כּו'", "ּבּזהר היא: הּמאמר ׁשהתחלת ּגם ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹוזהּו

יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ספרֹו הּוא ְְִִִֶֶַַַָֹהּזהר

ּברחמים  ּגלּותא מן ּביּה ּדיפקּון ּדיל ],5חיּבּורא ְְְֲִִִִִֵַָָָָ

אמירת  עלֿידי ּגׁשמים ירידת ׁשּפעל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשהּטעם

מדּבר  זה ּפסּוק ּכי ּדוקא, זה ּפסּוק על ְְִֵֶֶַַַָָָָּתֹורה

ּדזעירֿאנּפין  העליֹון יחּוד ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָמהּטֹוב

גׁשמיכם  ונתּתי ענין ׁשרׁש עצמֹו ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹונּוקבא,

והרוה 6ּבעּתם  הּׁשמים מן הּגׁשם ׁשּירד הינּו, . ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

והצמיחּה והֹולידּה הארץ ֿ 7את האין ּכח (ּגילּוי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּמצינּו לבאר, ּוממׁשי ונּוקבא. זעירֿאנּפין ּדיחּוד הענין ּתֹוכן ׁשּזהּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָסֹוף),

הּתפ  ענין עלֿידי ּגׁשמים ירידת ׁשּפעלּו ּתּנאים ּכּמה ּתפּלה),אצל (ריּבּוי ּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּתענּיֹות  י"ג ּגֹוזרים ׁשהיּו ׁשּמצינּו ועד ּתענית, עלֿידי רּבי 8וגם ׁשל והחידּוׁש , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּתֹורה. אמירת עלֿידי ּגׁשמים ירידת ׁשּפעל הּוא יֹוחאי ּבן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשמעֹון

עלֿידי ÔÈ·‰Ïeב) ּגׁשמים ירידת ׁשּפעל יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל החידּוׁש ¿»ƒְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
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ב.1) נט, א.2)ח"ג קלג, תרל"א,3)תהלים והחרים בהמשך בעומר דל"ג המאמר גם וראה ואילך. רצא ע' תרכ"ז סה"מ

ואילך). שיח ע' ח"א תרל"א (סה"מ מטֿנב פ"ז.4)פרקים העומר ספירת שער חיים עץ פרי ב. רצו, זח"ג רע"מ 5)ראה

רסכ"ו. אגה"ק בתניא הובא ב. קכד, ד.6)בזח"ג כו, בחוקותי - הכתוב יו"ד.7)לשון נה, ישעי' פ"א 8)ע"פ תענית ראה

מ"ו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡ מובא¯‰fa1‰Â‰ ‡„Á ‡ÓÈÊ ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ‡Èz ƒ»«…««¿»»««ƒƒƒ¿»»»¬»

dÈn˜Ï e˙‡ ,‡¯ËÓÏ ‡ÓÏÚ ‡ÎÈ¯ˆ העולם צריך היה אחת פעם ¿ƒ»»¿»¿ƒ¿»»¿«≈
לפני באו ÔBÚÓLלגשם, Èa¯c,יוחאי Ì‰Ïבר L¯cL È„ÈŒÏÚÂ ¿«ƒƒ¿¿«¿≈∆»«»∆

eÒta2,„ÁÈ˜רשב"י Ìb ÌÈÁ‡ ˙·L ÌÈÚ ‰Óe ·Bh ‰Ó ‰p‰ «»ƒ≈««»ƒ∆∆«ƒ«»«
¯"eÓ„‡ ¯‡·Óe .¯ËÓ „¯È»«»»¿»≈«¿
‰Ê ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a L"¯‰Ó«¬»¿ƒ««¿ƒ∆
,‰L ‰‡Ó ÈÙÏ B¯Ó‡L∆¬»ƒ¿≈≈»»»

Ê"Î¯˙ ˙La3 לפני שנה מאה ƒ¿«
תשכ"ז  בשנת זה מאמר אמירת

L¯t˙ ‡lL Û‡L ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«∆…ƒ¿»≈
ÔÓÊ ¯Ó‡n‰ ˙¯˙BÎa תאריך ¿∆∆««¬»¿«

¯Ó‡n‰ ÔÎBzÓ ‰p‰ ,B˙¯ÈÓ‡¬ƒ»ƒ≈ƒ∆««¬»
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡«¬««ƒƒ¿∆

BÓB˜nÓe ,È‡ÁBÈהמאמר ÔÈaשל »ƒ¿≈
ÂÈÙlL ÌÈ¯Ó‡n‰««¬»ƒ∆¿»»
B˙¯ÈÓ‡L ¯kÈ ,ÂÈ¯Á‡lLÂ¿∆¿«¬»ƒ»∆¬ƒ»
ÌBÈ ,¯ÓBÚa ‚"Ïa ‰˙È‰»¿»¿«»∆
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL ‡ÏeÏÈ‰ƒ»∆«ƒƒ¿∆

È‡ÁBÈ4˙ÏÁ˙‰L Ìb e‰ÊÂ . »¿∆«∆«¿»«
‡È‰ ¯Ó‡n‰:במילה¯‰fa" ««¬»ƒ«…«

ÏL B¯ÙÒ ‡e‰ ¯‰f‰ Èk ,"'eÎƒ«…«ƒ¿∆
,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ועליו «ƒƒ¿∆»

בזוהר כמובא לו, «eaÈÁƒ¯‡נאמר
‡˙eÏb ÔÓ dÈa Ôe˜ÙÈc CÏÈcƒ»¿ƒ¿≈ƒ»»

ÌÈÓÁ¯a5 בו שיצאו שלך החיבור ¿«¬ƒ
ברחמים  מבואר ],מהגלות כך ועל

מהר"ש  הרבי של הנזכר במאמר

ÏÚtL ÌÚh‰Lרשב"י˙„È¯È ∆«««∆»«¿ƒ«
‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»
˜eÒt Èk ,‡˜Âc ‰Ê ˜eÒt ÏÚ«»∆«¿»ƒ»

·Bh‰Ó ¯a„Ó ‰Ê"טוב מה "הנה ∆¿«≈≈«
ÔBÈÏÚ‰ „eÁÈ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ»∆¿

,‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc שנפעל ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
בין  פנימי וחיבור התאחדות ידי על

העליונות, המידות אנפין", "זעיר

הלאה  וכן וגבורה חסד ספירות

לעומת  כי קטנות" "פנים (הנקראות

הרי  העליונים, במוחין המאיר האור

מועט) הוא במידות המאיר האור

(שנקראת  המלכות ספירת ו"נוקבא"

של  זה וחיבור וייחוד משפיע) בחינת מה"זכר", מקבל בחינת "נקבה",

והוא  אלוקות, וגילוי המשכת גורם ל"נוקבא" אנפין" מ"זעיר פנימית השפעה

מהייחוד  הנמשך BÓˆÚה"טוב" e‰fL"ו"נוקבא אנפין" "זעיר יחוד ∆∆«¿
עצמו  זה עלֿידו, הנמשכת האור גילוי Èz˙Âותוספת ÔÈÚ L¯L…∆ƒ¿«¿»«ƒ

ÌzÚa ÌÎÈÓL‚6„¯iL ,eÈ‰ . ƒ¿≈∆¿ƒ»«¿∆»«
˙‡ ‰Â¯‰Â ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌLb‰«∆∆ƒ«»«ƒ¿ƒ¿»∆
dÁÈÓˆ‰Â d„ÈÏB‰Â ı¯‡‰7 »»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák ÈeÏÈb) כמבואר ƒ…«»≈
ביטוי  הוא ההולדה שעניין בחסידות

הבריאה  בתוך האיןֿסוף כוח ),של
e‰fL והצמיחה הלידה ÔÎBzענין ∆∆∆

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „eÁÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿ƒ
‡·˜eÂ'ו'צמיחה 'לידה שפועל ¿¿»

אלוקי  אור של והתגלות) (המשכה

גשמים. לירידת מביא שגם

CÈLÓÓe מהר"ש Ï·‡¯הרבי «¿ƒ¿»≈
הנזכר, ‡ˆÏבמאמר eÈˆnL∆»ƒ≈∆

˙„È¯È eÏÚtL ÌÈ‡pz ‰nk«»«»ƒ∆»¬¿ƒ«
‰lÙz‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

‰lÙz ÈeaÈ¯) מהרגיל Ì‚Âיותר ,( ƒ¿ƒ»¿«
eÈˆnL „ÚÂ ,˙ÈÚz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ¿«∆»ƒ

˙BiÚz ‚"È ÌÈ¯ÊBb eÈ‰L8 על ∆»¿ƒ«¬ƒ
לפעול  כדי גשמים הציבור ירידת

גשמים, עצירת Le„ÈÁ‰Â¿«ƒכשהייתה
Ôaהמיוחד  ÔBÚÓL Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿∆
È‡ÁBÈ ולעומת התנאים שאר לעומת »

חכמי  לבטל דברי הדרך על ז"ל נו

גשמים  È¯È„˙עצירת ÏÚtL ‡e‰∆»«¿ƒ«
‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»

שיתבאר  להלן.כפי

Le„ÈÁ‰ ÔÈ·‰Ïe המיוחד ·) ¿»ƒ«ƒ
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿∆»
È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb ˙„È¯È ÏÚtL∆»«¿ƒ«¿»ƒ«¿≈
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ה
 מפתח  כללי

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

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

     איתא בזוהרה "מאמר ד  )ג

ה   ................  ז"כתש'ה סיון ח"מבה, במדברשבת פרשת 

טי   ....  ז"כתש'ה ,ח סיון"מבה, במדבר פ"ש שיחת  )ד

  במדברפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

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

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

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

לב  .............  במדברפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לג  ...........  במדברלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

נח  ..............  במדברלשבוע פרשת רי תהלים שיעו  )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

נט  ...................................  במדברלשבוע פרשת  

ע  ...............  במדברלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

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

צט   .........  במדברלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

וק  ..............  במדברלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )טו

  מסכת סוטה עם ביאורים  )טז

חק  ............................................... טלעד   לגמדף 

  נביאים וכתובים   )יז

לוק  ............................  טיקתהלים פרק , ביפרק  במלכים 

  חוליןמסכת  –משניות   )יח

קלח  ................................................  ביאור קהתי

  

 מגק  ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  ראש השנהמסכת   )כ

מדק  ...............................................  זט ףעד ד ימדף 

  :ד"ת רבותינו נשיאי חבמתור

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

קעב  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

בקע  .................................................  ר הזקן"אדמו

  ה אורתור  )כג

קעד  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

קעה  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

קעו  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"מואל תרלתורת ש  )כו

קעו  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

קעז  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כח

קעח  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

קעט  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

קפב  ..................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )ל

  אגרות קודש   )לא

קפז  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

טקפ  ....................................... הבות פרק פרקי א  )לב

קצ  ...................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

קצח  .....................במדברלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

קצט  ......  שבת קודשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה

,xacna zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,oeiq ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡˙È‡ חדא 1ּבּזהר זימנא יֹוסי רּבי אמר ּתניא ƒ»ְְִִִַַַַַָָָָָֹ

לקּמיּה אתּו למטרא, עלמא צריכא ְְְְְֲִִֵַָָָָָָהוה

ּבּפסּוק  להם ׁשּדרׁש ועלֿידי ׁשמעֹון, הּנה 2ּדרּבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ירד  יחד, ּגם אחים ׁשבת נעים ּומה ּטֹוב ִִֶֶַַַַַַָָָמה

ּבדּבּורֿהּמתחיל  מהר"ׁש אדמּו"ר ּומבאר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָמטר.

תרכ"ז  ּבׁשנת ׁשנה, מאה לפני ׁשאמרֹו 3זה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

הּמאמר  ּבכֹותרת נתּפרׁש ׁשּלא ׁשאף ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ[ּולהעיר,

מעלת  אֹודֹות הּמאמר מּתֹוכן הּנה אמירתֹו, ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָזמן

הּמאמרים  ּבין ּומּמקֹומֹו יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ְְֲִִִִֵֶַַַָָרּבי

ּבל"ג  היתה ׁשאמירתֹו ניּכר וׁשּלאחריו, ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּלפניו

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל הילּולא יֹום .4ּבעֹומר, ְִִִֶֶֶַָָָ

ּכי  כּו'", "ּבּזהר היא: הּמאמר ׁשהתחלת ּגם ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹוזהּו

יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ספרֹו הּוא ְְִִִֶֶַַַָֹהּזהר

ּברחמים  ּגלּותא מן ּביּה ּדיפקּון ּדיל ],5חיּבּורא ְְְֲִִִִִֵַָָָָ

אמירת  עלֿידי ּגׁשמים ירידת ׁשּפעל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשהּטעם

מדּבר  זה ּפסּוק ּכי ּדוקא, זה ּפסּוק על ְְִֵֶֶַַַָָָָּתֹורה

ּדזעירֿאנּפין  העליֹון יחּוד ׁשעלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָמהּטֹוב

גׁשמיכם  ונתּתי ענין ׁשרׁש עצמֹו ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹונּוקבא,

והרוה 6ּבעּתם  הּׁשמים מן הּגׁשם ׁשּירד הינּו, . ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

והצמיחּה והֹולידּה הארץ ֿ 7את האין ּכח (ּגילּוי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּמצינּו לבאר, ּוממׁשי ונּוקבא. זעירֿאנּפין ּדיחּוד הענין ּתֹוכן ׁשּזהּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָסֹוף),

הּתפ  ענין עלֿידי ּגׁשמים ירידת ׁשּפעלּו ּתּנאים ּכּמה ּתפּלה),אצל (ריּבּוי ּלה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּתענּיֹות  י"ג ּגֹוזרים ׁשהיּו ׁשּמצינּו ועד ּתענית, עלֿידי רּבי 8וגם ׁשל והחידּוׁש , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּתֹורה. אמירת עלֿידי ּגׁשמים ירידת ׁשּפעל הּוא יֹוחאי ּבן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשמעֹון

עלֿידי ÔÈ·‰Ïeב) ּגׁשמים ירידת ׁשּפעל יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל החידּוׁש ¿»ƒְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
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ב.1) נט, א.2)ח"ג קלג, תרל"א,3)תהלים והחרים בהמשך בעומר דל"ג המאמר גם וראה ואילך. רצא ע' תרכ"ז סה"מ

ואילך). שיח ע' ח"א תרל"א (סה"מ מטֿנב פ"ז.4)פרקים העומר ספירת שער חיים עץ פרי ב. רצו, זח"ג רע"מ 5)ראה

רסכ"ו. אגה"ק בתניא הובא ב. קכד, ד.6)בזח"ג כו, בחוקותי - הכתוב יו"ד.7)לשון נה, ישעי' פ"א 8)ע"פ תענית ראה

מ"ו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡ מובא¯‰fa1‰Â‰ ‡„Á ‡ÓÈÊ ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ‡Èz ƒ»«…««¿»»««ƒƒƒ¿»»»¬»

dÈn˜Ï e˙‡ ,‡¯ËÓÏ ‡ÓÏÚ ‡ÎÈ¯ˆ העולם צריך היה אחת פעם ¿ƒ»»¿»¿ƒ¿»»¿«≈
לפני באו ÔBÚÓLלגשם, Èa¯c,יוחאי Ì‰Ïבר L¯cL È„ÈŒÏÚÂ ¿«ƒƒ¿¿«¿≈∆»«»∆

eÒta2,„ÁÈ˜רשב"י Ìb ÌÈÁ‡ ˙·L ÌÈÚ ‰Óe ·Bh ‰Ó ‰p‰ «»ƒ≈««»ƒ∆∆«ƒ«»«
¯"eÓ„‡ ¯‡·Óe .¯ËÓ „¯È»«»»¿»≈«¿
‰Ê ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a L"¯‰Ó«¬»¿ƒ««¿ƒ∆
,‰L ‰‡Ó ÈÙÏ B¯Ó‡L∆¬»ƒ¿≈≈»»»

Ê"Î¯˙ ˙La3 לפני שנה מאה ƒ¿«
תשכ"ז  בשנת זה מאמר אמירת

L¯t˙ ‡lL Û‡L ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ∆«∆…ƒ¿»≈
ÔÓÊ ¯Ó‡n‰ ˙¯˙BÎa תאריך ¿∆∆««¬»¿«

¯Ó‡n‰ ÔÎBzÓ ‰p‰ ,B˙¯ÈÓ‡¬ƒ»ƒ≈ƒ∆««¬»
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡«¬««ƒƒ¿∆

BÓB˜nÓe ,È‡ÁBÈהמאמר ÔÈaשל »ƒ¿≈
ÂÈÙlL ÌÈ¯Ó‡n‰««¬»ƒ∆¿»»
B˙¯ÈÓ‡L ¯kÈ ,ÂÈ¯Á‡lLÂ¿∆¿«¬»ƒ»∆¬ƒ»
ÌBÈ ,¯ÓBÚa ‚"Ïa ‰˙È‰»¿»¿«»∆
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL ‡ÏeÏÈ‰ƒ»∆«ƒƒ¿∆

È‡ÁBÈ4˙ÏÁ˙‰L Ìb e‰ÊÂ . »¿∆«∆«¿»«
‡È‰ ¯Ó‡n‰:במילה¯‰fa" ««¬»ƒ«…«

ÏL B¯ÙÒ ‡e‰ ¯‰f‰ Èk ,"'eÎƒ«…«ƒ¿∆
,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ועליו «ƒƒ¿∆»

בזוהר כמובא לו, «eaÈÁƒ¯‡נאמר
‡˙eÏb ÔÓ dÈa Ôe˜ÙÈc CÏÈcƒ»¿ƒ¿≈ƒ»»

ÌÈÓÁ¯a5 בו שיצאו שלך החיבור ¿«¬ƒ
ברחמים  מבואר ],מהגלות כך ועל

מהר"ש  הרבי של הנזכר במאמר

ÏÚtL ÌÚh‰Lרשב"י˙„È¯È ∆«««∆»«¿ƒ«
‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»
˜eÒt Èk ,‡˜Âc ‰Ê ˜eÒt ÏÚ«»∆«¿»ƒ»

·Bh‰Ó ¯a„Ó ‰Ê"טוב מה "הנה ∆¿«≈≈«
ÔBÈÏÚ‰ „eÁÈ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ»∆¿

,‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc שנפעל ƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
בין  פנימי וחיבור התאחדות ידי על

העליונות, המידות אנפין", "זעיר

הלאה  וכן וגבורה חסד ספירות

לעומת  כי קטנות" "פנים (הנקראות

הרי  העליונים, במוחין המאיר האור

מועט) הוא במידות המאיר האור

(שנקראת  המלכות ספירת ו"נוקבא"

של  זה וחיבור וייחוד משפיע) בחינת מה"זכר", מקבל בחינת "נקבה",

והוא  אלוקות, וגילוי המשכת גורם ל"נוקבא" אנפין" מ"זעיר פנימית השפעה

מהייחוד  הנמשך BÓˆÚה"טוב" e‰fL"ו"נוקבא אנפין" "זעיר יחוד ∆∆«¿
עצמו  זה עלֿידו, הנמשכת האור גילוי Èz˙Âותוספת ÔÈÚ L¯L…∆ƒ¿«¿»«ƒ

ÌzÚa ÌÎÈÓL‚6„¯iL ,eÈ‰ . ƒ¿≈∆¿ƒ»«¿∆»«
˙‡ ‰Â¯‰Â ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌLb‰«∆∆ƒ«»«ƒ¿ƒ¿»∆
dÁÈÓˆ‰Â d„ÈÏB‰Â ı¯‡‰7 »»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák ÈeÏÈb) כמבואר ƒ…«»≈
ביטוי  הוא ההולדה שעניין בחסידות

הבריאה  בתוך האיןֿסוף כוח ),של
e‰fL והצמיחה הלידה ÔÎBzענין ∆∆∆

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „eÁÈc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿ƒ
‡·˜eÂ'ו'צמיחה 'לידה שפועל ¿¿»

אלוקי  אור של והתגלות) (המשכה

גשמים. לירידת מביא שגם

CÈLÓÓe מהר"ש Ï·‡¯הרבי «¿ƒ¿»≈
הנזכר, ‡ˆÏבמאמר eÈˆnL∆»ƒ≈∆

˙„È¯È eÏÚtL ÌÈ‡pz ‰nk«»«»ƒ∆»¬¿ƒ«
‰lÙz‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

‰lÙz ÈeaÈ¯) מהרגיל Ì‚Âיותר ,( ƒ¿ƒ»¿«
eÈˆnL „ÚÂ ,˙ÈÚz È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ¿«∆»ƒ

˙BiÚz ‚"È ÌÈ¯ÊBb eÈ‰L8 על ∆»¿ƒ«¬ƒ
לפעול  כדי גשמים הציבור ירידת

גשמים, עצירת Le„ÈÁ‰Â¿«ƒכשהייתה
Ôaהמיוחד  ÔBÚÓL Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿∆
È‡ÁBÈ ולעומת התנאים שאר לעומת »

חכמי  לבטל דברי הדרך על ז"ל נו

גשמים  È¯È„˙עצירת ÏÚtL ‡e‰∆»«¿ƒ«
‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»

שיתבאר  להלן.כפי

Le„ÈÁ‰ ÔÈ·‰Ïe המיוחד ·) ¿»ƒ«ƒ
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿∆»
È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb ˙„È¯È ÏÚtL∆»«¿ƒ«¿»ƒ«¿≈
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f"kyz'dו ,oeiq g"dan ,xacna t"y

ּביאּור  ּתחילה להקּדים יׁש ּתֹורה, ְְְֲִִִֵֵַַָָאמירת

ׁשּמבאר  ּכפי לתֹורה, ּתפּלה ּבין ְְְְִִִֵֵֶַָָָהחילּוק

למעלה,9ּבּמאמר  מּלמּטה היא ׁשהּתפּלה , ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

מּלמּטה  ׁשּפירּוׁש למּטה. מּלמעלה היא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוהּתֹורה

הּמקּבל  ּכלי הכנת ער ׁשלפי הּוא, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָלמעלה

למּטה  מּלמעלה נמׁש ּכן ּדלתּתא, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּבאתערּותא

ּבחינת  היא ּתֹורה אבל ּדלעילא, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבאתערּותא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עצמּה, מּצד ּדלעילא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָאתערּותא

ּבדּבּורֿהּמתחיל  ואתחּנן ּפרׁשת ּתֹורה' ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּב'לּקּוטי

אתערּותא 10ואתחּנן  ּבחינת היא ׁשהּתֹורה , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

למּטה. מלמעלה עצמּה, מּצד ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּדלעילא

˙eiË¯Ù·e'הוי ּדבר היא הּתֹורה הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְֲִִֵֵַַָָָ

ּתלּוי  זה ואין למּטה, ְְְִֵֶֶַָָָׁשּנמׁש

עלּֿפי  ּובפרט למעלה. מּלמּטה האדם ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָּבעבֹודת

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבמדּבר 11הּמבֹואר ּבפירּוׁש ְְְְְִִֵֵַַָָ

ּׁשּכתּוב 12סיני  מה הּוא מדּבר ׁשּבחינת ,13 ְְִִִֶֶַַַָָ

ּדּבּור  ענין והּוא ּדיּבּור, מּלׁשֹון נאוה, ְְְְִִִִִֵֶַָָּומדּבר

הּביטּול  ּבתכלית להיֹות ׁשּצרי ,14הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָָ

אחר  ּבמקֹום (מּלׁשֹון 15וכּמבֹואר מדּבר ּבפירּוׁש ְְְְְְִִֵֵַַָָָ

'האמנּתיו' מאֹותּיֹות ׁשהּוא מ', ּבתֹוספת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַּדּבּור)

ּכלֹומר, הענין, להקטין ּבחינת ׁשהן ּבזֹו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

נדּבר, ׁשּכבר ּבחינה רק ּבפניֿעצמּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּדּבּור

ה'16והינּו ּבדבר ּביטּול ּבחינת הּוא ׁשהּדיּבּור ְְְְִִִִֶַַַַ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבֹו, אמרת,17המדּבר לׁשֹוני ּתען ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ּכעֹונה  ּתען ׁשּלׁשֹוני אּלא ,אמרת היא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורה

ׁשכינה  ועלּֿדר אֹומר, ּׁשהּוא מה האֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר

מׁשה  ׁשל ּגרֹונֹו מּתֹו ּגם 18מדּברת וזהּו . ְְְִֶֶֶֶֶַַֹ
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רצב.9) ע' תרכ"ז ואילך.10)סה"מ סע"ג א.11)ב, ה, שם גם וראה ב. ב, (במדבר) פרשתנו.12)פרשתנו שה"ש 13)ריש

ג. צד).14)ד, ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה השלישי בחודש סד"ה  גם וראה ואילך. א ד, שם לקו"ת סז,15)ראה יתרו תו"א

גֿד.16)ד. פא, סוכות דרושי לקו"ת גם וראה ב. שם, קעב.17)תו"א קיט, א.18)תהלים ז, (ברע"מ). א רלב, זח"ג ראה

ג. ז, שם פרשתנו לקו"ת ג. סח, שם תו"א וראה יט. יח, יתרו מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר טו. פ"ג, שמו"ר סע"א. רסה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ ¯e‡Èa ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ ההבדלÔÈa ¬ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ≈

,‰¯B˙Ï ‰lÙz חסידות Ó‡na¯עלֿפי ¯‡·nL ÈÙk9‰lÙz‰L , ¿ƒ»¿»¿ƒ∆¿»≈««¬»∆«¿ƒ»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰,כלומר ƒƒ¿«»¿«¿»¿«»ƒƒ¿«¿»¿«»

למעלה, מלמטה האחת לאלוקות, האדם של התקרבות לפעול דרכים שתי יש

האדם  מצד התעוררות ידי על היינו

עניין  וזהו לאלוקות, להתעלות

למטה  מלמעלה היא והשנייה התפילה,

על  אלוקית והתגלות הארה יש כאשר

התורה  עניין וזהו מלמעלה, האדם

מלמעלה. ≈∆Le¯ÈtLשבאה
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ההתקרבות אופן ƒ¿«»¿«¿»

התעוררות  ידי על לאלוקות האדם של

האדם  C¯Úמצד ÈÙÏL ,‡e‰∆¿ƒ∆∆
‡˙e¯Ú˙‡a Ïa˜n‰ ÈÏk ˙Î‰¬»«¿≈«¿«≈¿ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc האדם שבה למידה בהתאם ƒ¿«»
ההארה  את המקבל למטה, הנמצא

את  והכשיר הכין מלמעלה וההשפעה

כלי  להיות מלמטה, בהתעוררות עצמו,

לכך  כזו Ôkראוי על CLÓבמידה ≈ƒ¿»
אלוקי  אור hÓÏ‰האדם ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡a בהתעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
כתוצאה  (שנגרמה מלמעלה

מצידו), דלתתא" Ï‡·מ"אתערותא ¬»
‰¯Bz מתקרב האדם בה הדרך שהיא »

והשפעה  הארה ידי על לאלוקות

למטה  ÈÁa˙מלמעלה ‡È‰ƒ¿ƒ«
„vÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«

,dÓˆÚ"דלעילא "אתערותא ולא «¿»
דלתתא" "אתערותא בעקבות שבאה

ממנה  e˙kL·וכתוצאה BÓÎe¿∆»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לרבנו ¿ƒ≈»

Œ¯ea„a ÔpÁ˙‡Â ˙L¯t»»«»∆¿««¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ הפותח חסידות במאמר ««¿ƒ

ÔpÁ˙‡Â10‰¯Bz‰Lבפסוק  , »∆¿««∆«»
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»

,dÓˆÚ „vÓ ‡ÏÈÚÏc היא ולכן ƒ¿≈»ƒ««¿»
בדרך  לאלוקות להתקרבות הדרך

.‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
'ÈÂ‰ ¯·c ‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e שלמעלהCLÓpL ƒ¿»ƒ≈ƒ≈«»ƒ¿«¬»»∆ƒ¿»

ÏÚÓÏ‰וירד ‰hÓlÓ Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰hÓÏ¿«»¿≈∆»«¬«»»»ƒ¿«»¿«¿»
על  נגרמת ולא מלמעלה שבאה פעולה היא בתורה ה' דבר של הירידה אלא

האדם  Bz¯‰'ידי ÈËewÏ'a ¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e .11Le¯ÈÙa ƒ¿»«ƒ«¿»¿ƒ≈»¿≈
הכתוב ÈÈÒלשון ¯a„Óa12·e˙kM ‰Ó ‡e‰ ¯a„Ó ˙ÈÁaL ,13 ¿ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«ƒ¿»«∆»

‰¯Bz‰ ¯eac ÔÈÚ ‡e‰Â ,¯eaÈc ÔBLlÓ ,‰Â‡ C¯a„Óeƒ¿»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL14, חסידות במאמרי כמבואר ∆»ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ

התורה  שלימוד תורה במתן העוסקים

לאלוקות  ביטול מתוך להיות צריך

אומר  שאינו הקורא" אחר "כעונה

דברי  על עונה אלא משלו דברים

בטל, הוא שאליו «¿»¿B·nÎÂ‡¯הקורא
¯Á‡ ÌB˜Óa15¯a„Ó Le¯ÈÙa ¿»«≈¿≈ƒ¿»

,'Ó ˙ÙÒB˙a (¯eac ÔBLlÓ)ƒ¿ƒ¿∆∆
למילה  הזהות לאותיות בנוסף היינו

את  גם "במדבר" במילה יש "דבר"

מ' היא e‰L‡האות מ"ם האות ∆
Ô‰L 'ÂÈzÓ‡‰' ˙Bi˙B‡Ó≈ƒ∆¡«¿ƒ∆≈

,ÔÈÚ‰ ÔÈË˜‰Ï שמבואר כפי ¿«¿ƒ»ƒ¿»
הוא  ""הת' יתרו: פרשת אור' ב'תורה

להקטין  שהן האמנתי"ו מאותיות

דבור  בחינת בזו שאין כלומר העניין,

נדבר  שכבר בחינה רק עצמו בפני

בדבר  בטול בחינת הוא שהדבור דהיינו

אותיות  ולעניין בו". המדבר ה'

הדקדוק  בעלי כתבו "האמנתי"ו"

התיבה  בתחילת באות הן שלפעמים

נו"ן  תוספת למשל, בסופה. ולרוב

 ֿ ילד כמו להקטין, באה המילה בסיום

וכיו"ב, BÊaילדון ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk¿«∆≈¿
מדבר שהאדם התורה »ÈÁa¿ƒ˙בדברי

¯eac וחשובה ŒÈÙaחדשה ƒƒ¿≈
¯a„ ¯·kL ‰ÈÁa ˜¯ dÓˆÚ«¿»«¿ƒ»∆¿»ƒ¿«

לכן, של eÈ‰Â16¯eaÈc‰Lקודם ¿«¿∆«ƒ
תורה הלומד ÈÁa˙האדם ‡e‰¿ƒ«

,Ba ¯a„Ó‰ '‰ ¯·„a ÏeËÈaƒƒ¿««¿«≈
·e˙kL BÓÎe17ÈBLÏ ÔÚz ¿∆»««¿ƒ

‡È‰ ‰¯Bz‰L ,E˙¯Ó‡ƒ¿»∆∆«»ƒ
,E˙¯Ó‡ הקדוש של ודיבורו אמרתו ƒ¿»∆
הוא ÈBLlLברוך ‡l‡ האדם של ∆»∆¿ƒ

C¯cŒÏÚÂהלומד ,¯ÓB‡ ‡e‰M ‰Ó ¯ÓB‡‰ ¯Á‡ ‰BÚk ÔÚz««¿∆««»≈«∆≈¿«∆∆
‰LÓ ÏL BB¯b CBzÓ ˙¯a„Ó ‰ÈÎL18 בתכלית שהיה כיוון ¿ƒ»¿«∆∆ƒ¿∆…∆

השכינה  אלא עצמו, שלו כדיבור נחשב לא משה של דיבורו לאלוקות, הביטול

מתוכו. המדברת היא
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iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

הּׁשמים  מן לחם נקראת ּכמֹו19ׁשהּתֹורה והינּו, , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבחריׁשה  האדם ּבעבֹודת ּתלּוי היה ׁשּלא ֲֲִֶַַַַָָָָָָָָֹהּמן

ּדפת  סידּורא ׁשּתּנא המלאכֹות ׁשאר וכל ְְְְְִִֶַַַָָָָָָּוזריעה

ּתלּוי 20נקט  ׁשאינֹו הּׁשמים מן לחם להיֹותֹו , ְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ועד  ּבׁשוה, לכּולם נמׁש ולכן הּמּטה, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָּבעבֹודת

(יׁש והּממעיט הּמרּבה וּילקטּו ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַׁשאפילּו

מּכלֿמקֹום  מעט), ׁשּלקטּו ויׁש הרּבה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלקטּו

החסיר  לא והּממעיט הּמרּבה העּדיף ,21לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ

חילּוקים  ללא ּבׁשוה, יׂשראל ּבני ּכל אצל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהיה

ּבעניני  רק זה הרי חילּוקים, ּׁשּמצינּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ[ּדמה

נאמר  ׁשּבהם ּכאּלּו ׁשהיּו ּוכמֹו ׁשטּו22ההכנה, ְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

וכּיֹוצא  רחֹוק, ליל צריכים ׁשהיּו ולקטּו, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָהעם

ּבׁשוה,23ּבזה  ּכּולם אצל היה עצמֹו הּמן אבל , ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה ּבכּמּות, אפילּו חילּוקים], ְְְֲִִִַַַַַָֹללא

ונפׁשנּו ׁשאמרּו אּלּו ׁשאפילּו ועד ּבאיכּות, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָוכּמה

גֹו' ׁשּלא 24קצה ּבאֹופן הּמן היה אצלם ּגם הּנה , ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכלל  ּפסֹולת ּבֹו ודּוגמ 25היה ּבּתֹורה,. ּגם תֹו ְְְְֶַַָָָָָ

הּנמׁש ענין ׁשהּוא הּׁשמים, מן לחם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנקראת

למּטה. האדם ּבעבֹודת ּתלּוי ׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָמּלמעלה,

מּלמּטה  העבֹודה ענין הּוא ּתפּלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

מּוצב  סּולם היא ׁשהּתפּלה וכּידּוע ְְְְִִֶַַַַָָָָָלמעלה,

הּׁשמימה  מּגיע וראׁשֹו ׁשעלֿידּה26ארצה , ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹ

הּׁשמימה. – מארצה ּבעבֹודתֹו האדם ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָמתעּלה

ּבדרגֹות  היא העבֹודה ׁשהתחלת ְְְְֲִִֶַַַָָָָוהינּו,

ועד  ּבעבֹודתֹו, מתעּלה ואחרּֿכ ְְְְֲִֶַַַַַַָָּתחּתֹונֹות,

התחלת  הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות הּׁשמימה. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּמּגיע
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ב.19) קסה, שלו פסחים במסכת של"ה ב.20)ראה עד, (ובפרש"י).21)שבת יזֿיח טז, ח.22)בשלח יא, ראה 23)בהעלותך

א. עה, ה.24)יומא כא, ב.25)חוקת שם, יומא תקו"ז 26)ראה ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר יב. כח, ויצא

(סה"מ  פ"ב תרצ"ד נצבים דש"פ היום זה ד"ה ואילך. 80 ע' תש"ח ואילך. רכב ע' תרנ"ה סה"מ וראה א). (פג, תמ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb e‰ÊÂלכך הפנימי ÔÓהטעם ÌÁÏ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L ¿∆«∆«»ƒ¿≈∆∆ƒ
ÌÈÓM‰19, רוחני ‰Ônמזון BÓk ,eÈ‰Â ממעל השמים מן שירד «»«ƒ¿«¿¿«»

Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz ‰È‰ ‡lL טה למÏÎÂ ‰ÚÈ¯Êe ‰LÈ¯Áa ∆…»»»«¬«»»»«¬ƒ»¿ƒ»¿»
˙BÎ‡ÏÓ‰ ¯‡L הלחם והכנת הדגן לגידול e„ÈÒ¯‡הנחוצות ‡pzL ¿»«¿»∆«»ƒ»

Ë˜ ˙Ùc20, שהסדר הגמרא כדברי ¿«»«
כפי  בשבת האסורות המלאכות של

וכן  הזורע (החורש, במשנה שנמנו

ביצוע  של לסדר בהתאם הוא הלאה)

לחם, הכנת לצורך הללו המלאכות

הארץ, מן בלחם רק אמורים והדברים

זה  בכל תלוי היה לא המן מהֿשאיןֿכן

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ B˙BÈ‰Ï ממעל ƒ¿∆∆ƒ«»«ƒ
,‰hn‰ ˙„B·Úa ÈeÏz BÈ‡L∆≈»«¬«««»

,‰ÂLa ÌÏeÎÏ CLÓ ÔÎÏÂ כל ¿»≈ƒ¿»¿»¿»∆
מן  של שווה כמות קבלו ישראל בני

בדבר  רק כי לגולגולת") ("עומר

ומאמץ  עבודה תמורת מקבל שהאדם

המאמץ, רמת מה הבדלים יש משלו

לא  השמים מן הלחם תלוי אבל

האדם  של ובמאמצים בעבודתו

L‡k¯התחתון, eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ«¬∆
רק  ללקוט ההוראה את קיימו לא

אלא  לכולם הקבועה ¿¿eË˜ÏiÂ«ƒהכמות
LÈ) ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰««¿∆¿««¿ƒ≈

‰a¯‰ eË˜lL"מ"עומר יותר ∆»¿«¿≈
ËÚÓ eË˜lL LÈÂ מהכמות פחות ¿≈∆»¿¿«

Ï‡הרצוייה  ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»…
‰a¯n‰ ÛÈcÚ‰ לו נשאר ולא ∆¿ƒ««¿∆

‰ÈÒÁ¯למחר  ‡Ï ËÈÚÓn‰Â21 ¿««¿ƒ…∆¿ƒ
הפכה  שלו הכמות גם ולמעשה

Èaל"עומר", Ïk Ïˆ‡ ‰È‰L∆»»≈∆»¿≈
ÌÈ˜eÏÈÁ ‡ÏÏ ,‰ÂLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»∆¿…ƒƒ

הכמות  מה ליקט הבדלים שהאדם

ÌÈ˜eÏÈÁ,ואסף  eÈˆnM ‰Óc]¿«∆»ƒƒƒ
ישראל  בני בין הבדלים מצינו אמנם

זו  אין אבל מהמן, נהנו שבו באופן

ישראל  בני של מצידם בעבודה תלוי היה לא שהמן כאן לאמור ≈¬‰¯Èסתירה
‰Î‰‰ ÈÈÚa ˜¯ ‰Ê עצמו המן קבלת לגבי לא אך המן, את ללקוט ∆«¿ƒ¿¿≈«¬»»

¯Ó‡ Ì‰aL el‡k eÈ‰L BÓÎe22eÈ‰L ,eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL ¿∆»»≈∆»∆∆¡«»»»¿»¿∆»
,˜BÁ¯ CÏÈÏ ÌÈÎÈ¯ˆ המן אל להגיע Êa‰כדי ‡ˆBiÎÂ23, וכדברי ¿ƒƒ≈≈»¿«≈»∆

ז"ל: חכמינו

העם  שטו וכתיב ולקטו העם ויצא וכתיב לילה, המחנה על הטל "וברדת

רשעים  ולקטו, יצאו בינונים בתיהם, פתח על ירד צדיקים כיצד? הא ולקטו,

לחם, צדיקים כיצד? הא וטחנו, וכתיב עוגות וכתיב לחם כתיב ולקטו. שטו

הלקיטה  שבאופן הרי בריחיים", טחנו רשעים עוגות, היו בינונים ובהכנה

ÂLa‰,הבדלים  ÌÏek Ïˆ‡ ‰È‰ BÓˆÚ Ôn‰ Ï·‡ כמות באותה ¬»«»«¿»»≈∆»¿»∆
מזון  של איכות …¿ÏÏ‡ובאותה

ÌÈ˜eÏÈÁ מעמדו היה מה הבדל ללא ƒƒ
האדם  של הרוחני ‡eÏÈÙומצבו ,[¬ƒ

,˙enÎa שווה כמות קיבלו כולם ¿«
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»

˙eÎÈ‡a מן קיבלו ישראל בני שכל ¿≈
איכות, באותה »¿ÚÂ„השמים

eLÙÂ e¯Ó‡L el‡ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ≈∆»¿¿«¿≈
'B‚ המן ,24˜ˆ‰ על ‰p‰והתלוננו »»ƒ≈

Ôn‰ ‰È‰ ÌÏˆ‡ Ìb באיכות «∆¿»»»«»
ביותר  ‰È‰הגבוהה ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…»»

ÏÏk ˙ÏBÒt Ba25 שהמן ונמצא ¿∆¿»
למטה  מלמעלה להשפעה דוגמא הוא

במצב  כלל תלוי שאינו מקבל באופן

למטה. זה B˙Ó‚e„Âהשפע מעין ¿¿»
˙‡¯˜pL ,‰¯Bza Ìb שהמן כפי ««»∆ƒ¿≈

e‰L‡נקרא  ,ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ∆∆ƒ«»«ƒ∆
,‰ÏÚÓlÓ CLÓp‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz BÈ‡L∆≈»«¬«»»»
‰lÙz ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰hÓÏ¿«»«∆≈≈¿ƒ»

מתורה  בשונה ÔÈÚהרי ‡e‰ƒ¿«
‰„B·Ú‰ להתקרב האדם של »¬»

hÓlÓ,‰ÏÚÓÏ‰לאלוקות  ƒ¿«»¿«¿»
של  הרוחני ולמעמד לכוחות בהתאם

‰È‡האדם  ‰lÙz‰L Úe„iÎÂ¿«»«∆«¿ƒ»ƒ
BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ ÌÏeÒ»»«¿»¿…

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ26, הסולם כמו «ƒ««»»¿»
התחתון  שקצהו בחלומו ראה שיעקב

נוגע  העליון וקצהו בארץ למטה מוצב

שבו  אמצעי היא התפילה כך בשמים,

יכול  בארץ המוצב התחתון האדם

אלוקות  לשמים, ««»∆d„ÈŒÏÚLלהתחבר
‰ˆ¯‡Ó B˙„B·Úa Ì„‡‰ ‰lÚ˙Ó שקוע הוא שבו נחות מצב ƒ¿«∆»»»«¬»≈«¿»

– וחומריים ארציים נעלה.‰ÓÈÓM‰בעניינים רוחני eÈ‰Â,למצב «»«¿»¿«¿
היא  ה' בעבודת והארץ השמים בין חיבור של »«¿»∆ÏÁ˙‰L˙המשמעות

,˙BBzÁz ˙B‚¯„a ‡È‰ ‰„B·Ú‰,ארץ CkŒ¯Á‡Âבחינת »¬»ƒƒ¿»«¿¿««»
,B˙„B·Úa ‰lÚ˙Ó למדרגה ‰ÓÈÓM‰.ממדרגה ÚÈbnL „ÚÂ ƒ¿«∆«¬»¿«∆«ƒ««»«¿»

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e הוא שחרית בתפילת לדרגה מדרגה העליות סדר ƒ¿»ƒ≈
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ז f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y

ּביאּור  ּתחילה להקּדים יׁש ּתֹורה, ְְְֲִִִֵֵַַָָאמירת

ׁשּמבאר  ּכפי לתֹורה, ּתפּלה ּבין ְְְְִִִֵֵֶַָָָהחילּוק

למעלה,9ּבּמאמר  מּלמּטה היא ׁשהּתפּלה , ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

מּלמּטה  ׁשּפירּוׁש למּטה. מּלמעלה היא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוהּתֹורה

הּמקּבל  ּכלי הכנת ער ׁשלפי הּוא, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָלמעלה

למּטה  מּלמעלה נמׁש ּכן ּדלתּתא, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּבאתערּותא

ּבחינת  היא ּתֹורה אבל ּדלעילא, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבאתערּותא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עצמּה, מּצד ּדלעילא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָאתערּותא

ּבדּבּורֿהּמתחיל  ואתחּנן ּפרׁשת ּתֹורה' ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּב'לּקּוטי

אתערּותא 10ואתחּנן  ּבחינת היא ׁשהּתֹורה , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

למּטה. מלמעלה עצמּה, מּצד ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּדלעילא

˙eiË¯Ù·e'הוי ּדבר היא הּתֹורה הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְֲִִֵֵַַָָָ

ּתלּוי  זה ואין למּטה, ְְְִֵֶֶַָָָׁשּנמׁש

עלּֿפי  ּובפרט למעלה. מּלמּטה האדם ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָּבעבֹודת

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבמדּבר 11הּמבֹואר ּבפירּוׁש ְְְְְִִֵֵַַָָ

ּׁשּכתּוב 12סיני  מה הּוא מדּבר ׁשּבחינת ,13 ְְִִִֶֶַַַָָ

ּדּבּור  ענין והּוא ּדיּבּור, מּלׁשֹון נאוה, ְְְְִִִִִֵֶַָָּומדּבר

הּביטּול  ּבתכלית להיֹות ׁשּצרי ,14הּתֹורה ְְְִִִִֶַַַָָ

אחר  ּבמקֹום (מּלׁשֹון 15וכּמבֹואר מדּבר ּבפירּוׁש ְְְְְְִִֵֵַַָָָ

'האמנּתיו' מאֹותּיֹות ׁשהּוא מ', ּבתֹוספת ְְֱִִִֵֶֶֶֶַּדּבּור)

ּכלֹומר, הענין, להקטין ּבחינת ׁשהן ּבזֹו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

נדּבר, ׁשּכבר ּבחינה רק ּבפניֿעצמּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּדּבּור

ה'16והינּו ּבדבר ּביטּול ּבחינת הּוא ׁשהּדיּבּור ְְְְִִִִֶַַַַ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבֹו, אמרת,17המדּבר לׁשֹוני ּתען ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ּכעֹונה  ּתען ׁשּלׁשֹוני אּלא ,אמרת היא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורה

ׁשכינה  ועלּֿדר אֹומר, ּׁשהּוא מה האֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר

מׁשה  ׁשל ּגרֹונֹו מּתֹו ּגם 18מדּברת וזהּו . ְְְִֶֶֶֶֶַַֹ
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רצב.9) ע' תרכ"ז ואילך.10)סה"מ סע"ג א.11)ב, ה, שם גם וראה ב. ב, (במדבר) פרשתנו.12)פרשתנו שה"ש 13)ריש

ג. צד).14)ד, ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה השלישי בחודש סד"ה  גם וראה ואילך. א ד, שם לקו"ת סז,15)ראה יתרו תו"א

גֿד.16)ד. פא, סוכות דרושי לקו"ת גם וראה ב. שם, קעב.17)תו"א קיט, א.18)תהלים ז, (ברע"מ). א רלב, זח"ג ראה

ג. ז, שם פרשתנו לקו"ת ג. סח, שם תו"א וראה יט. יח, יתרו מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר טו. פ"ג, שמו"ר סע"א. רסה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ ¯e‡Èa ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ ההבדלÔÈa ¬ƒ«»≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ≈

,‰¯B˙Ï ‰lÙz חסידות Ó‡na¯עלֿפי ¯‡·nL ÈÙk9‰lÙz‰L , ¿ƒ»¿»¿ƒ∆¿»≈««¬»∆«¿ƒ»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰,כלומר ƒƒ¿«»¿«¿»¿«»ƒƒ¿«¿»¿«»

למעלה, מלמטה האחת לאלוקות, האדם של התקרבות לפעול דרכים שתי יש

האדם  מצד התעוררות ידי על היינו

עניין  וזהו לאלוקות, להתעלות

למטה  מלמעלה היא והשנייה התפילה,

על  אלוקית והתגלות הארה יש כאשר

התורה  עניין וזהו מלמעלה, האדם

מלמעלה. ≈∆Le¯ÈtLשבאה
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ההתקרבות אופן ƒ¿«»¿«¿»

התעוררות  ידי על לאלוקות האדם של

האדם  C¯Úמצד ÈÙÏL ,‡e‰∆¿ƒ∆∆
‡˙e¯Ú˙‡a Ïa˜n‰ ÈÏk ˙Î‰¬»«¿≈«¿«≈¿ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc האדם שבה למידה בהתאם ƒ¿«»
ההארה  את המקבל למטה, הנמצא

את  והכשיר הכין מלמעלה וההשפעה

כלי  להיות מלמטה, בהתעוררות עצמו,

לכך  כזו Ôkראוי על CLÓבמידה ≈ƒ¿»
אלוקי  אור hÓÏ‰האדם ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡a בהתעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
כתוצאה  (שנגרמה מלמעלה

מצידו), דלתתא" Ï‡·מ"אתערותא ¬»
‰¯Bz מתקרב האדם בה הדרך שהיא »

והשפעה  הארה ידי על לאלוקות

למטה  ÈÁa˙מלמעלה ‡È‰ƒ¿ƒ«
„vÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«

,dÓˆÚ"דלעילא "אתערותא ולא «¿»
דלתתא" "אתערותא בעקבות שבאה

ממנה  e˙kL·וכתוצאה BÓÎe¿∆»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לרבנו ¿ƒ≈»

Œ¯ea„a ÔpÁ˙‡Â ˙L¯t»»«»∆¿««¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ הפותח חסידות במאמר ««¿ƒ

ÔpÁ˙‡Â10‰¯Bz‰Lבפסוק  , »∆¿««∆«»
‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»

,dÓˆÚ „vÓ ‡ÏÈÚÏc היא ולכן ƒ¿≈»ƒ««¿»
בדרך  לאלוקות להתקרבות הדרך

.‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
'ÈÂ‰ ¯·c ‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e שלמעלהCLÓpL ƒ¿»ƒ≈ƒ≈«»ƒ¿«¬»»∆ƒ¿»

ÏÚÓÏ‰וירד ‰hÓlÓ Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰hÓÏ¿«»¿≈∆»«¬«»»»ƒ¿«»¿«¿»
על  נגרמת ולא מלמעלה שבאה פעולה היא בתורה ה' דבר של הירידה אלא

האדם  Bz¯‰'ידי ÈËewÏ'a ¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e .11Le¯ÈÙa ƒ¿»«ƒ«¿»¿ƒ≈»¿≈
הכתוב ÈÈÒלשון ¯a„Óa12·e˙kM ‰Ó ‡e‰ ¯a„Ó ˙ÈÁaL ,13 ¿ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«ƒ¿»«∆»

‰¯Bz‰ ¯eac ÔÈÚ ‡e‰Â ,¯eaÈc ÔBLlÓ ,‰Â‡ C¯a„Óeƒ¿»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL14, חסידות במאמרי כמבואר ∆»ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ

התורה  שלימוד תורה במתן העוסקים

לאלוקות  ביטול מתוך להיות צריך

אומר  שאינו הקורא" אחר "כעונה

דברי  על עונה אלא משלו דברים

בטל, הוא שאליו «¿»¿B·nÎÂ‡¯הקורא
¯Á‡ ÌB˜Óa15¯a„Ó Le¯ÈÙa ¿»«≈¿≈ƒ¿»

,'Ó ˙ÙÒB˙a (¯eac ÔBLlÓ)ƒ¿ƒ¿∆∆
למילה  הזהות לאותיות בנוסף היינו

את  גם "במדבר" במילה יש "דבר"

מ' היא e‰L‡האות מ"ם האות ∆
Ô‰L 'ÂÈzÓ‡‰' ˙Bi˙B‡Ó≈ƒ∆¡«¿ƒ∆≈

,ÔÈÚ‰ ÔÈË˜‰Ï שמבואר כפי ¿«¿ƒ»ƒ¿»
הוא  ""הת' יתרו: פרשת אור' ב'תורה

להקטין  שהן האמנתי"ו מאותיות

דבור  בחינת בזו שאין כלומר העניין,

נדבר  שכבר בחינה רק עצמו בפני

בדבר  בטול בחינת הוא שהדבור דהיינו

אותיות  ולעניין בו". המדבר ה'

הדקדוק  בעלי כתבו "האמנתי"ו"

התיבה  בתחילת באות הן שלפעמים

נו"ן  תוספת למשל, בסופה. ולרוב

 ֿ ילד כמו להקטין, באה המילה בסיום

וכיו"ב, BÊaילדון ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk¿«∆≈¿
מדבר שהאדם התורה »ÈÁa¿ƒ˙בדברי

¯eac וחשובה ŒÈÙaחדשה ƒƒ¿≈
¯a„ ¯·kL ‰ÈÁa ˜¯ dÓˆÚ«¿»«¿ƒ»∆¿»ƒ¿«

לכן, של eÈ‰Â16¯eaÈc‰Lקודם ¿«¿∆«ƒ
תורה הלומד ÈÁa˙האדם ‡e‰¿ƒ«

,Ba ¯a„Ó‰ '‰ ¯·„a ÏeËÈaƒƒ¿««¿«≈
·e˙kL BÓÎe17ÈBLÏ ÔÚz ¿∆»««¿ƒ

‡È‰ ‰¯Bz‰L ,E˙¯Ó‡ƒ¿»∆∆«»ƒ
,E˙¯Ó‡ הקדוש של ודיבורו אמרתו ƒ¿»∆
הוא ÈBLlLברוך ‡l‡ האדם של ∆»∆¿ƒ

C¯cŒÏÚÂהלומד ,¯ÓB‡ ‡e‰M ‰Ó ¯ÓB‡‰ ¯Á‡ ‰BÚk ÔÚz««¿∆««»≈«∆≈¿«∆∆
‰LÓ ÏL BB¯b CBzÓ ˙¯a„Ó ‰ÈÎL18 בתכלית שהיה כיוון ¿ƒ»¿«∆∆ƒ¿∆…∆

השכינה  אלא עצמו, שלו כדיבור נחשב לא משה של דיבורו לאלוקות, הביטול

מתוכו. המדברת היא
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iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

הּׁשמים  מן לחם נקראת ּכמֹו19ׁשהּתֹורה והינּו, , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבחריׁשה  האדם ּבעבֹודת ּתלּוי היה ׁשּלא ֲֲִֶַַַַָָָָָָָָֹהּמן

ּדפת  סידּורא ׁשּתּנא המלאכֹות ׁשאר וכל ְְְְְִִֶַַַָָָָָָּוזריעה

ּתלּוי 20נקט  ׁשאינֹו הּׁשמים מן לחם להיֹותֹו , ְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ועד  ּבׁשוה, לכּולם נמׁש ולכן הּמּטה, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָּבעבֹודת

(יׁש והּממעיט הּמרּבה וּילקטּו ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַׁשאפילּו

מּכלֿמקֹום  מעט), ׁשּלקטּו ויׁש הרּבה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלקטּו

החסיר  לא והּממעיט הּמרּבה העּדיף ,21לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ

חילּוקים  ללא ּבׁשוה, יׂשראל ּבני ּכל אצל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהיה

ּבעניני  רק זה הרי חילּוקים, ּׁשּמצינּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ[ּדמה

נאמר  ׁשּבהם ּכאּלּו ׁשהיּו ּוכמֹו ׁשטּו22ההכנה, ְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

וכּיֹוצא  רחֹוק, ליל צריכים ׁשהיּו ולקטּו, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָהעם

ּבׁשוה,23ּבזה  ּכּולם אצל היה עצמֹו הּמן אבל , ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה ּבכּמּות, אפילּו חילּוקים], ְְְֲִִִַַַַַָֹללא

ונפׁשנּו ׁשאמרּו אּלּו ׁשאפילּו ועד ּבאיכּות, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָוכּמה

גֹו' ׁשּלא 24קצה ּבאֹופן הּמן היה אצלם ּגם הּנה , ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכלל  ּפסֹולת ּבֹו ודּוגמ 25היה ּבּתֹורה,. ּגם תֹו ְְְְֶַַָָָָָ

הּנמׁש ענין ׁשהּוא הּׁשמים, מן לחם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנקראת

למּטה. האדם ּבעבֹודת ּתלּוי ׁשאינֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָמּלמעלה,

מּלמּטה  העבֹודה ענין הּוא ּתפּלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

מּוצב  סּולם היא ׁשהּתפּלה וכּידּוע ְְְְִִֶַַַַָָָָָלמעלה,

הּׁשמימה  מּגיע וראׁשֹו ׁשעלֿידּה26ארצה , ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹ

הּׁשמימה. – מארצה ּבעבֹודתֹו האדם ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָמתעּלה

ּבדרגֹות  היא העבֹודה ׁשהתחלת ְְְְֲִִֶַַַָָָָוהינּו,

ועד  ּבעבֹודתֹו, מתעּלה ואחרּֿכ ְְְְֲִֶַַַַַַָָּתחּתֹונֹות,

התחלת  הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות הּׁשמימה. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּמּגיע
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ב.19) קסה, שלו פסחים במסכת של"ה ב.20)ראה עד, (ובפרש"י).21)שבת יזֿיח טז, ח.22)בשלח יא, ראה 23)בהעלותך

א. עה, ה.24)יומא כא, ב.25)חוקת שם, יומא תקו"ז 26)ראה ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר יב. כח, ויצא

(סה"מ  פ"ב תרצ"ד נצבים דש"פ היום זה ד"ה ואילך. 80 ע' תש"ח ואילך. רכב ע' תרנ"ה סה"מ וראה א). (פג, תמ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb e‰ÊÂלכך הפנימי ÔÓהטעם ÌÁÏ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L ¿∆«∆«»ƒ¿≈∆∆ƒ
ÌÈÓM‰19, רוחני ‰Ônמזון BÓk ,eÈ‰Â ממעל השמים מן שירד «»«ƒ¿«¿¿«»

Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz ‰È‰ ‡lL טה למÏÎÂ ‰ÚÈ¯Êe ‰LÈ¯Áa ∆…»»»«¬«»»»«¬ƒ»¿ƒ»¿»
˙BÎ‡ÏÓ‰ ¯‡L הלחם והכנת הדגן לגידול e„ÈÒ¯‡הנחוצות ‡pzL ¿»«¿»∆«»ƒ»

Ë˜ ˙Ùc20, שהסדר הגמרא כדברי ¿«»«
כפי  בשבת האסורות המלאכות של

וכן  הזורע (החורש, במשנה שנמנו

ביצוע  של לסדר בהתאם הוא הלאה)

לחם, הכנת לצורך הללו המלאכות

הארץ, מן בלחם רק אמורים והדברים

זה  בכל תלוי היה לא המן מהֿשאיןֿכן

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ B˙BÈ‰Ï ממעל ƒ¿∆∆ƒ«»«ƒ
,‰hn‰ ˙„B·Úa ÈeÏz BÈ‡L∆≈»«¬«««»

,‰ÂLa ÌÏeÎÏ CLÓ ÔÎÏÂ כל ¿»≈ƒ¿»¿»¿»∆
מן  של שווה כמות קבלו ישראל בני

בדבר  רק כי לגולגולת") ("עומר

ומאמץ  עבודה תמורת מקבל שהאדם

המאמץ, רמת מה הבדלים יש משלו

לא  השמים מן הלחם תלוי אבל

האדם  של ובמאמצים בעבודתו

L‡k¯התחתון, eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒ«¬∆
רק  ללקוט ההוראה את קיימו לא

אלא  לכולם הקבועה ¿¿eË˜ÏiÂ«ƒהכמות
LÈ) ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰««¿∆¿««¿ƒ≈

‰a¯‰ eË˜lL"מ"עומר יותר ∆»¿«¿≈
ËÚÓ eË˜lL LÈÂ מהכמות פחות ¿≈∆»¿¿«

Ï‡הרצוייה  ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»…
‰a¯n‰ ÛÈcÚ‰ לו נשאר ולא ∆¿ƒ««¿∆

‰ÈÒÁ¯למחר  ‡Ï ËÈÚÓn‰Â21 ¿««¿ƒ…∆¿ƒ
הפכה  שלו הכמות גם ולמעשה

Èaל"עומר", Ïk Ïˆ‡ ‰È‰L∆»»≈∆»¿≈
ÌÈ˜eÏÈÁ ‡ÏÏ ,‰ÂLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»∆¿…ƒƒ

הכמות  מה ליקט הבדלים שהאדם

ÌÈ˜eÏÈÁ,ואסף  eÈˆnM ‰Óc]¿«∆»ƒƒƒ
ישראל  בני בין הבדלים מצינו אמנם

זו  אין אבל מהמן, נהנו שבו באופן

ישראל  בני של מצידם בעבודה תלוי היה לא שהמן כאן לאמור ≈¬‰¯Èסתירה
‰Î‰‰ ÈÈÚa ˜¯ ‰Ê עצמו המן קבלת לגבי לא אך המן, את ללקוט ∆«¿ƒ¿¿≈«¬»»

¯Ó‡ Ì‰aL el‡k eÈ‰L BÓÎe22eÈ‰L ,eË˜ÏÂ ÌÚ‰ eËL ¿∆»»≈∆»∆∆¡«»»»¿»¿∆»
,˜BÁ¯ CÏÈÏ ÌÈÎÈ¯ˆ המן אל להגיע Êa‰כדי ‡ˆBiÎÂ23, וכדברי ¿ƒƒ≈≈»¿«≈»∆

ז"ל: חכמינו

העם  שטו וכתיב ולקטו העם ויצא וכתיב לילה, המחנה על הטל "וברדת

רשעים  ולקטו, יצאו בינונים בתיהם, פתח על ירד צדיקים כיצד? הא ולקטו,

לחם, צדיקים כיצד? הא וטחנו, וכתיב עוגות וכתיב לחם כתיב ולקטו. שטו

הלקיטה  שבאופן הרי בריחיים", טחנו רשעים עוגות, היו בינונים ובהכנה

ÂLa‰,הבדלים  ÌÏek Ïˆ‡ ‰È‰ BÓˆÚ Ôn‰ Ï·‡ כמות באותה ¬»«»«¿»»≈∆»¿»∆
מזון  של איכות …¿ÏÏ‡ובאותה

ÌÈ˜eÏÈÁ מעמדו היה מה הבדל ללא ƒƒ
האדם  של הרוחני ‡eÏÈÙומצבו ,[¬ƒ

,˙enÎa שווה כמות קיבלו כולם ¿«
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»

˙eÎÈ‡a מן קיבלו ישראל בני שכל ¿≈
איכות, באותה »¿ÚÂ„השמים

eLÙÂ e¯Ó‡L el‡ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ≈∆»¿¿«¿≈
'B‚ המן ,24˜ˆ‰ על ‰p‰והתלוננו »»ƒ≈

Ôn‰ ‰È‰ ÌÏˆ‡ Ìb באיכות «∆¿»»»«»
ביותר  ‰È‰הגבוהה ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…»»

ÏÏk ˙ÏBÒt Ba25 שהמן ונמצא ¿∆¿»
למטה  מלמעלה להשפעה דוגמא הוא

במצב  כלל תלוי שאינו מקבל באופן

למטה. זה B˙Ó‚e„Âהשפע מעין ¿¿»
˙‡¯˜pL ,‰¯Bza Ìb שהמן כפי ««»∆ƒ¿≈

e‰L‡נקרא  ,ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ∆∆ƒ«»«ƒ∆
,‰ÏÚÓlÓ CLÓp‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz BÈ‡L∆≈»«¬«»»»
‰lÙz ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .‰hÓÏ¿«»«∆≈≈¿ƒ»

מתורה  בשונה ÔÈÚהרי ‡e‰ƒ¿«
‰„B·Ú‰ להתקרב האדם של »¬»

hÓlÓ,‰ÏÚÓÏ‰לאלוקות  ƒ¿«»¿«¿»
של  הרוחני ולמעמד לכוחות בהתאם

‰È‡האדם  ‰lÙz‰L Úe„iÎÂ¿«»«∆«¿ƒ»ƒ
BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ ÌÏeÒ»»«¿»¿…

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ26, הסולם כמו «ƒ««»»¿»
התחתון  שקצהו בחלומו ראה שיעקב

נוגע  העליון וקצהו בארץ למטה מוצב

שבו  אמצעי היא התפילה כך בשמים,

יכול  בארץ המוצב התחתון האדם

אלוקות  לשמים, ««»∆d„ÈŒÏÚLלהתחבר
‰ˆ¯‡Ó B˙„B·Úa Ì„‡‰ ‰lÚ˙Ó שקוע הוא שבו נחות מצב ƒ¿«∆»»»«¬»≈«¿»

– וחומריים ארציים נעלה.‰ÓÈÓM‰בעניינים רוחני eÈ‰Â,למצב «»«¿»¿«¿
היא  ה' בעבודת והארץ השמים בין חיבור של »«¿»∆ÏÁ˙‰L˙המשמעות

,˙BBzÁz ˙B‚¯„a ‡È‰ ‰„B·Ú‰,ארץ CkŒ¯Á‡Âבחינת »¬»ƒƒ¿»«¿¿««»
,B˙„B·Úa ‰lÚ˙Ó למדרגה ‰ÓÈÓM‰.ממדרגה ÚÈbnL „ÚÂ ƒ¿«∆«¬»¿«∆«ƒ««»«¿»

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e הוא שחרית בתפילת לדרגה מדרגה העליות סדר ƒ¿»ƒ≈
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f"kyz'dח ,oeiq g"dan ,xacna t"y

ענין  ׁשהּוא אני", "מֹודה ּבאמירת היא ְֲֲִִִִֶֶַַַַהּיֹום

והינּו, והּׂשגה. הבנה ללא ּבלבד, ְְְְְֲִַַַַָָָָָָֹההֹודאה

ּבאֹופן  עדין זה הרי והּׂשגה להבנה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבנֹוגע

נגע  ולא ּפגע ּבאמירת 27ׁשּלא ועלּֿדרֿזה , ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

להוי' הּוא 28הֹודּו זה ׁשּגם הּתפּלה, ׁשּבתחּלת ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּדאף  והּׂשגה, הבנה ללא הֹודאה ׁשל ְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹענין

אמירת  ּבעת ּומּצבֹו מּמעמדֹו נתעּלה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּבינּתים

ּבׁשמֹו קראּו ּבאמרֹו ּובפרט אני", הרי 29"מֹודה , ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָ

 ֿ ואחר לאמיּתתּה. והּׂשגה הבנה אצלֹו אין ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָעדין

יׂשראל  ּדׁשמע לעבֹודה ּובא כּו' יֹותר מתעּלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכ

ּבתפּלת  העילּוי לתכלית ׁשּמּגיע ועד ְְְְִִִִִֶַַַַַָכּו',

מריּה קּמי ּכעבּדא זה 30ׁשמֹונהֿעׂשרה, ׁשּכל , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מּלמּטה  האדם ּבעבֹודת הּתלּוי ענין ְְֲִִַַַַָָָָָָהּוא

ְְַָלמעלה.

¯‡·Óe ּתפּלה 31ּבּמאמר ׁשּבין ההפרׁש ׁשּכמֹו , ¿»≈ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבין  ההפרׁש הּוא כן ּכמֹו ְְְֵֵֵֶַָלתֹורה,

מּלמּטה  היא ּתפּלה ּכי ּכן, ּגם לברכה ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּתפּלה

ׁשהּתפּלה  למּטה. מּלמעלה היא ּוברכה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלמעלה,

למּטה, הּוא עצמֹו ׁשהּוא למעלה, מּלמּטה ְְְְְִִֶַַַַָָָהיא

 ֿ "יהי מעֹורר ּדלתּתא, אתערּותא ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָרק

ׁשהּמת  ּומבּקׁשרצֹון" ּומתחּנן למּטה, עצמֹו ּפּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּבּקׁשת  ענין (ׁשּזהּו מּלמעלה רצֹון לֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּומׁש

מּלמעלה  היא הּברכה אבל ׁשּבּתפּלה). ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָצרכיו

יברכ ׁשאֹומרים ּכהנים ּברּכת עלּֿדר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹלמּטה,

ׁשּברֹוב 32הוי' [ּולהעיר, ציּוּוי לׁשֹון קצת ׁשהּוא , ְְְְֲִִֶֶָָָָ

נאמר  לא זה, ענין נתּבאר ׁשּבהם ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמאמרים

להיֹותֹו והינּו, ציּוּוי"], לׁשֹון קצת ְְְְְִִֶַָ"ׁשהּוא

הּכלים  על מצּוה לכן יֹותר, נעלית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבבחינה

ׁשּבענין  ּגם מּובן ּומּזה כּו'. יברכ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָוהאֹורֹות

ּומּצבֹו מעמדֹו נֹוגע למעלה, ׁשּמּלמּטה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה

לא  הּברכה ּבענין מהּֿׁשאיןּֿכן הּמתּפּלל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשל

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

א). שיט, ח"ב וש"נ.27)קונטרסים .24 ע' תש"ו סה"ש שצט. ס"ע חי"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק גם הימיםֿא 28)ראה דברי

ח. תריט.29)טז, ע' ח"א תער"ב המשך גם א.30)ראה יו"ד, שבת חצר.31)ראה ע' תרכ"ז כד.32)סה"מ ו, נשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙ÏÁ˙כדלהלן  ‰p‰ כל של ה' ÈÓ‡a¯˙עבודת ‡È‰ ÌBi‰ ƒ≈«¿»««ƒ«¬ƒ«

„·Ïa ‰‡„B‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"È‡ ‰„BÓ" וקבלת ה' במציאות ∆¬ƒ∆ƒ¿««»»ƒ¿«
זה בשלב שמים, מלכות Ú‚BaLעול ,eÈ‰Â .‰‚O‰Â ‰·‰ ‡ÏÏ¿…¬»»¿«»»¿«¿∆¿≈«

Ú‚ ‡ÏÂ Ú‚t ‡lL ÔÙB‡a ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰ ‰‚O‰Â ‰·‰Ï27, «¬»»¿«»»¬≈∆¬«ƒ¿∆∆…»«¿…»«
לפני  משנתו, שניעור מיד מדובר כי

כלשהי התבוננות »¿ŒÏÚÂשהייתה
e„B‰ ˙¯ÈÓ‡a ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¬ƒ«

'ÈÂ‰Ï28,‰lÙz‰ ˙lÁ˙aL «¬»»∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
‰Ê ÌbL של והמשמעות התוכן ∆«∆

"הודו" ÏLאמירת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆
,‰‚O‰Â ‰·‰ ‡ÏÏ ‰‡„B‰»»¿…¬»»¿«»»

ÌÈzÈaL Û‡c משנתו שניעור מאז ¿«∆≈¿«ƒ
תפילת  שהתחיל ועד אני" "מודה ואמר

באמיר  "הודו"שחרית «»¿lÚ˙ƒ‰ת
˙¯ÈÓ‡ ˙Úa B·vÓe B„ÓÚnÓƒ«¬»«»¿≈¬ƒ«
B¯Ó‡a Ë¯Ù·e ,"È‡ ‰„BÓ"∆¬ƒƒ¿»¿»¿

BÓLa e‡¯˜29, שכמבואר ƒ¿ƒ¿
"הודו" אמירת על תוספת זו בחסידות

לה' הודאה היא לה'" "הודו כי בלבד,

הוא  שה' והכרה ידיעה כללי, באופן

הודאה, רק בו ושייך מהשגה למעלה

של  שבשמותיו היינו בשמו" ו"קראו

'קריאה' שייכת הקדושֿברוךֿהוא

מצב  שזהו למרות זאת, ובכל והמשכה,

אני" "מודה באמירת מאשר נעלה יותר

משנתו שניעור ‡ÔÈמיד ÔÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒ≈
‰‚O‰Â ‰·‰ BÏˆ‡∆¿¬»»¿«»»

d˙zÈÓ‡Ï מהתבוננות שנובעת «¬ƒ»»
באלוקות. אמיתית «»»¿CkŒ¯Á‡Âוהכרה

התפילה  של הבאים בחלקים

‡·e 'eÎ ¯˙BÈ ‰lÚ˙Óƒ¿«∆≈»
,'eÎ Ï‡¯NÈ ÚÓLc ‰„B·ÚÏ«¬»ƒ¿«ƒ¿»≈
ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ÚÈbnL „ÚÂ¿«∆«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ
שהוא  בתפילה לאלוקות הביטול של

,‰¯NÚŒ‰BÓL ˙lÙ˙a שאז ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈
הוא ˜Ènהביטול ‡c·Úk¿«¿»«≈

dÈ¯Ó30, שאין אדונו לפני עבד כמו »≈
בטל  והוא משלו עצמית מציאות לו

לאדונו Ê‰לחלוטין ÏkL ההתעלות ∆»∆
לאלוקות  שלו וההתקרבות האדם של

התפילה  ‰ÈeÏzבעבודת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«»

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»ƒ¿«»¿«¿»
¯‡·Óeמהר"ש ‰‰Ó‡na31L¯Ù¯הרבי BÓkL ÔÈaLההבדל, ¿»≈««¬»∆¿«∆¿≈∆≈
‰lÙz למעלה מלמטה למטה,B˙Ï¯‰שהיא מלמעלה ÔÎשהיא BÓk ¿ƒ»¿»¿≈

‡È‰ ‰lÙz Èk ,Ôk Ìb ‰Î¯·Ï ‰lÙz ÔÈa L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈¿ƒ»ƒ¿»»«≈ƒ¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰Î¯·e ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿»»ƒ

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ שהולך כפי ƒ¿«¿»¿«»
hÓlÓ‰ומבאר. ‡È‰ ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒƒ¿«»

BÓˆÚ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ האדם ¿«¿»∆«¿
ŒÏÚLהמתפלל ˜¯ ,‰hÓÏ ‡e‰¿«»«∆«

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„È¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה התעוררות

¯¯BÚÓ התפילה כנוסח למעלה ¿≈
BÓˆÚ Ïlt˙n‰L "ÔBˆ¯ŒÈ‰È"¿ƒ»∆«ƒ¿«≈«¿

Lw·Óeנמצא  ÔpÁ˙Óe ,‰hÓÏ¿«»ƒ¿«≈¿«≈
‰ÏÚÓlÓ ÔBˆ¯ BÏ CLÓeiL∆¿«»ƒ¿«¿»

בקשתו  ÔÈÚותתמלא e‰fL)∆∆ƒ¿«
‰lÙzaL ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa שהאדם «»«¿»»∆«¿ƒ»

גשמיים  צרכים לו ויש למטה נמצא

יתמלאו  שמלמעלה מבקש והוא

‰Î¯a‰בקשותיו  Ï·‡ שאדם ). ¬»«¿»»
הוא  ברוך מהקדוש È‰ƒ‡מקבל

ŒÏÚהשפעה  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«
ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ‰k ˙k¯a C¯c∆∆ƒ¿«…¬ƒ∆¿ƒ

'ÈÂ‰ EÎ¯·È32˙ˆ˜ ‡e‰L , ¿»∆¿¬»»∆¿»
·B¯aL ,¯ÈÚ‰Ïe] ÈeeÈˆ ÔBLÏ¿ƒ¿»ƒ∆¿
ÔÈÚ ¯‡a˙ Ì‰aL ÌÈ¯Ó‡n‰««¬»ƒ∆»∆ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ˆ˜ ‡e‰L" ¯Ó‡ ‡Ï ,‰Ê∆…∆¡«∆¿»
B˙BÈ‰Ï ,eÈ‰Â ,["ÈeeÈˆ ÔBLÏ¿ƒ¿«¿ƒ¿

נמצא  המברך שהכהן «ÈÁ·aƒ¿ƒ‰כיוון
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ אדם כל לגבי «¬≈≈

‰ÌÈÏkשמתפלל, ÏÚ ‰eˆÓ ÔÎÏ»≈¿«∆««≈ƒ
˙B¯B‡‰Â שבאות הברכות מקור ¿»

העליונים  שהאורות כזו בדרך מלמעלה

כלים יורדים  באמצעות ומתלבשים

Ìb Ô·eÓ ‰fÓe .'eÎ EÎ¯·È¿»∆¿ƒ∆»«
‰hÓlnL ‰lÙz‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿«»
B·vÓe B„ÓÚÓ Ú‚B ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¬»«»

,Ïlt˙n‰ ÏL צרכיו את שמבקש ∆«ƒ¿«≈
מלמעלה  רצון לעורר ומעוניין

שמצבו  וככל תתמלא, שלו שהבקשה

נשמעת  תפילתו יותר, נעלה הרוחני
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iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

להיֹותּה ,הּמתּבר ׁשל ּומּצבֹו מעמדֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָנֹוגע

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

‰p‰Â מּלמּטה הּבא ענין הּוא ּגׁשמים ירידת ¿ƒ≈ְְְְִִִִַַַָָָָ

ּוכמאמר  האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְְֲֲֵַַַַַָָָָלמעלה

ז"ל  הּפסּוק 33רּבֹותינּו לקחי,34על ּכּמטר יערֹוף ְֲִִֵַַַַַַָָָ

טל  ּכמֹו ולא יֹורד. מטר מּיד ערּפן, ּברּיֹות ְְְְְִִֵַַָָָָָֹׁשברּו

ּוכמאמר  למּטה, העבֹודה ללא ּגם ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹׁשּנמׁש

ז"ל  מּובן,35רּבֹותינּו ועלּֿפיֿזה מיעצר. לא טל ְְִִֵֶַַַַָֹ

ׁשּבא  ּגׁשמים ירידת ענין לפעֹול צריכים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּכאׁשר

ּדהּתֹורה  רֹוב, עלּֿפי הּנה האדם, עבֹודת ְְֲִִֵֵַַַַָָָָעלֿידי

ּתדּבר  הרֹוב ּתפּלה,36על עלֿידי ּדוקא זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן למעלה, מּלמּטה עבֹודה הּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשענינּה

הׁשּתּדלּות  צרי ׁשעלֿזה ּדוקא, הּתחּתֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַָָזיּכּו

וכּידּוע  כּו'. לאֹופן 37ויגיעה ּבנֹוגע הּמׁשל ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבהר  עֹומד ׁשאחד אדם, ּבני ׁשני ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהחיּבּור

יר  עלֿידי אם ּבּבקעה, עֹומד העליֹון ואחד ידת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אל  הּתחּתֹון עלּית עלֿידי אֹו הּתחּתֹון ְְְֲִֵֶֶַַַַַַאל

אל  לעלֹות צרי הּתחּתֹון ׁשּכאׁשר ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָהעליֹון,

יגיעה  וריּבּוי הׁשּתּדלּות עלֿידי זה הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָהעליֹון,

והעיּכּובים  הּמניעֹות ּכל את לבּטל הּתחּתֹון ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמּצד

 ֿ מהּֿׁשאין למעלה, מּלמּטה ּבעלּיה ׁשּיׁשנם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָכּו'

מניעה  ׁשּום אין העליֹון ּבירידת ועלּֿפיֿזה 38ּכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּפעל  יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל החידּוׁש ְִִִֶֶֶַַַָָָמּובן

מּלמּטה  ׁשהיא ּתפּלה עלֿידי לא ּגׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹירידת

מּלמעלה  ׁשהיא ּתֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלמעלה,

נזּדּכ לא ׁשהּמּטה ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלמּטה.

עד  הּגׁשמים המׁשכת נפעלה מּכלֿמקֹום ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָעדין,

הּזה. ּבעֹולם ְֶַַָָָלמּטה

ירידת 39ּבּמאמר CÈLÓÓeג) ׁשענין ׁשהּטעם , «¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַַָ
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יד.33) פי"ג, ב.34)ב"ר לב, א.35)האזינו ג, פל"ד.36)תענית ח"ג נבוכים מורה א.37)ראה כו, ראה פ' לקו"ת ראה

ובכ"מ. ד. פנ"ב.38)כז, תרל"א והחרים המשך גם רצט.39)ראה ע' תרכ"ז סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Î¯a‰יותר  ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó עליון הנפעלת Ú‚Bממקור ‡Ï «∆≈≈¿ƒ¿««¿»»…≈«

,C¯a˙n‰ ÏL B·vÓe B„ÓÚÓ במצב הוא אם אפשר וגם נחות רוחני «¬»«»∆«ƒ¿»≈
לו  ולהשפיע אותו ‰ÎLÓלברך d˙BÈ‰Ï.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ ƒ¿»«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

‡a‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈÓLb ˙„È¯È ‰p‰Âונפעל hÓlÓ‰לעולם ¿ƒ≈¿ƒ«¿»ƒƒ¿»«»ƒ¿«»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿≈¬«»»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe33ÏÚ ¿«¬««≈««
˜eÒt‰34,ÈÁ˜Ï ¯Ënk ÛB¯ÚÈ «»«¬«»»ƒ¿ƒ

המטר  שירידת ואומר מדייק והפסוק

כדי  עורף, לשון "יערוף", נקראת

Ôt¯Ú,ללמדנו ˙Bi¯a e¯·L»¿¿ƒ»¿»
הם  עורף" קשה כ"עם לנהוג ובמקום

ה' לרצון BÈ¯„מתבטלים ¯ËÓ „iÓƒ«»»≈
הנבראים  של הרוחני המצב ששיפור הרי

לפעול  הדרך הוא למטה התחתונים

גשמים. ÏËירידת BÓk ‡ÏÂ¿…¿«
CLÓpL למטה מלמעלה Ìbויורד ∆ƒ¿»«

,‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ‡ÏÏ ומבלי ¿…»¬»¿«»
הנבראים  של ומצבם במעמדם להתחשב

¯eÈ˙Baהתחתונים  ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈
Ï"Ê35¯ˆÚÈÓ ‡Ï ÏË נעצר אינו «…ƒ¿«

רצוי  לא שמצב מהגשם בשונה לעולם,

לעצירת  לגרום עלול הנבראים של

חסֿושלום. גשמים

¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆«¬∆
˙„È¯È ÔÈÚ ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡aL ÌÈÓLb¿»ƒ∆»«¿≈¬«
,·B¯ ÈtŒÏÚ ‰p‰ ,Ì„‡‰»»»ƒ≈«ƒ

¯a„z ·B¯‰ ÏÚ ‰¯Bz‰c36, ¿«»«»¿«≈
כמו  הכלל מן יוצאים מקרים למעט

פותח  שבו רשב"י על הזוהר סיפור

È„ÈŒÏÚהמאמר  ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈
,‰lÙz,ברכה או תורה ידי על ולא ¿ƒ»
dÈÚL התפילה ‰e‡של ∆ƒ¿»»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú¬»ƒ¿«»¿«¿»
CekÈÊ ÏL ÔÙB‡a ועידון ¿∆∆ƒ

,‡˜Âc ÔBzÁz‰ שיהפוך להיות עד ««¿«¿»
מלמעלה  השפע לקבלת ראוי כלי

‰ÊŒÏÚL התחתון ועידון זיכוך על ∆«∆
במצבו  והתעלות לשינוי CÈ¯»̂ƒעד

‰ÚÈ‚ÈÂ ˙eÏczL‰ מיוחדת'eÎ ƒ¿«¿ƒƒ»
ולהתעלות שהרי  להתעדן שכדי כך מוגבלים שלו והכוחות מוגבל האדם

רב. למאמץ זקוק הוא עצמו, ובכוחות שלו הפעולות Úe„iÎÂ37באמצעות ¿«»«
החסידות  ‰eaÈÁ¯בתורת ÔÙB‡Ï Ú‚Ba ÏLn‰ מפגש ÔÈaויצירת «»»¿≈«¿∆«ƒ≈

¯‰a „ÓBÚ „Á‡L ,Ì„‡ Èa ÈL למעלה‰Ú˜aa „ÓBÚ „Á‡Â ¿≈¿≈»»∆∆»≈»»¿∆»≈«ƒ¿»
אופנים  בשני להיות יכול שהדבר ‰ÔBÈÏÚלמטה, ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ Ì‡ƒ«¿≈¿ƒ«»∆¿

ÔBzÁz‰ Ï‡ למטה ‡Ïמלמעלה ÔBzÁz‰ ˙iÏÚ È„ÈŒÏÚ B‡ ∆««¿«¿≈¬ƒ«««¿∆
ÔBÈÏÚ‰,למעלה ‡Ïמלמטה ˙BÏÚÏ CÈ¯ˆ ÔBzÁz‰ ¯L‡kL »∆¿∆«¬∆««¿»ƒ«¬∆

È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¬≈∆«¿≈
‰ÚÈ‚È ÈeaÈ¯Â ˙eÏczL‰ מאמץ ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ»

במיוחד ‰ÔBzÁzגדול „vÓƒ«««¿
˙BÚÈn‰ Ïk ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆»«¿ƒ
ÌLiL 'eÎ ÌÈ·ekÈÚ‰Â¿»ƒƒ∆∆¿»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚa שהרי «¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
מלמטה  והטיפוס העלייה בגשמיות,

גם  וכך מיוחד, במאמץ כרוכה למעלה

הרוחני  מעמדו את לזכך כדי ברוחניות,

צורך  יש שינוי בו ולחולל האדם של

רבה  ביגיעה שכרוכה רוחנית בעבודה

גופו  של הטבע על להתגבר עליו כי

בפני  מכשול שמהווים הבהמית ונפשו

וההתעלות ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהזיכוך
ÌeL ÔÈ‡ ÔBÈÏÚ‰ ˙„È¯Èaƒƒ«»∆¿≈

‰ÚÈÓ38 הירידה שבגשמיות, כשם ¿ƒ»
בהרבה  קל דבר היא למטה מההר

כך  למעלה, מההר הטיפוס מאשר

מדובר  שכאשר בוודאי ברוחניות

שום  הרי מלמעלה אלוקית בהשפעה

ברוך  מהקדוש למנוע יכול לא דבר

רצונו. את לעשות הוא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל האמור לאור ¿«ƒ∆
גשמי  ירידת כלל על שבדרך נפעלת ם

למעלה, מלמטה בדרך תפילה, ידי

Le„ÈÁ‰ Ô·eÓ מן והיוצא המיוחד »«ƒ
Ôaהכלל ÔBÚÓL Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿∆

ÌÈÓLb ˙„È¯È ÏÚtL ,È‡ÁBÈ»∆»«¿ƒ«¿»ƒ
‡È‰L ‰lÙz È„ÈŒÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ»∆ƒ
ŒÏÚ ‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆»«
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰L ‰¯Bz È„È¿≈»∆ƒƒ¿«¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â .‰hÓÏ¿«»¿«¿∆««ƒ

,ÔÈ„Ú CkcÊ ‡Ï ‰hn‰L ולכן ∆««»…ƒ¿«≈¬«ƒ
עצירת  של מצב שעה באותה היה

המאמר  בתחילת הזוהר כדברי גשמים,

לגשם צריך היה «ŒÏkÓƒשהעולם
ÌB˜Óנזדכך שטרם למטה הנחות במצב התחשב ‰ÎLÓ˙מבלי ‰ÏÚÙ »ƒ¿¬»«¿»«

ÌÈÓLb‰מלמעלה וירידתם ‰f‰.והשפעתם ÌÏBÚa ‰hÓÏ „Ú «¿»ƒ«¿«»»»«∆
¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚39ÌÈÓLb ˙„È¯È ÔÈÚL ÌÚh‰L , «¿ƒ««¬»∆«««∆ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ
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ט f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y

ענין  ׁשהּוא אני", "מֹודה ּבאמירת היא ְֲֲִִִִֶֶַַַַהּיֹום

והינּו, והּׂשגה. הבנה ללא ּבלבד, ְְְְְֲִַַַַָָָָָָֹההֹודאה

ּבאֹופן  עדין זה הרי והּׂשגה להבנה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבנֹוגע

נגע  ולא ּפגע ּבאמירת 27ׁשּלא ועלּֿדרֿזה , ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

להוי' הּוא 28הֹודּו זה ׁשּגם הּתפּלה, ׁשּבתחּלת ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּדאף  והּׂשגה, הבנה ללא הֹודאה ׁשל ְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹענין

אמירת  ּבעת ּומּצבֹו מּמעמדֹו נתעּלה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּבינּתים

ּבׁשמֹו קראּו ּבאמרֹו ּובפרט אני", הרי 29"מֹודה , ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָ

 ֿ ואחר לאמיּתתּה. והּׂשגה הבנה אצלֹו אין ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָעדין

יׂשראל  ּדׁשמע לעבֹודה ּובא כּו' יֹותר מתעּלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכ

ּבתפּלת  העילּוי לתכלית ׁשּמּגיע ועד ְְְְִִִִִֶַַַַַָכּו',

מריּה קּמי ּכעבּדא זה 30ׁשמֹונהֿעׂשרה, ׁשּכל , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

מּלמּטה  האדם ּבעבֹודת הּתלּוי ענין ְְֲִִַַַַָָָָָָהּוא

ְְַָלמעלה.

¯‡·Óe ּתפּלה 31ּבּמאמר ׁשּבין ההפרׁש ׁשּכמֹו , ¿»≈ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבין  ההפרׁש הּוא כן ּכמֹו ְְְֵֵֵֶַָלתֹורה,

מּלמּטה  היא ּתפּלה ּכי ּכן, ּגם לברכה ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּתפּלה

ׁשהּתפּלה  למּטה. מּלמעלה היא ּוברכה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלמעלה,

למּטה, הּוא עצמֹו ׁשהּוא למעלה, מּלמּטה ְְְְְִִֶַַַַָָָהיא

 ֿ "יהי מעֹורר ּדלתּתא, אתערּותא ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָרק

ׁשהּמת  ּומבּקׁשרצֹון" ּומתחּנן למּטה, עצמֹו ּפּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּבּקׁשת  ענין (ׁשּזהּו מּלמעלה רצֹון לֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּומׁש

מּלמעלה  היא הּברכה אבל ׁשּבּתפּלה). ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָצרכיו

יברכ ׁשאֹומרים ּכהנים ּברּכת עלּֿדר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹלמּטה,

ׁשּברֹוב 32הוי' [ּולהעיר, ציּוּוי לׁשֹון קצת ׁשהּוא , ְְְְֲִִֶֶָָָָ

נאמר  לא זה, ענין נתּבאר ׁשּבהם ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמאמרים

להיֹותֹו והינּו, ציּוּוי"], לׁשֹון קצת ְְְְְִִֶַָ"ׁשהּוא

הּכלים  על מצּוה לכן יֹותר, נעלית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבבחינה

ׁשּבענין  ּגם מּובן ּומּזה כּו'. יברכ ְְְְְִִֶֶֶַַָָָוהאֹורֹות

ּומּצבֹו מעמדֹו נֹוגע למעלה, ׁשּמּלמּטה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה

לא  הּברכה ּבענין מהּֿׁשאיןּֿכן הּמתּפּלל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשל
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א). שיט, ח"ב וש"נ.27)קונטרסים .24 ע' תש"ו סה"ש שצט. ס"ע חי"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק גם הימיםֿא 28)ראה דברי

ח. תריט.29)טז, ע' ח"א תער"ב המשך גם א.30)ראה יו"ד, שבת חצר.31)ראה ע' תרכ"ז כד.32)סה"מ ו, נשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙ÏÁ˙כדלהלן  ‰p‰ כל של ה' ÈÓ‡a¯˙עבודת ‡È‰ ÌBi‰ ƒ≈«¿»««ƒ«¬ƒ«

„·Ïa ‰‡„B‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"È‡ ‰„BÓ" וקבלת ה' במציאות ∆¬ƒ∆ƒ¿««»»ƒ¿«
זה בשלב שמים, מלכות Ú‚BaLעול ,eÈ‰Â .‰‚O‰Â ‰·‰ ‡ÏÏ¿…¬»»¿«»»¿«¿∆¿≈«

Ú‚ ‡ÏÂ Ú‚t ‡lL ÔÙB‡a ÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰ ‰‚O‰Â ‰·‰Ï27, «¬»»¿«»»¬≈∆¬«ƒ¿∆∆…»«¿…»«
לפני  משנתו, שניעור מיד מדובר כי

כלשהי התבוננות »¿ŒÏÚÂשהייתה
e„B‰ ˙¯ÈÓ‡a ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¬ƒ«

'ÈÂ‰Ï28,‰lÙz‰ ˙lÁ˙aL «¬»»∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
‰Ê ÌbL של והמשמעות התוכן ∆«∆

"הודו" ÏLאמירת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆
,‰‚O‰Â ‰·‰ ‡ÏÏ ‰‡„B‰»»¿…¬»»¿«»»

ÌÈzÈaL Û‡c משנתו שניעור מאז ¿«∆≈¿«ƒ
תפילת  שהתחיל ועד אני" "מודה ואמר

באמיר  "הודו"שחרית «»¿lÚ˙ƒ‰ת
˙¯ÈÓ‡ ˙Úa B·vÓe B„ÓÚnÓƒ«¬»«»¿≈¬ƒ«
B¯Ó‡a Ë¯Ù·e ,"È‡ ‰„BÓ"∆¬ƒƒ¿»¿»¿

BÓLa e‡¯˜29, שכמבואר ƒ¿ƒ¿
"הודו" אמירת על תוספת זו בחסידות

לה' הודאה היא לה'" "הודו כי בלבד,

הוא  שה' והכרה ידיעה כללי, באופן

הודאה, רק בו ושייך מהשגה למעלה

של  שבשמותיו היינו בשמו" ו"קראו

'קריאה' שייכת הקדושֿברוךֿהוא

מצב  שזהו למרות זאת, ובכל והמשכה,

אני" "מודה באמירת מאשר נעלה יותר

משנתו שניעור ‡ÔÈמיד ÔÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒ≈
‰‚O‰Â ‰·‰ BÏˆ‡∆¿¬»»¿«»»

d˙zÈÓ‡Ï מהתבוננות שנובעת «¬ƒ»»
באלוקות. אמיתית «»»¿CkŒ¯Á‡Âוהכרה

התפילה  של הבאים בחלקים

‡·e 'eÎ ¯˙BÈ ‰lÚ˙Óƒ¿«∆≈»
,'eÎ Ï‡¯NÈ ÚÓLc ‰„B·ÚÏ«¬»ƒ¿«ƒ¿»≈
ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ÚÈbnL „ÚÂ¿«∆«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ
שהוא  בתפילה לאלוקות הביטול של

,‰¯NÚŒ‰BÓL ˙lÙ˙a שאז ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈
הוא ˜Ènהביטול ‡c·Úk¿«¿»«≈

dÈ¯Ó30, שאין אדונו לפני עבד כמו »≈
בטל  והוא משלו עצמית מציאות לו

לאדונו Ê‰לחלוטין ÏkL ההתעלות ∆»∆
לאלוקות  שלו וההתקרבות האדם של

התפילה  ‰ÈeÏzבעבודת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«»

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»ƒ¿«»¿«¿»
¯‡·Óeמהר"ש ‰‰Ó‡na31L¯Ù¯הרבי BÓkL ÔÈaLההבדל, ¿»≈««¬»∆¿«∆¿≈∆≈
‰lÙz למעלה מלמטה למטה,B˙Ï¯‰שהיא מלמעלה ÔÎשהיא BÓk ¿ƒ»¿»¿≈

‡È‰ ‰lÙz Èk ,Ôk Ìb ‰Î¯·Ï ‰lÙz ÔÈa L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈¿ƒ»ƒ¿»»«≈ƒ¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰Î¯·e ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿»»ƒ

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ שהולך כפי ƒ¿«¿»¿«»
hÓlÓ‰ומבאר. ‡È‰ ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒƒ¿«»

BÓˆÚ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ האדם ¿«¿»∆«¿
ŒÏÚLהמתפלל ˜¯ ,‰hÓÏ ‡e‰¿«»«∆«

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„È¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם, מצד מלמטה התעוררות

¯¯BÚÓ התפילה כנוסח למעלה ¿≈
BÓˆÚ Ïlt˙n‰L "ÔBˆ¯ŒÈ‰È"¿ƒ»∆«ƒ¿«≈«¿

Lw·Óeנמצא  ÔpÁ˙Óe ,‰hÓÏ¿«»ƒ¿«≈¿«≈
‰ÏÚÓlÓ ÔBˆ¯ BÏ CLÓeiL∆¿«»ƒ¿«¿»

בקשתו  ÔÈÚותתמלא e‰fL)∆∆ƒ¿«
‰lÙzaL ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa שהאדם «»«¿»»∆«¿ƒ»

גשמיים  צרכים לו ויש למטה נמצא

יתמלאו  שמלמעלה מבקש והוא

‰Î¯a‰בקשותיו  Ï·‡ שאדם ). ¬»«¿»»
הוא  ברוך מהקדוש È‰ƒ‡מקבל

ŒÏÚהשפעה  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»«
ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ‰k ˙k¯a C¯c∆∆ƒ¿«…¬ƒ∆¿ƒ

'ÈÂ‰ EÎ¯·È32˙ˆ˜ ‡e‰L , ¿»∆¿¬»»∆¿»
·B¯aL ,¯ÈÚ‰Ïe] ÈeeÈˆ ÔBLÏ¿ƒ¿»ƒ∆¿
ÔÈÚ ¯‡a˙ Ì‰aL ÌÈ¯Ó‡n‰««¬»ƒ∆»∆ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ˆ˜ ‡e‰L" ¯Ó‡ ‡Ï ,‰Ê∆…∆¡«∆¿»
B˙BÈ‰Ï ,eÈ‰Â ,["ÈeeÈˆ ÔBLÏ¿ƒ¿«¿ƒ¿

נמצא  המברך שהכהן «ÈÁ·aƒ¿ƒ‰כיוון
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ אדם כל לגבי «¬≈≈

‰ÌÈÏkשמתפלל, ÏÚ ‰eˆÓ ÔÎÏ»≈¿«∆««≈ƒ
˙B¯B‡‰Â שבאות הברכות מקור ¿»

העליונים  שהאורות כזו בדרך מלמעלה

כלים יורדים  באמצעות ומתלבשים

Ìb Ô·eÓ ‰fÓe .'eÎ EÎ¯·È¿»∆¿ƒ∆»«
‰hÓlnL ‰lÙz‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿«»
B·vÓe B„ÓÚÓ Ú‚B ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¬»«»

,Ïlt˙n‰ ÏL צרכיו את שמבקש ∆«ƒ¿«≈
מלמעלה  רצון לעורר ומעוניין

שמצבו  וככל תתמלא, שלו שהבקשה

נשמעת  תפילתו יותר, נעלה הרוחני
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להיֹותּה ,הּמתּבר ׁשל ּומּצבֹו מעמדֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָנֹוגע

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

‰p‰Â מּלמּטה הּבא ענין הּוא ּגׁשמים ירידת ¿ƒ≈ְְְְִִִִַַַָָָָ

ּוכמאמר  האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְְֲֲֵַַַַַָָָָלמעלה

ז"ל  הּפסּוק 33רּבֹותינּו לקחי,34על ּכּמטר יערֹוף ְֲִִֵַַַַַַָָָ

טל  ּכמֹו ולא יֹורד. מטר מּיד ערּפן, ּברּיֹות ְְְְְִִֵַַָָָָָֹׁשברּו

ּוכמאמר  למּטה, העבֹודה ללא ּגם ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹׁשּנמׁש

ז"ל  מּובן,35רּבֹותינּו ועלּֿפיֿזה מיעצר. לא טל ְְִִֵֶַַַַָֹ

ׁשּבא  ּגׁשמים ירידת ענין לפעֹול צריכים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּכאׁשר

ּדהּתֹורה  רֹוב, עלּֿפי הּנה האדם, עבֹודת ְְֲִִֵֵַַַַָָָָעלֿידי

ּתדּבר  הרֹוב ּתפּלה,36על עלֿידי ּדוקא זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשל  ּבאֹופן למעלה, מּלמּטה עבֹודה הּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשענינּה

הׁשּתּדלּות  צרי ׁשעלֿזה ּדוקא, הּתחּתֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַָָזיּכּו

וכּידּוע  כּו'. לאֹופן 37ויגיעה ּבנֹוגע הּמׁשל ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבהר  עֹומד ׁשאחד אדם, ּבני ׁשני ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהחיּבּור

יר  עלֿידי אם ּבּבקעה, עֹומד העליֹון ואחד ידת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אל  הּתחּתֹון עלּית עלֿידי אֹו הּתחּתֹון ְְְֲִֵֶֶַַַַַַאל

אל  לעלֹות צרי הּתחּתֹון ׁשּכאׁשר ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָהעליֹון,

יגיעה  וריּבּוי הׁשּתּדלּות עלֿידי זה הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָהעליֹון,

והעיּכּובים  הּמניעֹות ּכל את לבּטל הּתחּתֹון ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָמּצד

 ֿ מהּֿׁשאין למעלה, מּלמּטה ּבעלּיה ׁשּיׁשנם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָכּו'

מניעה  ׁשּום אין העליֹון ּבירידת ועלּֿפיֿזה 38ּכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּפעל  יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל החידּוׁש ְִִִֶֶֶַַַָָָמּובן

מּלמּטה  ׁשהיא ּתפּלה עלֿידי לא ּגׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹירידת

מּלמעלה  ׁשהיא ּתֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלמעלה,

נזּדּכ לא ׁשהּמּטה ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלמּטה.

עד  הּגׁשמים המׁשכת נפעלה מּכלֿמקֹום ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָעדין,

הּזה. ּבעֹולם ְֶַַָָָלמּטה

ירידת 39ּבּמאמר CÈLÓÓeג) ׁשענין ׁשהּטעם , «¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַַָ
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יד.33) פי"ג, ב.34)ב"ר לב, א.35)האזינו ג, פל"ד.36)תענית ח"ג נבוכים מורה א.37)ראה כו, ראה פ' לקו"ת ראה

ובכ"מ. ד. פנ"ב.38)כז, תרל"א והחרים המשך גם רצט.39)ראה ע' תרכ"ז סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Î¯a‰יותר  ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó עליון הנפעלת Ú‚Bממקור ‡Ï «∆≈≈¿ƒ¿««¿»»…≈«

,C¯a˙n‰ ÏL B·vÓe B„ÓÚÓ במצב הוא אם אפשר וגם נחות רוחני «¬»«»∆«ƒ¿»≈
לו  ולהשפיע אותו ‰ÎLÓלברך d˙BÈ‰Ï.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ ƒ¿»«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

‡a‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈÓLb ˙„È¯È ‰p‰Âונפעל hÓlÓ‰לעולם ¿ƒ≈¿ƒ«¿»ƒƒ¿»«»ƒ¿«»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿≈¬«»»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe33ÏÚ ¿«¬««≈««
˜eÒt‰34,ÈÁ˜Ï ¯Ënk ÛB¯ÚÈ «»«¬«»»ƒ¿ƒ

המטר  שירידת ואומר מדייק והפסוק

כדי  עורף, לשון "יערוף", נקראת

Ôt¯Ú,ללמדנו ˙Bi¯a e¯·L»¿¿ƒ»¿»
הם  עורף" קשה כ"עם לנהוג ובמקום

ה' לרצון BÈ¯„מתבטלים ¯ËÓ „iÓƒ«»»≈
הנבראים  של הרוחני המצב ששיפור הרי

לפעול  הדרך הוא למטה התחתונים

גשמים. ÏËירידת BÓk ‡ÏÂ¿…¿«
CLÓpL למטה מלמעלה Ìbויורד ∆ƒ¿»«

,‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ‡ÏÏ ומבלי ¿…»¬»¿«»
הנבראים  של ומצבם במעמדם להתחשב

¯eÈ˙Baהתחתונים  ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈
Ï"Ê35¯ˆÚÈÓ ‡Ï ÏË נעצר אינו «…ƒ¿«

רצוי  לא שמצב מהגשם בשונה לעולם,

לעצירת  לגרום עלול הנבראים של

חסֿושלום. גשמים

¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆«¬∆
˙„È¯È ÔÈÚ ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡aL ÌÈÓLb¿»ƒ∆»«¿≈¬«
,·B¯ ÈtŒÏÚ ‰p‰ ,Ì„‡‰»»»ƒ≈«ƒ

¯a„z ·B¯‰ ÏÚ ‰¯Bz‰c36, ¿«»«»¿«≈
כמו  הכלל מן יוצאים מקרים למעט

פותח  שבו רשב"י על הזוהר סיפור

È„ÈŒÏÚהמאמר  ‡˜Âc ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»«¿≈
,‰lÙz,ברכה או תורה ידי על ולא ¿ƒ»
dÈÚL התפילה ‰e‡של ∆ƒ¿»»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú¬»ƒ¿«»¿«¿»
CekÈÊ ÏL ÔÙB‡a ועידון ¿∆∆ƒ

,‡˜Âc ÔBzÁz‰ שיהפוך להיות עד ««¿«¿»
מלמעלה  השפע לקבלת ראוי כלי

‰ÊŒÏÚL התחתון ועידון זיכוך על ∆«∆
במצבו  והתעלות לשינוי CÈ¯»̂ƒעד

‰ÚÈ‚ÈÂ ˙eÏczL‰ מיוחדת'eÎ ƒ¿«¿ƒƒ»
ולהתעלות שהרי  להתעדן שכדי כך מוגבלים שלו והכוחות מוגבל האדם

רב. למאמץ זקוק הוא עצמו, ובכוחות שלו הפעולות Úe„iÎÂ37באמצעות ¿«»«
החסידות  ‰eaÈÁ¯בתורת ÔÙB‡Ï Ú‚Ba ÏLn‰ מפגש ÔÈaויצירת «»»¿≈«¿∆«ƒ≈

¯‰a „ÓBÚ „Á‡L ,Ì„‡ Èa ÈL למעלה‰Ú˜aa „ÓBÚ „Á‡Â ¿≈¿≈»»∆∆»≈»»¿∆»≈«ƒ¿»
אופנים  בשני להיות יכול שהדבר ‰ÔBÈÏÚלמטה, ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ Ì‡ƒ«¿≈¿ƒ«»∆¿

ÔBzÁz‰ Ï‡ למטה ‡Ïמלמעלה ÔBzÁz‰ ˙iÏÚ È„ÈŒÏÚ B‡ ∆««¿«¿≈¬ƒ«««¿∆
ÔBÈÏÚ‰,למעלה ‡Ïמלמטה ˙BÏÚÏ CÈ¯ˆ ÔBzÁz‰ ¯L‡kL »∆¿∆«¬∆««¿»ƒ«¬∆

È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¬≈∆«¿≈
‰ÚÈ‚È ÈeaÈ¯Â ˙eÏczL‰ מאמץ ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ»

במיוחד ‰ÔBzÁzגדול „vÓƒ«««¿
˙BÚÈn‰ Ïk ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆»«¿ƒ
ÌLiL 'eÎ ÌÈ·ekÈÚ‰Â¿»ƒƒ∆∆¿»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚa שהרי «¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»
מלמטה  והטיפוס העלייה בגשמיות,

גם  וכך מיוחד, במאמץ כרוכה למעלה

הרוחני  מעמדו את לזכך כדי ברוחניות,

צורך  יש שינוי בו ולחולל האדם של

רבה  ביגיעה שכרוכה רוחנית בעבודה

גופו  של הטבע על להתגבר עליו כי

בפני  מכשול שמהווים הבהמית ונפשו

וההתעלות ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהזיכוך
ÌeL ÔÈ‡ ÔBÈÏÚ‰ ˙„È¯Èaƒƒ«»∆¿≈

‰ÚÈÓ38 הירידה שבגשמיות, כשם ¿ƒ»
בהרבה  קל דבר היא למטה מההר

כך  למעלה, מההר הטיפוס מאשר

מדובר  שכאשר בוודאי ברוחניות

שום  הרי מלמעלה אלוקית בהשפעה

ברוך  מהקדוש למנוע יכול לא דבר

רצונו. את לעשות הוא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל האמור לאור ¿«ƒ∆
גשמי  ירידת כלל על שבדרך נפעלת ם

למעלה, מלמטה בדרך תפילה, ידי

Le„ÈÁ‰ Ô·eÓ מן והיוצא המיוחד »«ƒ
Ôaהכלל ÔBÚÓL Èa¯ ÏL∆«ƒƒ¿∆

ÌÈÓLb ˙„È¯È ÏÚtL ,È‡ÁBÈ»∆»«¿ƒ«¿»ƒ
‡È‰L ‰lÙz È„ÈŒÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ»∆ƒ
ŒÏÚ ‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆»«
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰L ‰¯Bz È„È¿≈»∆ƒƒ¿«¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â .‰hÓÏ¿«»¿«¿∆««ƒ

,ÔÈ„Ú CkcÊ ‡Ï ‰hn‰L ולכן ∆««»…ƒ¿«≈¬«ƒ
עצירת  של מצב שעה באותה היה

המאמר  בתחילת הזוהר כדברי גשמים,

לגשם צריך היה «ŒÏkÓƒשהעולם
ÌB˜Óנזדכך שטרם למטה הנחות במצב התחשב ‰ÎLÓ˙מבלי ‰ÏÚÙ »ƒ¿¬»«¿»«

ÌÈÓLb‰מלמעלה וירידתם ‰f‰.והשפעתם ÌÏBÚa ‰hÓÏ „Ú «¿»ƒ«¿«»»»«∆
¯Ó‡na CÈLÓÓe (‚39ÌÈÓLb ˙„È¯È ÔÈÚL ÌÚh‰L , «¿ƒ««¬»∆«««∆ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ
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f"kyz'dי ,oeiq g"dan ,xacna t"y

רּבי  עלֿידי היה ּתֹורה אמירת עלֿידי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּגׁשמים

ּבּתֹורה  ׁשעסקֹו לפי הּוא ּדוקא יֹוחאי ּבן ְְְְִִִֶֶַַָָָׁשמעֹון

וגליא  סתים ׁשחיּבר ּבאֹופן ּבזה,40היה והענין . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּנאים  וכּמה ּכּמה עֹוד ׁשהיּו אףֿעלּֿפי ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּדהּנה

רּבי  ׁשל רּבֹו ׁשהיה עקיבא רּבי ּובפרט ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּגדֹולים,

ׁשנּו לתלמידיו ׁשאמר ּוכפי יֹוחאי, ּבן ְְְְְִִִֶֶַַָָָׁשמעֹון

ׁשל  מּדֹותיו מּתרּומֹות ּתרּומֹות ׁשּמּדֹותי ְְִִִִֶֶַַָמּדֹותי,

עקיבא  אליעזר 41רּבי רּבי ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה , ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ּגם  ולמדּו עקיבא, רּבי ׁשל רּבֹו ׁשהיה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהּגדֹול

ׁשּמצינּו ּוכפי הּתֹורה, רּבי 42ּפנימּיּות ׁשּכאׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ

זלגּו הּׁשירים' ּב'ׁשיר הּתֹורה סֹודֹות ׁשמע ְְֲִִִִַַַָָָָעקיבא

וידּוע  ּדמעֹות, הּוא 43עיניו הּדמעֹות ׁשענין ְְְְִֵֶַַַָָָָ

יֹותר  הּגילּוי, ּגֹודל מּצד ׁשּזהּו מֹוחין, ְִִִִֵֵֶֶֶַַמּמֹותרי

 ֿ אףֿעלּֿפי אבל כּו', לסּבֹול יכֹול ּׁשהּמֹוח ְֲִִִֶַַַַַָָמּמה

אצלם היה לא ּבגלּוי,כן הּתֹורה ּפנימּיּות לימּוד ְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

מרּכבה  ּבמעׂשה ּדֹורׁשין ׁשאין ההגּבלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּצד

יֹוחאי 44כּו' ּבן ׁשמעֹון רּבי אצל מהּֿׁשאיןּֿכן ,ְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּגם  [ואף ּבגלּוי הּתֹורה ּפנימּיּות לימּוד ְְְִִִֶַַַָָָָהיה

ׁשּלמד  הגּבלֹות, היּו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאצל

וכּו' יכּתֹוב אּבא ׁשרּבי ואמר החבריא, עם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָרק

ּבלּביהּו ירחׁשּון חבריא עצם 45ּוׁשאר הרי , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָ

מּׁשלׁשה  יֹותר ׁשהיּו החבריא, עם ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּלימּוד

עׂשרה  אֹו ׁשל 46(ׁשבעה ּבאֹופן ּכבר זה הרי ,( ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָ

עם  הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשחיּבר זאת, ועֹוד ְְִִִִִֵֶַָֹּגילּוי],

ּבעֹולם. ּגם וחדר ׁשּנמׁש ּובאֹופן ּדתֹורה, ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָּגליא

ּבעֹולם  ּגׁשמים ירידת לפעֹול ּבכחֹו היה ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹולכן

ּדאף  למּטה , מּלמעלה  ּתֹורה, אמירת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָעלֿידי

ּבֹו נמׁש מּכלֿמקֹום עדין, נזּדּכ לא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשהעֹולם

מּלמעלה. הּגׁשמים ְְְְִִִַַַָָענין
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בארוכה.40) עיי"ש דתורה, שבממוצע הבחי' ב' שהם א.41)ושם: סז, ב.42)גיטין צח, כו,43)זח"א וישלח תו"א ראה

.145 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה ג. צו, מג"א ב.44)א. יא, חגיגה  ב.45)משנה רפז, בזח "ג זוטא רבא 46)אדרא אדרא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«»»»«¿≈«ƒƒ¿∆»

‡˜Âc דברי ידי על גשמים שהורידו והאמוראים התנאים בשאר מצינו ולא «¿»
B˜ÒÚLתורה  ÈÙÏ ‡e‰ רבי יוחאי של בר ‰È‰שמעון ‰¯Bza ¿ƒ∆ƒ¿«»»»

¯aÈÁL ÔÙB‡a ואיחד‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò40 של והנעלם הסתום החלק את ¿∆∆ƒ≈»ƒ¿«¿»
החלק  עם והקבלה, הסוד התורה,

התורה. של הגלוי

של  המיוחד עניינו את ומבאר והולך

של  ו"גליא" "סתים" בחיבור רשב"י

התורה:

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««ƒ
ÌÈ‡pz ‰nÎÂ ‰nk „BÚ eÈ‰L∆»«»¿«»«»ƒ

,ÌÈÏB„b רשב"י מלבדË¯Ù·e ¿ƒƒ¿»
ÏL Ba¯ ‰È‰L ‡·È˜Ú Èa«̄ƒ¬ƒ»∆»»«∆
ÈÙÎe ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»¿ƒ

¯Ó‡L רשב"י˙ÏeL ÂÈ„ÈÓÏ ∆»«¿«¿ƒ»¿
את  È˙BcnLתלמדו ,È˙BcÓƒ«∆ƒ«
˙BÓe¯z ונבחרו BÓe¯zÓ˙נלקחו ¿ƒ¿

מתוך  והמובחר ÏLמהטוב ÂÈ˙BcÓƒ»∆
‡·È˜Ú Èa¯41Œ˙Á‡ŒÏÚÂ , «ƒ¬ƒ»¿«««

¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»«ƒ¡ƒ∆∆
Èa¯ ÏL Ba¯ ‰È‰L ÏB„b‰«»∆»»«∆«ƒ

e„ÓÏÂ ,‡·È˜Ú ורבי עקיבא רבי ¬ƒ»¿»¿
הגדול  eiÓÈt˙אליעזר Ìb«¿ƒƒ

eÈˆnL ÈÙÎe ,‰¯Bz‰42 בזוהר «»¿ƒ∆»ƒ
ÚÓL ‡·È˜Ú Èa¯ ¯L‡kL∆«¬∆«ƒ¬ƒ»»«
¯ÈL'a ‰¯Bz‰ ˙B„BÒ«»¿ƒ
,˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏÊ 'ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ»¿≈»¿»

Úe„ÈÂ43 החסידות ÔÈÚLבתורת ¿»«∆ƒ¿«
,ÔÈÁBÓ È¯˙BnÓ ‡e‰ ˙BÚÓc‰«¿»ƒ¿≈ƒ
¯˙BÈ ,ÈeÏÈb‰ Ï„Bb „vÓ e‰fL∆∆ƒ«∆«ƒ≈
ÏBaÒÏ ÏBÎÈ ÁBn‰M ‰nÓƒ«∆««»ƒ¿

,'eÎ פרשת) אור' ב'תורה כמבואר

שמחה  מפני היא בכייה ..." וישלח):

דוחה  במוח כיווץ שעלֿידי מרירות או

ועלֿידי  הדמעות. בליחות המותרות

שיר  בזוהר שכתוב כמו הוא שמחה

עיניו  שזלגו עקיבא רבי גבי השירים

הוא  שהשמחה לפי והיינו כו'.

ושמועה  שכתוב כמו החיות התפשטות

כשיש  והנה .... עצם תדשן טובה טובה

ידי  על וכן חדשים. מוחין ונותנת מתפשטת היא אז השמחה לקבל למטה כלי

מהכיל, קטן שלמטה כשהכלי אבל כנ"ל, עצם לדשן החיים רוח מתפשט זה

הדמעות...", בליחות המותרות ודוחה במוח מתקבץ למרות ‡·Ïאזי ¬»

רשב"י, רק ולא הגדול, אליעזר ורבי עקיבא כרבי התנאים גדולי גם שכאמור

התורה  פנימיות בלימוד eÓÈÏ„עסקו ÌÏˆ‡ ‰È‰ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈…»»∆¿»ƒ
‰Ïa‚‰‰ „vÓ ,ÈeÏ‚a ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt על ז"ל חכמינו שהטילו ¿ƒƒ«»¿»ƒ«««¿»»

באמרם  אלה בעניינים k¯Ó·‰העיסוק ‰NÚÓa ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»»
'eÎ44, אין" המשנה: (ובלשון

במעשה  ולא בשלושה בעריות דורשין

במרכבה  ולא בשניים בראשית

ומבין  חכם היה כן אם אלא ביחיד

‡ˆÏמדעתו"). ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈≈∆
‰È‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»»»

iÓÈt „eÓÈÏÈeÏ‚a ‰¯Bz‰ ˙e ƒ¿ƒƒ«»¿»
ÔBÚÓL Èa¯ Ïˆ‡ ÌbL Û‡Â]¿«∆«≈∆«ƒƒ¿
˙BÏa‚‰ eÈ‰ È‡ÁBÈ Ôa∆»»«¿»

ÓlL„מסויימות  התורה , פנימיות ∆»«
‡È¯·Á‰ ÌÚ ותלמידיו ¯˜ חבריו «ƒ«∆¿«»

מאד  ונעלים קדושים »«¿Ó‡Â¯שהיו
¯‡Le 'eÎÂ ·BzÎÈ ‡a‡ Èa¯L∆«ƒ«»ƒ¿¿¿»
e‰ÈaÏa ÔeLÁ¯È ‡È¯·Á45 ∆¿«»ƒ¿¬¿ƒ«¿

את  יבטאו לא ואפילו בליבם ירחשו

היה  הגילוי כן ואם בפיהם, הדברים

ÌÚמוגבל  „eÓÈl‰ ÌˆÚ È¯‰¬≈∆∆«ƒƒ
‰LÏMÓ ¯˙BÈ eÈ‰L ,‡È¯·Á‰«∆¿«»∆»≈ƒ¿…»

‰¯NÚ B‡ ‰Ú·L)46‰Ê È¯‰ ,( ƒ¿»¬»»¬≈∆
ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a ¯·k שלא ¿»¿∆∆ƒ

התנאים  שאר אצל דוגמתו ],מצינו
,˙‡Ê „BÚÂ רשב"י של העיסוק ¿…

גם  התייחד התורה פנימיות בלימוד

‰Bz¯‰בכך  ˙eiÓÈt ¯aÈÁL∆ƒ≈¿ƒƒ«»
,‰¯B˙c ‡ÈÏb ÌÚ את ולמד ƒ«¿»¿»

נפרדים  דברים כשני לא כאחת שתיהן

¯„ÁÂ CLÓpL ÔÙB‡·e הלימוד ¿∆∆ƒ¿«¿»«
רוחני  כדבר נשאר לא רשב"י של

ופעל  ירד אלא ÌÏBÚa.מופשט Ìb«»»
˙„È¯È ÏBÚÙÏ BÁÎa ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»¿…ƒ¿¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚa ÌÈÓLb¿»ƒ»»«¿≈

,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ השפעה שהיא ¬ƒ«»
Û‡cבדרך  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿«

,ÔÈ„Ú CkcÊ ‡Ï ÌÏBÚ‰L∆»»…ƒ¿«≈¬«ƒ
היה  לא העולם של הנחות מצבו ומצד

גשם  לרדת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒצריך
‰ÏÚÓlÓ ÌÈÓLb‰ ÔÈÚ Ba CLÓ לגבי לעיל המבואר דרך על ƒ¿«ƒ¿««¿»ƒƒ¿«¿»

להתחשב  מבלי למטה מלמעלה בדרך הברכה והשפעת התורה השפעת
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LÈÂ רּבי ּפעּולת ׁשל החידּוׁש ּבגֹודל להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֶֶַַַ

ּדמּלמעלה  ּבאֹופן ּבעֹולם יֹוחאי ּבן ְְְְְִִֶֶַָָָָׁשמעֹון

עדין, נזּדּכ לא ׁשהעֹולם לכ ׁשּנֹוסף ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,

עצמֹו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ענינֹו ּגם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּנה

ּׁשּכתּוב  מּמה ּכּמּובן ּבעֹולם, ּבגילּוי נמׁש ְְִִִֶַַָָָָָֹלא

רּבי 47ּבירּוׁשלמי  את סמ עקיבא רּבי ׁשּכאׁשר ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מאיר  רּבי יׁשב אמר: ׁשמעֹון, ורּבי ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָמאיר

ּדּיּך יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון לרּבי ּבאמרֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָּתחילה.

זה  ׁשאין והינּו, ,ּכֹוח מּכירין ּובֹורא ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַׁשאני

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ּפעל ּומּכלֿמקֹום ּבעֹולם, ְְִִִִֶַַָָָָָּבגילּוי

למּטה. ּדמּלמעלה ּבאֹופן ּבעֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָיֹוחאי

העלאת 39ּבּמאמר CÈLÓÓeד) ענין לבאר «¿ƒְְֲֲִֵַַַַַָָָ

החבריא  ׁשל ְְִִֶֶַַַָמייןֿנּוקבין

ּבעס  אֹותֹו ּפני ׁשּׁשּבחּו מאן (ּוכמֹו ּתֹורתֹו ק ְְְְִֵֵֶֶַָ

הוי' יֹוחאי 48האדֹון ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשענין 49ּדא ,( ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָ

ּבן  ׁשמעֹון רּבי נׁשמת את להגּביּה ּבכדי היה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָזה

הרי  מ"ה, ׁשם מּבחינת היה ׁשּׁשרׁשֹו ּדאף ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיֹוחאי,

 ֿ ּבאין היא עילאה, חכמה מ"ה, ּכח ּבחינת ְְְִִִֵַַַַָָָָֹּגם

מאין  החכמה ּבענין ּכּידּוע איןֿסֹוף, לאֹור ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָערֹו

היא 50ּתּמצא  אין מּבחינת החכמה ׁשהתהּוּות , ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

כּו' מציאה הּׁשבחים 51עלּֿדר עלֿידי ולכן , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתֹורתֹו, ּבעסק יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי את ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשיּבח ּו

ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף ּבאֹור לקׁשרֹו אֹותֹו ְְְֱֵֶָָהעלּו

(ׁשּמּׁשם  הּכתר ּבחינת ּתֹורתֹו ּבעסק ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּתׁשרה

ּתען  ּבבחינת הּתֹורה ּבדיּבּור הּביטּול ְְְִִִִִַַַַַָָנמׁש

(כנ"ל  נאמר ּׁשּכבר מה לאמר ,אמרת ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹלׁשֹוני

מדּבר  ּבחינת ׁשּזהּו ב), מה 52סעיף ּגם וזהּו .( ְְְְִִִֶֶֶַַַָ

ׁשּבת  ליּה קארי הוה יהּודה ׁשרּבי ,53ּׁשּמצינּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּמּקדׁשא  מה יׁש ׁשּבׁשּבת ּכמֹו ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָוהינּו,
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שם. זוטא אדרא ב. קכז, ה"ב.47)בזח"ג פ"א כד.48)סנהדרין לד, שם.49)תשא והחרים המשך גם וראה א. לח, זח"ב

יב.50) כח, ובכ"מ.51)איוב ד. כו, ראה פ' לקו"ת ב. צ, אסתר מגילת תו"א א.52)ראה קט, יתרו לתו"א הוספות ראה

ב.53) קמד, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Le„ÈÁ‰ Ï„B‚a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ הכלל מן והיוצא ÏeÚt˙המיוחד ÏL ¿≈¿ƒ¿∆«ƒ∆¿«

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a ÌÏBÚa «ƒƒ¿∆»»»¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»
,ÔÈ„Ú CkcÊ ‡Ï ÌÏBÚ‰L CÎÏ ÛÒBpL איננו העולם עצמו ומצד ∆»¿»∆»»…ƒ¿«≈¬«ƒ

של  בדרך גשמים ירידת של השפעה הייתה זאת בכל השפע, לקבלת ראוי

לכך ובנוסף למטה, ≈p‰ƒ‰מלמעלה
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL BÈÚ Ìb«ƒ¿»∆«ƒƒ¿∆
ÈeÏÈ‚a CLÓ ‡Ï BÓˆÚ È‡ÁBÈ»«¿…ƒ¿»¿ƒ

,ÌÏBÚa הכיר ולא ידע לא והעולם »»
ומהותו מעלתו nÓ‰את Ô·enk«»ƒ«

ÈÓÏLe¯Èa ·e˙kM47¯L‡kL ∆»ƒ«¿ƒ∆«¬∆
Èa¯ ˙‡ CÓÒ ‡·È˜Ú Èa«̄ƒ¬ƒ»»«∆«ƒ
:¯Ó‡ ,ÔBÚÓL Èa¯Â ¯È‡Ó≈ƒ¿«ƒƒ¿»«

‰ÏÈÁz ¯È‡Ó Èa¯ ·LÈ ובכך ≈≈«ƒ≈ƒ¿ƒ»
יותר  מאיר רבי את כיבד עקיבא רבי

רשב"י. את Èa¯Ïמאשר B¯Ó‡a¿»¿¿«ƒ
È‡L jic :È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»«∆»∆¬ƒ

EÁBk ÔÈ¯ÈkÓ E‡¯B·e צורך ואין «¬«ƒƒ¬
מעלתו, גודל את ידעו אחרים שגם

ÈeÏÈ‚a ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿ƒ
,ÌÏBÚa ונסתרת נעלמת גדולתו אלא »»

ÌB˜ÓŒÏkÓe עצמו שמצד למרות ƒ»»
נעלה  ומעלתו הוא העולם מן ומרוחק

גלוייה  הייתה ¯Èaלא ÏÚt»««ƒ
ÌÏBÚa È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»»»
.‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»

¯Ó‡na CÈLÓÓe („39¯‡·Ï «¿ƒ««¬»¿»≈
,ÔÈ·˜eŒÔÈÈÓ ˙‡ÏÚ‰ ÔÈÚƒ¿««¬»««ƒ¿ƒ
(הנקראת  למעלה מלמטה התעוררות

מצד  להתעוררות והכוונה מיםֿנקביים

לנקבה, שנמשל המקבל, התחתון,

בחינת  הזכר, לעומת מקבל בחינת

‰È¯·Á‡משפיע) ÏL חבריו ∆«∆¿«»
הקדושים ‡B˙Bותלמידיו eÁaML∆ƒ¿

BÓÎe) B˙¯Bz ˜ÒÚa אחד למשל ¿≈∆»¿
אותו  שיבחו רשב"י שתלמידי השבחים

שאמרו ‰‡„ÔBהיה Èt Ô‡Ó«¿≈»»
'ÈÂ‰48?"'ה האדון "פני c‡מיהו ¬»»»

È‡ÁBÈזה  Ôa ÔBÚÓL Èa¯49,( «ƒƒ¿∆»
‰Ê ÔÈÚL המיוחדים השבחים ∆ƒ¿»∆

עליו אמרו והתלמידים ««‰È‰שהחברים
BÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÓL ˙‡ dÈa‚‰Ï È„ÎaÈ‡Á גבוהה לדרגה ƒ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿««ƒƒ¿∆»

עצמה, מצד שהיא מכפי יותר ÌLעוד ˙ÈÁaÓ ‰È‰ BL¯ML Û‡c¿«∆»¿»»ƒ¿ƒ«≈

,‰"Ó(ה"א וא"ו ה"א יו"ד (כך: אל"ף אותיות במילוי נכתב הוי' שם כאשר «
.(45) מ"ה בגימטרייא הוא ÓÎÁ‰הרי ,‰"Ó Ák ˙ÈÁa Ìb È¯‰¬≈«¿ƒ«…««»¿»

,‰‡ÏÈÚ בביטול שהיא שם על מה" "כוח (הנקראת העליונה החכמה ƒ»»
מה") "ונחנו שכתוב כמו ביטול, עניינו ו"מה" CB¯ÚŒÔÈ‡aלאלוקות, ‡È‰ƒ¿≈¬

והשוואה  יחס כל ‡ŒÔÈללא ¯B‡Ï¿≈
ÛBÒ'ציור' מכל שלמעלה עצמו

ÔÈÚaוהגדרה, Úe„ik הפירוש «»«¿ƒ¿«
הכתוב של ÔÈ‡Óהפנימי ‰ÓÎÁ‰«»¿»≈«ƒ

‡ˆnz50‰ÓÎÁ‰ ˙ee‰˙‰L , ƒ»≈∆ƒ¿««»¿»
מוגדר כוח ‡ÔÈבתור ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ

מוגדר הבלתי ŒÏÚהאיןֿסוף ‡È‰ƒ«
'eÎ ‰‡ÈˆÓ C¯c51, באה שלא ∆∆¿ƒ»

לה  ואין והשתדלות ממאמץ כתוצאה

החכמה  בין הקשר וכך ומקור, סיבה

וניכר, נראה לא איןֿסוף באור ומקורה

פער  יש והאיןֿסוף החכמה שבין וכיון

היה  שרשב"י אף הרי עצום, וריחוק

שם  מדרגת מה", ("כח החכמה במעלת

לאין  שיתעלה מקום היה עדיין מ"ה),

‰ÌÈÁ·Mשיעור  È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈«¿»ƒ
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙‡ eÁaÈML∆ƒ¿∆«ƒƒ¿∆
eÏÚ‰ ,B˙¯Bz ˜ÒÚa È‡ÁBÈ»¿≈∆»∆¡

B˙B‡ מכפי יותר עוד גבוהה למדרגה

עלֿמנת מצדֿעצמו ¿«¿B¯L˜Ïשהיה
,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a¿≈»
˙ÈÁa B˙¯Bz ˜ÒÚa ‰¯LzL∆ƒ¿∆¿≈∆»¿ƒ«

¯˙k‰מהחכמה (ÌMnLשלמעלה «∆∆∆ƒ»
מעשר  שלמעלה עצמו מהאיןֿסוף

הראשונה  היא שהחכמה הספירות

‰ÏeËÈaשבהן  CLÓ האדם של ƒ¿»«ƒ
עוסק  הוא כאשר תורה הלומד

ÔÚz ˙ÈÁ·a ‰¯Bz‰ ¯eaÈ„a¿ƒ«»ƒ¿ƒ«««
,E˙¯Ó‡ ÈBLÏ לו תהיה שלא ¿ƒƒ¿»∆

אלא  דבר חידוש של …≈Ó‡Ï¯תחושה
¯Ó‡ ¯·kM ‰Ó הקדוש ידי על «∆¿»∆¡«

הוא e‰fLכנ"ל(ברוך ,(· ÛÈÚÒ¿ƒ∆∆
¯a„Ó ˙ÈÁa52 בתוספת "דבר" ¿ƒ«ƒ¿»

העניין, את להקטין שבאה מ"ם

לעיל  כמבואר הביטול, על ).להורות
Èa¯L eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ∆«ƒ

dÈÏ È¯‡˜ ‰Â‰ ‰„e‰È,לרשב"י לו, קורא aL53Èk˙היה ,eÈ‰Â , ¿»¬»»≈≈«»¿«¿ƒ
‡ÓÈ˜Â ‡L„wnL ‰Ó LÈ ˙aLaL BÓk54, מצד וקיימת מקודשת ¿∆¿«»≈«∆ƒ«¿»¿«¿»
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יי f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y

רּבי  עלֿידי היה ּתֹורה אמירת עלֿידי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּגׁשמים

ּבּתֹורה  ׁשעסקֹו לפי הּוא ּדוקא יֹוחאי ּבן ְְְְִִִֶֶַַָָָׁשמעֹון

וגליא  סתים ׁשחיּבר ּבאֹופן ּבזה,40היה והענין . ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּנאים  וכּמה ּכּמה עֹוד ׁשהיּו אףֿעלּֿפי ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּדהּנה

רּבי  ׁשל רּבֹו ׁשהיה עקיבא רּבי ּובפרט ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּגדֹולים,

ׁשנּו לתלמידיו ׁשאמר ּוכפי יֹוחאי, ּבן ְְְְְִִִֶֶַַָָָׁשמעֹון

ׁשל  מּדֹותיו מּתרּומֹות ּתרּומֹות ׁשּמּדֹותי ְְִִִִֶֶַַָמּדֹותי,

עקיבא  אליעזר 41רּבי רּבי ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה , ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ּגם  ולמדּו עקיבא, רּבי ׁשל רּבֹו ׁשהיה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהּגדֹול

ׁשּמצינּו ּוכפי הּתֹורה, רּבי 42ּפנימּיּות ׁשּכאׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ

זלגּו הּׁשירים' ּב'ׁשיר הּתֹורה סֹודֹות ׁשמע ְְֲִִִִַַַָָָָעקיבא

וידּוע  ּדמעֹות, הּוא 43עיניו הּדמעֹות ׁשענין ְְְְִֵֶַַַָָָָ

יֹותר  הּגילּוי, ּגֹודל מּצד ׁשּזהּו מֹוחין, ְִִִִֵֵֶֶֶַַמּמֹותרי

 ֿ אףֿעלּֿפי אבל כּו', לסּבֹול יכֹול ּׁשהּמֹוח ְֲִִִֶַַַַַָָמּמה

אצלם היה לא ּבגלּוי,כן הּתֹורה ּפנימּיּות לימּוד ְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

מרּכבה  ּבמעׂשה ּדֹורׁשין ׁשאין ההגּבלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּצד

יֹוחאי 44כּו' ּבן ׁשמעֹון רּבי אצל מהּֿׁשאיןּֿכן ,ְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּגם  [ואף ּבגלּוי הּתֹורה ּפנימּיּות לימּוד ְְְִִִֶַַַָָָָהיה

ׁשּלמד  הגּבלֹות, היּו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאצל

וכּו' יכּתֹוב אּבא ׁשרּבי ואמר החבריא, עם ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָרק

ּבלּביהּו ירחׁשּון חבריא עצם 45ּוׁשאר הרי , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָ

מּׁשלׁשה  יֹותר ׁשהיּו החבריא, עם ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּלימּוד

עׂשרה  אֹו ׁשל 46(ׁשבעה ּבאֹופן ּכבר זה הרי ,( ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָ

עם  הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשחיּבר זאת, ועֹוד ְְִִִִִֵֶַָֹּגילּוי],

ּבעֹולם. ּגם וחדר ׁשּנמׁש ּובאֹופן ּדתֹורה, ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָּגליא

ּבעֹולם  ּגׁשמים ירידת לפעֹול ּבכחֹו היה ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹולכן

ּדאף  למּטה , מּלמעלה  ּתֹורה, אמירת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָעלֿידי

ּבֹו נמׁש מּכלֿמקֹום עדין, נזּדּכ לא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשהעֹולם

מּלמעלה. הּגׁשמים ְְְְִִִַַַָָענין
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בארוכה.40) עיי"ש דתורה, שבממוצע הבחי' ב' שהם א.41)ושם: סז, ב.42)גיטין צח, כו,43)זח"א וישלח תו"א ראה

.145 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה ג. צו, מג"א ב.44)א. יא, חגיגה  ב.45)משנה רפז, בזח "ג זוטא רבא 46)אדרא אדרא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«»»»«¿≈«ƒƒ¿∆»

‡˜Âc דברי ידי על גשמים שהורידו והאמוראים התנאים בשאר מצינו ולא «¿»
B˜ÒÚLתורה  ÈÙÏ ‡e‰ רבי יוחאי של בר ‰È‰שמעון ‰¯Bza ¿ƒ∆ƒ¿«»»»

¯aÈÁL ÔÙB‡a ואיחד‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò40 של והנעלם הסתום החלק את ¿∆∆ƒ≈»ƒ¿«¿»
החלק  עם והקבלה, הסוד התורה,

התורה. של הגלוי

של  המיוחד עניינו את ומבאר והולך

של  ו"גליא" "סתים" בחיבור רשב"י

התורה:

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈««ƒ
ÌÈ‡pz ‰nÎÂ ‰nk „BÚ eÈ‰L∆»«»¿«»«»ƒ

,ÌÈÏB„b רשב"י מלבדË¯Ù·e ¿ƒƒ¿»
ÏL Ba¯ ‰È‰L ‡·È˜Ú Èa«̄ƒ¬ƒ»∆»»«∆
ÈÙÎe ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»¿ƒ

¯Ó‡L רשב"י˙ÏeL ÂÈ„ÈÓÏ ∆»«¿«¿ƒ»¿
את  È˙BcnLתלמדו ,È˙BcÓƒ«∆ƒ«
˙BÓe¯z ונבחרו BÓe¯zÓ˙נלקחו ¿ƒ¿

מתוך  והמובחר ÏLמהטוב ÂÈ˙BcÓƒ»∆
‡·È˜Ú Èa¯41Œ˙Á‡ŒÏÚÂ , «ƒ¬ƒ»¿«««

¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»«ƒ¡ƒ∆∆
Èa¯ ÏL Ba¯ ‰È‰L ÏB„b‰«»∆»»«∆«ƒ

e„ÓÏÂ ,‡·È˜Ú ורבי עקיבא רבי ¬ƒ»¿»¿
הגדול  eiÓÈt˙אליעזר Ìb«¿ƒƒ

eÈˆnL ÈÙÎe ,‰¯Bz‰42 בזוהר «»¿ƒ∆»ƒ
ÚÓL ‡·È˜Ú Èa¯ ¯L‡kL∆«¬∆«ƒ¬ƒ»»«
¯ÈL'a ‰¯Bz‰ ˙B„BÒ«»¿ƒ
,˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏÊ 'ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ»¿≈»¿»

Úe„ÈÂ43 החסידות ÔÈÚLבתורת ¿»«∆ƒ¿«
,ÔÈÁBÓ È¯˙BnÓ ‡e‰ ˙BÚÓc‰«¿»ƒ¿≈ƒ
¯˙BÈ ,ÈeÏÈb‰ Ï„Bb „vÓ e‰fL∆∆ƒ«∆«ƒ≈
ÏBaÒÏ ÏBÎÈ ÁBn‰M ‰nÓƒ«∆««»ƒ¿

,'eÎ פרשת) אור' ב'תורה כמבואר

שמחה  מפני היא בכייה ..." וישלח):

דוחה  במוח כיווץ שעלֿידי מרירות או

ועלֿידי  הדמעות. בליחות המותרות

שיר  בזוהר שכתוב כמו הוא שמחה

עיניו  שזלגו עקיבא רבי גבי השירים

הוא  שהשמחה לפי והיינו כו'.

ושמועה  שכתוב כמו החיות התפשטות

כשיש  והנה .... עצם תדשן טובה טובה

ידי  על וכן חדשים. מוחין ונותנת מתפשטת היא אז השמחה לקבל למטה כלי

מהכיל, קטן שלמטה כשהכלי אבל כנ"ל, עצם לדשן החיים רוח מתפשט זה

הדמעות...", בליחות המותרות ודוחה במוח מתקבץ למרות ‡·Ïאזי ¬»

רשב"י, רק ולא הגדול, אליעזר ורבי עקיבא כרבי התנאים גדולי גם שכאמור

התורה  פנימיות בלימוד eÓÈÏ„עסקו ÌÏˆ‡ ‰È‰ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈…»»∆¿»ƒ
‰Ïa‚‰‰ „vÓ ,ÈeÏ‚a ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt על ז"ל חכמינו שהטילו ¿ƒƒ«»¿»ƒ«««¿»»

באמרם  אלה בעניינים k¯Ó·‰העיסוק ‰NÚÓa ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»»
'eÎ44, אין" המשנה: (ובלשון

במעשה  ולא בשלושה בעריות דורשין

במרכבה  ולא בשניים בראשית

ומבין  חכם היה כן אם אלא ביחיד

‡ˆÏמדעתו"). ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈≈∆
‰È‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»»»

iÓÈt „eÓÈÏÈeÏ‚a ‰¯Bz‰ ˙e ƒ¿ƒƒ«»¿»
ÔBÚÓL Èa¯ Ïˆ‡ ÌbL Û‡Â]¿«∆«≈∆«ƒƒ¿
˙BÏa‚‰ eÈ‰ È‡ÁBÈ Ôa∆»»«¿»

ÓlL„מסויימות  התורה , פנימיות ∆»«
‡È¯·Á‰ ÌÚ ותלמידיו ¯˜ חבריו «ƒ«∆¿«»

מאד  ונעלים קדושים »«¿Ó‡Â¯שהיו
¯‡Le 'eÎÂ ·BzÎÈ ‡a‡ Èa¯L∆«ƒ«»ƒ¿¿¿»
e‰ÈaÏa ÔeLÁ¯È ‡È¯·Á45 ∆¿«»ƒ¿¬¿ƒ«¿

את  יבטאו לא ואפילו בליבם ירחשו

היה  הגילוי כן ואם בפיהם, הדברים

ÌÚמוגבל  „eÓÈl‰ ÌˆÚ È¯‰¬≈∆∆«ƒƒ
‰LÏMÓ ¯˙BÈ eÈ‰L ,‡È¯·Á‰«∆¿«»∆»≈ƒ¿…»

‰¯NÚ B‡ ‰Ú·L)46‰Ê È¯‰ ,( ƒ¿»¬»»¬≈∆
ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a ¯·k שלא ¿»¿∆∆ƒ

התנאים  שאר אצל דוגמתו ],מצינו
,˙‡Ê „BÚÂ רשב"י של העיסוק ¿…

גם  התייחד התורה פנימיות בלימוד

‰Bz¯‰בכך  ˙eiÓÈt ¯aÈÁL∆ƒ≈¿ƒƒ«»
,‰¯B˙c ‡ÈÏb ÌÚ את ולמד ƒ«¿»¿»

נפרדים  דברים כשני לא כאחת שתיהן

¯„ÁÂ CLÓpL ÔÙB‡·e הלימוד ¿∆∆ƒ¿«¿»«
רוחני  כדבר נשאר לא רשב"י של

ופעל  ירד אלא ÌÏBÚa.מופשט Ìb«»»
˙„È¯È ÏBÚÙÏ BÁÎa ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»¿…ƒ¿¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚa ÌÈÓLb¿»ƒ»»«¿≈

,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ השפעה שהיא ¬ƒ«»
Û‡cבדרך  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿«

,ÔÈ„Ú CkcÊ ‡Ï ÌÏBÚ‰L∆»»…ƒ¿«≈¬«ƒ
היה  לא העולם של הנחות מצבו ומצד

גשם  לרדת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒצריך
‰ÏÚÓlÓ ÌÈÓLb‰ ÔÈÚ Ba CLÓ לגבי לעיל המבואר דרך על ƒ¿«ƒ¿««¿»ƒƒ¿«¿»

להתחשב  מבלי למטה מלמעלה בדרך הברכה והשפעת התורה השפעת

העולם. של ומצבו במעמדו

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

iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

LÈÂ רּבי ּפעּולת ׁשל החידּוׁש ּבגֹודל להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֶֶַַַ

ּדמּלמעלה  ּבאֹופן ּבעֹולם יֹוחאי ּבן ְְְְְִִֶֶַָָָָׁשמעֹון

עדין, נזּדּכ לא ׁשהעֹולם לכ ׁשּנֹוסף ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,

עצמֹו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ענינֹו ּגם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּנה

ּׁשּכתּוב  מּמה ּכּמּובן ּבעֹולם, ּבגילּוי נמׁש ְְִִִֶַַָָָָָֹלא

רּבי 47ּבירּוׁשלמי  את סמ עקיבא רּבי ׁשּכאׁשר ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מאיר  רּבי יׁשב אמר: ׁשמעֹון, ורּבי ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָמאיר

ּדּיּך יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון לרּבי ּבאמרֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָּתחילה.

זה  ׁשאין והינּו, ,ּכֹוח מּכירין ּובֹורא ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַׁשאני

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ּפעל ּומּכלֿמקֹום ּבעֹולם, ְְִִִִֶַַָָָָָּבגילּוי

למּטה. ּדמּלמעלה ּבאֹופן ּבעֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָיֹוחאי

העלאת 39ּבּמאמר CÈLÓÓeד) ענין לבאר «¿ƒְְֲֲִֵַַַַַָָָ

החבריא  ׁשל ְְִִֶֶַַַָמייןֿנּוקבין

ּבעס  אֹותֹו ּפני ׁשּׁשּבחּו מאן (ּוכמֹו ּתֹורתֹו ק ְְְְִֵֵֶֶַָ

הוי' יֹוחאי 48האדֹון ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשענין 49ּדא ,( ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָ

ּבן  ׁשמעֹון רּבי נׁשמת את להגּביּה ּבכדי היה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָזה

הרי  מ"ה, ׁשם מּבחינת היה ׁשּׁשרׁשֹו ּדאף ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיֹוחאי,

 ֿ ּבאין היא עילאה, חכמה מ"ה, ּכח ּבחינת ְְְִִִֵַַַַָָָָֹּגם

מאין  החכמה ּבענין ּכּידּוע איןֿסֹוף, לאֹור ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָערֹו

היא 50ּתּמצא  אין מּבחינת החכמה ׁשהתהּוּות , ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

כּו' מציאה הּׁשבחים 51עלּֿדר עלֿידי ולכן , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתֹורתֹו, ּבעסק יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי את ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשיּבח ּו

ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף ּבאֹור לקׁשרֹו אֹותֹו ְְְֱֵֶָָהעלּו

(ׁשּמּׁשם  הּכתר ּבחינת ּתֹורתֹו ּבעסק ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּתׁשרה

ּתען  ּבבחינת הּתֹורה ּבדיּבּור הּביטּול ְְְִִִִִַַַַַָָנמׁש

(כנ"ל  נאמר ּׁשּכבר מה לאמר ,אמרת ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹלׁשֹוני

מדּבר  ּבחינת ׁשּזהּו ב), מה 52סעיף ּגם וזהּו .( ְְְְִִִֶֶֶַַַָ

ׁשּבת  ליּה קארי הוה יהּודה ׁשרּבי ,53ּׁשּמצינּו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּמּקדׁשא  מה יׁש ׁשּבׁשּבת ּכמֹו ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָוהינּו,
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f"kyz'dיב ,oeiq g"dan ,xacna t"y

העבֹודה,54וקימא  עלֿידי ּׁשּמֹוסיפין מה ויׁש , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  הּׁשּבת 55ּכמֹו את יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

עלֿידי  החבריא, כן ּכמֹו הּׁשּבת, את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָלעׂשֹות

ּבן  ׁשמעֹון ּברּבי יתרֹון ּפעלּו והּׁשבח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָההילּול

מהּׁשּיכּות  ּגם [ּולהעיר ּתֹורתֹו. ּבעסק ְְִֵֵֶַַַָָָָיֹוחאי

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר לׁשּבת, ֿ 56ּדתֹורה ּדלכּוּלי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

ּבּתֹורה  וגם ליׂשראל, ּתֹורה ניּתנה ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָעלמא

ׁשהיא  מּצדֿעצמּה מעלתּה על ׁשּנֹוסף ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָמצינּו

עבֹודתם  עלֿידי יׂשראל הּנה כּו', הוי' ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָּדבר

ׁשהיה  ּבדוד ׁשּמצינּו ּכפי ּבּתֹורה, עילּוי ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָּפֹועלים

ּבקּודׁש ׁשּלמעלה ּתֹורה ,57אּֿבריֿהּוא מחּבר ְְְְְְִֵֶַַָָָ

לׁשם  לׁשמּה, הּתֹורה לימּוד עלֿידי ְְְְְִִֵֵַַַָָוהינּו

ּבּתֹורה  אֹור ּתֹוספת להמׁשי וכן 58הּתֹורה, , ְְְִֵֶֶַַַָָ

חביבּות  הרּגׁש על ׁשּמֹורה הּתֹורה, ּברּכת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעלֿידי

רּבינּו ּב'תלמידי ּכמבֹואר הּתֹורה, ְְְֲִֵֵַַַַַַָָּומעלת

ּבּמאמר 59יֹונה' ּומֹוסיף .[60עלּֿדר ּגם ׁשּזהּו , ֲִֶֶֶֶַַַַָָ

מּכּולן  יֹותר ׁשּיׁש61מּתלמידי ׁשּבמקֹום וכּידּוע , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשפע  וריּבּוי ּתֹוספת נׁשּפע ּומקּבל, .62מׁשּפיע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

ההׁשּפעה  ּתֹוספת מּלבד הּנה יֹותר, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּובפרטּיּות

ּומקּבל, ּדמׁשּפיע החיּבּור ּכללּות מּצד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָׁשּנעׂשית

הּׁשבחים, אמירת עלֿידי יֹותר עֹוד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָניתוּסף

ועד  נעלמים, ּכחֹות מעֹוררים ֿ זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹׁשעלֿידי

הּׁשם  ּדקריאת הענין ועלּֿדר ּבהעצם, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּגיעים

עצמּותֹו ּבכל נפנה האדם ֿ 63ׁשעלֿידיֿזה ועל . ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי מעלת ׁשּגם יּובן ְֲִִִֶֶֶַַַַָָּפיֿזה
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א.54) יז, טז.55)ביצה לא, ב.56)תשא פו, ובאור 57)שבת סקצ"ו (סנ"ח) הבהיר ספר (ברע"מ). ב רכב, זח"ג ראה

א. נא, שם ג. מז, שלח לקו"ת א.58)הבהיר. ה, ויקרא לקו"ת א.59)ראה פא, נדרים בר"ן ש.60)הובא ע' תרכ"ז סה"מ

א.61) ז, ד.62)תענית פב, תצוה קלא.63)תו"א ע' ח"א תרל"ב סה"מ ג. מא, בהר לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ידי  על החג זמן את הקובעים הם ישראל שבני מהמועדים (בשונה עצמה

מצד  וקבוע קדוש ביום היא השבת קדושת דין, בבית שנעשה החודש קידוש

‰B·Ú„‰,עצמו) È„ÈŒÏÚ ÔÈÙÈÒBnM ‰Ó LÈÂ השבת לקדושת בנוסף ¿≈«∆ƒƒ«¿≈»¬»
ישראל  בני של מעבודתם כתוצאה שנוספת שבת של קדושה יש עצמה מצד

שבת"), e˙kL·("תוספת BÓk55 ¿∆»
˙aM‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa e¯ÓLÂ¿»¿¿≈ƒ¿»≈∆««»

,˙aM‰ ˙‡ ˙BNÚÏ שבני היינו «¬∆««»
השבת, את כביכול, עושים, ישראל

‡È¯·Á‰ ÔÎ BÓk,רשב"י של ¿≈«∆¿«»
Á·M‰Â ÏeÏÈ‰‰ È„ÈŒÏÚ שאמרו «¿≈«ƒ¿«∆«

רשב"י Èa¯aעל ÔB¯˙È eÏÚt»¬ƒ¿¿«ƒ
˜ÒÚa È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»¿≈∆

,B˙¯Bz הייתה שלא ומעלה תוספת »
עצמו. מצד Ìbבו ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ«

˙eÎiM‰Ó המיוחדת‰¯B˙c ≈««»¿»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,˙aLÏ¿«»¿«¬««≈

Ï"Ê56‡ÓÏÚŒÈleÎÏc לכל «ƒ¿≈»¿»
Bz¯‰הדעות  ‰zÈ ˙aLa¿«»ƒ¿»»

eÈˆÓ ‰¯Bza Ì‚Â ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿««»»ƒ
שבת  לגבי כאן למבואר דומה עניין

d˙ÏÚÓ ÏÚ ÛÒBpL התורה של ∆»««¬»»
'ÈÂ‰ ¯·c ‡È‰L dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»∆ƒ¿«¬»»
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ‰p‰ ,'eÎƒ≈ƒ¿»≈«¿≈

Ì˙„B·Ú התורה ועסק בלימוד ¬»»
ÈeÏÈÚ ÌÈÏÚBtנוסף,‰¯Bza ¬ƒƒ«»

עצמה, מצד בה קיים ÈÙk¿ƒשלא
¯aÁÓ ‰È‰L „Â„a eÈˆnL∆»ƒ¿»ƒ∆»»¿«≈
Œ‡L„e˜a ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz»∆¿«¿»¿¿»

‡e‰ŒCÈ¯a57, של התורה לימוד ¿ƒ
פועל  שהיה כזה באופן היה המלך דוד

שהיא  כפי התורה בין וייחוד חיבור

ובכך  הקדושֿברוךֿהוא עם למעלה

(החכמה  בתורה וממשיך מוסיף היה

אין  אור של והשראה גילוי העליונה)

מהתורה  שלמעלה ŒÏÚסוף eÈ‰Â¿«¿«
,‰¯Bz‰ ÌLÏ ,dÓLÏ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„È בתורה להוסיף כדי ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿≈«»

¯B‡ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ïאינסופי Bza58È„ÈŒÏÚ¯‰אלוקי ÔÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆«»¿≈«¿≈
,‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓe ˙e·È·Á Lb¯‰ ÏÚ ‰¯BnL ,‰¯Bz‰ ˙k¯aƒ¿««»∆∆«∆¿≈¬ƒ«¬««»

עצמה מצד בה קיימים שלא בתורה ויתרון תוספת כן גם «¿»B·Ók‡¯פועלים
'‰BÈ eÈa¯ È„ÈÓÏ˙'a59.[ ¿«¿ƒ≈«≈»

¯Ó‡na ÛÈÒBÓe60e‰fL עליו , אמרו רשב"י שתלמידי השבח דברי ƒ««¬»∆∆
C¯cŒÏÚהוא  Ìb ז"ל חכמינו ÔÏekÓמאמר ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓ61, ««∆∆ƒ«¿ƒ«≈ƒ»

עם  הלימוד ידי על היא התורה בלימוד והתוספת היתרון שעיקר כלומר,

תורה  דברי נמשלו למה יצחק: בר נחמן רב "אמר הגמרא: (ובלשון תלמידים

למחזיקים  היא חיים עץ שנאמר כעץ,

את  מדליק קטן עץ מה לך: לומר בה,

קטנים  חכמים, תלמידי אף - הגדול

רבי  דאמר והיינו הגדולים. את מחדדים

ומחבירי  מרבותי למדתי הרבה חנינא:

מכולן"). יותר ומתלמידי מרבותי, יותר

ÌB˜ÓaL Úe„iÎÂLiL ¿«»«∆¿»∆≈
Ïa˜Óe ÚÈtLÓ לקבל הכן שעומד «¿ƒ«¿«≈

המשפיע, השפעת את «¿ÚtLƒולקלוט
ÚÙL ÈeaÈ¯Â ˙ÙÒBz62 יותר ∆∆¿ƒ∆«

אין  בו במצב לתת מאשר למי למשפיע

BÈ˙¯,ולהשפיע. ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈
גורם  בתור המקבל לתוספת פעולת

מהמשפיע  lÓ·„השפעה ‰p‰ƒ≈ƒ¿«
˙ÈNÚpL ‰ÚtL‰‰ ˙ÙÒBz∆∆««¿»»∆«¬≈

˙eÏÏk „vÓ ועצם¯eaÈÁ‰ ƒ«¿»«ƒ
„BÚ ÛqÂ˙È ,Ïa˜Óe ÚÈtLÓc¿«¿ƒ«¿«≈ƒ¿«≈

¯˙BÈ השפעה של תוספת ובאה ≈
יותר  ‡ÈÓ¯˙גדולה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«
ÌÈÁ·M‰ על אומר שהמקבל «¿»ƒ

∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המשפיע,
ÌÈÓÏÚ ˙BÁk ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ…∆¿»ƒ
ולא  במשפיע נסתרים הם כלל שבדרך

ביטוי, לידי ÌÈÚÈbnLבאים „ÚÂ¿«∆«ƒƒ
ÌˆÚ‰a וגורמים המשפיע של ¿»∆∆

עמוקים  הכי העניינים של להשפעה

בו, שקיימים פנימיים ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂוהכי
ŒÏÚL ÌM‰ ˙‡È¯˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ««≈∆«
ÏÎa ‰Ù Ì„‡‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»»»ƒ¿∆¿»

B˙eÓˆÚ63 שמצד בחסידות כמבואר «¿
וטפל  חיצוני ענין הוא האדם שם אחד

ונענה  פונה והוא בשמו לאדם קוראים כאשר שני מצד אבל מהותו עצם לגבי

"בכל  פונה הוא הוא, פונה ממנו וחיצוני מועט חלק רק לא הרי לקריאה,

המקבל  ידי על במשפיע שנפעלת ההתעוררות לעניין גם וכך עצמותו",

עד  אלא ושטחי חיצוני באופן רק מעוררת שאיננה השבחים אמירת באמצעות

המשפיע. של עצמיותו עד מגיע הדבר כי פנימיים והכי עמוקים הכי לעניינים
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iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

זהּו ּגׁשמים, להֹוריד יּוכל ּתֹורתֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָׁשּבעסק

ׁשּמקּבלים  עלֿידיֿזה הן ּתלמידיו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָּבצירּוף

כּו'. הּׁשבחים אמירת עלֿידי ּובעיקר והן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמּמּנּו,

ׁשההמׁשכה LÈÂה) ׁשאףֿעלּֿפי להֹוסיף, ¿≈ְְִִֶֶַַַַָָ

ללא  ּתֹורה, אמירת עלֿידי ְְְֲִֵַַַָָֹלמּטה

עלֿידי  ׁשּנתחּדׁש נעלה ענין הּוא הּמּטה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעבֹודת

ּבּמאמר  וכּמבֹואר ּדוקא, יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ,9רּבי ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

ּבני  את הּוא ׁשּיכניס מׁשה ּבּקׁשת היתה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלֿזה 

הּכח  ּבהם להנחיל ׁשרצה  לפי לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל

אֹור  המׁשכת הּתֹורה עלֿידי להמׁשי ְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּיּוכלּו

מ  ּדלעילא אתערּותא ּבבחינת ּצדֿעצמּהאיןֿסֹוף ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

חּנם  מּתנת ואתחּנן, (ׁשּזהּו למּטה ,64מּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

 ֿ ׁשּמּצד ּדלעילא אתערּותא ּבחינת ענין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא

עלה 65עצמּה לֹו נאמר אּלא זה, ּפעל לא אבל ,( ְֱֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הארץ  את ּוראה עיני וׂשא הּפסּגה ,66ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מרחֹוק, הארץ את ׁשראה הראּיה ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשעלֿידי

סגּולה, ּביחידי עלּֿכלּֿפנים זֹו ּבחינה ְְְִִִִִִֵַָָָָהמׁשי

ׁשּתֹורתם  וחבריו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָּכמֹו

ּתֹורתם 67אּומנּותם  עלֿידי להמׁשי ׁשּיּוכלּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ

למּטה, מּלמעלה מּצדֿעצמ ּה ּדלעילא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאתערּותא

אבל  למּטה, ׁשּמּלמעלה הראּיה ענין ּגם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

נאמר  יׂשראל ּבני לכל יׂשראל 68ּבנֹוגע ועּתה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבלבד  וההּׂשגה ההבנה ענין ׁשהּוא גֹו', ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָׁשמע

 ֿ מּכל הראּיה, ענין ולא למעלה), ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ(ׁשּמּלמּטה

נעׂשה  יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי עלֿידי ְְֲִִֵֶַַַָָָמקֹום

כּו' ּדּפתח הענין (ּכּידּוע הּצּנֹור לכל 69ּפתיחת ( ְְְְִִִַַַַַָָָָָ

ּוכפי  זה. ענין ׁשּי יהיה אצלם ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׂשראל,

ּבּתֹורה, להבנה ּבנֹוגע  עלּֿדרֿזה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמצינּו
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ובפרש"י.64) כג ג, אֿג.65)ואתחנן ג, ואתחנן כז.66)לקו"ת שם, א.67)ואתחנן יא, שבת א.68)ראה ד, ראה 69)ואתחנן

תרע"ח. החדשים השמים כאשר כי סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚaL È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÏÚÓ ÌbL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆««¬««ƒƒ¿∆»∆¿≈∆

,ÌÈÓLb „È¯B‰Ï ÏÎeÈ B˙¯Bz מצינו שלא מיוחדת מעלה כאמור שהיא »«¿ƒ¿»ƒ
התנאים  שאר אצל ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰דוגמתה Ô‰ ,ÂÈ„ÈÓÏz Ûe¯Èˆa e‰Ê∆¿≈«¿ƒ»≈«¿≈∆

˜nL,epnÓ ÌÈÏa במשפיע ועצם תוספת פועלת המקבל Ô‰Âמציאות ∆¿«¿ƒƒ∆¿≈
˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ¯˜ÈÚ·e¿ƒ»«¿≈¬ƒ«

'eÎ ÌÈÁ·M‰ מגיעה שכאמור «¿»ƒ
המשפיע. עצם את ומעוררת

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ∆««ƒ
‰ÎLÓ‰‰L מלמעלה וההשפעה ∆««¿»»

,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ¿«»«¿≈¬ƒ«»
‰hn‰ ˙„B·Ú ‡ÏÏ ומבלי ¿…¬«««»

כך  ומצבו, במעמדו להתחשב

אם  אפילו ותומשך תרד שההשפעה

התעדן  לא עדיין התחתון העולם

ÏÚ‰והזדכך, ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«¬∆
ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈«¿≈«ƒƒ¿

,‡˜Âc È‡ÁBÈ Ôa מצינו ולא ∆»«¿»
אחרים  תנאים אצל דוגמתו

¯Ó‡na ¯‡B·nÎÂ9‰ÊŒÏÚL , ¿«¿»««¬»∆«∆
‰LÓ ˙Lwa ‰˙È‰ המסופרת »¿»«»«…∆
ואתחנן  בפרשת ÒÈÎiL∆«¿ƒבתורה

,ı¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡e‰∆¿≈ƒ¿»≈»»∆
‰ˆ¯L ÈÙÏרבנו ÏÈÁ‰Ïמשה ¿ƒ∆»»¿«¿ƒ

Ì‰aישראל המיוחד ‰Ákבבני »∆«…«
רשב"י של כוחו מעין ¿∆eÏÎeiLהזה,

‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ CÈLÓ‰Ï שהיא ¿«¿ƒ«¿≈«»
למטה  מלמעלה והשפעה המשכה

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ במדרגה «¿»«≈
כלל  בדרך הנמשך האור ביותר, נעלית

אלא  האדם מצד עבודה ידי על לא

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»ƒ¿«¿»¿«»

e‰fL) בני את להכניס משה שבקשת ∆∆
בלשון  בתורה נאמרה לארץ ישראל

,ÔpÁ˙‡Â היתה שהבקשה להורות »∆¿««
ÌpÁלקבל ˙zÓ64 ניתנת שלא «¿«ƒ»

המתנה, מקבל של מפעולה כתוצאה

ÈÁa˙אלא ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ«
Œ„vnL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ«

dÓˆÚ65 אתערותא" ובעקבות כתוצאה שבאה דלעילא" "אתערותא ולא «¿»
‡·Ïדלתתא" רבנו ), משה Ê‰למעשה ÏÚt ‡Ï בני שכל ובקשתו ¬»…»«∆

נתקבלה, לא כזו בדרגה יהיו ¯‡Lישראל ‰ÏÚ BÏ ¯Ó‡ ‡l‡∆»∆¡«¬≈…

ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯e EÈÈÚ ‡NÂ ‰bÒt‰66‰i‡¯‰ È„ÈŒÏÚL , «ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆»»∆∆«¿≈»¿ƒ»
BÊ ‰ÈÁa CÈLÓ‰ ,˜BÁ¯Ó ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯L לפעול הכוח של ∆»»∆»»∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

דלעילא" ב"אתערותא רק באה כלל שבדרך כזו עליונה ממדרגה המשכה

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ BÓk ,‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈa ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒƒƒ≈¿»¿«ƒƒ¿∆»
Ì˙eÓe‡ Ì˙¯BzL ÂÈ¯·ÁÂ67, «¬≈»∆»»»»

הוא  שלהם התורה שלימוד וכיוון

יחידי  לאותם ניתן נעלית כך כל בדרגה

הזה  המיוחד הכוח ¿∆eÏÎeiLסגולה
Ì˙¯Bz È„ÈŒÏÚ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«¿≈»»
Œ„vÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ dÓˆÚ«¿»ƒ¿«¿»¿«»
‰i‡¯‰ ÔÈÚ Ìb e‰fL∆∆«ƒ¿«»¿ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL היא ראייה ∆ƒ¿«¿»¿«»
בדבר  ונעלית טובה וקליטה תפיסה

והתגלות  המשכה כמו גדול וכוחה

מסוגל  שהאדם ממה יותר מלמעלה,

דלתתא" ב"אתערותא ולהמשיך לפעול

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ Ú‚Ba Ï·‡¬»¿≈«¿»¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡68ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ∆¡«¿«»ƒ¿»≈¿«
,'B‚ מעניין שלמטה השמיעה עניין

‰‰·‰הראיה ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¬»»
‰hÓlnL) „·Ïa ‰‚O‰‰Â¿««»»ƒ¿«∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ יכולת לפי מוגבל והוא ¿«¿»
האדם  של והתפיסה ÏÂ‡הקליטה ,(¿…

,‰i‡¯‰ ÔÈÚ שהכוח נמצא כן ואם ƒ¿«»¿ƒ»
"אתערותא  פעולת של הזה המיוחד

ניתן  לא התורה לימוד ידי על דלעילא"

מישראל, ואחד אחד «ŒÏkÓƒלכל
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ ÌB˜Ó»«¿≈«ƒƒ¿∆
¯Bpv‰ ˙ÁÈ˙t ‰NÚ È‡ÁBÈ»«¬»¿ƒ««ƒ
בגלל  זאת פעל שהוא שלאחר היינו

הצינור  נפתח כבר המיוחדת, גדולתו

לעשות  יוכלו שכולם הדרך ונסללה

Á˙tcזאת  ÔÈÚ‰ Úe„ik)«»«»ƒ¿»¿»«
'eÎ69 מתחילים בזוהר רבים מאמרים

אליהו" "פתח כמו "פתח", במילה

כי  בחסידות כך על ומבואר וכדומה,

שעלֿידי  זה במובן גם מתפרש הביטוי

חכם  או תנא של והפעולה האמירה

הכלל  נחלת ונעשה 'נפתח' העניין ‡ˆÌÏפלוני, ÌbL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ (¿»ƒ¿»≈∆«∆¿»
‰Ê ÔÈÚ CiL ‰È‰È.מסוימת במידה לפחות ƒ¿∆«»ƒ¿»∆

,‰¯Bza ‰·‰Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚ eÈˆnL ÈÙÎe'ש'פתיחת ¿ƒ∆»ƒ«∆∆∆¿≈««¬»»«»
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יג f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y

העבֹודה,54וקימא  עלֿידי ּׁשּמֹוסיפין מה ויׁש , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  הּׁשּבת 55ּכמֹו את יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

עלֿידי  החבריא, כן ּכמֹו הּׁשּבת, את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָלעׂשֹות

ּבן  ׁשמעֹון ּברּבי יתרֹון ּפעלּו והּׁשבח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָההילּול

מהּׁשּיכּות  ּגם [ּולהעיר ּתֹורתֹו. ּבעסק ְְִֵֵֶַַַָָָָיֹוחאי

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר לׁשּבת, ֿ 56ּדתֹורה ּדלכּוּלי ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

ּבּתֹורה  וגם ליׂשראל, ּתֹורה ניּתנה ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָעלמא

ׁשהיא  מּצדֿעצמּה מעלתּה על ׁשּנֹוסף ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָמצינּו

עבֹודתם  עלֿידי יׂשראל הּנה כּו', הוי' ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָּדבר

ׁשהיה  ּבדוד ׁשּמצינּו ּכפי ּבּתֹורה, עילּוי ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָּפֹועלים

ּבקּודׁש ׁשּלמעלה ּתֹורה ,57אּֿבריֿהּוא מחּבר ְְְְְְִֵֶַַָָָ

לׁשם  לׁשמּה, הּתֹורה לימּוד עלֿידי ְְְְְִִֵֵַַַָָוהינּו

ּבּתֹורה  אֹור ּתֹוספת להמׁשי וכן 58הּתֹורה, , ְְְִֵֶֶַַַָָ

חביבּות  הרּגׁש על ׁשּמֹורה הּתֹורה, ּברּכת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעלֿידי

רּבינּו ּב'תלמידי ּכמבֹואר הּתֹורה, ְְְֲִֵֵַַַַַַָָּומעלת

ּבּמאמר 59יֹונה' ּומֹוסיף .[60עלּֿדר ּגם ׁשּזהּו , ֲִֶֶֶֶַַַַָָ

מּכּולן  יֹותר ׁשּיׁש61מּתלמידי ׁשּבמקֹום וכּידּוע , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשפע  וריּבּוי ּתֹוספת נׁשּפע ּומקּבל, .62מׁשּפיע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

ההׁשּפעה  ּתֹוספת מּלבד הּנה יֹותר, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּובפרטּיּות

ּומקּבל, ּדמׁשּפיע החיּבּור ּכללּות מּצד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָׁשּנעׂשית

הּׁשבחים, אמירת עלֿידי יֹותר עֹוד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָניתוּסף

ועד  נעלמים, ּכחֹות מעֹוררים ֿ זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹׁשעלֿידי

הּׁשם  ּדקריאת הענין ועלּֿדר ּבהעצם, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּגיעים

עצמּותֹו ּבכל נפנה האדם ֿ 63ׁשעלֿידיֿזה ועל . ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי מעלת ׁשּגם יּובן ְֲִִִֶֶֶַַַַָָּפיֿזה
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א.54) יז, טז.55)ביצה לא, ב.56)תשא פו, ובאור 57)שבת סקצ"ו (סנ"ח) הבהיר ספר (ברע"מ). ב רכב, זח"ג ראה

א. נא, שם ג. מז, שלח לקו"ת א.58)הבהיר. ה, ויקרא לקו"ת א.59)ראה פא, נדרים בר"ן ש.60)הובא ע' תרכ"ז סה"מ

א.61) ז, ד.62)תענית פב, תצוה קלא.63)תו"א ע' ח"א תרל"ב סה"מ ג. מא, בהר לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ידי  על החג זמן את הקובעים הם ישראל שבני מהמועדים (בשונה עצמה

מצד  וקבוע קדוש ביום היא השבת קדושת דין, בבית שנעשה החודש קידוש

‰B·Ú„‰,עצמו) È„ÈŒÏÚ ÔÈÙÈÒBnM ‰Ó LÈÂ השבת לקדושת בנוסף ¿≈«∆ƒƒ«¿≈»¬»
ישראל  בני של מעבודתם כתוצאה שנוספת שבת של קדושה יש עצמה מצד

שבת"), e˙kL·("תוספת BÓk55 ¿∆»
˙aM‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa e¯ÓLÂ¿»¿¿≈ƒ¿»≈∆««»

,˙aM‰ ˙‡ ˙BNÚÏ שבני היינו «¬∆««»
השבת, את כביכול, עושים, ישראל

‡È¯·Á‰ ÔÎ BÓk,רשב"י של ¿≈«∆¿«»
Á·M‰Â ÏeÏÈ‰‰ È„ÈŒÏÚ שאמרו «¿≈«ƒ¿«∆«

רשב"י Èa¯aעל ÔB¯˙È eÏÚt»¬ƒ¿¿«ƒ
˜ÒÚa È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»¿≈∆

,B˙¯Bz הייתה שלא ומעלה תוספת »
עצמו. מצד Ìbבו ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ«

˙eÎiM‰Ó המיוחדת‰¯B˙c ≈««»¿»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,˙aLÏ¿«»¿«¬««≈

Ï"Ê56‡ÓÏÚŒÈleÎÏc לכל «ƒ¿≈»¿»
Bz¯‰הדעות  ‰zÈ ˙aLa¿«»ƒ¿»»

eÈˆÓ ‰¯Bza Ì‚Â ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿««»»ƒ
שבת  לגבי כאן למבואר דומה עניין

d˙ÏÚÓ ÏÚ ÛÒBpL התורה של ∆»««¬»»
'ÈÂ‰ ¯·c ‡È‰L dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»∆ƒ¿«¬»»
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ‰p‰ ,'eÎƒ≈ƒ¿»≈«¿≈

Ì˙„B·Ú התורה ועסק בלימוד ¬»»
ÈeÏÈÚ ÌÈÏÚBtנוסף,‰¯Bza ¬ƒƒ«»

עצמה, מצד בה קיים ÈÙk¿ƒשלא
¯aÁÓ ‰È‰L „Â„a eÈˆnL∆»ƒ¿»ƒ∆»»¿«≈
Œ‡L„e˜a ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz»∆¿«¿»¿¿»

‡e‰ŒCÈ¯a57, של התורה לימוד ¿ƒ
פועל  שהיה כזה באופן היה המלך דוד

שהיא  כפי התורה בין וייחוד חיבור

ובכך  הקדושֿברוךֿהוא עם למעלה

(החכמה  בתורה וממשיך מוסיף היה

אין  אור של והשראה גילוי העליונה)

מהתורה  שלמעלה ŒÏÚסוף eÈ‰Â¿«¿«
,‰¯Bz‰ ÌLÏ ,dÓLÏ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ È„È בתורה להוסיף כדי ¿≈ƒ«»ƒ¿»¿≈«»

¯B‡ ˙ÙÒBz CÈLÓ‰Ïאינסופי Bza58È„ÈŒÏÚ¯‰אלוקי ÔÎÂ , ¿«¿ƒ∆∆«»¿≈«¿≈
,‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓe ˙e·È·Á Lb¯‰ ÏÚ ‰¯BnL ,‰¯Bz‰ ˙k¯aƒ¿««»∆∆«∆¿≈¬ƒ«¬««»

עצמה מצד בה קיימים שלא בתורה ויתרון תוספת כן גם «¿»B·Ók‡¯פועלים
'‰BÈ eÈa¯ È„ÈÓÏ˙'a59.[ ¿«¿ƒ≈«≈»

¯Ó‡na ÛÈÒBÓe60e‰fL עליו , אמרו רשב"י שתלמידי השבח דברי ƒ««¬»∆∆
C¯cŒÏÚהוא  Ìb ז"ל חכמינו ÔÏekÓמאמר ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓ61, ««∆∆ƒ«¿ƒ«≈ƒ»

עם  הלימוד ידי על היא התורה בלימוד והתוספת היתרון שעיקר כלומר,

תורה  דברי נמשלו למה יצחק: בר נחמן רב "אמר הגמרא: (ובלשון תלמידים

למחזיקים  היא חיים עץ שנאמר כעץ,

את  מדליק קטן עץ מה לך: לומר בה,

קטנים  חכמים, תלמידי אף - הגדול

רבי  דאמר והיינו הגדולים. את מחדדים

ומחבירי  מרבותי למדתי הרבה חנינא:

מכולן"). יותר ומתלמידי מרבותי, יותר

ÌB˜ÓaL Úe„iÎÂLiL ¿«»«∆¿»∆≈
Ïa˜Óe ÚÈtLÓ לקבל הכן שעומד «¿ƒ«¿«≈

המשפיע, השפעת את «¿ÚtLƒולקלוט
ÚÙL ÈeaÈ¯Â ˙ÙÒBz62 יותר ∆∆¿ƒ∆«

אין  בו במצב לתת מאשר למי למשפיע

BÈ˙¯,ולהשפיע. ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈
גורם  בתור המקבל לתוספת פעולת

מהמשפיע  lÓ·„השפעה ‰p‰ƒ≈ƒ¿«
˙ÈNÚpL ‰ÚtL‰‰ ˙ÙÒBz∆∆««¿»»∆«¬≈

˙eÏÏk „vÓ ועצם¯eaÈÁ‰ ƒ«¿»«ƒ
„BÚ ÛqÂ˙È ,Ïa˜Óe ÚÈtLÓc¿«¿ƒ«¿«≈ƒ¿«≈

¯˙BÈ השפעה של תוספת ובאה ≈
יותר  ‡ÈÓ¯˙גדולה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ«
ÌÈÁ·M‰ על אומר שהמקבל «¿»ƒ

∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המשפיע,
ÌÈÓÏÚ ˙BÁk ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ…∆¿»ƒ
ולא  במשפיע נסתרים הם כלל שבדרך

ביטוי, לידי ÌÈÚÈbnLבאים „ÚÂ¿«∆«ƒƒ
ÌˆÚ‰a וגורמים המשפיע של ¿»∆∆

עמוקים  הכי העניינים של להשפעה

בו, שקיימים פנימיים ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂוהכי
ŒÏÚL ÌM‰ ˙‡È¯˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ««≈∆«
ÏÎa ‰Ù Ì„‡‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»»»ƒ¿∆¿»

B˙eÓˆÚ63 שמצד בחסידות כמבואר «¿
וטפל  חיצוני ענין הוא האדם שם אחד

ונענה  פונה והוא בשמו לאדם קוראים כאשר שני מצד אבל מהותו עצם לגבי

"בכל  פונה הוא הוא, פונה ממנו וחיצוני מועט חלק רק לא הרי לקריאה,

המקבל  ידי על במשפיע שנפעלת ההתעוררות לעניין גם וכך עצמותו",

עד  אלא ושטחי חיצוני באופן רק מעוררת שאיננה השבחים אמירת באמצעות

המשפיע. של עצמיותו עד מגיע הדבר כי פנימיים והכי עמוקים הכי לעניינים
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iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

זהּו ּגׁשמים, להֹוריד יּוכל ּתֹורתֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָׁשּבעסק

ׁשּמקּבלים  עלֿידיֿזה הן ּתלמידיו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָּבצירּוף

כּו'. הּׁשבחים אמירת עלֿידי ּובעיקר והן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמּמּנּו,

ׁשההמׁשכה LÈÂה) ׁשאףֿעלּֿפי להֹוסיף, ¿≈ְְִִֶֶַַַַָָ

ללא  ּתֹורה, אמירת עלֿידי ְְְֲִֵַַַָָֹלמּטה

עלֿידי  ׁשּנתחּדׁש נעלה ענין הּוא הּמּטה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעבֹודת

ּבּמאמר  וכּמבֹואר ּדוקא, יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ,9רּבי ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

ּבני  את הּוא ׁשּיכניס מׁשה ּבּקׁשת היתה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלֿזה 

הּכח  ּבהם להנחיל ׁשרצה  לפי לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל

אֹור  המׁשכת הּתֹורה עלֿידי להמׁשי ְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּיּוכלּו

מ  ּדלעילא אתערּותא ּבבחינת ּצדֿעצמּהאיןֿסֹוף ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

חּנם  מּתנת ואתחּנן, (ׁשּזהּו למּטה ,64מּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

 ֿ ׁשּמּצד ּדלעילא אתערּותא ּבחינת ענין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא

עלה 65עצמּה לֹו נאמר אּלא זה, ּפעל לא אבל ,( ְֱֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הארץ  את ּוראה עיני וׂשא הּפסּגה ,66ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מרחֹוק, הארץ את ׁשראה הראּיה ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשעלֿידי

סגּולה, ּביחידי עלּֿכלּֿפנים זֹו ּבחינה ְְְִִִִִִֵַָָָָהמׁשי

ׁשּתֹורתם  וחבריו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָּכמֹו

ּתֹורתם 67אּומנּותם  עלֿידי להמׁשי ׁשּיּוכלּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ

למּטה, מּלמעלה מּצדֿעצמ ּה ּדלעילא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאתערּותא

אבל  למּטה, ׁשּמּלמעלה הראּיה ענין ּגם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

נאמר  יׂשראל ּבני לכל יׂשראל 68ּבנֹוגע ועּתה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבלבד  וההּׂשגה ההבנה ענין ׁשהּוא גֹו', ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָׁשמע

 ֿ מּכל הראּיה, ענין ולא למעלה), ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ(ׁשּמּלמּטה

נעׂשה  יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי עלֿידי ְְֲִִֵֶַַַָָָמקֹום

כּו' ּדּפתח הענין (ּכּידּוע הּצּנֹור לכל 69ּפתיחת ( ְְְְִִִַַַַַָָָָָ

ּוכפי  זה. ענין ׁשּי יהיה אצלם ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׂשראל,

ּבּתֹורה, להבנה ּבנֹוגע  עלּֿדרֿזה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמצינּו
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ובפרש"י.64) כג ג, אֿג.65)ואתחנן ג, ואתחנן כז.66)לקו"ת שם, א.67)ואתחנן יא, שבת א.68)ראה ד, ראה 69)ואתחנן

תרע"ח. החדשים השמים כאשר כי סד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚaL È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÏÚÓ ÌbL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆««¬««ƒƒ¿∆»∆¿≈∆

,ÌÈÓLb „È¯B‰Ï ÏÎeÈ B˙¯Bz מצינו שלא מיוחדת מעלה כאמור שהיא »«¿ƒ¿»ƒ
התנאים  שאר אצל ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰דוגמתה Ô‰ ,ÂÈ„ÈÓÏz Ûe¯Èˆa e‰Ê∆¿≈«¿ƒ»≈«¿≈∆

˜nL,epnÓ ÌÈÏa במשפיע ועצם תוספת פועלת המקבל Ô‰Âמציאות ∆¿«¿ƒƒ∆¿≈
˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ¯˜ÈÚ·e¿ƒ»«¿≈¬ƒ«

'eÎ ÌÈÁ·M‰ מגיעה שכאמור «¿»ƒ
המשפיע. עצם את ומעוררת

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ∆««ƒ
‰ÎLÓ‰‰L מלמעלה וההשפעה ∆««¿»»

,‰¯Bz ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ¿«»«¿≈¬ƒ«»
‰hn‰ ˙„B·Ú ‡ÏÏ ומבלי ¿…¬«««»

כך  ומצבו, במעמדו להתחשב

אם  אפילו ותומשך תרד שההשפעה

התעדן  לא עדיין התחתון העולם

ÏÚ‰והזדכך, ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«¬∆
ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈«¿≈«ƒƒ¿

,‡˜Âc È‡ÁBÈ Ôa מצינו ולא ∆»«¿»
אחרים  תנאים אצל דוגמתו

¯Ó‡na ¯‡B·nÎÂ9‰ÊŒÏÚL , ¿«¿»««¬»∆«∆
‰LÓ ˙Lwa ‰˙È‰ המסופרת »¿»«»«…∆
ואתחנן  בפרשת ÒÈÎiL∆«¿ƒבתורה

,ı¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡e‰∆¿≈ƒ¿»≈»»∆
‰ˆ¯L ÈÙÏרבנו ÏÈÁ‰Ïמשה ¿ƒ∆»»¿«¿ƒ

Ì‰aישראל המיוחד ‰Ákבבני »∆«…«
רשב"י של כוחו מעין ¿∆eÏÎeiLהזה,

‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ CÈLÓ‰Ï שהיא ¿«¿ƒ«¿≈«»
למטה  מלמעלה והשפעה המשכה

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ במדרגה «¿»«≈
כלל  בדרך הנמשך האור ביותר, נעלית

אלא  האדם מצד עבודה ידי על לא

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ dÓˆÚŒ„vÓƒ««¿»ƒ¿«¿»¿«»

e‰fL) בני את להכניס משה שבקשת ∆∆
בלשון  בתורה נאמרה לארץ ישראל

,ÔpÁ˙‡Â היתה שהבקשה להורות »∆¿««
ÌpÁלקבל ˙zÓ64 ניתנת שלא «¿«ƒ»

המתנה, מקבל של מפעולה כתוצאה

ÈÁa˙אלא ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ«
Œ„vnL ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆ƒ«

dÓˆÚ65 אתערותא" ובעקבות כתוצאה שבאה דלעילא" "אתערותא ולא «¿»
‡·Ïדלתתא" רבנו ), משה Ê‰למעשה ÏÚt ‡Ï בני שכל ובקשתו ¬»…»«∆

נתקבלה, לא כזו בדרגה יהיו ¯‡Lישראל ‰ÏÚ BÏ ¯Ó‡ ‡l‡∆»∆¡«¬≈…

ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯e EÈÈÚ ‡NÂ ‰bÒt‰66‰i‡¯‰ È„ÈŒÏÚL , «ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆»»∆∆«¿≈»¿ƒ»
BÊ ‰ÈÁa CÈLÓ‰ ,˜BÁ¯Ó ı¯‡‰ ˙‡ ‰‡¯L לפעול הכוח של ∆»»∆»»∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

דלעילא" ב"אתערותא רק באה כלל שבדרך כזו עליונה ממדרגה המשכה

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ BÓk ,‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈa ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒƒƒ≈¿»¿«ƒƒ¿∆»
Ì˙eÓe‡ Ì˙¯BzL ÂÈ¯·ÁÂ67, «¬≈»∆»»»»

הוא  שלהם התורה שלימוד וכיוון

יחידי  לאותם ניתן נעלית כך כל בדרגה

הזה  המיוחד הכוח ¿∆eÏÎeiLסגולה
Ì˙¯Bz È„ÈŒÏÚ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«¿≈»»
Œ„vÓ ‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ dÓˆÚ«¿»ƒ¿«¿»¿«»
‰i‡¯‰ ÔÈÚ Ìb e‰fL∆∆«ƒ¿«»¿ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlnL היא ראייה ∆ƒ¿«¿»¿«»
בדבר  ונעלית טובה וקליטה תפיסה

והתגלות  המשכה כמו גדול וכוחה

מסוגל  שהאדם ממה יותר מלמעלה,

דלתתא" ב"אתערותא ולהמשיך לפעול

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ Ú‚Ba Ï·‡¬»¿≈«¿»¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡68ÚÓL Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ∆¡«¿«»ƒ¿»≈¿«
,'B‚ מעניין שלמטה השמיעה עניין

‰‰·‰הראיה ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¬»»
‰hÓlnL) „·Ïa ‰‚O‰‰Â¿««»»ƒ¿«∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ יכולת לפי מוגבל והוא ¿«¿»
האדם  של והתפיסה ÏÂ‡הקליטה ,(¿…

,‰i‡¯‰ ÔÈÚ שהכוח נמצא כן ואם ƒ¿«»¿ƒ»
"אתערותא  פעולת של הזה המיוחד

ניתן  לא התורה לימוד ידי על דלעילא"

מישראל, ואחד אחד «ŒÏkÓƒלכל
Ôa ÔBÚÓL Èa¯ È„ÈŒÏÚ ÌB˜Ó»«¿≈«ƒƒ¿∆
¯Bpv‰ ˙ÁÈ˙t ‰NÚ È‡ÁBÈ»«¬»¿ƒ««ƒ
בגלל  זאת פעל שהוא שלאחר היינו

הצינור  נפתח כבר המיוחדת, גדולתו

לעשות  יוכלו שכולם הדרך ונסללה

Á˙tcזאת  ÔÈÚ‰ Úe„ik)«»«»ƒ¿»¿»«
'eÎ69 מתחילים בזוהר רבים מאמרים

אליהו" "פתח כמו "פתח", במילה

כי  בחסידות כך על ומבואר וכדומה,

שעלֿידי  זה במובן גם מתפרש הביטוי

חכם  או תנא של והפעולה האמירה

הכלל  נחלת ונעשה 'נפתח' העניין ‡ˆÌÏפלוני, ÌbL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ (¿»ƒ¿»≈∆«∆¿»
‰Ê ÔÈÚ CiL ‰È‰È.מסוימת במידה לפחות ƒ¿∆«»ƒ¿»∆

,‰¯Bza ‰·‰Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚ eÈˆnL ÈÙÎe'ש'פתיחת ¿ƒ∆»ƒ«∆∆∆¿≈««¬»»«»
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f"kyz'dיד ,oeiq g"dan ,xacna t"y

ּפירּוׁש על ׁשּבא עד ויגע טרח יֹוסף' ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשה'ּבית

ּפירּוׁש אֹותֹו ׁשמע ואחרּֿכ מאמר, ְֲֵֵֶַַַַָָָאיזה

אּתה  האריז"ל לֹו ואמר ונצטער. ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָמאחרים,

הּצנֹור  הרב 70ּפתחּת אצל מצינּו ועלּֿדרֿזה . ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

היה 71הּמּגיד  ּבמֹוחֹו, הּׂשגה איזה לֹו ׁשּכׁשּנפלה , ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל  הּׁשֹומעים יבינּו ׁשּלא אף ּבּפה, לאֹומרּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹנֹוהג

עצמֹו, ּבפני ּכמֹו רק אֹותּה מדּבר ׁשהיה ,ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּכ

ההּׂשגה  את להמׁשי ּבכדי הּוא לזה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָוהּטעם

ּבסֹוף  אחר יּוכל ואז העֹולם, ּבזה לֹו ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשּנפלה

נמׁשכה  ׁשּכבר מאחר כּו', להּׂשיגּה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָהעֹולם

ּבן ּב ׁשמעֹון רּבי ּפעל ועלּֿדרֿזה הּזה. עֹולם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּתֹורתם  אּלּו רק לא יׂשראל, ּכל אצל ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיֹוחאי

היא  עבֹודתם ׁשעיקר אּלּו ּגם אּלא ֲִִֵֶֶַַָָָָָאּומנּותם,

להיֹות  יּוכל אצלם ׁשּגם העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלהתעּסק

ּדמּלמעלה  ּבאֹופן הּתֹורה עלֿידי ההמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָענין

ׁשאצל  אּלא, הּתחּתֹון. זיּכּו קֹודם ּגם ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָלמּטה,

ּבאֹופן  זה ענין נפעל אּומנּותם ׁשּתֹורתם ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָאּלּו

זה  ענין נפעל יׂשראל ּבני ׁשאר ּכל ואצל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּפנימי,

ׁשּגם  ּבאֹופן אבל עלּֿכלּֿפנים, מּקיף ְְֲִִֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

ּבמקֹום  ּכמבֹואר ּבפנימּיּות, ּופֹועל נמׁש ְְְְִִִִִֵַַַָָָהּמּקיף

ּברכה 72אחר  ׁשל ּבאֹופן לפעּולה ּבנֹוגע ּגם וכן . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ציּוּוי  ּבדר ׁשהיא ּתפּלה), ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִִֶֶֶֶֶָֹ(ולא

אחד  לכל ׁשּי זה ענין ׁשּגם ב), סעיף ְְְִִֶֶֶַַָָָָ(כנ"ל

(ּכמֹו ּומּצב ֹו מעמדֹו על הּבט מּבלי ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָמּיׂשראל,

ּומּצבֹו מעמדֹו על הּבט ׁשּמּבלי ּכהנים, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹּברּכת

הּכח  לֹו יׁש אהרן, מּזרע להיֹותֹו הּנה הּכהן, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹׁשל

אחד  ּכל ׁשל ׁשּבכחֹו והינּו, ּכהנים), ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹּדברּכת

ּבהתועדּות  ּוכמֹו רעהּו, את לבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָמּיׂשראל

ּכּידּוע  ׁשמּיא 73חסידית, מּׁשמי אׁשר הּפתקא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ

חסידית  התועדּות ׁשל ׁשּבכחּה כּו', ְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹנחיתא

ּבנֹוגע  מיכאל, מלא ׁשל מּפעּולתֹו יֹותר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלפעֹול

ּבזה, וכּיֹוצא ּבזה), (ּכהּסיּפּור חֹולים ְְְְִִֵֶֶַַַָָלרּפאֹות
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סרנ"ו.70) טוב שם תסד.71)כתר ע' הקצרים אדה"ז ואילך.72)מאמרי קכט ע' תרס"ו המשך גם אדמו"ר 73)ראה אג"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכולם  העניין להבנת הדרך את סללה במיוחד גדול חכם ידי על העניין

,¯Ó‡Ó ‰ÊÈ‡ Le¯Èt ÏÚ ‡aL „Ú Ú‚ÈÂ Á¯Ë 'ÛÒBÈ ˙Èa'‰L∆«≈≈»«¿»««∆»«≈≈∆«¬»
ÌÈ¯Á‡Ó Le¯Èt B˙B‡ ÚÓL CkŒ¯Á‡Â ללא להם בא שהדבר ¿««»»«≈≈¬≈ƒ

הדבר.ÚËˆÂ¯יגיעה, הבנת על ולהתייגע להתאמץ שנאלץ כך Ó‡Â¯על ¿ƒ¿«≈¿»«
zÁ˙t ‰z‡ Ï"ÊÈ¯‡‰ BÏ»¬ƒ««»»«¿»

¯Bv‰70 הבנת את שהשיגו ואלה «ƒ
הודות  זאת עשו יגיעה, ללא הדבר

את  'הוריד' כבר יוסף' שה'בית לכך

לנחלת  זאת ועשה לעולם הדבר הבנת

הכלל.

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ על לאמור בדומה ¿«∆∆∆
הדבר  לפעולתו, שהודות יוסף' ה'בית

לכולם  והגיע לעולם eÈˆÓ»ƒבא
„Èbn‰ ·¯‰ Ïˆ‡71,ממעזריטש ≈∆»«««ƒ

‰‚O‰ ‰ÊÈ‡ BÏ ‰ÏÙpLkL∆¿∆»¿»≈∆«»»
וחסידות  תורה בענייני מיוחדת הבנה

d¯ÓB‡Ï ‚‰B ‰È‰ ,BÁBÓa¿»»≈¿¿»
eÈ·È ‡lL Û‡ ,‰ta«∆«∆…»ƒ

,Ck Ïk ÌÈÚÓBM‰ היו הדברים כי «¿ƒ»»
שלהם  וההבנה התפיסה מיכולת נעלים

BÓk ˜¯ d˙B‡ ¯a„Ó ‰È‰L∆»»¿«≈»«¿
BÓˆÚ ÈÙa לשם לכאורה כן ואם ƒ¿≈«¿

זה, את להם לומר צריך היה מה

‰ÊÏ ÌÚh‰ÂÈ„Îa ‡e‰ ¿«««¿∆ƒ¿≈
CÈLÓ‰Ïולגלות ‡˙להוריד ¿«¿ƒ∆

‰Êa BÏ ‰ÏÙpL ‰‚O‰‰««»»∆»¿»¿∆
Ê‡Â ,ÌÏBÚ‰ כבר שהדבר לאחר »»¿»

העולם לתוך ‡Á¯'ירד' ÏÎeÈ««≈
'eÎ d‚ÈO‰Ï ÌÏBÚ‰ ÛBÒa¿»»¿«ƒ»

ÎLÓ‰מעצמו, ¯·kL ¯Á‡Ó≈««∆¿»ƒ¿¿»
‰f‰ ÌÏBÚa שהשומעים אף ולכן »»«∆

עומק  את הבינו לא שעה באותה

הדיבור, בעצם תועלת הייתה הדברים,

וניתנה  לעולם ירד הדבר זה ידי על כי

זו. להשגה להגיע לאחרים גם היכולת

ÔBÚÓL Èa¯ ÏÚt ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»««ƒƒ¿
,Ï‡¯NÈ Ïk Ïˆ‡ È‡ÁBÈ Ôa∆»≈∆»ƒ¿»≈

˜¯ ‡Ï החברייא כמו סגולה יחידי …«
‡Ì˙eÓe,שלו Ì˙¯BzL el‡≈∆»»»»

Ì˙„B·Ú ¯˜ÈÚL el‡ Ìb ‡l‡∆»«≈∆ƒ«¬»»
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï ‡È‰ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈»»
את  שלהם התורה בלימוד אין ולכאורה

אלו  של בלימוד שיש והיכולת הכוח

אומנותם  ‰‰ÎLÓ‰שתורתם ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ÌÏˆ‡ ÌbL וירידת ∆«∆¿»«ƒ¿ƒ¿«««¿»»
˜Ì„Bהשפע  Ìb ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»«∆

ÔBzÁz‰ CekÈÊ.הזה השפע לקבלת ראוי לא התחתון אם ‡l‡וגם ƒ««¿∆»
ישראל, לכלל סגולה יחידי אותם בין הבדל יש עדיין זאת ∆≈∆Ïˆ‡Lשבכל

‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ Ì˙eÓe‡ Ì˙¯BzL el‡ להשפיע היכולת של ≈∆»»»»ƒ¿»ƒ¿»∆
התורה  לימוד באמצעות למטה ÈÓÈt,מלמעלה ÔÙB‡a חלק להיות והופך ¿∆¿ƒƒ

מהותם  Èaמעצם ¯‡L Ïk Ïˆ‡Â¿≈∆»¿»¿≈
ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿∆

,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ÛÈwÓ בפועל וגם «ƒ«»»ƒ
הזו, ההמשכה את לפעול מצליחים הם

דבר  כמו מהם רחוק העניין כללות

נכנס  ולא מלמעלה 'מקיף' שנשאר

הוא ‡·Ïפנימה ה'מקיף' שני מצד ¬»
CLÓ ÛÈwn‰ ÌbL ÔÙB‡a¿∆∆«««ƒƒ¿»
ביותר  למטה עד דבר של בסופו

¯‡B·Ók ,˙eiÓÈÙa ÏÚBÙe≈ƒ¿ƒƒ«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa72. ¿»«≈

ÔÙB‡a ‰ÏeÚÙÏ Ú‚Ba Ìb ÔÎÂ¿≈«¿≈«ƒ¿»¿∆
‰Î¯a ÏL בדרך השפעה היא שגם ∆¿»»

ל  ÏLמטה מלמעלה ÔÙB‡a ‡ÏÂ)¿…¿∆∆
‰lÙz מלמטה בדרך פעולה שהיא ¿ƒ»
ˆÈeeÈלמעלה  C¯„a ‡È‰L ,(∆ƒ¿∆∆ƒ

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,(· ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ∆«ƒ¿»∆
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ CiL ולא «»¿»∆»ƒƒ¿»≈

סגולה ליחידי ÏÚרק Ëa‰ ÈÏaÓƒ¿ƒ«≈«
B·vÓe B„ÓÚÓ שמעמדו מי ואפילו «¬»«»

היכולת  את לו יש נחות, הרוחני ומצבו

ÌÈ‰k,לברך ˙k¯a BÓk)¿ƒ¿«…¬ƒ
B„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰ ÈÏanL∆ƒ¿ƒ«≈««¬»

B·vÓe הרוחני,Ô‰k‰ ÏL אם וגם «»∆«…≈
נחות רוחני במצב B˙BÈ‰Ïהוא ‰p‰ƒ≈ƒ¿

Ák‰ BÏ LÈ ,Ô¯‰‡ Ú¯fÓƒ∆««¬…≈«…«
ÌÈ‰k ˙k¯·c לפעול וביכולתו ¿ƒ¿«…¬ƒ

למטה  מלמעלה והמשכה השפעה

לעיל  כאמור ציווי, eÈ‰Â,בדרך ,(¿«¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL BÁÎaL∆¿…∆»∆»ƒƒ¿»≈

שיהיה מי ¯e‰Ú,יהיה ˙‡ C¯·Ï¿»≈∆≈≈
BÓÎe המיוחדת האפשרות למשל ¿

לברך  ¬»¿e„ÚÂ˙‰a¿ƒ˙שקיימת
Úe„ik ,˙È„ÈÒÁ73 בסיפורי ¬ƒƒ«»«

על נשיאינו ‡L¯רבותינו ‡˜˙t‰«ƒ¿»¬∆
,'eÎ ‡˙ÈÁ ‡iÓL ÈÓMÓƒ¿≈¿«»¿ƒ»
כתוב  נמצא ובה השמים משמי שירדה

˙e„ÚÂ˙‰ ÏL dÁÎaL∆¿…»∆ƒ¿«¬
¯˙BÈ ÏBÚÙÏ ˙È„ÈÒÁ¬ƒƒƒ¿≈
ÌÈÏBÁ ˙B‡t¯Ï Ú‚Ba ,Ï‡ÎÈÓ C‡ÏÓ ÏL B˙ÏeÚtÓƒ¿»∆«¿»ƒ»≈¿≈«¿«¿ƒ

‰Êa ¯etÈq‰k) ישבו "פעם ממכתביו: באחד הריי"צ הרבי שסיפר כפי ¿«ƒ»∆
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iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

איׁש לבר ׁשּמזּדּמן מצֹוא עת ּבכל ֿ זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָועלּֿדר

ּפעּולתּה את הּברכה ּפֹועלת ּובוּדאי .74הּיׂשראלי, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשּפעּולת ּבזה, הענין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּוכללּות

רּבנּו, מׁשה ׁשל ּפעּולתֹו ּכמֹו היא ּבּתֹורה, ְְִֵֶֶַַָָָֹיֹוחאי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשמֹו, על נקראת זכרּו75ׁשהּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַָָ

מהימנא  רעיא ׁשּנקרא עבּדי, מׁשה ,76ּתֹורת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

א  ּדרא ועלּֿדרֿזה ׁשּבכל ּדמׁשה ,77תּפׁשטּותא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ענינים  ׁשּבכּמה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּובפרט

מׁשה  ּכמֹו אחד 78היה ּבכל לפעֹול הּוא ׁשענינֹו , ְְְְִִֶֶֶָָָָָֹ

ולכן  מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל מרעיתֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמּצאן

הֹוראה  לׁשֹון ּבּתֹורה, אֹודֹות 79לֹומדים ּגם , ְְִַַָָָ

יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל הּנפלאים ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָהענינים

 ֿ על יׂשראל, לכל ׁשּיכים נעׂשּו ׁשעלֿידֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכיון

רּבי  ׁשל מאמרֹו ׁשּגם ועד מּקיף, ּבדר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכלּֿפנים

ּכל  את לפטֹור אני יכֹול יֹוחאי: ּבן ְְֲִִִֶֶָָָׁשמעֹון

הּדין  מן ּכּולֹו מׁשיחא 80העֹולם מלּכא ,81עד ְְִִִַַַָָָָ

מּיׂשראל. אחד לכל ְְִִֵֶַָָָָׁשּי

והענין LÈÂו) ּבעֹומר. ל"ג עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבספירת  הּוא ּבעֹומר ל"ג ּדהּנה ְְִִִֵֶֶַַָָּבזה,

(ׁשהרי  הּמּדֹות עקרי ּגמר ׁשּלהיֹותֹו ׁשּבהֹוד, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָהֹוד
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ואילך. תיב ע' ח"ג סי"ג 74)מהוריי"צ (ב) בראשית ש"פ שיחת ואילך. סכ"ב תשד"מ שמח"ת ליל שיחת גם ראה

ואילך). 367 ע' ואילך. 314 ס"ע ח"א טז.75)(התוועדויות פ"א, שמו"ר א. פט, שבת ראה כב. ג, ח"א 76)מלאכי זהר

ובכ"מ. (רע"מ). ב כז, ח"ג ב. קצג, א. קנו, ח"ב א. תס"ט 77)קו, א).תקו"ז קיד, א. ענין 78)(קיב, להבין סד"ה ראה

ועוד. ואילך). תיט ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת דרשב"י ב.79)הילולא נג, זח"ג וראה ח. יט, לתהלים רד"ק סוכה 80)ראה

ב. ב.81)מה, פל"ה, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ובעת  ששמעו, התורה וחזרו בהתוועדות מהאראדאק מענדל מנחם רבי חסידי

ושלוש  פעמיים התורה חזרת ולאחר בהראדאק, הזקן רבינו גם היה ההיא

אחד  עמד הדברים בתוך משקה, הביאו וגם קדש, שיחות לשוחח התחילו

מצאו  לא הרופאים אשר מחלה באיזה ייסורים בעל לאֿעלינו שהיה החסידים

ברכה  ולבקש לבכות והתחיל מזור לה

ברפואה  שיברכוהו המתוועדים מאת

מהחסידים איזה כשמעם שלימה.

ממנו, לשחוק התחילו החסיד בקשת

על  ראית מה לברך, בכוחנו אנחנו וכי

שהוא  עליו, התרעמו גם ואחדים ככה,

כי  כמוהם, פשוטים באנשים מאמין

סגולה, ליחידי רק שייכות הברכות

לבו  שת לא החסיד אבל הדור. צדיקי

ומתוך  להפציר, עוד והרבה אליהם

בדמעות  ויבכה מאד נתעורר התחננותו

פלוגת  דליבא. מעומקא שליש

מתאמץ  שחברם בראותם החסידים

בחשבם  [לשיר], לנגן התחילו בבקשתו

אז  רוחו. וירגיעו ישקיטו בזה אשר

וידמו  "שא". הזקן רבינו כ"ק הכריז

חדל  הבוכה החסיד וגם המנגנים,

ורעי  אחי הזקן: רבינו ויאמר לבכות.

אשר  הפיתקא אותה שכחתם האם

בגזירת  אורות בטל נחיתא שמיא משמי

קדישא  החבריא בסוד קדישין עירין

עס  וואס דאס הקדוש: רבינו תלמידי

חסידישער  א אויפטאן קען

ניט  מיכאל מלאך קען פארבריינגען,

חסידית  שהתוועדות [מה אויפטאן

בזכרם  הועידה חברי כל לפעול]. יכול אינו מיכאל מלאך לפעול, יכולה

אחד  כאיש וכולם רעים אהבת שלהבת בלהבת נתלהבו המסופר המאמר

שלימה" רפואה בברכת החסיד אחיהם את לברך Êa‰,התכוננו ‡ˆBiÎÂ ,(¿«≈»∆
‡BˆÓ ˙Ú ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ מיוחד במעמד רק ÔncÊnLלא ¿«∆∆∆¿»≈¿∆ƒ¿«≈

˙‡ ‰Î¯a‰ ˙ÏÚBt È‡cÂ·e ,ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ C¯·Ï¿»≈ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿««∆∆«¿»»∆
d˙ÏeÚt74.ואחד אחד לכל ניתן לברך הכוח למעשה, כאמור, כי, ¿»»

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe נמסר רשב"י של שכוחו האמורים, הדברים ביאור ¿»»ƒ¿»»∆
הוא  כללי, באופן אחד, לכל È‡ÁBÈלמעשה Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÏeÚtL∆¿««ƒƒ¿∆»

,‰¯Bza התורה לימוד באמצעות לעולם השפעה BÓkלהשפיע ‡È‰ «»ƒ¿
BÓk ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL B˙ÏeÚt¿»∆…∆«≈∆«»ƒ¿≈«¿¿

·e˙kL75‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‡¯˜pL ,Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz e¯ÎÊ76, ∆»ƒ¿«…∆«¿ƒ∆ƒ¿»«¬»¿≈¿»

שרועה  כשם ישראל לכלל שלו והכוחות המעלות את שמשפיע נאמן רועה

צאנו, את מפרנס ÏÎaLנאמן ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»
‡¯c77, שהם ישראל גדולי צדיקים יש ודור דור שבכל הזוהר כדברי »»

האר  רבינו 'התפשטות' ממשה וניצוץ È‡ÁBÈה Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒƒ¿∆»
BÓk ‰È‰ ÌÈÈÚ ‰nÎaL∆¿«»ƒ¿»ƒ»»¿

‰LÓ78, רבנו למשה הדמיון ואצלו …∆
יתירה  בהדגשה ‰e‡הוא BÈÚL∆ƒ¿»

Ô‡vÓ „Á‡ ÏÎa ÏBÚÙÏƒ¿¿»∆»ƒ…
„Á‡Â „Á‡ Ïk ,B˙ÈÚ¯Ó«¿ƒ»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ שיהיו למצב אותו ולהביא ƒƒ¿»≈
של  היכולות בדוגמת וכוחות יכולות לו

רבינו. למשה ובדומה עצמו רשב"י

ÔBLÏ ,‰¯Bza ÌÈ„ÓBÏ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ«»¿
‰‡¯B‰79ÌÈÈÚ‰ ˙B„B‡ Ìb , »»«»ƒ¿»ƒ

Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL ÌÈ‡ÏÙp‰«ƒ¿»ƒ∆«ƒƒ¿∆
,È‡ÁBÈ היה לא שלכאורה למרות »

נעלים  כך כל בדברים לעסוק מקום

נעלית  רשב"י של מעלתו כי ומופלאים

אנשים  של ממעלתם ערוך לאין

בעניינים  עוסקים זאת ובכל פשוטים,

אותם  ולומדים B„ÈŒÏÚLאלה ÔÂÈk≈»∆«»
,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÌÈÎiL eNÚ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÛÈwÓ C¯„a ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ¿∆∆«ƒ
גם  דבר של בסופו לעיל וכמבואר

בפנימיות, בא כך ÚÂ„ה'מקיף' כדי ¿«
ÔBÚÓL Èa¯ ÏL B¯Ó‡Ó ÌbL∆««¬»∆«ƒƒ¿
¯BËÙÏ È‡ ÏBÎÈ :È‡ÁBÈ Ôa∆»»¬ƒƒ¿
ÔÓ BÏek ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡∆»»»ƒ

ÔÈc‰80 בכל ישראל בני לכל והכוונה «ƒ
של Ú„הדורות ÁÈLÓ‡הדור ‡kÏÓ81, אף הגאולה, דור המשיח, מלך ««¿»¿ƒ»

למעשה  רשב"י, של העצומה מעלתו על ומורה ביותר מופלא עניין שזהו

הזה  והמרומם הנעלה הדבר Ï‡¯NiÓ.אפילו „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»ƒƒ¿»≈
ÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï LÈÂ (Â המיוחד ÓBÚa¯התאריך ‚"Ï שהוא ¿≈¿«≈»««ƒ«»∆
רשב"י. של ההסתלקותֿהילולא ÓBÚa¯יום ‚"Ï ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«»∆
,„B‰aL „B‰ ˙¯ÈÙÒa ‡e‰ מתחילה בניסן בט"ז העומר ספירת שכן ƒ¿ƒ«∆¿

וכך  שבחסד חסד ל"הוד בספירת מגיעים אייר, ח"י בעומר, שבל"ג עד הלאה

‰Bcn˙שבהוד" È¯˜Ú ¯Ób B˙BÈ‰lL ֿ חסדֿגבורה המידות מתוך ∆ƒ¿¿«ƒ»≈«ƒ
המידות  עיקרי הם הוד ועד שמחסד הספירות מלכות, תפארתֿנצחֿהודֿיסוד

"הוד  כן ואם שממשיך) כפי העיקר, על נוסף עניין הם ומלכות יסוד (ואילו

חסדֿהוד  המידות עיקר וסיום גמר של המדרגה זו ÈÙÒ¯˙שבהוד" È¯‰L)∆¬≈¿ƒ«
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טו f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y

ּפירּוׁש על ׁשּבא עד ויגע טרח יֹוסף' ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשה'ּבית

ּפירּוׁש אֹותֹו ׁשמע ואחרּֿכ מאמר, ְֲֵֵֶַַַַָָָאיזה

אּתה  האריז"ל לֹו ואמר ונצטער. ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָמאחרים,

הּצנֹור  הרב 70ּפתחּת אצל מצינּו ועלּֿדרֿזה . ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

היה 71הּמּגיד  ּבמֹוחֹו, הּׂשגה איזה לֹו ׁשּכׁשּנפלה , ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל  הּׁשֹומעים יבינּו ׁשּלא אף ּבּפה, לאֹומרּה ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹנֹוהג

עצמֹו, ּבפני ּכמֹו רק אֹותּה מדּבר ׁשהיה ,ְְְְִֵֵֶַַַָָָָּכ

ההּׂשגה  את להמׁשי ּבכדי הּוא לזה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָוהּטעם

ּבסֹוף  אחר יּוכל ואז העֹולם, ּבזה לֹו ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשּנפלה

נמׁשכה  ׁשּכבר מאחר כּו', להּׂשיגּה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָהעֹולם

ּבן ּב ׁשמעֹון רּבי ּפעל ועלּֿדרֿזה הּזה. עֹולם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּתֹורתם  אּלּו רק לא יׂשראל, ּכל אצל ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיֹוחאי

היא  עבֹודתם ׁשעיקר אּלּו ּגם אּלא ֲִִֵֶֶַַָָָָָאּומנּותם,

להיֹות  יּוכל אצלם ׁשּגם העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלהתעּסק

ּדמּלמעלה  ּבאֹופן הּתֹורה עלֿידי ההמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָענין

ׁשאצל  אּלא, הּתחּתֹון. זיּכּו קֹודם ּגם ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָלמּטה,

ּבאֹופן  זה ענין נפעל אּומנּותם ׁשּתֹורתם ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָאּלּו

זה  ענין נפעל יׂשראל ּבני ׁשאר ּכל ואצל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּפנימי,

ׁשּגם  ּבאֹופן אבל עלּֿכלּֿפנים, מּקיף ְְֲִִֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

ּבמקֹום  ּכמבֹואר ּבפנימּיּות, ּופֹועל נמׁש ְְְְִִִִִֵַַַָָָהּמּקיף

ּברכה 72אחר  ׁשל ּבאֹופן לפעּולה ּבנֹוגע ּגם וכן . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ציּוּוי  ּבדר ׁשהיא ּתפּלה), ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִִֶֶֶֶֶָֹ(ולא

אחד  לכל ׁשּי זה ענין ׁשּגם ב), סעיף ְְְִִֶֶֶַַָָָָ(כנ"ל

(ּכמֹו ּומּצב ֹו מעמדֹו על הּבט מּבלי ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָמּיׂשראל,

ּומּצבֹו מעמדֹו על הּבט ׁשּמּבלי ּכהנים, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹּברּכת

הּכח  לֹו יׁש אהרן, מּזרע להיֹותֹו הּנה הּכהן, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹׁשל

אחד  ּכל ׁשל ׁשּבכחֹו והינּו, ּכהנים), ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹּדברּכת

ּבהתועדּות  ּוכמֹו רעהּו, את לבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָמּיׂשראל

ּכּידּוע  ׁשמּיא 73חסידית, מּׁשמי אׁשר הּפתקא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ

חסידית  התועדּות ׁשל ׁשּבכחּה כּו', ְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹנחיתא

ּבנֹוגע  מיכאל, מלא ׁשל מּפעּולתֹו יֹותר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָלפעֹול

ּבזה, וכּיֹוצא ּבזה), (ּכהּסיּפּור חֹולים ְְְְִִֵֶֶַַַָָלרּפאֹות
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סרנ"ו.70) טוב שם תסד.71)כתר ע' הקצרים אדה"ז ואילך.72)מאמרי קכט ע' תרס"ו המשך גם אדמו"ר 73)ראה אג"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכולם  העניין להבנת הדרך את סללה במיוחד גדול חכם ידי על העניין

,¯Ó‡Ó ‰ÊÈ‡ Le¯Èt ÏÚ ‡aL „Ú Ú‚ÈÂ Á¯Ë 'ÛÒBÈ ˙Èa'‰L∆«≈≈»«¿»««∆»«≈≈∆«¬»
ÌÈ¯Á‡Ó Le¯Èt B˙B‡ ÚÓL CkŒ¯Á‡Â ללא להם בא שהדבר ¿««»»«≈≈¬≈ƒ

הדבר.ÚËˆÂ¯יגיעה, הבנת על ולהתייגע להתאמץ שנאלץ כך Ó‡Â¯על ¿ƒ¿«≈¿»«
zÁ˙t ‰z‡ Ï"ÊÈ¯‡‰ BÏ»¬ƒ««»»«¿»

¯Bv‰70 הבנת את שהשיגו ואלה «ƒ
הודות  זאת עשו יגיעה, ללא הדבר

את  'הוריד' כבר יוסף' שה'בית לכך

לנחלת  זאת ועשה לעולם הדבר הבנת

הכלל.

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ על לאמור בדומה ¿«∆∆∆
הדבר  לפעולתו, שהודות יוסף' ה'בית

לכולם  והגיע לעולם eÈˆÓ»ƒבא
„Èbn‰ ·¯‰ Ïˆ‡71,ממעזריטש ≈∆»«««ƒ

‰‚O‰ ‰ÊÈ‡ BÏ ‰ÏÙpLkL∆¿∆»¿»≈∆«»»
וחסידות  תורה בענייני מיוחדת הבנה

d¯ÓB‡Ï ‚‰B ‰È‰ ,BÁBÓa¿»»≈¿¿»
eÈ·È ‡lL Û‡ ,‰ta«∆«∆…»ƒ

,Ck Ïk ÌÈÚÓBM‰ היו הדברים כי «¿ƒ»»
שלהם  וההבנה התפיסה מיכולת נעלים

BÓk ˜¯ d˙B‡ ¯a„Ó ‰È‰L∆»»¿«≈»«¿
BÓˆÚ ÈÙa לשם לכאורה כן ואם ƒ¿≈«¿

זה, את להם לומר צריך היה מה

‰ÊÏ ÌÚh‰ÂÈ„Îa ‡e‰ ¿«««¿∆ƒ¿≈
CÈLÓ‰Ïולגלות ‡˙להוריד ¿«¿ƒ∆

‰Êa BÏ ‰ÏÙpL ‰‚O‰‰««»»∆»¿»¿∆
Ê‡Â ,ÌÏBÚ‰ כבר שהדבר לאחר »»¿»

העולם לתוך ‡Á¯'ירד' ÏÎeÈ««≈
'eÎ d‚ÈO‰Ï ÌÏBÚ‰ ÛBÒa¿»»¿«ƒ»

ÎLÓ‰מעצמו, ¯·kL ¯Á‡Ó≈««∆¿»ƒ¿¿»
‰f‰ ÌÏBÚa שהשומעים אף ולכן »»«∆

עומק  את הבינו לא שעה באותה

הדיבור, בעצם תועלת הייתה הדברים,

וניתנה  לעולם ירד הדבר זה ידי על כי

זו. להשגה להגיע לאחרים גם היכולת

ÔBÚÓL Èa¯ ÏÚt ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»««ƒƒ¿
,Ï‡¯NÈ Ïk Ïˆ‡ È‡ÁBÈ Ôa∆»≈∆»ƒ¿»≈

˜¯ ‡Ï החברייא כמו סגולה יחידי …«
‡Ì˙eÓe,שלו Ì˙¯BzL el‡≈∆»»»»

Ì˙„B·Ú ¯˜ÈÚL el‡ Ìb ‡l‡∆»«≈∆ƒ«¬»»
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï ‡È‰ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈»»
את  שלהם התורה בלימוד אין ולכאורה

אלו  של בלימוד שיש והיכולת הכוח

אומנותם  ‰‰ÎLÓ‰שתורתם ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ÌÏˆ‡ ÌbL וירידת ∆«∆¿»«ƒ¿ƒ¿«««¿»»
˜Ì„Bהשפע  Ìb ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»«∆

ÔBzÁz‰ CekÈÊ.הזה השפע לקבלת ראוי לא התחתון אם ‡l‡וגם ƒ««¿∆»
ישראל, לכלל סגולה יחידי אותם בין הבדל יש עדיין זאת ∆≈∆Ïˆ‡Lשבכל

‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ Ì˙eÓe‡ Ì˙¯BzL el‡ להשפיע היכולת של ≈∆»»»»ƒ¿»ƒ¿»∆
התורה  לימוד באמצעות למטה ÈÓÈt,מלמעלה ÔÙB‡a חלק להיות והופך ¿∆¿ƒƒ

מהותם  Èaמעצם ¯‡L Ïk Ïˆ‡Â¿≈∆»¿»¿≈
ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿∆

,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ÛÈwÓ בפועל וגם «ƒ«»»ƒ
הזו, ההמשכה את לפעול מצליחים הם

דבר  כמו מהם רחוק העניין כללות

נכנס  ולא מלמעלה 'מקיף' שנשאר

הוא ‡·Ïפנימה ה'מקיף' שני מצד ¬»
CLÓ ÛÈwn‰ ÌbL ÔÙB‡a¿∆∆«««ƒƒ¿»
ביותר  למטה עד דבר של בסופו

¯‡B·Ók ,˙eiÓÈÙa ÏÚBÙe≈ƒ¿ƒƒ«¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa72. ¿»«≈

ÔÙB‡a ‰ÏeÚÙÏ Ú‚Ba Ìb ÔÎÂ¿≈«¿≈«ƒ¿»¿∆
‰Î¯a ÏL בדרך השפעה היא שגם ∆¿»»

ל  ÏLמטה מלמעלה ÔÙB‡a ‡ÏÂ)¿…¿∆∆
‰lÙz מלמטה בדרך פעולה שהיא ¿ƒ»
ˆÈeeÈלמעלה  C¯„a ‡È‰L ,(∆ƒ¿∆∆ƒ

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,(· ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ∆«ƒ¿»∆
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ CiL ולא «»¿»∆»ƒƒ¿»≈

סגולה ליחידי ÏÚרק Ëa‰ ÈÏaÓƒ¿ƒ«≈«
B·vÓe B„ÓÚÓ שמעמדו מי ואפילו «¬»«»

היכולת  את לו יש נחות, הרוחני ומצבו

ÌÈ‰k,לברך ˙k¯a BÓk)¿ƒ¿«…¬ƒ
B„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰ ÈÏanL∆ƒ¿ƒ«≈««¬»

B·vÓe הרוחני,Ô‰k‰ ÏL אם וגם «»∆«…≈
נחות רוחני במצב B˙BÈ‰Ïהוא ‰p‰ƒ≈ƒ¿

Ák‰ BÏ LÈ ,Ô¯‰‡ Ú¯fÓƒ∆««¬…≈«…«
ÌÈ‰k ˙k¯·c לפעול וביכולתו ¿ƒ¿«…¬ƒ

למטה  מלמעלה והמשכה השפעה

לעיל  כאמור ציווי, eÈ‰Â,בדרך ,(¿«¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL BÁÎaL∆¿…∆»∆»ƒƒ¿»≈

שיהיה מי ¯e‰Ú,יהיה ˙‡ C¯·Ï¿»≈∆≈≈
BÓÎe המיוחדת האפשרות למשל ¿

לברך  ¬»¿e„ÚÂ˙‰a¿ƒ˙שקיימת
Úe„ik ,˙È„ÈÒÁ73 בסיפורי ¬ƒƒ«»«

על נשיאינו ‡L¯רבותינו ‡˜˙t‰«ƒ¿»¬∆
,'eÎ ‡˙ÈÁ ‡iÓL ÈÓMÓƒ¿≈¿«»¿ƒ»
כתוב  נמצא ובה השמים משמי שירדה

˙e„ÚÂ˙‰ ÏL dÁÎaL∆¿…»∆ƒ¿«¬
¯˙BÈ ÏBÚÙÏ ˙È„ÈÒÁ¬ƒƒƒ¿≈
ÌÈÏBÁ ˙B‡t¯Ï Ú‚Ba ,Ï‡ÎÈÓ C‡ÏÓ ÏL B˙ÏeÚtÓƒ¿»∆«¿»ƒ»≈¿≈«¿«¿ƒ

‰Êa ¯etÈq‰k) ישבו "פעם ממכתביו: באחד הריי"צ הרבי שסיפר כפי ¿«ƒ»∆
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iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

איׁש לבר ׁשּמזּדּמן מצֹוא עת ּבכל ֿ זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָועלּֿדר

ּפעּולתּה את הּברכה ּפֹועלת ּובוּדאי .74הּיׂשראלי, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשּפעּולת ּבזה, הענין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָּוכללּות

רּבנּו, מׁשה ׁשל ּפעּולתֹו ּכמֹו היא ּבּתֹורה, ְְִֵֶֶַַָָָֹיֹוחאי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשמֹו, על נקראת זכרּו75ׁשהּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַָָ

מהימנא  רעיא ׁשּנקרא עבּדי, מׁשה ,76ּתֹורת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

א  ּדרא ועלּֿדרֿזה ׁשּבכל ּדמׁשה ,77תּפׁשטּותא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ענינים  ׁשּבכּמה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּובפרט

מׁשה  ּכמֹו אחד 78היה ּבכל לפעֹול הּוא ׁשענינֹו , ְְְְִִֶֶֶָָָָָֹ

ולכן  מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל מרעיתֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמּצאן

הֹוראה  לׁשֹון ּבּתֹורה, אֹודֹות 79לֹומדים ּגם , ְְִַַָָָ

יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל הּנפלאים ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָהענינים

 ֿ על יׂשראל, לכל ׁשּיכים נעׂשּו ׁשעלֿידֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכיון

רּבי  ׁשל מאמרֹו ׁשּגם ועד מּקיף, ּבדר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכלּֿפנים

ּכל  את לפטֹור אני יכֹול יֹוחאי: ּבן ְְֲִִִֶֶָָָׁשמעֹון

הּדין  מן ּכּולֹו מׁשיחא 80העֹולם מלּכא ,81עד ְְִִִַַַָָָָ

מּיׂשראל. אחד לכל ְְִִֵֶַָָָָׁשּי

והענין LÈÂו) ּבעֹומר. ל"ג עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבספירת  הּוא ּבעֹומר ל"ג ּדהּנה ְְִִִֵֶֶַַָָּבזה,

(ׁשהרי  הּמּדֹות עקרי ּגמר ׁשּלהיֹותֹו ׁשּבהֹוד, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָהֹוד
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ואילך. תיב ע' ח"ג סי"ג 74)מהוריי"צ (ב) בראשית ש"פ שיחת ואילך. סכ"ב תשד"מ שמח"ת ליל שיחת גם ראה

ואילך). 367 ע' ואילך. 314 ס"ע ח"א טז.75)(התוועדויות פ"א, שמו"ר א. פט, שבת ראה כב. ג, ח"א 76)מלאכי זהר

ובכ"מ. (רע"מ). ב כז, ח"ג ב. קצג, א. קנו, ח"ב א. תס"ט 77)קו, א).תקו"ז קיד, א. ענין 78)(קיב, להבין סד"ה ראה

ועוד. ואילך). תיט ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת דרשב"י ב.79)הילולא נג, זח"ג וראה ח. יט, לתהלים רד"ק סוכה 80)ראה

ב. ב.81)מה, פל"ה, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ובעת  ששמעו, התורה וחזרו בהתוועדות מהאראדאק מענדל מנחם רבי חסידי

ושלוש  פעמיים התורה חזרת ולאחר בהראדאק, הזקן רבינו גם היה ההיא

אחד  עמד הדברים בתוך משקה, הביאו וגם קדש, שיחות לשוחח התחילו

מצאו  לא הרופאים אשר מחלה באיזה ייסורים בעל לאֿעלינו שהיה החסידים

ברכה  ולבקש לבכות והתחיל מזור לה

ברפואה  שיברכוהו המתוועדים מאת

מהחסידים איזה כשמעם שלימה.

ממנו, לשחוק התחילו החסיד בקשת

על  ראית מה לברך, בכוחנו אנחנו וכי

שהוא  עליו, התרעמו גם ואחדים ככה,

כי  כמוהם, פשוטים באנשים מאמין

סגולה, ליחידי רק שייכות הברכות

לבו  שת לא החסיד אבל הדור. צדיקי

ומתוך  להפציר, עוד והרבה אליהם

בדמעות  ויבכה מאד נתעורר התחננותו

פלוגת  דליבא. מעומקא שליש

מתאמץ  שחברם בראותם החסידים

בחשבם  [לשיר], לנגן התחילו בבקשתו

אז  רוחו. וירגיעו ישקיטו בזה אשר

וידמו  "שא". הזקן רבינו כ"ק הכריז

חדל  הבוכה החסיד וגם המנגנים,

ורעי  אחי הזקן: רבינו ויאמר לבכות.

אשר  הפיתקא אותה שכחתם האם

בגזירת  אורות בטל נחיתא שמיא משמי

קדישא  החבריא בסוד קדישין עירין

עס  וואס דאס הקדוש: רבינו תלמידי

חסידישער  א אויפטאן קען

ניט  מיכאל מלאך קען פארבריינגען,

חסידית  שהתוועדות [מה אויפטאן

בזכרם  הועידה חברי כל לפעול]. יכול אינו מיכאל מלאך לפעול, יכולה

אחד  כאיש וכולם רעים אהבת שלהבת בלהבת נתלהבו המסופר המאמר

שלימה" רפואה בברכת החסיד אחיהם את לברך Êa‰,התכוננו ‡ˆBiÎÂ ,(¿«≈»∆
‡BˆÓ ˙Ú ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ מיוחד במעמד רק ÔncÊnLלא ¿«∆∆∆¿»≈¿∆ƒ¿«≈

˙‡ ‰Î¯a‰ ˙ÏÚBt È‡cÂ·e ,ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ C¯·Ï¿»≈ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿««∆∆«¿»»∆
d˙ÏeÚt74.ואחד אחד לכל ניתן לברך הכוח למעשה, כאמור, כי, ¿»»

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe נמסר רשב"י של שכוחו האמורים, הדברים ביאור ¿»»ƒ¿»»∆
הוא  כללי, באופן אחד, לכל È‡ÁBÈלמעשה Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÏeÚtL∆¿««ƒƒ¿∆»

,‰¯Bza התורה לימוד באמצעות לעולם השפעה BÓkלהשפיע ‡È‰ «»ƒ¿
BÓk ,BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL B˙ÏeÚt¿»∆…∆«≈∆«»ƒ¿≈«¿¿

·e˙kL75‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‡¯˜pL ,Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz e¯ÎÊ76, ∆»ƒ¿«…∆«¿ƒ∆ƒ¿»«¬»¿≈¿»

שרועה  כשם ישראל לכלל שלו והכוחות המעלות את שמשפיע נאמן רועה

צאנו, את מפרנס ÏÎaLנאמן ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»
‡¯c77, שהם ישראל גדולי צדיקים יש ודור דור שבכל הזוהר כדברי »»

האר  רבינו 'התפשטות' ממשה וניצוץ È‡ÁBÈה Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒƒ¿∆»
BÓk ‰È‰ ÌÈÈÚ ‰nÎaL∆¿«»ƒ¿»ƒ»»¿

‰LÓ78, רבנו למשה הדמיון ואצלו …∆
יתירה  בהדגשה ‰e‡הוא BÈÚL∆ƒ¿»

Ô‡vÓ „Á‡ ÏÎa ÏBÚÙÏƒ¿¿»∆»ƒ…
„Á‡Â „Á‡ Ïk ,B˙ÈÚ¯Ó«¿ƒ»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ שיהיו למצב אותו ולהביא ƒƒ¿»≈
של  היכולות בדוגמת וכוחות יכולות לו

רבינו. למשה ובדומה עצמו רשב"י

ÔBLÏ ,‰¯Bza ÌÈ„ÓBÏ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ«»¿
‰‡¯B‰79ÌÈÈÚ‰ ˙B„B‡ Ìb , »»«»ƒ¿»ƒ

Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL ÌÈ‡ÏÙp‰«ƒ¿»ƒ∆«ƒƒ¿∆
,È‡ÁBÈ היה לא שלכאורה למרות »

נעלים  כך כל בדברים לעסוק מקום

נעלית  רשב"י של מעלתו כי ומופלאים

אנשים  של ממעלתם ערוך לאין

בעניינים  עוסקים זאת ובכל פשוטים,

אותם  ולומדים B„ÈŒÏÚLאלה ÔÂÈk≈»∆«»
,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÌÈÎiL eNÚ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÛÈwÓ C¯„a ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ¿∆∆«ƒ
גם  דבר של בסופו לעיל וכמבואר

בפנימיות, בא כך ÚÂ„ה'מקיף' כדי ¿«
ÔBÚÓL Èa¯ ÏL B¯Ó‡Ó ÌbL∆««¬»∆«ƒƒ¿
¯BËÙÏ È‡ ÏBÎÈ :È‡ÁBÈ Ôa∆»»¬ƒƒ¿
ÔÓ BÏek ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡∆»»»ƒ

ÔÈc‰80 בכל ישראל בני לכל והכוונה «ƒ
של Ú„הדורות ÁÈLÓ‡הדור ‡kÏÓ81, אף הגאולה, דור המשיח, מלך ««¿»¿ƒ»

למעשה  רשב"י, של העצומה מעלתו על ומורה ביותר מופלא עניין שזהו

הזה  והמרומם הנעלה הדבר Ï‡¯NiÓ.אפילו „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»ƒƒ¿»≈
ÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï LÈÂ (Â המיוחד ÓBÚa¯התאריך ‚"Ï שהוא ¿≈¿«≈»««ƒ«»∆
רשב"י. של ההסתלקותֿהילולא ÓBÚa¯יום ‚"Ï ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«»∆
,„B‰aL „B‰ ˙¯ÈÙÒa ‡e‰ מתחילה בניסן בט"ז העומר ספירת שכן ƒ¿ƒ«∆¿

וכך  שבחסד חסד ל"הוד בספירת מגיעים אייר, ח"י בעומר, שבל"ג עד הלאה

‰Bcn˙שבהוד" È¯˜Ú ¯Ób B˙BÈ‰lL ֿ חסדֿגבורה המידות מתוך ∆ƒ¿¿«ƒ»≈«ƒ
המידות  עיקרי הם הוד ועד שמחסד הספירות מלכות, תפארתֿנצחֿהודֿיסוד

"הוד  כן ואם שממשיך) כפי העיקר, על נוסף עניין הם ומלכות יסוד (ואילו

חסדֿהוד  המידות עיקר וסיום גמר של המדרגה זו ÈÙÒ¯˙שבהוד" È¯‰L)∆¬≈¿ƒ«
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f"kyz'dטז ,oeiq g"dan ,xacna t"y

ּכל  את ׁשּכֹוללת הּוא ענינּה הּיסֹוד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָספירת

להּמקּבל, להׁשּפיע ּבׁשביל ׁשּלפניֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַהּספירֹות

והּוא  ההׁשּפעה, קּבלת ענינּה הּמלכּות ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָּוספירת

היא  ׁשּבׁשבילֹו הּמקּבל ׁשל הּצּיּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַענין

ּבֹו נׁשלמת עצמֹו), הּמקּבל ּובחינת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָההׁשּפעה,

העֹומר  ּדספירת העבֹודה ׁשענינּה82עקר , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבּמּדֹות  הּמֹוחין מ"ט 83המׁשכת סֹופרים ׁשּלכן , ְְִִִֵֶַַַַָָ

מז', ּכלּולה מּדה ׁשּכל ּכפי מּדֹות ז' ּדהינּו ְְְְִִִִֶַָָָיֹום,

המׁשכת  עלֿידי היא הּמּדֹות התּכּללּות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָוהרי

ּבחינה  ּומתּגּלה נמׁשכת ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהּמֹוחין,

ּדבינה. הּנּו"ן ׁשער ענין ׁשּזהּו מּמֹוחין, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה

ּׁשּכתּוב  מה ּבפירּוׁש חמּׁשים 84וכּידּוע ּתסּפרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

רק  סֹופרים הרי ּדלכאֹורה, איֹום, יֹום. מ"ט ְְְֲִִֵַַָ

ּגם  נמׁש יֹום, מ"ט ספירת ׁשעלֿידי הּוא, ְְְְִִִֵֶַַַָָָהענין

הּנּו"ן  ּבעֹומר 85ׁשער ּבל"ג היתה ולכן . ְְְֵֶַַַַָָָָ

ּכּידּוע  יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשּבעת 86הסּתּלקּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכמֹו ּדבינה, הּנּו"ן ׁשער  ּבחינת הּׂשיג ְְְְְִִִִִַַַַַָהסּתּלקּותֹו

ּבחינת  אּלא הּׂשיג לא חּייו ימי ׁשּכל רּבנּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

ּבינה  ׁשערי הּׂשיג 87מ"ט הסּתּלקּותֹו ּובעת , ְְְֲִִִִֵֵַַָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּנּו"ן, ׁשער מׁשה 88ּבחינת וּיעל ְְִֶֶַַַַַַַָֹ

ּבֹו נּו"ן נבֹו, הר אל הרב 89גֹו' (ּכתֹורת ְְֶַַַָ

הֹוד 90הּמּגיד  ּבעֹומר, ׁשּבל"ג לפי והינּו, ,( ְְְְִִֶֶַַַַַ

העֹומר, ּדספירת הענין עקר נׁשלם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבהֹוד,

ּכּנ"ל. הּנּו"ן, ׁשער לגילּוי ּבאים ְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשעלֿידיֿזה 

ּבעת  יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּׁשאמר מה ּגם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָוזהּו

אתקטרנא  קטירא ּבחד ּבעֹומר  ּבל"ג ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָהסּתּלקּותֹו

ּבבחינת 91כּו' הּנׁשמה התקּׁשרּות ענין ׁשהּוא ,ְְְְְִִִִֶַַַַָָ

סתים  ּבחינת ֿ ידי על ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָסתים
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א.82) דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ע'83)ראה תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז העומר ספירת ענין להבין ד"ה גם ראה

ואילך). רצא ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה ואילך). טז.84)רנט כג, לקו"ת 85)אמור ראה

ואילך. א יב, פנ"ג.86)פרשתנו והחרים ב.87)המשך כא, השנה ראש א.88)ראה לד, להאריז"ל 89)ברכה הליקוטים ספר

כו. ג, שם.90)ואתחנן בלקו"ת א.91)הובא רפח, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïk ˙‡ ˙ÏÏBkL ‡e‰ dÈÚ „BÒi‰ של ‰B¯ÈÙq˙התוכן «¿ƒ¿»»∆∆∆∆»«¿ƒ

‰ÊŒÈÙlL,הוד,שמעליה עד Ïa˜n‰Ïמחסד ÚÈtL‰Ï ÏÈ·La ∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿«≈
ממנה, e‰Â‡שלמטה ,‰ÚtL‰‰ ˙Ïa˜ dÈÚ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒe¿ƒ«««¿ƒ¿»»«»«««¿»»¿
¯eiv‰ ÔÈÚ'ה'דמות,‰ÚtL‰‰ ‡È‰ BÏÈ·LaL Ïa˜n‰ ÏL ƒ¿««ƒ∆«¿«≈∆ƒ¿ƒƒ««¿»»

,(BÓˆÚ Ïa˜n‰ ˙ÈÁ·e ולכן ¿ƒ««¿«≈«¿
Ba ˙ÓÏL השייך בעומר בל"ג ƒ¿∆∆

שבהוד  הוד ‰B·Ú„‰לספירת ¯˜Úƒ«»¬»
¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc82dÈÚL , ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ העליונים «¿»««ƒ
˙Bcna83,העליונותÔÎlL «ƒ∆»≈

'Ê eÈ‰c ,ÌBÈ Ë"Ó ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿«¿
‰ÏeÏk ‰cÓ ÏkL ÈÙk ˙BcÓƒ¿ƒ∆»ƒ»¿»

,'ÊÓ אחת שכל כפי הראשון בשבוע ƒ
בשבוע  החסד, במידת כלולה מהשבע

כלולה  מהשבע אחת שכל כפי השני,

במשך  הלאה וכך הגבורה, במידה

השבועות  ‰˙eÏlk˙שבעת È¯‰Â«¬≈ƒ¿«¿
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙Bcn‰«ƒƒ«¿≈«¿»«

,ÔÈÁBn‰ הן למשל, וגבורה, חסד כי «ƒ
עצמן  ומצד והפכיות שונות מידות שתי

אבל  והתכללות, התחברות ביניהן אין

יכולה  המידות מעל שהן המוחין מצד

להתחבר  להם שתגרום סיבה להיות

באהבה  ה' שעבודת באדם (כמו

נפשית  'תנועה' היא החסד שממידת

ממידת  ביראה ה' מעבודת שונה

במוחין  התבוננות ידי על אבל הגבורה,

לביטו  לבוא המציאות ניתן של ל

ה'תנועות') שתי בין ולשלב העצמית

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ידי המוחין על הארת ¿«¿≈∆
המידות  והתכללות ∆∆¿ÎLÓƒ˙במידות

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa ‰lb˙Óeƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»
¯ÚL ÔÈÚ e‰fL ,ÔÈÁBnÓƒƒ∆∆ƒ¿«««

‰È·c Ô"ep‰ הבינה ספירת «¿ƒ»
דרגות  לחמישים מחולקת העליונה

ז"ל  חכמינו (כדברי 'שערים' המכונות

בינה  שערי חמישים שישנם בגמרא

אחת  חסר רבינו למשה ניתנו וכולם

הנו"ן  לשער זכה בפטירתו שרק ואמרו מאלוקים' מעט 'ותחסרהו שנאמר

מבואר כנרמז  אלה שערים של עניינם ועל בו") "נו "ן נבו, בהר שנקבר בכך

השכל  אור וכך החוצה, הנפתח סגור מקום של לשער דומה שהדבר בחסידות

את  ומרגיש ו'משער' 'תופס' והלב ללב, ומגיע מהשכל יוצא שבבינה

'יוצאת' אלא בשכל 'סגורה' נשארת לא והיא בבינה שהיא כפי ההתבוננות

מסוגל  שהאדם נאמר ימים מ"ט שהיא העומר ספירת ולגבי הלב. אל מהמוח

בחג  מלמעלה משפיעים הנו"ן שער ואת המ"ט השער עד בעבודתו להגיע

Ó‰השבועות. Le¯ÈÙa Úe„iÎÂ¿«»«¿≈«
·e˙kM84ÌÈMÓÁ e¯tÒz ∆»ƒ¿¿¬ƒƒ

È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,ÌBÈ למעשה ¿ƒ¿»¬≈
ÌBÈ Ë"Ó ˜¯ ÌÈ¯ÙBÒ ולא ¿ƒ«

יום.? ‰e‡,חמישים ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»
,ÌBÈ Ë"Ó ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«

CLÓ בפועל¯ÚL Ìb ƒ¿»«««
Ô"ep‰85‚"Ïa ‰˙È‰ ÔÎÏÂ . «¿»≈»¿»¿«

ÔBÚÓL Èa¯ ˙e˜lzÒ‰ ¯ÓBÚa»∆ƒ¿«¿«ƒƒ¿
Úe„ik ,È‡ÁBÈ Ôa86˙ÚaL ∆»«»«∆¿≈

È"·˘¯ ‚ÈO‰ B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿ƒƒ
,‰È·c Ô"ep‰ ¯ÚL ˙ÈÁa¿ƒ««««¿ƒ»
ÂÈiÁ ÈÓÈ ÏkL ea¯ ‰LÓ BÓk¿…∆«≈∆»¿≈«»
Ë"Ó ˙ÈÁa ‡l‡ ‚ÈO‰ ‡Ï…ƒƒ∆»¿ƒ«

‰Èa È¯ÚL87˙Ú·e , «¬≈ƒ»¿≈
¯ÚL ˙ÈÁa ‚ÈO‰ B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«««

·e˙kL BÓÎe ,Ô"ep‰88ÏÚiÂ «¿∆»«««
Ô"e ,B· ¯‰ Ï‡ 'B‚ ‰LÓ…∆∆«¿

Ba89„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯B˙k)90,( ¿«»«««ƒ
,¯ÓBÚa ‚"ÏaL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿««∆
¯˜Ú ÌÏL ,„B‰aL „B‰∆¿ƒ¿«ƒ«

,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰ כי »ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
בספירות  שקשור הספירה, המשך

העברת  עניין הוא ו"מלכות" "יסוד"

של  ההשפעה וקבלת ההשפעה

"הוד", עד שמ"חסד", הספירות

לעיל, בירור ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כמבואר ∆«¿≈∆
העומר  ספירת בימי ÌÈ‡a»ƒהמידות

.Ï"pk ,Ô"ep‰ ¯ÚL ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ«««««
Èa¯ ¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««ƒ
˙Úa È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»¿≈
„Áa ¯ÓBÚa ‚"Ïa B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿¿«»∆¿«

'eÎ ‡¯Ë˜˙‡ ‡¯ÈË˜91, בקשר ¿ƒ»ƒ¿««¿»
הוא  ברוך הקדוש עם – נקשרתי אחד

‰ÓLp‰ ˙e¯M˜˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L ביותר באלוקות נעלית במדרגה ∆ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ÌÈ˙Ò ˙ÈÁ·a,"ה"סתום ונסתר,העניין הנעלם ƒ¿ƒ«»ƒ¿¿»¿ƒ

הוא  ברוך בקדוש מגילוי, ÌÈ˙Òשלמעלה ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ החלק «¿≈¿ƒ«»ƒ
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iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשל ענינֹו ּכל היה ׁשּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּתֹורה,

הסּתּלקּותֹו ּוביֹום הּתֹורה, ּפנימּיּות לגּלֹות ְְְְְִִִַַַָָיֹוחאי

היה  זה וענין כּו', מדריגתֹו ּבעצם העלּיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָהיא

הּמֹוחין, המׁשכת נׁשלמת ׁשאז ּבעֹומר, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָּבל"ג

ׁשּזהּו ׁשּבחכמה, איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּומאירה

החכמה  ועצמּות ּפנימּיּות הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִַַַַָָָענין

איןֿסֹוף  עצמּות ׁשֹורה ּבעֹומר 92ׁשּבּה ל"ג ולכן . ְְֵֵֶֶֶַַָָָ

(לאחרי  הּׁשבּועֹות ּבחג מּתןּֿתֹורה ּכמֹו ְְְֲֵַַַַַָָהּוא

הּׁשבּועֹות  ׁשּבחג אּלא העֹומר), ספירת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנׁשלמה

ּבעֹומר  ול"ג הּנגלית, ּדתֹורה מּתןּֿתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָָָָהיה

ּדפנימּיּות  מּתןּֿתֹורה .93הּתֹורה הּוא ְִִִַַַָָ

ÏÎ·eּכמֹו האחרֹונים, ּבּדֹורֹות יֹותר ניתוּסף זה ¿»ְְֲִִֵֵֶַַַָ

סימן  הּקדׁש' ּב'אּגרת הּזקן רּבנּו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתב

חכמת  ׁשּכל הוי') ּדׁשם הּגימטרּיא (ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָכ"ו

מּכל  ונעלמה ּבימיהם נסּתרה היתה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּקּבלה

אמר  יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי וגם חכמים, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּתלמידי

לֹו רק  לגּלֹות  רׁשּות ניּתן ׁשּלא הּקדֹוׁש ְְִֶַַַַַַָֹֹּב'ּזהר'

האחרֹונים  אּלּו ּבדֹורֹות ודוקא לבּדם, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָולחבריו

מּזה, ויתירה החכמה, זאת לגּלֹות ּומצוה ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמּוּתר

זהר' ּב'ּתּקּוני ׁשּכתּוב נׁשא 94ּכמֹו ּבני ּכּמה ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבדרא  כּו' ּדיל חיּבּורא מהאי יתּפרנסּון ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלתּתא

ה'ּזהר' ּבמפרׁשי וכּמבֹואר כּו', 95ּבתראה ְְְְְִֵַַַַָָָָֹ

הינּו מזֹון) ּפרנסה, (מּלׁשֹון ְְְְְְִִֶַַַָָָׁשּיתּפרנסּון

הבנה  ׁשל ּבאֹופן ּבאה הּתֹורה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָׁשּפנימּיּות

חסידּות  ּתֹורת עלֿידי נעׂשה ׁשּזה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָוהּׂשגה,

וחֹודרת  הּתֹורה ּפנימּיּות ּבאה ׁשעלֿידּה ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָחּב"ד,

מפּתחא  הּוא ׁשּדעת וכיון ֿ ודעת, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּבחכמהּֿבינה

ׁשית  הּמּדֹות,96ּדכליל ּבכל וחֹודר נמׁש זה הרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

לעׂשֹותֹו ּובלבב ּבפי ּומעׂשה, ּדּבּור למחׁשבה אלי97ועד ׁשּקרֹוב ּבאֹופן , ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

מאד  עלֿידי 97הּדבר למּטה ההמׁשכה לפעֹול יֹותר נקל ׁשעּתה מּובן, ּומּזה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
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יז f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y

ּכל  את ׁשּכֹוללת הּוא ענינּה הּיסֹוד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָספירת

להּמקּבל, להׁשּפיע ּבׁשביל ׁשּלפניֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַהּספירֹות

והּוא  ההׁשּפעה, קּבלת ענינּה הּמלכּות ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָּוספירת

היא  ׁשּבׁשבילֹו הּמקּבל ׁשל הּצּיּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַענין

ּבֹו נׁשלמת עצמֹו), הּמקּבל ּובחינת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָההׁשּפעה,

העֹומר  ּדספירת העבֹודה ׁשענינּה82עקר , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבּמּדֹות  הּמֹוחין מ"ט 83המׁשכת סֹופרים ׁשּלכן , ְְִִִֵֶַַַַָָ

מז', ּכלּולה מּדה ׁשּכל ּכפי מּדֹות ז' ּדהינּו ְְְְִִִִֶַָָָיֹום,

המׁשכת  עלֿידי היא הּמּדֹות התּכּללּות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָוהרי

ּבחינה  ּומתּגּלה נמׁשכת ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָהּמֹוחין,

ּדבינה. הּנּו"ן ׁשער ענין ׁשּזהּו מּמֹוחין, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה

ּׁשּכתּוב  מה ּבפירּוׁש חמּׁשים 84וכּידּוע ּתסּפרּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

רק  סֹופרים הרי ּדלכאֹורה, איֹום, יֹום. מ"ט ְְְֲִִֵַַָ

ּגם  נמׁש יֹום, מ"ט ספירת ׁשעלֿידי הּוא, ְְְְִִִֵֶַַַָָָהענין

הּנּו"ן  ּבעֹומר 85ׁשער ּבל"ג היתה ולכן . ְְְֵֶַַַַָָָָ

ּכּידּוע  יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשּבעת 86הסּתּלקּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּכמֹו ּדבינה, הּנּו"ן ׁשער  ּבחינת הּׂשיג ְְְְְִִִִִַַַַַָהסּתּלקּותֹו

ּבחינת  אּלא הּׂשיג לא חּייו ימי ׁשּכל רּבנּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

ּבינה  ׁשערי הּׂשיג 87מ"ט הסּתּלקּותֹו ּובעת , ְְְֲִִִִֵֵַַָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּנּו"ן, ׁשער מׁשה 88ּבחינת וּיעל ְְִֶֶַַַַַַַָֹ

ּבֹו נּו"ן נבֹו, הר אל הרב 89גֹו' (ּכתֹורת ְְֶַַַָ

הֹוד 90הּמּגיד  ּבעֹומר, ׁשּבל"ג לפי והינּו, ,( ְְְְִִֶֶַַַַַ

העֹומר, ּדספירת הענין עקר נׁשלם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבהֹוד,

ּכּנ"ל. הּנּו"ן, ׁשער לגילּוי ּבאים ְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשעלֿידיֿזה 

ּבעת  יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּׁשאמר מה ּגם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָוזהּו

אתקטרנא  קטירא ּבחד ּבעֹומר  ּבל"ג ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָהסּתּלקּותֹו

ּבבחינת 91כּו' הּנׁשמה התקּׁשרּות ענין ׁשהּוא ,ְְְְְִִִִֶַַַַָָ

סתים  ּבחינת ֿ ידי על ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָסתים
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א.82) דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ע'83)ראה תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז העומר ספירת ענין להבין ד"ה גם ראה

ואילך). רצא ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה ואילך). טז.84)רנט כג, לקו"ת 85)אמור ראה

ואילך. א יב, פנ"ג.86)פרשתנו והחרים ב.87)המשך כא, השנה ראש א.88)ראה לד, להאריז"ל 89)ברכה הליקוטים ספר

כו. ג, שם.90)ואתחנן בלקו"ת א.91)הובא רפח, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïk ˙‡ ˙ÏÏBkL ‡e‰ dÈÚ „BÒi‰ של ‰B¯ÈÙq˙התוכן «¿ƒ¿»»∆∆∆∆»«¿ƒ

‰ÊŒÈÙlL,הוד,שמעליה עד Ïa˜n‰Ïמחסד ÚÈtL‰Ï ÏÈ·La ∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿«≈
ממנה, e‰Â‡שלמטה ,‰ÚtL‰‰ ˙Ïa˜ dÈÚ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒe¿ƒ«««¿ƒ¿»»«»«««¿»»¿
¯eiv‰ ÔÈÚ'ה'דמות,‰ÚtL‰‰ ‡È‰ BÏÈ·LaL Ïa˜n‰ ÏL ƒ¿««ƒ∆«¿«≈∆ƒ¿ƒƒ««¿»»

,(BÓˆÚ Ïa˜n‰ ˙ÈÁ·e ולכן ¿ƒ««¿«≈«¿
Ba ˙ÓÏL השייך בעומר בל"ג ƒ¿∆∆

שבהוד  הוד ‰B·Ú„‰לספירת ¯˜Úƒ«»¬»
¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc82dÈÚL , ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿»»

ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ העליונים «¿»««ƒ
˙Bcna83,העליונותÔÎlL «ƒ∆»≈

'Ê eÈ‰c ,ÌBÈ Ë"Ó ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿«¿
‰ÏeÏk ‰cÓ ÏkL ÈÙk ˙BcÓƒ¿ƒ∆»ƒ»¿»

,'ÊÓ אחת שכל כפי הראשון בשבוע ƒ
בשבוע  החסד, במידת כלולה מהשבע

כלולה  מהשבע אחת שכל כפי השני,

במשך  הלאה וכך הגבורה, במידה

השבועות  ‰˙eÏlk˙שבעת È¯‰Â«¬≈ƒ¿«¿
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙Bcn‰«ƒƒ«¿≈«¿»«

,ÔÈÁBn‰ הן למשל, וגבורה, חסד כי «ƒ
עצמן  ומצד והפכיות שונות מידות שתי

אבל  והתכללות, התחברות ביניהן אין

יכולה  המידות מעל שהן המוחין מצד

להתחבר  להם שתגרום סיבה להיות

באהבה  ה' שעבודת באדם (כמו

נפשית  'תנועה' היא החסד שממידת

ממידת  ביראה ה' מעבודת שונה

במוחין  התבוננות ידי על אבל הגבורה,

לביטו  לבוא המציאות ניתן של ל

ה'תנועות') שתי בין ולשלב העצמית

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ידי המוחין על הארת ¿«¿≈∆
המידות  והתכללות ∆∆¿ÎLÓƒ˙במידות

‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa ‰lb˙Óeƒ¿«»¿ƒ»∆¿«¿»
¯ÚL ÔÈÚ e‰fL ,ÔÈÁBnÓƒƒ∆∆ƒ¿«««

‰È·c Ô"ep‰ הבינה ספירת «¿ƒ»
דרגות  לחמישים מחולקת העליונה

ז"ל  חכמינו (כדברי 'שערים' המכונות

בינה  שערי חמישים שישנם בגמרא

אחת  חסר רבינו למשה ניתנו וכולם

הנו"ן  לשער זכה בפטירתו שרק ואמרו מאלוקים' מעט 'ותחסרהו שנאמר

מבואר כנרמז  אלה שערים של עניינם ועל בו") "נו "ן נבו, בהר שנקבר בכך

השכל  אור וכך החוצה, הנפתח סגור מקום של לשער דומה שהדבר בחסידות

את  ומרגיש ו'משער' 'תופס' והלב ללב, ומגיע מהשכל יוצא שבבינה

'יוצאת' אלא בשכל 'סגורה' נשארת לא והיא בבינה שהיא כפי ההתבוננות

מסוגל  שהאדם נאמר ימים מ"ט שהיא העומר ספירת ולגבי הלב. אל מהמוח

בחג  מלמעלה משפיעים הנו"ן שער ואת המ"ט השער עד בעבודתו להגיע

Ó‰השבועות. Le¯ÈÙa Úe„iÎÂ¿«»«¿≈«
·e˙kM84ÌÈMÓÁ e¯tÒz ∆»ƒ¿¿¬ƒƒ

È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,ÌBÈ למעשה ¿ƒ¿»¬≈
ÌBÈ Ë"Ó ˜¯ ÌÈ¯ÙBÒ ולא ¿ƒ«

יום.? ‰e‡,חמישים ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»
,ÌBÈ Ë"Ó ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«

CLÓ בפועל¯ÚL Ìb ƒ¿»«««
Ô"ep‰85‚"Ïa ‰˙È‰ ÔÎÏÂ . «¿»≈»¿»¿«

ÔBÚÓL Èa¯ ˙e˜lzÒ‰ ¯ÓBÚa»∆ƒ¿«¿«ƒƒ¿
Úe„ik ,È‡ÁBÈ Ôa86˙ÚaL ∆»«»«∆¿≈

È"·˘¯ ‚ÈO‰ B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿ƒƒ
,‰È·c Ô"ep‰ ¯ÚL ˙ÈÁa¿ƒ««««¿ƒ»
ÂÈiÁ ÈÓÈ ÏkL ea¯ ‰LÓ BÓk¿…∆«≈∆»¿≈«»
Ë"Ó ˙ÈÁa ‡l‡ ‚ÈO‰ ‡Ï…ƒƒ∆»¿ƒ«

‰Èa È¯ÚL87˙Ú·e , «¬≈ƒ»¿≈
¯ÚL ˙ÈÁa ‚ÈO‰ B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«««

·e˙kL BÓÎe ,Ô"ep‰88ÏÚiÂ «¿∆»«««
Ô"e ,B· ¯‰ Ï‡ 'B‚ ‰LÓ…∆∆«¿

Ba89„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯B˙k)90,( ¿«»«««ƒ
,¯ÓBÚa ‚"ÏaL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿««∆
¯˜Ú ÌÏL ,„B‰aL „B‰∆¿ƒ¿«ƒ«

,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰ כי »ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
בספירות  שקשור הספירה, המשך

העברת  עניין הוא ו"מלכות" "יסוד"

של  ההשפעה וקבלת ההשפעה

"הוד", עד שמ"חסד", הספירות

לעיל, בירור ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כמבואר ∆«¿≈∆
העומר  ספירת בימי ÌÈ‡a»ƒהמידות

.Ï"pk ,Ô"ep‰ ¯ÚL ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ«««««
Èa¯ ¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««ƒ
˙Úa È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»¿≈
„Áa ¯ÓBÚa ‚"Ïa B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿¿«»∆¿«

'eÎ ‡¯Ë˜˙‡ ‡¯ÈË˜91, בקשר ¿ƒ»ƒ¿««¿»
הוא  ברוך הקדוש עם – נקשרתי אחד

‰ÓLp‰ ˙e¯M˜˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L ביותר באלוקות נעלית במדרגה ∆ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ÌÈ˙Ò ˙ÈÁ·a,"ה"סתום ונסתר,העניין הנעלם ƒ¿ƒ«»ƒ¿¿»¿ƒ

הוא  ברוך בקדוש מגילוי, ÌÈ˙Òשלמעלה ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ החלק «¿≈¿ƒ«»ƒ
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iqei iax xn` `ipz xdefa `zi`

ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשל ענינֹו ּכל היה ׁשּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבּתֹורה,

הסּתּלקּותֹו ּוביֹום הּתֹורה, ּפנימּיּות לגּלֹות ְְְְְִִִַַַָָיֹוחאי

היה  זה וענין כּו', מדריגתֹו ּבעצם העלּיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָהיא

הּמֹוחין, המׁשכת נׁשלמת ׁשאז ּבעֹומר, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָּבל"ג

ׁשּזהּו ׁשּבחכמה, איןֿסֹוף אֹור ּבחינת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּומאירה

החכמה  ועצמּות ּפנימּיּות הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִַַַַָָָענין

איןֿסֹוף  עצמּות ׁשֹורה ּבעֹומר 92ׁשּבּה ל"ג ולכן . ְְֵֵֶֶֶַַָָָ

(לאחרי  הּׁשבּועֹות ּבחג מּתןּֿתֹורה ּכמֹו ְְְֲֵַַַַַָָהּוא

הּׁשבּועֹות  ׁשּבחג אּלא העֹומר), ספירת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנׁשלמה

ּבעֹומר  ול"ג הּנגלית, ּדתֹורה מּתןּֿתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָָָָהיה

ּדפנימּיּות  מּתןּֿתֹורה .93הּתֹורה הּוא ְִִִַַַָָ

ÏÎ·eּכמֹו האחרֹונים, ּבּדֹורֹות יֹותר ניתוּסף זה ¿»ְְֲִִֵֵֶַַַָ

סימן  הּקדׁש' ּב'אּגרת הּזקן רּבנּו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתב

חכמת  ׁשּכל הוי') ּדׁשם הּגימטרּיא (ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָכ"ו

מּכל  ונעלמה ּבימיהם נסּתרה היתה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּקּבלה

אמר  יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי וגם חכמים, ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּתלמידי

לֹו רק  לגּלֹות  רׁשּות ניּתן ׁשּלא הּקדֹוׁש ְְִֶַַַַַַָֹֹּב'ּזהר'

האחרֹונים  אּלּו ּבדֹורֹות ודוקא לבּדם, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָולחבריו

מּזה, ויתירה החכמה, זאת לגּלֹות ּומצוה ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמּוּתר

זהר' ּב'ּתּקּוני ׁשּכתּוב נׁשא 94ּכמֹו ּבני ּכּמה ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבדרא  כּו' ּדיל חיּבּורא מהאי יתּפרנסּון ְְְְְִִִֵַַַָָָָָלתּתא

ה'ּזהר' ּבמפרׁשי וכּמבֹואר כּו', 95ּבתראה ְְְְְִֵַַַַָָָָֹ

הינּו מזֹון) ּפרנסה, (מּלׁשֹון ְְְְְְִִֶַַַָָָׁשּיתּפרנסּון

הבנה  ׁשל ּבאֹופן ּבאה הּתֹורה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָׁשּפנימּיּות

חסידּות  ּתֹורת עלֿידי נעׂשה ׁשּזה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָוהּׂשגה,

וחֹודרת  הּתֹורה ּפנימּיּות ּבאה ׁשעלֿידּה ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָחּב"ד,

מפּתחא  הּוא ׁשּדעת וכיון ֿ ודעת, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּבחכמהּֿבינה

ׁשית  הּמּדֹות,96ּדכליל ּבכל וחֹודר נמׁש זה הרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

לעׂשֹותֹו ּובלבב ּבפי ּומעׂשה, ּדּבּור למחׁשבה אלי97ועד ׁשּקרֹוב ּבאֹופן , ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

מאד  עלֿידי 97הּדבר למּטה ההמׁשכה לפעֹול יֹותר נקל ׁשעּתה מּובן, ּומּזה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
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ריט).92) (ע' תרס"ו לכם וספרתם סד"ה גם וראה רצה). ע' תרע"ח (סה"מ הנ"ל דרשב"י הילולא ענין להבין סד"ה

הקודמת.93) שבהערה בסופו.94)מקומות ו' ההקדמות.95)תיקון לשער הרח"ו הקדמת גם וראה שם. מלך ראה 96)כסא

ד. ו, ואתחנן לקו"ת רע"א. קעז, שכג.97)זח"ב ס"ע תרפ"א סה"מ יד. ל, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והנסתר  הנעלם ¯Èaה"סתום", ÏL BÈÚ Ïk ‰È‰ ‰fL ,‰¯BzaL∆«»∆∆»»»ƒ¿»∆«ƒ

˙Bl‚Ï È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL את,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt הנסתר החלק ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ«»
eÎ',שבתורה  B˙‚È¯„Ó ÌˆÚa ‰iÏÚ‰ ‡È‰ B˙e˜lzÒ‰ ÌBÈ·e¿ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»¿∆∆«¿≈»

ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ ˙ÓÏL Ê‡L ,¯ÓBÚa ‚"Ïa ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»»¿«»∆∆»ƒ¿∆∆«¿»««ƒ
במידות, ÈÁa˙והארתם ‰¯È‡Óe¿ƒ»¿ƒ«

,‰ÓÎÁaL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ העניין ≈∆«»¿»
במוחין, נעלה ÔÈÚהכי e‰fL∆∆ƒ¿«

˙eiÓÈt ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿ƒƒ
‰¯BL daL ‰ÓÎÁ‰ ˙eÓˆÚÂ¿«¿«»¿»∆»∆

ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ92‚"Ï ÔÎÏÂ . «¿≈¿»≈«
¯ÓBÚa עיקר נשלמה בעצם שבו »∆

א  ויש בעומר ל"ג של ת העבודה

חמישים  של הנו"ן השער המשכת

בינה  BzŒÔzÓ¯‰שערי BÓk ‡e‰¿««»
È¯Á‡Ï) ˙BÚe·M‰ ‚Áa¿««»¿«¬≈
,(¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ‰ÓÏLpL∆ƒ¿¿»¿ƒ«»∆
מ"ט  השלמת שלאחר החמישים היום

הספירה  ÁaL‚ימי ‡l‡∆»∆¿«
‰¯BzŒÔzÓ ‰È‰ ˙BÚe·M‰«»»»««»
¯ÓBÚa ‚"ÏÂ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰¯B˙c¿»«ƒ¿≈¿«»∆
˙eiÓÈÙc ‰¯BzŒÔzÓ ‡e‰««»ƒ¿ƒƒ

‰¯Bz‰93 של המיוחד עניינו שהיא «»
רשב"י.

‰Ê ÏÎ·e התגלות עניין בכללות ¿»∆
התורה  פנימיות והפצת והתפשטות

˙B¯Bca ¯˙BÈ ÛqÂ˙Èƒ¿«≈≈«
ea¯ ·˙kL BÓk ,ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ¿∆»««≈
ÔÓÈÒ 'L„w‰ ˙¯b‡'a Ô˜f‰«»≈¿ƒ∆∆«…∆ƒ»
ÌLc ‡i¯ËÓÈb‰ È‰BfL) Â"Î∆ƒ«ƒ«¿ƒ»¿≈

‰Ïaw‰ ˙ÓÎÁ ÏkL ('ÈÂ‰ חלק ¬»»∆»»¿«««»»
התורה  של zÒ¯‰הנסתר ‰˙È‰»¿»ƒ¿»»

ÏkÓ ‰ÓÏÚÂ Ì‰ÈÓÈaƒ≈∆¿∆∆¿»ƒ»
,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz יחידי למעט «¿ƒ≈¬»ƒ

Ôaסגולה, ÔBÚÓL Èa¯ Ì‚Â¿««ƒƒ¿∆
LB„w‰ '¯‰f'a ¯Ó‡ È‡ÁBÈ»»««…««»
BÏ ˜¯ ˙Bl‚Ï ˙eL¯ ÔzÈ ‡lL∆…ƒ«¿¿««
‡˜Â„Â ,Ìc·Ï ÂÈ¯·ÁÏÂ¿«¬≈»¿«»¿«¿»

ÌÈB¯Á‡‰ el‡ ˙B¯B„a אף ¿≈»«¬ƒ
בהרבה  נחות רוחני במצב שהם

˙‡Ê ˙Bl‚Ï ‰ÂˆÓe ¯zeÓ»ƒ¿»¿«…

‰ÓÎÁ‰,התורה פנימיות Èewz'aשל ·e˙kL BÓk ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ «»¿»ƒ≈»ƒ∆¿∆»¿ƒ≈
'¯‰Ê94CÏÈc ‡¯eaÈÁ È‡‰Ó ÔeÒ¯t˙È ‡z˙Ï ‡L Èa ‰nk …««»¿≈»»¿«»ƒ¿«¿¿≈«ƒ»ƒ»

,'eÎ ‰‡¯˙a ‡¯„a 'eÎ מהחיבור 'יתפרנסון' למטה אדם שלך בני הזה ¿»»«¿»»
'¯‰f'‰ ÈL¯ÙÓa ¯‡B·nÎÂ95,‰Ò¯t ÔBLlÓ) ÔeÒ¯t˙iL ¿«¿»ƒ¿»¿≈«…«∆ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿»»

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈtL eÈ‰ (ÔBÊÓ»«¿∆¿ƒƒ«»
‰·‰ ÏL ÔÙB‡a ‰‡a»»¿∆∆¬»»

,‰‚O‰Â של התפיסה בכלי ונקלטת ¿«»»
בליבו  ומתיישבת פנימית בצורה האדם

Bz¯˙היטב  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰fL∆∆«¬∆«¿≈«
,„"aÁ ˙e„ÈÒÁ את שמבארת ¬ƒ««

מו  באופן התורה פנימיות גם ענייני בן

אנושי  a‡‰בשכל d„ÈŒÏÚL∆«»»»»
˙¯„BÁÂ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿∆∆
ÔÂÈÎÂ ,˙Ú„ÂŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ»¿««¿≈»
ÏÈÏÎc ‡ÁzÙÓ ‡e‰ ˙ÚcL∆«««¿¿»¿»ƒ

˙ÈL96,'ל'מפתח נמשל הדעת מוח ƒ
בכל  שבלב הרגש את וגורם ש'פותח'

וכיוון  יסוד" עד מ"חסד" המידות ששת

בכל  היא אלוקות ענייני שהשגת

שהוא  הדעת גם המוחין, חלקי שלושת

הרעיונות  את ומחבר המקשר המוח

שבלב  הרגש עם Ê‰השכליים È¯‰¬≈∆
,˙Bcn‰ ÏÎa ¯„BÁÂ CLÓƒ¿»¿≈¿»«ƒ

„ÚÂ עוד יורדת וההשגה שההבנה ¿«
אלא  וברגש בשכל רק נשארת ולא

יורדת  היא כי בפועל ביטוי מקבלת

,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓÏ שהם ¿«¿»»ƒ«¬∆
והרגש  השכל שבהם האמצעים

שנרמז  כפי חיצוני ביטוי מקבלים

הכתוב  E··Ï·eדיבור EÈÙaבלשון ¿ƒƒ¿»¿
מעשה,B˙BNÚÏ97מחשבה  «¬

¯·c‰ EÈÏ‡ ·B¯wL ÔÙB‡a¿∆∆»≈∆«»»
„‡Ó97.פסוק אותו fÓe‰כלשון ¿…ƒ∆

‰zÚL ,Ô·eÓ העיסוק שכל לאחר »∆«»
היתר  רק לא הוא התורה בפנימיות

שהעניינים  ולאחר מצווה אלא

חסידות  בתורת מבוארים הנסתרים
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f"kyz'dיח ,oeiq g"dan ,xacna t"y

וכּו', נפׁש עגמת ּוללא טירחא ללא הּתֹורה, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹענין

יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי אצל ׁשהיה ּכפי ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּפעל  למיטרא , עלמא ׁשּצרי לֹו הֹודיעּו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּכאׁשר

ׁשענינֹו לפי ׁשּזהּו ג) (סעיף וכּנ"ל כּו', מּיד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹזאת

זה  הרי ועלֿידֹו כּו', הּתֹורה ּפנימּיּות ּגילּוי ְְֲִִִֵֶַַָָָָהיה

ּבפנימּיּות  עסקם עלֿידי יׂשראל, לכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָנמׁש

ַָהּתֹורה.

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ האמּתית לּגאּולה זֹוכים ¿«¿≈∆ְֲִִִַָָ

ּדיפקּון והּׁשלמ  א) (סעיף ּכּנ"ל ה, ְְְְְִִֵַַַָ

ּב'ּתּקּוני  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּברחמים, ּגלּותא מן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּביּה

גֹו' ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ּובגינּה הּנ"ל ,98זהר' ְְְִֶֶַַַָָָָֹ

להּבעלֿׁשםֿטֹוב  הּמׁשיח מל 99ּוכהבטחת ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָ

אמּתית  יהיה ואז מׁשיחא, מלּכא מר, אתי אזי חּוצה מעינֹותי יפּוצּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכאׁשר

נאמר  ׁשעלֿזה מ ׁשיח, ׁשל ּבּתֹורתֹו הּתֹורה, ּדפנימּיּות הּגילּוי 100ּוׁשלמּות ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה ּפיהּו, מּנׁשיקֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיּׁשקני

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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יו"ד.98) כה, ובכ"מ.99)בהר בתחילתו. טוב שם בכתר נדפסה - דהבעש"ט ובפרש"י.100)אגה"ק ב א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚחב"ד  È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÏBÚÙÏ ¯˙BÈ Ï˜»≈≈ƒ¿««¿»»¿«»«¿≈ƒ¿«

,‰¯Bz‰ וזאת,'eÎÂ LÙ ˙Ó‚Ú ‡ÏÏe ‡Á¯ÈË ‡ÏÏ לעיל כנזכר «»¿…ƒ¿»¿…»¿«∆∆¿
השפעה  אופני מיוחד שיש ומאמץ יגיעה È‰L‰הדורשים ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒ∆»»

CÈ¯vL BÏ eÚÈ„B‰ ¯L‡kL ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Ïˆ‡≈∆«ƒƒ¿∆»∆«¬∆ƒ∆»ƒ
,‡¯ËÈÓÏ ‡ÓÏÚ זקוק שהעולם »¿»¿ƒ¿»

eÎ',לגשם  „iÓ ˙‡Ê ÏÚt»«…ƒ«
ÈÙÏ e‰fL (‚ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««¿ƒ∆∆¿ƒ
˙eiÓÈt ÈeÏÈb ‰È‰ BÈÚL∆ƒ¿»»»ƒ¿ƒƒ

,'eÎ ‰¯Bz‰ התורה ללימוד ולכן «»
מיוחד  כוח יש ‰¯ÂÈשלו B„ÈŒÏÚ¿«»¬≈

ŒÏÚ ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿»ƒ¿»≈«
.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa Ì˜ÒÚ È„È¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ העיסוק ידי על ¿«¿≈∆
התורה  Ïe‡bÏ‰בפנימיות ÌÈÎBÊƒ«¿»

Ï"pk ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»««
ÔÓ dÈa Ôe˜ÙÈc (‡ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ

,ÌÈÓÁ¯a ‡˙eÏb עם בו, שיצאו »»¿«¬ƒ
ברחמים  מהגלות הזוהר, ¿BÓÎeספר

Ï"p‰ '¯‰Ê Èewz'a ·e˙kL∆»¿ƒ≈…«««
dÈ‚·e הייעוד יקויים ובגללה ¿ƒ»

¯B¯c Ì˙‡¯˜e חופש לשון ¿»∆¿
הגאולה  עניין ושעבוד ושחרור, מגלות

'B‚ ı¯‡a98CÏÓ ˙ÁË·‰Îe , »»∆¿«¿»«∆∆
·BËŒÌLŒÏÚa‰Ï ÁÈLn‰99 «»ƒ«¿«««≈

המשיח  להיכל ועלה נשמה" "עליית eˆeÙÈכשעשה ¯L‡kL∆«¬∆»
EÈ˙BÈÚÓ החסידות תורת היינו הבעלֿשםֿטוב, ‡˙Èשל ÈÊ‡ ‰ˆeÁ «¿¿∆»¬«»ƒ

,¯Ó אדוני ÁÈLÓ‡,יבוא ‡kÏÓ,המשיח הגאולה Ê‡Âמלך בוא עם ««¿»¿ƒ»¿»
‰Bz¯‰,השלימה  ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰ ˙eÓÏLe ˙ÈzÓ‡ ‰È‰Èƒ¿∆¬ƒƒ¿≈«ƒƒ¿ƒƒ«»

ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bza את שיגלה ¿»∆»ƒ«
שבתורה העומק  שבנסתר והפנימיות

Ó‡¯גופא, ‰ÊŒÏÚL100È˜MÈ ∆«∆∆¡«ƒ»≈ƒ
,e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ רש"י כפירוש ƒ¿ƒƒ

"כי  הכתוב (על השירים' 'שיר בתחילת

להם  שנתן ..." מיין") דודיך" טובים

פנים  אל פנים עמהם ודיבר תורתו

מכל  עליהם ערבים עודם דודים ואותם

עוד  להופיע מאתו ומובטחים שעשוע

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר עליהם

דברו" לקיים פניו ומחלים צפונותיה

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»

.LnÓ«»
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.f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

השבוע ‡. ימי במשך שהיו הענינים שכל הידוע וע"פ בעומר, ל"ג שלאחרי הש"ק ביום אנו עומדים
כמ"ש  העילוי, לתכלית עד השבת ביום והעלי'1מתעלים הכליון ענין שזהו גו'", והארץ השמים ,2"ויכולו

עונג" לשבת "וקראת התענוג, ענין גם נמשך ובנדו"ד,3ועי"ז השבוע, ימי של העיקרי שענינם נמצא, -
זה. הש"ק ביום היא שלו, והשלימות העילוי בעומר, ל"ג של העיקרי ענינו

השייכים  לענינים בנוגע הוא שכן עאכו"כ השבוע, ימי כל של לענינים בנוגע אמורים הדברים ואם
של  המיוחדת השייכות מצד - בשבוע ראשון ביום זו בשנה שחל בעומר, ל"ג כמו בשבוע, ראשון ליום

השבת: ליום ראשון יום

הם  קדושה עניני שכל הידוע וע"פ השבוע. סוף הוא השבת ויום השבוע, התחלת הוא ראשון יום
בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן ד"נעוץ ליום 4באופן ראשון יום בין מיוחדת שייכות שיש מובן הרי ,

השבת.

למעלת בנוגע שביניהם המיוחדת השייכות העולם בבריאת מיד שרואים ראשון xe`dוכפי שביום -
סופו" ועד העולם מסוף בו מביט אדה"ר ש"הי' האור לא 5האיר שבו השבת, ליום בנוגע גם וכמו"כ ,

האורה" אותה שימשה שעות ש"ל"ו כיון ערב", "ויהי (לאחרי 6נאמר שבינתיים שבימים שאע"פ והיינו, ,
היתה  שלא עד מיוחד, נעלה אור ונמשך חזר השבת ביום הנה ונעלה, מיוחד אור הי' לא ראשון) יום

כלל. חושך של מציאות

שכוללים  ימים ששניהם כיון - בפשטות גם מובן השבת) ליום ראשון יום שבין (השייכות זה וענין
וכמדובר  הקודמים, הימים את כולל השבת ויום הבאים, הימים את כולל ראשון יום השבוע: ימי כל את

או 7לעיל  לבוא) (העתידים הנכנסין" "ימים כנגד הם אם חנוכה לנרות בנוגע וב"ה ב"ש פלוגתת אודות
כבר) (שיצאו היוצאין" את 8"ימים כולל השבת ויום הנכנסין", ה"ימים את כולל ראשון יום ובנדו"ד: ,

היוצאין". ה"ימים

דברי  ואלו "אלו הרי - כב"ה היא וההלכה ב"ש, דעת לפי הוא הנכנסין" ד"ימים שהענין ואע"פ
חיים" .9אלקים

אבות  במסכת המשנה מאמר ע"פ והלל"10ובפרט שמאי ש"מחלוקת זה) הש"ק ביום שלומדים (בפרק
קיום. לה יש ב"ש שיטת שגם מובן, ומזה להתקיים", (ש)סופה שמים לשם שהיא "מחלוקת היא

ב"ה  במקום ש"ב"ש בשעה בה ב"ש, לשיטת קיום שיש לומר אפשר איך דלכאורה, - בזה והביאור
משנה" האריז"ל 11אינה בכתבי המבואר ע"פ כב"ש.12- הלכה תהי' לבוא שלעתיד

הרמב"ם  מ"ש העולם13וע"פ חכמים אותו שקראו "זה הבא", ל"עולם שאינו ad`בנוגע מפני לא ,
. עתה .מצוי ועומד מצוי הוא הרי אלא לו . באין החיים שאותן מפני אלא הבא עולם קראוהו ולא .

הכוונה  שאין לבוא", "לעתיד בענין הוא שכן מובן - כו'" בו קיימים שאנו הזה העולם חיי אחר לאדם
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א.1) ב, בראשית
תקח,2) - ג כרך ואילך. ב מב, - א (כרך עה"פ אוה"ת ראה

ואילך). א
ג.3) נח, ישעי'
מ"ז.4) פ"א יצירה ספר
ב.5) פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי א. יב, חגיגה

ועוד. ו. פי"ב,
שם.6) וב"ר ירושלמי

התוועדויות 7) - מנחם (תורת סל"ו אחש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(383 ע' חמ"ט

(ובפרש"י).8) ב כא, שבת
וש"נ.9) ב. יג, עירובין

מי"ז.10) פ"ה
וש"נ.11) ע"ב. ריש לו, ברכות
רע"ג.12) נד, קרח בלקו"ת הובא ב. יז, לזח"א מק"מ ראה
ספ"ח.13) תשובה הל'

ועפי"ז א"ש מה שקורא אותו חברי' כי אם חברי' הי' 
חבר  הרשע,  להגזלן  חבר  הוא  איך  דקדושה,  אדם  בחי' 
לו"ט,  מבחי'  הי'  שחברי'  עפי"ז  הנה  משחית,  לאיש 
גימטריא12 מ"ה שיונק מאחוריים13 דמ"ה דקדושה, שזהו 
בן אחי אברם, יתכן לקרותו חברי'. כי הרי גם לוט נעשה 

רשע בהפרדו מאברהם, וכמובן.
וזהו שבא לרבא דוקא לשאול ממנו, אם הזוזי נחשבים 

12( "גזלה גי' מ"ה כמ"ש במאורי אור מע' גזלה. גימטריא אד"ם". 
מ"ה  גי'  גזל"ה  וז"ל:  גזלה  ע'  אור  ]מאורי  כאן(  יצחק  לוי  )תורת 
]"ונוקבא  עכ"ל.  הגוזל,  והוא  עשוק  אדם  גזלן  מסמ"אל  הגזלה  כי 

דסמ"אל נק' גזילת גוזלת השפע מקדושה )שם([[.
13( מ"ה דקדושה הוא, שם הוי' במלוי אלפין כזה: יו"ד, ה"א, וא"ו, 
ה"א )עיין לעיל סי' סט(. "ולוט" הוא מ"ה דקליפה. ראה תורת חיים 

בראשית פט, ג ואילך. אור התורה לך לך עמוד 2158.

שלו, שנחשב זה ליאוש או לא.
סתם  דאמר  שמעון  דר'  להא14  דחש  לית  רבא  וא"ל 
וכמו  שלו,  הזוזים  אין  וא"כ  הוי.  בעלים  ייאוש  גזילה 
שהושב הרכוש דבן אחי, וקדושיו אינן קדושין, ולא יינק 

מהאיתתא15 ח"ו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קמו

ויצא )לא, לא(, ביאור שיטת  14( ראה פניני לוי יצחק עה"ת פרשת 
התנא קמא, של גנב מחשבה מטמאתן ושל גזלן אין מחשבה מטמאתן.

בעדי( שהאשה  יכפר  הטוב  ה'  שגיתי  )ואם  בדא"פ  י"ל  "ואולי   )15
לוט,  דבנות  הצעירה  מבת  הבאה  העמונית  מנעמה  ג"כ  הי'  הזאת 
הלעומת דלאה דקדושה, והיניקה ללעו"ז הוא מעקבי לאה כידוע, זהו 
וד"ל".  היניקה,  להסיר  דוקא  כרעא  דמיא,  במשיכלא  כרעא  שמשא 

)תורת לוי יצחק כאן(

ילקוט לוי יצחק על התורה
המשך מעמוד אל
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וכּו', נפׁש עגמת ּוללא טירחא ללא הּתֹורה, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹענין

יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי אצל ׁשהיה ּכפי ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּפעל  למיטרא , עלמא ׁשּצרי לֹו הֹודיעּו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּכאׁשר

ׁשענינֹו לפי ׁשּזהּו ג) (סעיף וכּנ"ל כּו', מּיד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹזאת

זה  הרי ועלֿידֹו כּו', הּתֹורה ּפנימּיּות ּגילּוי ְְֲִִִֵֶַַָָָָהיה

ּבפנימּיּות  עסקם עלֿידי יׂשראל, לכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָנמׁש

ַָהּתֹורה.

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ האמּתית לּגאּולה זֹוכים ¿«¿≈∆ְֲִִִַָָ

ּדיפקּון והּׁשלמ  א) (סעיף ּכּנ"ל ה, ְְְְְִִֵַַַָ

ּב'ּתּקּוני  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּברחמים, ּגלּותא מן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּביּה

גֹו' ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ּובגינּה הּנ"ל ,98זהר' ְְְִֶֶַַַָָָָֹ

להּבעלֿׁשםֿטֹוב  הּמׁשיח מל 99ּוכהבטחת ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָ

אמּתית  יהיה ואז מׁשיחא, מלּכא מר, אתי אזי חּוצה מעינֹותי יפּוצּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכאׁשר

נאמר  ׁשעלֿזה מ ׁשיח, ׁשל ּבּתֹורתֹו הּתֹורה, ּדפנימּיּות הּגילּוי 100ּוׁשלמּות ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה ּפיהּו, מּנׁשיקֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיּׁשקני

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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יו"ד.98) כה, ובכ"מ.99)בהר בתחילתו. טוב שם בכתר נדפסה - דהבעש"ט ובפרש"י.100)אגה"ק ב א, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚחב"ד  È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÏBÚÙÏ ¯˙BÈ Ï˜»≈≈ƒ¿««¿»»¿«»«¿≈ƒ¿«

,‰¯Bz‰ וזאת,'eÎÂ LÙ ˙Ó‚Ú ‡ÏÏe ‡Á¯ÈË ‡ÏÏ לעיל כנזכר «»¿…ƒ¿»¿…»¿«∆∆¿
השפעה  אופני מיוחד שיש ומאמץ יגיעה È‰L‰הדורשים ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒ∆»»

CÈ¯vL BÏ eÚÈ„B‰ ¯L‡kL ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Ïˆ‡≈∆«ƒƒ¿∆»∆«¬∆ƒ∆»ƒ
,‡¯ËÈÓÏ ‡ÓÏÚ זקוק שהעולם »¿»¿ƒ¿»

eÎ',לגשם  „iÓ ˙‡Ê ÏÚt»«…ƒ«
ÈÙÏ e‰fL (‚ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««¿ƒ∆∆¿ƒ
˙eiÓÈt ÈeÏÈb ‰È‰ BÈÚL∆ƒ¿»»»ƒ¿ƒƒ

,'eÎ ‰¯Bz‰ התורה ללימוד ולכן «»
מיוחד  כוח יש ‰¯ÂÈשלו B„ÈŒÏÚ¿«»¬≈

ŒÏÚ ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿»ƒ¿»≈«
.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa Ì˜ÒÚ È„È¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ העיסוק ידי על ¿«¿≈∆
התורה  Ïe‡bÏ‰בפנימיות ÌÈÎBÊƒ«¿»

Ï"pk ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»««
ÔÓ dÈa Ôe˜ÙÈc (‡ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ

,ÌÈÓÁ¯a ‡˙eÏb עם בו, שיצאו »»¿«¬ƒ
ברחמים  מהגלות הזוהר, ¿BÓÎeספר

Ï"p‰ '¯‰Ê Èewz'a ·e˙kL∆»¿ƒ≈…«««
dÈ‚·e הייעוד יקויים ובגללה ¿ƒ»

¯B¯c Ì˙‡¯˜e חופש לשון ¿»∆¿
הגאולה  עניין ושעבוד ושחרור, מגלות

'B‚ ı¯‡a98CÏÓ ˙ÁË·‰Îe , »»∆¿«¿»«∆∆
·BËŒÌLŒÏÚa‰Ï ÁÈLn‰99 «»ƒ«¿«««≈

המשיח  להיכל ועלה נשמה" "עליית eˆeÙÈכשעשה ¯L‡kL∆«¬∆»
EÈ˙BÈÚÓ החסידות תורת היינו הבעלֿשםֿטוב, ‡˙Èשל ÈÊ‡ ‰ˆeÁ «¿¿∆»¬«»ƒ

,¯Ó אדוני ÁÈLÓ‡,יבוא ‡kÏÓ,המשיח הגאולה Ê‡Âמלך בוא עם ««¿»¿ƒ»¿»
‰Bz¯‰,השלימה  ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰ ˙eÓÏLe ˙ÈzÓ‡ ‰È‰Èƒ¿∆¬ƒƒ¿≈«ƒƒ¿ƒƒ«»

ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bza את שיגלה ¿»∆»ƒ«
שבתורה העומק  שבנסתר והפנימיות

Ó‡¯גופא, ‰ÊŒÏÚL100È˜MÈ ∆«∆∆¡«ƒ»≈ƒ
,e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ רש"י כפירוש ƒ¿ƒƒ

"כי  הכתוב (על השירים' 'שיר בתחילת

להם  שנתן ..." מיין") דודיך" טובים

פנים  אל פנים עמהם ודיבר תורתו

מכל  עליהם ערבים עודם דודים ואותם

עוד  להופיע מאתו ומובטחים שעשוע

ומסתר  טעמיה סוד להם לבאר עליהם

דברו" לקיים פניו ומחלים צפונותיה

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿»
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.f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

השבוע ‡. ימי במשך שהיו הענינים שכל הידוע וע"פ בעומר, ל"ג שלאחרי הש"ק ביום אנו עומדים
כמ"ש  העילוי, לתכלית עד השבת ביום והעלי'1מתעלים הכליון ענין שזהו גו'", והארץ השמים ,2"ויכולו

עונג" לשבת "וקראת התענוג, ענין גם נמשך ובנדו"ד,3ועי"ז השבוע, ימי של העיקרי שענינם נמצא, -
זה. הש"ק ביום היא שלו, והשלימות העילוי בעומר, ל"ג של העיקרי ענינו

השייכים  לענינים בנוגע הוא שכן עאכו"כ השבוע, ימי כל של לענינים בנוגע אמורים הדברים ואם
של  המיוחדת השייכות מצד - בשבוע ראשון ביום זו בשנה שחל בעומר, ל"ג כמו בשבוע, ראשון ליום

השבת: ליום ראשון יום

הם  קדושה עניני שכל הידוע וע"פ השבוע. סוף הוא השבת ויום השבוע, התחלת הוא ראשון יום
בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן ד"נעוץ ליום 4באופן ראשון יום בין מיוחדת שייכות שיש מובן הרי ,

השבת.

למעלת בנוגע שביניהם המיוחדת השייכות העולם בבריאת מיד שרואים ראשון xe`dוכפי שביום -
סופו" ועד העולם מסוף בו מביט אדה"ר ש"הי' האור לא 5האיר שבו השבת, ליום בנוגע גם וכמו"כ ,

האורה" אותה שימשה שעות ש"ל"ו כיון ערב", "ויהי (לאחרי 6נאמר שבינתיים שבימים שאע"פ והיינו, ,
היתה  שלא עד מיוחד, נעלה אור ונמשך חזר השבת ביום הנה ונעלה, מיוחד אור הי' לא ראשון) יום

כלל. חושך של מציאות

שכוללים  ימים ששניהם כיון - בפשטות גם מובן השבת) ליום ראשון יום שבין (השייכות זה וענין
וכמדובר  הקודמים, הימים את כולל השבת ויום הבאים, הימים את כולל ראשון יום השבוע: ימי כל את

או 7לעיל  לבוא) (העתידים הנכנסין" "ימים כנגד הם אם חנוכה לנרות בנוגע וב"ה ב"ש פלוגתת אודות
כבר) (שיצאו היוצאין" את 8"ימים כולל השבת ויום הנכנסין", ה"ימים את כולל ראשון יום ובנדו"ד: ,

היוצאין". ה"ימים

דברי  ואלו "אלו הרי - כב"ה היא וההלכה ב"ש, דעת לפי הוא הנכנסין" ד"ימים שהענין ואע"פ
חיים" .9אלקים

אבות  במסכת המשנה מאמר ע"פ והלל"10ובפרט שמאי ש"מחלוקת זה) הש"ק ביום שלומדים (בפרק
קיום. לה יש ב"ש שיטת שגם מובן, ומזה להתקיים", (ש)סופה שמים לשם שהיא "מחלוקת היא

ב"ה  במקום ש"ב"ש בשעה בה ב"ש, לשיטת קיום שיש לומר אפשר איך דלכאורה, - בזה והביאור
משנה" האריז"ל 11אינה בכתבי המבואר ע"פ כב"ש.12- הלכה תהי' לבוא שלעתיד

הרמב"ם  מ"ש העולם13וע"פ חכמים אותו שקראו "זה הבא", ל"עולם שאינו ad`בנוגע מפני לא ,
. עתה .מצוי ועומד מצוי הוא הרי אלא לו . באין החיים שאותן מפני אלא הבא עולם קראוהו ולא .

הכוונה  שאין לבוא", "לעתיד בענין הוא שכן מובן - כו'" בו קיימים שאנו הזה העולם חיי אחר לאדם
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א.1) ב, בראשית
תקח,2) - ג כרך ואילך. ב מב, - א (כרך עה"פ אוה"ת ראה

ואילך). א
ג.3) נח, ישעי'
מ"ז.4) פ"א יצירה ספר
ב.5) פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי א. יב, חגיגה

ועוד. ו. פי"ב,
שם.6) וב"ר ירושלמי

התוועדויות 7) - מנחם (תורת סל"ו אחש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(383 ע' חמ"ט

(ובפרש"י).8) ב כא, שבת
וש"נ.9) ב. יג, עירובין

מי"ז.10) פ"ה
וש"נ.11) ע"ב. ריש לו, ברכות
רע"ג.12) נד, קרח בלקו"ת הובא ב. יז, לזח"א מק"מ ראה
ספ"ח.13) תשובה הל'
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גם  מובן ומזה עתה. גם שישנו ענין זהו אלא כלל, שייך אינו עתה ואילו בעתיד, רק יהי' זה שענין
עתה, העבודה שע"י כיון עתה, גם ישנו זה שענין - לבוא לעתיד כב"ש ההלכה לקביעת בנוגע בנדו"ד,

דלעת"ל. כב"ש דהלכה להענין באים הגלות, בזמן

בשבוע, ראשון יום מעלת שזוהי הנכנסין", "ימים לפי שדנין ב"ש שיטת קיימת עתה שגם ונמצא,
כל  את שכולל השבת , יום עם מיוחדת שייכות לו יש ולכן לבוא; העתידים השבוע ימי כל את שכולל

יצאו. שכבר השבוע ימי

ראשון: ביום נוספת מעלה ויש

הימים  את שכוללים ימים עוד ישנם לבוא, העתידים השבוע ימי כל את כולל ראשון שיום כשם
נקראים  שלכן השנה, ימי כל את שכולל ר"ה וכן החודש, ימי כל את שכולל ר"ח כמו לבוא, העתידים

"ראש" .14בשם

אחד" "יום גם שנקרא - ור"ה ר"ח לגבי אפילו ראשון, ביום מיוחדת מעלה יש שהי'15אבל "לפי ,
בעולמו" יחיד לבוא 16הקב"ה דלעתיד ומצב המעמד ע"ד שזהו באופן 17, בעולם אלקות גילוי יהי' שאז ,

מלבדו" עוד כמ"ש 18ש"אין בעולמו"), הזה 19("יחיד כעולם "לא אחד", ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום
ו  ה"י ביו"ד נכתב הזה, העולם הבא, אבל העולם נקרא"), אני נכתב כשאני ("לא דל"ת באל"ף נקרא

נקרא") אני נכתב ("כשאני ה"י" ביו"ד ונכתב ה"י ביו"ד נקרא אחד, כולו הבא אופן 20לעולם שבאותו ,
בגלוי. הקריאה גם תהי' שנכתב

בעומר. לל"ג זה הש"ק יום של המיוחדת השייכות מובן זה ומכל

***

כו'.·. למטרא עלמא צריכא הוי חדא זימנא כו' תניא בזהר איתא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

(במאמר ‚. לעיל להמבואר מלמטה 21בהמשך היא שתפלה לתורה, תפלה שבין החילוק אודות (
תפלה, ע"י זאת פועלים אם הגשמים בענין החילוק גם וזהו למטה, מלמעלה היא תורה ואילו למעלה,
אצל  שהי' כפי המטה, זיכוך ללא גם מלמעלה המשכה שהיא תורה, ע"י או למטה, האדם עבודת שהיא

המלחמה  לענין בנוגע הוא כן הנה - .22רשב"י
. עממין שבעה מלחמת זו - מצוה "מלחמת מלחמה: סוגי כמה יש שבכלל - ועזרת ובהקדמה .

הרמב"ם  (כמ"ש כו'" ישראל גבול להרחיב כדי - הרשות ו"מלחמת עליהם", שבא צר מיד ),23ישראל
כמ"ש  לבוא, לעתיד עממין.24וכמו עשר - וקדמוני קניזי קני ארץ גם גבולך", את אלקיך ה' ירחיב "ואם

בישראל" צבא יוצא "כל ע"י דלמטה, העבודה ע"י שנעשה מלחמה של ענין יש - גופא אבל 25ובזה ;
לה'" "מלחמה - הקב"ה ע"י שנעשה מלחמה של ענין גם מלחמה"26יש איש ש"ה' ,27.
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ובכ"מ.14) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ה.15) א, בראשית
ח.16) פ"ג, מב"ר - עה"פ פרש"י
במאמר 17) משנ"ת שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר זה בענין

בפסוק  ההתחלה בתוספת קרי"ס, ענין להבין ד"ה דאחש"פ
נשמחה  שם ברגל יעברו בנהר ליבשה ים "הפך ו) סו, (תהלים

ואילך). 337 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת בו"
לה.18) ד, ואתחנן
ט.19) יד, זכרי'

וש"נ.20) סע"א. נ, פסחים
(21416 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ב
ואילך).
(22) הימים ששת למלחמת בקשר ).l"endכנראה
רפ"ה.23) מלכים הל'
ובפרש"י.24) ח יט, שופטים פ'
ג.25) א, פרשתנו
בשלח.26) ס"פ
ג.27) טו, שם

f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

מ"ש  שמצד 28וע"ד בזה, הפירוש וכידוע קדוש", מחניך והי' גו' מחניך בקרב מתהלך אלקיך ה' "כי
הענין  כבר נעשה המטה, שמצד העבודה לפני עוד הנה מחניך", בקרב מתהלך אלקיך ש"ה' גופא זה

למטה. מלמעלה קדוש" מחניך ד"והי'

לגמרי:„. אחר באופן זה הרי - למעלה מצד נעשה המלחמה ענין שכאשר ומובן,
הרפואה, מענין ויובן

של- הו"ע המלחמה ענין גם דבר, של שלאמיתו נורמלי,ilegובהקדמה, במצב כי רפואה, הדורש
ומלואה" הארץ "לה' שהרי מלחמה, של לענין מקום כשיקויים 29אין לבוא, לעתיד בגילוי שיהי' (וכפי

מישהו 30היעוד  ישנו כאשר ורק כו'; לו הראוי החלק את אחד לכל נותן והקב"ה המלוכה"), לה' "והיתה
כו'. לנצח בכדי להלחם, השני הצד גם מוכרח אזי מלחמה, לערוך ורצונו כו', משוגע נורמלי, -שאינו

- בעצמו הקב"ה ע"י שבאה לרפואה ודם, בשר רופא ע"י מלמטה, שבאה רפואה בין חילוק שיש
נעשית  ואח"כ חולי, של ענין ישנו שלכתחילה באופן זה הרי ודם, בשר ע"י באה הרפואה שכאשר
גו' המחלה ש"כל באופן זה  הרי בעצמו, הקב"ה ע"י באה הרפואה כאשר משא"כ הרופא, ע"י הרפואה

רופאך" ה' אני כי עליך אשים חולי.31לא של ענין אין שמלכתחילה היינו, ,

בקרוב  יודפס (שמסתמא וארפא הוי' רפאני ד"ה הצ"צ של במאמר הבחיי 32וכמבואר דברי בביאור ,(
הפסוק  .33על בדגש אם כי הכתובים בכל מצאנוה לא ודם בבשר רפואה "כל ירפא": אבל "ורפא .

שכתוב  הוא ברפה, מצינו .34בהקב"ה וארפא ה' .רפאני רופאך ה' אני כי הרפואה . כי בזה, והטעם .
בנחת, הקב"ה של רפואה אבל המר, המשקה או הסם שיקבל והוא וטורח, צער ע"י אלא אינו ודם בבשר

. מבחי' הבאה ש"הרפואה הצ"צ, ומבאר כו'", כלל צער שם לרפואה אין (בניגוד ברפא היא רחמים .
. ומרים) קשים סממנים ע"י כו', והגבורה התוקף על שמורה דגש, שלא בבחי' לרוגז, רחמים שמקדים .

כלל" המחלה עליו .35יבוא

בעצמו. הקב"ה ע"י כשנעשית המלחמה, לענין בנוגע גם הוא כזה ובאופן

יותר: ובפרטיות

בידך" אלקיך ה' "ונתנו - האויב וביטול נצחון (א) עיקריים: ענינים שני יש למלחמה (ב)36בנוגע ,
איש" ממנו נפקד ש"לא מדין, במלחמת שהי' כפי בשלימות, יחזרו לצבא היוצאים .37שכל

צורך  אין שלמטה באופן אלו ענינים שני נעשים אזי הקב"ה, ע"י נעשה המלחמה ענין וכאשר
בפועל. במלחמה

תקשיב ‰. לבם ד"תכין הענין להיות צריך בעצמו, הקב"ה ע"י יהי' המלחמה שענין לפעול כדי אמנם,
.38אזנך"

ע"י  יהי' המלחמה שענין ומצב למעמד לבוא יכולים שעלֿידה מיוחדת מצוה גם יש לזה, ונוסף
בעצמו. הקב"ה

רז"ל  שאמרו שאע"פ - שבקלות 39ובהקדמה קלה אחת כו', תורה של במצוותי' ושוקל יושב תהא "לא
צריך  המצוה קיום - מיוחדות. סגולות להן שיש מצוות כמה מצינו מ"מ, כו'", שבחמורות חמורה ואחת
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טו.28) כג, תצא
א.2)9 כד, תהלים

בסופו.30) עובדי'
כו.31) טו, בשלח
גם 32) וראה ואילך. שנט ע' ח"א נ"ך באוה"ת לאח"ז נדפס

העתק  "מצו"ב שלז): ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג מכתב
כו'". הצ"צ אדמו"ר רשימת

יט.33) כא, משפטים

יד.34) יז, ירמי'
ואילך).35) שלז (ס"ע שם אג"ק גם ראה
תצא.36) ר"פ
מט.37) לא, מטות
יז.38) יו"ד, תהלים
ב.39) פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא ה"א. פ"א פאה ירושלמי

ועוד.



כי f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

גם  מובן ומזה עתה. גם שישנו ענין זהו אלא כלל, שייך אינו עתה ואילו בעתיד, רק יהי' זה שענין
עתה, העבודה שע"י כיון עתה, גם ישנו זה שענין - לבוא לעתיד כב"ש ההלכה לקביעת בנוגע בנדו"ד,

דלעת"ל. כב"ש דהלכה להענין באים הגלות, בזמן

בשבוע, ראשון יום מעלת שזוהי הנכנסין", "ימים לפי שדנין ב"ש שיטת קיימת עתה שגם ונמצא,
כל  את שכולל השבת , יום עם מיוחדת שייכות לו יש ולכן לבוא; העתידים השבוע ימי כל את שכולל

יצאו. שכבר השבוע ימי

ראשון: ביום נוספת מעלה ויש

הימים  את שכוללים ימים עוד ישנם לבוא, העתידים השבוע ימי כל את כולל ראשון שיום כשם
נקראים  שלכן השנה, ימי כל את שכולל ר"ה וכן החודש, ימי כל את שכולל ר"ח כמו לבוא, העתידים

"ראש" .14בשם

אחד" "יום גם שנקרא - ור"ה ר"ח לגבי אפילו ראשון, ביום מיוחדת מעלה יש שהי'15אבל "לפי ,
בעולמו" יחיד לבוא 16הקב"ה דלעתיד ומצב המעמד ע"ד שזהו באופן 17, בעולם אלקות גילוי יהי' שאז ,

מלבדו" עוד כמ"ש 18ש"אין בעולמו"), הזה 19("יחיד כעולם "לא אחד", ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום
ו  ה"י ביו"ד נכתב הזה, העולם הבא, אבל העולם נקרא"), אני נכתב כשאני ("לא דל"ת באל"ף נקרא

נקרא") אני נכתב ("כשאני ה"י" ביו"ד ונכתב ה"י ביו"ד נקרא אחד, כולו הבא אופן 20לעולם שבאותו ,
בגלוי. הקריאה גם תהי' שנכתב

בעומר. לל"ג זה הש"ק יום של המיוחדת השייכות מובן זה ומכל

***

כו'.·. למטרא עלמא צריכא הוי חדא זימנא כו' תניא בזהר איתא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

(במאמר ‚. לעיל להמבואר מלמטה 21בהמשך היא שתפלה לתורה, תפלה שבין החילוק אודות (
תפלה, ע"י זאת פועלים אם הגשמים בענין החילוק גם וזהו למטה, מלמעלה היא תורה ואילו למעלה,
אצל  שהי' כפי המטה, זיכוך ללא גם מלמעלה המשכה שהיא תורה, ע"י או למטה, האדם עבודת שהיא

המלחמה  לענין בנוגע הוא כן הנה - .22רשב"י
. עממין שבעה מלחמת זו - מצוה "מלחמת מלחמה: סוגי כמה יש שבכלל - ועזרת ובהקדמה .

הרמב"ם  (כמ"ש כו'" ישראל גבול להרחיב כדי - הרשות ו"מלחמת עליהם", שבא צר מיד ),23ישראל
כמ"ש  לבוא, לעתיד עממין.24וכמו עשר - וקדמוני קניזי קני ארץ גם גבולך", את אלקיך ה' ירחיב "ואם

בישראל" צבא יוצא "כל ע"י דלמטה, העבודה ע"י שנעשה מלחמה של ענין יש - גופא אבל 25ובזה ;
לה'" "מלחמה - הקב"ה ע"י שנעשה מלחמה של ענין גם מלחמה"26יש איש ש"ה' ,27.
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ובכ"מ.14) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ה.15) א, בראשית
ח.16) פ"ג, מב"ר - עה"פ פרש"י
במאמר 17) משנ"ת שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר זה בענין

בפסוק  ההתחלה בתוספת קרי"ס, ענין להבין ד"ה דאחש"פ
נשמחה  שם ברגל יעברו בנהר ליבשה ים "הפך ו) סו, (תהלים

ואילך). 337 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת בו"
לה.18) ד, ואתחנן
ט.19) יד, זכרי'

וש"נ.20) סע"א. נ, פסחים
(21416 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ואילך פ"ב
ואילך).
(22) הימים ששת למלחמת בקשר ).l"endכנראה
רפ"ה.23) מלכים הל'
ובפרש"י.24) ח יט, שופטים פ'
ג.25) א, פרשתנו
בשלח.26) ס"פ
ג.27) טו, שם

f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

מ"ש  שמצד 28וע"ד בזה, הפירוש וכידוע קדוש", מחניך והי' גו' מחניך בקרב מתהלך אלקיך ה' "כי
הענין  כבר נעשה המטה, שמצד העבודה לפני עוד הנה מחניך", בקרב מתהלך אלקיך ש"ה' גופא זה

למטה. מלמעלה קדוש" מחניך ד"והי'

לגמרי:„. אחר באופן זה הרי - למעלה מצד נעשה המלחמה ענין שכאשר ומובן,
הרפואה, מענין ויובן

של- הו"ע המלחמה ענין גם דבר, של שלאמיתו נורמלי,ilegובהקדמה, במצב כי רפואה, הדורש
ומלואה" הארץ "לה' שהרי מלחמה, של לענין מקום כשיקויים 29אין לבוא, לעתיד בגילוי שיהי' (וכפי

מישהו 30היעוד  ישנו כאשר ורק כו'; לו הראוי החלק את אחד לכל נותן והקב"ה המלוכה"), לה' "והיתה
כו'. לנצח בכדי להלחם, השני הצד גם מוכרח אזי מלחמה, לערוך ורצונו כו', משוגע נורמלי, -שאינו

- בעצמו הקב"ה ע"י שבאה לרפואה ודם, בשר רופא ע"י מלמטה, שבאה רפואה בין חילוק שיש
נעשית  ואח"כ חולי, של ענין ישנו שלכתחילה באופן זה הרי ודם, בשר ע"י באה הרפואה שכאשר
גו' המחלה ש"כל באופן זה  הרי בעצמו, הקב"ה ע"י באה הרפואה כאשר משא"כ הרופא, ע"י הרפואה

רופאך" ה' אני כי עליך אשים חולי.31לא של ענין אין שמלכתחילה היינו, ,

בקרוב  יודפס (שמסתמא וארפא הוי' רפאני ד"ה הצ"צ של במאמר הבחיי 32וכמבואר דברי בביאור ,(
הפסוק  .33על בדגש אם כי הכתובים בכל מצאנוה לא ודם בבשר רפואה "כל ירפא": אבל "ורפא .

שכתוב  הוא ברפה, מצינו .34בהקב"ה וארפא ה' .רפאני רופאך ה' אני כי הרפואה . כי בזה, והטעם .
בנחת, הקב"ה של רפואה אבל המר, המשקה או הסם שיקבל והוא וטורח, צער ע"י אלא אינו ודם בבשר

. מבחי' הבאה ש"הרפואה הצ"צ, ומבאר כו'", כלל צער שם לרפואה אין (בניגוד ברפא היא רחמים .
. ומרים) קשים סממנים ע"י כו', והגבורה התוקף על שמורה דגש, שלא בבחי' לרוגז, רחמים שמקדים .

כלל" המחלה עליו .35יבוא

בעצמו. הקב"ה ע"י כשנעשית המלחמה, לענין בנוגע גם הוא כזה ובאופן

יותר: ובפרטיות

בידך" אלקיך ה' "ונתנו - האויב וביטול נצחון (א) עיקריים: ענינים שני יש למלחמה (ב)36בנוגע ,
איש" ממנו נפקד ש"לא מדין, במלחמת שהי' כפי בשלימות, יחזרו לצבא היוצאים .37שכל

צורך  אין שלמטה באופן אלו ענינים שני נעשים אזי הקב"ה, ע"י נעשה המלחמה ענין וכאשר
בפועל. במלחמה

תקשיב ‰. לבם ד"תכין הענין להיות צריך בעצמו, הקב"ה ע"י יהי' המלחמה שענין לפעול כדי אמנם,
.38אזנך"

ע"י  יהי' המלחמה שענין ומצב למעמד לבוא יכולים שעלֿידה מיוחדת מצוה גם יש לזה, ונוסף
בעצמו. הקב"ה

רז"ל  שאמרו שאע"פ - שבקלות 39ובהקדמה קלה אחת כו', תורה של במצוותי' ושוקל יושב תהא "לא
צריך  המצוה קיום - מיוחדות. סגולות להן שיש מצוות כמה מצינו מ"מ, כו'", שבחמורות חמורה ואחת
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טו.28) כג, תצא
א.2)9 כד, תהלים

בסופו.30) עובדי'
כו.31) טו, בשלח
גם 32) וראה ואילך. שנט ע' ח"א נ"ך באוה"ת לאח"ז נדפס

העתק  "מצו"ב שלז): ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג מכתב
כו'". הצ"צ אדמו"ר רשימת

יט.33) כא, משפטים

יד.34) יז, ירמי'
ואילך).35) שלז (ס"ע שם אג"ק גם ראה
תצא.36) ר"פ
מט.37) לא, מטות
יז.38) יו"ד, תהלים
ב.39) פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא ה"א. פ"א פאה ירושלמי

ועוד.



f"kyz'dכב ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

אבל  וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר הברכה: וכנוסח הקב"ה, ציווי לקיים בשביל רק אמנם להיות
מיוחדות. סגולות אלו למצוות שיש היא  המציאות אעפ"כ,

כדלקמן. תפילין, מצות זו הרי - לעניננו ובנוגע

.Â בגמרא שנאמר 40איתא ימים, מאריך תפילין המניח "כל שם 41: עליהם שנושאין (אותם עליהם ה'
יחיו". בתפילין) ה'

ממנו  נפקד ד"לא הענין שיהי' כך, כו', יפגע לא בודאי ימים, לאריכות ההבטחה ישנה שכאשר ומובן,
איש".

וכמו  בפועל, במלחמה צורך שיש להיות יכול עדיין הרי איש", ממנו נפקד "לא כאשר גם אמנם,
איש". ממנו נפקד ש"לא באופן היתה  שהמלחמה אלא בפועל, מלחמה שהיתה במדין,

ברכות  במסכת הגמרא כדברי - תפילין במצות נוסף ענין ישנו "כתיב 42אך כי 43: הארץ עמי כל וראו
. ממך ויראו עליך נקרא ה' שבראש".שם תפילין אלו .

זאת, עוד אלא איש", ממנו נפקד ש"לא בלבד זו לא הנה ממך", ד"ויראו הענין נפעל שכאשר ומובן,
כלל. במלחמה צורך אין שלכתחילה כך, מיד. מתבטל שהאויב

.Ê:ולהעיר
לאח"ז. ולא התפילין, הנחת בשעת רק הוא ממך" ד"ויראו שהענין לומר מקום יש אבל,לכאורה

לאח"ז. גם ממך" ש"יראו פועלת עליך") נקרא ה' ("שם תפילין שהנחת אלא כן, אינו בפשטות הפירוש

כנען" יושבי כל נמוגו גו' מואב אילי אדום אלופי ש"נבהלו שפעלה סוף, ים בקריעת שרואים 44וכפי

כדברי  שנה, ארבעים לאחרי זמן, ריבוי לאחרי גם פעל אלא קרי"ס, של ברגע רק לא הי' זה שענין -
. מפניכם סוף ים מי את ה' הוביש אשר את "שמענו לבבנו"רחב: וימס וכי 45. עלינו אימתכם "נפלה ,

מפניכם" הארץ יושבי כל למרות 46נמוגו וזאת, כלל, במלחמה צורך ללא ממילא, בדרך שנתבטלו ועד ,
(שזוהי  מ"ת לפני יצי"מ, לאחרי מיד - לארץ הכניסה קודם זמן ריבוי היתה עצמו דקרי"ס שהמאורע

הזה" ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את ש"בהוציאך בנ"י שידעו כפי דיצי"מ, ).47התכלית

- ועי"ז עליך", נקרא ה' ש"שם יהודי שזהו רואה שהגוי פועלת תפילין שהנחת בנדו"ד, הוא וכן
לאח"ז. גם אלא מעשה, בשעת רק לא ממך", "ויראו

.Á:בזה ענין ועוד
בישראל" צבא ד"יוצא שהענין - ש"יוצאי 25ובהקדים שרואים כפי אחדות, של באופן להיות צריך

דן. שבט - שבהם לפחות ועד יהודה, שבט - שבהם מהמעולה השבטים, מכל היו צבא"

("ולא  ימים אריכות של (הענין בישראל צבא ליוצאי בנוגע תפילין הנחת של הפעולה שגם מובן ומזה
תפילין  מניח אחד יהודי שכאשר - אחדות של באופן היא ממך") ד"ויראו והענין איש"), ממנו נפקד

כו'. עליו להגן הזכות מועילה חבירו, של לזכותו

העולם  כל את לפטור אני "יכול שאמר כפי בנ"י, כל על בזכותו שהגין רשב"י, אצל שמצינו וע"ד
הדין" מן .48כולו

ענינו  - התורה שענין התורה, לפעולת התפלה פעולת שבין החילוק אודות (ס"ג) לעיל האמור וע"ד
כו'. האדם מצב נוגע לא ולכן למטה, מלמעלה הוא - רשב"י של

כמארז"ל  (אחדות), השלום ענין עם קשור התורה ענין שכללות גם לישראל 49ומה תורה "שכשניתנה
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(ובפרש"י).40) ואילך סע"א מד, מנחות
טז.41) לח, ישעי'
וש"נ.42) א. ו,
יו"ד.43) כח, תבוא
טו.44) טו, בשלח

יו"דֿיא.45) ב, יהושע
ט.46) שם,
יב.47) ג, שמות
ב.48) מה, סוכה
סע"א.49) קטז, זבחים

f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

. בהיכליהן רעדה אחזתן כוכבים עובדי [מלכי] וכל סופו, ועד העולם מסוף הולך קולו נתקבצו הי' .
. שמענו אשר ההמון קול מה לו, ואמרו הרשע, בלעם אצל לו כולם יש טובה חמדה להם, אמר .

. גנזיו בבית שנאמר (להקב"ה) לבניו, ליתנה וביקש ה'50. ואמרו כולם פתחו [מיד] יתן, לעמו עוז ה'
ועז"נ  בשלום", עמו את ושקטה".51יברך יראה "ארץ

.Ë לגמרי שיתבטלו באופן ממך" ד"ויראו הענין יהי' תפילין מצות קיום שע"י - העיקר והוא - ויה"ר
כלל, במלחמה צורך יהי' ולא

.52וכמ"ש  בארץ שלום שלום""ונתתי של חרב "אפילו בארצכם", תעבור לא וחרב רק 53. ולא ,
מאומה, מבנ"י ליטול יוכלו שלא ועאכו"כ במקומם, אפילו יתבטלו אלא ישראל, בשטח "בארצכם",

בעתם" גשמיכם מ"ונתתי החל - בפרשה האמורות הברכות כל קוממיות"54וכן אתכם "ואולך ועד ,55,
קומות"56זקופה""בקומה "שתי הפירוש גם וכן שבתורה 57, וסתים גליא לחיבור גם שרומז שעי"ז 58, ,

ההתקשרות  שלימות אורייתא.59נעשית ע"י קוב"ה עם דנש"י

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה, האמיתית לגאולה קרובה הכנה תהי' וזו

***

.Èש"כל (ס"ו) לעיל להמוזכר הלשון gipndבהמשך הוא שכן להעיר, יש ימים", מאריך תפילין
בטור  וכן הרמב"ם 60בגמרא, לשון אבל המניחן"), "כל61("כל של libxdהוא: ובשו"ע כו'", בתפילין

הזקן  "כל62רבינו :xidfd."'כו בהן
למאמר - בהמשך בא זה שמאמר לפי שזהו בפשטות לומר יש כו'", המניח "כל הגמרא לשון בנוגע

"כל gipnשלפנ"ז epi`yכל" הלשון כאן גם נאמר ולכן כו'", עובר ימים";gipndתפילין מאריך תפילין
ל  בנוגע ועד"ז בגמרא. אחרת גירסא לו היתה אולי - לרמב"ם כו'.ובנוגע הזקן רבינו

בנוגע  וכן "פוסק", בתור - הרמב"ם ללשון הגמרא לשון בין החילוק טעם לבאר המקום כאן ואין
אחרון". "פוסק בתור - הזקן רבינו  ללשון

.‡È רק הוא - בהן" "הזהיר או בתפילין" "הרגיל תפילין", "המניח בין הנ"ל החילוק אופן, ובכל
חילוקים. אין - ממך" ד"ויראו לענין בנוגע אבל ימים; לאריכות בנוגע

בפשטות: - בזה והביאור

בנוגע הוא ממך" ד"יראו הדרגות mieblהענין חילוקי להבחין יודע אינו שהגוי ומובן, הארץ", "עמי -
תפילין", "מניח רק הוא אם אחרות; מחשבות או קדושות מחשבות לו, היו מחשבות איזה יהודי, של
עמי  כל "וראו בו מתקיים אזי - תפילין" "מניח רק הוא אם בהן"; "זהיר או בתפילין" "רגיל גם או

ממך". ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ

ובין בינו הוא ימים דאריכות הענין של d"awdאבל דרגתו הקב"ה יודע מחשבות", "יודע ולהיותו ,
דרגות. חילוקי בזה יש ובמילא כאו"א,

בזה: והענין

וכדברי  טעג"), ("געשמאקע עריבות בהם שנרגשת באופן הם שהימים גם כוללת - ימים ַאריכות
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יא.50) כט, תהלים
יא.51) ד, ואתחנן עה"פ לועז מעם ילקוט וראה ט. עו, שם

יתרו. ר"פ והזהיר ספר
ו.52) כו, בחוקותי
ב.53) כב, תענית
ד.54) שם,
יג.55) שם,

עה"פ.56) פרש"י
א.57) עה, ב"ב
קלג.58) ע' חי"ג אג"ק גם ראה
א.59) עג, זח"ג ראה
סל"ז.60) או"ח
ספ"ד.61) תפילין הל'
ס"א.62) שם או"ח



כג f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

אבל  וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר הברכה: וכנוסח הקב"ה, ציווי לקיים בשביל רק אמנם להיות
מיוחדות. סגולות אלו למצוות שיש היא  המציאות אעפ"כ,

כדלקמן. תפילין, מצות זו הרי - לעניננו ובנוגע

.Â בגמרא שנאמר 40איתא ימים, מאריך תפילין המניח "כל שם 41: עליהם שנושאין (אותם עליהם ה'
יחיו". בתפילין) ה'

ממנו  נפקד ד"לא הענין שיהי' כך, כו', יפגע לא בודאי ימים, לאריכות ההבטחה ישנה שכאשר ומובן,
איש".

וכמו  בפועל, במלחמה צורך שיש להיות יכול עדיין הרי איש", ממנו נפקד "לא כאשר גם אמנם,
איש". ממנו נפקד ש"לא באופן היתה  שהמלחמה אלא בפועל, מלחמה שהיתה במדין,

ברכות  במסכת הגמרא כדברי - תפילין במצות נוסף ענין ישנו "כתיב 42אך כי 43: הארץ עמי כל וראו
. ממך ויראו עליך נקרא ה' שבראש".שם תפילין אלו .

זאת, עוד אלא איש", ממנו נפקד ש"לא בלבד זו לא הנה ממך", ד"ויראו הענין נפעל שכאשר ומובן,
כלל. במלחמה צורך אין שלכתחילה כך, מיד. מתבטל שהאויב

.Ê:ולהעיר
לאח"ז. ולא התפילין, הנחת בשעת רק הוא ממך" ד"ויראו שהענין לומר מקום יש אבל,לכאורה

לאח"ז. גם ממך" ש"יראו פועלת עליך") נקרא ה' ("שם תפילין שהנחת אלא כן, אינו בפשטות הפירוש

כנען" יושבי כל נמוגו גו' מואב אילי אדום אלופי ש"נבהלו שפעלה סוף, ים בקריעת שרואים 44וכפי

כדברי  שנה, ארבעים לאחרי זמן, ריבוי לאחרי גם פעל אלא קרי"ס, של ברגע רק לא הי' זה שענין -
. מפניכם סוף ים מי את ה' הוביש אשר את "שמענו לבבנו"רחב: וימס וכי 45. עלינו אימתכם "נפלה ,

מפניכם" הארץ יושבי כל למרות 46נמוגו וזאת, כלל, במלחמה צורך ללא ממילא, בדרך שנתבטלו ועד ,
(שזוהי  מ"ת לפני יצי"מ, לאחרי מיד - לארץ הכניסה קודם זמן ריבוי היתה עצמו דקרי"ס שהמאורע

הזה" ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את ש"בהוציאך בנ"י שידעו כפי דיצי"מ, ).47התכלית

- ועי"ז עליך", נקרא ה' ש"שם יהודי שזהו רואה שהגוי פועלת תפילין שהנחת בנדו"ד, הוא וכן
לאח"ז. גם אלא מעשה, בשעת רק לא ממך", "ויראו

.Á:בזה ענין ועוד
בישראל" צבא ד"יוצא שהענין - ש"יוצאי 25ובהקדים שרואים כפי אחדות, של באופן להיות צריך

דן. שבט - שבהם לפחות ועד יהודה, שבט - שבהם מהמעולה השבטים, מכל היו צבא"

("ולא  ימים אריכות של (הענין בישראל צבא ליוצאי בנוגע תפילין הנחת של הפעולה שגם מובן ומזה
תפילין  מניח אחד יהודי שכאשר - אחדות של באופן היא ממך") ד"ויראו והענין איש"), ממנו נפקד

כו'. עליו להגן הזכות מועילה חבירו, של לזכותו

העולם  כל את לפטור אני "יכול שאמר כפי בנ"י, כל על בזכותו שהגין רשב"י, אצל שמצינו וע"ד
הדין" מן .48כולו

ענינו  - התורה שענין התורה, לפעולת התפלה פעולת שבין החילוק אודות (ס"ג) לעיל האמור וע"ד
כו'. האדם מצב נוגע לא ולכן למטה, מלמעלה הוא - רשב"י של

כמארז"ל  (אחדות), השלום ענין עם קשור התורה ענין שכללות גם לישראל 49ומה תורה "שכשניתנה
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(ובפרש"י).40) ואילך סע"א מד, מנחות
טז.41) לח, ישעי'
וש"נ.42) א. ו,
יו"ד.43) כח, תבוא
טו.44) טו, בשלח

יו"דֿיא.45) ב, יהושע
ט.46) שם,
יב.47) ג, שמות
ב.48) מה, סוכה
סע"א.49) קטז, זבחים

f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

. בהיכליהן רעדה אחזתן כוכבים עובדי [מלכי] וכל סופו, ועד העולם מסוף הולך קולו נתקבצו הי' .
. שמענו אשר ההמון קול מה לו, ואמרו הרשע, בלעם אצל לו כולם יש טובה חמדה להם, אמר .

. גנזיו בבית שנאמר (להקב"ה) לבניו, ליתנה וביקש ה'50. ואמרו כולם פתחו [מיד] יתן, לעמו עוז ה'
ועז"נ  בשלום", עמו את ושקטה".51יברך יראה "ארץ

.Ë לגמרי שיתבטלו באופן ממך" ד"ויראו הענין יהי' תפילין מצות קיום שע"י - העיקר והוא - ויה"ר
כלל, במלחמה צורך יהי' ולא

.52וכמ"ש  בארץ שלום שלום""ונתתי של חרב "אפילו בארצכם", תעבור לא וחרב רק 53. ולא ,
מאומה, מבנ"י ליטול יוכלו שלא ועאכו"כ במקומם, אפילו יתבטלו אלא ישראל, בשטח "בארצכם",

בעתם" גשמיכם מ"ונתתי החל - בפרשה האמורות הברכות כל קוממיות"54וכן אתכם "ואולך ועד ,55,
קומות"56זקופה""בקומה "שתי הפירוש גם וכן שבתורה 57, וסתים גליא לחיבור גם שרומז שעי"ז 58, ,

ההתקשרות  שלימות אורייתא.59נעשית ע"י קוב"ה עם דנש"י

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה, האמיתית לגאולה קרובה הכנה תהי' וזו

***

.Èש"כל (ס"ו) לעיל להמוזכר הלשון gipndבהמשך הוא שכן להעיר, יש ימים", מאריך תפילין
בטור  וכן הרמב"ם 60בגמרא, לשון אבל המניחן"), "כל61("כל של libxdהוא: ובשו"ע כו'", בתפילין

הזקן  "כל62רבינו :xidfd."'כו בהן
למאמר - בהמשך בא זה שמאמר לפי שזהו בפשטות לומר יש כו'", המניח "כל הגמרא לשון בנוגע

"כל gipnשלפנ"ז epi`yכל" הלשון כאן גם נאמר ולכן כו'", עובר ימים";gipndתפילין מאריך תפילין
ל  בנוגע ועד"ז בגמרא. אחרת גירסא לו היתה אולי - לרמב"ם כו'.ובנוגע הזקן רבינו

בנוגע  וכן "פוסק", בתור - הרמב"ם ללשון הגמרא לשון בין החילוק טעם לבאר המקום כאן ואין
אחרון". "פוסק בתור - הזקן רבינו  ללשון

.‡È רק הוא - בהן" "הזהיר או בתפילין" "הרגיל תפילין", "המניח בין הנ"ל החילוק אופן, ובכל
חילוקים. אין - ממך" ד"ויראו לענין בנוגע אבל ימים; לאריכות בנוגע

בפשטות: - בזה והביאור

בנוגע הוא ממך" ד"יראו הדרגות mieblהענין חילוקי להבחין יודע אינו שהגוי ומובן, הארץ", "עמי -
תפילין", "מניח רק הוא אם אחרות; מחשבות או קדושות מחשבות לו, היו מחשבות איזה יהודי, של
עמי  כל "וראו בו מתקיים אזי - תפילין" "מניח רק הוא אם בהן"; "זהיר או בתפילין" "רגיל גם או

ממך". ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ

ובין בינו הוא ימים דאריכות הענין של d"awdאבל דרגתו הקב"ה יודע מחשבות", "יודע ולהיותו ,
דרגות. חילוקי בזה יש ובמילא כאו"א,

בזה: והענין

וכדברי  טעג"), ("געשמאקע עריבות בהם שנרגשת באופן הם שהימים גם כוללת - ימים ַאריכות
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יא.50) כט, תהלים
יא.51) ד, ואתחנן עה"פ לועז מעם ילקוט וראה ט. עו, שם

יתרו. ר"פ והזהיר ספר
ו.52) כו, בחוקותי
ב.53) כב, תענית
ד.54) שם,
יג.55) שם,

עה"פ.56) פרש"י
א.57) עה, ב"ב
קלג.58) ע' חי"ג אג"ק גם ראה
א.59) עג, זח"ג ראה
סל"ז.60) או"ח
ספ"ד.61) תפילין הל'
ס"א.62) שם או"ח



f"kyz'dכד ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

ליעּפלער  יקותיאל ר' יארן"63החסיד ּפויערשע מיט ניט "אבער ימים: לאריכות שנים 64בנוגע אם כי , ָָ
"שלם  והחושים, האברים בכל שלימות של ובאופן יארן"), ("חסידישע כו' החסידות ברוח חיים של

בתורתו" שלם כו' ברוחניות,65בגופו והן בגשמיות הן ,

בארץ"- אחד "גוי בנ"י, אצל ביחד,66שהרי באים והרוחניות הגשמיות ,

לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה - תפילין במצות העיקריות 67וכמודגש מהדוגמאות שזוהי -
חסידות  בדרושי גשמי,68שהובאו בקלף ותפילין גשמי בצמר ציצית בגשמיות: במצוות להתלבשות בנוגע

זה  וענין כו'. והדיו הקלף גשמיות עם המצוה רוחניות של החיבור נעשה תפילין מצות שע"י והיינו,
הדבר  עצם על מורה בתורה שם (שהרי "תפילין" בשם גם חיבור 69מודגש מלשון - "נפתולי 70) כמו ,

נפתלתי" גשמיות.71אלקים עם אלקות של החיבור שזהו ,

אחת, פעם תפילין בהנחת די לא ימים, אריכות של בענין ה' לברכת לזכות שכדי מובן, ומזה

יכול - עדיין אבל כו', מתבטל שהאויב ממך", ד"ויראו הענין אמנם פועלת אחת פעם תפילין הנחת
לא  הוא ("נודנע"); משעממים ימים אלא כו', עריבות של באופן אינם שלו שהימים ומצב מעמד להיות

כו' הזולת עם לעשות מה יודע שאינו וכ"ש עצמו, עם לעשות מה -יודע

הוה, לשון תפילין", המניח "כל בלשון גם וכמודגש ביומו, יום מידי תפילין בהנחת צורך יש אלא
בהן". ו"הזהיר בתפילין" ל"הרגיל ועד ויום, יום בכל תפילין שמניח היינו,

.·È הוראה מלשון התורה, עניני ככל אלא קאתינא, לדרשה ממש:72ולא בפועל לבוא צריך ענין שכל ,
יהודים  של גדול הכי מספר על ולפעול ביותר להשתדל יש הקדושה, בארצנו ההוה מצב עם בקשר

סגולה יש תפילין שבמצות כיון - הידור של לאופן ועד וכשרות בדוקות תפילין, לצאת שיניחו מיוחדת
הארץ  עמי כל  ו"ראו ימים", מאריך תפילין המניח ש"כל לעיל, כאמור ההוה, שבמצב מהקשיים בשלום

. ממך ויראו עליך נקרא ה' שם שבראש".כי תפילין אלו .

חז"ל - מדרשת כמובן יד, של תפילין גם כולל שבראש" "תפילין קרא 73והרי לטוטפת 74"אמר והיו
תש"י. הנחת לפנ"ז כבר צ"ל תש"ר מניחים שכאשר והיינו, שתים", יהו עיניך שבין זמן כל עיניך, בין
של  דתפילין הענין תוכן שזהו ("נשמע"), וההשגה ההבנה ענין ישנו שכאשר הענינים, בפנימיות וכמו

y`x דתפילין הענין תוכן שזהו כו'), תחילה להבין שרוצה באופן (ולא המעשה ענין ישנו לפנ"ז כבר הנה ,
ד"נשמע".ciשל להענין באים ד"נעשה" הענין וע"י לאחרי ודוקא ,

לבב  ובטוב בשמחה להיות צריך שקיומם שבתורה המצוות ככל שמחה, מתוך - זה ,75וכל

גדר  פורץ בגשמיות 76ושמחה המבלבלים וגבולים המיצרים כל וביטול הגדרים, כל פריצת -
הרמב"ם  (וכמ"ש מנוחה מתוך בתומ"צ לעסוק שיוכלו כדי והנביאים 77וברוחניות, החכמים נתאוו "לא

. המשיח בשלום"ימות ("פדה ושלום וחכמתה") בתורה פנויין שיהיו כדי אלא .78,(

. שכולו "ליום שבאים מנוחה"ועד יהי 79. כן אמן ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת ,
רצון.

***
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ע'63) ח"ו מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .103 ע' תש"ב סה"ש
- מנחם תורת גם וראה חשון). ו יום" ב"היום (נעתק שלד

.270 ע' חמ"ה התוועדויות
איכר.=64) של חיים שנות
יח.65) לג, וישלח עה"ת בפרש"י הובא סע"ב. לג, שבת
ועוד.66) כג. ז, שמואלֿב
וש"נ.67) א. לה, קידושין
ובכ"מ.68) ג. ו, ואתחנן לקו"ת - לדוגמא - ראה
ובכ"מ.69) פ"א. שעהיוה"א תניא ראה
ובכ"מ.70) ב. לה, מקץ תו"א ראה

ובפרש"י.71) ח ל, ויצא
(בשם 72) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
א.73) לו, מנחות
ח.74) ו, ואתחנן
ובכ"מ.75) פכ"ו. תניא בסופן. לולב הל' רמב"ם ראה
ועוד.76) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
מלכים.77) הל' סוף
יט.78) נה, תהלים
בסופה.79) תמיד

f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

.‚È חב"ד נשי של ("קאנווענשאן") הכינוס אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר על 80כ"ק אותן ושיבח , ָָ
כו' בחריצות כו'.81עבודתן בהצלחה ובירכן ,

***

.„È רש"י בפירושי והסתירות השינויים "ומהו 82ביאור אותו", "ושרתו הלוים: לעבודת בנוגע
. זר יקרב שלא עליו המקדש ששמירת לפי משמרתו, את ושמרו אותם השירות, מסייעין הללו והלוים .

. עליו ממונה שהאדם מנוי "כל משמרתו", את "ושמרו בני כו'", משמרת "ואת כו'", משמרת קרוי .
לוקחים  לפיכך בשליחותם, תחתיהם באים שהלוים אלא המקדש, לצרכי זקוקים היו "שכולם ישראל",
לכך  נבדלו העדה כל משאר כלומר ישראל, בני מתוך "כמו ישראל", בני "מאת בשכרן", המעשרות מהם
שוכרין  ישראל "שיהיו ישראל", בני "מתוך בהן", זכיתי "מהיכן לקחתי", הנה "ואני כו'", המקום בגזרת
רק  שהיא (שלילה), זרים מכניסת שמירה (א) הלוים: בעבודת סוגים ב' שיש - וכו'" שלי לשירות אותן
ישראל  כל של בשליחותם עצמם, הלוים חובת שהיא (חיוב), עצמו המשכן צרכי (ב) לכהנים, סיוע בתור

"מי e`ky"`(כיון זאת, לולי שהרי הלוים, לעבודת שייך עבדינן 83("כולן") מצינן לא דאנן מידי איכא
עבדי" מצי (השלוחים) ואילך.84ואינהו 9 ע' חי"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - (

***

.ÂË התורה קבלת השבועות, לחג ההכנה אודות גם בשבת 85דובר שמתחילה ובפנימיות, בשמחה
תליתאי" "אוריאן עם הקשור תליתאי" "ירחא השלישי", "חודש סיון, חודש הענין 86מברכים ובסיום .

זקופה", "בקומה בנ"י ועמידת מחריד", ואין ושכבתם בארץ שלום ד"ונתתי הענין את עוה"פ הזכיר
ראש" את ד"נשא .87באופן
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שלד 80) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג מכתב גם ראה
- מנחם (תורת אייר כ"ה נשא, פ' א' יום ושיחת ואילך),
ובנות  נשי של השנתי לכינוס - ואילך) 436 ע' חמ"ט התוועדויות

חב"ד.
שילכו 81) הצעתי - עתה שישנים ולאלו בבתֿשחוק: באמרו,

נשים, כו"כ שיושבות ויראו ה"קאנווענשאן", של להרישום ָָמחר
וילמדו  לרגע, להירדם מבלי שעות כו"כ שעובדות תירבנה, כן
מ"ש  (ע"ד מהנשים ללמוד האנשים יצטרכו שלא ויה"ר מהן.
הנהגתם  ישנו אלא כב)), לה, (ויקהל הנשים" על האנשים "ויבואו

מהם. ללמוד יוכלו שהנשים ועד כו',
וֿיב.82) ג,
וש"נ.83) ב. כג, קידושין
(תורת 84) סי"ב בהעלותך ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

.(88 ע' נ כרך התוועדויות - מנחם
לאומות 85) שנאה "שירדה סיני", "הר של ענינו גם נזכר

ואילך). סע"א פט, (שבת העולם"
א.86) פח, שבת
נשא.87) ר"פ
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.‚È חב"ד נשי של ("קאנווענשאן") הכינוס אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר על 80כ"ק אותן ושיבח , ָָ
כו' בחריצות כו'.81עבודתן בהצלחה ובירכן ,

***

.„È רש"י בפירושי והסתירות השינויים "ומהו 82ביאור אותו", "ושרתו הלוים: לעבודת בנוגע
. זר יקרב שלא עליו המקדש ששמירת לפי משמרתו, את ושמרו אותם השירות, מסייעין הללו והלוים .

. עליו ממונה שהאדם מנוי "כל משמרתו", את "ושמרו בני כו'", משמרת "ואת כו'", משמרת קרוי .
לוקחים  לפיכך בשליחותם, תחתיהם באים שהלוים אלא המקדש, לצרכי זקוקים היו "שכולם ישראל",
לכך  נבדלו העדה כל משאר כלומר ישראל, בני מתוך "כמו ישראל", בני "מאת בשכרן", המעשרות מהם
שוכרין  ישראל "שיהיו ישראל", בני "מתוך בהן", זכיתי "מהיכן לקחתי", הנה "ואני כו'", המקום בגזרת
רק  שהיא (שלילה), זרים מכניסת שמירה (א) הלוים: בעבודת סוגים ב' שיש - וכו'" שלי לשירות אותן
ישראל  כל של בשליחותם עצמם, הלוים חובת שהיא (חיוב), עצמו המשכן צרכי (ב) לכהנים, סיוע בתור

"מי e`ky"`(כיון זאת, לולי שהרי הלוים, לעבודת שייך עבדינן 83("כולן") מצינן לא דאנן מידי איכא
עבדי" מצי (השלוחים) ואילך.84ואינהו 9 ע' חי"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - (

***

.ÂË התורה קבלת השבועות, לחג ההכנה אודות גם בשבת 85דובר שמתחילה ובפנימיות, בשמחה
תליתאי" "אוריאן עם הקשור תליתאי" "ירחא השלישי", "חודש סיון, חודש הענין 86מברכים ובסיום .

זקופה", "בקומה בנ"י ועמידת מחריד", ואין ושכבתם בארץ שלום ד"ונתתי הענין את עוה"פ הזכיר
ראש" את ד"נשא .87באופן
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שלד 80) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג מכתב גם ראה
- מנחם (תורת אייר כ"ה נשא, פ' א' יום ושיחת ואילך),
ובנות  נשי של השנתי לכינוס - ואילך) 436 ע' חמ"ט התוועדויות

חב"ד.
שילכו 81) הצעתי - עתה שישנים ולאלו בבתֿשחוק: באמרו,

נשים, כו"כ שיושבות ויראו ה"קאנווענשאן", של להרישום ָָמחר
וילמדו  לרגע, להירדם מבלי שעות כו"כ שעובדות תירבנה, כן
מ"ש  (ע"ד מהנשים ללמוד האנשים יצטרכו שלא ויה"ר מהן.
הנהגתם  ישנו אלא כב)), לה, (ויקהל הנשים" על האנשים "ויבואו

מהם. ללמוד יוכלו שהנשים ועד כו',
וֿיב.82) ג,
וש"נ.83) ב. כג, קידושין
(תורת 84) סי"ב בהעלותך ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

.(88 ע' נ כרך התוועדויות - מנחם
לאומות 85) שנאה "שירדה סיני", "הר של ענינו גם נזכר

ואילך). סע"א פט, (שבת העולם"
א.86) פח, שבת
נשא.87) ר"פ



כה f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

ליעּפלער  יקותיאל ר' יארן"63החסיד ּפויערשע מיט ניט "אבער ימים: לאריכות שנים 64בנוגע אם כי , ָָ
"שלם  והחושים, האברים בכל שלימות של ובאופן יארן"), ("חסידישע כו' החסידות ברוח חיים של

בתורתו" שלם כו' ברוחניות,65בגופו והן בגשמיות הן ,

בארץ"- אחד "גוי בנ"י, אצל ביחד,66שהרי באים והרוחניות הגשמיות ,

לתפילין" כולה התורה כל "הוקשה - תפילין במצות העיקריות 67וכמודגש מהדוגמאות שזוהי -
חסידות  בדרושי גשמי,68שהובאו בקלף ותפילין גשמי בצמר ציצית בגשמיות: במצוות להתלבשות בנוגע

זה  וענין כו'. והדיו הקלף גשמיות עם המצוה רוחניות של החיבור נעשה תפילין מצות שע"י והיינו,
הדבר  עצם על מורה בתורה שם (שהרי "תפילין" בשם גם חיבור 69מודגש מלשון - "נפתולי 70) כמו ,

נפתלתי" גשמיות.71אלקים עם אלקות של החיבור שזהו ,

אחת, פעם תפילין בהנחת די לא ימים, אריכות של בענין ה' לברכת לזכות שכדי מובן, ומזה

יכול - עדיין אבל כו', מתבטל שהאויב ממך", ד"ויראו הענין אמנם פועלת אחת פעם תפילין הנחת
לא  הוא ("נודנע"); משעממים ימים אלא כו', עריבות של באופן אינם שלו שהימים ומצב מעמד להיות

כו' הזולת עם לעשות מה יודע שאינו וכ"ש עצמו, עם לעשות מה -יודע

הוה, לשון תפילין", המניח "כל בלשון גם וכמודגש ביומו, יום מידי תפילין בהנחת צורך יש אלא
בהן". ו"הזהיר בתפילין" ל"הרגיל ועד ויום, יום בכל תפילין שמניח היינו,

.·È הוראה מלשון התורה, עניני ככל אלא קאתינא, לדרשה ממש:72ולא בפועל לבוא צריך ענין שכל ,
יהודים  של גדול הכי מספר על ולפעול ביותר להשתדל יש הקדושה, בארצנו ההוה מצב עם בקשר

סגולה יש תפילין שבמצות כיון - הידור של לאופן ועד וכשרות בדוקות תפילין, לצאת שיניחו מיוחדת
הארץ  עמי כל  ו"ראו ימים", מאריך תפילין המניח ש"כל לעיל, כאמור ההוה, שבמצב מהקשיים בשלום

. ממך ויראו עליך נקרא ה' שם שבראש".כי תפילין אלו .

חז"ל - מדרשת כמובן יד, של תפילין גם כולל שבראש" "תפילין קרא 73והרי לטוטפת 74"אמר והיו
תש"י. הנחת לפנ"ז כבר צ"ל תש"ר מניחים שכאשר והיינו, שתים", יהו עיניך שבין זמן כל עיניך, בין
של  דתפילין הענין תוכן שזהו ("נשמע"), וההשגה ההבנה ענין ישנו שכאשר הענינים, בפנימיות וכמו

y`x דתפילין הענין תוכן שזהו כו'), תחילה להבין שרוצה באופן (ולא המעשה ענין ישנו לפנ"ז כבר הנה ,
ד"נשמע".ciשל להענין באים ד"נעשה" הענין וע"י לאחרי ודוקא ,

לבב  ובטוב בשמחה להיות צריך שקיומם שבתורה המצוות ככל שמחה, מתוך - זה ,75וכל

גדר  פורץ בגשמיות 76ושמחה המבלבלים וגבולים המיצרים כל וביטול הגדרים, כל פריצת -
הרמב"ם  (וכמ"ש מנוחה מתוך בתומ"צ לעסוק שיוכלו כדי והנביאים 77וברוחניות, החכמים נתאוו "לא

. המשיח בשלום"ימות ("פדה ושלום וחכמתה") בתורה פנויין שיהיו כדי אלא .78,(

. שכולו "ליום שבאים מנוחה"ועד יהי 79. כן אמן ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת ,
רצון.

***
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ע'63) ח"ו מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .103 ע' תש"ב סה"ש
- מנחם תורת גם וראה חשון). ו יום" ב"היום (נעתק שלד

.270 ע' חמ"ה התוועדויות
איכר.=64) של חיים שנות
יח.65) לג, וישלח עה"ת בפרש"י הובא סע"ב. לג, שבת
ועוד.66) כג. ז, שמואלֿב
וש"נ.67) א. לה, קידושין
ובכ"מ.68) ג. ו, ואתחנן לקו"ת - לדוגמא - ראה
ובכ"מ.69) פ"א. שעהיוה"א תניא ראה
ובכ"מ.70) ב. לה, מקץ תו"א ראה

ובפרש"י.71) ח ל, ויצא
(בשם 72) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
א.73) לו, מנחות
ח.74) ו, ואתחנן
ובכ"מ.75) פכ"ו. תניא בסופן. לולב הל' רמב"ם ראה
ועוד.76) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
מלכים.77) הל' סוף
יט.78) נה, תהלים
בסופה.79) תמיד

f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

.‚È חב"ד נשי של ("קאנווענשאן") הכינוס אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר על 80כ"ק אותן ושיבח , ָָ
כו' בחריצות כו'.81עבודתן בהצלחה ובירכן ,

***

.„È רש"י בפירושי והסתירות השינויים "ומהו 82ביאור אותו", "ושרתו הלוים: לעבודת בנוגע
. זר יקרב שלא עליו המקדש ששמירת לפי משמרתו, את ושמרו אותם השירות, מסייעין הללו והלוים .

. עליו ממונה שהאדם מנוי "כל משמרתו", את "ושמרו בני כו'", משמרת "ואת כו'", משמרת קרוי .
לוקחים  לפיכך בשליחותם, תחתיהם באים שהלוים אלא המקדש, לצרכי זקוקים היו "שכולם ישראל",
לכך  נבדלו העדה כל משאר כלומר ישראל, בני מתוך "כמו ישראל", בני "מאת בשכרן", המעשרות מהם
שוכרין  ישראל "שיהיו ישראל", בני "מתוך בהן", זכיתי "מהיכן לקחתי", הנה "ואני כו'", המקום בגזרת
רק  שהיא (שלילה), זרים מכניסת שמירה (א) הלוים: בעבודת סוגים ב' שיש - וכו'" שלי לשירות אותן
ישראל  כל של בשליחותם עצמם, הלוים חובת שהיא (חיוב), עצמו המשכן צרכי (ב) לכהנים, סיוע בתור

"מי e`ky"`(כיון זאת, לולי שהרי הלוים, לעבודת שייך עבדינן 83("כולן") מצינן לא דאנן מידי איכא
עבדי" מצי (השלוחים) ואילך.84ואינהו 9 ע' חי"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - (

***

.ÂË התורה קבלת השבועות, לחג ההכנה אודות גם בשבת 85דובר שמתחילה ובפנימיות, בשמחה
תליתאי" "אוריאן עם הקשור תליתאי" "ירחא השלישי", "חודש סיון, חודש הענין 86מברכים ובסיום .

זקופה", "בקומה בנ"י ועמידת מחריד", ואין ושכבתם בארץ שלום ד"ונתתי הענין את עוה"פ הזכיר
ראש" את ד"נשא .87באופן
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שלד 80) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג מכתב גם ראה
- מנחם (תורת אייר כ"ה נשא, פ' א' יום ושיחת ואילך),
ובנות  נשי של השנתי לכינוס - ואילך) 436 ע' חמ"ט התוועדויות

חב"ד.
שילכו 81) הצעתי - עתה שישנים ולאלו בבתֿשחוק: באמרו,

נשים, כו"כ שיושבות ויראו ה"קאנווענשאן", של להרישום ָָמחר
וילמדו  לרגע, להירדם מבלי שעות כו"כ שעובדות תירבנה, כן
מ"ש  (ע"ד מהנשים ללמוד האנשים יצטרכו שלא ויה"ר מהן.
הנהגתם  ישנו אלא כב)), לה, (ויקהל הנשים" על האנשים "ויבואו

מהם. ללמוד יוכלו שהנשים ועד כו',
וֿיב.82) ג,
וש"נ.83) ב. כג, קידושין
(תורת 84) סי"ב בהעלותך ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

.(88 ע' נ כרך התוועדויות - מנחם
לאומות 85) שנאה "שירדה סיני", "הר של ענינו גם נזכר

ואילך). סע"א פט, (שבת העולם"
א.86) פח, שבת
נשא.87) ר"פ

f"kyz'd ,oeiq g"dan ,xacna t"y zgiy

.‚È חב"ד נשי של ("קאנווענשאן") הכינוס אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר על 80כ"ק אותן ושיבח , ָָ
כו' בחריצות כו'.81עבודתן בהצלחה ובירכן ,

***

.„È רש"י בפירושי והסתירות השינויים "ומהו 82ביאור אותו", "ושרתו הלוים: לעבודת בנוגע
. זר יקרב שלא עליו המקדש ששמירת לפי משמרתו, את ושמרו אותם השירות, מסייעין הללו והלוים .

. עליו ממונה שהאדם מנוי "כל משמרתו", את "ושמרו בני כו'", משמרת "ואת כו'", משמרת קרוי .
לוקחים  לפיכך בשליחותם, תחתיהם באים שהלוים אלא המקדש, לצרכי זקוקים היו "שכולם ישראל",
לכך  נבדלו העדה כל משאר כלומר ישראל, בני מתוך "כמו ישראל", בני "מאת בשכרן", המעשרות מהם
שוכרין  ישראל "שיהיו ישראל", בני "מתוך בהן", זכיתי "מהיכן לקחתי", הנה "ואני כו'", המקום בגזרת
רק  שהיא (שלילה), זרים מכניסת שמירה (א) הלוים: בעבודת סוגים ב' שיש - וכו'" שלי לשירות אותן
ישראל  כל של בשליחותם עצמם, הלוים חובת שהיא (חיוב), עצמו המשכן צרכי (ב) לכהנים, סיוע בתור

"מי e`ky"`(כיון זאת, לולי שהרי הלוים, לעבודת שייך עבדינן 83("כולן") מצינן לא דאנן מידי איכא
עבדי" מצי (השלוחים) ואילך.84ואינהו 9 ע' חי"ג בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - (

***

.ÂË התורה קבלת השבועות, לחג ההכנה אודות גם בשבת 85דובר שמתחילה ובפנימיות, בשמחה
תליתאי" "אוריאן עם הקשור תליתאי" "ירחא השלישי", "חודש סיון, חודש הענין 86מברכים ובסיום .

זקופה", "בקומה בנ"י ועמידת מחריד", ואין ושכבתם בארץ שלום ד"ונתתי הענין את עוה"פ הזכיר
ראש" את ד"נשא .87באופן
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שלד 80) ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה בעומר ל"ג מכתב גם ראה
- מנחם (תורת אייר כ"ה נשא, פ' א' יום ושיחת ואילך),
ובנות  נשי של השנתי לכינוס - ואילך) 436 ע' חמ"ט התוועדויות

חב"ד.
שילכו 81) הצעתי - עתה שישנים ולאלו בבתֿשחוק: באמרו,

נשים, כו"כ שיושבות ויראו ה"קאנווענשאן", של להרישום ָָמחר
וילמדו  לרגע, להירדם מבלי שעות כו"כ שעובדות תירבנה, כן
מ"ש  (ע"ד מהנשים ללמוד האנשים יצטרכו שלא ויה"ר מהן.
הנהגתם  ישנו אלא כב)), לה, (ויקהל הנשים" על האנשים "ויבואו

מהם. ללמוד יוכלו שהנשים ועד כו',
וֿיב.82) ג,
וש"נ.83) ב. כג, קידושין
(תורת 84) סי"ב בהעלותך ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

.(88 ע' נ כרך התוועדויות - מנחם
לאומות 85) שנאה "שירדה סיני", "הר של ענינו גם נזכר

ואילך). סע"א פט, (שבת העולם"
א.86) פח, שבת
נשא.87) ר"פ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

מרת שרה תחי'

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי הפ"ש על ידי מר ומרת אלתר חיים כהן שיחיו, שבודאי יחזירו פ"ש.

ות"ח ג"כ בעד שימת לבבה לשלוח על ידם כוס קידוש כסף. ובודאי מסרו שבהתאם למנהגי על 

יסוד הכתוב שונא מתנות יחי' בקשתי למסור תמורתו.

והשי"ת יברכה באורך ימים ושנים טובות, להמשיך בפעולותי' הטובות מתוך בריאות ושמחה 

וטוב לבב.

בברכה לבשורות טובות.



כו

xacna zyxt zegiy ihewl יג כרך

הפסוק ‡. לבית 1על באתת דגלו על "איש
מועד  לאהל סביב מנגד ישראל בני יחנו אבתם
ומפרש: "מנגד" תיבת רש"י מעתיק יחנו",

ביהושע  שנאמר כמו מיל, יהיה 2"מרחוק רחוק אך
בשבת. לבא שיוכלו אמה, כאלפים וביניו ביניהם

לו".3משה  בסמוך חונים והלוים ובניו ואהרן
להבין: וצריך

תיבת  פירושו בהתחלת מוסיף שרש"י מזה א)
וכו'") כמש"נ מיל - "מנגד כותב (ואינו "מרחוק"

אלא 4משמע  הריחוק, שיעור לפרש רק לא שכוונתו
על  מובן: ואינו - "מרחוק" פירושו ש"מנגד" לומר

פירש 5הפסוק  לא - מנגד" לך תלויים חייך "והיו
מפני  שהוא לומר צריך ועלֿכרחך כלום. רש"י

מעצמו  מובן זה 6שהפירוש על עצמו שסומך או
צריך  אין בפרשתנו גם כן ואם - כאן פירש שכבר
הפסוק  על פירש שכבר זה על שיסמוך או 7פירוש

ולמה  מרחוק", מנגד - מנגד לה ותשב "ותלך
הפעם  עוד כאן בפירוש 8פרשו קשה זה דרך (ועל ?

הפסוק  על וגו'"9רש"י הארץ את תראה מנגד "כי
מרחוק"). - "מנגד פירש שם שגם

שלכן  - הכתובים פשטות בפירוש חסר מה ב)
האוהל  שבין (מיל) הריחוק שיעור רש"י מבאר
להביא  גם מוכרח (ובמילא ישראל למחנה מועד
מנגד  לה ותשב שב"ותלך ובפרט לזה)? הטעם

שבמדרש  (אף השיעור מפרש אינו מבואר 10וגו'"
מיל  - היה שם מקום 11שגם בכל שלא הרי, - (

מקרא  של לפשוטו נוגע "מנגד" בתורה שכתוב
שיעורו  .12לידע

נוגע  מה כאן 13ג) הכתוב פירוש להבנת
לו" בסמוך חונים והלויים ובניו ואהרן ?14ש"משה

לתרץ  בא שרש"י לומר מקום היה [לכאורה
כתוב  זה לפני שבהכתובים: סתירה 15מעין

יחנו שבפשטות aiaq"והלויים העדות", למשכן
("סביב") קרובים שהיו לומר הכתוב כוונת

" כתוב וכאן aiaqלהמשכן, cbpn מועד לאוהל
יהיה זה ד"סביב" שפירושו זה wegxnיחנו", ועל –

ישראל, בני שאר היו מיל שמרחוק רש"י, מתרץ
חונים  והלוים ובניו ואהרן "משה כן שאין מה

לו". בסמוך

כי: כן, לומר אפשר אי אבל

זה שלפני בהכתוב יחנו yxetn"mielde(א)
גו'" למשכן זה16סביב ובכתוב ,yxetnיחנו"ipa

l`xyi.לתירוץ בזה צריך ואין – גו'"

שלפני  "סביב", בתיבת היא הסתירה זה לפי (ב)
"מנגד  פירושה וכאן ממש, "סביב" פירושה זה
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לקמן 1) וראה ה. לג, תשא פרש"י גם וראה ב. ב, פרשתנו
.12 הערה

שם.2) פרש"י וראה ד. ג,
(להר"א 3) הזכרון ובס' (בוא"ו). כו'" "ומשה דפוסים: בכמה

בתנחומא. וכ"ה שכצ"ל. מדייק הלוי) בקראט
אי"ז4) הי'gxkenאבל (כמה הפירוש התחלת שזהו י"ל כי ,

הסגנון. מצד יותר מתאים וכן מיל תיבת עם ביחד ובא הריחוק)
סו.5) כח, תבוא
לקמן 6) הובא – טז) (כא, בוירא פירשו למה יקשה ואז

בפנים.
שם.7) וירא
(8.34 הערה לקמן ראה אבל
נב.9) לב, האזינו

יג.10) פנ"ג, ב"ר ט. פ"ב, במדב"ר
נזכרה 11) שלא (ומכיון מגז"ש לה יליף שבמדרש ואף

להבנת  אם מ"מ זו), גז"ש לדון אין הפשט שע"ד מובן בפרש"י
ע"ד  השטח להכריח רש"י צריך הי' השטח, לידע נוגע הכתוב

hytd נוגע שזה מאחר וכיו"ב, אמרו ורבותינו לומר או ,
לפשש"מ.

כענין 12) אמה אלפים – "הרחק פי' שם תשא בפ' משא"כ
ה' מבקש כל "והי' בהכתוב מסיים הרי שם כי כו'" שנאמר
כי  הוא, שכן ומבאר למחנה" מחוץ אל יצא שיהי') יום (באיזה

בשבת. שם ללכת הי' מותר
כו'"13) "ומשה (3 הערה לעיל (ראה הגירסא לפי ובפרט

הרי – באyibcn(בוא"ו) שזה לפנ"ז.jyndaרש"י למ"ש
כאן 14) גם הקפיד למה טעם לתת "דבא תירץ עה"פ ברע"ב

ובניו  ואהרן שמשה טעם דהיינו – אוה"מ אל בשבת לבוא שיוכלו
תורה  ללמוד שם לבא צריכין ישראל והיו לו סמוך חונין והלויים

לדוד). במשכיל פי' (ועד"ז הקפיד" ולכן
נוגע  אין הרי לפי"ז כי רש"י, כוונת שזוהי לפרש קשה אבל

בסמוך. חונין היו הלויים ובפרט) – ובניו ש(אהרן מה
אחר  טעם בשביל כאן מביאו שרש"י לומר מוכרח ולכן

הנ"ל. קושיא גם מתורצת ממילא ובדרך (כדלקמן),
נג.15) א,
הקושיא:16) לתרץ רש"י שכוונת לומר אין שגם מובן ועפ"ז

הי' שהמשכן נמצא מיל, המשכן מן רחוקים היו שבנ"י מכיון
מרמב"ם  (ולהעיר כבוד דרך זה אין וגם כלל*, שמירה כל מבלי
שומרין  עליו שיש פלטרין דומה "אינו רפ"ח: ביהב"ח הל'
ואהרן  ש"משה רש"י מתרץ וע"ז שומרין"), עליו שאין לפלטרין

חונים והלויים לו"jenqaובניו
מכיון כי -yxetnyחנו שהלוים אין aiaqלפנ"ז הרי למשכן,

זו. לקושיא מקום

i"yxt d`xe .xf axwi `ly 'ek exnye (e ,b) onwl i"yxtn xirdl (*
.qepkln eilr mii`l (ck ,b) ziy`xa

xacna zyxt - zegiy ihewl

להעתיק  צריך רש"י היה כן ואם – סביב" (מרחוק)
"סביב"? תיבת גם הכתוב מן

מתרצה. רש"י אין "סביב" בפירוש הסתירה (ג)

בא זה ענין אין הנ"ל פי על למה jynda(ד)
פעמים  כמה וכמדובר - זה לפני רש"י 17שכתב

ענינים ב' מסביר שרש"י בפירושה micxtpבמקום
מהכתוב, אחדות) תיבות (או אחת תיבה של
בפנ  ענין כל לפני הפעם, עוד זו תיבה הוא י מעתיק

"מנגד  מעתיק רש"י אין ובנדוןֿדידן עצמו;
הפעם?] עוד (סביב)"

– בשבת" לבא "שיוכלו מיל לריחוק הטעם ד)
רחוק היה לא למה טעם הוא שמזה xzeiהרי ממיל.

רחוק  להיות צריך ישראל מחנה היה שבעצם מובן
רחוק 18יותר  היו בשבת לבא שיוכלו בכדי (אלא

אדעתין  תיסק טעמא מאי להבין: וצריך – מיל) רק
יותר  רחוק להיות צריך ישראל שמחנה ?19מעיקרא

והוה  ובניו", ואהרן "משה רש"י פרט למה ה)
שמשמעותו - "והלויים" בקיצור למימר בני lkליה

שמה  משמע המקרא שפשט ובפרט לוי? שבט
" זה לפני העדות"miieldeשכתוב למשכן סביב יחנו

בכלל  הם גם שהרי ובניו, ואהרן משה על גם קאי
ושמרו  וגו' העדות למשכן "סביב שנאמר מה
אחר  (וכמפורש העדות" משכן משמרת את הלוים

ובניו 20כך  ואהרן משה וגו' המשכן לפני "והחונים
נפרט  שלא אלא וגו'"), המקדש משמרת שומרים
הכתוב  פרט כך ואחר במיוחד, מקומם עדיין
הוא  (שבכלל מקומם יהיה ובניו ואהרן שמשה
לפני  קדמה המשכן "לפני העדות") למשכן "סביב
ליה  הוה רש"י גם כן ואם מזרחה"; מועד אוהל
לפני  שכתוב למה כוונתו (ותהיה "והלויים" למימר

" "משה mieldeזה גם בזה נכללים והיו וגו'") יחנו
מפרטם? ולמה - ובניו" ואהרן

זה:·. בכל הביאור
בתורה  פסוקים וכמה מכמה שפירוש 21מובן

וכיוצא  "לפני" ("בפני", "נוכח" הוא: "נגד" תיבת
"מנגד" "כנגד", כשכתוב גם מובן מזה בזה).

זה  שהרי זה, דרך על הוא הפירוש בזה, 22וכיוצא

כ, השימוש מאותיות אחת בתוספת התיבה אותה
אחרת  משמעות מצינו שלפעמים ואף כו'. מ

ש  הכוונה אין - כדלקמן התיבה להתיבה, פירוש
שנתסופה רק אם כי בזה cerמשתנה, משמעות

"נוכח" הפירוש על להתוכן 23(נוסף מתאים ,(
זה  שבפסוק שה"נוכח" היינו - זה בקרא המדובר
הוא  - "נוכח" אחר: בסגנון מיוחד. באופן הוא

מצד illkמושג או סביב רחוק, לומר: אפשר ,
קובעת  הכתוב משמעות - מקום ובכל ועוד. אחד,

מהנ"ל. אחד באופן רק הוא שבנדוןֿדידן

בכתוב  "זכה ecbpk"עזר24וכמו רש"י: ופירש ,"
פירש  כאן שגם היינו להלחם", כנגדו זכה לא עזר

"נוכח" הוא מובן 25"נגד" שבנדוןֿדידן אלא ,
כ"ף)26מהכתוב  אות הוספת ידי על (ובפרט

מה  כן "להלחם". של באופן הוא זה ש"נוכח"
וכל cbp"27שכתוב  "למזרחו, רש"י: ופירש ההר"

כוונתו  למזרח", פנים נגד מוצא שאתה מקום
ה"נגד" אז מסוים, בצד הוא המדובר שבאם

מזרח  הוא הלזה .29דוקא 28(ה"נוכח")

שפירושו  - ל"מנגד" בנוגע מובן זה פי על
הכתוב 30"מלפני" משמעות לפעמים אמנם .

פירושו  יהיה ואז בריחוק, הוא הלזה ש"מלפני"
בכלל, דנוכח הענין על וכמו mb31(נוסף "מרחוק". (
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ובכ"מ.17) ס"ג וארא לפ' ב' שיחה חי"א לקו"ש ראה
שיעור,18) נתינת בלי מרחוק שהי' שכתוב שמכיון לומר, ואין

הגבילו `xytהרי למה רש"י מסביר ולכן ביותר, רחוק גם להיות
ניתן  שלא שמכיון מובן, בפשטות כי – דוקא אמה לאלפים אותו

צריכים היו בתורה, לזה (עליו axwlשיעור להמשכן המחנה את
ושכנתי מקדש לי "ועשו (ובלבד mkezaנאמר שאפשר כמה עד ("

(ולהעיר  לרחקה ולא עליו), "רחוק" שם יז,i"yxtnשיהי' קרח
כח).

קרוב 19) רוצים היו הקודמת) הערה (ראה שבפשטות ובפרט
להמשכן.

לח.20) ג,

לז.21) שם, לב. לא, ויצא בקונקורדנציא): (כמצויין ראה
שם). פרש"י (וראה ד כה, בלק י. לד, תשא י. י, בא טו. מז, ויגש

יא. לא, וילך
(22.31 הערה לקמן ראה
לב.23) כב, בלק יב. לג, וישלח מפרש"י ולהעיר
כ.24) שם, יח. ב, בראשית
שם.25) ברא"ם פי' וכן
שם.26) בגו"א פי' כן – למ"ל" כנגדו "דאל"כ
כ.27) יט, יתרו
קושיית 28) עפ"ז ומתרץ שם. וביתרו כאן ברא"ם וכ"פ

שם. ביתרו הראב"ע
הראיות.29) במפרשים ראה
לקמן 30) וראה ד"מנגד". המ"ם הוא – ד"מלפני" המ"ם

.35 הערה
לפני 31) פי' דנגד ס"ל "נגד" ערך לרד"ק השרשים בספר

כלומר  כנגדו עזר לו "אעשה ומפרש מרחוק, ענינו ו"מנגד"
וכן  כהיום". ככ"ף והכ"ף לשרתו תמיד ולעומתו לפניו שתהי'
באותו  אינם ו"נגד" ד"מנגד" יתרו) ובפ' (כאן מגו"א משמע

האזינו. ס"פ לדוד במשכיל וכ"ה הפירוש.



כז

xacna zyxt zegiy ihewl יג כרך

הפסוק ‡. לבית 1על באתת דגלו על "איש
מועד  לאהל סביב מנגד ישראל בני יחנו אבתם
ומפרש: "מנגד" תיבת רש"י מעתיק יחנו",

ביהושע  שנאמר כמו מיל, יהיה 2"מרחוק רחוק אך
בשבת. לבא שיוכלו אמה, כאלפים וביניו ביניהם

לו".3משה  בסמוך חונים והלוים ובניו ואהרן
להבין: וצריך

תיבת  פירושו בהתחלת מוסיף שרש"י מזה א)
וכו'") כמש"נ מיל - "מנגד כותב (ואינו "מרחוק"

אלא 4משמע  הריחוק, שיעור לפרש רק לא שכוונתו
על  מובן: ואינו - "מרחוק" פירושו ש"מנגד" לומר

פירש 5הפסוק  לא - מנגד" לך תלויים חייך "והיו
מפני  שהוא לומר צריך ועלֿכרחך כלום. רש"י

מעצמו  מובן זה 6שהפירוש על עצמו שסומך או
צריך  אין בפרשתנו גם כן ואם - כאן פירש שכבר
הפסוק  על פירש שכבר זה על שיסמוך או 7פירוש

ולמה  מרחוק", מנגד - מנגד לה ותשב "ותלך
הפעם  עוד כאן בפירוש 8פרשו קשה זה דרך (ועל ?

הפסוק  על וגו'"9רש"י הארץ את תראה מנגד "כי
מרחוק"). - "מנגד פירש שם שגם

שלכן  - הכתובים פשטות בפירוש חסר מה ב)
האוהל  שבין (מיל) הריחוק שיעור רש"י מבאר
להביא  גם מוכרח (ובמילא ישראל למחנה מועד
מנגד  לה ותשב שב"ותלך ובפרט לזה)? הטעם

שבמדרש  (אף השיעור מפרש אינו מבואר 10וגו'"
מיל  - היה שם מקום 11שגם בכל שלא הרי, - (

מקרא  של לפשוטו נוגע "מנגד" בתורה שכתוב
שיעורו  .12לידע

נוגע  מה כאן 13ג) הכתוב פירוש להבנת
לו" בסמוך חונים והלויים ובניו ואהרן ?14ש"משה

לתרץ  בא שרש"י לומר מקום היה [לכאורה
כתוב  זה לפני שבהכתובים: סתירה 15מעין

יחנו שבפשטות aiaq"והלויים העדות", למשכן
("סביב") קרובים שהיו לומר הכתוב כוונת

" כתוב וכאן aiaqלהמשכן, cbpn מועד לאוהל
יהיה זה ד"סביב" שפירושו זה wegxnיחנו", ועל –

ישראל, בני שאר היו מיל שמרחוק רש"י, מתרץ
חונים  והלוים ובניו ואהרן "משה כן שאין מה

לו". בסמוך

כי: כן, לומר אפשר אי אבל

זה שלפני בהכתוב יחנו yxetn"mielde(א)
גו'" למשכן זה16סביב ובכתוב ,yxetnיחנו"ipa

l`xyi.לתירוץ בזה צריך ואין – גו'"

שלפני  "סביב", בתיבת היא הסתירה זה לפי (ב)
"מנגד  פירושה וכאן ממש, "סביב" פירושה זה
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לקמן 1) וראה ה. לג, תשא פרש"י גם וראה ב. ב, פרשתנו
.12 הערה

שם.2) פרש"י וראה ד. ג,
(להר"א 3) הזכרון ובס' (בוא"ו). כו'" "ומשה דפוסים: בכמה

בתנחומא. וכ"ה שכצ"ל. מדייק הלוי) בקראט
אי"ז4) הי'gxkenאבל (כמה הפירוש התחלת שזהו י"ל כי ,

הסגנון. מצד יותר מתאים וכן מיל תיבת עם ביחד ובא הריחוק)
סו.5) כח, תבוא
לקמן 6) הובא – טז) (כא, בוירא פירשו למה יקשה ואז

בפנים.
שם.7) וירא
(8.34 הערה לקמן ראה אבל
נב.9) לב, האזינו

יג.10) פנ"ג, ב"ר ט. פ"ב, במדב"ר
נזכרה 11) שלא (ומכיון מגז"ש לה יליף שבמדרש ואף

להבנת  אם מ"מ זו), גז"ש לדון אין הפשט שע"ד מובן בפרש"י
ע"ד  השטח להכריח רש"י צריך הי' השטח, לידע נוגע הכתוב

hytd נוגע שזה מאחר וכיו"ב, אמרו ורבותינו לומר או ,
לפשש"מ.

כענין 12) אמה אלפים – "הרחק פי' שם תשא בפ' משא"כ
ה' מבקש כל "והי' בהכתוב מסיים הרי שם כי כו'" שנאמר
כי  הוא, שכן ומבאר למחנה" מחוץ אל יצא שיהי') יום (באיזה

בשבת. שם ללכת הי' מותר
כו'"13) "ומשה (3 הערה לעיל (ראה הגירסא לפי ובפרט

הרי – באyibcn(בוא"ו) שזה לפנ"ז.jyndaרש"י למ"ש
כאן 14) גם הקפיד למה טעם לתת "דבא תירץ עה"פ ברע"ב

ובניו  ואהרן שמשה טעם דהיינו – אוה"מ אל בשבת לבוא שיוכלו
תורה  ללמוד שם לבא צריכין ישראל והיו לו סמוך חונין והלויים

לדוד). במשכיל פי' (ועד"ז הקפיד" ולכן
נוגע  אין הרי לפי"ז כי רש"י, כוונת שזוהי לפרש קשה אבל

בסמוך. חונין היו הלויים ובפרט) – ובניו ש(אהרן מה
אחר  טעם בשביל כאן מביאו שרש"י לומר מוכרח ולכן

הנ"ל. קושיא גם מתורצת ממילא ובדרך (כדלקמן),
נג.15) א,
הקושיא:16) לתרץ רש"י שכוונת לומר אין שגם מובן ועפ"ז

הי' שהמשכן נמצא מיל, המשכן מן רחוקים היו שבנ"י מכיון
מרמב"ם  (ולהעיר כבוד דרך זה אין וגם כלל*, שמירה כל מבלי
שומרין  עליו שיש פלטרין דומה "אינו רפ"ח: ביהב"ח הל'
ואהרן  ש"משה רש"י מתרץ וע"ז שומרין"), עליו שאין לפלטרין

חונים והלויים לו"jenqaובניו
מכיון כי -yxetnyחנו שהלוים אין aiaqלפנ"ז הרי למשכן,

זו. לקושיא מקום

i"yxt d`xe .xf axwi `ly 'ek exnye (e ,b) onwl i"yxtn xirdl (*
.qepkln eilr mii`l (ck ,b) ziy`xa

xacna zyxt - zegiy ihewl

להעתיק  צריך רש"י היה כן ואם – סביב" (מרחוק)
"סביב"? תיבת גם הכתוב מן

מתרצה. רש"י אין "סביב" בפירוש הסתירה (ג)

בא זה ענין אין הנ"ל פי על למה jynda(ד)
פעמים  כמה וכמדובר - זה לפני רש"י 17שכתב

ענינים ב' מסביר שרש"י בפירושה micxtpבמקום
מהכתוב, אחדות) תיבות (או אחת תיבה של
בפנ  ענין כל לפני הפעם, עוד זו תיבה הוא י מעתיק

"מנגד  מעתיק רש"י אין ובנדוןֿדידן עצמו;
הפעם?] עוד (סביב)"

– בשבת" לבא "שיוכלו מיל לריחוק הטעם ד)
רחוק היה לא למה טעם הוא שמזה xzeiהרי ממיל.

רחוק  להיות צריך ישראל מחנה היה שבעצם מובן
רחוק 18יותר  היו בשבת לבא שיוכלו בכדי (אלא

אדעתין  תיסק טעמא מאי להבין: וצריך – מיל) רק
יותר  רחוק להיות צריך ישראל שמחנה ?19מעיקרא

והוה  ובניו", ואהרן "משה רש"י פרט למה ה)
שמשמעותו - "והלויים" בקיצור למימר בני lkליה

שמה  משמע המקרא שפשט ובפרט לוי? שבט
" זה לפני העדות"miieldeשכתוב למשכן סביב יחנו

בכלל  הם גם שהרי ובניו, ואהרן משה על גם קאי
ושמרו  וגו' העדות למשכן "סביב שנאמר מה
אחר  (וכמפורש העדות" משכן משמרת את הלוים

ובניו 20כך  ואהרן משה וגו' המשכן לפני "והחונים
נפרט  שלא אלא וגו'"), המקדש משמרת שומרים
הכתוב  פרט כך ואחר במיוחד, מקומם עדיין
הוא  (שבכלל מקומם יהיה ובניו ואהרן שמשה
לפני  קדמה המשכן "לפני העדות") למשכן "סביב
ליה  הוה רש"י גם כן ואם מזרחה"; מועד אוהל
לפני  שכתוב למה כוונתו (ותהיה "והלויים" למימר

" "משה mieldeזה גם בזה נכללים והיו וגו'") יחנו
מפרטם? ולמה - ובניו" ואהרן

זה:·. בכל הביאור
בתורה  פסוקים וכמה מכמה שפירוש 21מובן

וכיוצא  "לפני" ("בפני", "נוכח" הוא: "נגד" תיבת
"מנגד" "כנגד", כשכתוב גם מובן מזה בזה).

זה  שהרי זה, דרך על הוא הפירוש בזה, 22וכיוצא

כ, השימוש מאותיות אחת בתוספת התיבה אותה
אחרת  משמעות מצינו שלפעמים ואף כו'. מ

ש  הכוונה אין - כדלקמן התיבה להתיבה, פירוש
שנתסופה רק אם כי בזה cerמשתנה, משמעות

"נוכח" הפירוש על להתוכן 23(נוסף מתאים ,(
זה  שבפסוק שה"נוכח" היינו - זה בקרא המדובר
הוא  - "נוכח" אחר: בסגנון מיוחד. באופן הוא

מצד illkמושג או סביב רחוק, לומר: אפשר ,
קובעת  הכתוב משמעות - מקום ובכל ועוד. אחד,

מהנ"ל. אחד באופן רק הוא שבנדוןֿדידן

בכתוב  "זכה ecbpk"עזר24וכמו רש"י: ופירש ,"
פירש  כאן שגם היינו להלחם", כנגדו זכה לא עזר

"נוכח" הוא מובן 25"נגד" שבנדוןֿדידן אלא ,
כ"ף)26מהכתוב  אות הוספת ידי על (ובפרט

מה  כן "להלחם". של באופן הוא זה ש"נוכח"
וכל cbp"27שכתוב  "למזרחו, רש"י: ופירש ההר"

כוונתו  למזרח", פנים נגד מוצא שאתה מקום
ה"נגד" אז מסוים, בצד הוא המדובר שבאם

מזרח  הוא הלזה .29דוקא 28(ה"נוכח")

שפירושו  - ל"מנגד" בנוגע מובן זה פי על
הכתוב 30"מלפני" משמעות לפעמים אמנם .

פירושו  יהיה ואז בריחוק, הוא הלזה ש"מלפני"
בכלל, דנוכח הענין על וכמו mb31(נוסף "מרחוק". (
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ובכ"מ.17) ס"ג וארא לפ' ב' שיחה חי"א לקו"ש ראה
שיעור,18) נתינת בלי מרחוק שהי' שכתוב שמכיון לומר, ואין

הגבילו `xytהרי למה רש"י מסביר ולכן ביותר, רחוק גם להיות
ניתן  שלא שמכיון מובן, בפשטות כי – דוקא אמה לאלפים אותו

צריכים היו בתורה, לזה (עליו axwlשיעור להמשכן המחנה את
ושכנתי מקדש לי "ועשו (ובלבד mkezaנאמר שאפשר כמה עד ("

(ולהעיר  לרחקה ולא עליו), "רחוק" שם יז,i"yxtnשיהי' קרח
כח).

קרוב 19) רוצים היו הקודמת) הערה (ראה שבפשטות ובפרט
להמשכן.

לח.20) ג,

לז.21) שם, לב. לא, ויצא בקונקורדנציא): (כמצויין ראה
שם). פרש"י (וראה ד כה, בלק י. לד, תשא י. י, בא טו. מז, ויגש

יא. לא, וילך
(22.31 הערה לקמן ראה
לב.23) כב, בלק יב. לג, וישלח מפרש"י ולהעיר
כ.24) שם, יח. ב, בראשית
שם.25) ברא"ם פי' וכן
שם.26) בגו"א פי' כן – למ"ל" כנגדו "דאל"כ
כ.27) יט, יתרו
קושיית 28) עפ"ז ומתרץ שם. וביתרו כאן ברא"ם וכ"פ

שם. ביתרו הראב"ע
הראיות.29) במפרשים ראה
לקמן 30) וראה ד"מנגד". המ"ם הוא – ד"מלפני" המ"ם

.35 הערה
לפני 31) פי' דנגד ס"ל "נגד" ערך לרד"ק השרשים בספר

כלומר  כנגדו עזר לו "אעשה ומפרש מרחוק, ענינו ו"מנגד"
וכן  כהיום". ככ"ף והכ"ף לשרתו תמיד ולעומתו לפניו שתהי'
באותו  אינם ו"נגד" ד"מנגד" יתרו) ובפ' (כאן מגו"א משמע

האזינו. ס"פ לדוד במשכיל וכ"ה הפירוש.



xacnaכח zyxt - zegiy ihewl

לה "ותשב שכתוב שממה – הרחק cbpnבהגר
פירושו  זה שבפסוק מוכח קשת", כמטחוי
וכמה  ביאור: - ההמשך מובן (שאז "מרחוק"

כן  ואם קשת). כמטחוי הרחק הכתוב רחוק? פירש
df ixg`lש"הוסיפה מנגד" .wgxzdl"32"ותשב

תיבת  פירוש בנדוןֿדידן: מובן עלֿדרךֿזה
באם  אמנם המקומות. כבכל "לפני", היא "מנגד"
תיכף  כי מיותרת זו תיבה הרי כללי באופן נפרשו

" אומר -aiaqומיד היינו יחנו", מועד iptlלאוהל
מועד  דכאן 33אוהל שה"מלפני" לומר מוכרח לכן ,

"מרחוק". שזהו) (מודיע הוא

"מרחוק" לפרש רש"י שצריך מובן זה פי על
כן שפירש אף דילן, dfבפסוק iptl אין כי בהגר,

פירוש שבמקום daizd"מרחוק" אם כי אלא ,
ב"מנגד" שיש לומר צריך מהכתוב מוכרח שהוא

- sqepזה hxt שיש 34זה עצמו בפני מקום ובכל .
מפרשו. רש"י - נוסף פרט

שכתוב  במה לפרשו רש"י מוכרח זה דרך [ועל
ממשמעות  כי וגו'". הארץ את תראה מנגד "כי

"מלפני"mycהכתוב "מנגד" כוונת שאין מוכח
לא  "ושמה הכתוב לסיום מתאים זה אין כי סתם,
מוכרח  (ובמילא לומר מוכרח לכן - וגו'" תבוא
כוונת  מובנת ואז "מרחוק", שכוונתו לפרשו) רש"י
"ושמה  אבל הארץ את תראה מרחוק הכתוב:

תבוא"] לא .35(מקרוב)

דילן ‚. בפסוק "מנגד" תיבת אין עדיין אמנם

"מרחוק", שפירושה נאמר אם גם צרכה: כל מובנת
ישראל  שמחנה פשוט זה גם דהרי היא, מיותרת
זה  לפני שמפורש כיון המשכן, מן רחוק היה

העדות", למשכן סביב יחנו הרי "והלוים כן ואם
xyt` i`יהיו ישראל שהרי miaexwשבני להמשכן

מפסיקים? הלוים
שירחיקו  היא הכתוב שכוונת לומר מוכרח לכן

daxd ידי (על בלאוֿהכי רחוקים שהיו ממה יותר ,
הלוים). חניית

בפשטות  מובן זה על שכתוב 36והטעם מכיון :
וגו'" ישראל בני עדת על קצף יהיה "ולא זה לפני
זו  בעבודתם זרים שיכנסו לאו "ואם רש"י: ופירש
מחנה  שירחיקו הקב"ה צוה לכן וכו'", קצף יהי'
האפשריות  יותר להרחיק הרבה, מהמשכן ישראל

וכו'. בכניסה זרים שיכשלו

שבזה  מיל, היה שהריחוק רש"י פירש לכן -
ענינים: ב' מדגיש

שיהיו  היא "מנגד" בכתיבת הכתוב שכוונת א)
שבט  כי - הלוים חניית מצד מהמרחק יותר רחוקים
מועט  הי' וגם המשכן, צדדי מג' רק חונים היו לוי
ישראל  ומחנה גדול. שטח תפסו ולא באוכלסין
שמצד  מהמרחק יותר זה הרי המשכן מן מיל רחוק

לוי'. מחנה

ממיל. יותר רחוקים יהיו לא ב )

מיל  (רק) היה שהריחוק שמקורו רש"י ומפרש
ביניכם  יהיה רחוק "אך כתוב שביהושע מזה הוא

אמה". כאלפים וביניו
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מזה  גם וכדמוכח בפנים. כנ"ל רש"י דעת כן אין אבל
שכתוב  מזה "נגד" שם פרש"י על מקשה שם ביתרו שהראב"ע
תיבת  פי' הרוב שעל יונתן ותרגום מת"א גם ולהעיר "מנגד". כאן
מנגד  בתיבת גם הנה "קביל", או "קבל" (20 בהערה (נסמנו "נגד"

"מקביל" האזינו) תבוא, וירא, ובפ' (כאן, עד"ז "מלקביל".פי' או
.(35 הערה לקמן (ראה באגה"ת אדה"ז ממש"כ גם וכדמוכח

שם.32) פרש"י
טוב.33) ובדבק עה"פ, פרש"י) (על חיים מים באר וראה
וגו'"34) חייך "והיו עה"פ כלום מפרש רש"י אין שלכן וי"ל

וכפרש"י  בקירוב, "מלפניך" הפי' אפ"ל שם כי ס"א), לעיל (ראה
תלואים שחייו היינו כו'", הספק על – לך תלואים eiptl"חייך 

בספק.
פא)35) ע' רבי בבית (הובאה הקושי' סרה כהנ"ל ע"פ

אין  תמיד נגדי וחטאתי "ומ"ש (פי"א) באגה"ת אדה"ז עמש"כ
תשמיעני  בתרי' כתיב דהא ח"ו נבזה עצב תמיד להיות המכוון
מנגד  מנגד תתיצב ואתה כמו דייקא נגדי אלא וכו' ושמחה ששון
הראי' דמהי שהקשו מרחוק", ופרש"י יחנו לאוה"מ סביב
קרוב  הוא ו"נגד" מרחוק, הוא "מנגד" והרי ל"נגד", מ"מנגד"

.(31 הערה לעיל (ראה
(כבהערה  בקירוב ואפ"ל "נוכח", פי' "מנגד" כנ"ל כי -
פי' לפעמים – "נגד" בפי' הוא וכמו"כ מרחוק, או הקודמת),

באגה"ת  אדה"ז וכוונת רחוק. ולפעמים ההר" ב"נגד (כמו קרוב
ש"נגד"lkayאינה רק כ"א "רחוק", פי' "נגד" `xytמקום

רחוק wegxלפרשו פי' לפעמים ש"מנגד" שכמו ראי' מביא וע"ז ,
אותה  הם דהרי "רחוק", פי' לפעמים "נגד" שגם מובן כמו"כ

"וחטאתי ולכן מ"ם שניתוספה אלא `l"tתמיד",icbpהתיבה
ממני". "רחוק פירושו

gxkdde'בתרי ממ"ש אדה"ז מביא רחוק הפי' שבנדו"ד
בריחוק  צ"ל שהחטא מוכח שמזה וכו'", ושמחה ששון "תשמיעני

ואחר "נגד"gixknyממנו, שתיבת  ראי' מביא הוא, כן שהתוכן
כן לפרשה ופרש"י אפשר יחנו לאוה"מ סביב מנגד כו' "כמו

מרחוק".
" אדה "ז מ"ש יומתק  בראב"ע i"yxteועפ"ז כי – מרחוק"

ולפ"ז f"crמפרש – מ"ם  (בלא רחוק " – "מנגד פי' שהוא אלא ,
"מרחוק" שמפרש רש"י משא"כ ל"נגד"), מ"מנגד" ראי' אין
פי' ש"נגד" מובן – "מנגד" של המ"ם הוא הזה שהמ"ם (במ"ם),

"wegx."
מעצמו 36) מובן הי' לא ד"מנגד" היתור בלא מ"מ אבל

לעיל  (ראה להיפך סברא גם ישנה כי הרבה, להרחיק שצריכים
.(19 ,18 הערה
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רחוקים  היו שבמדבר ראיה מאי לכאורה אבל
כן? היה שביהושע ממה מיל

מיל  רחוקים היו שביהושע רש"י, ממשיך לכן
בתקפו  הרי זה וטעם בשבת". לבוא "שיוכלו כדי
רחוקים  היו במדבר שגם מובן ולכן במדבר, גם

מיל.

להבין:„. צריך אמנם
להמשכן  לבא יכולים ישראל בני היו לא למה
שהרי  אמה, מאלפיים יותר רחוקים היו אם גם
כמבואר  הצדדים, ד' מכל היה ישראל מחנה

אחת  כעיר כולה נחשבת כן ואם וגם 37בפרשתנו.
האיסור  אין הרי עצמה ובעיר - הענין בפשטות

?38דתחומין 

בזה: והביאור

על  בפירושו דרש"י פעמים, כמה הודגש כבר
ואינו  הפשט, דרך על רק הכתובים מפרש התורה
כו'. ודרוש רמז ידי על הנלמדות ההלכות מביא
זה  הרי מסויימת, הלכה כשמביא דגם מובן, ומזה

ו  מקרא. של בפשוטו הוא שמוכרח זאת:מפני עוד
הכרח  אין הפשט דרך על שהם כפי ההלכה פרטי

שבתורה. ההלכה בחלק שהם לכפי שיתאימו

מבואר  שאיסורו תחומין, באיסור זה דרך ועל
הפסוק  על רש"י כפירוש מקרא, של "אל 39בפשוטו

תחום  של אמה אלפיים אלו - ממקומו איש יצא
כו'" :40שבת

מ)מקומו" איש יצא "(אל של דמובנו היות עם
מקומו רק (לא אלא)ihxtdהוא האיש, ,exir41של

של  "מקומו" הכתוב כפשט לומר צריך זאת בכל
"yi` יש אם אבל אדם. בני מושב מקום היינו ,"

מושב  שאינו עיר באמצע כרגיל שלא גדול שטח
ד"אל  האיסור שטח אותו על חל שוב אדם, בני
מאלפיים  יותר בו לילך ואסור ממקומו", איש יצא

אמה.

המחנה  דכל היות עם בנדוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
(מכיון  אחת כעיר נחשבת ומשכן) לוי' (ישראל
אם  זאת בכל צדדים), הד' מכל היו ישראל שדגלי
היה  להמשכן הדגלים בין אמה מאלפיים יותר היה

המשכן 42אסור  אל ישראל ממחנה .43לבוא

מקרא ‰. של פשוטו פי (שעל זה שלפי 44אלא
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ב.37) נה, עירובין ראה
עד"ז 38) שהקשו עה"פ יפות ופנים לדוד במשכיל ראה

עיי"ש. (שם) מעירובין
כט.39) טז, בשלח
מדברי 40) אלא תחומין שאין במפורש "ולא שמסיים אף

מזה  הרי – נאמר" המן לוקטי על מקרא של ועיקרו סופרים
(והביאו הכתוב בפי' שם מביאו תשא.zehytaשרש"י ובפ' כאן

"מדברי  ומ"ש פשש"מ*, ע"פ ישנו שבת תחום שדין מובן ועוד)
שאי"ז היינו סופרים"xwirסופרים" "דברי דגם וס"ל פשש"מ,

ח"ו  לקו"ש בכ"ז ראה – כו' הרמב"ם שיטת ע"ד התורה מן הם
.33 ,32 הערה 208 ע'

"כל 41) שצז: ר"ס אדה"ז) ובשו"ע בשו"ע, (וכ"ה טור ראה
רו  לכל אמה אלפים לו יש אואדם אמותיו מד' חוץ mewndnח

ond ihwel lr wx `id aezkd zpeek m` :ok yxtl i"yx ly egxkd (*
x`yk gkep 'la (a ."iriayd meia ehwlz l`" (` aezkl l"ed
,illk oic cibdl ezpeeky gken aezkd dpiyy dfne .aezkay mihxtd

.ond ihwell wx `le

ea zayy כולה חשבינן בקרקף או בעיר שבת "שאם היינו כו'",
מז, שם גמרא כאילו. ד"ה ב מא, עירובין רש"י (ראה אמות כד'

סק"א). שם (פרישה כו'" אלפים לו נותנים לו וחוצה ועוד) ב
שם 42) ובפרש"י ב) (נה, עירובין ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

המחנה כל את `zen"מהלכין rax`k."
רש"י 43) הוצרך למה עוד: להקשות שיש מה יובן ועפ"ז

זה  טעם הרי אמה, מאלפים יותר הי' שלא מיהושע ראי' להביא
ממיל? יותר הי' לא שכאן להוכיח מספיק בשבת" לבוא "שיוכלו
הסעיף) (בתחלת הנ"ל סברא לשלול היא מיהושע הראי' אך
מכיון  בשבת לבוא יכלו ובכ"ז ממיל יותר הריחוק  הי' שכאן

צדדים. מד' היו שהדגלים
כבזמן  הדגלים ב' אחר הארון נוסע הי' לא ביהושע והביאור:
(פרש"י  המחנה כל לפני תחלה" נוסע הי' "הארון אלא משה,
"אך  ביהושע שנאמר ומזה ועוד). שם. רד"ק וראה שם. יהושע

wegx השוטרים שכוונת משמע אמה", כאלפים ובינו ביניכם יהי'
זו,ewigxiyהיתה אמירה בלי נעשה שהי' מכפי יותר הארון את

(מכיון  אמה מאלפים יותר הריחוק הי' האמירה קודם ואם
יכולים  והיו צדדים, מד' מוקף המשכן הי' שבמדבר שבהמחנה
לומר  צריכים השוטרים היו – ממיל) יותר הי' אם גם בשבת לבא

מכפי aexw"אך יותר קרוב צ "ל שעכשיו כיון גו '", ביניכם יהי'
"אך שאמרו ומזה ע"ע; לא wegxשהי' אז שעד משמע גו'" יהי'

שנחשב  שאף כבפנים לומר ובהכרח אמה. מאלפים יותר רחוק הי'
שלא  בהשטח מ"מ צדדים), מד' הדגלים שהיו (מכיון אחת כעיר
עכשיו  ורק אמה. מאלפים יותר לילך אסור בנ"א מושב הי'
נוסע  שהארון מכיון יותר, קרוב שצ"ל סברא אפ"ל הי' ביהושע
אמה  אלפים עד כי אמה, אלפים רחוק שצ"ל אמרו לכן תחלה,

אופן. בכל לילך מותר
אין שם כי ביהושע, מ"ש רק להביא לרש"י yxetnואא"פ

להוסי  צריך וע"כ – במדבר הי' לבוא שכן "שיוכלו הטעם גם ף
הוא. בתקפו במדבר שגם – בשבת"

ישראל 44) מחנה מסוף לילך אסור הי' אם ההלכה, דרך ע"פ
מועיל  הי' אם לשקו"ט מקום [יש] אמה מאלפים יותר להמשכן
יותר  ביניהן שיש עיירות שב' מכיון כי ביניהם, לוי' שמחנה זה
שצח  סי' שו"ע א. נז, (עירובין מצטרפין אין ושליש אמה  מקמ"א
אמה  מקמ"א יותר הי' ובפשטות – סי"א) שם אדה"ז שו "ע ס"ז.
– מחנות ב' ה"ה כי לוי' ומחנה ישראל מחנה בין ריוח ושליש
(תחומין) לשבת בנוגע שרק לחלק (ודוחק וכו' טמאים לשילוח
אמה  (האלפים מדתו כלתה בין נפק"מ במילא – א') כעיר יחשבו
שו"ע  (ראה – (הב') העיר בסוף או באמצע הא') עיר שמסוף

ואכ"מ. סק"ב). שם ובמג"א ס"א תח סי' או"ח
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לה "ותשב שכתוב שממה – הרחק cbpnבהגר
פירושו  זה שבפסוק מוכח קשת", כמטחוי
וכמה  ביאור: - ההמשך מובן (שאז "מרחוק"

כן  ואם קשת). כמטחוי הרחק הכתוב רחוק? פירש
df ixg`lש"הוסיפה מנגד" .wgxzdl"32"ותשב

תיבת  פירוש בנדוןֿדידן: מובן עלֿדרךֿזה
באם  אמנם המקומות. כבכל "לפני", היא "מנגד"
תיכף  כי מיותרת זו תיבה הרי כללי באופן נפרשו

" אומר -aiaqומיד היינו יחנו", מועד iptlלאוהל
מועד  דכאן 33אוהל שה"מלפני" לומר מוכרח לכן ,

"מרחוק". שזהו) (מודיע הוא

"מרחוק" לפרש רש"י שצריך מובן זה פי על
כן שפירש אף דילן, dfבפסוק iptl אין כי בהגר,

פירוש שבמקום daizd"מרחוק" אם כי אלא ,
ב"מנגד" שיש לומר צריך מהכתוב מוכרח שהוא

- sqepזה hxt שיש 34זה עצמו בפני מקום ובכל .
מפרשו. רש"י - נוסף פרט

שכתוב  במה לפרשו רש"י מוכרח זה דרך [ועל
ממשמעות  כי וגו'". הארץ את תראה מנגד "כי

"מלפני"mycהכתוב "מנגד" כוונת שאין מוכח
לא  "ושמה הכתוב לסיום מתאים זה אין כי סתם,
מוכרח  (ובמילא לומר מוכרח לכן - וגו'" תבוא
כוונת  מובנת ואז "מרחוק", שכוונתו לפרשו) רש"י
"ושמה  אבל הארץ את תראה מרחוק הכתוב:

תבוא"] לא .35(מקרוב)

דילן ‚. בפסוק "מנגד" תיבת אין עדיין אמנם

"מרחוק", שפירושה נאמר אם גם צרכה: כל מובנת
ישראל  שמחנה פשוט זה גם דהרי היא, מיותרת
זה  לפני שמפורש כיון המשכן, מן רחוק היה

העדות", למשכן סביב יחנו הרי "והלוים כן ואם
xyt` i`יהיו ישראל שהרי miaexwשבני להמשכן

מפסיקים? הלוים
שירחיקו  היא הכתוב שכוונת לומר מוכרח לכן

daxd ידי (על בלאוֿהכי רחוקים שהיו ממה יותר ,
הלוים). חניית

בפשטות  מובן זה על שכתוב 36והטעם מכיון :
וגו'" ישראל בני עדת על קצף יהיה "ולא זה לפני
זו  בעבודתם זרים שיכנסו לאו "ואם רש"י: ופירש
מחנה  שירחיקו הקב"ה צוה לכן וכו'", קצף יהי'
האפשריות  יותר להרחיק הרבה, מהמשכן ישראל

וכו'. בכניסה זרים שיכשלו

שבזה  מיל, היה שהריחוק רש"י פירש לכן -
ענינים: ב' מדגיש

שיהיו  היא "מנגד" בכתיבת הכתוב שכוונת א)
שבט  כי - הלוים חניית מצד מהמרחק יותר רחוקים
מועט  הי' וגם המשכן, צדדי מג' רק חונים היו לוי
ישראל  ומחנה גדול. שטח תפסו ולא באוכלסין
שמצד  מהמרחק יותר זה הרי המשכן מן מיל רחוק

לוי'. מחנה

ממיל. יותר רחוקים יהיו לא ב )

מיל  (רק) היה שהריחוק שמקורו רש"י ומפרש
ביניכם  יהיה רחוק "אך כתוב שביהושע מזה הוא

אמה". כאלפים וביניו
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מזה  גם וכדמוכח בפנים. כנ"ל רש"י דעת כן אין אבל
שכתוב  מזה "נגד" שם פרש"י על מקשה שם ביתרו שהראב"ע
תיבת  פי' הרוב שעל יונתן ותרגום מת"א גם ולהעיר "מנגד". כאן
מנגד  בתיבת גם הנה "קביל", או "קבל" (20 בהערה (נסמנו "נגד"

"מקביל" האזינו) תבוא, וירא, ובפ' (כאן, עד"ז "מלקביל".פי' או
.(35 הערה לקמן (ראה באגה"ת אדה"ז ממש"כ גם וכדמוכח

שם.32) פרש"י
טוב.33) ובדבק עה"פ, פרש"י) (על חיים מים באר וראה
וגו'"34) חייך "והיו עה"פ כלום מפרש רש"י אין שלכן וי"ל

וכפרש"י  בקירוב, "מלפניך" הפי' אפ"ל שם כי ס"א), לעיל (ראה
תלואים שחייו היינו כו'", הספק על – לך תלואים eiptl"חייך 

בספק.
פא)35) ע' רבי בבית (הובאה הקושי' סרה כהנ"ל ע"פ

אין  תמיד נגדי וחטאתי "ומ"ש (פי"א) באגה"ת אדה"ז עמש"כ
תשמיעני  בתרי' כתיב דהא ח"ו נבזה עצב תמיד להיות המכוון
מנגד  מנגד תתיצב ואתה כמו דייקא נגדי אלא וכו' ושמחה ששון
הראי' דמהי שהקשו מרחוק", ופרש"י יחנו לאוה"מ סביב
קרוב  הוא ו"נגד" מרחוק, הוא "מנגד" והרי ל"נגד", מ"מנגד"

.(31 הערה לעיל (ראה
(כבהערה  בקירוב ואפ"ל "נוכח", פי' "מנגד" כנ"ל כי -
פי' לפעמים – "נגד" בפי' הוא וכמו"כ מרחוק, או הקודמת),

באגה"ת  אדה"ז וכוונת רחוק. ולפעמים ההר" ב"נגד (כמו קרוב
ש"נגד"lkayאינה רק כ"א "רחוק", פי' "נגד" `xytמקום

רחוק wegxלפרשו פי' לפעמים ש"מנגד" שכמו ראי' מביא וע"ז ,
אותה  הם דהרי "רחוק", פי' לפעמים "נגד" שגם מובן כמו"כ

"וחטאתי ולכן מ"ם שניתוספה אלא `l"tתמיד",icbpהתיבה
ממני". "רחוק פירושו

gxkdde'בתרי ממ"ש אדה"ז מביא רחוק הפי' שבנדו"ד
בריחוק  צ"ל שהחטא מוכח שמזה וכו'", ושמחה ששון "תשמיעני

ואחר "נגד"gixknyממנו, שתיבת  ראי' מביא הוא, כן שהתוכן
כן לפרשה ופרש"י אפשר יחנו לאוה"מ סביב מנגד כו' "כמו

מרחוק".
" אדה "ז מ"ש יומתק  בראב"ע i"yxteועפ"ז כי – מרחוק"

ולפ"ז f"crמפרש – מ"ם  (בלא רחוק " – "מנגד פי' שהוא אלא ,
"מרחוק" שמפרש רש"י משא"כ ל"נגד"), מ"מנגד" ראי' אין
פי' ש"נגד" מובן – "מנגד" של המ"ם הוא הזה שהמ"ם (במ"ם),

"wegx."
מעצמו 36) מובן הי' לא ד"מנגד" היתור בלא מ"מ אבל

לעיל  (ראה להיפך סברא גם ישנה כי הרבה, להרחיק שצריכים
.(19 ,18 הערה
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רחוקים  היו שבמדבר ראיה מאי לכאורה אבל
כן? היה שביהושע ממה מיל

מיל  רחוקים היו שביהושע רש"י, ממשיך לכן
בתקפו  הרי זה וטעם בשבת". לבוא "שיוכלו כדי
רחוקים  היו במדבר שגם מובן ולכן במדבר, גם

מיל.

להבין:„. צריך אמנם
להמשכן  לבא יכולים ישראל בני היו לא למה
שהרי  אמה, מאלפיים יותר רחוקים היו אם גם
כמבואר  הצדדים, ד' מכל היה ישראל מחנה

אחת  כעיר כולה נחשבת כן ואם וגם 37בפרשתנו.
האיסור  אין הרי עצמה ובעיר - הענין בפשטות

?38דתחומין 

בזה: והביאור

על  בפירושו דרש"י פעמים, כמה הודגש כבר
ואינו  הפשט, דרך על רק הכתובים מפרש התורה
כו'. ודרוש רמז ידי על הנלמדות ההלכות מביא
זה  הרי מסויימת, הלכה כשמביא דגם מובן, ומזה

ו  מקרא. של בפשוטו הוא שמוכרח זאת:מפני עוד
הכרח  אין הפשט דרך על שהם כפי ההלכה פרטי

שבתורה. ההלכה בחלק שהם לכפי שיתאימו

מבואר  שאיסורו תחומין, באיסור זה דרך ועל
הפסוק  על רש"י כפירוש מקרא, של "אל 39בפשוטו

תחום  של אמה אלפיים אלו - ממקומו איש יצא
כו'" :40שבת

מ)מקומו" איש יצא "(אל של דמובנו היות עם
מקומו רק (לא אלא)ihxtdהוא האיש, ,exir41של

של  "מקומו" הכתוב כפשט לומר צריך זאת בכל
"yi` יש אם אבל אדם. בני מושב מקום היינו ,"

מושב  שאינו עיר באמצע כרגיל שלא גדול שטח
ד"אל  האיסור שטח אותו על חל שוב אדם, בני
מאלפיים  יותר בו לילך ואסור ממקומו", איש יצא

אמה.

המחנה  דכל היות עם בנדוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
(מכיון  אחת כעיר נחשבת ומשכן) לוי' (ישראל
אם  זאת בכל צדדים), הד' מכל היו ישראל שדגלי
היה  להמשכן הדגלים בין אמה מאלפיים יותר היה

המשכן 42אסור  אל ישראל ממחנה .43לבוא

מקרא ‰. של פשוטו פי (שעל זה שלפי 44אלא
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ב.37) נה, עירובין ראה
עד"ז 38) שהקשו עה"פ יפות ופנים לדוד במשכיל ראה

עיי"ש. (שם) מעירובין
כט.39) טז, בשלח
מדברי 40) אלא תחומין שאין במפורש "ולא שמסיים אף

מזה  הרי – נאמר" המן לוקטי על מקרא של ועיקרו סופרים
(והביאו הכתוב בפי' שם מביאו תשא.zehytaשרש"י ובפ' כאן

"מדברי  ומ"ש פשש"מ*, ע"פ ישנו שבת תחום שדין מובן ועוד)
שאי"ז היינו סופרים"xwirסופרים" "דברי דגם וס"ל פשש"מ,

ח"ו  לקו"ש בכ"ז ראה – כו' הרמב"ם שיטת ע"ד התורה מן הם
.33 ,32 הערה 208 ע'

"כל 41) שצז: ר"ס אדה"ז) ובשו"ע בשו"ע, (וכ"ה טור ראה
רו  לכל אמה אלפים לו יש אואדם אמותיו מד' חוץ mewndnח

ond ihwel lr wx `id aezkd zpeek m` :ok yxtl i"yx ly egxkd (*
x`yk gkep 'la (a ."iriayd meia ehwlz l`" (` aezkl l"ed
,illk oic cibdl ezpeeky gken aezkd dpiyy dfne .aezkay mihxtd

.ond ihwell wx `le

ea zayy כולה חשבינן בקרקף או בעיר שבת "שאם היינו כו'",
מז, שם גמרא כאילו. ד"ה ב מא, עירובין רש"י (ראה אמות כד'

סק"א). שם (פרישה כו'" אלפים לו נותנים לו וחוצה ועוד) ב
שם 42) ובפרש"י ב) (נה, עירובין ראה – ההלכה ע"ד משא"כ

המחנה כל את `zen"מהלכין rax`k."
רש"י 43) הוצרך למה עוד: להקשות שיש מה יובן ועפ"ז

זה  טעם הרי אמה, מאלפים יותר הי' שלא מיהושע ראי' להביא
ממיל? יותר הי' לא שכאן להוכיח מספיק בשבת" לבוא "שיוכלו
הסעיף) (בתחלת הנ"ל סברא לשלול היא מיהושע הראי' אך
מכיון  בשבת לבוא יכלו ובכ"ז ממיל יותר הריחוק  הי' שכאן

צדדים. מד' היו שהדגלים
כבזמן  הדגלים ב' אחר הארון נוסע הי' לא ביהושע והביאור:
(פרש"י  המחנה כל לפני תחלה" נוסע הי' "הארון אלא משה,
"אך  ביהושע שנאמר ומזה ועוד). שם. רד"ק וראה שם. יהושע

wegx השוטרים שכוונת משמע אמה", כאלפים ובינו ביניכם יהי'
זו,ewigxiyהיתה אמירה בלי נעשה שהי' מכפי יותר הארון את

(מכיון  אמה מאלפים יותר הריחוק הי' האמירה קודם ואם
יכולים  והיו צדדים, מד' מוקף המשכן הי' שבמדבר שבהמחנה
לומר  צריכים השוטרים היו – ממיל) יותר הי' אם גם בשבת לבא

מכפי aexw"אך יותר קרוב צ "ל שעכשיו כיון גו '", ביניכם יהי'
"אך שאמרו ומזה ע"ע; לא wegxשהי' אז שעד משמע גו'" יהי'

שנחשב  שאף כבפנים לומר ובהכרח אמה. מאלפים יותר רחוק הי'
שלא  בהשטח מ"מ צדדים), מד' הדגלים שהיו (מכיון אחת כעיר
עכשיו  ורק אמה. מאלפים יותר לילך אסור בנ"א מושב הי'
נוסע  שהארון מכיון יותר, קרוב שצ"ל סברא אפ"ל הי' ביהושע
אמה  אלפים עד כי אמה, אלפים רחוק שצ"ל אמרו לכן תחלה,

אופן. בכל לילך מותר
אין שם כי ביהושע, מ"ש רק להביא לרש"י yxetnואא"פ

להוסי  צריך וע"כ – במדבר הי' לבוא שכן "שיוכלו הטעם גם ף
הוא. בתקפו במדבר שגם – בשבת"

ישראל 44) מחנה מסוף לילך אסור הי' אם ההלכה, דרך ע"פ
מועיל  הי' אם לשקו"ט מקום [יש] אמה מאלפים יותר להמשכן
יותר  ביניהן שיש עיירות שב' מכיון כי ביניהם, לוי' שמחנה זה
שצח  סי' שו"ע א. נז, (עירובין מצטרפין אין ושליש אמה  מקמ"א
אמה  מקמ"א יותר הי' ובפשטות – סי"א) שם אדה"ז שו "ע ס"ז.
– מחנות ב' ה"ה כי לוי' ומחנה ישראל מחנה בין ריוח ושליש
(תחומין) לשבת בנוגע שרק לחלק (ודוחק וכו' טמאים לשילוח
אמה  (האלפים מדתו כלתה בין נפק"מ במילא – א') כעיר יחשבו
שו"ע  (ראה – (הב') העיר בסוף או באמצע הא') עיר שמסוף

ואכ"מ. סק"ב). שם ובמג"א ס"א תח סי' או"ח



xacnaל zyxt - zegiy ihewl

מובן  אינו אדם) בני מושב מקום הוא "מקומו" גדר
יותר  לא להיות צריך היה למה גיסא: לאידך
כדי  להמשכן ישראל מחנה בין אמה מאלפים
היה  לוי' שמחנה מכיון והרי בשבת, לבוא שיוכלו

המשכן, בכלל heyteסביב הוא לוי' מחנה שגם
יוכלו  הרי כן אם ישראל, בני (איש) של "מקומו"
אמה  אלפים יהיה ישראל מחנה אם גם בשבת לבוא

היינו לוי', אמהxzeiממחנה ועל okyndnמאלפים .
הנ" מחנה פי להרחיק שצריך נותנת הסברא הרי ל

שאפשר? כמה עד ישראל
והלויים  ובניו ואהרן "משה רש"י מסיים לזה
(כללות  הלוים רק שלא היינו לו". בסמוך חונים

חנו ואהרן jenqהשבט) "משה גם אלא להמשכן,
(ורק  שהם לקמן תיכף מפורש הרי ובהם ובניו".

המשכן, של המזרח מצד חנו הלוים lkeהם) שאר
לא  המזרח בצד הרי כן ואם הצדדים, ג' בשאר חנו
מהמשכן  רחוק ישראל מחנה להיות אפשר היה

(לבד אמה מאלפים אהלי zxetn`יותר שתפסו
היה  המזרח שמצד ומכיון ובניו), ואהרן משה
היו  וכולם בשבטים חלקו לא כן, להיות מוכרח

צד  בכל המשכן מן אמה, אלפים שווה, .45במרחק

.Â רש"י שבפירוש ואחד אחד לכל ההוראה
דילן:

לא  שעליו ישראל מבני ואחד אחד מכל תובעים
ודרבנן  דאורייתא המצות כל את לקיים רק
לשם  מעשיך "כל שיהיו גם אלא וכו', והסייגים

יותר 46שמים" ועוד דעהו"47, דרכיך היינו 48"בכל ,

שעושה הרשות עניני כל חדורים lkaשגם יהיו זמן
ה'. עבודת

בשלמא  מאד: הדבר שקשה טוענים יש אמנם
בימות  והתפלה התורה בזמני וכן טוב, ויום בשבת
אז  שפנויים טוב), ויום שבת בדוגמת (שהם החול
אהבה  רצוף תוכו להיות אפשר גשמיים, מענינים
בענינים  כשעסוקים אבל ה', בעבודת ועוסק

זאת  לקיים אפשר איך .49גשמיים,

היה  למה רש"י: בפירוש הרמז בא זה על
כדי  - אמה אלפים רק מהמשכן רחוק המחנה

לבוא כןzaya"שיוכלו היה זה מטעם ."cinz אף ,
הרמז, שמזה - טוב) (ויום לשבת רק זה  ששייך
נמשך  - טוב) (ויום בשבת שהוא כמו שהמצב
בזה, והכוונה השנה; ימות בשאר גם (משפיע)
טוב  ויום בשבת בה עומד שאדם הקדושה שמדרגת

ימות בעניני כח ונותנת השנה,legdנמשכת כל של
ה'. עבודת חדור יהיה אז שגם

לשיעור  בקשר רש"י בפירוש הרמז ובא
כי  להמשכן, ישראל מחנה של והקירוב הסמיכות
בו  מקריבים להיות מוכן מקום שהוא המשכן
רומז  הוא הרי השכינה, שורה ובו הקרבנות

מצוה  כל ידי על והרי ה', טוב 50לעבודת ודבר
ומרמז axwznוקדושה - ה' עם האדם ומתאחד

שאופן (מחנה aexiwdרש"י להאדם שישנו וכו'
אותו  השבת, ביום (המשכן) להקב"ה ישראל)

החול, בימות גם נמשך קרב cinzyהקירוב יהיה
הוי' אל .51קרב

(l"yz xacna zyxt zay zgiyn)
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בשאר 45) משא"כ המזרח, מצד רק כן שהי' י"ל בדוחק
מוכרח  הי' מזרח בצד שרק וכיון אמה מאלפים יותר הי' הצדדים

הלכו שלשם מזרח, צד הי' העיקר וגם קבוע שטח בנ"י lkלהיות
הזה. צד של השעור רש"י נקט לכן משה, הי' שם כי ללמוד

מי"ב.46) פ"ב אבות
(47,907 ע' ח"ג  בלקו "ש נתבאר אלו עבודות ב' בין ההפרש

ואילך. 104 ע' ח"י בלקו"ש ובארוכה .932
אדה"ז 48) שו"ע רלא, סי' או"ח טושו"ע וראה ו. ג, משלי

ס"ב. קנו סי'

ובכ"מ.49) ואילך. 790 ע' ח"ג לקו"ש ראה
מה,50) בחקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' היא מצוה דהרי

פמ"ו  תניא (ראה כו'" קדשנו "אשר מברכים מצוה כל ולפני ג).
ב)). (סה,

תסב).51) ע' (ביאוה"ז לו ע' פרשתנו מאוה"ת להעיר
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מובן  אינו אדם) בני מושב מקום הוא "מקומו" גדר
יותר  לא להיות צריך היה למה גיסא: לאידך
כדי  להמשכן ישראל מחנה בין אמה מאלפים
היה  לוי' שמחנה מכיון והרי בשבת, לבוא שיוכלו

המשכן, בכלל heyteסביב הוא לוי' מחנה שגם
יוכלו  הרי כן אם ישראל, בני (איש) של "מקומו"
אמה  אלפים יהיה ישראל מחנה אם גם בשבת לבוא

היינו לוי', אמהxzeiממחנה ועל okyndnמאלפים .
הנ" מחנה פי להרחיק שצריך נותנת הסברא הרי ל

שאפשר? כמה עד ישראל
והלויים  ובניו ואהרן "משה רש"י מסיים לזה
(כללות  הלוים רק שלא היינו לו". בסמוך חונים

חנו ואהרן jenqהשבט) "משה גם אלא להמשכן,
(ורק  שהם לקמן תיכף מפורש הרי ובהם ובניו".

המשכן, של המזרח מצד חנו הלוים lkeהם) שאר
לא  המזרח בצד הרי כן ואם הצדדים, ג' בשאר חנו
מהמשכן  רחוק ישראל מחנה להיות אפשר היה

(לבד אמה מאלפים אהלי zxetn`יותר שתפסו
היה  המזרח שמצד ומכיון ובניו), ואהרן משה
היו  וכולם בשבטים חלקו לא כן, להיות מוכרח

צד  בכל המשכן מן אמה, אלפים שווה, .45במרחק

.Â רש"י שבפירוש ואחד אחד לכל ההוראה
דילן:

לא  שעליו ישראל מבני ואחד אחד מכל תובעים
ודרבנן  דאורייתא המצות כל את לקיים רק
לשם  מעשיך "כל שיהיו גם אלא וכו', והסייגים

יותר 46שמים" ועוד דעהו"47, דרכיך היינו 48"בכל ,

שעושה הרשות עניני כל חדורים lkaשגם יהיו זמן
ה'. עבודת

בשלמא  מאד: הדבר שקשה טוענים יש אמנם
בימות  והתפלה התורה בזמני וכן טוב, ויום בשבת
אז  שפנויים טוב), ויום שבת בדוגמת (שהם החול
אהבה  רצוף תוכו להיות אפשר גשמיים, מענינים
בענינים  כשעסוקים אבל ה', בעבודת ועוסק

זאת  לקיים אפשר איך .49גשמיים,

היה  למה רש"י: בפירוש הרמז בא זה על
כדי  - אמה אלפים רק מהמשכן רחוק המחנה

לבוא כןzaya"שיוכלו היה זה מטעם ."cinz אף ,
הרמז, שמזה - טוב) (ויום לשבת רק זה  ששייך
נמשך  - טוב) (ויום בשבת שהוא כמו שהמצב
בזה, והכוונה השנה; ימות בשאר גם (משפיע)
טוב  ויום בשבת בה עומד שאדם הקדושה שמדרגת

ימות בעניני כח ונותנת השנה,legdנמשכת כל של
ה'. עבודת חדור יהיה אז שגם

לשיעור  בקשר רש"י בפירוש הרמז ובא
כי  להמשכן, ישראל מחנה של והקירוב הסמיכות
בו  מקריבים להיות מוכן מקום שהוא המשכן
רומז  הוא הרי השכינה, שורה ובו הקרבנות

מצוה  כל ידי על והרי ה', טוב 50לעבודת ודבר
ומרמז axwznוקדושה - ה' עם האדם ומתאחד

שאופן (מחנה aexiwdרש"י להאדם שישנו וכו'
אותו  השבת, ביום (המשכן) להקב"ה ישראל)

החול, בימות גם נמשך קרב cinzyהקירוב יהיה
הוי' אל .51קרב
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בשאר 45) משא"כ המזרח, מצד רק כן שהי' י"ל בדוחק
מוכרח  הי' מזרח בצד שרק וכיון אמה מאלפים יותר הי' הצדדים

הלכו שלשם מזרח, צד הי' העיקר וגם קבוע שטח בנ"י lkלהיות
הזה. צד של השעור רש"י נקט לכן משה, הי' שם כי ללמוד

מי"ב.46) פ"ב אבות
(47,907 ע' ח"ג  בלקו "ש נתבאר אלו עבודות ב' בין ההפרש

ואילך. 104 ע' ח"י בלקו"ש ובארוכה .932
אדה"ז 48) שו"ע רלא, סי' או"ח טושו"ע וראה ו. ג, משלי

ס"ב. קנו סי'

ובכ"מ.49) ואילך. 790 ע' ח"ג לקו"ש ראה
מה,50) בחקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' היא מצוה דהרי

פמ"ו  תניא (ראה כו'" קדשנו "אשר מברכים מצוה כל ולפני ג).
ב)). (סה,

תסב).51) ע' (ביאוה"ז לו ע' פרשתנו מאוה"ת להעיר

בראשית יד, יב – ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי 
אברם וילכו והוא יושב בסדם

אברהם "רכושו בן אחי" ר"ת רבא

ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברם. כבר הודעתיך 
איך רבא האמורא נמשך נשמתו משרש דנעמה העמונית 
בת לוט וזהו סוד ואת כל "רכושו "בן "אחי ר"ת רבא )כי 
כולה היא למעלה( וכאשר הקליפות שבו את לוט גם את 
נשמת רבא שבו עמו עד שיצאה נעמה העמונית ויצא ממנה 
רבא וזהו סוד בן אחי אברם כי אותיות רב"א הוא באברם, 
ובזה תבין שנתרץ הקושיא בזה והוא דהי' לו לומר1 ויקחו 
את לוט בן אחי אברם ואת כל רכושו, אך הוצרך לומר כן 
מפני הר"ת, וגם לרמוז כי רבא2 עצמו הוא בן אחי אברם 

כנ"ל, ואח"ז חזר לרמוז3 "בלעדי "רק "אשר ר"ת רבא.
לקוטי תורה מהאריז"ל

אברהם,  מבחי'  הוא  רבא  כי  אברהם,  ע"ד  הוא  רבא 
אברם אותיות מרבא, כמ"ש בל"ת להאריז"ל פ' לך, ע"ש. 
רבא פירושו גדול הוא על דרך וכמו אברהם4 שנק' אדם 

הגדול בענקים.
ורבא הי' דר במחוזא5 הוא על דרך כמו אברהם שהי' 

דבר ה' אליו במחזה6.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קס

* * *
רבא נרמז בר"ת רכושו בן אחי אברם, אבר"ם אותיות 
מרב"א, כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל פ' לך ע"ש. וי"ל 
מה שחי מ' שנה7, הוא לנגד מ' דאברם, והוא למפרע מ' 

רבא, היינו המ' שנה שחי רבא.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קמה

אברם",  אחי  "בן  שהוא  לוט  אודות  להמשיך  צריך  הי'  דהפסוק   )1
ואח"כ לדבר אודות "הרכוש", תיבות "ואת רכושו" בא באמצע.

גם  )ראה  בלוט.  טמון  רבא, שהי'  על  )גם(  קאי  דהרכוש  פירוש:   )2
לעיל סימן פה. פט. לקמן סימן צא. צד. קכד(.

3( בראשית יד, כד.
4( יהושע יד, טו. ראה ילקוט יהושע רמז כג וז"ל: דבר אחר האדם 
הגדול בענקים )יהושע יד, טו(, אמר רבי זה אברהם, ולמה קורא אותו 
גדול, רבי לוי ורבי אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא פסיעותיו של אברהם 
)ישעי'  ר' יהודה ברבי סימון אומר מיל שנאמר  ג' מילין.  אבינו היו 

מא, ג( ארח ברגליו לא יבא מי פעל, למפרע מיל ר"ת.
5( ראה בבא מציעא נט. ראה לעיל סימן פט.

6( בראשית טו, א.
7( ראש השנה דף יח. רבא חי ארבעין שנין ע"ש.

צא

ביאור ורמזים בגמ' )קידושין נב:( ההוא גברא דחטף זוזי 
מחברי' ושדא לאיתתא, אתא לגבי דרבא וכו', דרבא 
מושרש בלוט שגזלו ושבו אותו, "רכשו בן אחי" ר"ת 

רבא וכו'

ההיא8 איתתא דהוה קא משיא9 כרעא במשיכלא דמיא, 
לה  אמר  לה,  ושדא  מחברי'  זוזי  חטף  גברא  ההוא  אתא 
מיקדשת לי, אתא ההוא גברא לקמי' דרבא, א"ל לית דחש 

להא דר' שמעון דאמר סתם גזילה ייאוש בעלים הוי.
קידושין דנ"ב ע"ב

משיכלא, ספל.
דרבי שמעון, בסדר טהרות )כלים פרק כ"ו משנה ח'( 
ומייתינן לה בגמ' דהגוזל )ב"ק דף קיד.( עורות של גנב אין 
מחשבה מטמאתן ושל גזלן מחשבה מטמאתן דקסבר כיון 

דידע מאן גזלי' ולא מצי לאגבויי מיני' אייאושי מייאש.
רש"י

אם  דוקא שממנו שאל  לרבא  זה  דענין  מהו השייכות 
הגזלה הוא שלו, שנחשב ליאוש, או לאו.

הוא, כי רבא ר"ת רכשו בן אחי אברם, כי רבא נמשך 
נשמתו משרש דנעמה העמונית בת לוט, וכאשר הקליפות 
בן  רכשו  והיינו  עמו.  שבו  רבא  נשמת  גם  לוט  את  שבו 
רבא וכמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל10 פרשת  אחי ר"ת 
דהיינו  גזילה  מבחי'  הוא  גופא  רבא  א"כ  זה,  בפסוק  לך 
אח"י,  ב"ן  רכש"ו  בחי'  הוא  הוא  כי  אותו,  ושבו  שגזלו 
וגזל11  דקליפה, שחטף  גברא שמסטרא  ההוא  אתא  ולכן 

זוזי הוא כמו רכש, מחברי' הוא כמו מלוט.

8( ]תרגום ללה"ק[ מעשה באשה אחת, שהיתה רוחצת רגלי' בספל 
מים, בא אדם אחד חטף מעות מחבירו וזרקו אלי' ואמר לה התקדשי 

לי בהן, והאשה קיבלתן.
האשה  האם  דינו,  מה  לשאול  רבא  לפני  )המקדש(  אדם  אותו  בא 
מקודשת לו, אמר לו רבא, אין )שום חכם( שחושש לדעתו של רבי 
שמעון דאמר, כל מקרה של גזילה שבו לא פירש הנגזל אם התייאש 
או לא, הרי אנו דנים שהבעלים התייאשו, לדעת רבי שמעון במקרה 
שלפנינו היתה מקודשת, שמאחר שקיבלה המעות לאחר יאוש הריהו 
זוכה בהם, אבל מכיון שאין אף אחד הסובר כרבי שמעון בזה – אין 

כאן חשש קידושין ומותרת בלא גט.
9( ראה בפנים בתורת לוי יצחק ביאור כל פרטי הסיפור.

10( מובא לעיל סימן צ. ראה גם לעיל סימן פה. פט. לקמן סימן צד. 
קכד.

ממנו,  שגזל  מחברי',  זוזי  חטף  הרי  כי  רשע,  הי'  גברא  "ההוא   )11
זוזי הוא שזזין מזה לזה הוא מה שניזוזו מהאדם  וגזלן הוא רשע..., 

דקדושה, שחטפם האדם בליעל הרשע" )תורת לוי יצחק כאן ע"ש(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד חי



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת במדברלב

א, מב – בני נפתלי תולדותם למשפחותם 
לבית אבותם במספר שמות מבן עשרים שנה 

ומעלה כל יוצא צבא

ביאור מהאריז"ל – בפשטות הכתובים – למה 
כתיב  בנפתלי  משא"כ  "לבני"  כתוב  השבטים  בכל 
ופנימיות  האריז"ל  תורת  הפצת  וע"י  "בני",  רק 

התורה יבוא משיח

בנוגע למנין בני ישראל נאמר הלשון "לבני גד גו'",  א. 
"לבני שמעון גו'", ועל דרך זה בנוגע לשאר השבטים, מלבד 
בנוגע לשבט האחרון, שבו נאמר "בני נפתלי גו'" )ולא "לבני 

נפתלי,(. ולכאורה, הי' לו לרש"י לבאר טעם השינוי?
יש להתחיל לכל לראש עם הביאור בכתבי האריז"ל.

תורה  בלקוטי  הן  נתבאר  דלקמן  שהענין  ובהקדמה, 
הרי  האריז"ל  כתבי  כל  מבין  אשר,  הפסוקים,  בשער  והן 
רבינו  שמביא  תורה,  הלקוטי  הן  ביותר,  המדוייקים  הם 
הזקן בספר התניא כמה פעמים, והן שער הפסוקים, אחד 
)מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  כמו  השערים,  משמונה 
נ"ע בהגהותיו על הסידור1 ש"ידוע דהשמ"ש מוסמך יותר 

ועליו סומכין".
ובנוגע לעניננו, הרי הביאור בכתבי האריז"ל הוא באופן 
מנין  נעשה  כזה  שבאופן  אלא,  עוד,  ולא  בפשטות,  המובן 

בני ישראל, כדלקמן.
וז"ל2 – בביאור הקושיא "למה בכל השבטים נאמר  ב. 

לבני, ובשבט נפתלי האחרון, אמר בני נפתלי, ולא לבני":
היו  ישראל,  את  למנות  כשרצו  דע  פשוט,  "והענין 
הולכים וסובבים את כל מחנה ישראל, ועומדין בכל פתח 
וכותבין אותו בפנקס סדר השמות, פלוני בן פלוני  ופתח, 
משבט פלוני ופלוני בן פלוני משבט פלוני, וכן כיוצא בזה, 

עד שגמרו למנות כל הבתים של ישראל.
רבוא  ששים  עם  מעורב  הזה,  פנקס  לקחו  כך  ואחר 
אנשים, וצריך לעשות חילוק אחר, להוציא מספר כל שבט 

ושבט בגליון לבד.
ואז היו מתחילין בפנקס הראשון ואמרו, פלוני בן פלוני 
תכתבו אותו לשבט פלוני, והיו כותבין אותו שם בפ"ע, עד 
שהיו משלימין כל האנשים של אותו השבט, שהם כתובים 

בפנקס הראשון.
ההוא,  בפנקס  הכתוב  כל  ומבקשים  חוזרין  כך  ואחר 
שהוא משבט השני, ואומרים זה לבני שמעון, וכן כל כיוצא 

בזה עד י"א שבטים.
ולא נשאר רק שבט אחד, שהוא  הי"א,  כל  וכשנשלמו 
ולהוציא  לחזור  צריכין  היו  ולא  באחרונה,  נפתלי  שבט 
אחר,  שבט  עוד  עמו  מעורב  שם  אין  כבר  כי  אחר,  בכתב 
רק הוא לבדו, ולכן היו מונין אותו במקומו, והיו אומרים בני 

נפתלי אלו שנשארו כך וכך מספרם.

1( סידור )עם דא"ח( שיט, ג. סידור תורה אור )קה"ת תשמ"ז( רמג, ג.

2( בלקוטי תורה על הפסוק. וכן הוא בשער הפסוקים )בשינוי לשון קצת(.

אך האחרים שהיו צריכים להוציא חשבונם בכתב אחר, 
לבני, פירוש, עוד האיש הכתוב כאן צריך לחבר  בו  נאמר 

לבני שמעון או לבני ראובן וכו'". עכ"ל.
ג. והנה, מכיון שביאור זה מובן בפשטות, ומה גם שעל 
כדאי   – ישראל  דבני  המנין  אופן  את  גם  יודעים  זה  פי 
גם  ובחדרים,  גם בישיבות  ונכון לפרסם את תוכן הביאור 

לתינוקות של בית רבן.
ובפרט שעל ידי זה יתוסף גם בענין ד"יפוצו מעינותיך 
כדבריו  צדקנו,  משיח  ביאת  תלוי  זה  בענין  אשר  חוצה", 
להבעש"ט, במענה לשאלתו "אימת אתי מר", "לכשיפוצו 
מעינותיך )דהבעש"ט( חוצה"3, והרי "מעינותיך" דהבעש"ט 
פירסום  ידי  על  ובמילא,  האריז"ל,  תורת  על  מיוסדים 
מעינותיך  ד"יפוצו  באופן  האריז"ל  של  תורתו  והפצת 
חוצה", ממהרים ומזרזים עוד יותר את ביאת משיח צדקנו.

בשם  זו  תורה  לפרסם  ונכון  שטוב  פשוט  וגם  מובן 
אומרה, תורת האריז"ל, וכדברי המשנה בפרק דשבת זה4: 

"כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם".
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז ח"ג עמוד 568 )הנחה 

בלתי מוגה(

א, מו – ויהיו כל הפקודים שש מאות אלף 
ושלושת אלפים וחמש מאות וחמשים

אלפים  ג'  אלף  מאות  "שש  בנ"י  מספר  טעם 
וחמשים" דמרומז המספר בשמו של  חמש מאות 
יהי'  שהשם  לע"ל,  שיהי'  כמו  הוי'  ובשם  משה, 

נקרא כמו שהוא נכתב )פסחים נ.(

במנין הראשון היו שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש 
מאות וחמשים, ולנו5 בו גימטריא בדבר הלמד מעניינו שהן 
ודאי פרפראות לחכמה, כי אמנם מרגלא בפומייהו דרבנן 
יו"ד6  עם  שמו  באותיות  ויש  ישראל  כל  כנגד  משה  שקול 
דשכינתא שהיתה תמיד מאירה בו מספר ששים רבוא, הא 
כיצד מ' פעמים ש' הם י"ב אלף וכולם7 חמשה פעמים הם 

ששים אלף וכולן8 עשר פעמים הרי ששים רבוא.
עוד אותיות סינ"י כשנספרם על הדרך9 שזכרנו עולות 
לשלשים רבוא, ויש אמנם סיני של מעלה מכוון כנגד סיני 
של מטה ונרמז באותיות סיני שמלואן10 סיני שני הרי שש 

מאות אלף.

3( אגרת הבעש"ט, נדפסה בכתר שם טוב בתחלתו. ובכמה מקומות.

4( אבות פרק ו משנה ו.

5( ולנו במנין הזה טוב טעם בדרך גמטריאות פרפראות לחכמה.

6( יו"ד דשכינתא דלית שכינה נחתת פחות מי' כדאיתא בתקונים תכ"ו.

7( וכלם ה' פעמים המרומז בה"א של משה.

8( וכלם י' פעמים המרומז ביו"ד דשכינתא המאירה בו.

9( על הדרך שזכרנו והיינו ס' פעמים י' עולין ת"ר והם נ' פעמים הרי ל' אלפים וכולם 

י' פעמים עולין ל' רבוא.

10( שמלואן סיני שני, כי מלוי סמ"ך הוא מ' ך' עולים ס', מלוי יו"ד הוא ו' ד' עולין י', 

מלוי נ"ן הוא נ'. מלוי יו"ד י', הרי שני פעמים סיני עולין ת"ר אלף.
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i"yx£¯a„ÈÂ∑L„ÁÏ „Á‡a ÈÈÒ ¯a„Óa.,מנאן מּמצרים ּכׁשּיצאּו ׁשעה: ּכל אֹותם מֹונה לפניו, חּבתן מּתֹו «¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¿∆»«…∆ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָ

הּוקם  ּבניסן ּבאחד מנאן. עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ּוכׁשּבא הּנֹותרים, מנין לידע מנאן – ּבעגל ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשּנפלּו
מנאן  ּבאּיר ּובאחד .הּמׁשּכן ְְְְִִֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr g"g y"ewl t"r)

l`xUi lW mzAg iENB¦¦¨¨¤¦§¨¥

לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד .... .... סיניסיניסיניסיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּבּבּבמדמדמדמדּבּבּבּברררר ֶֶֶֶֹֹ
ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה ּכּכּכּכלללל אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה לפניולפניולפניולפניו חחחחּבּבּבּבתןתןתןתן ובפרש"י)ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו א. (א, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמדּיק, מנינם לדעת האדם רֹוצה יקרם ׁשּמּפני הּוא החביבים ּדברים ׁשּסֹופרים הּדבר טעם הרי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻלכאֹורה
ּכל  אֹותם מֹונה ה"ה מּדּוע וא"כ יׂשראל, ּבני ׁשל הּמדּיק מסּפרם את יֹודע ּבוּדאי ּתעלּומֹות" ּכל נגלּו ׁש"לפניו הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻא

ָָׁשעה?
השי"ת, ּבעבֹודת מּמעלתם נֹובעת אינּה אֹותם, מֹונה ּכן ׁשּמּפני הּמקֹום לפני יׂשראל ׁשל חביבּותם ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּבדרּגתֹו. לחברֹו ּדֹומה אחד ואין ׁשֹונֹות, ּומדרגֹות ּבחינֹות ּבּה יׁש ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי
– ׁשּבּפחּותים" ה"ּפחּות עד ׁשּבּגדֹולים" מה"ּגדֹול – וכּלם לרעהּו, איׁש ּבין חּלּוק הי'ה לא יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּומּזה
והיא  חּלּוקים. ּבזה ואין יׂשראל, ּכל ׁשוים ׁשּבּה הּנקּדה היא נמנּו ׁשּלׁשמּה הּמקֹום לפני ׁשחביבּותם נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנמנּו

ּבׁשוה. אחד ּבכל ׁשּנמצאת מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשּבלב איד") ּפינטעלע ("ּדער הּיהדּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקּודת
ואינּה ּגּלּוי, לידי ּבאה יׂשראל ׁשל זֹו "חּבתם" אין ולכן היא, ּגבֹוּה מעל וגבֹוּה מאד, עד נעלית ּדרּגתּה ׁשּבּלב, זֹו נקּודה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹא

הרגיל). (ע"ד ִִֶֶָָנּכרת
חּבתן" "להֹודיע הּוא זה ׁשּמנין ׁשעה, ּכל הּקּב"ה אֹותם מֹונה שמות)ולכן ר"פ נקּודת (רש"י ׁשהיא יׂשראל, ׁשל זֹו ּדחּבתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

לּכל. ותּודע ּגּלּוי, לידי ּתבֹוא ְֲִִִֵַַַַָָֹהּיהדּות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאםמנאםמנאםמנאם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר ּוּוּוּובאחדבאחדבאחדבאחד ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּוּוּוּוקםקםקםקם ּבּבּבּבניסןניסןניסןניסן א)ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהיתה  ּפקּודי ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,
זּכאי. ּביֹום לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּי הּמנין ׁשּגם ה', ורצה יֹום. אֹות ֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי לחדׁש", ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ּבאחד
ליֹום  קצת ׁשּדֹומה ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד אחר ענין ׁשּי היה לא הּמׁשּכן הקמת ׁשּביֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּומּכיון

הּמׁשּכן. ְֲִַַָָהקמת

„ÈÈÒא  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«≈¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
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i"yx£¯a„ÈÂ∑L„ÁÏ „Á‡a ÈÈÒ ¯a„Óa.,מנאן מּמצרים ּכׁשּיצאּו ׁשעה: ּכל אֹותם מֹונה לפניו, חּבתן מּתֹו «¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¿∆»«…∆ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָ

הּוקם  ּבניסן ּבאחד מנאן. עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ּוכׁשּבא הּנֹותרים, מנין לידע מנאן – ּבעגל ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשּנפלּו
מנאן  ּבאּיר ּובאחד .הּמׁשּכן ְְְְִִֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr g"g y"ewl t"r)

l`xUi lW mzAg iENB¦¦¨¨¤¦§¨¥

לחדלחדלחדלחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד .... .... סיניסיניסיניסיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבּבּבּבמדמדמדמדּבּבּבּברררר ֶֶֶֶֹֹ
ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה ּכּכּכּכלללל אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה לפניולפניולפניולפניו חחחחּבּבּבּבתןתןתןתן ובפרש"י)ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו א. (א, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמדּיק, מנינם לדעת האדם רֹוצה יקרם ׁשּמּפני הּוא החביבים ּדברים ׁשּסֹופרים הּדבר טעם הרי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻלכאֹורה
ּכל  אֹותם מֹונה ה"ה מּדּוע וא"כ יׂשראל, ּבני ׁשל הּמדּיק מסּפרם את יֹודע ּבוּדאי ּתעלּומֹות" ּכל נגלּו ׁש"לפניו הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻא

ָָׁשעה?
השי"ת, ּבעבֹודת מּמעלתם נֹובעת אינּה אֹותם, מֹונה ּכן ׁשּמּפני הּמקֹום לפני יׂשראל ׁשל חביבּותם ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּבדרּגתֹו. לחברֹו ּדֹומה אחד ואין ׁשֹונֹות, ּומדרגֹות ּבחינֹות ּבּה יׁש ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי
– ׁשּבּפחּותים" ה"ּפחּות עד ׁשּבּגדֹולים" מה"ּגדֹול – וכּלם לרעהּו, איׁש ּבין חּלּוק הי'ה לא יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּומּזה
והיא  חּלּוקים. ּבזה ואין יׂשראל, ּכל ׁשוים ׁשּבּה הּנקּדה היא נמנּו ׁשּלׁשמּה הּמקֹום לפני ׁשחביבּותם נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנמנּו

ּבׁשוה. אחד ּבכל ׁשּנמצאת מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשּבלב איד") ּפינטעלע ("ּדער הּיהדּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקּודת
ואינּה ּגּלּוי, לידי ּבאה יׂשראל ׁשל זֹו "חּבתם" אין ולכן היא, ּגבֹוּה מעל וגבֹוּה מאד, עד נעלית ּדרּגתּה ׁשּבּלב, זֹו נקּודה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹא

הרגיל). (ע"ד ִִֶֶָָנּכרת
חּבתן" "להֹודיע הּוא זה ׁשּמנין ׁשעה, ּכל הּקּב"ה אֹותם מֹונה שמות)ולכן ר"פ נקּודת (רש"י ׁשהיא יׂשראל, ׁשל זֹו ּדחּבתן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

לּכל. ותּודע ּגּלּוי, לידי ּתבֹוא ְֲִִִֵַַַַָָֹהּיהדּות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאםמנאםמנאםמנאם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר ּוּוּוּובאחדבאחדבאחדבאחד ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ההההּוּוּוּוקםקםקםקם ּבּבּבּבניסןניסןניסןניסן א)ּבּבּבּבאחדאחדאחדאחד א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהיתה  ּפקּודי ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,
זּכאי. ּביֹום לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּי הּמנין ׁשּגם ה', ורצה יֹום. אֹות ֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי לחדׁש", ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ּבאחד
ליֹום  קצת ׁשּדֹומה ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד אחר ענין ׁשּי היה לא הּמׁשּכן הקמת ׁשּביֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּומּכיון

הּמׁשּכן. ְֲִַַָָהקמת

„ÈÈÒא  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«≈¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
‡zLa ‡È˙ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿«¿«¿»ƒ¿»»¿«»
:¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙Èƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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,zFncFw minrtA Epnp xaMW s`e§©¤§¨¦§¦§¨¦§

iM ,aEW mzFpnl EdEvozAig KFYn ¦¨¦§¨¦¦¦¨¨
eiptl`Ed ixd ,,drW lM mzF` dpFn §¨¨£¥¤¨¨¨¨

mdilrAW miaiagd mixaCd KxcM§¤¤©§¨¦©£¦¦¤©§¥¤
zr lkA mivtge miiEAixA mignU§¥¦§¦¨©£¥¦§¨¥
Kkitl .mxRqn dPYWp m` rcil¥©¦¦§©¨¦§¨¨§¦¨
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zF`n WWl ...micwRd lr xard lkl'§Ÿ¨Ÿ¥©©§ª¦§¥¥
zF`n Wnge mitl` zWlWE sl ¤̀¤§Ÿ¤£¨¦©£¥¥
znwd xg`l ,eiWkr oke .'miXnge©£¦¦§¥©§¨§©©£¨©

oMWOdFzpikW zFxWdl `AWM , ©¦§¨§¤¨§©§§¦¨
mdilrxn`PW FnM](g ,dk my)il EUre £¥¤§¤¤¡©§¨¦

A iYpkWe' WCwn['mkFzm`pn,aEW ¦§¨§¨©§¦§¨§¨¨

z`lnA didW ,o`M xEn`d oipOd Edfe§¤©¦§¨¨¨¨¤¨¨¦§Ÿ
oMW ,oMWOd znwdl WcFgcg`A ¤©£¨©©¦§¨¤¥§¤¨

oMWOd mwEd oqipA(fi ,n my d`x), §¦¨©©¦§¨
xiI`A cg`aE'ipXd WcFgd' `EdW , §¤¨§¦¨¤©¤©¥¦
,o`M xEn`dm`pnmzF` dpn `le] ¨¨¨§¨¨§Ÿ¨¨¨

cr oiYnd `N` ,oMWOd mwEdWM cIn¦¨§¤©©¦§¨¤¨¦§¦©
onf xEriW `EdW mFi miWlW ExarIW¤©©§§¦¤¦§©
zaWgp Kli`e o`Mn xW` ,aEWg̈£¤¦¨§¥¨¤§¤¤
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(`"eb)[:a dxez



xacnaלד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i oey`x meil inei xeriy

(á)íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑ וׁשבט ׁשבט ּכל מנין ‡·˙Ì.ּדע ˙È·Ï∑,אחר מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אביו  ׁשבט על לּגלּגלת ∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.יקּום ּבקע ׁשקלים .עלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְְִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 25 'nr g"ig y"ewl t"r)

oipOd ici lr l`xUi ipA zEaiWg£¦§¥¦§¨¥©§¥©¦§¨

ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ּכּכּכּכלללל־־־־עדתעדתעדתעדת אתאתאתאת־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ב)ׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (א, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבשל"ה ּכתב הּמקֹום, לפני הּוא ידּוע מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצר ואילך)ּגּבי סע"א הּספירה (שמז, ידי ׁשעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבטל" לא ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר יׂשראל ב)נעׂשּו ג, .(ביצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשּמחמת נֹוספים ּדברים יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ּכ'ּברּיה'ולכאֹורה ּבטלים, אינם א)חׁשיבּותם ק, 'בע"ח'(חולין , ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

א) עג, ְועֹוד.(זבחים
ה'מנין' ענין משא"כ ּבטלים. אינם ּולכ ּבגלּוי, עצמם ּבהם נּכרת חׁשיבּותם הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָוהּבאּור

ּבטל. ואינֹו חׁשיבּות מקּבל אֹותֹו, ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי חׁשיבּותֹו, ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ׁשּגם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא
מעלתם  נראית  לא ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ּדרּגא מגּלה הּקּב"ה, ע"י מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועד"ז
לפניו. הם ׁשחביבים נּכר אֹותם, וספר מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי רח"ל, לּגֹויים הם ׁשוים ולכאֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּבגלּוי

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ

i"yx£‡·ˆ ‡ˆÈŒÏk∑ עׂשרים מּבן ּפחֹות ּבּצבא יֹוצא ׁשאין .מּגיד, »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ã)Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ
:àeä åéúáà-úéáì§¥«£Ÿ−̈«

i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑ וׁשבט ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם .ּכׁשּתפקדּו ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

(ä)íëzà eãîòé øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®
öéìà ïáeàøì:øeàéãL-ïa øe ¦§¥¾¡¦−¤§¥«

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

ÏÈÁ‡ג  ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È ÔeÓz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

b·¯ד  ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה  ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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`aSl z`vl iE`x mbe mixUr oA¤¤§¦§©¨¨¥©¨¨

lMd `N` ,(wfge `ixA `EdW oFbM)§¤¨¦§¨¨¤¨©Ÿ
,xn`p mipXd oiprlaEzMdeciBn §¦§©©¨¦¤¡©§©¨©¦

dfAoi`Wmc``aSa `vFi`EdWM ¨¤¤¥¨¨¥©¨¨§¤
,mixUr oAn zEgRFpi` ok FnkE ¨¦¤¤§¦§¥¥

iM ,mixUr oAn zFgR `EdWM dpnp¦§¤§¤¨¦¤¤§¦¦
cg` xEriW mipiiprd ipWl¦§¥¨¦§¨¦¦¤¨

(miyxtn):dxezc
(c).eéäé íëzàåmzF` EcwtYWM §¦§¤¦§§¤¦§§¨

,oxd`e dY`mkOr EidimBlk `iUp ©¨§©£Ÿ¦§¦¨¤©§¦¨
,haWe haWz` EpnY xW`M oFbM ¥¤¨¥¤§©£¤¦§¤

`iUp mB mkOr cFnri oaE`x haW¥¤§¥©£¦¨¤©§¦
dElzi haWe haW lkA oke ,oaE`x§¥§¥§¨¥¤¨¥¤¦§©¤

F`iUpFpiipn zrWA mkOroexkf) §¦¦¨¤¦§©¦§¨
(dyn:d dxez

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr g"ig y"ewl t"r)

l`xUi lM i`iUpM zFHOd i`iUp§¦¥©©¦§¦¥¨¦§¨¥

אאאאּתּתּתּתכם כם כם כם  יעמדיעמדיעמדיעמדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּׁשנית" ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד אּיר, ּבר"ח למׁשה נאמרה יׂשראל ּבני מנין א)ּפרׁשת א, הרי (ּפרׁשתנּו לעּין, יׁש וא"כ , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

למׁשה ידּועים ּכבר היּו הּמׁשּכן נדבת את הּנׂשיאים ּכׁשהביאּו שלפנ"ז, ניסן ּבחדׁש ואילך)ּכבר א ז, נשא לאיזה (ראה וא"כ , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּנׂשיאים? ׁשמֹות ּכאן לֹו נאמרּו ְְְִִֶֶֶַָֹצר

עה"פ ּדהּנה זה, לבאר ד)ויׁש ׁשבט (א, ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם "ּכׁשּתפקדּו רש"י פי' למטה", איׁש איׁש יהיּו "ואּתכם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּלהם. הּׁשבט ּבמנין רק ולא יׂשראל, ּכל ּבמנין להׁשּתּתף צריכים היּו הּנׂשיאים י"ב ׁשּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוׁשבט",

את  רק הּנׂשיאים הנהיגּו אז ּדעד לפנ"ז. להם היה ׁשּלא חדׁש ּבמּנּוי הּנׂשיאים נתמּנּו יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת י"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועפ"ז
יׂשראל. ּכל על נתמּנּו ּבנ"י מנין ּובעת ׁשּלהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשבט

ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל "נקראים ׁשּיהיּו ּדפרּוׁשֹו העדה", קרּואי "אּלה הּנׂשיאים נקראּו ּׁשאז מה ובפירש"י)וזהּו טז .(א, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכּלּה. "ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל כ"א לׁשבטיהם, הּנֹוגעים לּדברים רק לא "נקראים" להיֹות הּנׂשיאים נתמּנּו ׁשאז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוהינּו,

ׁשּמּנּויי  מצינּו ּדהרי הּנׂשיאים, ׁשמֹות ּכאן ּׁשנאמרּו מה יּובן ּוכמ"ׁשועפ"ז ּבׁשם, קריאה ע"י ּבאים ואילך)הּקּב"ה ב לא, (תשא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להיֹות  נתמּנּו הּנׂשיאים ּבׁשמֹות הּקריאה דע"י בנדו"ד, ּוכמֹו"כ אלקים". רּוח אֹותֹו ואמּלא גֹו' ּבצלאל ּבׁשם קראתי ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ"ראה

ּכּלּה. ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל העדה", ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻ"קרּואי

(å)ì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(æ):áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

(ç):øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

(è):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

(é)äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
:øeöäãt-ïa ìàéìîb©§¦¥−¤§¨«

(àé):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì§¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(æè)éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²
:íä ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל .הּנקראים ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬
:úBîLa eáwð¦§−§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL‡‰∑הּללּו נׂשיאים עׂשר ׁשנים e·w.את ¯L‡∑ ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

ˆÈcLÈ¯e:ו  ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

ÈnÚ„·:ז  ¯a ÔBLÁ ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe¯:ח  ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט  ¯a ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·ÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י  ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

ÈBÚ„b:יא  ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

ÈcLÈnÚ:יב  ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג  ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד  ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

ÔÈÚ:טו  ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙÏ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈË·Lטז  È·¯·¯ ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז  ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯·„e¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).äãòä éàeø÷ älàmiaEWgd ¥¤§¥¨¥¨©£¦
lr `Ed 'dcrd i`Exw' oFWlE ,dcrAW¤¨¥¨§§¥¨¥¨©

mdW mWmi`xwPdmipnfEnElkl ¥¤¥©¦§¨¦§¨¦§¨

,dcrAW zEaiWg xaCxW`M oFbM §©£¦¤¨¥¨§©£¤
ipiiprA uriizdlE oEcl mitQ`zn¦§©§¦¨§¦§©¥§¦§§¥

xEAiSd ikxve(m"`x):fi dxez §¨§¥©¦

(fi).älàä íéLðàäxUrÎmipW z` ¨£¨¦¨¥¤¤§¥¨¨
,ElNd mi`iUpeáwð øLà(EWxRzp) §¦¦©¨£¤¦§¦§¨§

:zFnWA o`M Flgi dxez ¨§¥



לה xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i oey`x meil inei xeriy

(á)íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑ וׁשבט ׁשבט ּכל מנין ‡·˙Ì.ּדע ˙È·Ï∑,אחר מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
אביו  ׁשבט על לּגלּגלת ∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.יקּום ּבקע ׁשקלים .עלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְְִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 25 'nr g"ig y"ewl t"r)

oipOd ici lr l`xUi ipA zEaiWg£¦§¥¦§¨¥©§¥©¦§¨

ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ּכּכּכּכלללל־־־־עדתעדתעדתעדת אתאתאתאת־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ב)ׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (א, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבשל"ה ּכתב הּמקֹום, לפני הּוא ידּוע מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצר ואילך)ּגּבי סע"א הּספירה (שמז, ידי ׁשעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבטל" לא ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר יׂשראל ב)נעׂשּו ג, .(ביצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשּמחמת נֹוספים ּדברים יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ּכ'ּברּיה'ולכאֹורה ּבטלים, אינם א)חׁשיבּותם ק, 'בע"ח'(חולין , ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

א) עג, ְועֹוד.(זבחים
ה'מנין' ענין משא"כ ּבטלים. אינם ּולכ ּבגלּוי, עצמם ּבהם נּכרת חׁשיבּותם הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָוהּבאּור

ּבטל. ואינֹו חׁשיבּות מקּבל אֹותֹו, ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי חׁשיבּותֹו, ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ׁשּגם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא
מעלתם  נראית  לא ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ּדרּגא מגּלה הּקּב"ה, ע"י מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועד"ז
לפניו. הם ׁשחביבים נּכר אֹותם, וספר מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי רח"ל, לּגֹויים הם ׁשוים ולכאֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּבגלּוי

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ

i"yx£‡·ˆ ‡ˆÈŒÏk∑ עׂשרים מּבן ּפחֹות ּבּצבא יֹוצא ׁשאין .מּגיד, »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ã)Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ
:àeä åéúáà-úéáì§¥«£Ÿ−̈«

i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑ וׁשבט ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם .ּכׁשּתפקדּו ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

(ä)íëzà eãîòé øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®
öéìà ïáeàøì:øeàéãL-ïa øe ¦§¥¾¡¦−¤§¥«

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

ÏÈÁ‡ג  ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È ÔeÓz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

b·¯ד  ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה  ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).íúçtLîìo`M FWExiR §¦§§Ÿ¨¥¨
haXd lMW minrR oMW] 'mdihaWl'§¦§¥¤¤¥§¨¦¤¨©¥¤

FnM 'dgRWn' iExw(fi ,f ryedi)zgRWn' ¨¦§¨¨§¦§©©
l` :d"awd Fl xn` Kke ,['dcEdi§¨§¨¨©©
dNigY `N` ,eiCgi mrd lM z` dpnY¦§¤¤¨¨¨©§¨¤¨§¦¨

zFpnl LilrehaW lM oipn rcil ¨¤¦§§¥©¦§©¨¥¤
haWesxvY oMn xg`lE ,Fnvr iptA ¨¥¤¦§¥©§§©©¦¥§¨¥

rcY f`e cg` oFAWgl mNEM xRqn¦§©¨§¤§¤¨§¨¥©
mrd lM oipn(`"eb): ¦§©¨¨¨
.íúáà úéáì'mzFa`' aEzMd WiBcd §¥£Ÿ¨¦§¦©¨£¨

cSn `Ed haXd l` qEgId iM EpcOll§©§¥¦©¦¤©¥¤¦©
,a`doklecg` haXn eia`W in ¨¨§¨¥¦¤¨¦¦¥¤¤¨

mEwi ,xg` haXn FO`e(qgiizi)lr §¦¦¥¤©¥¨¦§©¥©
eia` haWFO` haW lr `leoiir) ¥¤¨¦§Ÿ©¥¤¦
(:hw `xzaÎ`aa:

.íúìbìâìmixtFq EidIW dpeEMd oi` §ª§§Ÿ¨¥©©¨¨¤¦§§¦
ixdW ,WOn (mdiW`x) mzFlBlB z ¤̀ª§§¨¨¥¤©¨¤£¥
`N` ,mnvr miWp`d z` xFRql xEq`̈¦§¤¨£¨¦©§¨¤¨

,xnFlMciÎlrizxitqdmilwWxW` §©©§¥§¦©©§¨¦£¤
l`xUi lM EpzprwA(lwW ivg) ¨§¨¦§¨¥¤©£¦¤¤

,zlFBlBlxRqn z` mircFi Eid KM ©ª§¤¨¨§¦¤¦§©
xn`PW FnkE ,mipzFPd(biÎai ,l zeny)iM' ©§¦§¤¤¡©¦

...mdicwtl l`xUi ipA W`x z` `Uz¦¨¤Ÿ§¥¦§¨¥¦§ª¥¤
zivgn ,micwRd lr xard lM EpYi df¤¦§¨¨Ÿ¥©©§ª¦©£¦

'ebe 'lwXd(`"eb):b dxez ©¤¤
(b).àáö àöé ìk`aSl d`ivid ¨Ÿ¥¨¨©§¦¨©¨¨

oi`e ,oipOA llMdl sqFp i`pY Dpi ¥̀¨§©¨§¦¨¥©¦§¨§¥
zFpOdl ickAW xnFl aEzMd zpeEM©¨©©¨©¤¦§¥§¦¨
mB Wi`d `dIW Kixv l`xUi xRqnA§¦§©¦§¨¥¨¦¤§¥¨¦©
`aSl z`vl iE`x mbe mixUr oA¤¤§¦§©¨¨¥©¨¨

lMd `N` ,(wfge `ixA `EdW oFbM)§¤¨¦§¨¨¤¨©Ÿ
,xn`p mipXd oiprlaEzMdeciBn §¦§©©¨¦¤¡©§©¨©¦

dfAoi`Wmc``aSa `vFi`EdWM ¨¤¤¥¨¨¥©¨¨§¤
,mixUr oAn zEgRFpi` ok FnkE ¨¦¤¤§¦§¥¥

iM ,mixUr oAn zFgR `EdWM dpnp¦§¤§¤¨¦¤¤§¦¦
cg` xEriW mipiiprd ipWl¦§¥¨¦§¨¦¦¤¨

(miyxtn):dxezc
(c).eéäé íëzàåmzF` EcwtYWM §¦§¤¦§§¤¦§§¨

,oxd`e dY`mkOr EidimBlk `iUp ©¨§©£Ÿ¦§¦¨¤©§¦¨
,haWe haWz` EpnY xW`M oFbM ¥¤¨¥¤§©£¤¦§¤

`iUp mB mkOr cFnri oaE`x haW¥¤§¥©£¦¨¤©§¦
dElzi haWe haW lkA oke ,oaE`x§¥§¥§¨¥¤¨¥¤¦§©¤

F`iUpFpiipn zrWA mkOroexkf) §¦¦¨¤¦§©¦§¨
(dyn:d dxez

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr g"ig y"ewl t"r)

l`xUi lM i`iUpM zFHOd i`iUp§¦¥©©¦§¦¥¨¦§¨¥

אאאאּתּתּתּתכם כם כם כם  יעמדיעמדיעמדיעמדּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּׁשנית" ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד אּיר, ּבר"ח למׁשה נאמרה יׂשראל ּבני מנין א)ּפרׁשת א, הרי (ּפרׁשתנּו לעּין, יׁש וא"כ , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

למׁשה ידּועים ּכבר היּו הּמׁשּכן נדבת את הּנׂשיאים ּכׁשהביאּו שלפנ"ז, ניסן ּבחדׁש ואילך)ּכבר א ז, נשא לאיזה (ראה וא"כ , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּנׂשיאים? ׁשמֹות ּכאן לֹו נאמרּו ְְְִִֶֶֶַָֹצר

עה"פ ּדהּנה זה, לבאר ד)ויׁש ׁשבט (א, ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם "ּכׁשּתפקדּו רש"י פי' למטה", איׁש איׁש יהיּו "ואּתכם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּלהם. הּׁשבט ּבמנין רק ולא יׂשראל, ּכל ּבמנין להׁשּתּתף צריכים היּו הּנׂשיאים י"ב ׁשּכל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוׁשבט",

את  רק הּנׂשיאים הנהיגּו אז ּדעד לפנ"ז. להם היה ׁשּלא חדׁש ּבמּנּוי הּנׂשיאים נתמּנּו יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת י"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועפ"ז
יׂשראל. ּכל על נתמּנּו ּבנ"י מנין ּובעת ׁשּלהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשבט

ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל "נקראים ׁשּיהיּו ּדפרּוׁשֹו העדה", קרּואי "אּלה הּנׂשיאים נקראּו ּׁשאז מה ובפירש"י)וזהּו טז .(א, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכּלּה. "ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל כ"א לׁשבטיהם, הּנֹוגעים לּדברים רק לא "נקראים" להיֹות הּנׂשיאים נתמּנּו ׁשאז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוהינּו,

ׁשּמּנּויי  מצינּו ּדהרי הּנׂשיאים, ׁשמֹות ּכאן ּׁשנאמרּו מה יּובן ּוכמ"ׁשועפ"ז ּבׁשם, קריאה ע"י ּבאים ואילך)הּקּב"ה ב לא, (תשא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להיֹות  נתמּנּו הּנׂשיאים ּבׁשמֹות הּקריאה דע"י בנדו"ד, ּוכמֹו"כ אלקים". רּוח אֹותֹו ואמּלא גֹו' ּבצלאל ּבׁשם קראתי ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ"ראה

ּכּלּה. ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל העדה", ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻ"קרּואי

(å)ì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(æ):áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

(ç):øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

(è):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

(é)äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
:øeöäãt-ïa ìàéìîb©§¦¥−¤§¨«

(àé):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì§¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(æè)éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²
:íä ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל .הּנקראים ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬
:úBîLa eáwð¦§−§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL‡‰∑הּללּו נׂשיאים עׂשר ׁשנים e·w.את ¯L‡∑ ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

ˆÈcLÈ¯e:ו  ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

ÈnÚ„·:ז  ¯a ÔBLÁ ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe¯:ח  ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט  ¯a ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·ÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י  ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

ÈBÚ„b:יא  ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

ÈcLÈnÚ:יב  ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג  ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד  ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

ÔÈÚ:טו  ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙÏ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈË·Lטז  È·¯·¯ ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז  ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯·„e¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).äãòä éàeø÷ älàmiaEWgd ¥¤§¥¨¥¨©£¦
lr `Ed 'dcrd i`Exw' oFWlE ,dcrAW¤¨¥¨§§¥¨¥¨©

mdW mWmi`xwPdmipnfEnElkl ¥¤¥©¦§¨¦§¨¦§¨

,dcrAW zEaiWg xaCxW`M oFbM §©£¦¤¨¥¨§©£¤
ipiiprA uriizdlE oEcl mitQ`zn¦§©§¦¨§¦§©¥§¦§§¥

xEAiSd ikxve(m"`x):fi dxez §¨§¥©¦

(fi).älàä íéLðàäxUrÎmipW z` ¨£¨¦¨¥¤¤§¥¨¨
,ElNd mi`iUpeáwð øLà(EWxRzp) §¦¦©¨£¤¦§¦§¨§

:zFnWA o`M Flgi dxez ¨§¥



xacnaלו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(çé)éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò eãìéúiå©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À

:íúìbìâì äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑ הּׁשבט על להתיחס ואחד אחד ּכל לדתם חזקת ועדי יחּוסיהם ספרי .הביאּו «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)øaãîa íã÷ôiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
ñ :éðéñ¦¨«

ß xii` h"i ipy mei ß

(ë)íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àë)óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
ô :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(áë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa åéã÷t§ªÀ̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ìLeô :úBàî L §¬¥«

(ãë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

)(æëóìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤
ô :úBàî LLå§¥¬¥«

Á¯ÈÏ‡יח  „Áa eLÎ‡ ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡Èƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

ÔepÓeיט  ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ  ‡¯Îea Ô·e‡¯ È· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא  ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙כב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa È‰BÈÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג  ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

È·Ï˙כד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡כה  ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚ·Lכז  ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).íúçtLî ìò eãìéúiå©¦§©§©¦§§Ÿ¨
i`W ,'lrRzd' oFWl `Ed 'EclizIe'©¦§©§§¦§©¥¤¦
dcil iAbl FhEWtM FWxtl xWt ¤̀§¨§¨§¦§§©¥¥¨
:FWExiR `N` ,['mnvr z` EcilFd']¦¤©§¨¤¨¥

,xnFlM .'mzcil z` EgikFd'E`iad ¦¤¥¨¨§©¥¦
mdiqEgi ixtqlM mdA aEzM didW ¦§¥¦¥¤¤¨¨¨¨¤¨
,mzFclFY xcqmzcil zwfg icire ¥¤§¨§¥¥¤§©¥¨¨

EclFp inl micirnd micr -lM , ¥¦©§¦¦§¦§¨

cg`e cg`eizFi`xE eizFgkFd mr ¤¨§¤¨¦¨¨§¨¨
haXd lr qgiizdl§¦§©¥©©¥¤

(n"eviw):hi dxez

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èë)óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(àì)óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(áì)íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âì)Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

(åì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(çì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
Nò ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìòîå äðL íéø §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«
(èì)òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîô ¥«

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח  ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט  ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ú·Leלא  ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב  ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

‡¯ÔÈÚaלג  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה  ÔÈ˙Ïz ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

È·Ï˙לו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ· È·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז  ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט  ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»



לז xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(çé)éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò eãìéúiå©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À

:íúìbìâì äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑ הּׁשבט על להתיחס ואחד אחד ּכל לדתם חזקת ועדי יחּוסיהם ספרי .הביאּו «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)øaãîa íã÷ôiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
ñ :éðéñ¦¨«

ß xii` h"i ipy mei ß

(ë)íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àë)óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
ô :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(áë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa åéã÷t§ªÀ̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ìLeô :úBàî L §¬¥«

(ãë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

)(æëóìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤
ô :úBàî LLå§¥¬¥«

Á¯ÈÏ‡יח  „Áa eLÎ‡ ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡Èƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

ÔepÓeיט  ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ  ‡¯Îea Ô·e‡¯ È· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא  ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙כב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa È‰BÈÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג  ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

È·Ï˙כד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡כה  ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚ·Lכז  ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).íúçtLî ìò eãìéúiå©¦§©§©¦§§Ÿ¨
i`W ,'lrRzd' oFWl `Ed 'EclizIe'©¦§©§§¦§©¥¤¦
dcil iAbl FhEWtM FWxtl xWt ¤̀§¨§¨§¦§§©¥¥¨
:FWExiR `N` ,['mnvr z` EcilFd']¦¤©§¨¤¨¥

,xnFlM .'mzcil z` EgikFd'E`iad ¦¤¥¨¨§©¥¦
mdiqEgi ixtqlM mdA aEzM didW ¦§¥¦¥¤¤¨¨¨¨¤¨
,mzFclFY xcqmzcil zwfg icire ¥¤§¨§¥¥¤§©¥¨¨

EclFp inl micirnd micr -lM , ¥¦©§¦¦§¦§¨

cg`e cg`eizFi`xE eizFgkFd mr ¤¨§¤¨¦¨¨§¨¨
haXd lr qgiizdl§¦§©¥©©¥¤

(n"eviw):hi dxez

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èë)óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(àì)óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(áì)íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âì)Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

(åì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(çì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
Nò ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìòîå äðL íéø §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«
(èì)òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîô ¥«

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח  ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט  ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ú·Leלא  ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב  ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

‡¯ÔÈÚaלג  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה  ÔÈ˙Ïz ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

È·Ï˙לו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ· È·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז  ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט  ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»



xacnaלח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy
(î)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬
:àáö̈¨«

(àî)óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî Lîçåô ©«£¥¬¥«

(áî)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

àáö: ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפנפנפנפּתּתּתּתלילילילי מב)ּבּבּבּבניניניני מּׁשבט (א, ּופלֹוני ּפלֹוני מּׁשבט ּפלֹוני – ׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבפנקס רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לחּבר  יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם וכתבּו ראּובן ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפלֹוני.

ּבגליֹון לבנילבנילבנילבני הּׁשמֹות את לכּתב צר היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא הּׁשבטים ּכל ּכׁשּנׁשלמּו א ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכ ראּובן. ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
אמרּו: אּלא מסּפרם.ּבּבּבּבנינינינינפרד, ּכ – ׁשּנׁשארּו אּלּו נפּתלי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tóìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤
úBàî òaøàåô : §©§©¬¥«

(ãî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´
åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL ìàøNé¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈

eéä: ¨«

(äî)ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò: ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåúL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà: £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô : §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, ּדבר (במדבר לבּדֹו. נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ּכדאי «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ
ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל על ּגזרה לעמד ׁשעתידה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צפה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאחר:

ּבעגל  טעּו ׁשּלא ׁשּלי, ׁשהם לפי ּבּכלל, אּלּו יהיּו אל .אמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

È·Ï˙מ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג  ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד  ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה  Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

‡ÔÈÙÏמו  ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡ÈÓמז  ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט  ÈÓ˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hn)ã÷ôú àì éåì ähî úà Cà... ©¤©¥¥¦Ÿ¦§Ÿ
.l`xUi ipA KFzAhaW z` ,xnFlM §§¥¦§¨¥§©¤¥¤

la` ,mrd x`W mr cgi dpnY `l iel¥¦Ÿ¦§¤©©¦§¨¨¨£¨
dpFn dY`xn`PW FnM ,cxtpA mzF` ©¨¤¨§¦§¨§¤¤¡©

(eh ,b oldl)zial iel ipA z` cwR'§Ÿ¤§¥¥¦§¥
oMW ,'dlrne Wcg oAn ...mza`i`cM £Ÿ¨¦¤Ÿ¤¨©§¨¤¥§©

(iE`x)Kln lW oFibl `EdcEcB - ¨¦§¤¤¤§
,Fl miaFxTd eizxWnE KlOd iliIg©¨¥©¤¤§¨§¨©§¦

,FCal dpnp zFidloeiM iel haW KM ¦§¦§¤§©¨¥¤¥¦¥¨
mllkl iE`x oi` ,'d izxWn mdW¤¥§¨§¥¥¨§¨§¨
mzFpnl iE`x `N` ,mrd x`W oipnA§¦§©§¨¨¨¤¨¨¦§¨

mnvr iptA(`negpz),xg` xaC .dOl ¦§¥©§¨¨¨©¥¨¨

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(ð)ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ּכמֹו עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר על ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", (אסתר ּכתרּגּומֹו: ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפקידים"ב) הּמל "ויפקד :. ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע מּמּסע ּבּמדּבר לּסע ּכׁשּבאין "יפרקּון". ּכתרּגּומֹו: ƒ…ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
אֹותֹו ּומקימין ׁשם ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ‰w¯·.ונֹוׂשאין ¯f‰Â∑זֹו ∑ÓeÈ˙.לעבֹודתם ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ¿«»«»≈ֲַָָ»

ׁשמים  .ּבידי ִִֵַָ

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âð)äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´
-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò óö÷¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤

:úeãòä ïkLî úøîLî¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ יהיה – זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו – לאו ואם קצף, יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

קרח ּבמעׂשה ׁשּמצינּו ּכמֹו יז)קצף, וגֹו'"(במדבר הּקצף יצא "ּכי :. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

„e„‰Ò˙‡נ  ‡kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰BÓ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא  d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
ÈBlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

e‚·¯נב  È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

kLÓÏ‡נג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È·„ ‡zLk ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

itl ,l`xUi ipA oipOn mzF` cixtd¦§¦¨¦¦§©§¥¦§¨¥§¦
WW `EdÎKExAÎWFcTd dtvoFrA ¤¨¨©¨¨¤©£

milBxndlr dxifB cFnrl dcizr ©§©§¦£¦¨©£§¥¨©
dlrne dpW mixUr oAn oipnPd lM̈©¦§¦¦¤¤§¦¨¨¨©§¨

xAcOa EzEnIWxn`PW FnM],ci oldl) ¤¨©¦§¨§¤¤¡©
(hklke mkixbt ElRi dGd xAcOA'©¦§¨©¤¦§¦§¥¤§¨

mixUr oAn ,mkxRqn lkl mkicwR§ª¥¤§¨¦§©§¤¦¤¤§¦
Kkitl ,['dlrne dpWxn`d"awdl` ¨¨¨¨§¨§¦¨¨©©

EN` Eidi(miIeld)llkA,dxifBditl ¦§¥©§¦¦¦§©©§¥¨§¦
,iNW mdWxg`nlbra Erh `NW ¤¥¤¦¥©©¤Ÿ¨¨¥¤

(ek al zeny d`x)oFrA Erh `le] ,§Ÿ¨©£
milBxnd`xfrÎoa` d`xe ,bk ` mixac i"yx d`x) ©§©§¦
(ck ci glyKkitl ,[oipnA mllM `l §¦¨Ÿ§¨¨§¦§©

mnvr iptA m`pn `N` l`xUi x`W§¨¦§¨¥¤¨§¨¨¦§¥©§¨
(:`kw `xzaÎ`aa ,my)(i"gp):p dxez

(p).íiåìä úà ã÷ôä äzàåoFWl §©¨©§¥¤©§¦¦§
'cwtd'FWExiR o`M xEn`dFnEBxzM ©§¥¨¨¨¥§©§

:qFlwpE`AdxxU iEPn oFWl - 'iPn' §§§©¦§¦§¨¨
mc`l oFhlWe ciwtY zpizp -lr §¦©©§¦§¦§§¨¨©

dFnM ,eilr dpEnn `EdW xaC ©¨¨¤§¤¨¨§
FznbEC EpivOWKlOd cwtie' ¤¨¦§¨§©§¥©¤¤

'miciwR(b ,a xzq`)miPEnn KlOd dPni] §¦¦§©¤©¤¤§¦
ziA l` dlEzA dxrp lM z` uAwl§©¥¤¨©£¨§¨¤¥
oFWl FWExiR oi` la` ,[zEklOd©©§£¨¥¥§
`Ed o`M mEBxYA cETiPd okle ,'oipn'¦§¨§¨¥©¦©©§¨

oNdl la` ,'ipn' `le 'iPn'(eh ,b) ©¦§Ÿ§¥£¨§©¨
'iel ipA z` cwR' wEqRd mEBxzA§©§©¨§Ÿ¤§¥¥¦
'ipn' cTEpn `Ed ixd ,oipn oFWl `EdW¤§¦§¨£¥§¨§¥

(d"d):`p dxez
(`p).BúBà eãéøBé'EcixFi' oFWl ¦§¦

FWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A'oEwxti' ¥§©§§§§§¨§
lkA iM .[eiwlgl oMWOd z` Ewxti]§¨§¤©¦§¨©£¨¨¦§¨

l`xUi ipA zFrqnrQil oi`AWM ©§§¥¦§¨¥§¤¨¦¦©
Eid ,rQnl rQOn xAcOAmiIeld ©¦§¨¦©¨§©¨¨©§¦¦

FzF` oi`UFpe Fznwdn FzF` oiwxtn§¨§¦¥£¨¨§§¦
oprd xg` ,dpgOd mr mkENidA§¦¨¦©©£¤©©¤¨¨

,mdiptl KlFddoFMWi xW` mFwn cr ©¥¦§¥¤©§£¤¦§
(cFnri)oprd mWmiwqFR f`e ©£¨¤¨¨§¨§¦

mzkildn,mW EpgiemixfFg miIelde ¥£¦¨¨§©£¨§©§¦¦§¦
FzF` oiniwnEoprd zpikW mFwnA §¦¦¦§§¦©¤¨¨

iR lr did mziIpge mzriqp lM oMW]¤¥¨§¦¨¨©£¦¨¨¨¨©¦
oNdl x`FanM oprd(fi ,h)[: ¤¨¨©§¨§©¨

.áøwä øfäå,iel ipAn Fpi`W mc` lM §©¨©¨¥¨¨¨¤¥¦§¥¥¦
axwi m`Ff mzcFarlF` wFxtl ¦¦§©©£¨¨¦§

miIeld mFwnA oMWOd z` miwdl: §¨¦¤©¦§¨¦§©§¦¦
.úîeéFzzin,minW iciAiciA `le ¨¦¨¦¥¨¨¦§Ÿ¦¥

oiC ziA(.ct oixcdpq d`x):ap dxez ¥¦
(ap).Bìâc ìò LéàåEidW ,xnFlM §¦©¦§§©¤¨

,dGd xcQM micnFre mipFgFnM ¦§§¦©¥¤©¤§
df xtqA mixEcq milbCdWoNdlcM) ¤©§¨¦§¦§¥¤¤§¦§©¨

(`Ad wxRAlkl mihaW dWlW : ©¤¤©¨§Ÿ¨§¨¦§¨
lbC(h"ac):bp dxez ¤¤
(bp)óö÷ äéäé àìåoFxg didi `l - §Ÿ¦§¤¤¤Ÿ¦§¤£

lr miaqEn mixaCde .mkilr s ©̀£¥¤§©§¨¦¨¦©
dlrnl xEn`d(`p weqta)zcFar oiprA ¨¨§©§¨§¦§©£©

,xnFlkE ,miIell dpYiPW oMWOdm` ©¦§¨¤¦§¨©§¦¦§©¦
izevnM EUrYxf axrzi `NW ©£§¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¥¨

,mzcFarAdidi `lmkilrm`e ,svw ©£¨¨Ÿ¦§¤£¥¤¤¤§¦
Ff mzcFarA mixf EqpMIW ,e`l̈¤¦¨§¨¦©£¨¨
E`Fai m` oFbM ,mzFnM md s` zFUrl©£©¥§¨§¦¨
FwxtlE oMWOd z` miwdl mil`xUi¦§§¥¦§¨¦¤©¦§¨§¨§

svw didi`Ed df 'svw'e .mdilr ¦§¤¤¤£¥¤§¤¤¤
,minW iciA dzinEpivOW FnM ¦¨¦¥¨©¦§¤¨¦



לט xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy
(î)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬
:àáö̈¨«

(àî)óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî Lîçåô ©«£¥¬¥«

(áî)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

àáö: ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפנפנפנפּתּתּתּתלילילילי מב)ּבּבּבּבניניניני מּׁשבט (א, ּופלֹוני ּפלֹוני מּׁשבט ּפלֹוני – ׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבפנקס רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
לחּבר  יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם וכתבּו ראּובן ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפלֹוני.

ּבגליֹון לבנילבנילבנילבני הּׁשמֹות את לכּתב צר היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא הּׁשבטים ּכל ּכׁשּנׁשלמּו א ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכ ראּובן. ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
אמרּו: אּלא מסּפרם.ּבּבּבּבנינינינינפרד, ּכ – ׁשּנׁשארּו אּלּו נפּתלי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tóìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤
úBàî òaøàåô : §©§©¬¥«

(ãî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´
åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL ìàøNé¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈

eéä: ¨«

(äî)ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò: ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåúL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà: £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô : §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, ּדבר (במדבר לבּדֹו. נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ּכדאי «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ
ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל על ּגזרה לעמד ׁשעתידה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צפה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאחר:

ּבעגל  טעּו ׁשּלא ׁשּלי, ׁשהם לפי ּבּכלל, אּלּו יהיּו אל .אמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

È·Ï˙מ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג  ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד  ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה  Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

‡ÔÈÙÏמו  ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡ÈÓמז  ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט  ÈÓ˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hn)ã÷ôú àì éåì ähî úà Cà... ©¤©¥¥¦Ÿ¦§Ÿ
.l`xUi ipA KFzAhaW z` ,xnFlM §§¥¦§¨¥§©¤¥¤

la` ,mrd x`W mr cgi dpnY `l iel¥¦Ÿ¦§¤©©¦§¨¨¨£¨
dpFn dY`xn`PW FnM ,cxtpA mzF` ©¨¤¨§¦§¨§¤¤¡©

(eh ,b oldl)zial iel ipA z` cwR'§Ÿ¤§¥¥¦§¥
oMW ,'dlrne Wcg oAn ...mza`i`cM £Ÿ¨¦¤Ÿ¤¨©§¨¤¥§©

(iE`x)Kln lW oFibl `EdcEcB - ¨¦§¤¤¤§
,Fl miaFxTd eizxWnE KlOd iliIg©¨¥©¤¤§¨§¨©§¦

,FCal dpnp zFidloeiM iel haW KM ¦§¦§¤§©¨¥¤¥¦¥¨
mllkl iE`x oi` ,'d izxWn mdW¤¥§¨§¥¥¨§¨§¨
mzFpnl iE`x `N` ,mrd x`W oipnA§¦§©§¨¨¨¤¨¨¦§¨

mnvr iptA(`negpz),xg` xaC .dOl ¦§¥©§¨¨¨©¥¨¨

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"i ipy meil inei xeriy

(ð)ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ּכמֹו עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר על ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", (אסתר ּכתרּגּומֹו: ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפקידים"ב) הּמל "ויפקד :. ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע מּמּסע ּבּמדּבר לּסע ּכׁשּבאין "יפרקּון". ּכתרּגּומֹו: ƒ…ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
אֹותֹו ּומקימין ׁשם ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ‰w¯·.ונֹוׂשאין ¯f‰Â∑זֹו ∑ÓeÈ˙.לעבֹודתם ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ¿«»«»≈ֲַָָ»

ׁשמים  .ּבידי ִִֵַָ

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«
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xacnaמ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk zegiy ihewl)

קצףקצףקצףקצף יהיהיהיהיהיהיהיה זזזזֹוֹוֹוֹו,,,, ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתםדתםדתםדתם זריםזריםזריםזרים ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנסּוּוּוּו לאולאולאולאו,,,, נג)ואםואםואםואם א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשני  ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל והרי קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיׁש
יתּבּטא  ׁשּזה הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה יׂשראל מחנה ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ּבקצף. ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹׁשלּבים

נעׂשה אם ב. ּבענׁש. מּמׁש, ּבפעל.מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשההההּבפעל קצף יהיה – ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ּפריצת ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãð)ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk äLî-úà¤¤−¥¬¨«

ß xii` 'k iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡a∑ אח ּכל צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו ּבֹו, ּתלּויה צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ד ּכל ¿……ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבאֹות  אבתם", לבית "ּבאתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את אחד ּכל יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה אבנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּכגון

ׁשּנאמר מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם יעקב להם נ)ׁשּמסר יהּודה (בראשית צּום": ּכאׁשר ּכן לֹו ּבניו "וּיעׂשּו : ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
זֹו ּבפרׁשה ּבתנחּומא ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד וׁשמעֹון ּוראּובן הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן .ויּׂששכר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָֻ

„‚pÓ∑ּביהֹוׁשע ׁשּנאמר ּכמֹו מיל, ג)מרחֹוק ׁשּיּוכלּו(יהושע אּמה", ּכאלּפים ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" : ƒ∆∆ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לֹו ּבסמּו חֹונים והלוּים ּובניו, ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, .לבא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ

(â)äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑"אחֹור" קרּוי והּמערב מזרחית, רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה .לפנים, ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

È˙נד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב  ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

È¯LÓ˙ג  Ò˜Ë ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ ‰„e‰È È·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„ÈnÚ ¯a««ƒ»»
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zFegYWdl F` ,lNRzdl m`] 'mEgYl©§¦§¦§©¥§¦§©£
,[dWn iRn dxFY rFnWl oke ,'d iptl¦§¥§¥¦§©¨¦¦¤

mlE`emIelde eipaE oxd`e dWn`l §¨Ÿ¤§©£Ÿ¨¨§©§¦¦Ÿ
`N` ,oMWOd on miwgExn EidmipFg ¨§¨¦¦©¦§¨¤¨¦

oMWOd lv`Fl KEnqA(miyxtn):b dxez ¥¤©¦§¨§¨
(b)äîã÷dgxfn.FWExiR 'mcw' ¥§¨¦§¨¨¤¤¥

cvl iEPikM mB WOWn `Ede ,'mipR'¨¦§§©¥©§¦§©
'ipt'M aWgp gxfOdW itl] gxfOd©¦§¨§¦¤©¦§¨¤§¨¦§¥
,[zgxFfe dlFr WnXd mXW mlFrd̈¨¤¨©¤¤¨§©©
o`M xEn`d 'dgxfn dncw' ixde©£¥¥§¨¦§¨¨¨¨¨

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

(ã)LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàî¥«

(ä)øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈
:øòeö-ïa ìàðúð§©§¥−¤¨«

(å)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(è)íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬
íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé äðLàø¦«Ÿ−̈¦¨«
i"yx£eÚqÈ ‰L‡¯∑,ּתחּלה יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות הּכהנים ּתֹוקעין מסּתּלק, הענן ּכׁשרֹואין ƒ…»ƒ»ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

וׁשל  ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ּבאמצע, והעגלֹות הלוּים חניתן: ּכדר הֹולכין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוכׁשהֹולכין
ּבצפֹון  ּדן וׁשל ּבּמערב, .אפרים ְְֲִֶֶַַַַָָָ

(é)éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø§¥½¡¦−¤§¥«

(àé)Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(áé)ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½
:écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

‡ÔÈÙÏד  ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈ¯ה  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו  ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

‡ÈÏ‡·ז  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח  ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÓ˙eט  ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏי  ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא  ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:FWExiRlcvdmiptgExd DzF`A ¥§©©¨¦§¨¨©
e ,'mcw' diExTdWxtn aEzMdFfi` ©§¨¤¤§©¨§¨¥¥

oM diExTd gExd `idgEx Ff - ¦¨©©§¨¥©
.zigxfni"yx siqeneE :cSW mWk ¦§¨¦§¥¤©

cv KM ,'mipR' iExw gxfOdaxrOd ©¦§¨¨¨¦¨©©©£¨
FCbpMW,'xFg`' iExwaWgp `Ed iM ¤§¤§¨¨¦¤§¨

aEzMd oFWl d`xE] mlFrd 'ixFg`'M©£¥¨¨§¥§©¨
aFI`A(hÎg ,bk)rAx` lM zFxMfEn mXW §¦¤¨§¨¨©§©

mcw od' :odiiEPikA zFgExd(gxfn) ¨§¦¥¤¥¤¤¦§¨

xFg`e ,EPpi`e Kld`(axrn)oia` `le ¤¡Ÿ§¥¤§¨©£¨§Ÿ¨¦
l`nU ;Fl(oFtv)shri ;fg` `le FzUrA §Ÿ¨©£Ÿ§Ÿ¨©©§Ÿ

oini(mFxC)['d`x` `lei"yx i"tre ,g"n`a) ¨¦¨§Ÿ¤§¤
(mler ly etxr d"c .dk a"a:c dxez

(h).eòqé äðBLàømircFi Eid oiPnE ¦¨¦¨¦©¦¨§¦

,rQil zrd riBdWoprd oi`FxWM ¤¦¦©¨¥¦©§¤¦¤¨¨
wNYqnlrn cnFre mnFxzn - ¦§©¥¦§¥§¥¥©

Eid ,oMWOdmipdMd oirwFY ©¦§¨¨§¦©Ÿ£¦
zFxvFvgA(d ,i oldlck),ef`rqFp ©£§§¥©

.dNgY dcEdiÎdpgnoFWNde ©£¥§¨§¦¨§©¨
mBW FWExiR oi` 'ErQi dpFW`x'¦¨¦¨¥¥¤©
KlFd dcEdi dpgn did rQOd KWndA§¤§¥©©¨¨¨©£¥§¨¥
oEEM did KxCd lkA `l ixdW] W`xA§Ÿ¤£¥Ÿ§¨©¤¤¨¨¦
Eid minrtNW ,`weeC gxfOl mzkild£¦¨¨©¦§¨©§¨¤¦§¨¦¨
`Ed oaE`x dpgn f`e ,mFxCl miklFd§¦©¨§¨©£¥§¥
'dpFW`xA' `N` ,[W`xA KlFdd©¥§Ÿ¤¨¨¦¨
ligzOd `EdW ,'dNigYA' FWExiR¥©§¦¨¤©©§¦
ligzdlE FnFwOn eilbx xFwrl©£©§¨¦§§©§¦

FrQnAe ,mlE`,oiklFdWMmd ixd §©¨§¨§¤§¦£¥¥

oiklFdzrAExn dxEvA,oziIpg KxcM §¦§¨§©©§¤¤£¦¨¨
:EpiidCzFlbrde mIeldzF`UFPd) §©§©§¦¦§¨£¨©§

(wxFtnd oMWOd iwlg z`,rvn`A ¤¤§¥©¦§¨©§¨¨¤§©
oaE`x lWe ,gxfOA dcEdi lbC¤¤§¨©¦§¨§¤§¥
oC lWe ,axrOA mixt` lWe ,mFxCA©¨§¤¤§©¦©©£¨§¤¨

oFtSAligzOdW did mkldn otF`e] ©¨§¤©£¨¨¨¨¤©©§¦
h`l KNdzn did FrQnA dpFW`x¦¨§©¨¨¨¦§©¥§©
rFqpl ligzOd ENi`e ,rQOd zNigzA¦§¦©©©¨§¦©©§¦¦§©
FkENidA zvw xdnn did dpFxg`Ä©£¨¨¨§©¥§¨§¦
zxEv dxCqPW cr ,rQOd zNigzA¦§¦©©©¨©¤¦§§¨©
EeWd f`e mziIpgl m`zdA mzkild£¦¨¨§¤§¥©£¦¨¨§¨¦§

[mkldn zExidn z` mNEM,oexkfd) ¨¤§¦©£¨¨
(`"eb:i dxez



מי xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk zegiy ihewl)

קצףקצףקצףקצף יהיהיהיהיהיהיהיה זזזזֹוֹוֹוֹו,,,, ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודתםדתםדתםדתם זריםזריםזריםזרים ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנסּוּוּוּו לאולאולאולאו,,,, נג)ואםואםואםואם א, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשני  ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל והרי קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיׁש
יתּבּטא  ׁשּזה הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה יׂשראל מחנה ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ּבקצף. ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹׁשלּבים

נעׂשה אם ב. ּבענׁש. מּמׁש, ּבפעל.מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשההההּבפעל קצף יהיה – ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ּפריצת ׁשל ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãð)ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk äLî-úà¤¤−¥¬¨«

ß xii` 'k iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡a∑ אח ּכל צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו ּבֹו, ּתלּויה צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ד ּכל ¿……ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבאֹות  אבתם", לבית "ּבאתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את אחד ּכל יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה אבנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּכגון

ׁשּנאמר מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם יעקב להם נ)ׁשּמסר יהּודה (בראשית צּום": ּכאׁשר ּכן לֹו ּבניו "וּיעׂשּו : ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
זֹו ּבפרׁשה ּבתנחּומא ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד וׁשמעֹון ּוראּובן הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן .ויּׂששכר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָֻ

„‚pÓ∑ּביהֹוׁשע ׁשּנאמר ּכמֹו מיל, ג)מרחֹוק ׁשּיּוכלּו(יהושע אּמה", ּכאלּפים ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" : ƒ∆∆ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לֹו ּבסמּו חֹונים והלוּים ּובניו, ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, .לבא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ

(â)äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑"אחֹור" קרּוי והּמערב מזרחית, רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה .לפנים, ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

È˙נד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב  ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

È¯LÓ˙ג  Ò˜Ë ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ ‰„e‰È È·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„ÈnÚ ¯a««ƒ»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

gxw dUrnA(`i ,fi oldl)`vi iM' §©£¥Ÿ©¦¨¨
'Fbe svTd'sbPd lgd,WpFrdW ©¤¤§¥¥©¨¤¤¨¤

xW` zxFhTd xEarA did mW xEn`d̈¨¨¨¨©£©§¤£¤
mixf ici lr dxhwEd(dl ,fh my d`x) §§¨©§¥¨¦

(y"`):cp dxez
á(a).úBúBàá.mipniqA :FWExiR §¥§¦¨¦

xnFlMzF` Fl didi lbC lM,oniqe §©¨¤¤¦§¤§¦¨
,`Ed haW dfi` lW xMip eiR lr xW £̀¤©¦¦¨¤¥¤¥¤

E sEwfe DFaB hFn `Ed 'lbC'dedRn §©¤¤¨©§¨©¨
Fa diElz drEav,FW`xAelW Frav §¨§¨§Ÿ§¦§¤

haW`l dfdidi,df lW Fravk ¥¤¤Ÿ¦§¤§¦§¤¤
`N`cg` lM ravdidiFpa` oeEbM ¤¨¤©¨¤¨¦§¤§©©©§

oWga drEaTdzeny mdizeny hexit d`x) ©§¨©Ÿ¤
(`kÎfi ,gkz` cg` lM xiMi KM KFYnE ,¦¨©¦¨¤¨¤

FlbC.FziIpg mFwnExg` xaCKxC - ¦§§£¦¨¨¨©¥¤¤
:mixaCd z` Wxtl zxg`zFzF`a ©¤¤§¨¥¤©§¨¦§

mzFa` zialziIpg xCQW cOln - §¥£¨§©¥¤¦¥£¦©
did crFn ld`l aiaQn mihaXd©§¨¦¦¨¦§Ÿ¤¥¨¨

xqOW zF`Amdia` awri mdliptl §¤¨©¨¤©£Ÿ£¦¤¦§¥
,FzFnEdE`UPWMeipAmixvOnlr §¤§¨¨¨¦¦§©¦©

raTW minkg EWxC oMW ,Fz`eEv iR¦©¨¨¤¥¨§£¨¦¤¨©
FzHn lv` Ecnri cviM awri mdl, ¨¤©£Ÿ¥©©©§¥¤¦¨

xn`PW(ai ,p ziy`xa)oM Fl eipa EUrIe' ¤¤¡©©©£¨¨¥
,'mEv xW`M,'mEv xW`M' Edn ike ©£¤¦¨§¦©©£¤¦¨

mW xn`p xaM `lde(bi weqt)E`UIe' ©£Ÿ§¨¤¡©¨©¦§
`N` ?['ebe 'Fz` ExAwIe ...eipa FzŸ̀¨¨©¦§§Ÿ¤¨
`Ede ,sqFp xaC mzF` dESW cOln§©¥¤¦¨¨¨¨¨§

:Fz`iUpA mzcinr xcqdcEdi ¥¤£¦¨¨¦§¦¨§¨
,gxfOd on EdE`Vi oElEafE xkyUie§¦¨¨§¦¨¦©¦§¨
,'Eke mFxCd on cbe oFrnWe oaE`xE§¥§¦§§¨¦©¨§
rFAwl dxFY dcizrW xcQd itM lMd©Ÿ§¦©¥¤¤£¦¨¨¦§©
aiaq mziIpgA (oNdlC dWxRA) mdl̈¤©¨¨¨¦§©¨©£¦¨¨§¦

,oMWOddWxtA `nEgpza `zi`cM ©¦§¨¦§¦¨§©§¨§¨¨¨
Ef(oinipa zlgp): ©£©

ãâpîEpgi crFn ld`l aiaq.oFWl ¦¤¤¨¦§Ÿ¤¥©£§
cvl FWExiR oi` ,o`M xEn`d 'cbPn'¦¤¤¨¨¨¥¥§©
,'crFn ld` lEn' `vnPd miIEqn§¨©¦§¨Ÿ¤¥
lMn Faiaq l`xUi Epg ixdW¤£¥¨¦§¨¥§¦¦¨
oFWl FWExiR cbPn `N` ,miccSd©§¨¦¤¨¦¤¤¥§

mipFg EidIW EpiidC ,wEgixwEgxn ¦§©§¤¦§¦¥¦

lin,oMWOd aiaq (dO` miRl`)FnM ¦©§©¦©¨§¦©¦§¨§
rWFdiA xn`PW(c ,b ryedi)wFgx K`' ¤¤¡©¦ª©©¨

'dO` miRl`M eipiaE mkipiA didi¦§¤¥¥¤¥¨§©§©¦©¨
oFx`e ,ux`l qpMdl l`xUi EcnrWM]§¤¨§¦§¨¥§¦¨¥¨¨¤©£
dEv ,mdiptl rqFp did 'd zixA§¦¨¨¥©¦§¥¤¦¨
dO` miRl` wgxOn EcnrIW rWFdi§ª©¤©©§¦¤§¨©§©¦©¨
dpikXd cFaM mEXn z`f lke .EPOn¦¤§¨Ÿ¦§©§¦¨

(my i"yx)xzFi Ewigxi `NW mrhe .[§©©¤Ÿ©§¦¥
icM ,miRl`n`al ElkEIWld` l` ¥©§©¦§¥¤§¨Ÿ¤Ÿ¤

mB crFnzAWAuEg' z`vl ilAn ¥©§©¨¦§¦¨¥
zFegYWdl F` ,lNRzdl m`] 'mEgYl©§¦§¦§©¥§¦§©£
,[dWn iRn dxFY rFnWl oke ,'d iptl¦§¥§¥¦§©¨¦¦¤

mlE`emIelde eipaE oxd`e dWn`l §¨Ÿ¤§©£Ÿ¨¨§©§¦¦Ÿ
`N` ,oMWOd on miwgExn EidmipFg ¨§¨¦¦©¦§¨¤¨¦

oMWOd lv`Fl KEnqA(miyxtn):b dxez ¥¤©¦§¨§¨
(b)äîã÷dgxfn.FWExiR 'mcw' ¥§¨¦§¨¨¤¤¥

cvl iEPikM mB WOWn `Ede ,'mipR'¨¦§§©¥©§¦§©
'ipt'M aWgp gxfOdW itl] gxfOd©¦§¨§¦¤©¦§¨¤§¨¦§¥
,[zgxFfe dlFr WnXd mXW mlFrd̈¨¤¨©¤¤¨§©©
o`M xEn`d 'dgxfn dncw' ixde©£¥¥§¨¦§¨¨¨¨¨

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

(ã)LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàî¥«

(ä)øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈
:øòeö-ïa ìàðúð§©§¥−¤¨«

(å)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(è)íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬
íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé äðLàø¦«Ÿ−̈¦¨«
i"yx£eÚqÈ ‰L‡¯∑,ּתחּלה יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות הּכהנים ּתֹוקעין מסּתּלק, הענן ּכׁשרֹואין ƒ…»ƒ»ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

וׁשל  ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ּבאמצע, והעגלֹות הלוּים חניתן: ּכדר הֹולכין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוכׁשהֹולכין
ּבצפֹון  ּדן וׁשל ּבּמערב, .אפרים ְְֲִֶֶַַַַָָָ

(é)éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø§¥½¡¦−¤§¥«

(àé)Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(áé)ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½
:écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

‡ÔÈÙÏד  ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈ¯ה  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו  ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

‡ÈÏ‡·ז  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח  ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÓ˙eט  ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏי  ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא  ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:FWExiRlcvdmiptgExd DzF`A ¥§©©¨¦§¨¨©
e ,'mcw' diExTdWxtn aEzMdFfi` ©§¨¤¤§©¨§¨¥¥

oM diExTd gExd `idgEx Ff - ¦¨©©§¨¥©
.zigxfni"yx siqeneE :cSW mWk ¦§¨¦§¥¤©

cv KM ,'mipR' iExw gxfOdaxrOd ©¦§¨¨¨¦¨©©©£¨
FCbpMW,'xFg`' iExwaWgp `Ed iM ¤§¤§¨¨¦¤§¨

aEzMd oFWl d`xE] mlFrd 'ixFg`'M©£¥¨¨§¥§©¨
aFI`A(hÎg ,bk)rAx` lM zFxMfEn mXW §¦¤¨§¨¨©§©

mcw od' :odiiEPikA zFgExd(gxfn) ¨§¦¥¤¥¤¤¦§¨

xFg`e ,EPpi`e Kld`(axrn)oia` `le ¤¡Ÿ§¥¤§¨©£¨§Ÿ¨¦
l`nU ;Fl(oFtv)shri ;fg` `le FzUrA §Ÿ¨©£Ÿ§Ÿ¨©©§Ÿ

oini(mFxC)['d`x` `lei"yx i"tre ,g"n`a) ¨¦¨§Ÿ¤§¤
(mler ly etxr d"c .dk a"a:c dxez

(h).eòqé äðBLàømircFi Eid oiPnE ¦¨¦¨¦©¦¨§¦

,rQil zrd riBdWoprd oi`FxWM ¤¦¦©¨¥¦©§¤¦¤¨¨
wNYqnlrn cnFre mnFxzn - ¦§©¥¦§¥§¥¥©

Eid ,oMWOdmipdMd oirwFY ©¦§¨¨§¦©Ÿ£¦
zFxvFvgA(d ,i oldlck),ef`rqFp ©£§§¥©

.dNgY dcEdiÎdpgnoFWNde ©£¥§¨§¦¨§©¨
mBW FWExiR oi` 'ErQi dpFW`x'¦¨¦¨¥¥¤©
KlFd dcEdi dpgn did rQOd KWndA§¤§¥©©¨¨¨©£¥§¨¥
oEEM did KxCd lkA `l ixdW] W`xA§Ÿ¤£¥Ÿ§¨©¤¤¨¨¦
Eid minrtNW ,`weeC gxfOl mzkild£¦¨¨©¦§¨©§¨¤¦§¨¦¨
`Ed oaE`x dpgn f`e ,mFxCl miklFd§¦©¨§¨©£¥§¥
'dpFW`xA' `N` ,[W`xA KlFdd©¥§Ÿ¤¨¨¦¨
ligzOd `EdW ,'dNigYA' FWExiR¥©§¦¨¤©©§¦
ligzdlE FnFwOn eilbx xFwrl©£©§¨¦§§©§¦

FrQnAe ,mlE`,oiklFdWMmd ixd §©¨§¨§¤§¦£¥¥

oiklFdzrAExn dxEvA,oziIpg KxcM §¦§¨§©©§¤¤£¦¨¨
:EpiidCzFlbrde mIeldzF`UFPd) §©§©§¦¦§¨£¨©§

(wxFtnd oMWOd iwlg z`,rvn`A ¤¤§¥©¦§¨©§¨¨¤§©
oaE`x lWe ,gxfOA dcEdi lbC¤¤§¨©¦§¨§¤§¥
oC lWe ,axrOA mixt` lWe ,mFxCA©¨§¤¤§©¦©©£¨§¤¨

oFtSAligzOdW did mkldn otF`e] ©¨§¤©£¨¨¨¨¤©©§¦
h`l KNdzn did FrQnA dpFW`x¦¨§©¨¨¨¦§©¥§©
rFqpl ligzOd ENi`e ,rQOd zNigzA¦§¦©©©¨§¦©©§¦¦§©
FkENidA zvw xdnn did dpFxg`Ä©£¨¨¨§©¥§¨§¦
zxEv dxCqPW cr ,rQOd zNigzA¦§¦©©©¨©¤¦§§¨©
EeWd f`e mziIpgl m`zdA mzkild£¦¨¨§¤§¥©£¦¨¨§¨¦§

[mkldn zExidn z` mNEM,oexkfd) ¨¤§¦©£¨¨
(`"eb:i dxez



xacnaמב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàî¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè)LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(æè)ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧
íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé íiðLe§¦¦−¦¨«

(æé)úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé øLàk©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒÂ∑הּללּו ּדגלים ׁשני eÚqÈ.לאחר Ôk eÁÈ ¯L‡k∑,ּכחניתן הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ«¬∆«¬≈ƒ»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ
לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל דגל "על ∑B„ÈŒÏÚ.ּכל קרּוי צּדֹו ׁשל רּוח מּמׁשמעֹו. זז יד לׁשֹון ואין מקֹומֹו. על ְְֵֶֶַַַָָָ«»ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבלעז  איש"א אינשו"ן ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו הּסמּוכה .ידֹו", ְְְַַַַָָָָָ

(çé)éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®̈§¨¦Æ¦§¥´
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑"עלֹוהי "ודסמיכין .ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

‡ÔÈÙÏיג  ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו  ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז  ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙È˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז  È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט  ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

a¯Â‡כ  ‰MÓ„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא  ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).ãòBî ìäà òñðåxg`l §¨©Ÿ¤¥§©©
EligzdWElNd milbc ipWrQil ¤¦§¦§¥§¨¦©¨¦©

Eligzd f` (oaE`xE dcEdi zFpgn)©£§¨§¥¨¦§¦
crFn ld` mr mrQn z` miIeld: ©§¦¦¤©¨¨¦Ÿ¤¥

.eòqé ïk eðçé øLàkrnWn o`Mn ©£¤©£¥¦¨¦¨©§©
iYWxiRW FnM(h weqta)xcQd lMW §¤¥©§¦¤¨©¥¤

,'ErQi dpFW`x'] o`M xEn`d̈¨¨¦¨¦¨
oiprl xn`p `l ['ErQi dpFxg`l'¨©£¨¦¨Ÿ¤¡©§¦§©
mkENid `dIW xnFl dkildd zxEv©©£¦¨©¤§¥¦¨
W`xA dcEdi dpgnE dMEx` dxEWA§¨£¨©£¥§¨§Ÿ
`N` ,DtFqA oc dpgnE dxEXd©¨©£¥¨§¨¤¨

ozkilddzidoziIpgMdxEvA) £¦¨¨¨§¨©£¦¨¨§¨
,(zrAExnelbC lMdid Edpgn mr §©©§¨¤¤¦©£¥¨¨

Fl rEaTd gExl KNdnm`zdA §©¥¨©©¨©§¤§¥
'dpFxg`'e 'dpFW`x' oFWNde .FziIpgl©£¦¨§©¨¦¨©©£¨
mdl rFAwl ,onGd oiprl wx xn`p¤¡©©§¦§©©§©¦§©¨¤
rFqpl dNigY eilbx xFwri dpgn dfi ¥̀¤©£¤©£©§¨§¦¨¦§©

(oexkfd):
.Bãé ìò:FWExiR,FnFwn lrxnFlM ©¨¥©§§©

Fl rAwPW FnFwOn xEqi `l haW lM̈¥¤Ÿ¨¦§¤¦§©
.FzkildA ode FziIpgA odi"yx x`ane ¥©£¦¨§¥©£¦¨

:oeyld wecwcecil dpeEM o`M oi`W s` §©¤¥¨©¨¨§¨
mFwn lMn ,DhEWtM'ci' oFWl oi` ¦§¨¦¨¨¥§¨

o`M xEn`dffixnbl (dPYWn) ¨¨¨¨¦§©¤§©§¦
,FrnWOniMd FzF`FCv lW gEx ¦©§¨¦¨©¤¦

`dIW `Ed oFkp ,dpFg `Ed mW xW £̀¤¨¤¨¤§¥

,'Fci lr' iExw`id Ff gExW itl ¨©¨§¦¤©¦
Fl dkEnQdeil` daFxwElkl ©§¨§¨¥¨§¨

,Fci zhWFdlv` aFxTd xaC lM okl ¨©¨¨¥¨¨¨©¨¥¤
'Fci lr' `xTdl iE`x mc`d:`"q) ¨¨¨¨§¦¨¥©¨

(f"rlA `"yi` o"eypi`ghXd=] §©©©¤©
eil` driBn FcIWe mc`d cvA `vnPd©¦§¨§©¨¨¨§¤¨©¦¨¥¨

(i"yx ifrl xve`)[:gi dxez
(k).åéìòåFWExiRFnEBxzM §¨¨¥§©§

:qFlwpE`A'idFlr oikinqce' §§§§¦§¦¦£¦
cFr EpivnE .[(Flv`) eilr mikEnQde]§©§¦¨¨¤§¨¦
'Flv`' zErnWnA 'eilr' oFWl `xwOA©¦§¨§¨¨§©§¨¤§

(a ,gi ziy`xa)miWp` dWlW dPde'§¦¥§Ÿ¨£¨¦
'eilr miaSp:`k dxez ¦¨¦¨¨

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈
:écLénò-ïa øæòéçà£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(åë)òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàî¥«

(æë)øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½
:ïøëò-ïa ìàéòât©§¦¥−¤¨§¨«

(çë)÷ôe BàáöeLîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(èë)òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−
:ïðéò-ïa¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(àì)äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯
eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−

ô :íäéìâãì§¦§¥¤«

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäíéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½

:íéMîçå úBàî Lîçå©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(âì)øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ãì)-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

ô :åéúáà úéa-ìò©¥¬£Ÿ¨«

‡·Ô„Èכב  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈBÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג  ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÈÓ˙Âכד  ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו  ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח  „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÈÏzÙכט  È·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙc ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל  ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא  ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

‡·‰˙‰ÔBלב  ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג  Ï‡¯NÈ Èa B‚a e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ



מג xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàî¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè)LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(æè)ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧
íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé íiðLe§¦¦−¦¨«

(æé)úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé øLàk©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒÂ∑הּללּו ּדגלים ׁשני eÚqÈ.לאחר Ôk eÁÈ ¯L‡k∑,ּכחניתן הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ«¬∆«¬≈ƒ»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ
לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל דגל "על ∑B„ÈŒÏÚ.ּכל קרּוי צּדֹו ׁשל רּוח מּמׁשמעֹו. זז יד לׁשֹון ואין מקֹומֹו. על ְְֵֶֶַַַָָָ«»ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבלעז  איש"א אינשו"ן ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו הּסמּוכה .ידֹו", ְְְַַַַָָָָָ

(çé)éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®̈§¨¦Æ¦§¥´
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑"עלֹוהי "ודסמיכין .ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

‡ÔÈÙÏיג  ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו  ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז  ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙È˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז  È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט  ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

a¯Â‡כ  ‰MÓ„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא  ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).ãòBî ìäà òñðåxg`l §¨©Ÿ¤¥§©©
EligzdWElNd milbc ipWrQil ¤¦§¦§¥§¨¦©¨¦©

Eligzd f` (oaE`xE dcEdi zFpgn)©£§¨§¥¨¦§¦
crFn ld` mr mrQn z` miIeld: ©§¦¦¤©¨¨¦Ÿ¤¥

.eòqé ïk eðçé øLàkrnWn o`Mn ©£¤©£¥¦¨¦¨©§©
iYWxiRW FnM(h weqta)xcQd lMW §¤¥©§¦¤¨©¥¤

,'ErQi dpFW`x'] o`M xEn`d̈¨¨¦¨¦¨
oiprl xn`p `l ['ErQi dpFxg`l'¨©£¨¦¨Ÿ¤¡©§¦§©
mkENid `dIW xnFl dkildd zxEv©©£¦¨©¤§¥¦¨
W`xA dcEdi dpgnE dMEx` dxEWA§¨£¨©£¥§¨§Ÿ
`N` ,DtFqA oc dpgnE dxEXd©¨©£¥¨§¨¤¨

ozkilddzidoziIpgMdxEvA) £¦¨¨¨§¨©£¦¨¨§¨
,(zrAExnelbC lMdid Edpgn mr §©©§¨¤¤¦©£¥¨¨

Fl rEaTd gExl KNdnm`zdA §©¥¨©©¨©§¤§¥
'dpFxg`'e 'dpFW`x' oFWNde .FziIpgl©£¦¨§©¨¦¨©©£¨
mdl rFAwl ,onGd oiprl wx xn`p¤¡©©§¦§©©§©¦§©¨¤
rFqpl dNigY eilbx xFwri dpgn dfi ¥̀¤©£¤©£©§¨§¦¨¦§©

(oexkfd):
.Bãé ìò:FWExiR,FnFwn lrxnFlM ©¨¥©§§©

Fl rAwPW FnFwOn xEqi `l haW lM̈¥¤Ÿ¨¦§¤¦§©
.FzkildA ode FziIpgA odi"yx x`ane ¥©£¦¨§¥©£¦¨

:oeyld wecwcecil dpeEM o`M oi`W s` §©¤¥¨©¨¨§¨
mFwn lMn ,DhEWtM'ci' oFWl oi` ¦§¨¦¨¨¥§¨

o`M xEn`dffixnbl (dPYWn) ¨¨¨¨¦§©¤§©§¦
,FrnWOniMd FzF`FCv lW gEx ¦©§¨¦¨©¤¦

`dIW `Ed oFkp ,dpFg `Ed mW xW £̀¤¨¤¨¤§¥

,'Fci lr' iExw`id Ff gExW itl ¨©¨§¦¤©¦
Fl dkEnQdeil` daFxwElkl ©§¨§¨¥¨§¨

,Fci zhWFdlv` aFxTd xaC lM okl ¨©¨¨¥¨¨¨©¨¥¤
'Fci lr' `xTdl iE`x mc`d:`"q) ¨¨¨¨§¦¨¥©¨

(f"rlA `"yi` o"eypi`ghXd=] §©©©¤©
eil` driBn FcIWe mc`d cvA `vnPd©¦§¨§©¨¨¨§¤¨©¦¨¥¨

(i"yx ifrl xve`)[:gi dxez
(k).åéìòåFWExiRFnEBxzM §¨¨¥§©§

:qFlwpE`A'idFlr oikinqce' §§§§¦§¦¦£¦
cFr EpivnE .[(Flv`) eilr mikEnQde]§©§¦¨¨¤§¨¦
'Flv`' zErnWnA 'eilr' oFWl `xwOA©¦§¨§¨¨§©§¨¤§

(a ,gi ziy`xa)miWp` dWlW dPde'§¦¥§Ÿ¨£¨¦
'eilr miaSp:`k dxez ¦¨¦¨¨

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'k iyily meil inei xeriy

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈
:écLénò-ïa øæòéçà£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(åë)òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàî¥«

(æë)øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½
:ïøëò-ïa ìàéòât©§¦¥−¤¨§¨«

(çë)÷ôe BàáöeLîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(èë)òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−
:ïðéò-ïa¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(àì)äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯
eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−

ô :íäéìâãì§¦§¥¤«

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäíéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½

:íéMîçå úBàî Lîçå©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(âì)øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ãì)-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

ô :åéúáà úéa-ìò©¥¬£Ÿ¨«

‡·Ô„Èכב  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈBÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג  ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÈÓ˙Âכד  ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו  ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח  „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÈÏzÙכט  È·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙc ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל  ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא  ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

‡·‰˙‰ÔBלב  ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג  Ï‡¯NÈ Èa B‚a e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ



xacnaמד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k iriax meil inei xeriy

ß xii` `"k iriax mei ß

â(à)ýåýé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa äLî-úà¤¤−§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ּתֹורה.ואינֹו ׁשּלּמדן לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ּבני אּלא מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ׁשּכל ‡˙LÓŒ‰.מלּמד, '‰ ¯ac ÌBÈa∑נעׂשּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿ƒ∆∆…∆ֲַ

הּגבּורה  מּפי ּׁשּלמד מה ׁשּלּמדן ׁשּלֹו, הּתֹולדֹות .אּלּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr b"kg y"ewl t"r)

Fcli EN`M dxFY Fxag oA cOlOd©§©¥¤£¥¨§¦§¨

ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  אהרןאהרןאהרןאהרן ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹולדתלדתלדתלדת ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ילדילדילדילדֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב עליועליועליועליו מעלהמעלהמעלהמעלה ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה חברחברחברחברֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבןןןן ההההּמּמּמּמללללּמּמּמּמדדדד ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל ובפרש"י)מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד א. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשּלּמדֹו זה ׁשרק צ"ל היה הּתֹורה ּבלּמּוד ּכמֹו"כ אֹותֹו, הּמֹולידה היא אּמֹו רק ּגׁשמית ׁשּבלידה ּכמֹו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלכאֹורה
"ּכאּלּו ה"ז הראׁשֹונה) ּבּפעם רק (ולא חברֹו" ּבן הּמלּמד "ּכל מּדּוע וא"כ ילדֹו", ׁש"ּכאּלּו זה הּוא הראׁשֹונה ּבּפעם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּתֹורה

ְָילדֹו"?
מחדׁש אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ׁשּכל הבעש"ט ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ּבזה ויׁש (עּין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

פ"א) והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא ּבספר מּמׁש.ּבארּכה ורגע רגע ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם עפ"ז , ונמצא . ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשאֹומרים ּוכמֹו הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ערבית)והּנה של ק"ש ימינּו".(ּברכֹות ואר חּיינּו הם "ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה מן א)והּפֹורׁש צט, ר"ל.(סנהדרין החּיים מן ּכפֹורׁש ה"ז ּכי , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ
"ּבן  היה לא זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא ּבאם ּכי ילדֹו", "ּכאּלּו ה"ז ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ּד"ּכל הא יבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹועּפ"ז
מחדׁש. חברֹו" "ּבן את ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, הּתלּויה מהּקּב"ה המחּדׁשת חּיּותֹו את מקּבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻחברֹו"

מּמׁש.ּומּו ילדֹו" "ּכאּלּו שה"ז ְְִֶַָָָבן

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi zegiy ihewl)

אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא מזמזמזמזּכּכּכּכיריריריר א)ואינואינואינואינֹוֹוֹוֹו ג, (רׁש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ִַֹֹ

לֹומר, ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ודגליהם יׂשראל ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׁש
"הּכהנים  ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב רׁש"י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּדהּנה
ּבכהנים, רק מדּבר הּכתּוב ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים להיֹות צריכים לוי), מּׁשבט למעלה (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻהּמׁשחים"

הלוּים. מן למעלה ְְְִִִֵֶַַָׁשהם

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾
:øîúéàå øæòìà¤§¨−̈§¦«¨¨«

(â)íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®
:ïäëì íãé àlî-øLà£¤¦¥¬¨−̈§©¥«

(ã)Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧
íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé éðôì äøæ̈¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®
ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå øæòìà ïäëéå©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

i"yx£Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

ÏÈlÓcא  ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

„·ב  ‡¯Îea Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

â(`).äLîe ïøäà úBãìBz älàå§¥¤§©£ŸŸ¤
,'dWnE oxd` zFclFz'A gzFR aEzMd©¨¥©§§©£Ÿ¤

EsFQaloxd` ipA `N` xiMfn Fpi` §©¥©§¦¤¨§¥©£Ÿ
,calAitl - 'dWn zFclFY' E`xwpe ¦§¨§¦§§§Ÿ¤§¦

ocONWdWn.dxFYdf `xwnE ¤¦§¨¤¨¦§¨¤
Fxiag oA z` cOlnd lMW ,cOln§©¥¤¨©§©¥¤¤£¥

aEzMd eilr dlrn ,dxFYFl aiWgn) ¨©£¤¨¨©¨©£¦
(xaCdFcli ENi`M`xwpe df cinlzl ©¨¨§¦§¨§©§¦¤§¦§¨

mcEOil xTir did ,oxd` ipaE] 'FpA'§§¥©£Ÿ¨¨¦©¦¨
x`W Ekf `NX dn ,Fnvr dWn iRn¦¦¤©§©¤Ÿ¨§¨

Kkl mrd(al ,cl zeny i"yx i"tr w"d`ln)[ ¨¨§¨
(:hi oixcdpq):

.äLî úà 'ä øac íBéaxnFlM §¦¤¤Ÿ¤§©
mFId FzF`A,FNW zFclFY EN` EUrp §©©£¥¨¤

oeiMiRn cnNX dn ocONW ¥¨¤¦§¨©¤¨©¦¦
:dxEaBda dxez ©§¨

(c).ïøäà éðt ìòoxd` ipA ,xnFlM ©§¥©£Ÿ§©§¥©£Ÿ
dlFcB dPEdkl EgWnpeiIgAlW ¦§§¦§¨§¨§©¨¤

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k iriax meil inei xeriy

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ
:Búà eúøLå ïäkä©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ּכמֹו זר, יקרב ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי אתֿמׁשמרּתֹו. וׁשמרּו הּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יח)ׁשּנאמר א (במדבר ּתׂשאּו אּת ּוביתֿאבי ּובני "אּתה זֹו: אֹותם, מסּיעין הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", תֿעֹון ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּׁשרּות  .היא ִֵַ

(æ)äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ הּמקרא ּבכל "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו, עליו ּומּטל עליו ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
ותרׁש ּבבגתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ב')ּובלׁשֹון י"ג מׁשמרֹות (מגילה וכן ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא : ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּולוּיה  .ּכהּנה ְְִָָֻ

(ç)úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑,ּבׁשליחּותם ּתחּתיהם ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, לצרכי זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים  יח)לפיכ עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו  d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zLk‡ז  Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡kLÓ«¿¿»

hÓ¯˙ח  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÈÓ Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»
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מה xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k iriax meil inei xeriy

ß xii` `"k iriax mei ß

â(à)ýåýé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa äLî-úà¤¤−§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ּתֹורה.ואינֹו ׁשּלּמדן לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ּבני אּלא מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ׁשּכל ‡˙LÓŒ‰.מלּמד, '‰ ¯ac ÌBÈa∑נעׂשּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿ƒ∆∆…∆ֲַ

הּגבּורה  מּפי ּׁשּלמד מה ׁשּלּמדן ׁשּלֹו, הּתֹולדֹות .אּלּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr b"kg y"ewl t"r)

Fcli EN`M dxFY Fxag oA cOlOd©§©¥¤£¥¨§¦§¨

ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  אהרןאהרןאהרןאהרן ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹולדתלדתלדתלדת ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽואואואואּלּלּלּלהההה ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ילדילדילדילדֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב עליועליועליועליו מעלהמעלהמעלהמעלה ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה חברחברחברחברֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבןןןן ההההּמּמּמּמללללּמּמּמּמדדדד ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכלללל ובפרש"י)מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד א. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשּלּמדֹו זה ׁשרק צ"ל היה הּתֹורה ּבלּמּוד ּכמֹו"כ אֹותֹו, הּמֹולידה היא אּמֹו רק ּגׁשמית ׁשּבלידה ּכמֹו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלכאֹורה
"ּכאּלּו ה"ז הראׁשֹונה) ּבּפעם רק (ולא חברֹו" ּבן הּמלּמד "ּכל מּדּוע וא"כ ילדֹו", ׁש"ּכאּלּו זה הּוא הראׁשֹונה ּבּפעם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּתֹורה

ְָילדֹו"?
מחדׁש אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ׁשּכל הבעש"ט ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ּבזה ויׁש (עּין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

פ"א) והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא ּבספר מּמׁש.ּבארּכה ורגע רגע ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם עפ"ז , ונמצא . ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשאֹומרים ּוכמֹו הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ערבית)והּנה של ק"ש ימינּו".(ּברכֹות ואר חּיינּו הם "ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה מן א)והּפֹורׁש צט, ר"ל.(סנהדרין החּיים מן ּכפֹורׁש ה"ז ּכי , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ
"ּבן  היה לא זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא ּבאם ּכי ילדֹו", "ּכאּלּו ה"ז ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ּד"ּכל הא יבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹועּפ"ז
מחדׁש. חברֹו" "ּבן את ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, הּתלּויה מהּקּב"ה המחּדׁשת חּיּותֹו את מקּבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻחברֹו"

מּמׁש.ּומּו ילדֹו" "ּכאּלּו שה"ז ְְִֶַָָָבן

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi zegiy ihewl)

אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא מזמזמזמזּכּכּכּכיריריריר א)ואינואינואינואינֹוֹוֹוֹו ג, (רׁש"י ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ִַֹֹ

לֹומר, ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ודגליהם יׂשראל ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׁש
"הּכהנים  ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב רׁש"י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּדהּנה
ּבכהנים, רק מדּבר הּכתּוב ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים להיֹות צריכים לוי), מּׁשבט למעלה (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻהּמׁשחים"

הלוּים. מן למעלה ְְְִִִֵֶַַָׁשהם

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾
:øîúéàå øæòìà¤§¨−̈§¦«¨¨«

(â)íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®
:ïäëì íãé àlî-øLà£¤¦¥¬¨−̈§©¥«

(ã)Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧
íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé éðôì äøæ̈¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®
ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå øæòìà ïäëéå©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

i"yx£Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

ÏÈlÓcא  ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

„·ב  ‡¯Îea Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

â(`).äLîe ïøäà úBãìBz älàå§¥¤§©£ŸŸ¤
,'dWnE oxd` zFclFz'A gzFR aEzMd©¨¥©§§©£Ÿ¤

EsFQaloxd` ipA `N` xiMfn Fpi` §©¥©§¦¤¨§¥©£Ÿ
,calAitl - 'dWn zFclFY' E`xwpe ¦§¨§¦§§§Ÿ¤§¦

ocONWdWn.dxFYdf `xwnE ¤¦§¨¤¨¦§¨¤
Fxiag oA z` cOlnd lMW ,cOln§©¥¤¨©§©¥¤¤£¥

aEzMd eilr dlrn ,dxFYFl aiWgn) ¨©£¤¨¨©¨©£¦
(xaCdFcli ENi`M`xwpe df cinlzl ©¨¨§¦§¨§©§¦¤§¦§¨

mcEOil xTir did ,oxd` ipaE] 'FpA'§§¥©£Ÿ¨¨¦©¦¨
x`W Ekf `NX dn ,Fnvr dWn iRn¦¦¤©§©¤Ÿ¨§¨

Kkl mrd(al ,cl zeny i"yx i"tr w"d`ln)[ ¨¨§¨
(:hi oixcdpq):

.äLî úà 'ä øac íBéaxnFlM §¦¤¤Ÿ¤§©
mFId FzF`A,FNW zFclFY EN` EUrp §©©£¥¨¤

oeiMiRn cnNX dn ocONW ¥¨¤¦§¨©¤¨©¦¦
:dxEaBda dxez ©§¨

(c).ïøäà éðt ìòoxd` ipA ,xnFlM ©§¥©£Ÿ§©§¥©£Ÿ
dlFcB dPEdkl EgWnpeiIgAlW ¦§§¦§¨§¨§©¨¤

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k iriax meil inei xeriy

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ
:Búà eúøLå ïäkä©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ּכמֹו זר, יקרב ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי אתֿמׁשמרּתֹו. וׁשמרּו הּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יח)ׁשּנאמר א (במדבר ּתׂשאּו אּת ּוביתֿאבי ּובני "אּתה זֹו: אֹותם, מסּיעין הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", תֿעֹון ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּׁשרּות  .היא ִֵַ

(æ)äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ הּמקרא ּבכל "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו, עליו ּומּטל עליו ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
ותרׁש ּבבגתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ב')ּובלׁשֹון י"ג מׁשמרֹות (מגילה וכן ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא : ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּולוּיה  .ּכהּנה ְְִָָֻ

(ç)úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑,ּבׁשליחּותם ּתחּתיהם ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, לצרכי זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים  יח)לפיכ עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו  d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zLk‡ז  Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡kLÓ«¿¿»

hÓ¯˙ח  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÈÓ Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

rx`i m`W oiprl ,mdia` oxd ©̀£Ÿ£¦¤§¦§©¤¦¤¡©
,FnFwnA xfrl` odki oxd`l d`nEh§¨§©£Ÿ§©¥¤§¨¨¦§
odki xfrl`l s` d`nEh rx`i m`e§¦¤¡©§¨©§¤§¨¨§©¥

FnFwnA xnzi`(ek a"t dax xacna)xace . ¦¨¨¦§§¨¨
zFxFcl K` ,xFCd FzF`A wx bdp df¤¨©©§©©§
iIgA dPEdkl migWnp mipAd oi ¥̀©¨¦¦§¨¦¦§¨§©¥

mdia`(o"anx):d dxez £¦¤
(e).BúBà eúøLåFWExiR 'FzF`' oFWl §¥§§¥

Etxhvi miIeld :xnFlM ,'FY`' FnM o`M̈§¦§©©§¦¦¦§¨§
,WcFTA FzExiWA oxd` mrEdnE ¦©£Ÿ§¥©¤©

zExiXditM ?FOr Etxhvi FAW ©¥¤¦§¨§¦§¦
:KlFde aEzMd WxtOWz` ExnWe' ¤§¨¥©¨§¥§¨§¤

FYxnWn...ilM lM z` ExnWeld` ¦§©§§¨§¤¨§¥Ÿ¤
lHEOd ciwtYd FzF`A xnFlM ,'crFn¥§©§©©§¦©¨
EElzi ,WCwOd lr xFnWl oxd` lr©©£Ÿ¦§©©¦§¨¦§©

,EdEriIqie miIeld eil`zxinXW itl ¥¨©§¦¦¦©§§¦¤§¦©
WCwOdmB zlHEOd daFg `ideilr ©¦§¨¦¨©¤¤©¨¨

(oxd` lr)xf axwi `NWwQrzdl ©©£Ÿ¤Ÿ¦§©¨§¦§©¥
,WCwOd ipiiprAxn`PW FnM,gi onwl) §¦§§¥©¦§¨§¤¤¡©

(`oxd` l` 'd xn`Ie'LipaE dY` ©Ÿ¤¤©£Ÿ©¨¨¤
oFr z` E`UY KY` Lia` ziaE¥¨¦¦¨¦§¤£

'WCwOdWpFr liHn ip` mkilr'] ©¦§¨£¥¤£¦©¦¤
mixaCd iwqrA E`hgIW mixGd©¨¦¤¤¤§§¦§¥©§¨¦

'miWCEwnd(my i"yx)[ElNd mIelde , ©§¨¦§©§¦¦©¨
EidmzF` oiriIqnEide ,df oiprA ¨§©§¦¨§¦§¨¤§¨

mil`xUId z` mixidfnE migiBWn©§¦¦©§¦¦¤©¦§§¥¦
,oMWOd ilkA wQrzdl EWBi `NWFf ¤Ÿ¦§§¦§©¥¦§¥©¦§¨

zExiXd `ido`M dxEn`d ¦©¥¨£¨¨
(l"kyn):f dxez

(f).BzøîLî úà eøîLåoFWl §¨§¤¦§©§§
FWExiR oi` o`M xEn`d 'FYxnWn'¦§©§¨¨¨¥¥

`N` ,'dxinW'iEPn lMciwtY lW §¦¨¤¨¨¦¤©§¦
miIEqnlHEnE eilr dPEnn mc`dW §¨¤¨¨¨§¤¨¨¨

,'zxnWn' iExw ,FzFUrl eilrKM ¨¨©£¨¦§¤¤¨
`Ede ,`xwOd lkAmB Epivn ok §¨©¦§¨§¥¨¦©

dpWOd oFWla,cEnlYdeFnMDzF` ¦§©¦§¨§©©§§¨
Exn`WminkgAoiprWxze ozba ¤¨§£¨¦§¦§©¦§¨¨¤¤

EidW WFxeWg` KlOd iqixq ipW]§¥¨¦¥©¤¤£©§¥¤¨
'ci gFlWl' cviM mdipiA miggFUn§£¦¥¥¤¥©¦§©¨

[Fzindle KlOA(:bi dlibn zkqn)Fl xn` ©¤¤§©£¦¨©
deW 'LYxnWnE iYxnWn' oi` `lde©£Ÿ¥¦§©§¦¦§©§§¨¨
dPnzp EpY`n cg` lM ixd :WExiR]¥£¥¨¤¨¥¦¨¦§©¨
lkEp Ki` oM m` ,dpFW ciwtzl§©§¦¤¦¥¥©

,[EpzOfn z` rSalE cgi WbRdloke §¦¨¥©©§©¥©¤§¦¨¥§¥
:dpWOd oFWlA cFr Epivn'zFxnWn' ¨¦¦§©¦§¨¦§§

dIelE dPEdMmiIel F` mipdM zvEaw] §¨§¦¨§©Ÿ£¦§¦¦
rEaTd onGA ,mzcFarA miwqFrd̈§¦©£¨¨©§©©¨©
`Ed 'zxnWn' oFWNW ixd ,[mdl̈¤£¥¤§¦§¤¤
.eilr dPnzp xW` ciwtYd ziIUr£¦©©©§¦£¤¦§©¨¨¨
- 'FYxnWn z` ExnWe' :o`M s`e§©¨§¨§¤¦§©§

,oxd` zxnWn z` miIeld ExnWi¦§§©§¦¦¤¦§¤¤©£Ÿ
FciwtzA FriIql(oexkfd).zaFg mlE`e] §©§§©§¦§¨©

zFcFarl xf axwi `NW dxinXd©§¦¨¤Ÿ¦§©¨©£
`lA ,mipdMl wx dxEqn 'dPEdMd'©§¨§¨©©Ÿ£¦§Ÿ

[oNdlckE ,miIeld rEIq:g dxez ¦©©§¦¦§¦§©¨
(g)ìàøNé éða úøîLî úàå§¤¦§¤¤§¥¦§¨¥

oFbM .oMWOd zcar z` carl©£Ÿ¤£Ÿ©©¦§¨§
lM oke ,rQOd zrA eilM z` z`Ul̈¥¤¥¨§¥©©¨§¥¨
mpi`W) zFpAxTd ikxv zpkd x`W§¨£¨©¨§¥©¨§¨¤¥¨
dN` lM ,(odkl `weeC mikixv§¦¦©§¨§Ÿ¥¨¥¤
aEzMd o`xwE ,miIeld miUFr¦©§¦¦§¨¨©¨

itl 'l`xUi ipA zxnWn'WcFqiA ¦§¤¤§¥¦§¨¥§¦¤¦
mixaCdoNEM(mrd lM)oiwEwf Eid ©§¨¦¨¨¨¨¨§¦
cFarl`N` ,WCwOd ikxvl ©£§¨§¥©¦§¨¤¨

mdiYgY mi`A mIeldW¤©§¦¦¨¦©§¥¤
,mzEgilWAlHEOX dn miUFr mde ¦§¦¨§¥¦©¤¨

.mrd lM lr:i"yx siqeneKkitl ©¨¨¨§¦¨
dxFYd drawmiIeldWmigwFl ¨§¨©¨¤©§¦¦§¦

oxkUA zFxUrOd mdnxUrn'] ¥¤©©§§¦§¨¨©£¥
l`xUi miWixtOW 'oFW`x¦¤©§¦¦¦§¨¥
z` miUFr md ixdW ,[mdizFxiRn¦¥¥¤¤£¥¥¦¤

Edfe ,mnFwnA mzcFarxn`PWonwl) £¨¨¦§¨§¤¤¤¡©
(`l ,gislg mkl `Ed xkU iM'¦¨¨¨¤¥¤

'mkzcFarzxEnY `Ed mElWY iM] £©§¤¦©§§©
[mkzcFar(m"ialn ,epxetq):h dxez £©§¤



xacnaמו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k iriax meil inei xeriy

(è)íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änä¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈe˙∑ לעזרה.Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó∑נבּדלּו העדה ּכל מּׁשאר ּכלֹומר, יׂשראל. ּבני מּתֹו ּכמֹו ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ׁשּנאמר לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ּבגזרת ח)לכ וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(é)íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®
ô :úîeé áøwä øfäå§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈaŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑ מנין לׁשֹון ואינֹו ּפקידּות, Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ִַַָָ
לּכהנים  הּמסּורֹות ועבֹודֹות והקטרה, .ּוזריקה ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - ezligza g"ig y"ewl t"r)

mipdMd zFcFar lMn mixf zlilW§¦©¨¦¦¨££Ÿ©¦

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: ההההּקּקּקּקרברברברב והוהוהוהּזּזּזּזרררר אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתםתםתםתם ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבניוניוניוניו ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽואתואתואתואת־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים המסהמסהמסהמסּוּוּוּוררררֹוֹוֹוֹותתתת ועבועבועבועבֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת והקטרהוהקטרהוהקטרהוהקטרה ּוּוּוּוזריקהזריקהזריקהזריקה ּדּדּדּדּמּמּמּמיםיםיםים קקקקּבּבּבּבלתלתלתלת –––– ּכּכּכּכההההּוּוּוּונתםנתםנתםנתם אתאתאתאת ובפרש"י)ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו י. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ

להבין: ְְִִָָוצרי
הּלוּיים. ּבעבֹודת העֹוסקים הּפסּוקים ּבין ּכהּונתם, את לׁשמר הּכהנים את הּמזהיר זה ּפסּוק נכּתב מּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹא)

זריקה  ּדּמים, קּבלת אּלּו: עבֹודֹות ג' ּדוקא לׁשמר, הּכהנים צריכים עליהם לעבֹודֹות ּכדגמא רׁש"י ׁשּבחר מה ּתמּוּה ּכן ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻב)
ְְַָָוהקטרה.

יׂשראל  ּבני ׁשעׂשאּום ראינּו מצאנּו לּכהנים, המסּורֹות העבֹודֹות מּכל עבֹודֹות ּבׁשלׁש ׁשרק נמצא, לכׁשּנתּבֹונן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוהּבאּור:
ּבמצרים הּפסח קרּבן הקרבת  ּבזמן והּוא והקטרה, ּוזריקה ּדּמים קּבלת רׁש"י: ׁשּזכר העבֹודֹות ׁשלׁש והם (בא ּבעצמם, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ז־ט) יׂשראל,יב, ּבני ׁשל ּבׁשליחּותם הּלוּיים ע"י אף להעׂשֹות יּוכלּו אּלּו עבֹודֹות לדֹורֹות ׁשּגם לֹומר, מקֹום הי' ּכן ועל .ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
עבֹודתם קרּויה ׁשּלכן יׂשראל, ּבני ּכלל ׁשליחּות ּבתֹור הוי לוי ּבני עבֹודת ּכללּות ו)ׁשהרי ג, יׂשראל"(פרשתנו ּבני "מׁשמרת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(9 עמ' חי"ג לקו"ש .(ראה
עב  לׁשמר לּכהנים מיחדת אזהרה הּתֹורה ּכתבה זֹו, סברא לׁשלל עבֹודת ּובכדי אֹודֹות עֹוסקּה ּבעת לזר, לּתנּה ולא ֹודתם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

הּקרב  ו"הּזר ּבלבד, הּכהנים עבֹודת הם ּכעת הרי ליׂשראל, ׁשּיכת העבֹודה היתה מצרים ׁשּבפסח ּדאף להֹורֹות, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּלוּים.
ּבעבֹודתּה. ּכׁשרים יהיּו הּלוּיים ׁשאף לסברא מקֹום יֹותר יׁש ּבהם אּלּו, עבֹודֹות ג' ּדוקא רׁש"י הדּגיׁש ולכן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָיּומת".

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½
éì eéäå ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk úçz©¯©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן Ï‡¯NÈ.ואני Èa CBzÓ∑ לּׁשרּות אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֵֶַָָ

ÔÈ¯ÈÒÓט  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י  Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).Bì änä íéðeúðdxfrlriIql - §¦¥¨§¤§¨§©¥©
dlrnl xEn`M ,WCwOd ipiiprA Fl: §¦§§¥©¦§¨¨¨§©§¨

.ìàøNé éða úàîaEzMd zpeEM oi` ¥¥§¥¦§¨¥¥©¨©©¨
miIeld z` EpzPW md l`xUi ipAW¤§¥¦§¨¥¥¤¨§¤©§¦¦
WEkxM mpi` miIeld ixdW ,oxd`l§©£Ÿ¤£¥©§¦¦¥¨¦§
'l`xUi ipA z`n' oFWNd `N` ,mdNW¤¨¤¤¨©¨¥¥§¥¦§¨¥

`Ed,xnFlM ,'l`xUi ipA KFYn' FnM§¦§¥¦§¨¥§©
ElCap dcrd lM x`XnExgapeKkl ¦§¨¨¨¥¨¦§§§¦§£§¨

(WcFTd zcFarl),mFwOd zxfbA ©£©©¤¦§¥©©¨
`EdexW`Fl mpzpeipalE oxd`l - §£¤§¨¨§©£Ÿ§¨¨

,rEIqe dxfrlxn`PW(hi ,g onwl) §¤§¨§¦©¤¤¡©

'mipEzp mIeld z` dpY`eoxd`l ¨¤§¨¤©§¦¦§¦§©£Ÿ
'l`xUi ipA KFYn eipalEixd - §¨¨¦§¥¦§¨¥£¥

mdl mpzp xW` `Ed d"awdW¤£¤§¨¨¨¤
(oexkfd):i dxez

(i).ãB÷ôz åéða úàå ïøäà úàå§¤©£Ÿ§¤¨¨¦§
'zEciwR' oFWl,`EdiEPin :FrnWOW §§¦¤©§¨¦
,ciwtY zlHde,oipn oFWl Fpi`e §©¨©©§¦§¥§¦§¨

oxd` z` xFRqY' :FWExiR `dIW¤§¥¥¦§¤©£Ÿ
'eipaE: ¨¨

.íúpeäk úà eøîLå:oFbMzlAw §¨§¤§¨¨§©¨©
minCzhigW xg`l zxW ilkA ¨¦¦§¦¨¥§©©§¦©

,oAxTddwixfElr mCd zwixf - ©¨§¨§¦¨§¦©©¨©
,gAfOddxhwdexUA z`lrd - ©¦§¥©§©§¨¨©£¨©§©

gAfOd lr xW` W`d lr oAxTde ,cFr ©¨§¨©¨¥£¤©©¦§¥©§
x`WzFxEqOd zFcFarwxmipdMl- §¨£©§©©Ÿ£¦

oke ,mixFdh mdWM mzFUrl ExnWi¦§§©£¨§¤¥§¦§¥
mzcFar cFarl xf axwi `NW¤Ÿ¦§©¨©££¨¨

(l"kyn):`i dxez
(ai)ézç÷ì äpä éðàå.mIeld z` ©£¦¦¥¨©§¦¤©§¦¦

dxEn` xaM miIeld zxigA mvr¤¤§¦©©§¦¦§¨£¨
mrh oYil aEzMd `A o`ke ,dlrnl§©§¨§¨¨©¨¦¥©©

:xnF` `Ed Kke .mzxigal- ip`e ¦§¦¨¨§¨¥©£¦

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy
ּבעגל  ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ּתמּורתם. ּולקחּתים ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות עלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּלי,

ּתחּתיהם  נבחרּו אלילים עבֹודת עבדּו ׁשּלא והלוּים .נפסלּו, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

(âé)õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî¦§©À¦¦§©¸§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈

ô :ýåýé éðà eéäé éì äîäa-ãò©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«

ß xii` a"k iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

(åè)íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא נמנה הּוא נפלים מּכלל יהּודה מּׁשּיצא רּבי אמר . ƒ∆…∆»«¿»ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד ׁשלֹום: כו)ּברּבי ּבמצרים"(שם ללוי אתּה ילדה "אׁשר : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

אּלא  ּתמצאם לא חׁשּבֹונם מֹונה ׁשּכׁשאּתה נפׁשֹות, ּבׁשבעים ונמנית אֹותּה ילדה מצרים ּבפתח ּכניסתּה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעם
הּמנין  את הׁשלימה והיא אחת, חסר .ׁשבעים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr g"ig y"ewl t"r)

ohAd on cakFi oipn¦§©¤¤¦©¤¤

ּתּתּתּתפקדםפקדםפקדםפקדם:::: ומעלהומעלהומעלהומעלה ממממּבּבּבּבןןןן־־־־חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... לוילוילוילוי אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבניניניני ְְְְֹֹּפּפּפּפקדקדקדקד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּה ילדהילדהילדהילדה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ההההּבּבּבּבטןטןטןטן,,,, מןמןמןמן נמנהנמנהנמנהנמנה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטבטבטבט אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא למלמלמלמּוּוּוּודדדד ככככּוּוּוּו',',',', נמנהנמנהנמנהנמנה ההההּוּוּוּואאאא נפליםנפליםנפליםנפלים ממממּכּכּכּכלללללללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָממממּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיצאצאצאצא

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ונמניתונמניתונמניתונמנית אאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּה,,,, ילדהילדהילדהילדה למצריםלמצריםלמצריםלמצרים ּכּכּכּכניסתניסתניסתניסתּהּהּהּה עםעםעםעם ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים,,,, ובפרש"י)ללויללויללויללוי טו. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבת ׁשהיתה לפני עֹוד הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, חדׁש"יׁש "מּבן  רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נפלים"? מּכלל "יצא ׁשאז ְְְִִִֵֶָָָָָמּפני
ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ׁשֹונים.(גו"א, ּבאֹופּנים ּבארּו ְְְֲִִִֵַַָ

הּצחּות: ע"ד ּבזה ְֶַַָוי"ל
הּלוּיים  מנין משא"כ נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין הּבטן", "מן ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבדר

הרב" אחר ּבממֹון הֹולכין ׁש"אין הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון נֹוגע רע"ב)הי' כז, קמא ּכׁשּיצאּו(בבא חדׁש", "מּבן רק נמנּו ולכן , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
נפל. מחׁשׁש ְֲֵֵֶַַָּבוּדאּות

Ïkיג  ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„ÈÈÒיד  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡·‰˙‰ÔBטו  ˙È·Ï ÈÂÏ Èa ˙È ÈÓ¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:ÔepÓzƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

okidn(mrh dfi`n)oda izikf ¥¥¨¥¥¤©©¨¦¦¨¤
miYlCadWl`xUi ipA KFYncr ¤¦§©§¦¦§¥¦§¨¥©

iziESWozF` oixkFU l`xUi EidIW ¤¦¦¦¤¦§¦§¨¥§¦¨
(mdizFxUrn xkUA)?iNW zExiWl ¦§©©©§¥¤§¥¤¦

zFxFkAd iciÎlrlkAW (mixFkAd) ©§¥©§©§¦¤§¨
l`xUi ihaW,mda izikfz`W ¦§¥¦§¨¥¨¦¦¨¤¤¤
izigC mixFkAd,mzxEnY miYgwlE ©§¦¨¦¦§©§¦§¨¨

W itldNigYndcFard dzid §¦¤¦§¦¨¨§¨¨£¨
ziUrpzFxFkAAzcr ldw lM lW ©£¥©§¤¨§©£©
l`xUiE`hgWkE ,mrdElqtp lbra ¦§¨¥§¤¨§¨¨¨¥¤¦§§

,WcFTd zcFarl mdixFkAmIelde §¥¤©£©©¤§©§¦¦
Exgap dxfÎdcFar Ecar `NW¤Ÿ¨§£¨¨¨¦§£

mdiYgzWCwOd ikxvA wFqrl ©§¥¤©£§¨§¥©¦§¨
oxd` Exgap mkFYnE ,zFpAxTd ikxve§¨§¥©¨§¨¦¨¦§£©£Ÿ
wFqrl - dxizi dXEcw zBxcl eipaE¨¨§©§©§¨§¥¨©£

onvr zFpAxTd zFcFarA(:aiw migaf oiir) ©£©¨§¨©§¨
(miyxtne ,i"`a):bi dxez

(eh).äìòîå Lãç ïaî`vIXnoAd ¦¤Ÿ¤¨©§¨¦¤¨¨©¥
miltp llMnmFi miWlW ExarWM - ¦§©§¨¦§¤¨§§¦

EPpi`W xaCd xxaEd ,zn `le FzciNn¦¥¨§Ÿ¥§©©¨¨¤¥¤
oi`W ,WElg cle = ltp] miltPd llkA¦§©©§¨¦¥¤¨¨¨¤¥
f`nE ,[Fzcill KEnq znE zFigl gM FAŸ©¦§¥¨§¥¨¥¨

dpnp `EdmiIeld oipnA`xTil ¦§¤§¦§©©§¦¦¦¨¥
,'WcTd zxnWn xnFW'mW lr ¥¦§¤¤©Ÿ¤©¥
.lCbIWM cizrA FciwtYiAx xn` ©§¦¤¨¦§¤¦§©¨©©¦

,mFlW iAxA dcEdixaM`Ed cEnl §¨§©¦¨§¨¨
(`Ed libx)dpnp zFidl haXd FzF` ¨¦©¥¤¦§¦§¤

ohAd on,mzcil zrA cIn -xn`PW ¦©¤¤¦¨§¥¥¨¨¤¤¡©
(hp ,ek onwl)zA cakFi mxnr zW` mWe'§¥¥¤©§¨¤¤©

iel'mixvnA iell DzF` dcli xW`, ¥¦£¤¨§¨¨§¥¦§¦§¨¦

E`A xaMW xg`l Dzcil dzid `le§Ÿ¨§¨¥¨¨§©©¤§¨¨
`N` ,mixvnlgztA DzqipM mr §¦§©¦¤¨¦§¦¨¨§¤©

vne ,DzF` dcli mixxaM `idzipnp ¦§©¦¨§¨¨§¦§¨¦§¥
Wtp miraWAmr mixvnl EcxIW §¦§¦¤¤¤¨§§¦§©¦¦

awri(fkÎg ,en ziy`xa d`x).KgxM lre ©£Ÿ§©¨§¨
oipnA zllkp `idW Wxtl Kixv dY ©̀¨¨¦§¨¥¤¦¦§¤¤§¦§©

,mW xEn`d miraXddpFn dY`WMW ©¦§¦¨¨¨¤§¤©¨¤
mpFAWgzFnXd x`W lM lW ¤§¨¤¨§¨©¥

mW miiEpnd`N` m`vnz `l , ©§¦¨Ÿ¦§¨¥¤¨
`ide ,cg` xqg miraWzA cakFi - ¦§¦¨¥¤¨§¦¤¤©

m`FA mr dclFPW oeiM ieldnilWd ¥¦¥¨¤§¨¦¨¦§¦¨
oipOd z`miaEWg miIeldW ixd ; ¤©¦§¨£¥¤©§¦¦£¦

zFwFpiY mcFrA s` zFpOdl xaM§¨§¦¨©§¨¦
(`negpz):fh dxez



מז xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k iriax meil inei xeriy

(è)íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änä¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈe˙∑ לעזרה.Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó∑נבּדלּו העדה ּכל מּׁשאר ּכלֹומר, יׂשראל. ּבני מּתֹו ּכמֹו ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ׁשּנאמר לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ּבגזרת ח)לכ וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(é)íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®
ô :úîeé áøwä øfäå§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈaŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑ מנין לׁשֹון ואינֹו ּפקידּות, Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ִַַָָ
לּכהנים  הּמסּורֹות ועבֹודֹות והקטרה, .ּוזריקה ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - ezligza g"ig y"ewl t"r)

mipdMd zFcFar lMn mixf zlilW§¦©¨¦¦¨££Ÿ©¦

ייייּוּוּוּומתמתמתמת:::: ההההּקּקּקּקרברברברב והוהוהוהּזּזּזּזרררר אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתםתםתםתם ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבניוניוניוניו ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽואתואתואתואת־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים המסהמסהמסהמסּוּוּוּוררררֹוֹוֹוֹותתתת ועבועבועבועבֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת והקטרהוהקטרהוהקטרהוהקטרה ּוּוּוּוזריקהזריקהזריקהזריקה ּדּדּדּדּמּמּמּמיםיםיםים קקקקּבּבּבּבלתלתלתלת –––– ּכּכּכּכההההּוּוּוּונתםנתםנתםנתם אתאתאתאת ובפרש"י)ווווׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּוּוּוּו י. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ

להבין: ְְִִָָוצרי
הּלוּיים. ּבעבֹודת העֹוסקים הּפסּוקים ּבין ּכהּונתם, את לׁשמר הּכהנים את הּמזהיר זה ּפסּוק נכּתב מּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹא)

זריקה  ּדּמים, קּבלת אּלּו: עבֹודֹות ג' ּדוקא לׁשמר, הּכהנים צריכים עליהם לעבֹודֹות ּכדגמא רׁש"י ׁשּבחר מה ּתמּוּה ּכן ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻב)
ְְַָָוהקטרה.

יׂשראל  ּבני ׁשעׂשאּום ראינּו מצאנּו לּכהנים, המסּורֹות העבֹודֹות מּכל עבֹודֹות ּבׁשלׁש ׁשרק נמצא, לכׁשּנתּבֹונן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוהּבאּור:
ּבמצרים הּפסח קרּבן הקרבת  ּבזמן והּוא והקטרה, ּוזריקה ּדּמים קּבלת רׁש"י: ׁשּזכר העבֹודֹות ׁשלׁש והם (בא ּבעצמם, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ז־ט) יׂשראל,יב, ּבני ׁשל ּבׁשליחּותם הּלוּיים ע"י אף להעׂשֹות יּוכלּו אּלּו עבֹודֹות לדֹורֹות ׁשּגם לֹומר, מקֹום הי' ּכן ועל .ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
עבֹודתם קרּויה ׁשּלכן יׂשראל, ּבני ּכלל ׁשליחּות ּבתֹור הוי לוי ּבני עבֹודת ּכללּות ו)ׁשהרי ג, יׂשראל"(פרשתנו ּבני "מׁשמרת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(9 עמ' חי"ג לקו"ש .(ראה
עב  לׁשמר לּכהנים מיחדת אזהרה הּתֹורה ּכתבה זֹו, סברא לׁשלל עבֹודת ּובכדי אֹודֹות עֹוסקּה ּבעת לזר, לּתנּה ולא ֹודתם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

הּקרב  ו"הּזר ּבלבד, הּכהנים עבֹודת הם ּכעת הרי ליׂשראל, ׁשּיכת העבֹודה היתה מצרים ׁשּבפסח ּדאף להֹורֹות, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּלוּים.
ּבעבֹודתּה. ּכׁשרים יהיּו הּלוּיים ׁשאף לסברא מקֹום יֹותר יׁש ּבהם אּלּו, עבֹודֹות ג' ּדוקא רׁש"י הדּגיׁש ולכן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָיּומת".

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½
éì eéäå ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk úçz©¯©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן Ï‡¯NÈ.ואני Èa CBzÓ∑ לּׁשרּות אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֵֶַָָ

ÔÈ¯ÈÒÓט  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י  Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).Bì änä íéðeúðdxfrlriIql - §¦¥¨§¤§¨§©¥©
dlrnl xEn`M ,WCwOd ipiiprA Fl: §¦§§¥©¦§¨¨¨§©§¨

.ìàøNé éða úàîaEzMd zpeEM oi` ¥¥§¥¦§¨¥¥©¨©©¨
miIeld z` EpzPW md l`xUi ipAW¤§¥¦§¨¥¥¤¨§¤©§¦¦
WEkxM mpi` miIeld ixdW ,oxd`l§©£Ÿ¤£¥©§¦¦¥¨¦§
'l`xUi ipA z`n' oFWNd `N` ,mdNW¤¨¤¤¨©¨¥¥§¥¦§¨¥

`Ed,xnFlM ,'l`xUi ipA KFYn' FnM§¦§¥¦§¨¥§©
ElCap dcrd lM x`XnExgapeKkl ¦§¨¨¨¥¨¦§§§¦§£§¨

(WcFTd zcFarl),mFwOd zxfbA ©£©©¤¦§¥©©¨
`EdexW`Fl mpzpeipalE oxd`l - §£¤§¨¨§©£Ÿ§¨¨

,rEIqe dxfrlxn`PW(hi ,g onwl) §¤§¨§¦©¤¤¡©

'mipEzp mIeld z` dpY`eoxd`l ¨¤§¨¤©§¦¦§¦§©£Ÿ
'l`xUi ipA KFYn eipalEixd - §¨¨¦§¥¦§¨¥£¥

mdl mpzp xW` `Ed d"awdW¤£¤§¨¨¨¤
(oexkfd):i dxez

(i).ãB÷ôz åéða úàå ïøäà úàå§¤©£Ÿ§¤¨¨¦§
'zEciwR' oFWl,`EdiEPin :FrnWOW §§¦¤©§¨¦
,ciwtY zlHde,oipn oFWl Fpi`e §©¨©©§¦§¥§¦§¨

oxd` z` xFRqY' :FWExiR `dIW¤§¥¥¦§¤©£Ÿ
'eipaE: ¨¨

.íúpeäk úà eøîLå:oFbMzlAw §¨§¤§¨¨§©¨©
minCzhigW xg`l zxW ilkA ¨¦¦§¦¨¥§©©§¦©

,oAxTddwixfElr mCd zwixf - ©¨§¨§¦¨§¦©©¨©
,gAfOddxhwdexUA z`lrd - ©¦§¥©§©§¨¨©£¨©§©

gAfOd lr xW` W`d lr oAxTde ,cFr ©¨§¨©¨¥£¤©©¦§¥©§
x`WzFxEqOd zFcFarwxmipdMl- §¨£©§©©Ÿ£¦

oke ,mixFdh mdWM mzFUrl ExnWi¦§§©£¨§¤¥§¦§¥
mzcFar cFarl xf axwi `NW¤Ÿ¦§©¨©££¨¨

(l"kyn):`i dxez
(ai)ézç÷ì äpä éðàå.mIeld z` ©£¦¦¥¨©§¦¤©§¦¦

dxEn` xaM miIeld zxigA mvr¤¤§¦©©§¦¦§¨£¨
mrh oYil aEzMd `A o`ke ,dlrnl§©§¨§¨¨©¨¦¥©©

:xnF` `Ed Kke .mzxigal- ip`e ¦§¦¨¨§¨¥©£¦

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy
ּבעגל  ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ּתמּורתם. ּולקחּתים ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות עלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּלי,

ּתחּתיהם  נבחרּו אלילים עבֹודת עבדּו ׁשּלא והלוּים .נפסלּו, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

(âé)õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî¦§©À¦¦§©¸§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈

ô :ýåýé éðà eéäé éì äîäa-ãò©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«

ß xii` a"k iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

(åè)íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא נמנה הּוא נפלים מּכלל יהּודה מּׁשּיצא רּבי אמר . ƒ∆…∆»«¿»ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד ׁשלֹום: כו)ּברּבי ּבמצרים"(שם ללוי אתּה ילדה "אׁשר : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

אּלא  ּתמצאם לא חׁשּבֹונם מֹונה ׁשּכׁשאּתה נפׁשֹות, ּבׁשבעים ונמנית אֹותּה ילדה מצרים ּבפתח ּכניסתּה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעם
הּמנין  את הׁשלימה והיא אחת, חסר .ׁשבעים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr g"ig y"ewl t"r)

ohAd on cakFi oipn¦§©¤¤¦©¤¤

ּתּתּתּתפקדםפקדםפקדםפקדם:::: ומעלהומעלהומעלהומעלה ממממּבּבּבּבןןןן־־־־חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש .... .... לוילוילוילוי אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבניניניני ְְְְֹֹּפּפּפּפקדקדקדקד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּה ילדהילדהילדהילדה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר ההההּבּבּבּבטןטןטןטן,,,, מןמןמןמן נמנהנמנהנמנהנמנה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטבטבטבט אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא למלמלמלמּוּוּוּודדדד ככככּוּוּוּו',',',', נמנהנמנהנמנהנמנה ההההּוּוּוּואאאא נפליםנפליםנפליםנפלים ממממּכּכּכּכלללללללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָממממּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיצאצאצאצא

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ונמניתונמניתונמניתונמנית אאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּה,,,, ילדהילדהילדהילדה למצריםלמצריםלמצריםלמצרים ּכּכּכּכניסתניסתניסתניסתּהּהּהּה עםעםעםעם ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים,,,, ובפרש"י)ללויללויללויללוי טו. (ג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבת ׁשהיתה לפני עֹוד הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, חדׁש"יׁש "מּבן  רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נפלים"? מּכלל "יצא ׁשאז ְְְִִִֵֶָָָָָמּפני
ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ׁשֹונים.(גו"א, ּבאֹופּנים ּבארּו ְְְֲִִִֵַַָ

הּצחּות: ע"ד ּבזה ְֶַַָוי"ל
הּלוּיים  מנין משא"כ נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין הּבטן", "מן ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבדר

הרב" אחר ּבממֹון הֹולכין ׁש"אין הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון נֹוגע רע"ב)הי' כז, קמא ּכׁשּיצאּו(בבא חדׁש", "מּבן רק נמנּו ולכן , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
נפל. מחׁשׁש ְֲֵֵֶַַָּבוּדאּות

Ïkיג  ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„ÈÈÒיד  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡·‰˙‰ÔBטו  ˙È·Ï ÈÂÏ Èa ˙È ÈÓ¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:ÔepÓzƒ¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

okidn(mrh dfi`n)oda izikf ¥¥¨¥¥¤©©¨¦¦¨¤
miYlCadWl`xUi ipA KFYncr ¤¦§©§¦¦§¥¦§¨¥©

iziESWozF` oixkFU l`xUi EidIW ¤¦¦¦¤¦§¦§¨¥§¦¨
(mdizFxUrn xkUA)?iNW zExiWl ¦§©©©§¥¤§¥¤¦

zFxFkAd iciÎlrlkAW (mixFkAd) ©§¥©§©§¦¤§¨
l`xUi ihaW,mda izikfz`W ¦§¥¦§¨¥¨¦¦¨¤¤¤
izigC mixFkAd,mzxEnY miYgwlE ©§¦¨¦¦§©§¦§¨¨

W itldNigYndcFard dzid §¦¤¦§¦¨¨§¨¨£¨
ziUrpzFxFkAAzcr ldw lM lW ©£¥©§¤¨§©£©
l`xUiE`hgWkE ,mrdElqtp lbra ¦§¨¥§¤¨§¨¨¨¥¤¦§§

,WcFTd zcFarl mdixFkAmIelde §¥¤©£©©¤§©§¦¦
Exgap dxfÎdcFar Ecar `NW¤Ÿ¨§£¨¨¨¦§£

mdiYgzWCwOd ikxvA wFqrl ©§¥¤©£§¨§¥©¦§¨
oxd` Exgap mkFYnE ,zFpAxTd ikxve§¨§¥©¨§¨¦¨¦§£©£Ÿ
wFqrl - dxizi dXEcw zBxcl eipaE¨¨§©§©§¨§¥¨©£

onvr zFpAxTd zFcFarA(:aiw migaf oiir) ©£©¨§¨©§¨
(miyxtne ,i"`a):bi dxez

(eh).äìòîå Lãç ïaî`vIXnoAd ¦¤Ÿ¤¨©§¨¦¤¨¨©¥
miltp llMnmFi miWlW ExarWM - ¦§©§¨¦§¤¨§§¦

EPpi`W xaCd xxaEd ,zn `le FzciNn¦¥¨§Ÿ¥§©©¨¨¤¥¤
oi`W ,WElg cle = ltp] miltPd llkA¦§©©§¨¦¥¤¨¨¨¤¥
f`nE ,[Fzcill KEnq znE zFigl gM FAŸ©¦§¥¨§¥¨¥¨

dpnp `EdmiIeld oipnA`xTil ¦§¤§¦§©©§¦¦¦¨¥
,'WcTd zxnWn xnFW'mW lr ¥¦§¤¤©Ÿ¤©¥
.lCbIWM cizrA FciwtYiAx xn` ©§¦¤¨¦§¤¦§©¨©©¦

,mFlW iAxA dcEdixaM`Ed cEnl §¨§©¦¨§¨¨
(`Ed libx)dpnp zFidl haXd FzF` ¨¦©¥¤¦§¦§¤

ohAd on,mzcil zrA cIn -xn`PW ¦©¤¤¦¨§¥¥¨¨¤¤¡©
(hp ,ek onwl)zA cakFi mxnr zW` mWe'§¥¥¤©§¨¤¤©

iel'mixvnA iell DzF` dcli xW`, ¥¦£¤¨§¨¨§¥¦§¦§¨¦

E`A xaMW xg`l Dzcil dzid `le§Ÿ¨§¨¥¨¨§©©¤§¨¨
`N` ,mixvnlgztA DzqipM mr §¦§©¦¤¨¦§¦¨¨§¤©

vne ,DzF` dcli mixxaM `idzipnp ¦§©¦¨§¨¨§¦§¨¦§¥
Wtp miraWAmr mixvnl EcxIW §¦§¦¤¤¤¨§§¦§©¦¦

awri(fkÎg ,en ziy`xa d`x).KgxM lre ©£Ÿ§©¨§¨
oipnA zllkp `idW Wxtl Kixv dY ©̀¨¨¦§¨¥¤¦¦§¤¤§¦§©

,mW xEn`d miraXddpFn dY`WMW ©¦§¦¨¨¨¤§¤©¨¤
mpFAWgzFnXd x`W lM lW ¤§¨¤¨§¨©¥

mW miiEpnd`N` m`vnz `l , ©§¦¨Ÿ¦§¨¥¤¨
`ide ,cg` xqg miraWzA cakFi - ¦§¦¨¥¤¨§¦¤¤©

m`FA mr dclFPW oeiM ieldnilWd ¥¦¥¨¤§¨¦¨¦§¦¨
oipOd z`miaEWg miIeldW ixd ; ¤©¦§¨£¥¤©§¦¦£¦

zFwFpiY mcFrA s` zFpOdl xaM§¨§¦¨©§¨¦
(`negpz):fh dxez



xacnaמח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ליליליליּקּקּקּקרארארארא טו)נמנהנמנהנמנהנמנה ג, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
סביב  יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה ּפי על לבאר ויׁש הּקדׁש". מׁשמרת "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש
ׁשמירת  מאֹופּני אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו העדּות", מׁשּכן מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי (ועל . . ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלּמׁשּכן
עבֹודתם  לעבד מהּמחנה ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד הּקטּנים, ידי על ּגם היא לּמׁשּכן סביב החנּיה והרי ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמׁשּכן.

וכּדֹומה. ְְִֶַַָּבּמׁשּכן

(æè):äeö øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑?יֹונקיהן מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני היא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר «ƒְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
והּׁשכינה  האהל ּפתח על  ועמד מׁשה הל ׁשּלי, אע ׂשה ואני ׁשּל אּתה עׂשה הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר
ּפי  "על נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ואֹומרת: האהל מן יֹוצאת קֹול ּובת לפניו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמקּדמת

.ה'"
(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé)éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−
:éòîLå§¦§¦«

(èé)ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−
:ìàéfòå§ª¦¥«

(ë)íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²
:íúáà úéáì éålä úçtLî¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

(àë)älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤
:épLøbä úçtLî íä¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ ּפק הּׁשמעי. ּומׁשּפחת הּלבני מׁשּפחת הּפקּודים היּו לגרׁשֹון ּודיהם ּכלֹומר, ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
וכ ּכ. ְָָ

(áë)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL íäéã÷t§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

Ók‡טז  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

ÔBL¯bיז  ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ Èa ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È·Ïיח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט  Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ  ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא  ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰ÈÈÓ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג  ‡kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).'ä ét ìòiptl dWn xn` ©¦¨©Ÿ¤¦§¥
qpkp ip` K`id' ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥©£¦¦§¨

mdild` KFzlmiIeld zFgRWn lW §¨¢¥¤¤¦§§©§¦¦
?'mdiwpFi oipn zrclFf oi` ixd] ¨©©¦§©§¥¤£¥¥

zEripSd zCiOn(`"eb).[Fl xn` ¦¦©©§¦¨©
LNW dY` dUr' ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨£¥©¨¤§
cnre dWn Kld .'iNW dUr` ip`e©£¦¤¡¤¤¦¨©Ÿ¤§¨©

ld`d gzR lrdgRWn lM lW ©¤©¨Ÿ¤¤¨¦§¨¨
dgRWnEdpikXdedzidznCwn ¦§¨¨§©§¦¨¨§¨©§¤¤

lFwÎzaE ,eiptlrnWPd ipgEx lFw) §¨¨©¨¦©¦§¨

('d z`nzxnF`e ld`d on d`vFi: ¥¥§¨¦¨Ÿ¤§¤¤
Kkl .'df ld`A Wi zFwFpiY Kke KM'¨§¨¦¥§Ÿ¤¤§¨

xn`pdWn mz` cwtIe'''d iR lr,iM ¤¡©©¦§ŸŸ¨Ÿ¤©¦¦
rcFp d"awd lW eiR lr ok`̈¥©¦¤©

mxRqn:fi dxez ¦§¨¨
(`k)éðálä úçtLî ïBLøâì§¥§¦§©©©¦§¦

aEzMd KxvEd `l .irnXd zgRWnE¦§©©©¦§¦Ÿ§©©¨
,ipEWxBd zFgRWn z` aEW xiMfdl§©§¦¤¦§§©¥§¦

dlrnl mxiMfd xaM ixdW(gi weqt) ¤£¥§¨¦§¦¨§©§¨
,'irnWe ipal mzgRWnl oFWxb ipA'§¥¥§§¦§§Ÿ¨¦§¦§¦§¦

EprinWdl icM aEW mxiMfd `N ¤̀¨¦§¦¨§¥§©§¦¥
E ,mpipn z`oFWxbl ,xnFlMixd ¤¦§¨¨§©§¥§£¥
micEwRd Eid(mipnPd)zgRWn ¨©§¦©¦§¦¦§©©

- irnXd zgRWnE ipaNd©¦§¦¦§©©©¦§¦
EmdicEwRdid mNEM xRqn Kq - §¥¤©¦§©¨¨¨

Kke KM,zF`n Wnge mitl` zraW ¨¨¨¦§©£¨¦©£¥¥
lkA ,KlFde aEzMd WxtOW itkE§¦¤§¨¥©¨§¥§¨
eizFgRWnl iel ipAn cg ¤̀¨¦§¥¥¦§¦§§¨

(oexkfd):ak dxez

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî ìäàäå§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑ הּתחּתֹונֹות לגג ∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות אילים .עֹורֹות «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ
Á˙t CÒÓe∑ הּוילֹון .הּוא »«∆«ִַ

(åë)øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯
ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ

:Búãáò£«Ÿ̈«
i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑ חצר ׁשל ולא והאהל, מׁשּכן .ׁשל ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

(æë)éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLî¦§§¬Ÿ©§¨¦«

(çë)úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå íéôìà£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
i"yx£‰ÓÈz 'B‚Â eÁÈ ˙‰˜ŒÈa ˙ÁtLÓ∑ ואֹוי לרׁשע "אֹוי ּתימנה. החֹונים ראּובן ּדגל להם ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמחלקּתם  עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח עם איׁש וחמּׁשים ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ .לׁשכנֹו", ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ì)-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤
:ìàéfòª¦¥«

a¯כד  ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ‡כה  ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Ècכו  ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:dÁÏt ÏÎÏ È‰Beh‡«ƒ¿…»¿»≈

Èˆ‰¯כז  ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח  ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ‡כט  ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ Èa ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל  ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk)ïkLnälW zFpFWl WlW .'ebe ©¦§¨¨§¤
'ld`' ,'oMWn' :o`M ExMfEd bB̈§§¨¦§¨Ÿ¤
EN` 'oMWOd' :mWExiR Kke .'dqkn'E¦§¤§¨¥¨©¦§¨¥

dzFpFYgYd zFrixiKFYn zF`xPd ©§¦©©§©¦§¦
WW' zFiEUrd mde] miptAn 'oMWOd'©¦§¨¦¦§¦§¥¨£¥
'ipW zrlze onBx`e zlkzE xfWn̈§¨§¥¤§©§¨¨§Ÿ©©¨¦

'ebe(` ,ek zeny d`x)[:.ìäàäåEN` §¨Ÿ¤¥
miGrÎzFrixi,odilrOWzFiEUrd §¦¦¦¤¥£¥¤¨£

bblmzEaiWge mxwi lr obdl icM §¨§¥§¨¥©¨§¨©£¦¨
'oMWOd zFrixi' lWmy i"yxa x`eank) ¤§¦©¦§¨

weqt(bi:.eäñëîzFiEUrd zFrixi EN` ¦§¥¥§¦¨£
n,miWgzE mili` zFxFrodilrW ¥¥¦§¨¦¤£¥¤

xn`p(ci weqta my)dqkn ziUre' ¤¡©§¨¦¨¦§¤
dQknd sqFp iEQiM :xnFlM ,'ld`l̈Ÿ¤§©¦¨©§©¤

bBd z`(`"eb ,m"`x): ¤©¨
çút Cñîe.crFn ld`oFliEd `Ed- ¨©¤©Ÿ¤¥©¦

FnM ,oMWOd xrWA diElYd drixi§¦¨©§¨§©©©¦§¨§

xn`PW(el weqt my)gztl Kqn ziUre ¤¤¡©§¨¦¨¨¨§¤©
:ld`dek dxez ¨Ÿ¤

(ek).åéøúéî úàåo`M xAcn aEzMd §¥¥¨¨©¨§©¥¨
mixziOAlWzFrixidld`de oMWn ©¥¨¦¤§¦©¦§¨§¨Ÿ¤

milag mde ,mcFTd wEqRA mixMfEOd©§¨¦©¨©¥§¥£¨¦
zFrixid ilEWl mixAEgn EidW¤¨§¨¦§¥©§¦
ux`A zFvErPd zFczid l` mixEWwE§¦¤©§¥©§¨¨¤

gExd mdiAbY `NW ,mwifgdld`x) §©£¦¨¤Ÿ©§¦¥¨©
(gi ,dl mye .h ,fk zeny,`lemixziOAlW §Ÿ©¥¨¦¤

icEOrd,xvgmixziOd mzF` ixdW ©¥¤¨¥¤£¥¨©¥¨¦
ixxn ipa `VnA Eid,c oldl i"yxa x`eank) ¨§©¨§¥§¨¦

(alxvgd 'irlw' lW mixziOd mlE`e]§¨©¥¨¦¤©§¥¤¨¥
oFWxb ipa `VnA Eid ok`oldl yxetnk) ¨¥¨§©¨§¥¥§

(ek ,co`M xEn`d 'eixzin' oFWNW `N` ,¤¨¤§¥¨¨¨¨¨
FWxtl oYip `l cigi oFWlAixzin lr ¦§¨¦Ÿ¦©§¨§©¥§¥

xnFl Fl did oM m`W ,'mirlTd'©§¨¦¤¦¥¨¨©
'mdixzin z`e' miAx oFWlAixry) ¦§©¦§¤¥§¥¤

(oxd`[:fk dxez
(hk)'Bâå eðçé úä÷ éða úçtLî¦§§Ÿ§¥§¨©£§

.äðîézlbC mdl oikEnqEdpgn ¥¨¨§¦¨¤¤¤©£¥
mipFgd oaE`xmd mBdpniY,a lirlck) §¥©¦©¥¥¨¨

(i,df cil df mipFg EidW KFYnE ,¦¤¨¦¤§©¤
minkg Exn`X dn mdA miIwzpmirbp) ¦§©¥¨¤©¤¨§£¨¦

(e dpyn ai wxt,'FpkWl iF` rWxl iF`'¨¨¨¦§¥
mdn Ewl KklmdOr EWprpe E`hg - §¨¨¥¤¨§§¤¤§¦¨¤

Wi` miXnge miz`nE mxia`e ozC̈¨©£¦¨¨©¦©£¦¦¦
mdOr EkWnPW ,Fzcre gxw mr¦Ÿ©©£¨¤¦§§¦¨¤

mYwElgnAxn`PW FnM -(aÎ` ,fh oldl) §©£§¨§¤¤¡©
iel oA zdw oA xdvi oA gxw gTIe'©¦©Ÿ©¤¦§¨¤§¨¤¥¦
ipA zlR oA oF`e ...mxia`e ozce§¨¨©£¦¨§¤¤¤§¥
miXng l`xUi ipAn miWp`e ...oaE`x§¥©£¨¦¦§¥¦§¨¥£¦¦
oaE`x haXn Eid mAExW - 'miz`nE¨¨¦¤¨¨¦¥¤§¥

(`negpz)(i"`a):l dxez



מט xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ליליליליּקּקּקּקרארארארא טו)נמנהנמנהנמנהנמנה ג, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
סביב  יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה ּפי על לבאר ויׁש הּקדׁש". מׁשמרת "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹיׁש
ׁשמירת  מאֹופּני אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו העדּות", מׁשּכן מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי (ועל . . ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלּמׁשּכן
עבֹודתם  לעבד מהּמחנה ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד הּקטּנים, ידי על ּגם היא לּמׁשּכן סביב החנּיה והרי ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּמׁשּכן.

וכּדֹומה. ְְִֶַַָּבּמׁשּכן

(æè):äeö øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑?יֹונקיהן מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני היא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר «ƒְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
והּׁשכינה  האהל ּפתח על  ועמד מׁשה הל ׁשּלי, אע ׂשה ואני ׁשּל אּתה עׂשה הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאמר
ּפי  "על נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ואֹומרת: האהל מן יֹוצאת קֹול ּובת לפניו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמקּדמת

.ה'"
(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé)éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−
:éòîLå§¦§¦«

(èé)ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−
:ìàéfòå§ª¦¥«

(ë)íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²
:íúáà úéáì éålä úçtLî¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

(àë)älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤
:épLøbä úçtLî íä¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ ּפק הּׁשמעי. ּומׁשּפחת הּלבני מׁשּפחת הּפקּודים היּו לגרׁשֹון ּודיהם ּכלֹומר, ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
וכ ּכ. ְָָ

(áë)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL íäéã÷t§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

Ók‡טז  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

ÔBL¯bיז  ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ Èa ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È·Ïיח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט  Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ  ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא  ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰ÈÈÓ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג  ‡kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).'ä ét ìòiptl dWn xn` ©¦¨©Ÿ¤¦§¥
qpkp ip` K`id' ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥©£¦¦§¨

mdild` KFzlmiIeld zFgRWn lW §¨¢¥¤¤¦§§©§¦¦
?'mdiwpFi oipn zrclFf oi` ixd] ¨©©¦§©§¥¤£¥¥

zEripSd zCiOn(`"eb).[Fl xn` ¦¦©©§¦¨©
LNW dY` dUr' ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨£¥©¨¤§
cnre dWn Kld .'iNW dUr` ip`e©£¦¤¡¤¤¦¨©Ÿ¤§¨©

ld`d gzR lrdgRWn lM lW ©¤©¨Ÿ¤¤¨¦§¨¨
dgRWnEdpikXdedzidznCwn ¦§¨¨§©§¦¨¨§¨©§¤¤

lFwÎzaE ,eiptlrnWPd ipgEx lFw) §¨¨©¨¦©¦§¨

('d z`nzxnF`e ld`d on d`vFi: ¥¥§¨¦¨Ÿ¤§¤¤
Kkl .'df ld`A Wi zFwFpiY Kke KM'¨§¨¦¥§Ÿ¤¤§¨

xn`pdWn mz` cwtIe'''d iR lr,iM ¤¡©©¦§ŸŸ¨Ÿ¤©¦¦
rcFp d"awd lW eiR lr ok`̈¥©¦¤©

mxRqn:fi dxez ¦§¨¨
(`k)éðálä úçtLî ïBLøâì§¥§¦§©©©¦§¦

aEzMd KxvEd `l .irnXd zgRWnE¦§©©©¦§¦Ÿ§©©¨
,ipEWxBd zFgRWn z` aEW xiMfdl§©§¦¤¦§§©¥§¦

dlrnl mxiMfd xaM ixdW(gi weqt) ¤£¥§¨¦§¦¨§©§¨
,'irnWe ipal mzgRWnl oFWxb ipA'§¥¥§§¦§§Ÿ¨¦§¦§¦§¦

EprinWdl icM aEW mxiMfd `N ¤̀¨¦§¦¨§¥§©§¦¥
E ,mpipn z`oFWxbl ,xnFlMixd ¤¦§¨¨§©§¥§£¥
micEwRd Eid(mipnPd)zgRWn ¨©§¦©¦§¦¦§©©

- irnXd zgRWnE ipaNd©¦§¦¦§©©©¦§¦
EmdicEwRdid mNEM xRqn Kq - §¥¤©¦§©¨¨¨

Kke KM,zF`n Wnge mitl` zraW ¨¨¨¦§©£¨¦©£¥¥
lkA ,KlFde aEzMd WxtOW itkE§¦¤§¨¥©¨§¥§¨
eizFgRWnl iel ipAn cg ¤̀¨¦§¥¥¦§¦§§¨

(oexkfd):ak dxez

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî ìäàäå§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑ הּתחּתֹונֹות לגג ∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות אילים .עֹורֹות «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ
Á˙t CÒÓe∑ הּוילֹון .הּוא »«∆«ִַ

(åë)øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯
ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ

:Búãáò£«Ÿ̈«
i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑ חצר ׁשל ולא והאהל, מׁשּכן .ׁשל ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

(æë)éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLî¦§§¬Ÿ©§¨¦«

(çë)úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå íéôìà£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
i"yx£‰ÓÈz 'B‚Â eÁÈ ˙‰˜ŒÈa ˙ÁtLÓ∑ ואֹוי לרׁשע "אֹוי ּתימנה. החֹונים ראּובן ּדגל להם ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמחלקּתם  עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח עם איׁש וחמּׁשים ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ .לׁשכנֹו", ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ì)-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤
:ìàéfòª¦¥«

a¯כד  ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ‡כה  ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Ècכו  ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:dÁÏt ÏÎÏ È‰Beh‡«ƒ¿…»¿»≈

Èˆ‰¯כז  ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח  ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ‡כט  ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ Èa ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל  ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk)ïkLnälW zFpFWl WlW .'ebe ©¦§¨¨§¤
'ld`' ,'oMWn' :o`M ExMfEd bB̈§§¨¦§¨Ÿ¤
EN` 'oMWOd' :mWExiR Kke .'dqkn'E¦§¤§¨¥¨©¦§¨¥

dzFpFYgYd zFrixiKFYn zF`xPd ©§¦©©§©¦§¦
WW' zFiEUrd mde] miptAn 'oMWOd'©¦§¨¦¦§¦§¥¨£¥
'ipW zrlze onBx`e zlkzE xfWn̈§¨§¥¤§©§¨¨§Ÿ©©¨¦

'ebe(` ,ek zeny d`x)[:.ìäàäåEN` §¨Ÿ¤¥
miGrÎzFrixi,odilrOWzFiEUrd §¦¦¦¤¥£¥¤¨£

bblmzEaiWge mxwi lr obdl icM §¨§¥§¨¥©¨§¨©£¦¨
'oMWOd zFrixi' lWmy i"yxa x`eank) ¤§¦©¦§¨

weqt(bi:.eäñëîzFiEUrd zFrixi EN` ¦§¥¥§¦¨£
n,miWgzE mili` zFxFrodilrW ¥¥¦§¨¦¤£¥¤

xn`p(ci weqta my)dqkn ziUre' ¤¡©§¨¦¨¦§¤
dQknd sqFp iEQiM :xnFlM ,'ld`l̈Ÿ¤§©¦¨©§©¤

bBd z`(`"eb ,m"`x): ¤©¨
çút Cñîe.crFn ld`oFliEd `Ed- ¨©¤©Ÿ¤¥©¦

FnM ,oMWOd xrWA diElYd drixi§¦¨©§¨§©©©¦§¨§

xn`PW(el weqt my)gztl Kqn ziUre ¤¤¡©§¨¦¨¨¨§¤©
:ld`dek dxez ¨Ÿ¤

(ek).åéøúéî úàåo`M xAcn aEzMd §¥¥¨¨©¨§©¥¨
mixziOAlWzFrixidld`de oMWn ©¥¨¦¤§¦©¦§¨§¨Ÿ¤

milag mde ,mcFTd wEqRA mixMfEOd©§¨¦©¨©¥§¥£¨¦
zFrixid ilEWl mixAEgn EidW¤¨§¨¦§¥©§¦
ux`A zFvErPd zFczid l` mixEWwE§¦¤©§¥©§¨¨¤

gExd mdiAbY `NW ,mwifgdld`x) §©£¦¨¤Ÿ©§¦¥¨©
(gi ,dl mye .h ,fk zeny,`lemixziOAlW §Ÿ©¥¨¦¤

icEOrd,xvgmixziOd mzF` ixdW ©¥¤¨¥¤£¥¨©¥¨¦
ixxn ipa `VnA Eid,c oldl i"yxa x`eank) ¨§©¨§¥§¨¦

(alxvgd 'irlw' lW mixziOd mlE`e]§¨©¥¨¦¤©§¥¤¨¥
oFWxb ipa `VnA Eid ok`oldl yxetnk) ¨¥¨§©¨§¥¥§

(ek ,co`M xEn`d 'eixzin' oFWNW `N` ,¤¨¤§¥¨¨¨¨¨
FWxtl oYip `l cigi oFWlAixzin lr ¦§¨¦Ÿ¦©§¨§©¥§¥

xnFl Fl did oM m`W ,'mirlTd'©§¨¦¤¦¥¨¨©
'mdixzin z`e' miAx oFWlAixry) ¦§©¦§¤¥§¥¤

(oxd`[:fk dxez
(hk)'Bâå eðçé úä÷ éða úçtLî¦§§Ÿ§¥§¨©£§

.äðîézlbC mdl oikEnqEdpgn ¥¨¨§¦¨¤¤¤©£¥
mipFgd oaE`xmd mBdpniY,a lirlck) §¥©¦©¥¥¨¨

(i,df cil df mipFg EidW KFYnE ,¦¤¨¦¤§©¤
minkg Exn`X dn mdA miIwzpmirbp) ¦§©¥¨¤©¤¨§£¨¦

(e dpyn ai wxt,'FpkWl iF` rWxl iF`'¨¨¨¦§¥
mdn Ewl KklmdOr EWprpe E`hg - §¨¨¥¤¨§§¤¤§¦¨¤

Wi` miXnge miz`nE mxia`e ozC̈¨©£¦¨¨©¦©£¦¦¦
mdOr EkWnPW ,Fzcre gxw mr¦Ÿ©©£¨¤¦§§¦¨¤

mYwElgnAxn`PW FnM -(aÎ` ,fh oldl) §©£§¨§¤¤¡©
iel oA zdw oA xdvi oA gxw gTIe'©¦©Ÿ©¤¦§¨¤§¨¤¥¦
ipA zlR oA oF`e ...mxia`e ozce§¨¨©£¦¨§¤¤¤§¥
miXng l`xUi ipAn miWp`e ...oaE`x§¥©£¨¦¦§¥¦§¨¥£¦¦
oaE`x haXn Eid mAExW - 'miz`nE¨¨¦¤¨¨¦¥¤§¥

(`negpz)(i"`a):l dxez



xacnaנ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy

(àì)úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN ‡ÈNe∑עלֿידֹו – הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ממּנה ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם  ּפקּדת .היה ְַָָָֻֻ

(âì)älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤
:éøøî úçtLî íä¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:íéúàîe íéôìà úLL¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äì)-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò ìéçéáà£¦¨®¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîe¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå| §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧
äLî äçøæî|úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑ לה טֹוב ּוסמּוכין לּצדיק "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים יהּודה מחנה ּדגל ם …∆¿«¬…»»ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו לפי ס)לׁשכנֹו". "יהּודה (תהלים : ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

z¯Óe‡לא  ‡¯B˙Ùe ‡B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ ÈÓe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:dÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

È‡ÂÏלב  È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג  ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

Á¯È‡לד  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה  Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡etˆ Ôe¯LÈ ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ‡לו  Ètc È¯¯Ó Èa ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰BÓ ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:dÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח  ‡Óec˜ ‡kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÁÈcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).CñnäåzkxRd `iddliCaOd §©¨¨¦©¨Ÿ¤©©§¦¨
,miWcTd WcFwl WcFTd oiAs`W ¥©¤§¤©¢¨¦¤©

diExw `idxn`PW FnM ,'Kqn' oFWlA ¦§¨¦§¨¨§¤¤¡©
(`k ,n zeny)z` mUIe''KqOd zkFxR ©¨¤¥¨¤©¨¨

gzR KqnE crFn ld` Kqn z` la`]£¨¤¨©Ÿ¤¥¨©¤©
oFWxb ipA E`Up xvgd xrW,c oldlck) ©©¤¨¥¨§§¥¥§

(ekÎdk[:al dxez
(al).éålä éàéNð àéNðelMW xg`n §¦§¦¥©¥¦¥©©¤¨

,`iUp Dl dcinrd miIeld on dgRWn¦§¨¨¦©§¦¦¤¡¦¨¨¨¦
dPiM Kkitl ,dWxRA o`M WxFtnM©§¨¨©¨¨¨§¦¨¦¨

odMd oxd` oA xfrl` z` aEzMd©¨¤¤§¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥
did `EdW ,'ieNd i`iUp `iUp'dPEnn §¦§¦¥©¥¦¤¨¨§¤

FzE`iUp `id dn lre .mNEM lr- ©¨§©¨¦§¦
- KlFde aEzMd WxtOW itMzCEwR §¦¤§¨¥©¨§¥§©

WcTd zxnWn ixnFW,:xnFlMlr §¥¦§¤¤©Ÿ¤§©©
,mNEM zCEwR `id FcizFEvl eilrW ¨¦§©¨¤¨¨§©

F`VnE FzcFar lr Wi` Wi` fxflE§¨¥¦¦©£¨©¨
cg` lM ciwtY z` mdipiA xCqlE§©¥¥¥¤¤©§¦¨¤¨

mdn(i"`a):bl dxez ¥¤
(gl).åéðáe ïøäàå äLîmipFg EidW Ÿ¤§©£Ÿ¨¨¤¨¦

'dgxfn dncw' oMWOd iptloikEnqE ¦§¥©¦§¨¥§¨¦§¨¨§¦
,dcEdi dpgn lbC mdls` dpFgd ¨¤¤¤©£¥§¨©¤©

,gxfOd cvA `Edeilr mipFgde §©©¦§¨§©¦¨¨
olEafE xkyUi(fÎb ,a lirlck)Edfe . ¦¨¨§ª§¤
minkg Exn`W(:ep dkeq)wiCSl aFh' ¤¨§£¨¦©©¦

,'FpkWl aFheEidW itlElNd mihaW ¦§¥§¦¤¨§¨¦©¨
,dxFYA wqFr didW dWn lW eipkW§¥¨¤Ÿ¤¤¨¨¥©¨

EUrpmd mB,dxFYA milFcbFnM ©£©¥§¦©¨§
xn`PW(h ,q mildz)i''iwwFgn dcEd ¤¤¡©§¨§§¦

;iNW miwwFgnd md dcEdi haW]¥¤§¨¥©§§¦¤¦

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyiy meil inei xeriy
יב)מחקקי" א ּומזבּולן(ד"ה סנהדראֹות, ראׁשי מאתים וגֹו'" בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ה): "מׁשכים (שופטים : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻ

סֹופר" .ּבׁשבט ְֵֵֶ

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkét-ìò ïøäàå ¨§¥¸©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬
íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì ýåýé§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNòå§¤§¦−¨«¤
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑הלוּים ּבמנין היה ׁשּלא לֹומר ואהרן, על ד)נקּוד ÌÈ¯NÚÂ.(בכורות ÌÈL ¬∆»«…∆¿«¬…ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ
ÛÏ‡∑– קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת – ּגרׁשֹון ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ּובפרטן »∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ

את  ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ּומאתים. אלפים ׁשׁשת – מררי ּבני מאֹות, וׁשׁש אלפים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשמֹונת
רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ּבכֹורֹות ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה זקּוקים יהיּו ולא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהּבכֹורֹות

ּבכֹורֹות הּפדיֹון (ה)ּבמּסכת מן עצמם ׁשּיפקיעּו ודּים היּו, ּבכֹורים – לוּים מאֹות ׁשלׁש אֹותן :. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ß xii` b"k iyiy mei ß

(î)éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî ìàøNé¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפלים ספק מּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi zegiy ihewl)

נפליםנפליםנפליםנפלים ספקספקספקספק ממממּכּכּכּכלללללללל מ)ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיצאצאצאצא ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָ
טו)ּולעיל האהל (פסוק מן קֹול ּבת יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש נפלים". מּכלל "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּפחּותים  ּגם נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ׁשם ּכתב ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ" ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהֹודיעה
" זה הרי ואצלֹו מׁשה, ידי על אּלא ה'", ּפי "על היה לא הּבכֹורֹות מנין א ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום הּוא – חדׁש ספק ספק ספק ספק מּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ְִָנפלים".

ÏÚלט  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc È‡ÂÏ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„i¯Î‡מ  ‡i¯Îea Ïk ÈÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈÓƒ¿«¿»«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

z` mrl micOlnd dxFYd iwqFR§¥©¨©§©§¦¨¨¤
xkyVi haW lv` Epivn oke .[dizFTgª¤¨§¥¨¦¥¤¥¤¦¨¨

xn`PW FnM ,dxFz ilFcB EidWixac) ¤¨§¥¨§¤¤¡©
(bl ,ai `ÎminidircFi xkyVi ipAnE'¦§¥¦¨¨§¥

dpia,l`xUi dUrI dn zrcl miYrl ¦¨¨¦¦¨©©©©£¤¦§¨¥
'miz`n mdiW`x'FbexnFlM - ¨¥¤¨©¦§§©

zF`xcdpq iW`x miz`nFl Eid ¨©¦¨¥©§¤§¨¨
oElEafA Epivn oke ,xkyVi haWl§¥¤¦¨¨§¥¨¦¦§

(ci ,d mihtey)haWA mikWFn olEaGnE'¦§ª§¦§¥¤
'xtFqmixtq iazFM minkg EidW - ¥¤¨£¨¦§¥§¨¦

(`negpz):hl dxez
(hl).ïøäàå äLî ã÷t øLàcEwp £¤¨©Ÿ¤§©£Ÿ¨

(oniql zFnEWxd zFcEwp)lrzaiY §¨§§¦¨©¥©
W xnFl ,'oxd`e'Fnvr `Eddid `N §©£Ÿ©¤©§Ÿ¨¨

dpnp,mIeld oipnAmipW' xRqOde ¦§¤§¦§©©§¦¦§©¦§¨§©¦
caNn `Ed o`M xEn`d 'sl` mixUre§¤§¦¤¤¨¨¨¦§©

Fnvr oxd`(.c zexeka)(miyxtn): ©£Ÿ©§
.óìà íéøNòå íéðLohxtaEm` - §©¦§¤§¦¨¤¦§¨¨¦

ihxR cg` oFAWgl sxvl z`Ä¨§¨¥§¤§¤¨§¨¥
- miaEzMA WxFtnd mpipndY` ¦§¨¨©§¨©§¦©¨

mixzi zF`nÎWlW `vFnxRqn lr ¥§Ÿ¥§¥¦©¦§©
mixUre mipW',o`M xEn`d 'sl` §©¦§¤§¦¨¤¨¨¨

ixdWoFWxb ipAEidzraW' ¤£¥§¥¥§¨¦§©

'zF`nÎWnge mitl`(ak weqt lirl), £¨¦©£¥¥
EÎWWe mitl` zpFnW' zdw ipA§¥§¨§©£¨¦§¥

'zF`n(gk weqt)zWW' ixxn ipA , ¥§¥§¨¦¥¤
'miz`nE mitl`(cl weqt)mipW ixd , £¨¦¨¨¦£¥§©¦

.zF`nÎWlWE sl` mixUre,oM m`e §¤§¦¤¤§Ÿ¥§¦¥
oNdl xn`PW df `Ed dn(en weqt)iM ©¤¤¤¡©§©¨¦

ohw did (22.000) miIeld xRqn¦§©©§¦¦¨¨¨¨
xW`e ,(22.273) mixFkAd xRqOn¦¦§©©§¦©£¤
lEn mixFkAd z` EcR xW`M okl̈¥©£¤¨¤©§¦
oFicR z` milWdl EkxvEd miIeld©§¦¦§§§©§¦¤¦§
milwW dXng zpizpA mixFkAd©§¦¦§¦©£¦¨§¨¦

(gnÎfn miweqt)`vFn dY` ohxtA `lde ,©£Ÿ¦§¨¨©¨¥
scFr (22.300) miIeld xRqn didW¤¨¨¦§©©§¦¦¥

,(22.273) mixFkAd xRqn lrixd ©¦§©©§¦£¥
mpi`W miIel zF`n WlW o`M WIW¤¥¨§¥§¦¦¤¥¨

,'sl` mixUre mipX'd llkAdOle ¦§©©§©¦§¤§¦¨¤§¨¨
ollk `laEzMd sxiv `l dOl - Ÿ§¨¨¨¨Ÿ¥¥©¨

cgi - ElNd miIeld zF`n WlW z ¤̀§¥©§¦¦©¨©©
x`Xd mr,(sl`d mixUre mipW) ¦©§¨§©¦§¤§¦¨¤¤

ECtiemiIeldzFxFkAd z`,mNEM §¦§©§¦¦¤©§¨
miraWe dWlXd miwEwf Eidi `le§Ÿ¦§§¦©§Ÿ¨§¦§¦
lr mitcFrd zFxFkA miz`nE¨©¦§¨§¦©

oipOdmiIeld lWoFictl?cgEin ©¦§¨¤©§¦¦§¦§§¨

KM lrzkQnA EpizFAx Exn` ©¨¨§©¥§©¤¤
zFxFkA(.d sc),iMzF`nÎWlW ozF` §¦¨§Ÿ¥

mIelmixUre mipW lr mixzid §¦¦©§¥¦©§©¦§¤§¦
mnvr md ,sl`,Eid zFxFkAKkitlE ¤¤¥©§¨§¨§¦¨

zXEcTn xhRdl mB miiE`x mpi ¥̀¨§¦©§¦¨¥¦§©
zFxFkA zFCtle xFhtl mbe dxFkAd©§¨§©¦§§¦§§

mixg`,mIceKkAmnvr EriwtIW £¥¦§©¨§¨¤©§¦©§¨
(mixEhR EidIW)oFicRd on`ll ¤¦§§¦¦©¦§§Ÿ

,mnvr xEar milwW zWng zpizp§¦©£¥¤§¨¦£©§¨
z` mdilr milhFp mdW ici lrW¤©§¥¤¥§¦£¥¤¤
dPEdMd zaFgn Exhtp dIeNd ciwtY©§¦©§¦¨¦§§¥©©§¨
zngn mdilr zlHEn dzidW¤¨§¨¤¤£¥¤¥£©
mzXEcw Exind xaMW oeike ,dxFkAd©§¨§¥¨¤§¨¥¦§¨¨
zFCtl mgkA oi` ,dIell dxFkAd on¦©§¨¦§¦¨¥§Ÿ¨¦§
l`xUIn mixg` zFxFkA cFr§£¥¦¦¦§¨¥

(l"kyn):n dxez
(n)ïaî 'Bâå øëæ øBëa ìk ãB÷t§¨§¨¨§¦¤

.äìòîå LãçXnmiWlW eilr Exar Ÿ¤¨¨§¨¦¤¨§¨¨§¦
`Ed ixde mFimiltp wtq llMn `vi ©£¥¨¨¦§©§¥§¨¦

KEnq mizn mdW miWNg zFcle=]§¨©¨¦¤¥¥¦¨
FaiWgdl iE`x `Ed f`nE ,[mzcill§¥¨¨¥¨¨§©£¦
mipnPd oiA zFidle 'ig' zwfgA§¤§©©§¦§¥©¦§¦

dxFkAd zXEcwl:`n dxez ¦§©©§¨



ני xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k iying meil inei xeriy

(àì)úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN ‡ÈNe∑עלֿידֹו – הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ממּנה ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם  ּפקּדת .היה ְַָָָֻֻ

(âì)älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤
:éøøî úçtLî íä¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:íéúàîe íéôìà úLL¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äì)-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò ìéçéáà£¦¨®¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîe¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå| §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧
äLî äçøæî|úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑ לה טֹוב ּוסמּוכין לּצדיק "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים יהּודה מחנה ּדגל ם …∆¿«¬…»»ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו לפי ס)לׁשכנֹו". "יהּודה (תהלים : ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

z¯Óe‡לא  ‡¯B˙Ùe ‡B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ ÈÓe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:dÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

È‡ÂÏלב  È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג  ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

Á¯È‡לד  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה  Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡etˆ Ôe¯LÈ ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ‡לו  Ètc È¯¯Ó Èa ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰BÓ ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:dÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח  ‡Óec˜ ‡kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÁÈcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).CñnäåzkxRd `iddliCaOd §©¨¨¦©¨Ÿ¤©©§¦¨
,miWcTd WcFwl WcFTd oiAs`W ¥©¤§¤©¢¨¦¤©

diExw `idxn`PW FnM ,'Kqn' oFWlA ¦§¨¦§¨¨§¤¤¡©
(`k ,n zeny)z` mUIe''KqOd zkFxR ©¨¤¥¨¤©¨¨

gzR KqnE crFn ld` Kqn z` la`]£¨¤¨©Ÿ¤¥¨©¤©
oFWxb ipA E`Up xvgd xrW,c oldlck) ©©¤¨¥¨§§¥¥§

(ekÎdk[:al dxez
(al).éålä éàéNð àéNðelMW xg`n §¦§¦¥©¥¦¥©©¤¨

,`iUp Dl dcinrd miIeld on dgRWn¦§¨¨¦©§¦¦¤¡¦¨¨¨¦
dPiM Kkitl ,dWxRA o`M WxFtnM©§¨¨©¨¨¨§¦¨¦¨

odMd oxd` oA xfrl` z` aEzMd©¨¤¤§¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥
did `EdW ,'ieNd i`iUp `iUp'dPEnn §¦§¦¥©¥¦¤¨¨§¤

FzE`iUp `id dn lre .mNEM lr- ©¨§©¨¦§¦
- KlFde aEzMd WxtOW itMzCEwR §¦¤§¨¥©¨§¥§©

WcTd zxnWn ixnFW,:xnFlMlr §¥¦§¤¤©Ÿ¤§©©
,mNEM zCEwR `id FcizFEvl eilrW ¨¦§©¨¤¨¨§©

F`VnE FzcFar lr Wi` Wi` fxflE§¨¥¦¦©£¨©¨
cg` lM ciwtY z` mdipiA xCqlE§©¥¥¥¤¤©§¦¨¤¨

mdn(i"`a):bl dxez ¥¤
(gl).åéðáe ïøäàå äLîmipFg EidW Ÿ¤§©£Ÿ¨¨¤¨¦

'dgxfn dncw' oMWOd iptloikEnqE ¦§¥©¦§¨¥§¨¦§¨¨§¦
,dcEdi dpgn lbC mdls` dpFgd ¨¤¤¤©£¥§¨©¤©

,gxfOd cvA `Edeilr mipFgde §©©¦§¨§©¦¨¨
olEafE xkyUi(fÎb ,a lirlck)Edfe . ¦¨¨§ª§¤
minkg Exn`W(:ep dkeq)wiCSl aFh' ¤¨§£¨¦©©¦

,'FpkWl aFheEidW itlElNd mihaW ¦§¥§¦¤¨§¨¦©¨
,dxFYA wqFr didW dWn lW eipkW§¥¨¤Ÿ¤¤¨¨¥©¨

EUrpmd mB,dxFYA milFcbFnM ©£©¥§¦©¨§
xn`PW(h ,q mildz)i''iwwFgn dcEd ¤¤¡©§¨§§¦

;iNW miwwFgnd md dcEdi haW]¥¤§¨¥©§§¦¤¦

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyiy meil inei xeriy
יב)מחקקי" א ּומזבּולן(ד"ה סנהדראֹות, ראׁשי מאתים וגֹו'" בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ה): "מׁשכים (שופטים : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻ

סֹופר" .ּבׁשבט ְֵֵֶ

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkét-ìò ïøäàå ¨§¥¸©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬
íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì ýåýé§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNòå§¤§¦−¨«¤
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑הלוּים ּבמנין היה ׁשּלא לֹומר ואהרן, על ד)נקּוד ÌÈ¯NÚÂ.(בכורות ÌÈL ¬∆»«…∆¿«¬…ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ
ÛÏ‡∑– קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת – ּגרׁשֹון ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ּובפרטן »∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ

את  ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ּומאתים. אלפים ׁשׁשת – מררי ּבני מאֹות, וׁשׁש אלפים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשמֹונת
רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ּבכֹורֹות ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה זקּוקים יהיּו ולא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהּבכֹורֹות

ּבכֹורֹות הּפדיֹון (ה)ּבמּסכת מן עצמם ׁשּיפקיעּו ודּים היּו, ּבכֹורים – לוּים מאֹות ׁשלׁש אֹותן :. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ß xii` b"k iyiy mei ß

(î)éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî ìàøNé¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפלים ספק מּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi zegiy ihewl)

נפליםנפליםנפליםנפלים ספקספקספקספק ממממּכּכּכּכלללללללל מ)ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיצאצאצאצא ג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָ
טו)ּולעיל האהל (פסוק מן קֹול ּבת יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש נפלים". מּכלל "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּפחּותים  ּגם נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ׁשם ּכתב ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ" ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהֹודיעה
" זה הרי ואצלֹו מׁשה, ידי על אּלא ה'", ּפי "על היה לא הּבכֹורֹות מנין א ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום הּוא – חדׁש ספק ספק ספק ספק מּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ְִָנפלים".

ÏÚלט  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc È‡ÂÏ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„i¯Î‡מ  ‡i¯Îea Ïk ÈÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈÓƒ¿«¿»«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

z` mrl micOlnd dxFYd iwqFR§¥©¨©§©§¦¨¨¤
xkyVi haW lv` Epivn oke .[dizFTgª¤¨§¥¨¦¥¤¥¤¦¨¨

xn`PW FnM ,dxFz ilFcB EidWixac) ¤¨§¥¨§¤¤¡©
(bl ,ai `ÎminidircFi xkyVi ipAnE'¦§¥¦¨¨§¥

dpia,l`xUi dUrI dn zrcl miYrl ¦¨¨¦¦¨©©©©£¤¦§¨¥
'miz`n mdiW`x'FbexnFlM - ¨¥¤¨©¦§§©

zF`xcdpq iW`x miz`nFl Eid ¨©¦¨¥©§¤§¨¨
oElEafA Epivn oke ,xkyVi haWl§¥¤¦¨¨§¥¨¦¦§

(ci ,d mihtey)haWA mikWFn olEaGnE'¦§ª§¦§¥¤
'xtFqmixtq iazFM minkg EidW - ¥¤¨£¨¦§¥§¨¦

(`negpz):hl dxez
(hl).ïøäàå äLî ã÷t øLàcEwp £¤¨©Ÿ¤§©£Ÿ¨

(oniql zFnEWxd zFcEwp)lrzaiY §¨§§¦¨©¥©
W xnFl ,'oxd`e'Fnvr `Eddid `N §©£Ÿ©¤©§Ÿ¨¨

dpnp,mIeld oipnAmipW' xRqOde ¦§¤§¦§©©§¦¦§©¦§¨§©¦
caNn `Ed o`M xEn`d 'sl` mixUre§¤§¦¤¤¨¨¨¦§©

Fnvr oxd`(.c zexeka)(miyxtn): ©£Ÿ©§
.óìà íéøNòå íéðLohxtaEm` - §©¦§¤§¦¨¤¦§¨¨¦

ihxR cg` oFAWgl sxvl z`Ä¨§¨¥§¤§¤¨§¨¥
- miaEzMA WxFtnd mpipndY` ¦§¨¨©§¨©§¦©¨

mixzi zF`nÎWlW `vFnxRqn lr ¥§Ÿ¥§¥¦©¦§©
mixUre mipW',o`M xEn`d 'sl` §©¦§¤§¦¨¤¨¨¨

ixdWoFWxb ipAEidzraW' ¤£¥§¥¥§¨¦§©

'zF`nÎWnge mitl`(ak weqt lirl), £¨¦©£¥¥
EÎWWe mitl` zpFnW' zdw ipA§¥§¨§©£¨¦§¥

'zF`n(gk weqt)zWW' ixxn ipA , ¥§¥§¨¦¥¤
'miz`nE mitl`(cl weqt)mipW ixd , £¨¦¨¨¦£¥§©¦

.zF`nÎWlWE sl` mixUre,oM m`e §¤§¦¤¤§Ÿ¥§¦¥
oNdl xn`PW df `Ed dn(en weqt)iM ©¤¤¤¡©§©¨¦

ohw did (22.000) miIeld xRqn¦§©©§¦¦¨¨¨¨
xW`e ,(22.273) mixFkAd xRqOn¦¦§©©§¦©£¤
lEn mixFkAd z` EcR xW`M okl̈¥©£¤¨¤©§¦
oFicR z` milWdl EkxvEd miIeld©§¦¦§§§©§¦¤¦§
milwW dXng zpizpA mixFkAd©§¦¦§¦©£¦¨§¨¦

(gnÎfn miweqt)`vFn dY` ohxtA `lde ,©£Ÿ¦§¨¨©¨¥
scFr (22.300) miIeld xRqn didW¤¨¨¦§©©§¦¦¥

,(22.273) mixFkAd xRqn lrixd ©¦§©©§¦£¥
mpi`W miIel zF`n WlW o`M WIW¤¥¨§¥§¦¦¤¥¨

,'sl` mixUre mipX'd llkAdOle ¦§©©§©¦§¤§¦¨¤§¨¨
ollk `laEzMd sxiv `l dOl - Ÿ§¨¨¨¨Ÿ¥¥©¨

cgi - ElNd miIeld zF`n WlW z ¤̀§¥©§¦¦©¨©©
x`Xd mr,(sl`d mixUre mipW) ¦©§¨§©¦§¤§¦¨¤¤

ECtiemiIeldzFxFkAd z`,mNEM §¦§©§¦¦¤©§¨
miraWe dWlXd miwEwf Eidi `le§Ÿ¦§§¦©§Ÿ¨§¦§¦
lr mitcFrd zFxFkA miz`nE¨©¦§¨§¦©

oipOdmiIeld lWoFictl?cgEin ©¦§¨¤©§¦¦§¦§§¨

KM lrzkQnA EpizFAx Exn` ©¨¨§©¥§©¤¤
zFxFkA(.d sc),iMzF`nÎWlW ozF` §¦¨§Ÿ¥

mIelmixUre mipW lr mixzid §¦¦©§¥¦©§©¦§¤§¦
mnvr md ,sl`,Eid zFxFkAKkitlE ¤¤¥©§¨§¨§¦¨

zXEcTn xhRdl mB miiE`x mpi ¥̀¨§¦©§¦¨¥¦§©
zFxFkA zFCtle xFhtl mbe dxFkAd©§¨§©¦§§¦§§

mixg`,mIceKkAmnvr EriwtIW £¥¦§©¨§¨¤©§¦©§¨
(mixEhR EidIW)oFicRd on`ll ¤¦§§¦¦©¦§§Ÿ

,mnvr xEar milwW zWng zpizp§¦©£¥¤§¨¦£©§¨
z` mdilr milhFp mdW ici lrW¤©§¥¤¥§¦£¥¤¤
dPEdMd zaFgn Exhtp dIeNd ciwtY©§¦©§¦¨¦§§¥©©§¨
zngn mdilr zlHEn dzidW¤¨§¨¤¤£¥¤¥£©
mzXEcw Exind xaMW oeike ,dxFkAd©§¨§¥¨¤§¨¥¦§¨¨
zFCtl mgkA oi` ,dIell dxFkAd on¦©§¨¦§¦¨¥§Ÿ¨¦§
l`xUIn mixg` zFxFkA cFr§£¥¦¦¦§¨¥

(l"kyn):n dxez
(n)ïaî 'Bâå øëæ øBëa ìk ãB÷t§¨§¨¨§¦¤

.äìòîå LãçXnmiWlW eilr Exar Ÿ¤¨¨§¨¦¤¨§¨¨§¦
`Ed ixde mFimiltp wtq llMn `vi ©£¥¨¨¦§©§¥§¨¦

KEnq mizn mdW miWNg zFcle=]§¨©¨¦¤¥¥¦¨
FaiWgdl iE`x `Ed f`nE ,[mzcill§¥¨¨¥¨¨§©£¦
mipnPd oiA zFidle 'ig' zwfgA§¤§©©§¦§¥©¦§¦

dxFkAd zXEcwl:`n dxez ¦§©©§¨



xacnaנב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyiy meil inei xeriy

(àî)øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ
øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½

:ìàøNé éða úîäáa§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«

(áî)-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨
:ìàøNé éðáa øBëa§−¦§¥¬¦§¨¥«

(âî)Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôì äìòîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

ô :íéúàîe íéòáLå§¦§¦−¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(äî)ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½
íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ ּפטרי את אּלא יׂשראל, ׁשל טהֹורה ּבהמה ּבכֹורי את הלוּים ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבאדם  העֹודפים מנה ׁשהרי ּתדע, יׂשראל. ׁשל חמֹורים ּפטרי ּכּמה ּפטר לוי ּבן ׁשל אחד וׂשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָחמֹוריהם,
ּבּבהמה  העֹודפים מנה .ולא ְְְִֵַָָָָֹ

(åî)ìMä ééeãt úàåíéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò íéôãòä̈«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑ ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה אּלּו – ּבהם להּפדֹות הּצריכין הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
עׂשרים  יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים חמׁשת ּתּקח מהם הּלוּים, על ויתרים ּבהם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹודפים

רחל  ׁשל ּבכֹור ׁשהיה .ּכסף, ְֵֶֶֶֶָָָ

(æî)ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤
:ì÷Mä äøb íéøNò çwz Lãwä©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

Ïkמא  ÛÏÁ ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב  ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג  ÔÈÓa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È·aמה  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿

:ÈÈ ‡‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈ¯ÈzÈcמו  ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז  ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dn).'Bâå íiåìä úîäa úàåEct `l §¤¤¡©©§¦¦§Ÿ¨
mIeld zFndAmpFicR lirFd `l - ©£©§¦¦Ÿ¦¦§¨

xFhtllW dxFdh dnda ixFkA z` ¦§¤§¥§¥¨§¨¤
,l`xUilr maixwdl Ekxhvi `NW ¦§¨¥¤Ÿ¦§¨§§©§¦¨©
,gAfOd`N`wx xFhtl lirFd mpFicR ©¦§¥©¤¨¦§¨¦¦§©

,mdixFng ixhR z`Ekxhvi `NW ¤¦§¥£¥¤¤Ÿ¦§¨§
odkl dVd oYile dUA mzFCtl¦§¨§¤§¦¥©¤§Ÿ¥

aEzMA WxFtnd mpicM](bi ,bi zeny)lke' §¦¨©§¨©¨§¨
['dUa dCtY xng xhRe ,dGd oFicRd ¤¤£Ÿ¦§¤§¤§©¦§©¤

xFngd ixhR xRqn m` mB mdl lirFd¦¨¤©¦¦§©¦§¥©£
iUaM xRqOn lFcB did l`xUiAW¤§¦§¨¥¨¨¨¦¦§©¦§¥

lM iM ,miIell xW` o`Sdcg` dU ©Ÿ£¤©§¦¦¦¨¤¤¨
mixFng ixht dOM xhR iel oA lW¤¤¥¦¨©©¨¦§¥£¦

.l`xUi lWercY,xaCl di`x Ll ¤¦§¨¥§¥©§§¨¨©¨¨
,mc`A mitcFrd dpn ixdW¤£¥¨¨¨§¦¨¨¨

lr xzi l`xUi ixFkA E`vnPWkE§¤¦§§§¥¦§¨¥¨¥©
mirlq Wng oYil EaiIEg miIeld©§¦¦§¦¥¨¥§¨¦

mpFictA(oldl x`eank)dpn `le , §¦§¨§Ÿ¨¨
dndAA mitcFrdlr scFr in wFCal ¨§¦©§¥¨¦§¦¥©

dti mpFicR gM didW o`Mn ixd .in¦£¥¦¨¤¨¨Ÿ©¦§¨¨¤
mxRqnA mieeW mpi` xW`M mB(:c my) ©©£¤¥¨¨¦§¦§¨¨

(miyxtn):en dxez
(en)ìMä ééeãt úàå.'Bâå äLs` §¥§¥©§Ÿ¨§©

aEzMd m`xw ,ECtp `l oiicrW¤£©¦Ÿ¦§§¨¨©¨
micnFr mdW mW lr 'miiEcR' oFWlA¦§§¦©¥¤¥§¦

:aEzMd WExiR Kke ,zFcRdlz`e §¦¨§¨¥©¨§¤
zFcRdl oikixSd zFxFkAdEx`WPW ©§©§¦¦§¦¨¤¦§£

,mdAmdemiraWe dWlW EN` ¨¤§¥¥§Ÿ¨§¦§¦
mdA mitcFrd miz`nEE`vnPW ¨©¦¨§¦¨¤¤¦§§

mIeld lr mixziKM lWA xW` - §¥¦©©§¦¦£¤§¤¨

- mci lr ECtp `lgTY mdn Ÿ¦§©¨¨¥¤¦©
,zlBlBl milwW zWngdidi dfaE £¥¤§¨¦©ª§Ÿ¤¨¤¦§¤

xFkA lM oFicR zevnM mpFicR¦§¨§¦§©¦§¨§
xn`PW FnM] zFxFcl l`xUiA,gi oldl) §¦§¨¥§§¤¤¡©

(fhLMxrA dCtY Wcg oAn eiEctE'§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§§
.['WcTd lwWA milwW zWng sqM¤¤£¥¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤

:i"yx siqeneWng xEriW mrhe§©©¦¨¥
iM ,milwWlW Fzxikn dzid KM §¨¦¦¨¨§¨§¦¨¤

,sqFimil`rnWIl eig` EdExkOW ¥¤§¨¤¨©¦§§¥¦
AsqM mixUr(gk ,fl ziy`xa),xW` §¤§¦¨¤£¤

zevnE ,milwW zWng deW mMxr¤§¨¨¤£¥¤§¨¦¦§©
lr dxRM mEXn DA Wi xFkA oFicR¦§§¥¨¦©¨¨©

sqFi zxiknlgx lW DxFka didW §¦©¥¤¨¨§¨¤¨¥
(i ,c daxÎxacna),fl ziy`xa iiga epiax)

(gk:fn dxez

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(çî)íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−
:íää¤«

(èî)íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½
:íiåìä ééeãt ìò©−§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑ ּבכֹורֹות למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת החׁשּבֹון: סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשקל. עׂשר חמּׁשה – ּבכֹורֹות לׁשלׁש ׁשקל, וחמּׁשים מאֹות ׁשלׁש – ּבכֹורֹות לׁשבעים ׁשקל, אלף (במדבר – ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

יז) סנהדרין הלוּים!".רבה. מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", חמּׁשת "ּתן לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ּכיצד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאמר:
ּכתב  ּפתקין ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ּפתקין אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמה

הּגֹורל  לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן : אמר ּבקלּפי, ּונתנן ּבללן ׁשקלים", "חמּׁשה .עליהם: ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(àð)åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xii` c"k ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
:íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N∑;ׁשנה חמּׁשים ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ּכחֹו. נתמּלא לא מּׁשלׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹוהּפחֹות

.מעּתה  ֵַָ

Ô˜¯tמח  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט  ÔB‰˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ  ˙È ·ÈÒ Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא  ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב  Èa BbÓ ˙‰˜ Èa ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hn).íiåìä ééeãt ìò íéôãBòä̈§¦©§¥©§¦¦
mitcFrdozF` lrzFxFkAdEcRW ¨§¦©¨©§¤¨

,otEbA mIeldzpizpl EkxvEd `le ©§¦¦§¨§Ÿ§§¦§¦©
milwW dXng:p dxez £¦¨§¨¦

(p)ìLe íéMLå äMîçúBàî L £¦¨§¦¦§Ÿ¥
.óìàåKM`EdoFAWgd mEkqlM lW ¨¤¤¨§©¤§¤¨

miz`O'd z`n Egwl xW` milwXd©§¨¦£¤¨§¥¥©¨©¦
,mitcFrd zFxFkA 'dWlWE miraWe§¦§¦§¨§¨§¦

oFAWg itl.zlBlBl milwW zWng §¦¤§£¥¤§¨¦©ª§Ÿ¤
?cviMzFxFkA miz`nlixd - ¥©§¨©¦§£¥

`Ed mEkQdlwW sl` ©§¤¤¤¤
200=1000)x(5zFxFkA miraWl ;- §¦§¦§

lwW miXnge zF`nÎWlW§Ÿ¥©£¦¦¤¤
70=350)x(5- zFxFkA WlWl ;§¨Ÿ§

lwW xUrÎdXng5=15)xE`vnp ;(3 £¦¨¨¨¤¤¦§§
miXW zF`n WlW sl`' milwXd lM̈©§¨¦¤¤§¥¦¦

.(1000+350+15=1365) 'dXnge©£¦¨

on zgwl dWn deEhvPW drWA§¨¨¤¦§©¨¤¨©©¦
,zlFBlEBl milwW zWng mitcFrd̈§¦£¥¤§¨¦©§¤

- dUr` cviM :xn`lM `ldxFkA ¨©¥©¤¡¤£Ÿ¨§
,'milwW zWng oY' Fl xnF`W¤©¥£¥¤§¨¦

' il xn`iip`W rFAwl Wi dn iR lr Ÿ©¦©¦¨¥¦§©¤£¦
`OW ,mitcFrd onmIeld iiEcRn ip` ¦¨§¦¤¨£¦¦§¥©§¦¦

ipFict inC oYil Kixv iPpi`e'?dn §¥¤¦¨¦¦¥§¥¦§¦¤
,dUrdWnmixUre mipW `iad ¨¨¤¥¦§©¦§¤§¦

oiwzR sl`(miIeld oipnM)azke ¤¤§¨¦§¦§©©§¦¦§¨©
e ,'iel oA' mdilrcFrmiz`n £¥¤¤¥¦§¨©¦

oiwzR dWlWE miraWeWazM §¦§¦§Ÿ¨§¨¦¤¨©
opzpE ollA ,'milwW zWng' mdilr£¥¤£¥¤§¨¦§¨¨§¨¨

iRlwAmiwzRd lM z` aAxr - §©§¦¦§¥¤¨©§¨¦
,cg` fBx`A mpzpEemdl xn`lkl §¨¨§©§¨¤¨§¨©¨¤§¨

:l`xUi ixFkAmkiwzt ElhE E`FA' §¥¦§¨¥§¦§¥¤
'lxFBd itloA' wzR FciA dlrW in ; §¦©¨¦¤¨¨§¨¤¤¤

LzF` dcR xaM' dWn Fl xn` - 'iel¥¦¨©¤§¨¨¨§

dXng' FciA dlrW inE ,'iel oA¤¥¦¦¤¨¨§¨£¦¨
'`ve LpFicR oY' Fl xn` - 'milwW§¨¦¨©¥¦§§¨¥

(.fi oixcdpq):`p dxez
ã(a).'Bâå Làø úà àNðxaMW s`e ¨¤Ÿ§§©¤§¨

okl mcFw mzF` zipn(eh ,b lirl d`x), ¨¦¨¨¤¨¥
dpncFr xxaEmdnrcez`oipn §¥¨¥¥¤§©¤¦§©

miWp`d,`Vn zcFarl oiiE`xd ¨£¨¦¨§¦©£©©¨
,mkFzA Wi dOMmiWlW oAn mde ©¨¥§¨§¥¦¤§Ÿ¦

zEgRde ,dpW miXng oA cre§©¤£¦¦¨¨§©¨
miWlXniM ,`VOd zcFarl gTY l` ¦§Ÿ¦©¦©©£©©©¨¦

oiicr`Nnzp `llMo`Mn ,Fgk £©¦Ÿ¦§©¥¨Ÿ¦¨
Exn`minkg(`k dpyn d wxt zea`)oA' ¨§£¨¦¤

,'gMl miWlWsEB gM riBn f`W itl §Ÿ¦©Ÿ©§¦¤¨©¦©Ÿ©
EzEnlWl mc`doA lr xzFIde , ¨¨¨¦§¥§©¥©¤

FgM ,miXngxaMWigkn(Wlgp) £¦¦Ÿ§¨©§¦¤¡¨
,dYrnFf dcFarl iE`x Fpi` aEWe ¥©¨§¥¨©£¨

(yeal ,`"eb):b dxez



נג xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyiy meil inei xeriy

(àî)øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ
øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½

:ìàøNé éða úîäáa§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«

(áî)-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨
:ìàøNé éðáa øBëa§−¦§¥¬¦§¨¥«

(âî)Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôì äìòîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

ô :íéúàîe íéòáLå§¦§¦−¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(äî)ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½
íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ ּפטרי את אּלא יׂשראל, ׁשל טהֹורה ּבהמה ּבכֹורי את הלוּים ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבאדם  העֹודפים מנה ׁשהרי ּתדע, יׂשראל. ׁשל חמֹורים ּפטרי ּכּמה ּפטר לוי ּבן ׁשל אחד וׂשה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָחמֹוריהם,
ּבּבהמה  העֹודפים מנה .ולא ְְְִֵַָָָָֹ

(åî)ìMä ééeãt úàåíéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò íéôãòä̈«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑ ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה אּלּו – ּבהם להּפדֹות הּצריכין הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
עׂשרים  יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים חמׁשת ּתּקח מהם הּלוּים, על ויתרים ּבהם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעֹודפים

רחל  ׁשל ּבכֹור ׁשהיה .ּכסף, ְֵֶֶֶֶָָָ

(æî)ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤
:ì÷Mä äøb íéøNò çwz Lãwä©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

Ïkמא  ÛÏÁ ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב  ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג  ÔÈÓa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È·aמה  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿

:ÈÈ ‡‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈ¯ÈzÈcמו  ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז  ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dn).'Bâå íiåìä úîäa úàåEct `l §¤¤¡©©§¦¦§Ÿ¨
mIeld zFndAmpFicR lirFd `l - ©£©§¦¦Ÿ¦¦§¨

xFhtllW dxFdh dnda ixFkA z` ¦§¤§¥§¥¨§¨¤
,l`xUilr maixwdl Ekxhvi `NW ¦§¨¥¤Ÿ¦§¨§§©§¦¨©
,gAfOd`N`wx xFhtl lirFd mpFicR ©¦§¥©¤¨¦§¨¦¦§©

,mdixFng ixhR z`Ekxhvi `NW ¤¦§¥£¥¤¤Ÿ¦§¨§
odkl dVd oYile dUA mzFCtl¦§¨§¤§¦¥©¤§Ÿ¥

aEzMA WxFtnd mpicM](bi ,bi zeny)lke' §¦¨©§¨©¨§¨
['dUa dCtY xng xhRe ,dGd oFicRd ¤¤£Ÿ¦§¤§¤§©¦§©¤

xFngd ixhR xRqn m` mB mdl lirFd¦¨¤©¦¦§©¦§¥©£
iUaM xRqOn lFcB did l`xUiAW¤§¦§¨¥¨¨¨¦¦§©¦§¥

lM iM ,miIell xW` o`Sdcg` dU ©Ÿ£¤©§¦¦¦¨¤¤¨
mixFng ixht dOM xhR iel oA lW¤¤¥¦¨©©¨¦§¥£¦

.l`xUi lWercY,xaCl di`x Ll ¤¦§¨¥§¥©§§¨¨©¨¨
,mc`A mitcFrd dpn ixdW¤£¥¨¨¨§¦¨¨¨

lr xzi l`xUi ixFkA E`vnPWkE§¤¦§§§¥¦§¨¥¨¥©
mirlq Wng oYil EaiIEg miIeld©§¦¦§¦¥¨¥§¨¦

mpFictA(oldl x`eank)dpn `le , §¦§¨§Ÿ¨¨
dndAA mitcFrdlr scFr in wFCal ¨§¦©§¥¨¦§¦¥©

dti mpFicR gM didW o`Mn ixd .in¦£¥¦¨¤¨¨Ÿ©¦§¨¨¤
mxRqnA mieeW mpi` xW`M mB(:c my) ©©£¤¥¨¨¦§¦§¨¨

(miyxtn):en dxez
(en)ìMä ééeãt úàå.'Bâå äLs` §¥§¥©§Ÿ¨§©

aEzMd m`xw ,ECtp `l oiicrW¤£©¦Ÿ¦§§¨¨©¨
micnFr mdW mW lr 'miiEcR' oFWlA¦§§¦©¥¤¥§¦

:aEzMd WExiR Kke ,zFcRdlz`e §¦¨§¨¥©¨§¤
zFcRdl oikixSd zFxFkAdEx`WPW ©§©§¦¦§¦¨¤¦§£

,mdAmdemiraWe dWlW EN` ¨¤§¥¥§Ÿ¨§¦§¦
mdA mitcFrd miz`nEE`vnPW ¨©¦¨§¦¨¤¤¦§§

mIeld lr mixziKM lWA xW` - §¥¦©©§¦¦£¤§¤¨

- mci lr ECtp `lgTY mdn Ÿ¦§©¨¨¥¤¦©
,zlBlBl milwW zWngdidi dfaE £¥¤§¨¦©ª§Ÿ¤¨¤¦§¤

xFkA lM oFicR zevnM mpFicR¦§¨§¦§©¦§¨§
xn`PW FnM] zFxFcl l`xUiA,gi oldl) §¦§¨¥§§¤¤¡©

(fhLMxrA dCtY Wcg oAn eiEctE'§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§§
.['WcTd lwWA milwW zWng sqM¤¤£¥¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤

:i"yx siqeneWng xEriW mrhe§©©¦¨¥
iM ,milwWlW Fzxikn dzid KM §¨¦¦¨¨§¨§¦¨¤

,sqFimil`rnWIl eig` EdExkOW ¥¤§¨¤¨©¦§§¥¦
AsqM mixUr(gk ,fl ziy`xa),xW` §¤§¦¨¤£¤

zevnE ,milwW zWng deW mMxr¤§¨¨¤£¥¤§¨¦¦§©
lr dxRM mEXn DA Wi xFkA oFicR¦§§¥¨¦©¨¨©

sqFi zxiknlgx lW DxFka didW §¦©¥¤¨¨§¨¤¨¥
(i ,c daxÎxacna),fl ziy`xa iiga epiax)

(gk:fn dxez

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(çî)íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−
:íää¤«

(èî)íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½
:íiåìä ééeãt ìò©−§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑ ּבכֹורֹות למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת החׁשּבֹון: סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשקל. עׂשר חמּׁשה – ּבכֹורֹות לׁשלׁש ׁשקל, וחמּׁשים מאֹות ׁשלׁש – ּבכֹורֹות לׁשבעים ׁשקל, אלף (במדבר – ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

יז) סנהדרין הלוּים!".רבה. מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", חמּׁשת "ּתן לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ּכיצד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאמר:
ּכתב  ּפתקין ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ּפתקין אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמה

הּגֹורל  לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן : אמר ּבקלּפי, ּונתנן ּבללן ׁשקלים", "חמּׁשה .עליהם: ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(àð)åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xii` c"k ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
:íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N∑;ׁשנה חמּׁשים ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ּכחֹו. נתמּלא לא מּׁשלׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹוהּפחֹות

.מעּתה  ֵַָ

Ô˜¯tמח  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט  ÔB‰˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ  ˙È ·ÈÒ Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא  ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב  Èa BbÓ ˙‰˜ Èa ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hn).íiåìä ééeãt ìò íéôãBòä̈§¦©§¥©§¦¦
mitcFrdozF` lrzFxFkAdEcRW ¨§¦©¨©§¤¨

,otEbA mIeldzpizpl EkxvEd `le ©§¦¦§¨§Ÿ§§¦§¦©
milwW dXng:p dxez £¦¨§¨¦

(p)ìLe íéMLå äMîçúBàî L £¦¨§¦¦§Ÿ¥
.óìàåKM`EdoFAWgd mEkqlM lW ¨¤¤¨§©¤§¤¨

miz`O'd z`n Egwl xW` milwXd©§¨¦£¤¨§¥¥©¨©¦
,mitcFrd zFxFkA 'dWlWE miraWe§¦§¦§¨§¨§¦

oFAWg itl.zlBlBl milwW zWng §¦¤§£¥¤§¨¦©ª§Ÿ¤
?cviMzFxFkA miz`nlixd - ¥©§¨©¦§£¥

`Ed mEkQdlwW sl` ©§¤¤¤¤
200=1000)x(5zFxFkA miraWl ;- §¦§¦§

lwW miXnge zF`nÎWlW§Ÿ¥©£¦¦¤¤
70=350)x(5- zFxFkA WlWl ;§¨Ÿ§

lwW xUrÎdXng5=15)xE`vnp ;(3 £¦¨¨¨¤¤¦§§
miXW zF`n WlW sl`' milwXd lM̈©§¨¦¤¤§¥¦¦

.(1000+350+15=1365) 'dXnge©£¦¨

on zgwl dWn deEhvPW drWA§¨¨¤¦§©¨¤¨©©¦
,zlFBlEBl milwW zWng mitcFrd̈§¦£¥¤§¨¦©§¤

- dUr` cviM :xn`lM `ldxFkA ¨©¥©¤¡¤£Ÿ¨§
,'milwW zWng oY' Fl xnF`W¤©¥£¥¤§¨¦

' il xn`iip`W rFAwl Wi dn iR lr Ÿ©¦©¦¨¥¦§©¤£¦
`OW ,mitcFrd onmIeld iiEcRn ip` ¦¨§¦¤¨£¦¦§¥©§¦¦

ipFict inC oYil Kixv iPpi`e'?dn §¥¤¦¨¦¦¥§¥¦§¦¤
,dUrdWnmixUre mipW `iad ¨¨¤¥¦§©¦§¤§¦

oiwzR sl`(miIeld oipnM)azke ¤¤§¨¦§¦§©©§¦¦§¨©
e ,'iel oA' mdilrcFrmiz`n £¥¤¤¥¦§¨©¦

oiwzR dWlWE miraWeWazM §¦§¦§Ÿ¨§¨¦¤¨©
opzpE ollA ,'milwW zWng' mdilr£¥¤£¥¤§¨¦§¨¨§¨¨

iRlwAmiwzRd lM z` aAxr - §©§¦¦§¥¤¨©§¨¦
,cg` fBx`A mpzpEemdl xn`lkl §¨¨§©§¨¤¨§¨©¨¤§¨

:l`xUi ixFkAmkiwzt ElhE E`FA' §¥¦§¨¥§¦§¥¤
'lxFBd itloA' wzR FciA dlrW in ; §¦©¨¦¤¨¨§¨¤¤¤

LzF` dcR xaM' dWn Fl xn` - 'iel¥¦¨©¤§¨¨¨§

dXng' FciA dlrW inE ,'iel oA¤¥¦¦¤¨¨§¨£¦¨
'`ve LpFicR oY' Fl xn` - 'milwW§¨¦¨©¥¦§§¨¥

(.fi oixcdpq):`p dxez
ã(a).'Bâå Làø úà àNðxaMW s`e ¨¤Ÿ§§©¤§¨

okl mcFw mzF` zipn(eh ,b lirl d`x), ¨¦¨¨¤¨¥
dpncFr xxaEmdnrcez`oipn §¥¨¥¥¤§©¤¦§©

miWp`d,`Vn zcFarl oiiE`xd ¨£¨¦¨§¦©£©©¨
,mkFzA Wi dOMmiWlW oAn mde ©¨¥§¨§¥¦¤§Ÿ¦

zEgRde ,dpW miXng oA cre§©¤£¦¦¨¨§©¨
miWlXniM ,`VOd zcFarl gTY l` ¦§Ÿ¦©¦©©£©©©¨¦

oiicr`Nnzp `llMo`Mn ,Fgk £©¦Ÿ¦§©¥¨Ÿ¦¨
Exn`minkg(`k dpyn d wxt zea`)oA' ¨§£¨¦¤

,'gMl miWlWsEB gM riBn f`W itl §Ÿ¦©Ÿ©§¦¤¨©¦©Ÿ©
EzEnlWl mc`doA lr xzFIde , ¨¨¨¦§¥§©¥©¤

FgM ,miXngxaMWigkn(Wlgp) £¦¦Ÿ§¨©§¦¤¡¨
,dYrnFf dcFarl iE`x Fpi` aEWe ¥©¨§¥¨©£¨

(yeal ,`"eb):b dxez



xacnaנד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(â)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì àa-ìk̈¨Æ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã)Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

(ä)úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøẗ´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ·e Ô¯‰‡ ‡·e∑ ּבני הלוּים יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש לנרּתקֹו ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
לׂשאת  אּלא ‰Án‰.קהת ÚÒa∑ׁשּיסעּו יֹודעים הם מסּתּלק, .ּכׁשהענן ְֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(å)ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²
:åéca eîNå äìòîìî úìëz§¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå Cñpä©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«
i"yx£˙iwÓe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑ הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי יּסCÒp‰∑.ּכבר  אׁשר ,מס לׁשֹון הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶַַָָֻ

.ּבהם  ֶָ

(ç)Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

ÔÈLÓÁג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ Èa ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

È¯LÓ˙‡ה  ÏhÓa È‰B·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»

cו  ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔezÈÂ‡BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז  ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

ÔeqÎÈÂח  È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íéLãwä Lã÷FzF`l dpeEMd oi` Ÿ¤©¢¨¦¥©©¨¨§
Wcw' iExTd oMWOA cgEind mFwOd©¨©§¨©¦§¨©¨Ÿ¤
o`M xAcn aEzMd ixdW ,'miWcTd©¢¨¦¤£¥©¨§©¥¨
KM `N` .eiwlgl wxFtn oMWOdWM§¤©¦§¨§¨©£¨¨¤¨¨
miPEnn Eidi zdw ipA :aEzMd WExiR¥©¨§¥§¨¦§§¦

`VOd wlg lr,oNEkAW WCEwnd ©¥¤©©¨©§¨¤§¨
EpiidCdxFpOde oglXde oFx`d §©§¨¨§©ª§¨§©§¨

,zxW ilkE zkFxRde zFgAfOdeitkE §©¦§§§©¨¤§¥¨¥§¦
ipA la`] KlFde Wxtn aEzMdW¤©¨§¨¥§¥£¨§¥
z`iUp lr miPEnn Eid ixxnE oFWxb¥§§¨¦¨§¦©§¦©
,xzFi dNw mzXEcw zBxCW mixaCd©§¨¦¤©§©§¨¨©¨¥
,'eke miWxTd ,mirlTd ,zFrixid :oFbM§©§¦©§¨¦©§¨¦

[oNdl xEn`M(`"eb):d dxez ¨¨§©¨
(d).'Bâå åéðáe ïøäà àáemd wxe ¨©£Ÿ¨¨§§©¥

calAFwYxpl ilkE ilM lM Eqipki ¦§¨©§¦¨§¦§¦§©§¥
,Ff dWxtA Fl WxFtnddcFard iM ©§¨§¨¨¨¦¨£¨

dxEq`e mipdMl `weeC dxEqn z`Gd©Ÿ§¨©§¨©Ÿ£¦©£¨

,miIeld lripA mIeld Ekxhvi `le ©©§¦¦§Ÿ¦§¨§©§¦¦§¥
zdw,Ff dcFarA wlg lFHil`N` §¨¦¥¤©£¨¤¨

z`Ulxg`l ElNd milMd z` ¨¥¤©¥¦©¨§©©
mdiwiYxpl EqpkEdW(eh weqt oldlck): ¤§§§©§¦¥¤

.äðçnä òBñðaaEzMd zpeEM oi` ¦§©©©£¤¥©¨©©¨
Eligzi if` rqFp xaM dpgOd xW`MW¤©£¤©©£¤§¨¥©£©©§¦
i` df xaC ixdW ,oMWOd z` wxtl§¨¥¤©¦§¨¤£¥¨¨¤¦

:xnFlM `N` ,xWt`wNYqn oprdWM ¤§¨¤¨§©§¤¤¨¨¦§©¥
mnFxzn `Ede oMWOd lr FzpikXn¦§¦¨©©¦§¨§¦§¥

dfA ixde - eilrnErQIW oircFi od ¥¨¨©£¥¨¤¥§¦¤¦§
xn`PW FnM](fi ,h oldl)zlrd itlE' §¤¤¡©§¦¥¨Ÿ

ipA Erqi ok ixg`e ,ld`d lrn oprd¤¨¨¥©¨Ÿ¤§©£¥¥¦§§¥
wExitA Eligzi skiY - ['l`xUi¦§¨¥¥¤©§¦§¥
o`M xEn`d 'rFqpA' oFWNde .oMWOd©¦§¨§©¨¦§©¨¨¨
'rFqpl cnFr' dpgOdWM :FzErnWn©§¨§¤©©£¤¥¦§©

(n"eviw):e dxez
(f).úBiwðîe úBN÷e úBtëå úBøò÷§¨§©§§©¦

oglEXd iwlgn md ElNd milMd©¥¦©¨¥¥¤§¥©§¨
,'mipRd mgl' z` Ekxr eilrWExaM ¤¨¨¨§¤¤¤©¨¦§¨

iYWxiRmzF`oMWOd zk`lna ¥©§¦¨¦§¤¤©¦§¨
'dnExY' zWxtA dxEn`d(hk ,dk zeny) ¨£¨§¨¨©§¨

(dagxda my epxe`ia d`x):
.Cñpä:FWExiR,iEQMdFnkEoFWl ©¨¤¥©¦§§

Kqn'iEQiM' oFWl `Ed mBW ,(m"nA) ¨¨§¥¤©§¦
mipw i`vg oinM md ElNd zFeUTd]©§¨©¨¥§¦£¨¥¨¦
,adf miiEUr mde mMx`l mikYgPd©¤§¨¦§¨§¨§¥£¦¨¨
mingNd oiA uFvgl miWOWnE§©§¦©£¥©§¨¦
migPEn Eidi `le mdipiA xie` qpMIW¤¦¨¥£¦¥¥¤§Ÿ¦§¨¦
mW lre .EWRrzie df iAB lr df¤©©¥¤§¦§©§§©¥
,iEQike KkqM mgNd lr mikkFq mdW¤¥§¦©©¤¤¦§¨§¦

['Kqp' oFWlA mi`xwp oklaizkcM , ¨¥¦§¨¦¦§¤¤§¦§¦
(my)...eizFUwE'KQEi xW` §¨£¤©

'odA:dxezf ¨¥

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(è)eç÷ìå|øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ

:íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìk-ìk̈§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ ׁשּיר צד לכל הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת וׁשּוליה ∑È˙zÁÓ‰.צה ּכמין קטּנה ּכף ּכמין «¿»∆»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ«¿…∆»ְְְִֶַַָָ

ּכׁשּמיטיבן  הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה מּצּדיה, אּלא לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ולא ∑È˙¯‰.ּפׁשּוטין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ≈…∆»
והּפתילֹות  הּׁשמן ּבהן ׁשּנֹותנים ּבלעז, .לוצי"ש  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָ

(é)Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©
:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑(לב מרצּוף (כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(áé)íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´
äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−

:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò́¨®©§¨«§−©©«
i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑ ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן קדׁש ׁשהּוא הּמׁשּכן ּבתֹו ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּפנימי  ּבּמזּבח .ּבהן ְְִִִֵֶַַַָ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ eM„Â∑ הּנחׁשת מעליו ∑eM„Â.מזּבח הּדׁשן את ‡¯ÔÓb.יּטלּו „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑ ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»
כא) ואי (יומא הּמּסעֹות ּבׁשעת ּכארי הּבגד ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה עליה ואׁש ּכֹופין ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, נּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

קד)פסכּתר נחׁשת (עירובין .ׁשל ְְְֵֶֶַֹ

z¯Ó‡ט  ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

CLÓcי  ‰‡ÙBÁÏ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא  Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ
ÔeLnLÈיב  Èc ‡LenL ÈÓ Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿

ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ ÔezÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג  ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)äéç÷ìî.[DNW migwlOd] ©§¨¤¨©¤§©©¦¤¨
dfig` ilM md migwlOd,zav oinM ©¤§©©¦¥§¦£¦¨§¦§¨

KWFOWfgF`edlizRd z` DAdHnE ¤¥§¥¨¤©§¦¨©¤
DzF`dvxIW cv lkllr DaXil icM ¨§¨©¤¦§¤§¥§©§¨©

diExwE] onXd xp KFzA iE`xd DnFwn§¨¨¨§¥©¤¤§¨
z` DA 'migwFN'W mW lr 'migwln'¤§©©¦©¥¤§¦¨¤

[dlizRd(gl ,dk zeny i"yx): ©§¦¨
.äéúzçî`id 'dYgO'dsM oinM ©§Ÿ¤¨©©§¨¦§¦©

miNBlbq `le oihEWR dilEWe ,dPhw§©¨§¤¨§¦§Ÿ§©§©¦
dNEbr `le ,dwlge dxWi DziYgY -, ©§¦¨§¨¨©£¨¨§Ÿ£¨
`N` diptl dvign Dl oi`e§¥¨§¦¨§¨¤¨¤¨

nzWlXdzFge ,diCS(sqF`)Da ¦§¤¦¤¨§¤¥¨
oWC z`(xt`):oaihOWM zFxPd ¤¤¤¥¤©¥§¤¥¦¨
.äéúBøð,oikifAd EN`f"rlA y"ivel ¥¤¨¥©§¦¦§©©

[zFqFM F` miltq oinM xF`nl milM]¥¦§¨§¦§¨¦
onXd odA oipzFPW¤§¦¨¤©¤¤

:zFlizRdei dxez §©§¦
(i).Lçz øBò äñëî ìàxn`p `l ¤¦§¥¨©Ÿ¤¡©

'WgY xFr dqknA ...dzF` EQke' o`M̈§¦¨§¦§¥¨©
lMd x`WA xn`PW KxcM]mi,e miweqt) §¤¤¤¤¡©¦§¨©¥¦

(ci ,`i ,g.'dqkn l` ...Epzpe' `N` ,[¤¨§¨§¤¦§¥
WgYd xErW micnl Ep` KM KFYn¦¨¨§¥¦¦©©©

did o`M xEn`dsEvxn oinMwU - ¨¨¨¨¨§¦©§©
xW` ,(lEAiw ziA) 'KFY' Fl WIW lFcB̈¤¥¥¦£¤
la` ,dilke dxFpOd z` Eqipkd FA¦§¦¤©§¨§¥¤¨£¨
milMd x`W lv` xMfEOd WgYd xFr©©©©§¨¥¤§¨©¥¦
dlrnln Uexte ,'KFY' `ll gEhW did̈¨¨©§Ÿ¦§©§¨

calA iEQikl(`"eb):`i dxez §¦¦§¨
(ai)eúøLé øLà úøMä éìk ìk úà¤¨§¥©¨¥£¤§¨§

.Lãwa íáEzxWIW aEzMd zpeEM oi` ¨©Ÿ¤¥©¨©©¨¤§¨§
cTEpn did oM m`W] 'dXEcwA' mdÄ¤¦§¨¤¦¥¨¨§¨
KM `N` ,[z"iAd zgY `"eWA ,'WcwA'§Ÿ¤¦§¨©©©¥¤¨¨

mA EzxWi xW` :FWExiRKFzA ¥£¤§¨§¨§
.Wcw `EdW oMWOdzXEcTW itlE ©¦§¨¤Ÿ¤§¦¤§©

xn`p Kkl ,lMl drEci `id oMWOd©¦§¨¦§¨©Ÿ§¨¤¡©
(dricid `"dA 'WcTdA' FnM) 'ycTA'©Ÿ¤§§©Ÿ¤§¥©§¦¨
FzXEcwA rEcId mFwOA FrnWOW¤©§¨©¨©¨©¦§¨

(`"eb)E .o`M mixEn`d 'zxXd ilk'od §¥©¨¥¨£¦¨¥
gAfOA mdA oizxWOW zxhTd ilM§¥©§Ÿ¤¤§¨§¦¨¤©¦§¥©

inipRdz` mixihwn eilr xW` ©§¦¦£¤¨¨©§¦¦¤

mdA `iadl dYgnE sM :oFbM .zxFhTd©§¤§©©§¨§¨¦¨¤
milMd oke ,W`d ilgbe zxFhTd©§¤§©£¥¨¥§¥©¥¦

FpXcl(i"rc):bi dxez §©§
(bi).çaænä úà eðMãå`EdgAfn §¦§¤©¦§¥©¦§©

zWgPdeilr xW` oFvigd gAfOd - ©§Ÿ¤©¦§¥©©¦£¤¨¨
zFpAxTd z` miaixwn: ©§¦¦¤©¨§¨

.eðMãåoWCd z` ElHizix`W) §¦§¦§¤©¤¤§¥¦
(xt`de milgBd:eilrn ©¤¨¦§¨¥¤¥¨¨

.ïîbøà ãâa åéìò eNøôeeDzF` ¨§¨¨¤¤©§¨¨§¨
dminXd on dcxIW W`iAB lr ¨¥¤¨§¨¦©¨©¦©©¥

oMWOd znwd onfA gAfOd`xwie d`x) ©¦§¥©¦§©£¨©©¦§¨
(ck ,hxn`PW oiprkE .dzaM `lmy) Ÿ¨§¨§¦§¨¤¤¡©

(e ,e`l gAfOd lr cwEY cinY W`'¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ
dzide ,'dAkzdvEaxzaWFi) ¦§¤§¨§¨§¨¤¤

zwlFce gAfOd lr (dwEacEzgY §¨©©¦§¥©§¤¤©©
cbAdeilr UExRdzrWA ix`M ©¤¤©¨¨¨©£¦¦§©

EidW ,FYtxFU Dpi`e zFrQOd©©¨§¥¨©§¤¨
xYkqR dilr oitFk(lFcB xiq)lW ¦¨¤¨§©§¥¦¨¤

zWgp(:`k `nei)oiaexir i"yx) §Ÿ¤
(:cw:ci dxez



נה xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(â)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì àa-ìk̈¨Æ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã)Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

(ä)úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøẗ´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ·e Ô¯‰‡ ‡·e∑ ּבני הלוּים יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש לנרּתקֹו ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
לׂשאת  אּלא ‰Án‰.קהת ÚÒa∑ׁשּיסעּו יֹודעים הם מסּתּלק, .ּכׁשהענן ְֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(å)ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²
:åéca eîNå äìòîìî úìëz§¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå Cñpä©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«
i"yx£˙iwÓe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑ הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי יּסCÒp‰∑.ּכבר  אׁשר ,מס לׁשֹון הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶַַָָֻ

.ּבהם  ֶָ

(ç)Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

ÔÈLÓÁג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ Èa ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

È¯LÓ˙‡ה  ÏhÓa È‰B·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»

cו  ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔezÈÂ‡BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז  ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

ÔeqÎÈÂח  È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).íéLãwä Lã÷FzF`l dpeEMd oi` Ÿ¤©¢¨¦¥©©¨¨§
Wcw' iExTd oMWOA cgEind mFwOd©¨©§¨©¦§¨©¨Ÿ¤
o`M xAcn aEzMd ixdW ,'miWcTd©¢¨¦¤£¥©¨§©¥¨
KM `N` .eiwlgl wxFtn oMWOdWM§¤©¦§¨§¨©£¨¨¤¨¨
miPEnn Eidi zdw ipA :aEzMd WExiR¥©¨§¥§¨¦§§¦

`VOd wlg lr,oNEkAW WCEwnd ©¥¤©©¨©§¨¤§¨
EpiidCdxFpOde oglXde oFx`d §©§¨¨§©ª§¨§©§¨

,zxW ilkE zkFxRde zFgAfOdeitkE §©¦§§§©¨¤§¥¨¥§¦
ipA la`] KlFde Wxtn aEzMdW¤©¨§¨¥§¥£¨§¥
z`iUp lr miPEnn Eid ixxnE oFWxb¥§§¨¦¨§¦©§¦©
,xzFi dNw mzXEcw zBxCW mixaCd©§¨¦¤©§©§¨¨©¨¥
,'eke miWxTd ,mirlTd ,zFrixid :oFbM§©§¦©§¨¦©§¨¦

[oNdl xEn`M(`"eb):d dxez ¨¨§©¨
(d).'Bâå åéðáe ïøäà àáemd wxe ¨©£Ÿ¨¨§§©¥

calAFwYxpl ilkE ilM lM Eqipki ¦§¨©§¦¨§¦§¦§©§¥
,Ff dWxtA Fl WxFtnddcFard iM ©§¨§¨¨¨¦¨£¨

dxEq`e mipdMl `weeC dxEqn z`Gd©Ÿ§¨©§¨©Ÿ£¦©£¨

,miIeld lripA mIeld Ekxhvi `le ©©§¦¦§Ÿ¦§¨§©§¦¦§¥
zdw,Ff dcFarA wlg lFHil`N` §¨¦¥¤©£¨¤¨

z`Ulxg`l ElNd milMd z` ¨¥¤©¥¦©¨§©©
mdiwiYxpl EqpkEdW(eh weqt oldlck): ¤§§§©§¦¥¤

.äðçnä òBñðaaEzMd zpeEM oi` ¦§©©©£¤¥©¨©©¨
Eligzi if` rqFp xaM dpgOd xW`MW¤©£¤©©£¤§¨¥©£©©§¦
i` df xaC ixdW ,oMWOd z` wxtl§¨¥¤©¦§¨¤£¥¨¨¤¦

:xnFlM `N` ,xWt`wNYqn oprdWM ¤§¨¤¨§©§¤¤¨¨¦§©¥
mnFxzn `Ede oMWOd lr FzpikXn¦§¦¨©©¦§¨§¦§¥

dfA ixde - eilrnErQIW oircFi od ¥¨¨©£¥¨¤¥§¦¤¦§
xn`PW FnM](fi ,h oldl)zlrd itlE' §¤¤¡©§¦¥¨Ÿ

ipA Erqi ok ixg`e ,ld`d lrn oprd¤¨¨¥©¨Ÿ¤§©£¥¥¦§§¥
wExitA Eligzi skiY - ['l`xUi¦§¨¥¥¤©§¦§¥
o`M xEn`d 'rFqpA' oFWNde .oMWOd©¦§¨§©¨¦§©¨¨¨
'rFqpl cnFr' dpgOdWM :FzErnWn©§¨§¤©©£¤¥¦§©

(n"eviw):e dxez
(f).úBiwðîe úBN÷e úBtëå úBøò÷§¨§©§§©¦

oglEXd iwlgn md ElNd milMd©¥¦©¨¥¥¤§¥©§¨
,'mipRd mgl' z` Ekxr eilrWExaM ¤¨¨¨§¤¤¤©¨¦§¨

iYWxiRmzF`oMWOd zk`lna ¥©§¦¨¦§¤¤©¦§¨
'dnExY' zWxtA dxEn`d(hk ,dk zeny) ¨£¨§¨¨©§¨

(dagxda my epxe`ia d`x):
.Cñpä:FWExiR,iEQMdFnkEoFWl ©¨¤¥©¦§§

Kqn'iEQiM' oFWl `Ed mBW ,(m"nA) ¨¨§¥¤©§¦
mipw i`vg oinM md ElNd zFeUTd]©§¨©¨¥§¦£¨¥¨¦
,adf miiEUr mde mMx`l mikYgPd©¤§¨¦§¨§¨§¥£¦¨¨
mingNd oiA uFvgl miWOWnE§©§¦©£¥©§¨¦
migPEn Eidi `le mdipiA xie` qpMIW¤¦¨¥£¦¥¥¤§Ÿ¦§¨¦
mW lre .EWRrzie df iAB lr df¤©©¥¤§¦§©§§©¥
,iEQike KkqM mgNd lr mikkFq mdW¤¥§¦©©¤¤¦§¨§¦

['Kqp' oFWlA mi`xwp oklaizkcM , ¨¥¦§¨¦¦§¤¤§¦§¦
(my)...eizFUwE'KQEi xW` §¨£¤©

'odA:dxezf ¨¥

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(è)eç÷ìå|øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ

:íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìk-ìk̈§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ ׁשּיר צד לכל הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת וׁשּוליה ∑È˙zÁÓ‰.צה ּכמין קטּנה ּכף ּכמין «¿»∆»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ«¿…∆»ְְְִֶַַָָ

ּכׁשּמיטיבן  הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה מּצּדיה, אּלא לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ולא ∑È˙¯‰.ּפׁשּוטין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ≈…∆»
והּפתילֹות  הּׁשמן ּבהן ׁשּנֹותנים ּבלעז, .לוצי"ש  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָ

(é)Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©
:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑(לב מרצּוף (כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(áé)íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´
äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−

:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò́¨®©§¨«§−©©«
i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑ ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן קדׁש ׁשהּוא הּמׁשּכן ּבתֹו ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּפנימי  ּבּמזּבח .ּבהן ְְִִִֵֶַַַָ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ eM„Â∑ הּנחׁשת מעליו ∑eM„Â.מזּבח הּדׁשן את ‡¯ÔÓb.יּטלּו „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑ ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»
כא) ואי (יומא הּמּסעֹות ּבׁשעת ּכארי הּבגד ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה עליה ואׁש ּכֹופין ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, נּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

קד)פסכּתר נחׁשת (עירובין .ׁשל ְְְֵֶֶַֹ

z¯Ó‡ט  ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

CLÓcי  ‰‡ÙBÁÏ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא  Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ
ÔeLnLÈיב  Èc ‡LenL ÈÓ Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿

ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ ÔezÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג  ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)äéç÷ìî.[DNW migwlOd] ©§¨¤¨©¤§©©¦¤¨
dfig` ilM md migwlOd,zav oinM ©¤§©©¦¥§¦£¦¨§¦§¨

KWFOWfgF`edlizRd z` DAdHnE ¤¥§¥¨¤©§¦¨©¤
DzF`dvxIW cv lkllr DaXil icM ¨§¨©¤¦§¤§¥§©§¨©

diExwE] onXd xp KFzA iE`xd DnFwn§¨¨¨§¥©¤¤§¨
z` DA 'migwFN'W mW lr 'migwln'¤§©©¦©¥¤§¦¨¤

[dlizRd(gl ,dk zeny i"yx): ©§¦¨
.äéúzçî`id 'dYgO'dsM oinM ©§Ÿ¤¨©©§¨¦§¦©

miNBlbq `le oihEWR dilEWe ,dPhw§©¨§¤¨§¦§Ÿ§©§©¦
dNEbr `le ,dwlge dxWi DziYgY -, ©§¦¨§¨¨©£¨¨§Ÿ£¨
`N` diptl dvign Dl oi`e§¥¨§¦¨§¨¤¨¤¨

nzWlXdzFge ,diCS(sqF`)Da ¦§¤¦¤¨§¤¥¨
oWC z`(xt`):oaihOWM zFxPd ¤¤¤¥¤©¥§¤¥¦¨
.äéúBøð,oikifAd EN`f"rlA y"ivel ¥¤¨¥©§¦¦§©©

[zFqFM F` miltq oinM xF`nl milM]¥¦§¨§¦§¨¦
onXd odA oipzFPW¤§¦¨¤©¤¤

:zFlizRdei dxez §©§¦
(i).Lçz øBò äñëî ìàxn`p `l ¤¦§¥¨©Ÿ¤¡©

'WgY xFr dqknA ...dzF` EQke' o`M̈§¦¨§¦§¥¨©
lMd x`WA xn`PW KxcM]mi,e miweqt) §¤¤¤¤¡©¦§¨©¥¦

(ci ,`i ,g.'dqkn l` ...Epzpe' `N` ,[¤¨§¨§¤¦§¥
WgYd xErW micnl Ep` KM KFYn¦¨¨§¥¦¦©©©

did o`M xEn`dsEvxn oinMwU - ¨¨¨¨¨§¦©§©
xW` ,(lEAiw ziA) 'KFY' Fl WIW lFcB̈¤¥¥¦£¤
la` ,dilke dxFpOd z` Eqipkd FA¦§¦¤©§¨§¥¤¨£¨
milMd x`W lv` xMfEOd WgYd xFr©©©©§¨¥¤§¨©¥¦
dlrnln Uexte ,'KFY' `ll gEhW did̈¨¨©§Ÿ¦§©§¨

calA iEQikl(`"eb):`i dxez §¦¦§¨
(ai)eúøLé øLà úøMä éìk ìk úà¤¨§¥©¨¥£¤§¨§

.Lãwa íáEzxWIW aEzMd zpeEM oi` ¨©Ÿ¤¥©¨©©¨¤§¨§
cTEpn did oM m`W] 'dXEcwA' mdÄ¤¦§¨¤¦¥¨¨§¨
KM `N` ,[z"iAd zgY `"eWA ,'WcwA'§Ÿ¤¦§¨©©©¥¤¨¨

mA EzxWi xW` :FWExiRKFzA ¥£¤§¨§¨§
.Wcw `EdW oMWOdzXEcTW itlE ©¦§¨¤Ÿ¤§¦¤§©

xn`p Kkl ,lMl drEci `id oMWOd©¦§¨¦§¨©Ÿ§¨¤¡©
(dricid `"dA 'WcTdA' FnM) 'ycTA'©Ÿ¤§§©Ÿ¤§¥©§¦¨
FzXEcwA rEcId mFwOA FrnWOW¤©§¨©¨©¨©¦§¨

(`"eb)E .o`M mixEn`d 'zxXd ilk'od §¥©¨¥¨£¦¨¥
gAfOA mdA oizxWOW zxhTd ilM§¥©§Ÿ¤¤§¨§¦¨¤©¦§¥©

inipRdz` mixihwn eilr xW` ©§¦¦£¤¨¨©§¦¦¤

mdA `iadl dYgnE sM :oFbM .zxFhTd©§¤§©©§¨§¨¦¨¤
milMd oke ,W`d ilgbe zxFhTd©§¤§©£¥¨¥§¥©¥¦

FpXcl(i"rc):bi dxez §©§
(bi).çaænä úà eðMãå`EdgAfn §¦§¤©¦§¥©¦§©

zWgPdeilr xW` oFvigd gAfOd - ©§Ÿ¤©¦§¥©©¦£¤¨¨
zFpAxTd z` miaixwn: ©§¦¦¤©¨§¨

.eðMãåoWCd z` ElHizix`W) §¦§¦§¤©¤¤§¥¦
(xt`de milgBd:eilrn ©¤¨¦§¨¥¤¥¨¨

.ïîbøà ãâa åéìò eNøôeeDzF` ¨§¨¨¤¤©§¨¨§¨
dminXd on dcxIW W`iAB lr ¨¥¤¨§¨¦©¨©¦©©¥

oMWOd znwd onfA gAfOd`xwie d`x) ©¦§¥©¦§©£¨©©¦§¨
(ck ,hxn`PW oiprkE .dzaM `lmy) Ÿ¨§¨§¦§¨¤¤¡©

(e ,e`l gAfOd lr cwEY cinY W`'¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ
dzide ,'dAkzdvEaxzaWFi) ¦§¤§¨§¨§¨¤¤

zwlFce gAfOd lr (dwEacEzgY §¨©©¦§¥©§¤¤©©
cbAdeilr UExRdzrWA ix`M ©¤¤©¨¨¨©£¦¦§©

EidW ,FYtxFU Dpi`e zFrQOd©©¨§¥¨©§¤¨
xYkqR dilr oitFk(lFcB xiq)lW ¦¨¤¨§©§¥¦¨¤

zWgp(:`k `nei)oiaexir i"yx) §Ÿ¤
(:cw:ci dxez



xacnaנו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy
(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À

-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤
øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk ìk ú÷øænä©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬

:åécá eîNå Lçz©−©§¨¬©¨«
i"yx£˙zÁÓ∑,מחּצֹות ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין העׂשּויה הּדׁשן, לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּגחלים  את ׁשֹואבת להפכן ∑ÏÊÓ‚˙.ּומּלפניה הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ׁשל צּנֹורּיֹות ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּומהר  יפה ׁשּיתעּכלּו מכּבדין ∑ÌÈÚÈ.ּכדי ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ווידי"ל ּובלעז מגרפֹות הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּמזּבח  מעל הּדׁשן .את ְִֵֵֶֶֶַַַַ

(åè)éìk-ìk-úàåLãwä-úàúqëì åéðáe-ïøäàälëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´
úàNìúä÷-éðá eàáé ïë-éøçàåäðçnäòñðaLãwä©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½
úä÷-éðá àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈

:ãòBî ìäàa§¬Ÿ¤¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑ והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשרת ּוכלי יּגעּו∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִֶ

ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין –. ִִִִֵַַָָָ

(æè)øæòìà úc÷ôe|øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑ עליו הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
חניתן  ּבעת ּולהקריב ּולזרז לצּוֹות ÔkLn‰ŒÏk.מּטל ˙c˜t∑ לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ¿À«»«ƒ¿»ְְְְְֵֶַַַָָָָֻ

מּׂשא  אבל זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל וכלֿאׁשרּֿבֹו, הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו על איׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָאיׁש
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר ּפי על הּקדׁשים, מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון .ּבני ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÔeLnLÈיד  Èc È‰BÓ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

˜L„e‡טו  ˙È ‰‡qÎÏ È‰B·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ Èa ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ Èa ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

‰k‡טז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙ÁÓe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡kLÓ Ïk ˙¯ËÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰BÓ·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).úzçîmilMd EN`oizFg mdAW ©§Ÿ¥©¥¦¤¨¤¦
z` (mitqF`)dmilgBgAfOd lrn §¦¤©¤¨¦¥©©¦§¥©

lzFevn mEIw'oWCd znExY'znxd] §¦¦§§©©¤¤£¨©
aEzMd oFWlM ,Fxiqdl oWCd(b ,e `xwie) ©¤¤©£¦¦§©¨

,['W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde'§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥
`id 'dYgn'dezagn oinM diEUrd §©©§¨¦¨£¨§¦©£©

dMEx` Dcie zFkEnp dizFptC xW`, £¤¨§¤¨§§¨¨£¨
,zFvign WlW `N` Dl oi`W¤¥¨¤¨¨Ÿ§¦

diptNnEFA oi`W incTd DCSn - ¦§¨¤¨¦¦¨©¦§¦¤¥
`id - dSign:milgBd z` za`FW §¦¨¦¤¤¤©§¨¦

.úBâìæîodzFIxFPvzFlwn oirM - ¦§¨¥¦¦§¥©§
miMEx`oiMn odAW zWgp lW £¦¤§Ÿ¤¤¨¤©¦
oihaFgemixa`AzFpAxTd xUA lW §§¦¨¥¨¦¤§©©¨§¨

oktdl gAfOd lrWKxFSd itl ¤©©¦§¥©§¨§¨§¦©¤
,mztixU KWnAdti ElMrzIW icM §¤¤§¥¨¨§¥¤¦§©§¨¤
(ahid ExrAzi):xdnE ¦§©£¥¥©¥

.íéòé,l"icee f"rlaE ,zFtxbn md ¨¦¥©§¥§©©
z` oicAkn odaE ,zWgp lW ode§¥¤§Ÿ¤¨¤§©§¦¤

gAfOd lrn oWCdDWEOiW oirkE , ©¤¤¥©©¦§¥©§¥¦¨
:`Ed mdipiA lCadd] dYgOd lW¤©©§¨©¤§¥¥¥¤
zFIx`Xd znxdl zWOWn dYgOd©©§¨§©¤¤©£¨©©§¥¦
ENi`e ,'milgBd' on zFxzFPd zFQBd©©©¨¦©¤¨¦§¦
sEQi`A iETiPd z` milWdl `A drId©¨¤¨§©§¦¤©¦§¦
,dYgOd l` F`iadl wCd 'xt`d'¨¥¤©©©£¦¤©©§¨
dYgOd ici lr Ftq`l oYip `l xW £̀¤Ÿ¦©§¨§©§¥©©§¨

[Dnvr:eh dxez ©§¨
(eh)Lãwä úà úBqëìilM lM z`e §©¤©Ÿ¤§¤¨§¥

'WcTd' Edn .WcTd?'WcTd ilM' EdnE ©Ÿ¤©©Ÿ¤©§¥©Ÿ¤
,xzFiA WCEwnd xaCd `Ed 'WcT'd©Ÿ¤©¨¨©§¨§¥

EpiidCoFx`dzFgEl ipW migPEn FAW §©§¨¨¤¨¦§¥
,zixAdeok,gAfOdoi`W xg`n ©§¦§¥©¦§¥©¥©©¤¥

ilM Fpi`W itl ,WcFw 'ilM' FzFxwl¦§§¦¤§¦¤¥§¦
'dnc` gAfn' F`xw aEzMd] oipA `N ¤̀¨¦§¨©¨§¨¦§©£¨¨

(`k ,k zeny)Fllg mi`Nnn Eide§¨§©§¦£¨
'WcFw' llkA `Ed ixde ,[dnc`A©£¨¨©£¥¦§©¤

Fnvr:ìk ìk úàå.Lãwä é:oFbM ©§§¤¨§¥©Ÿ¤§

e dxFpOdx`W lkzxW ilM(l"kyn): ©§¨§¨§¨§¥¨¥
.eúîål` ErBi `le' xn`PW KFYn ¨¥¦¤¤¡©§Ÿ¦§¤

micnl Ep` ,'Ezne WcTd,ErBi m`W ©Ÿ¤¨¥¨§¥¦¤¦¦§
.dzin oiaiIg:i"yx siqeneFf dzinE ©¨¦¦¨¦¨

minW iciaoiCÎziA iciA `le ,`id ¦¥¨¨¦¦§Ÿ¦¥¥¦
WCwOd ipicA zFxEn`d zFzin lM']¨¦¨£§¦¥©¦§¨

'minW iciA `N` mpi` eiWcweb"nq d`x) §¨¨¨¥¨¤¨¦¥¨©¦
(hy devn[:fh dxez

(fh).øæòìà úc÷ôe'zCEwR' oFWl §ª©¤§¨¨§§©
zlHde iEPin :FrnWn o`M xEn`d̈¨¨©§¨¦§©¨©
mixaCd md EN` :xnFlM .ciwtY©§¦§©¥¥©§¨¦
mzF` z`Ul mdilr dPEnn `EdW¤§¤£¥¤¨¥¨

-donWxF`OlonWe zxhwE ©¤¤©¨§Ÿ¤§¤¤
e dgWOdzlFQdl.cinYd zgpn ©¦§¨§©¤§¦§©©¨¦

lr xfrl` `weeC dEhvPW mrHde§©©©¤¦§©¨©§¨¤§¨¨©
zngn wx Fpi` ,EN` mixaC z`iUp§¦©§¨¦¥¥©¥£©
FciwtY mEXn mB `N` ,mzEaiWg£¦¨¤¨©¦©§¦

,illMdxW`fxflE zFEvl lHEn eilr ©§¨¦£¤¨¨¨§©§¨¥

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(çé)CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−
:íiåìä©«§¦¦«

i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו .אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léà Léà¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, נרּתק ּופרׂשּוּבפ לתֹו זֹו, רׁשה ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכּסּויֹו: הּוא ׁשּלֹו ּובּלּוע ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ּפלֹוני ּבגד ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָעליו

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשהההה למעלהלמעלהלמעלהלמעלה ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי כ)ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק ותֹולעת זזזזֹוֹוֹוֹורׁש"י והארּגמן הּתכלת ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי רׁש"י מפרׁש ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשהיּו אף הּבגדים, ּכּסּוי ידי ׁשעל לכאֹורה, לֹומר, יׁש זה ּולפי נקבים". "נקבים עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת האמּורים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשני
הּבלּוע).לאלאלאלאּכנרּתק, ּכדבר צד, מּכל ׁשּנתּכּסה (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש 'נבלע' ְְֵַֹֹ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדבר קנ"ט פרשת חסלת

ÓÈÓÏ¯:יז  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

BbÓיח  ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט  ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„È·Ú ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰B·e Ô¯‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰·¯˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈

ÈÓכ  ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

äö÷ 'ò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

mipdMd z`oziIpg zrA aixwdlE ¤©Ÿ£¦§©§¦§¥£¦¨¨
xihwdlE ,DzgpnE cinYd zlFr z ¤̀©©¨¦¦§¨¨§©§¦
dxFpOd z` wilcdlE ,zxFhTd©§¤§©§¦¤©§¨
mipdMl zFxEqn ElNd zFcFarW]¤£©¨§©Ÿ£¦
,xaCd lr dPEnnde ,[mFi lkA ozFUrl©£¨§¨§©§¤©©¨¨
Fl zFidl Flv` FzF` `VIW iE`ẍ¤¦¨¤§¦§

cinY FAl lr oFxMfl(i"t zay inlyexi) §¦¨©¦¨¦
(.m"ialn ,i"gp ,a"a):

ïkLnä ìk úc÷t.FA xW` lke §ª©¨©¦§¨§¨£¤
,xnFlMcFreeilr lHEd ciwtYWdid §©§©§¦©¨¨¤¨¨

zFEvl ,zdw ipa `Vn lr dPEnnlr §¤©©¨§¥§¨§©©
lMWi`eWi`mdnlre FzcFar lr ¨¦¨¦¥¤©£¨§©

F`Vnz` cg`e cg` lM `NnIW - ©¨¤§©¥¨¤¨§¤¨¤
xcQd itM ,FcrFnA Fl cgEind FciwtY©§¦©§¨§£§¦©¥¤
,mipFXd mdiciwtzA mdl raTIW¤¦¨©¨¤§©§¦¥¤©¦

`EdeaEzMd o`M miIqOWoMWOd' §¤§©¥¨©¨©¦§¨
'FA xW` lke,EpiidClMmilMd §¨£¤§©§¨©¥¦

,Ff dWxtA dlrnl mixEcQdmdW ©§¦§©§¨§¨¨¨¤¥
,zdw ipa `VnoFWxb ipa `Vn la` ©¨§¥§¨£¨©¨§¥¥§

n Dpi`W - ixxnEmilMd ozF` §¨¦¤¥¨¥¨©¥¦
miiExTd- 'miWcTd WcT'did `l ©§¦Ÿ¤©¢¨¦Ÿ¨¨

`N` ,xfrl` iR lrxnzi` iRÎlr ©¦¤§¨¨¤¨©¦¦¨¨
aEzMW FnM ,didoNdl`Up zWxtA ¨¨§¤¨§©¨§¨¨©¨

(blÎ`k miweqt)(al ,b lirl i"`a):fi dxez
(gi)eúéøëz ìàzgRWn haW z` ©©§¦¤¥¤¦§§Ÿ

:xnFlM .izdTdxbY l`mdl En ©§¨¦§©©¦§§¨¤
.EzEnIWxidfdl mkYrC EpY ,xnFlM ¤¨§©§©§§¤§©§¦

WpFr icil E`Fai `NW zdw ipA z ¤̀§¥§¨¤Ÿ¨¦¥¤
oNdlcM ,dzin(z"yn):hi dxez ¦¨§¦§©¨

(k)úà òlák úBàøì eàáé àìå§Ÿ¨Ÿ¦§§©©¤

.Lãwäo`M xEn`d 'drilA' oFWl ©Ÿ¤§§¦¨¨¨¨
E`Fai `NW :FWExitE ,'dpnhd' FrnWn©§¨©§¨¨¥¤Ÿ¨
mipinhnE 'mirilan' xW`M zF`xl¦§©£¤©§¦¦©§¦¦

ilM lM ,WcFTd ilM z`wYxp KFzl ¤§¥©¤¨§¦§©§¥
dWxtA dlrnl WxFtnW FnM ,FNW¤§¤§¨§©§¨§¨¨¨

Ef(ciÎd miweqt),ipFlR cbA eilr EUxtE¨§¨¨¤¤§¦
,ipFlt dqknA FzF` EQkexEn`d lke §¦§¦§¥§¦§¨¨¨

mW,FiEQk `Ed FNW rENaE .ici lrW ¨¦©¤¦¤©§¥
KFzA rElaM `Ed ixd FzF` miQkOW¤§©¦£¥§¨©§
miIeld Eidi m`e] d`xp Fpi`e iEQiMd©¦§¥¦§¤§¦¦§©§¦¦
iEQiM zrWA zF`xle cFnrl mi`Xx©¨¦©£§¦§¦§©¦
WcFTd zAig KFYn `OW ,milMd©¥¦¤¨¦¦©©¤
dUFr iel `vnpe ,mdl riIql E`Faï§©¥©¨¤§¦§¨¥¦¤
FWpre ,Fl dxEq`d odM lW FzcFar£¨¤Ÿ¥¨£¨§¨§

dzin(m"ialn)[:xacna zyxt zlqg ¦¨



נז xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy
(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À

-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤
øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk ìk ú÷øænä©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬

:åécá eîNå Lçz©−©§¨¬©¨«
i"yx£˙zÁÓ∑,מחּצֹות ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין העׂשּויה הּדׁשן, לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּגחלים  את ׁשֹואבת להפכן ∑ÏÊÓ‚˙.ּומּלפניה הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ׁשל צּנֹורּיֹות ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּומהר  יפה ׁשּיתעּכלּו מכּבדין ∑ÌÈÚÈ.ּכדי ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ווידי"ל ּובלעז מגרפֹות הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּמזּבח  מעל הּדׁשן .את ְִֵֵֶֶֶַַַַ

(åè)éìk-ìk-úàåLãwä-úàúqëì åéðáe-ïøäàälëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´
úàNìúä÷-éðá eàáé ïë-éøçàåäðçnäòñðaLãwä©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½
úä÷-éðá àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈

:ãòBî ìäàa§¬Ÿ¤¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑ והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשרת ּוכלי יּגעּו∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִֶ

ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין –. ִִִִֵַַָָָ

(æè)øæòìà úc÷ôe|øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑ עליו הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
חניתן  ּבעת ּולהקריב ּולזרז לצּוֹות ÔkLn‰ŒÏk.מּטל ˙c˜t∑ לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ¿À«»«ƒ¿»ְְְְְֵֶַַַָָָָֻ

מּׂשא  אבל זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל וכלֿאׁשרּֿבֹו, הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו על איׁש ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָאיׁש
נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר ּפי על הּקדׁשים, מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון .ּבני ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÔeLnLÈיד  Èc È‰BÓ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

˜L„e‡טו  ˙È ‰‡qÎÏ È‰B·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ Èa ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ Èa ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

‰k‡טז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙ÁÓe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡kLÓ Ïk ˙¯ËÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰BÓ·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).úzçîmilMd EN`oizFg mdAW ©§Ÿ¥©¥¦¤¨¤¦
z` (mitqF`)dmilgBgAfOd lrn §¦¤©¤¨¦¥©©¦§¥©

lzFevn mEIw'oWCd znExY'znxd] §¦¦§§©©¤¤£¨©
aEzMd oFWlM ,Fxiqdl oWCd(b ,e `xwie) ©¤¤©£¦¦§©¨

,['W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde'§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥
`id 'dYgn'dezagn oinM diEUrd §©©§¨¦¨£¨§¦©£©

dMEx` Dcie zFkEnp dizFptC xW`, £¤¨§¤¨§§¨¨£¨
,zFvign WlW `N` Dl oi`W¤¥¨¤¨¨Ÿ§¦

diptNnEFA oi`W incTd DCSn - ¦§¨¤¨¦¦¨©¦§¦¤¥
`id - dSign:milgBd z` za`FW §¦¨¦¤¤¤©§¨¦

.úBâìæîodzFIxFPvzFlwn oirM - ¦§¨¥¦¦§¥©§
miMEx`oiMn odAW zWgp lW £¦¤§Ÿ¤¤¨¤©¦
oihaFgemixa`AzFpAxTd xUA lW §§¦¨¥¨¦¤§©©¨§¨

oktdl gAfOd lrWKxFSd itl ¤©©¦§¥©§¨§¨§¦©¤
,mztixU KWnAdti ElMrzIW icM §¤¤§¥¨¨§¥¤¦§©§¨¤
(ahid ExrAzi):xdnE ¦§©£¥¥©¥

.íéòé,l"icee f"rlaE ,zFtxbn md ¨¦¥©§¥§©©
z` oicAkn odaE ,zWgp lW ode§¥¤§Ÿ¤¨¤§©§¦¤

gAfOd lrn oWCdDWEOiW oirkE , ©¤¤¥©©¦§¥©§¥¦¨
:`Ed mdipiA lCadd] dYgOd lW¤©©§¨©¤§¥¥¥¤
zFIx`Xd znxdl zWOWn dYgOd©©§¨§©¤¤©£¨©©§¥¦
ENi`e ,'milgBd' on zFxzFPd zFQBd©©©¨¦©¤¨¦§¦
sEQi`A iETiPd z` milWdl `A drId©¨¤¨§©§¦¤©¦§¦
,dYgOd l` F`iadl wCd 'xt`d'¨¥¤©©©£¦¤©©§¨
dYgOd ici lr Ftq`l oYip `l xW £̀¤Ÿ¦©§¨§©§¥©©§¨

[Dnvr:eh dxez ©§¨
(eh)Lãwä úà úBqëìilM lM z`e §©¤©Ÿ¤§¤¨§¥

'WcTd' Edn .WcTd?'WcTd ilM' EdnE ©Ÿ¤©©Ÿ¤©§¥©Ÿ¤
,xzFiA WCEwnd xaCd `Ed 'WcT'd©Ÿ¤©¨¨©§¨§¥

EpiidCoFx`dzFgEl ipW migPEn FAW §©§¨¨¤¨¦§¥
,zixAdeok,gAfOdoi`W xg`n ©§¦§¥©¦§¥©¥©©¤¥

ilM Fpi`W itl ,WcFw 'ilM' FzFxwl¦§§¦¤§¦¤¥§¦
'dnc` gAfn' F`xw aEzMd] oipA `N ¤̀¨¦§¨©¨§¨¦§©£¨¨

(`k ,k zeny)Fllg mi`Nnn Eide§¨§©§¦£¨
'WcFw' llkA `Ed ixde ,[dnc`A©£¨¨©£¥¦§©¤

Fnvr:ìk ìk úàå.Lãwä é:oFbM ©§§¤¨§¥©Ÿ¤§

e dxFpOdx`W lkzxW ilM(l"kyn): ©§¨§¨§¨§¥¨¥
.eúîål` ErBi `le' xn`PW KFYn ¨¥¦¤¤¡©§Ÿ¦§¤

micnl Ep` ,'Ezne WcTd,ErBi m`W ©Ÿ¤¨¥¨§¥¦¤¦¦§
.dzin oiaiIg:i"yx siqeneFf dzinE ©¨¦¦¨¦¨

minW iciaoiCÎziA iciA `le ,`id ¦¥¨¨¦¦§Ÿ¦¥¥¦
WCwOd ipicA zFxEn`d zFzin lM']¨¦¨£§¦¥©¦§¨

'minW iciA `N` mpi` eiWcweb"nq d`x) §¨¨¨¥¨¤¨¦¥¨©¦
(hy devn[:fh dxez

(fh).øæòìà úc÷ôe'zCEwR' oFWl §ª©¤§¨¨§§©
zlHde iEPin :FrnWn o`M xEn`d̈¨¨©§¨¦§©¨©
mixaCd md EN` :xnFlM .ciwtY©§¦§©¥¥©§¨¦
mzF` z`Ul mdilr dPEnn `EdW¤§¤£¥¤¨¥¨

-donWxF`OlonWe zxhwE ©¤¤©¨§Ÿ¤§¤¤
e dgWOdzlFQdl.cinYd zgpn ©¦§¨§©¤§¦§©©¨¦

lr xfrl` `weeC dEhvPW mrHde§©©©¤¦§©¨©§¨¤§¨¨©
zngn wx Fpi` ,EN` mixaC z`iUp§¦©§¨¦¥¥©¥£©
FciwtY mEXn mB `N` ,mzEaiWg£¦¨¤¨©¦©§¦

,illMdxW`fxflE zFEvl lHEn eilr ©§¨¦£¤¨¨¨§©§¨¥

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k ycew zayl inei xeriy

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(çé)CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−
:íiåìä©«§¦¦«

i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו .אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léà Léà¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, נרּתק ּופרׂשּוּבפ לתֹו זֹו, רׁשה ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכּסּויֹו: הּוא ׁשּלֹו ּובּלּוע ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ּפלֹוני ּבגד ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָעליו

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g zegiy ihewl)

זזזזֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשהההה למעלהלמעלהלמעלהלמעלה ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי כ)ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק ותֹולעת זזזזֹוֹוֹוֹורׁש"י והארּגמן הּתכלת ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי רׁש"י מפרׁש ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשהיּו אף הּבגדים, ּכּסּוי ידי ׁשעל לכאֹורה, לֹומר, יׁש זה ּולפי נקבים". "נקבים עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת האמּורים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשני
הּבלּוע).לאלאלאלאּכנרּתק, ּכדבר צד, מּכל ׁשּנתּכּסה (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש 'נבלע' ְְֵַֹֹ ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדבר קנ"ט פרשת חסלת

ÓÈÓÏ¯:יז  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

BbÓיח  ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט  ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„È·Ú ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰B·e Ô¯‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰·¯˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈

ÈÓכ  ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

äö÷ 'ò ïî÷ì äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

mipdMd z`oziIpg zrA aixwdlE ¤©Ÿ£¦§©§¦§¥£¦¨¨
xihwdlE ,DzgpnE cinYd zlFr z ¤̀©©¨¦¦§¨¨§©§¦
dxFpOd z` wilcdlE ,zxFhTd©§¤§©§¦¤©§¨
mipdMl zFxEqn ElNd zFcFarW]¤£©¨§©Ÿ£¦
,xaCd lr dPEnnde ,[mFi lkA ozFUrl©£¨§¨§©§¤©©¨¨
Fl zFidl Flv` FzF` `VIW iE`ẍ¤¦¨¤§¦§

cinY FAl lr oFxMfl(i"t zay inlyexi) §¦¨©¦¨¦
(.m"ialn ,i"gp ,a"a):

ïkLnä ìk úc÷t.FA xW` lke §ª©¨©¦§¨§¨£¤
,xnFlMcFreeilr lHEd ciwtYWdid §©§©§¦©¨¨¤¨¨

zFEvl ,zdw ipa `Vn lr dPEnnlr §¤©©¨§¥§¨§©©
lMWi`eWi`mdnlre FzcFar lr ¨¦¨¦¥¤©£¨§©

F`Vnz` cg`e cg` lM `NnIW - ©¨¤§©¥¨¤¨§¤¨¤
xcQd itM ,FcrFnA Fl cgEind FciwtY©§¦©§¨§£§¦©¥¤
,mipFXd mdiciwtzA mdl raTIW¤¦¨©¨¤§©§¦¥¤©¦

`EdeaEzMd o`M miIqOWoMWOd' §¤§©¥¨©¨©¦§¨
'FA xW` lke,EpiidClMmilMd §¨£¤§©§¨©¥¦

,Ff dWxtA dlrnl mixEcQdmdW ©§¦§©§¨§¨¨¨¤¥
,zdw ipa `VnoFWxb ipa `Vn la` ©¨§¥§¨£¨©¨§¥¥§

n Dpi`W - ixxnEmilMd ozF` §¨¦¤¥¨¥¨©¥¦
miiExTd- 'miWcTd WcT'did `l ©§¦Ÿ¤©¢¨¦Ÿ¨¨

`N` ,xfrl` iR lrxnzi` iRÎlr ©¦¤§¨¨¤¨©¦¦¨¨
aEzMW FnM ,didoNdl`Up zWxtA ¨¨§¤¨§©¨§¨¨©¨

(blÎ`k miweqt)(al ,b lirl i"`a):fi dxez
(gi)eúéøëz ìàzgRWn haW z` ©©§¦¤¥¤¦§§Ÿ

:xnFlM .izdTdxbY l`mdl En ©§¨¦§©©¦§§¨¤
.EzEnIWxidfdl mkYrC EpY ,xnFlM ¤¨§©§©§§¤§©§¦

WpFr icil E`Fai `NW zdw ipA z ¤̀§¥§¨¤Ÿ¨¦¥¤
oNdlcM ,dzin(z"yn):hi dxez ¦¨§¦§©¨

(k)úà òlák úBàøì eàáé àìå§Ÿ¨Ÿ¦§§©©¤

.Lãwäo`M xEn`d 'drilA' oFWl ©Ÿ¤§§¦¨¨¨¨
E`Fai `NW :FWExitE ,'dpnhd' FrnWn©§¨©§¨¨¥¤Ÿ¨
mipinhnE 'mirilan' xW`M zF`xl¦§©£¤©§¦¦©§¦¦

ilM lM ,WcFTd ilM z`wYxp KFzl ¤§¥©¤¨§¦§©§¥
dWxtA dlrnl WxFtnW FnM ,FNW¤§¤§¨§©§¨§¨¨¨

Ef(ciÎd miweqt),ipFlR cbA eilr EUxtE¨§¨¨¤¤§¦
,ipFlt dqknA FzF` EQkexEn`d lke §¦§¦§¥§¦§¨¨¨

mW,FiEQk `Ed FNW rENaE .ici lrW ¨¦©¤¦¤©§¥
KFzA rElaM `Ed ixd FzF` miQkOW¤§©¦£¥§¨©§
miIeld Eidi m`e] d`xp Fpi`e iEQiMd©¦§¥¦§¤§¦¦§©§¦¦
iEQiM zrWA zF`xle cFnrl mi`Xx©¨¦©£§¦§¦§©¦
WcFTd zAig KFYn `OW ,milMd©¥¦¤¨¦¦©©¤
dUFr iel `vnpe ,mdl riIql E`Faï§©¥©¨¤§¦§¨¥¦¤
FWpre ,Fl dxEq`d odM lW FzcFar£¨¤Ÿ¥¨£¨§¨§

dzin(m"ialn)[:xacna zyxt zlqg ¦¨



לשבוע פרשת במדברנח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ח אייר
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום רביעי - כ"א אייר
מפרק קד 

עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט אייר
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב אייר
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' אייר
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג אייר
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד אייר
פרק כ, מפרק קיג עד סוף פרק קיח

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... 

xii` h"iÎg"i ipyÎoey`x mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ח ראשון יום
פרק מט  ,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàä àáé êéàå,138 'nr cr.ùåã÷å íåøî

אייר  י"ט שני יום
,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äéðù äëøá ë"çàå,r 'nr cr.ì"ðë 'úé åãåçéá

יום ראשון ֿ שני י "ח ֿ י "ט אייר 

éàå?Bæ äcîì éøîçä íãàä àáé Cmeyy ,efk 'd zad`l ± §¥¨Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦¨
,dl dripn meyn ea didi `l xacälçz eøcñ Cëì,xnel ± §¨¦§§¦¨

íLå ,"øBà øöBé" úkøa,"xe` xvei" zkxaa ±äðLðå øîàð ¦§©¥§¨¤¡©§¦§¨
úeëéøàa,zekix`a didi oipr lky yxcp zeppeazda ,ik ± ©£¦

,mihxt daxdaøãñå ïéðò¦§©§¥¤
íéãîBòä" íéëàìnä©©§¨¦¨§¦

òéãBäì ,"íìBò íeøa± §¨§¦©
,mc`lìL Búlãb§ª¨¤

éà ,àeä-Ceøa-LBãwäC ©¨¨¥
ílkL,mik`lnd lk ± ¤ª¨

,Cøaúé BøBàì íéìèa§¥¦§¦§¨¥
òéîLîe",'eë äàøéa íé ©§¦¦§¦§¨

¯d`xia micner mdy
,d"awd iptl lehiaae
íéøîBàå ,'eë íéLéc÷îe©§¦¦§§¦
,"'eë LBã÷ äàøéa§¦§¨¨

øîBìk7¯ ,zernyn §©
,"yecw" mzxin`àeäL± ¤

,d"awdBðéàå ïäî ìcáîª§¨¥¤§¥
àlà ,éelb úðéçáa ïäa Laìúî± ?d"awd dlbzn okid ± ¦§©¥¨¤¦§¦©¦¤¨

y mewnaìàøNé úñðk àéä ,"BãBák õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤§¦§¤¤¦§¨¥
äìòîì,dlrnl l`xyi zenyp xewn ,zeliv`c zekln ± §©§¨

,"ux`" z`xwpd¯ ,ähîì ìàøNéåopyi ,dhnly ux`ay §¦§¨¥§©¨
`ln `wec o`k ixd ± zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp

,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi eceak¯ ;ìéòì økæpkz` ©¦§¨§¥

d"awd ji` ,mitxyd ,mipeilrd mik`lnd mibiyn ,xen`d lk
."eceak `ln" ± "ux`d lk" `wece ± mdn lcaene yecwïëå± §¥

y ,"xvei zkxa"a mb xteqnLãwä úBiçå íépôBàä"± ¨©¦§©©Ÿ¤
mpi` mde ,mitxydn dhnly dbixcnae mlera mnewny
lk milecb dbydÎilra
seq oi` xe`y oiadl ,jk
`l` ,mdn lcaene yecw

- `id mzcearLòøa§©©
¯ ,'eëå ìBãbzelrtzdae ¨§

:mixy md ,zecndCeøä
¯ ,"BîB÷nî 'ä ãBák§¦§
,`vnp `ed my mewndn
íéòãBé ïéàL éôì§¦¤¥§¦
¯ ,BîB÷î íéâéOîe©¦¦§
oi` xe` dlbzn ea mewnd
enk `ly ± seq
okle .mircei mitxydy
zeige mipte`d mixne`
,mzq "enewnn" ycewd

;dlbzie jynii ± `vnp `ed my mewndníéøîBàL Bîëe8: §¤§¦
."LBã÷å íBøî Bcáì àeä ék"ly ,mixen`d mipiprd lky ± ¦§©¨§¨

zeige mipte` ,mitxy ± mipeyd mik`lnd ly ,d`xie lehia
wnrzn mc`yke ;dpey`x dkxaa mzece` xaecn ± ycewd

d ± df lkamilha mik`lnd lk ji` ,'d zlecb jkn oian `e
.jxazi el

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
mlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi ipal d"awd
didi ebeprzy d"awd xga ± mipeilrd mik`lnd lk ly

:iptn edfy ,dhnl l`xyi zenyp zcearníìBò úáäà"©£©¨
,"eðéäìà 'ä eðzáäà£©§¨¡Ÿ¥

çépäL ,øîBìk,d"awd ± §©¤¦¦©
äìòî àáö ìk̈§¨©§¨

¯ ,íéLBãwäz` ©§¦
ly mitxyde mik`lnd
± mipeilrd zenlerd
md oi`y ,cva gipd

,dpeekd zilkzäøLäå§¦§¨
eðéìò BúðéëL,l`xyi ipa ±Bîk ,"eðéäìà" àø÷ð úBéäì §¦¨¨¥¦§¦§¨¡Ÿ¥§

"'eë íäøáà éäìà"cge`ne lha elek did mdxa` ,oky ± ¡Ÿ¥©§¨¨
dxez ici lr ,eply dwl`d ± "epiwl`" `xwp `ed jk ,d"awda
,d"awd mr icedi cg`zn ociÎlry ,miiwn icediy zeevne

¯ ,øNaä ú÷çBc äáäà ék ,eðéäå .ìéòì økæpkzlret dad` ©¦§¨§¥§©§¦©£¨¤¤©¨¨
daiig jk ± mlrde mevnv
ipal d"awd ly ezad`

,l`xyimvnviy dlrte
zceara xgaie envr z`
ody itk ,l`xyi zenyp
mlerae seba dhnl

.inybdàø÷ð ïëìå± §¨¥¦§¨
,d"awd ly ezad`

¯ ,"íìBò úáäà","epzad` mler zad`" mixne` ep`y enk ©£©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êëì åæ äãîì éøîåçä íãàä àáé êéàå
äðùðå øîàð íùå .øåà øöåé úåëøá äìçú åøãéñ
íìåò íåøá íéãîåòä íéëàìîä øãñå ïéðò úåëéøàá
åøåàì íéìèá íìåëù êéà ä"á÷ä ìù åúìåãâ òéãåäì
äàøéá íéøîåàå 'åë íéùéã÷îå 'åë äàøéá íéòéîùîå 'úé
ïäá ùáìúî åðéàå ïäî ìãáåî àåäù øîåìë 'åë ùåã÷
ìàøùé úñðë àéä åãåáë õøàä ìë àìî àìà éåìéâ 'éçáá
úåéçå íéðôåàä ïëå .ì"ðë äèîì ìàøùéå äìòîì
éôì åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá 'åëå ìåãâ ùòøá ùãå÷ä
åãáì àåä éë ù"îëå åîå÷î íéâéùîå íéòãåé ïéàù

.ùåã÷å íåøî

åðúáäà íìåò úáäà äéðù äëøá ë"çàå
íéùåã÷ä äìòî àáö ìë çéðäù øîåìë .åðéäìà 'ä
éäìà åîë .åðéäìà àø÷ð úåéäì åðéìò åúðéëù äøùäå
ïëìå øùáä ú÷çåã äáäà éë åðééäå .ì"ðë 'åë íäøáà
ìåãâä åøåà íåöîö 'éçá àéäù íìåò úáäà àø÷ð
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.7– "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן  שרבנו מה ·‰Ú¯‰על ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó" :‡Ï שהוא א' על כשמודיע  בכ"מ, כפי'
מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב כלומר Ú„È‰קדוש כ"א (

מובדל כי יודעו שאינו קדוש – להיפך –Ì‰Ó משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שמע.8.שהם קריאת בברכות



נט xii` h"iÎg"i ipyÎoey`x mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  י"ח ראשון יום
פרק מט  ,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàä àáé êéàå,138 'nr cr.ùåã÷å íåøî

אייר  י"ט שני יום
,138 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äéðù äëøá ë"çàå,r 'nr cr.ì"ðë 'úé åãåçéá

יום ראשון ֿ שני י "ח ֿ י "ט אייר 

éàå?Bæ äcîì éøîçä íãàä àáé Cmeyy ,efk 'd zad`l ± §¥¨Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦¨
,dl dripn meyn ea didi `l xacälçz eøcñ Cëì,xnel ± §¨¦§§¦¨

íLå ,"øBà øöBé" úkøa,"xe` xvei" zkxaa ±äðLðå øîàð ¦§©¥§¨¤¡©§¦§¨
úeëéøàa,zekix`a didi oipr lky yxcp zeppeazda ,ik ± ©£¦

,mihxt daxdaøãñå ïéðò¦§©§¥¤
íéãîBòä" íéëàìnä©©§¨¦¨§¦

òéãBäì ,"íìBò íeøa± §¨§¦©
,mc`lìL Búlãb§ª¨¤

éà ,àeä-Ceøa-LBãwäC ©¨¨¥
ílkL,mik`lnd lk ± ¤ª¨

,Cøaúé BøBàì íéìèa§¥¦§¦§¨¥
òéîLîe",'eë äàøéa íé ©§¦¦§¦§¨

¯d`xia micner mdy
,d"awd iptl lehiaae
íéøîBàå ,'eë íéLéc÷îe©§¦¦§§¦
,"'eë LBã÷ äàøéa§¦§¨¨

øîBìk7¯ ,zernyn §©
,"yecw" mzxin`àeäL± ¤

,d"awdBðéàå ïäî ìcáîª§¨¥¤§¥
àlà ,éelb úðéçáa ïäa Laìúî± ?d"awd dlbzn okid ± ¦§©¥¨¤¦§¦©¦¤¨

y mewnaìàøNé úñðk àéä ,"BãBák õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤§¦§¤¤¦§¨¥
äìòîì,dlrnl l`xyi zenyp xewn ,zeliv`c zekln ± §©§¨

,"ux`" z`xwpd¯ ,ähîì ìàøNéåopyi ,dhnly ux`ay §¦§¨¥§©¨
`ln `wec o`k ixd ± zeevne dxez zeniiwnd l`xyi zenyp

,yalzne dlbzn `ed o`k ,jxazi eceak¯ ;ìéòì økæpkz` ©¦§¨§¥

d"awd ji` ,mitxyd ,mipeilrd mik`lnd mibiyn ,xen`d lk
."eceak `ln" ± "ux`d lk" `wece ± mdn lcaene yecwïëå± §¥

y ,"xvei zkxa"a mb xteqnLãwä úBiçå íépôBàä"± ¨©¦§©©Ÿ¤
mpi` mde ,mitxydn dhnly dbixcnae mlera mnewny
lk milecb dbydÎilra
seq oi` xe`y oiadl ,jk
`l` ,mdn lcaene yecw

- `id mzcearLòøa§©©
¯ ,'eëå ìBãbzelrtzdae ¨§

:mixy md ,zecndCeøä
¯ ,"BîB÷nî 'ä ãBák§¦§
,`vnp `ed my mewndn
íéòãBé ïéàL éôì§¦¤¥§¦
¯ ,BîB÷î íéâéOîe©¦¦§
oi` xe` dlbzn ea mewnd
enk `ly ± seq
okle .mircei mitxydy
zeige mipte`d mixne`
,mzq "enewnn" ycewd

;dlbzie jynii ± `vnp `ed my mewndníéøîBàL Bîëe8: §¤§¦
."LBã÷å íBøî Bcáì àeä ék"ly ,mixen`d mipiprd lky ± ¦§©¨§¨

zeige mipte` ,mitxy ± mipeyd mik`lnd ly ,d`xie lehia
wnrzn mc`yke ;dpey`x dkxaa mzece` xaecn ± ycewd

d ± df lkamilha mik`lnd lk ji` ,'d zlecb jkn oian `e
.jxazi el

¯ ,äiðL äëøa Ck-øçàåly dlecbd ezad` z` dxiaqnd §©©¨§¨¨§¦¨
mlehiae dlecbd mzcear lr had ilany ,l`xyi ipal d"awd
didi ebeprzy d"awd xga ± mipeilrd mik`lnd lk ly

:iptn edfy ,dhnl l`xyi zenyp zcearníìBò úáäà"©£©¨
,"eðéäìà 'ä eðzáäà£©§¨¡Ÿ¥

çépäL ,øîBìk,d"awd ± §©¤¦¦©
äìòî àáö ìk̈§¨©§¨

¯ ,íéLBãwäz` ©§¦
ly mitxyde mik`lnd
± mipeilrd zenlerd
md oi`y ,cva gipd

,dpeekd zilkzäøLäå§¦§¨
eðéìò BúðéëL,l`xyi ipa ±Bîk ,"eðéäìà" àø÷ð úBéäì §¦¨¨¥¦§¦§¨¡Ÿ¥§

"'eë íäøáà éäìà"cge`ne lha elek did mdxa` ,oky ± ¡Ÿ¥©§¨¨
dxez ici lr ,eply dwl`d ± "epiwl`" `xwp `ed jk ,d"awda
,d"awd mr icedi cg`zn ociÎlry ,miiwn icediy zeevne

¯ ,øNaä ú÷çBc äáäà ék ,eðéäå .ìéòì økæpkzlret dad` ©¦§¨§¥§©§¦©£¨¤¤©¨¨
daiig jk ± mlrde mevnv
ipal d"awd ly ezad`

,l`xyimvnviy dlrte
zceara xgaie envr z`
ody itk ,l`xyi zenyp
mlerae seba dhnl

.inybdàø÷ð ïëìå± §¨¥¦§¨
,d"awd ly ezad`

¯ ,"íìBò úáäà","epzad` mler zad`" mixne` ep`y enk ©£©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êëì åæ äãîì éøîåçä íãàä àáé êéàå
äðùðå øîàð íùå .øåà øöåé úåëøá äìçú åøãéñ
íìåò íåøá íéãîåòä íéëàìîä øãñå ïéðò úåëéøàá
åøåàì íéìèá íìåëù êéà ä"á÷ä ìù åúìåãâ òéãåäì
äàøéá íéøîåàå 'åë íéùéã÷îå 'åë äàøéá íéòéîùîå 'úé
ïäá ùáìúî åðéàå ïäî ìãáåî àåäù øîåìë 'åë ùåã÷
ìàøùé úñðë àéä åãåáë õøàä ìë àìî àìà éåìéâ 'éçáá
úåéçå íéðôåàä ïëå .ì"ðë äèîì ìàøùéå äìòîì
éôì åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá 'åëå ìåãâ ùòøá ùãå÷ä
åãáì àåä éë ù"îëå åîå÷î íéâéùîå íéòãåé ïéàù

.ùåã÷å íåøî

åðúáäà íìåò úáäà äéðù äëøá ë"çàå
íéùåã÷ä äìòî àáö ìë çéðäù øîåìë .åðéäìà 'ä
éäìà åîë .åðéäìà àø÷ð úåéäì åðéìò åúðéëù äøùäå
ïëìå øùáä ú÷çåã äáäà éë åðééäå .ì"ðë 'åë íäøáà
ìåãâä åøåà íåöîö 'éçá àéäù íìåò úáäà àø÷ð
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.7– "כלומר" המלה כאן מוסיף הזקן  שרבנו מה ·‰Ú¯‰על ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó" :‡Ï שהוא א' על כשמודיע  בכ"מ, כפי'
מנא – הוא קדוש ב): (ברכות, חז"ל (וכקושיית קדוש שהוא ויודע ומשיגו שמכירו ההודעה, שתוכן – וכיו"ב כלומר Ú„È‰קדוש כ"א (

מובדל כי יודעו שאינו קדוש – להיפך –Ì‰Ó משמיעים גופא שזה אלא ומקדישים"? "משמיעים איך ש"בטלים" שכיון מתורץ [ובזה
וכו']". בטלים שמע.8.שהם קריאת בברכות



`xiiס 'k iyily mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ' שלישי יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéùé øùàë äðäå,r 'nr cr.ú"ãá øåáãä

íeöîö úðéça àéäLz` d"awd mvnvy ±ìBãbä BøBà ¤¦§¦©¦§©¨
úéìëz ézìaä,leab ilae ±àø÷pä ìeáb úðéçáa Laìúäì ©¦§¦©§¦§¦§©¥¦§¦©§©¦§¨

¯ ,"íìBò"mewn ly (xcbe ,ze`ivn ly) byen `ed "mler" ¨
ewnle onfl zexeywd zelabdd ,leab ly oipr ± onfe± m

envr mvnv d"awde
- df "leab"aøeáòa©£

éãk ,ìàøNé Bnò úáäà©£©©¦§¨¥§¥
ììkì ,åéìà íáø÷ì§¨§¨¥¨¦¨¥
Búecçàå Bãeçéa§¦§©§

.Cøaúédxez ici lr ± ¦§¨¥
.zeevne¯ íéøîBàL eäæå§¨¤§¦

zad`" zkxa jynda
:"epzad` mleräìîç"¤§¨

¯ ,"äøúéå äìBãb§¨¦¥¨
d"awd mgix ,mixg` lr xy`n xzei daxe dlecb zepngxa

,epilrLeøtdlnd ±äøúéxy`n xzei `ed ±úáø÷ ìò ¥§¥¨©¦§©
¯ ;äìòî àáö ìëaL íéäìà`a dlrn `av ly maexiw ¡Ÿ¦¤§¨§¨©§¨

ly zepngx dzid l`xyi ipa lre ± mdilry zepngxdn ixd
zkxaa .xzei daxd mze` axwl ,xzei dax dcina d"awd

:oldl mixne` "mler zad`"ìå íò ìkî zøçá eðáe","ïBL ¨¨©§¨¦¨©§¨
¯,ernynyàeäz` xga d"awdy ±äîãpä éøîçä óebä©©¨§¦©¦§¤

¯ ;íìBòä úBnà éôeâì Búeiøîça`wec zkiiy dxiga ,oky §¨§¦§¥ª¨¨
xaca mixgeay xnel mi`zn mdilry ,mieey mixac ipya

ipya eli`e .ipyl cg` minec mdy zexnl ,ipya `le cg`
dzernyna "dxiga" xnel mi`zn `l ,mipey mixac
xnel xyt` i` okle ,mipyd on cg`a xegal ,zizin`d
ly eznyp ,oky ,l`xyi zenyp cvn dpeekd "zxga epae"y
dwl` wlg" `idy icedi
oeinc dl oi` ± "lrnn
ly ytpl ybtnÎzcewpe
dpeekd `l` ;licadl ieb
lr `id "zxga epae"a
,icedi ly eteb
ezeixnegae ezeipevigay
± ieb ly etebl dnec `ed
,icedi seba xga d"awde
lrye ,dnypl ilk didiy
ly zinyb dlert lk ixdy) sebd mr zeyrpd zelertd ici
± d"awd mr icedi cg`zi ,(`wec sebd ici lr d`a ,devn

:xiaqn owfd epaxy itke,"'eëå úBãBäì 'eëå eðzáø÷å"§¥©§¨§§§
äàãBä Leøôejezn `ad lehia ly zcgeind dlrnd ± ¥¨¨

,d`cedBãeçéa ììkì ,"'eë Eãçéìe" ;øçà íB÷îa øàaúé¦§¨¥§¨©¥§©¤§¦¨¥§¦
¯ ,Cøaúé,'d zecg`a ixnbl llkidl.ìéòì økæpkepax ¦§¨¥©¦§¨§¥

mzece` mipipra icedi wnrziy dryay ,oldl xiaqi owfd
,rny z`ixw miiwl xacd eze` `iai ,rny z`ixwa xaecn

.'dl dlecb dad`l ribiy

àaìc à÷îò ìà íéøácä älà ìékNnä íéNé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¨¦©©§¦¥¤©§¨¦¤¨§¨§¦¨
Y àçîe,gende ald wner jezn mda wnrziyk,àìénî éæà Ÿ¨£©¦¥¨

¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"dlecb dad` d`xn d"awdy dn ©©¦©¨¦©¨¦
dlecb dad` l`xyi ipaa mb xxerz ,l`xyi ipal jk lk

miiqn jka ± d"awdl
z` xiaqdl owfd epax
mink" ly dad`d oipr
lgdy "miptl miptd
dilre ,e"n wxta xiaqdl
Îz`ixway ,xne` `ed
lbeqn dizekxae rny
xxerl cgeina icedi

- f`e .ef dad`èäìúz¦§©¥
BLôð,d"awdl dad`a ± ©§

,"äáéãð çeø"a Laìúúå§¦§©¥§©§¦¨
áæòìå çépäì ácðúäì§¦§©¥§©¦©§©£Ÿ
¯ ,ãâpî Bì øLà ìk̈£¤¦¤¤

,xwird elv` eidi `l dl` lkyCøaúé Ba ä÷áãì ÷øå§©§¨§¨¦§¨¥
ïé÷éLð úðéçáa ,'eëå ä÷éLç ä÷éáãa BøBàa ììkìå§¦¨¥§¦§¦¨£¦¨§¦§¦©§¦¦

àçeøa àçeø úe÷acúàåmc`d gexy ,gexa gex zewaczd ± §¦§©§¨§¨
,dlrnly gexa cg`zzìéòì økæpk"oiwiyp"ay myky ± ©¦§¨§¥

eitl cg` ly eitn ,dtl dtn zewiac wx `l dyrp ,zeinyba

mb jk ± ipyd ly ladde gexd zexagzd mb m` ik ,ipy ly
mr zcg`zn dhnly mc`d gexy ,zeipgexa cegid ote`a
dlecbd ezad` z`tn mc`d dvxi z`fe ± dlrnly gexd

"oiwiyp" zpigaa jxazi exe`a llkidl ,d"awdléà Cà .àéä C ©¥¦
àçeø úe÷acúà úðéça§¦©¦§©§¨

?àçeøadn ici lr ± §¨
gex zewaczdl miribn
epevx ielinl ,gexa
- ?"'eke jxazi ea dwacl"

øîà äæìzad`e" ixg` ± ¨¤¨©
'eke "jaal lkaeéäå" :§¨

ìò 'eë älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤©
,"'eë ía zøaãå ,Eááì§¨¤§¦©§¨¨

¯zewiacl ribn mc`d
dici lr dxen`

lre dxeza ezewnrzd
,dxeza xeaicd iciBîëe§

ïé÷éLpä ãeçiL ,'íéiç õò'a áeúkLoipr epyi eay ± ¤¨§¥©¦¤¦©§¦¦
,"gexa gex" ly zewiacdúòc-äðéa-äîëç ãeçé àeä Bøwò¦¨¦¨§¨¦¨©©

àeäå ,úòc-äðéa-äîëça,oipr ±¯ ;äøBzä ïeiòzewnrzdd §¨§¨¦¨©©§¦©¨
,ezpia ,eznkg micg`zn ociÎlry ,dxezd zpade dwenrd
dlrnly lkye zrcÎdpiaÎdnkga mc`d ly elkye ezrc
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íìåò àø÷ðä ìåáâ 'éçáá ùáìúäì úéìëú éúìáä
ììëéì åéìà íáø÷ì éãë ìàøùé åîò úáäà øåáòá
'éô äøéúéå äìåãâ äìîç ù"æå .'úé åúåãçàå åãåçéá
úøçá åðáå .äìòî àáö ìëáù íéäìà úáø÷ ìò äøéúé
åúåéøîåçá äîãðä éøîåçä óåâä àåä ïåùìå íò ìëî
'éôå 'åëå úåãåäì 'åëå åðúáø÷å .íìåòä úåîåà éôåâì
ì"ðë 'úé åãåçéá ììëéì 'åë êãçéìå .à"îá øàáúé äàãåä

à÷îåò ìà íéøáãä äìà ìéëùîä íéùé øùàë äðäå
èäìúú íéðôì íéðôä íéîë àìéîî éæà àçåîå àáìã
áåæòìå çéðäì áãðúäì äáéãð çåøá ùáìúúå åùôð
åøåàá ììëéìå 'úé åá ä÷áãì ÷øå ãâðî åì øùà ìë
àçåø úå÷áãúàå ïé÷éùð 'éçáá 'åëå ä÷éùç ä÷éáãá
àçåøá àçåø úå÷áãúà 'éçá àéä êéà êà .ì"ðë àçåøá
íá úøáãå êááì ìò 'åë äìàä íéøáãä åéäå øîà äæì
ã"áç ãåçé àåä åø÷éò ïé÷éùðä ãåçéù ç"òá ù"îëå 'åë
åéåìéâå çåøä àöåî àåä äôäå äøåúä ïåéò àåäå ã"áçá

.ú"ãá øåáãä 'éçá åðééäå éåìéâ 'éçáá
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xii` `"k iriax mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"א רביעי יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àöåî ìò éë,r 'nr cr.ì"ðë åãåàîå

,dxezayätäåYzxace" dxeza eita xacn mc`dy ici lr §©¤
,"maàöBî àeäxewn ±Béelâå çeøä,gexd ly ±úðéçáa ¨¨©§¦¦§¦©

¯ ,äøBz éøáãa øeacä úðéça eðéäå ,éelbixac exacay ¦§©§§¦©©¦§¦§¥¨

cegid xwiry ixd - ,zelbzd ly ote`a "gex"d d`a ,dxez
xac ly enrhe ,dxeza oeird ici lr `a ,"gexa gex" zewiace

:oldl owfd epax xiaqn

"íãàä äéçé 'ä ét àöBî ìò ék"9.`ed dtd oipry ixd ± ¦©¨¦¦§¤¨¨¨
,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly "`ven"d zeidl
yxcp ,`eti` ,recn ;"gexa gex" ly zewiacd d`a dci lry

ixac `hal ,ef dad`l
xiaqi ?xeaica dxezd
,ok` ,oldl owfd epax
ytpd iabl ,"mc`"d iabl
cegid xwir ,ziwl`d
,xzeia dpeilrd zewiacde
dpadd ici lr mi`a
dpeekd ,j` .dxeza
xe`y ixd `id dpeilrd
jynii `ed jexa seq oi`
mlerae zipeigd ytpa mb
ici lr `wec `a df xac ±
z` eita `iven mc`dy
,oky .dxezd ixac
,inyb oipr `edy xeaicd
ytpd ici lr wx jiiy
jynp `linne ,zipeigd

zeide ;zipeigd ytpa seq oi` xe`e dyecw xeaicd ici lr
,miinyb mixac dzye lk` mc`dy dnn `a xeaicl gekdy
mixeaicd z` xacl gek el epzpe ,miinyb zeige mc exvep mdn

r mikynp ±,mlerd ipipr lka seq oi` xe`e dyecw jk ici l
,mlera dhnl jynii seq oi` xe`y dpeilrd dpeekd zrvazne

`hal yxcp ,okl ."eceak ux`d lk `ln" didiydxezd ixac
zeevn iabl mb xen` mrh eze`y ,oaen `teb dfne) xeaica
zipeigd ytpa seq oi` xe` jynp xwira ociÎlry zeid ,zeiyrn
ytply ,"dxez"a xacd `hazn ji` xaecn o`k ,`l` .mlerae
ici lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd cegid mi`a ziwl`d
ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f lkae ± dxeza dpadd

.(mlerae zipeigd ytpa mb seq oi` xe` jiyndl,íB÷î-ìkîe¦¨¨
Bcáì ïeiòå øeäøäa BúáBç éãé àöé àìdxez cnel mc`yk ± Ÿ¥¥§¥¨§¦§§¦§©

Îlry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala xedxde daygna
zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegid dyrp jkÎici

,"gexa gex"àéöBiL ãò,dxezd ixac z` ±éãk ,åéúôNa ©¤¦¦§¨¨§¥
éLîäìúéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C §©§¦¥¨§©¨©¤¤©¦¦

¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnä ,íãàä íãa úðëBMämc`dy ©¤¤§©¨¨¨©¦§©¤¦¥¥©©
± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv` xvep jkn ,dzeye lke`
dxez ixac `iven `edy ici lr ,seq oi` xe` jynp dl` lkae

,xeaicaïlk úBìòäì éãk,gnev ,mnecde zipeigd ytp z` ± §¥§©£ª¨
,mlerd ly ,igBãeçéa ïììëìe ,Blk íìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨ª§¨§¨§¦

,éeléb úðéçáa íéøcìå õøàì øéàé øLà ,Cøaúé BøBàå§¦§¨¥£¤¨¦¨¨¤§©¨¦¦§¦©¦
eàøå ,'ä ãBák äìâðå"§¦§¨§§¨

"'eëå øNa ìë10eäfL , ¨¨¨§¤¤
ìzLä úéìëzìk úeìL ©§¦¦§©§§¨

ãBák úBéäì ,úBîìBòä̈¨¦§§
Bælä õøàä ìë àìî 'ä§Ÿ¨¨¨¤©¨
,éeléb úðéçáa à÷åc©§¨¦§¦©¦
àëeLç àëtäàì§©§§¨£¨

àøBäðìz` jetdl ± ¦§¨
`l (zetilwd) jyegxe

,(dyecwd)àøéøîe§¦¨
¯ ,à÷úîìzexixne §¦§¨

z` lawny ,mlerd)
± "dbep ztilw"n ezeig
aehl) weznl (jetdl

,(dyecwleìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
,e"l wxtaúeëéøàa± ©£¦

lk z`hazn jkay
elek zelylzydd xcq zilkzíãàä úðek úéìëz eäæå .§¤©§¦©¨©¨¨¨

éLîäì ,BúãBáòa¯ ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C,okle ©£¨§©§¦¥¨§©¨
± dxeza dwenrd ezpadae zipgexd ezcearay zexnl
weac zeidl ,ezad` ly "ywean"d z` `lnl ezexyt`a
dpeekd zeidl ,la` ,dkixv ± "gexa gex" zewiaca d"awda
dn `lnl m` ik ,ziwl`d eytple el wx aehy dn `l :ezceara
xvepy xac ,mlera dhnl seq oi` xe` jyniiy ,dvex d"awdy
lkay `l` .(zeevnd dyrn ici lre) dxeza xeaicd ici lr
zxac"le "jaal lr dl`d mixacd"l ribn mc`dy iptl ,z`f
lka jiwl` 'd z` zad`e" aezkd xne` ,dxez mdy ± "ma
seq oi` xe` zkynd iptl ,oky ,"jc`n lkae jytp lkae jaal
,"o"n z`lrd" dligza zyxcp dxez ici lr dhnl `ed jexa
zkynp jk ici lry ,mc`d zad` ly dhnln zexxerzd

.zeevne dxez ici lr dkynd okn xg`léøvL ÷øälçz C ©¤¨¦§¦¨
¯ ,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä`id dpeekd ,dlawd oeylay ©£¨©©¦§¦

zpiga `id "`awep" .lawndn dilre dweyz zexxerzdl
,"lawn"dìéòì økæpk Bãàîe BLôð Bì øñîìdidzy icky ± : ¦§Ÿ©§§Ÿ©¦§¨§¥

zeidl dkixv ,zeidl jixvy enk zeevne dxez ici lr dkyndd
zxiqn ly ote`a mc`d zad` ly "o"n z`lrd" dligza
jka .'dl lkd z` ,xen`k ,xeqnl ± d"awdl "ece`ne eytp"
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íéøîà éèå÷éì
éô àöåî ìò éë
ïåéòå øåäøäá åúáåç éãé àöé àì î"îå íãàä äéçé 'ä
ä"á ñ"à øåà êéùîäì éãë åéúôùá àéöåéù ãò åãáì
äåäúîä íãàä íãá úðëåùä úéðåéçä ùôð ãò äèîì
íìåòä ìë íò 'äì ïìåë úåìòäì éãë éç çîåö íîåãî
õøàì øéàé øùà 'úé åøåàå åãåçéá ïììëìå åìåë
'åëå øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå éåìéâ 'éçáá íéøãìå
'ä ãåáë úåéäì úåîìåòä ìë úåìùìúùä úéìëú åäæù
àëåùç àëôäàì éåìéâ 'éçáá à÷åã åæìä õøàä ìë àìî
úéìëú åäæå .úåëéøàá ì"ðë à÷úéîì àøéøîå àøåäðì
êåøá óåñ ïéà øåà êéùîäì åúãåáòá íãàä úðååë
åì øåñîì ï"î úàìòä äìçú êéøöù ÷ø äèîì àåä

:ì"ðë åãåàîå åùôð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ג.9. ח, ה.10.דברים מ, ישעי'



סי xii` 'k iyily mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ' שלישי יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéùé øùàë äðäå,r 'nr cr.ú"ãá øåáãä

íeöîö úðéça àéäLz` d"awd mvnvy ±ìBãbä BøBà ¤¦§¦©¦§©¨
úéìëz ézìaä,leab ilae ±àø÷pä ìeáb úðéçáa Laìúäì ©¦§¦©§¦§¦§©¥¦§¦©§©¦§¨

¯ ,"íìBò"mewn ly (xcbe ,ze`ivn ly) byen `ed "mler" ¨
ewnle onfl zexeywd zelabdd ,leab ly oipr ± onfe± m

envr mvnv d"awde
- df "leab"aøeáòa©£

éãk ,ìàøNé Bnò úáäà©£©©¦§¨¥§¥
ììkì ,åéìà íáø÷ì§¨§¨¥¨¦¨¥
Búecçàå Bãeçéa§¦§©§

.Cøaúédxez ici lr ± ¦§¨¥
.zeevne¯ íéøîBàL eäæå§¨¤§¦

zad`" zkxa jynda
:"epzad` mleräìîç"¤§¨

¯ ,"äøúéå äìBãb§¨¦¥¨
d"awd mgix ,mixg` lr xy`n xzei daxe dlecb zepngxa

,epilrLeøtdlnd ±äøúéxy`n xzei `ed ±úáø÷ ìò ¥§¥¨©¦§©
¯ ;äìòî àáö ìëaL íéäìà`a dlrn `av ly maexiw ¡Ÿ¦¤§¨§¨©§¨

ly zepngx dzid l`xyi ipa lre ± mdilry zepngxdn ixd
zkxaa .xzei daxd mze` axwl ,xzei dax dcina d"awd

:oldl mixne` "mler zad`"ìå íò ìkî zøçá eðáe","ïBL ¨¨©§¨¦¨©§¨
¯,ernynyàeäz` xga d"awdy ±äîãpä éøîçä óebä©©¨§¦©¦§¤

¯ ;íìBòä úBnà éôeâì Búeiøîça`wec zkiiy dxiga ,oky §¨§¦§¥ª¨¨
xaca mixgeay xnel mi`zn mdilry ,mieey mixac ipya

ipya eli`e .ipyl cg` minec mdy zexnl ,ipya `le cg`
dzernyna "dxiga" xnel mi`zn `l ,mipey mixac
xnel xyt` i` okle ,mipyd on cg`a xegal ,zizin`d
ly eznyp ,oky ,l`xyi zenyp cvn dpeekd "zxga epae"y
dwl` wlg" `idy icedi
oeinc dl oi` ± "lrnn
ly ytpl ybtnÎzcewpe
dpeekd `l` ;licadl ieb
lr `id "zxga epae"a
,icedi ly eteb
ezeixnegae ezeipevigay
± ieb ly etebl dnec `ed
,icedi seba xga d"awde
lrye ,dnypl ilk didiy
ly zinyb dlert lk ixdy) sebd mr zeyrpd zelertd ici
± d"awd mr icedi cg`zi ,(`wec sebd ici lr d`a ,devn

:xiaqn owfd epaxy itke,"'eëå úBãBäì 'eëå eðzáø÷å"§¥©§¨§§§
äàãBä Leøôejezn `ad lehia ly zcgeind dlrnd ± ¥¨¨

,d`cedBãeçéa ììkì ,"'eë Eãçéìe" ;øçà íB÷îa øàaúé¦§¨¥§¨©¥§©¤§¦¨¥§¦
¯ ,Cøaúé,'d zecg`a ixnbl llkidl.ìéòì økæpkepax ¦§¨¥©¦§¨§¥

mzece` mipipra icedi wnrziy dryay ,oldl xiaqi owfd
,rny z`ixw miiwl xacd eze` `iai ,rny z`ixwa xaecn

.'dl dlecb dad`l ribiy

àaìc à÷îò ìà íéøácä älà ìékNnä íéNé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¨¦©©§¦¥¤©§¨¦¤¨§¨§¦¨
Y àçîe,gende ald wner jezn mda wnrziyk,àìénî éæà Ÿ¨£©¦¥¨

¯ ,"íéðtì íéðtä íénk"dlecb dad` d`xn d"awdy dn ©©¦©¨¦©¨¦
dlecb dad` l`xyi ipaa mb xxerz ,l`xyi ipal jk lk

miiqn jka ± d"awdl
z` xiaqdl owfd epax
mink" ly dad`d oipr
lgdy "miptl miptd
dilre ,e"n wxta xiaqdl
Îz`ixway ,xne` `ed
lbeqn dizekxae rny
xxerl cgeina icedi

- f`e .ef dad`èäìúz¦§©¥
BLôð,d"awdl dad`a ± ©§

,"äáéãð çeø"a Laìúúå§¦§©¥§©§¦¨
áæòìå çépäì ácðúäì§¦§©¥§©¦©§©£Ÿ
¯ ,ãâpî Bì øLà ìk̈£¤¦¤¤

,xwird elv` eidi `l dl` lkyCøaúé Ba ä÷áãì ÷øå§©§¨§¨¦§¨¥
ïé÷éLð úðéçáa ,'eëå ä÷éLç ä÷éáãa BøBàa ììkìå§¦¨¥§¦§¦¨£¦¨§¦§¦©§¦¦

àçeøa àçeø úe÷acúàåmc`d gexy ,gexa gex zewaczd ± §¦§©§¨§¨
,dlrnly gexa cg`zzìéòì økæpk"oiwiyp"ay myky ± ©¦§¨§¥

eitl cg` ly eitn ,dtl dtn zewiac wx `l dyrp ,zeinyba

mb jk ± ipyd ly ladde gexd zexagzd mb m` ik ,ipy ly
mr zcg`zn dhnly mc`d gexy ,zeipgexa cegid ote`a
dlecbd ezad` z`tn mc`d dvxi z`fe ± dlrnly gexd

"oiwiyp" zpigaa jxazi exe`a llkidl ,d"awdléà Cà .àéä C ©¥¦
àçeø úe÷acúà úðéça§¦©¦§©§¨

?àçeøadn ici lr ± §¨
gex zewaczdl miribn
epevx ielinl ,gexa
- ?"'eke jxazi ea dwacl"

øîà äæìzad`e" ixg` ± ¨¤¨©
'eke "jaal lkaeéäå" :§¨

ìò 'eë älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤©
,"'eë ía zøaãå ,Eááì§¨¤§¦©§¨¨

¯zewiacl ribn mc`d
dici lr dxen`

lre dxeza ezewnrzd
,dxeza xeaicd iciBîëe§

ïé÷éLpä ãeçiL ,'íéiç õò'a áeúkLoipr epyi eay ± ¤¨§¥©¦¤¦©§¦¦
,"gexa gex" ly zewiacdúòc-äðéa-äîëç ãeçé àeä Bøwò¦¨¦¨§¨¦¨©©

àeäå ,úòc-äðéa-äîëça,oipr ±¯ ;äøBzä ïeiòzewnrzdd §¨§¨¦¨©©§¦©¨
,ezpia ,eznkg micg`zn ociÎlry ,dxezd zpade dwenrd
dlrnly lkye zrcÎdpiaÎdnkga mc`d ly elkye ezrc
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íìåò àø÷ðä ìåáâ 'éçáá ùáìúäì úéìëú éúìáä
ììëéì åéìà íáø÷ì éãë ìàøùé åîò úáäà øåáòá
'éô äøéúéå äìåãâ äìîç ù"æå .'úé åúåãçàå åãåçéá
úøçá åðáå .äìòî àáö ìëáù íéäìà úáø÷ ìò äøéúé
åúåéøîåçá äîãðä éøîåçä óåâä àåä ïåùìå íò ìëî
'éôå 'åëå úåãåäì 'åëå åðúáø÷å .íìåòä úåîåà éôåâì
ì"ðë 'úé åãåçéá ììëéì 'åë êãçéìå .à"îá øàáúé äàãåä

à÷îåò ìà íéøáãä äìà ìéëùîä íéùé øùàë äðäå
èäìúú íéðôì íéðôä íéîë àìéîî éæà àçåîå àáìã
áåæòìå çéðäì áãðúäì äáéãð çåøá ùáìúúå åùôð
åøåàá ììëéìå 'úé åá ä÷áãì ÷øå ãâðî åì øùà ìë
àçåø úå÷áãúàå ïé÷éùð 'éçáá 'åëå ä÷éùç ä÷éáãá
àçåøá àçåø úå÷áãúà 'éçá àéä êéà êà .ì"ðë àçåøá
íá úøáãå êááì ìò 'åë äìàä íéøáãä åéäå øîà äæì
ã"áç ãåçé àåä åø÷éò ïé÷éùðä ãåçéù ç"òá ù"îëå 'åë
åéåìéâå çåøä àöåî àåä äôäå äøåúä ïåéò àåäå ã"áçá

.ú"ãá øåáãä 'éçá åðééäå éåìéâ 'éçáá
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xii` `"k iriax mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"א רביעי יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àöåî ìò éë,r 'nr cr.ì"ðë åãåàîå

,dxezayätäåYzxace" dxeza eita xacn mc`dy ici lr §©¤
,"maàöBî àeäxewn ±Béelâå çeøä,gexd ly ±úðéçáa ¨¨©§¦¦§¦©

¯ ,äøBz éøáãa øeacä úðéça eðéäå ,éelbixac exacay ¦§©§§¦©©¦§¦§¥¨

cegid xwiry ixd - ,zelbzd ly ote`a "gex"d d`a ,dxez
xac ly enrhe ,dxeza oeird ici lr `a ,"gexa gex" zewiace

:oldl owfd epax xiaqn

"íãàä äéçé 'ä ét àöBî ìò ék"9.`ed dtd oipry ixd ± ¦©¨¦¦§¤¨¨¨
,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly "`ven"d zeidl
yxcp ,`eti` ,recn ;"gexa gex" ly zewiacd d`a dci lry

ixac `hal ,ef dad`l
xiaqi ?xeaica dxezd
,ok` ,oldl owfd epax
ytpd iabl ,"mc`"d iabl
cegid xwir ,ziwl`d
,xzeia dpeilrd zewiacde
dpadd ici lr mi`a
dpeekd ,j` .dxeza
xe`y ixd `id dpeilrd
jynii `ed jexa seq oi`
mlerae zipeigd ytpa mb
ici lr `wec `a df xac ±
z` eita `iven mc`dy
,oky .dxezd ixac
,inyb oipr `edy xeaicd
ytpd ici lr wx jiiy
jynp `linne ,zipeigd

zeide ;zipeigd ytpa seq oi` xe`e dyecw xeaicd ici lr
,miinyb mixac dzye lk` mc`dy dnn `a xeaicl gekdy
mixeaicd z` xacl gek el epzpe ,miinyb zeige mc exvep mdn

r mikynp ±,mlerd ipipr lka seq oi` xe`e dyecw jk ici l
,mlera dhnl jynii seq oi` xe`y dpeilrd dpeekd zrvazne

`hal yxcp ,okl ."eceak ux`d lk `ln" didiydxezd ixac
zeevn iabl mb xen` mrh eze`y ,oaen `teb dfne) xeaica
zipeigd ytpa seq oi` xe` jynp xwira ociÎlry zeid ,zeiyrn
ytply ,"dxez"a xacd `hazn ji` xaecn o`k ,`l` .mlerae
ici lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd cegid mi`a ziwl`d
ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f lkae ± dxeza dpadd

.(mlerae zipeigd ytpa mb seq oi` xe` jiyndl,íB÷î-ìkîe¦¨¨
Bcáì ïeiòå øeäøäa BúáBç éãé àöé àìdxez cnel mc`yk ± Ÿ¥¥§¥¨§¦§§¦§©

Îlry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala xedxde daygna
zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegid dyrp jkÎici

,"gexa gex"àéöBiL ãò,dxezd ixac z` ±éãk ,åéúôNa ©¤¦¦§¨¨§¥
éLîäìúéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C §©§¦¥¨§©¨©¤¤©¦¦

¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnä ,íãàä íãa úðëBMämc`dy ©¤¤§©¨¨¨©¦§©¤¦¥¥©©
± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv` xvep jkn ,dzeye lke`
dxez ixac `iven `edy ici lr ,seq oi` xe` jynp dl` lkae

,xeaicaïlk úBìòäì éãk,gnev ,mnecde zipeigd ytp z` ± §¥§©£ª¨
,mlerd ly ,igBãeçéa ïììëìe ,Blk íìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨ª§¨§¨§¦

,éeléb úðéçáa íéøcìå õøàì øéàé øLà ,Cøaúé BøBàå§¦§¨¥£¤¨¦¨¨¤§©¨¦¦§¦©¦
eàøå ,'ä ãBák äìâðå"§¦§¨§§¨

"'eëå øNa ìë10eäfL , ¨¨¨§¤¤
ìzLä úéìëzìk úeìL ©§¦¦§©§§¨

ãBák úBéäì ,úBîìBòä̈¨¦§§
Bælä õøàä ìë àìî 'ä§Ÿ¨¨¨¤©¨
,éeléb úðéçáa à÷åc©§¨¦§¦©¦
àëeLç àëtäàì§©§§¨£¨

àøBäðìz` jetdl ± ¦§¨
`l (zetilwd) jyegxe

,(dyecwd)àøéøîe§¦¨
¯ ,à÷úîìzexixne §¦§¨

z` lawny ,mlerd)
± "dbep ztilw"n ezeig
aehl) weznl (jetdl

,(dyecwleìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
,e"l wxtaúeëéøàa± ©£¦

lk z`hazn jkay
elek zelylzydd xcq zilkzíãàä úðek úéìëz eäæå .§¤©§¦©¨©¨¨¨

éLîäì ,BúãBáòa¯ ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C,okle ©£¨§©§¦¥¨§©¨
± dxeza dwenrd ezpadae zipgexd ezcearay zexnl
weac zeidl ,ezad` ly "ywean"d z` `lnl ezexyt`a
dpeekd zeidl ,la` ,dkixv ± "gexa gex" zewiaca d"awda
dn `lnl m` ik ,ziwl`d eytple el wx aehy dn `l :ezceara
xvepy xac ,mlera dhnl seq oi` xe` jyniiy ,dvex d"awdy
lkay `l` .(zeevnd dyrn ici lre) dxeza xeaicd ici lr
zxac"le "jaal lr dl`d mixacd"l ribn mc`dy iptl ,z`f
lka jiwl` 'd z` zad`e" aezkd xne` ,dxez mdy ± "ma
seq oi` xe` zkynd iptl ,oky ,"jc`n lkae jytp lkae jaal
,"o"n z`lrd" dligza zyxcp dxez ici lr dhnl `ed jexa
zkynp jk ici lry ,mc`d zad` ly dhnln zexxerzd

.zeevne dxez ici lr dkynd okn xg`léøvL ÷øälçz C ©¤¨¦§¦¨
¯ ,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä`id dpeekd ,dlawd oeylay ©£¨©©¦§¦

zpiga `id "`awep" .lawndn dilre dweyz zexxerzdl
,"lawn"dìéòì økæpk Bãàîe BLôð Bì øñîìdidzy icky ± : ¦§Ÿ©§§Ÿ©¦§¨§¥

zeidl dkixv ,zeidl jixvy enk zeevne dxez ici lr dkyndd
zxiqn ly ote`a mc`d zad` ly "o"n z`lrd" dligza
jka .'dl lkd z` ,xen`k ,xeqnl ± d"awdl "ece`ne eytp"
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íéøîà éèå÷éì
éô àöåî ìò éë
ïåéòå øåäøäá åúáåç éãé àöé àì î"îå íãàä äéçé 'ä
ä"á ñ"à øåà êéùîäì éãë åéúôùá àéöåéù ãò åãáì
äåäúîä íãàä íãá úðëåùä úéðåéçä ùôð ãò äèîì
íìåòä ìë íò 'äì ïìåë úåìòäì éãë éç çîåö íîåãî
õøàì øéàé øùà 'úé åøåàå åãåçéá ïììëìå åìåë
'åëå øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå éåìéâ 'éçáá íéøãìå
'ä ãåáë úåéäì úåîìåòä ìë úåìùìúùä úéìëú åäæù
àëåùç àëôäàì éåìéâ 'éçáá à÷åã åæìä õøàä ìë àìî
úéìëú åäæå .úåëéøàá ì"ðë à÷úéîì àøéøîå àøåäðì
êåøá óåñ ïéà øåà êéùîäì åúãåáòá íãàä úðååë
åì øåñîì ï"î úàìòä äìçú êéøöù ÷ø äèîì àåä

:ì"ðë åãåàîå åùôð
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אייר  כ"ב חמישי יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë äðäå .ð ÷øô,140 'nr cr.å"ç 'åë íéìéãáî

ezece` ,"miptl miptd mink dad`" oipr xiaqdl owfd epax miiq
.df wxt seql cr jka jiynde e"n wxta oecl lgd

h"n wxt seq `ipza `"hily x"enc` w"kn xe`ia`id ji` j`
.'ek zilkz edfy 'ek `vi `l n"ne mc`d 'igi ...`ed dtde 'ek
(3 ,xzein "mc`d ...dtde" dxe`kl (2 ,l"pda ezpeek okez (1
o`k ezpeekc dfa xe`ia siqen `lcn ± "mc`d ...lr ik"

`n k"`e aezkd zehytk(4 ?o`k xaecnd oiprdl zekiiyd i
gexd `veneielibejenqd "ielib 'igaa" lr siqen i`ne ,'itd ±

zilkz edfy hxtae (6 ?h"ntqa c"ecpa l"pdkl gxkdd (5 ?el
mb o`ke "zekix`a l"pke" miiqncke e"lta enewn ± 'lzydd
o`k z"pyn i"tr :t"`ca l"i .oipr epi` ,dxe`kl ,xeviwa
y"w zekxaay mipiprdl jynda `ay 'eb zad`ec ze`vezd
'ek eytp hdlzz 'ek mixacd dl` likynd miyi xy`ky ±

± r"nlhnln 'ilr ± 'ek exe`a llkile 'zi ea dwacldxe`kl,
:x`ane ,'ek dad`a ytpd zelkj`ji` (l"pd c"qwk `lc)

ycgn) xn` dfl 'ek `idxenb yecigjaal ...mixacd eide (
(r"nlhnln 'ilrn jtid) ma zxace (xzei cere .dxeza oeir)
'rnlc 'kg epiid 'rnlc gexe ,gexa gex zewacz` l"v ik ±
.c"aga c"ag micgiizn (d"t lirl oiir) oeird i"re ,dxez
k"g` dlbn oiirnc `da k"g` xaciykc l"t` dxe`kl dpde)

) `l eze ma zxace zlert edfe ,c"aga c"agc cegidjtid
zewiypn ipwyi p"ynne e"nte d"nt x`eandeditlyndne ,

cegid c"r xtqn dtae gena ± `le dtl dt wyepc mc`a
ila) `ven `ed (oezgzd mc`ce 'rnlc) dtde :x`ane ((c"agc
ielibe (oiirny 'kgd) gexd `iven ± eheytk epiid ,(xe`ia 'qez

wx `le 'bz`c `nlr) ielib 'igaa (ezpwqne oeirdc)`pwqn
lkya`"k oeir wx `le) z"ca (ielib 'iga) xeacd 'iga epiide (

`viyk ,l"pk ,eheytk) `ven lk lr ik .(oeirdc eielibe `pwqn
'd it (on'igi.oeird zpwqne ielib edfy l"pk eheytk) mc`d

f"d ± dnvr dxezd cenilaedkld xac,(h"ewyde oeird `le
ik ,gxken dxeza oeird `nlyac oaen epi` oiicry `l`)

cz` l"t`` zxg`gxkdd edn la` ± 'rnlc gexa zewa
lelkl dvxie hdlzie eal l` miyi xy`kcexe`a`eai ±

l mb gxkeiezxacedrepz ± maziktddfle .h"nlrnln ±
`vi `l n"ne (`ed ok zn`c x`ang"ci'ek jiyndl ick 'ek

daege oipr f"d ± f"tr dxe`kl la`)r"tazekiiy dfl oi`e ,
dpkdd i"re y"wa ezcear dfac 'ek gexa gex ely zewacz`l
'ek olek (dlri 'ek zxace i"r ik ,jiiyc uxzne .y"w zekxac

ollkleecegiaexe`e.(oeird i"r envra lrety mipiprd mze`)
zelrdl dceard zgxkenc zekiiyd ± oaen epi` oiicre)
aezkd cr) y"w zlgzde y"w zekxa okezl ± mlerde g"vcd

oipre dceare ieeiv edf `"k ("mixacd eide"cr"taelit`e)
xeacd cegielyepi` ,xeacaxwir,hdlziykc `pwqnd

mc`ae dpiprn `idy s` ,l"pke ziktd drepzeenvrdfl) .(
'ek zpeek zilkz edfe 'ek 'lzyd zilkz edfy (x`an
okez edf ± 'zi ecari mc`dye 'ek 'eak zeidl 'ek 'lzyddy)
.zad`el zekiiyd oaen epi` oiicre) ,('eke y"w 'xa zpwqne

) wx (uxzne`"`eeytp el xeqnl 'ek dlgz jixvy (k"d`la
dnk mix`ean l"pd t"r .('eb zad`e 'eb rny okez) ece`ne
zrici mzq `le) c"qte dklda ligzn d"ta :`ipza mipipr
cv lkn" `le mzq cegil rbepa xacnyk ± eneiqk dxezd
h"ewy `le) dkld ef 'd xac ± wiicn e"nte d"nta .("dpite
yxtny (e"n ,d"ntae o`k) `ipza b"rv dxe`kl .cere ,(cal
epi`y ± oiwiypc ielird lk ixde ± (z"ca) xeac epiidc oiwiyp
,`) y"dy z"ewla z"pyntr oaene ,xeacc dlabda `eal leki
`"k 'ek a`dc x"d` enkc ± 'eb ipwyi dxezd lr p"ync (.c

'ek lecb mevnv 'igaajkxe`iaae fnxa] my z"pyntre .'ek
xe`ia 'qezi [(a"nw 'r l"f t"xd zegpd 'qa) y"dy d"ca xzei
wx f"i`y ji`e ,ma zxace ly (yeciga) ehtie` mrc oi`

"xetiq"jc`n lka zncwdc gxkdde ,c"aga dyrpd c"r
cereyecigd dyrp f` ik ± c"aga exwir k"tr`y ji`e

dkyndded"awdy'idiayeioiwiypc 'iad n"kay ± b"rvde .
epiidcx"d`dnc"agl zekiiyd idne wyepd lyoigen`l` .

,c"ag (sie` hk`n e`) xrai` hk`n zinipt dad`dy oiprdy
dkepg iyexc 'iqa oiire .'ek jynp lecbd enyy 'rnlcke

ald 'iptn ...z`ivi `ed ...dwiyp" :(` ,b"rx)lkyde.w"dlkr "

.ð ÷øtzyxcp ,cenll micner ep` eze` ,'p wxt zpad lr lwdl ick ¤¤
zegtl dxvw dncwd1zad`a mipey mipte`e zepiga lr epcnl o`k cr :

zead` ;zeevn miiwle dxez cenll mc`d z` `ian ,mdn cg` lky ,'d

.zeevnd meiwae dxezd cenila zeig zepzep el`

`ede ,mixen`d dad`d ipte`e zepiga lka deey cv miiw ,mxa

,d"awda weac zeidl oevxe dweyz lr zqqean ,xen`d lka ,dad`dy

ote`a ,ef dad` zaiign ,jkitl .eytpa zelbzda didz zewl`y e`

waczn jk ici lr ,oky ,zeevnd meiwe dxezd cenil oipr z` ,xiyi

ly beq zece` xaeci 'p wxta .eytpa zilbzn zewl`e ,d"awda icedi

,m` ik ,zewl`a weac zeidl dweyze sqeka `l ,`haznd ,dad`

;zewl`l dlk eytpy ,ytpd zelk cr zewl`l dweyzae oe`nva

mipiprd lkne sebdn wzpzz ytpdy :`ed ,ef dad` ly "cri"d :xnelk

.ytpd zelka zelkidle ,sebl dze` mixyewd

dxezd meiwl ,xiyi ote`a xxerl dleki dpi` ,dfk beqn dad`

dnypd xy`k wx miixyt` zeevn meiwe dxez cenil ,oky ,zeevnde

dad` ly yweand xy`k `le .seba dyealef± xen`dn jtidl `ed

ly dzilkz ,mxa .sebdn wzpidle zelkidllkixd `id ,dad`

dxeza dceard ote`e ± ef dad`dn d`ad zeevne dxeza dceard
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dad` jezny zeevneefziktd drepz ici lr `a ,ytpd zelk ly

,"`evx" ly drepza ,dad` ly dadla z`vnp eytpy drya :ytpa

dpeekd `id ef `ly ,z`f mr ,`ed yg ± oeilke "dvix" ly drepza

seba yalzz dnypdy ,jtidl `id dpeilrd dpeekd ,`l` ,dpeilrd

z`tn .dhnl zewl` jiynze

icil mc`d `a ef dybxd

drepz ea zxvepe zelhazd

zeidl mewnay ,"aey" ly

zelke "`evx" ly drepza

drepza `vnp `ed ,ytpd

ly ,"aey" ly drepz ,ziktd

,seba yeal zeidl ,dxfg

jkae ± zeevne dxez miiwle

.dpeilrd dpeekd z` rval

,dad`d zbxce mipte`d

,dzr cr epcnl mzece`

,"sqk" ly dpigak mix`ezn

`ed "sqk"e ,"sqek" oeyln

± oinid cv `idy ,cqg zpiga

zexitqd xyry ,dlawd zxeza llkl m`zdae ."`pini `rexc cqg"

,dxeabd ew ± l`nyd ew ,cqgd ew ± oinid ew :mieew dylya zewlegn

cqgy `vei `linn ,gvpe cqg ,dnkgn akxen oinid ewe .irvn`d ewe

akxen l`nyd ew ,jci`n ;oinid ew ligzn day ,"dnkg" ly spr `id

ew ligzn day ,"dpia" ly spr `id dxeaby jk ,cede dxeab ,dpian

zpiga od ,epcnl ozece` dad`d zebxc lky `vei df itl .l`nyd

,ytpd zelk zad` eli`e ,dnkgd "itpr" ode "sqk"e "cqg"dzece`

zxitql "spr"e "adf" zpiga `idy ,"dxeab" zpiga `id ,df wxta cnlp

."dpia"dìéòì úBøkæpä äáäà úBâøãîe úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©§§©£¨©¦§¨§¥
¯ ,àðéîéc àøèqî ïä ¯,oini cvnïäk" úðéçáe,`xwpd ± ¥¦¦§¨¦¦¨§¦©Ÿ¥

¯ ,"ãñç Léàzpigaae ote`a `id ± odkd zcear ± ezceary ¦¤¤
,cqgúBàø÷ðåze`xwp ,zexen`d dad`d zebixcn ±óñk" §¦§¨¤¤

"íéLãwä2lî ,éáà úéáì zôñëð óñëð" ïBL"E3.,jk ± ©¨¨¦¦§¦§Ÿ¦§©§¨§¥¨¦
dn ,dweyze sqek ly oipr md ,dad`d ipte`e zepiga lky
mipeekzn "jia` zial"ae ;zewl`a weac zeidl dvex icediy
,oky ,"`a`" mb z`xwpy ,(miycw) "ycw" ,dnkg zpigal mb
xiyi ote`a ze`iane ,"dnkg"n "mitpr" od zead`d ,xen`k

."dnkg"n ze`ad zeevne dxez ly oneiwlãBò Lé Cà©¥
¯ ,äðlk ìò äìBòä ,äáäà úðéçadad`d zepiga lk lr §¦©©£¨¨¨©ª¨¨

,zexen`d¯ ,óñkä ìò áäfä úìòîkdzeaiyge dzlrn §©£©©¨¨©©¤¤
.zeki`a m` ik ,wfega ,zenka z`hazn dpi` ,ef dad` ly

:"sqk"d iabl "adf"d zlrna zx`ezn ,ef dad` ly dzepeilr
dey adfy ,cala zenka dpi` sqk iabl adfd zeaiygy enk
zenk enk dey sqk ly xzei dlecb zenk ,ixdy ± sqkn xzei
sqk iabl adf ly ezlrne ezeaiyg ,`l` ± adf ly dphw
adfay jka z`hazn
upvpnd miieqn beq epyi
ytpd z` daeyd uevipa
`xwp df ycewd oeyla)
milgb" enk ,"zeygel"
`"hily iaxde ,"zeygel
ea "xdef"d z` oiivn
uivpe xidp" xn`p
upvpne xi`n ± "oipiirl
,adfd ibeq lke ,(mipirl
eze`l zekiiy mdl yi
`aeny itk) adf ly beq
"sqk"a eli`e ;(my xdefa

ef dlrn zniiw `l4jk ± .
dad`l qgia mbef`idy ,

x`ya miniiw mpi`y ,ytpd zelke oe`nv dkeza zllek
.zead`d¯ ,"Là étLø"k äáäà àéäå`ly ± zxrea dad` §¦©£¨§¦§¥¥

dad` xwira ody ,zexen`d zead`d enkminkzad`y ,
a` xekf" :mikynpd minl dnec ,"zkynp" `id d"awdl ytpd

jynpjixg`"minkdad` `id ,`l` ±y` ityxk5,úðéçaî¦§¦©
ác úBðBéìò úBøeáb.äàlò äðédad` yxey ±efzpiga `ed §¤§§¦¨¦¨¨

,dpeilrd "dpia"d zxitq ly dxeab¯ ,eðéäczxvep cvik §©§
- ?ef dad`,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé-ìòL¤©§¥¦§§¦§ª©¥¨

Y áéLç Lnî àìk dén÷ àlëc,melkl aygp eiabl lkdy §ª¨©¥§¨©¨¨¦
àìkzñàìe ,Búlãb úøàôz ø÷éì Lôpä áäìúúå èäìúz¦§©¥§¦§©¥©¤¤¦¨¦§¤¤§ª¨§¦§©§¨

¯ ,àkìîc àø÷éacenri eil`e ± jlnd xweia lkzqdle ¦¨¨§©§¨
dad`a¯ ,äìòîì äìBòä äfò úáäìL Là étLøk`l §¦§¥¥©§¤¤©¨¨¨§©§¨

y` jezn dlerd dad` m` ik ,edynl zkynpd dad`
,ytpd zelk ly zadlyúæçàpL íéöòäå äìéútäî ãøtìå§¦¨¥¥©§¦¨§¨¥¦¤¤¡¤¤

¯ ,ïäasebdn wzpidl :`id ,dnypl qgia xacd zernyn ¨¤
iabl (h"k wxt l"pk) mivre (d"l wxt l"pk) dliztk `edy

dnypd y`e xe`6.éäìà Làä ãBñé úøaâz éãé ìò ,eðéäå§©§©§¥¦§Ÿ¤§¨¥¡Ÿ¦
¯ ,úéäìàä LôpaLceqin ze`ad zead`d x`ya enk `ly ¤©¤¤¨¡Ÿ¦

,ziwl`d ytpay mindäàa äfîe,ytpd ±¯ ,ïBànö éãéì ¦¤¨¨¦¥¦¨
dyrp ± y`d ceqi zexabzd ici lry ,zeinyba xacdy enk
y`d ceqi zexabzd ici lry ± zeipgexa mb jk ,`nv mc`
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ð ÷øôïä ì"ðä äáäà úåâøãîå 'éçá ìë

ùéà ïäë 'éçáå àðéîéã àøèñî
úéáì úôñëð óåñëð ïåùìî íéùã÷ä óñë '÷ðå ãñç
äðìåë ìò äìåòä äáäà 'éçá ãåò ùé êà .êéáà
'éçáî ùà éôùøë äáäà àéäå óñëä ìò áäæä úìòîë
úåððåáúä é"òù åðééäã äàìéò äðéáã úåðåéìò úåøåáâ
áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã ä"á ñ"à úìåãâá
'ìëúñàìå åúìåãâ 'øàôú ø÷éì ùôðä áäìúúå èäìúú
'ìòîì äìåòä äæò úáäìù ùà éôùøë àëìîã àø÷éá
éãé ìò åðééäå ïäá úæçàðù íéöòäå äìéúôäî ãøôéìå
äàá äæîå úéäìàä ùôðáù éäìà ùàä ãåñé úøåáâú
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי :
שקל בפי' תשא ס"פ תו"א ועיין ל.Â˜‰..3„˘"לכהנים. לא, ˘ËÈÏ'"‡4.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לשלילת להכנס מכריחו "מה :

וכן התניא) (בפירוש על ·‰Â‡ÈˆÓ˙?הכמות מעלתו שבזה שם מוכרח אין אבל לוחשות שהזהב... א.) (לה, בתו"א הוא. הכן וצ"ע
שם מוזכר (שאינו (קמח,ÏÏÎהכסף לזח"ב מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב כו' שהוא כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר ,(

(כנ"ל יתיר סליק זהב כו' וכסף כו' דזהב כל ÏÚÓ˙א): ואתמשכן נפקי ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר כו' הכסף) על הזהב
(כבמד"ר)". זהב ˘ËÈÏ"‡5.מיני ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'כו נפשי כלתה וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט ממש "כ קשה "ולכאורה :

כו'". לגבי דוקא כו' שאמרו ומה (צה-צו) אחרי פ' להצ"צ באוה"ת מש"כ ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' אה"ר למדרי' כו' 6.יעלה

– אחרי)" פ' ריש תורה לקוטי (עיין דמחשבה או ודיבור דהמעשה חילוק עצמו בגוף ˘ËÈÏ"‡"היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.



סג xii` a"k iying mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ב חמישי יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë äðäå .ð ÷øô,140 'nr cr.å"ç 'åë íéìéãáî

ezece` ,"miptl miptd mink dad`" oipr xiaqdl owfd epax miiq
.df wxt seql cr jka jiynde e"n wxta oecl lgd

h"n wxt seq `ipza `"hily x"enc` w"kn xe`ia`id ji` j`
.'ek zilkz edfy 'ek `vi `l n"ne mc`d 'igi ...`ed dtde 'ek
(3 ,xzein "mc`d ...dtde" dxe`kl (2 ,l"pda ezpeek okez (1
o`k ezpeekc dfa xe`ia siqen `lcn ± "mc`d ...lr ik"

`n k"`e aezkd zehytk(4 ?o`k xaecnd oiprdl zekiiyd i
gexd `veneielibejenqd "ielib 'igaa" lr siqen i`ne ,'itd ±

zilkz edfy hxtae (6 ?h"ntqa c"ecpa l"pdkl gxkdd (5 ?el
mb o`ke "zekix`a l"pke" miiqncke e"lta enewn ± 'lzydd
o`k z"pyn i"tr :t"`ca l"i .oipr epi` ,dxe`kl ,xeviwa
y"w zekxaay mipiprdl jynda `ay 'eb zad`ec ze`vezd
'ek eytp hdlzz 'ek mixacd dl` likynd miyi xy`ky ±

± r"nlhnln 'ilr ± 'ek exe`a llkile 'zi ea dwacldxe`kl,
:x`ane ,'ek dad`a ytpd zelkj`ji` (l"pd c"qwk `lc)

ycgn) xn` dfl 'ek `idxenb yecigjaal ...mixacd eide (
(r"nlhnln 'ilrn jtid) ma zxace (xzei cere .dxeza oeir)
'rnlc 'kg epiid 'rnlc gexe ,gexa gex zewacz` l"v ik ±
.c"aga c"ag micgiizn (d"t lirl oiir) oeird i"re ,dxez
k"g` dlbn oiirnc `da k"g` xaciykc l"t` dxe`kl dpde)

) `l eze ma zxace zlert edfe ,c"aga c"agc cegidjtid
zewiypn ipwyi p"ynne e"nte d"nt x`eandeditlyndne ,

cegid c"r xtqn dtae gena ± `le dtl dt wyepc mc`a
ila) `ven `ed (oezgzd mc`ce 'rnlc) dtde :x`ane ((c"agc
ielibe (oiirny 'kgd) gexd `iven ± eheytk epiid ,(xe`ia 'qez

wx `le 'bz`c `nlr) ielib 'igaa (ezpwqne oeirdc)`pwqn
lkya`"k oeir wx `le) z"ca (ielib 'iga) xeacd 'iga epiide (

`viyk ,l"pk ,eheytk) `ven lk lr ik .(oeirdc eielibe `pwqn
'd it (on'igi.oeird zpwqne ielib edfy l"pk eheytk) mc`d

f"d ± dnvr dxezd cenilaedkld xac,(h"ewyde oeird `le
ik ,gxken dxeza oeird `nlyac oaen epi` oiicry `l`)

cz` l"t`` zxg`gxkdd edn la` ± 'rnlc gexa zewa
lelkl dvxie hdlzie eal l` miyi xy`kcexe`a`eai ±

l mb gxkeiezxacedrepz ± maziktddfle .h"nlrnln ±
`vi `l n"ne (`ed ok zn`c x`ang"ci'ek jiyndl ick 'ek

daege oipr f"d ± f"tr dxe`kl la`)r"tazekiiy dfl oi`e ,
dpkdd i"re y"wa ezcear dfac 'ek gexa gex ely zewacz`l
'ek olek (dlri 'ek zxace i"r ik ,jiiyc uxzne .y"w zekxac

ollkleecegiaexe`e.(oeird i"r envra lrety mipiprd mze`)
zelrdl dceard zgxkenc zekiiyd ± oaen epi` oiicre)
aezkd cr) y"w zlgzde y"w zekxa okezl ± mlerde g"vcd

oipre dceare ieeiv edf `"k ("mixacd eide"cr"taelit`e)
xeacd cegielyepi` ,xeacaxwir,hdlziykc `pwqnd

mc`ae dpiprn `idy s` ,l"pke ziktd drepzeenvrdfl) .(
'ek zpeek zilkz edfe 'ek 'lzyd zilkz edfy (x`an
okez edf ± 'zi ecari mc`dye 'ek 'eak zeidl 'ek 'lzyddy)
.zad`el zekiiyd oaen epi` oiicre) ,('eke y"w 'xa zpwqne

) wx (uxzne`"`eeytp el xeqnl 'ek dlgz jixvy (k"d`la
dnk mix`ean l"pd t"r .('eb zad`e 'eb rny okez) ece`ne
zrici mzq `le) c"qte dklda ligzn d"ta :`ipza mipipr
cv lkn" `le mzq cegil rbepa xacnyk ± eneiqk dxezd
h"ewy `le) dkld ef 'd xac ± wiicn e"nte d"nta .("dpite
yxtny (e"n ,d"ntae o`k) `ipza b"rv dxe`kl .cere ,(cal
epi`y ± oiwiypc ielird lk ixde ± (z"ca) xeac epiidc oiwiyp
,`) y"dy z"ewla z"pyntr oaene ,xeacc dlabda `eal leki
`"k 'ek a`dc x"d` enkc ± 'eb ipwyi dxezd lr p"ync (.c

'ek lecb mevnv 'igaajkxe`iaae fnxa] my z"pyntre .'ek
xe`ia 'qezi [(a"nw 'r l"f t"xd zegpd 'qa) y"dy d"ca xzei
wx f"i`y ji`e ,ma zxace ly (yeciga) ehtie` mrc oi`

"xetiq"jc`n lka zncwdc gxkdde ,c"aga dyrpd c"r
cereyecigd dyrp f` ik ± c"aga exwir k"tr`y ji`e

dkyndded"awdy'idiayeioiwiypc 'iad n"kay ± b"rvde .
epiidcx"d`dnc"agl zekiiyd idne wyepd lyoigen`l` .

,c"ag (sie` hk`n e`) xrai` hk`n zinipt dad`dy oiprdy
dkepg iyexc 'iqa oiire .'ek jynp lecbd enyy 'rnlcke

ald 'iptn ...z`ivi `ed ...dwiyp" :(` ,b"rx)lkyde.w"dlkr "

.ð ÷øtzyxcp ,cenll micner ep` eze` ,'p wxt zpad lr lwdl ick ¤¤
zegtl dxvw dncwd1zad`a mipey mipte`e zepiga lr epcnl o`k cr :

zead` ;zeevn miiwle dxez cenll mc`d z` `ian ,mdn cg` lky ,'d

.zeevnd meiwae dxezd cenila zeig zepzep el`

`ede ,mixen`d dad`d ipte`e zepiga lka deey cv miiw ,mxa

,d"awda weac zeidl oevxe dweyz lr zqqean ,xen`d lka ,dad`dy

ote`a ,ef dad` zaiign ,jkitl .eytpa zelbzda didz zewl`y e`

waczn jk ici lr ,oky ,zeevnd meiwe dxezd cenil oipr z` ,xiyi

ly beq zece` xaeci 'p wxta .eytpa zilbzn zewl`e ,d"awda icedi

,m` ik ,zewl`a weac zeidl dweyze sqeka `l ,`haznd ,dad`

;zewl`l dlk eytpy ,ytpd zelk cr zewl`l dweyzae oe`nva

mipiprd lkne sebdn wzpzz ytpdy :`ed ,ef dad` ly "cri"d :xnelk

.ytpd zelka zelkidle ,sebl dze` mixyewd

dxezd meiwl ,xiyi ote`a xxerl dleki dpi` ,dfk beqn dad`

dnypd xy`k wx miixyt` zeevn meiwe dxez cenil ,oky ,zeevnde

dad` ly yweand xy`k `le .seba dyealef± xen`dn jtidl `ed

ly dzilkz ,mxa .sebdn wzpidle zelkidllkixd `id ,dad`

dxeza dceard ote`e ± ef dad`dn d`ad zeevne dxeza dceard
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בסופו דרש"ג קופיר תניא ביאור ב'), טור ,119) וירא הרימון פלח "עייג"כ :

xii` a"k iying mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dad` jezny zeevneefziktd drepz ici lr `a ,ytpd zelk ly

,"`evx" ly drepza ,dad` ly dadla z`vnp eytpy drya :ytpa

dpeekd `id ef `ly ,z`f mr ,`ed yg ± oeilke "dvix" ly drepza

seba yalzz dnypdy ,jtidl `id dpeilrd dpeekd ,`l` ,dpeilrd

z`tn .dhnl zewl` jiynze

icil mc`d `a ef dybxd

drepz ea zxvepe zelhazd

zeidl mewnay ,"aey" ly

zelke "`evx" ly drepza

drepza `vnp `ed ,ytpd

ly ,"aey" ly drepz ,ziktd

,seba yeal zeidl ,dxfg

jkae ± zeevne dxez miiwle

.dpeilrd dpeekd z` rval

,dad`d zbxce mipte`d

,dzr cr epcnl mzece`

,"sqk" ly dpigak mix`ezn

`ed "sqk"e ,"sqek" oeyln

± oinid cv `idy ,cqg zpiga

zexitqd xyry ,dlawd zxeza llkl m`zdae ."`pini `rexc cqg"

,dxeabd ew ± l`nyd ew ,cqgd ew ± oinid ew :mieew dylya zewlegn

cqgy `vei `linn ,gvpe cqg ,dnkgn akxen oinid ewe .irvn`d ewe

akxen l`nyd ew ,jci`n ;oinid ew ligzn day ,"dnkg" ly spr `id

ew ligzn day ,"dpia" ly spr `id dxeaby jk ,cede dxeab ,dpian

zpiga od ,epcnl ozece` dad`d zebxc lky `vei df itl .l`nyd

,ytpd zelk zad` eli`e ,dnkgd "itpr" ode "sqk"e "cqg"dzece`

zxitql "spr"e "adf" zpiga `idy ,"dxeab" zpiga `id ,df wxta cnlp

."dpia"dìéòì úBøkæpä äáäà úBâøãîe úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©§§©£¨©¦§¨§¥
¯ ,àðéîéc àøèqî ïä ¯,oini cvnïäk" úðéçáe,`xwpd ± ¥¦¦§¨¦¦¨§¦©Ÿ¥

¯ ,"ãñç Léàzpigaae ote`a `id ± odkd zcear ± ezceary ¦¤¤
,cqgúBàø÷ðåze`xwp ,zexen`d dad`d zebixcn ±óñk" §¦§¨¤¤

"íéLãwä2lî ,éáà úéáì zôñëð óñëð" ïBL"E3.,jk ± ©¨¨¦¦§¦§Ÿ¦§©§¨§¥¨¦
dn ,dweyze sqek ly oipr md ,dad`d ipte`e zepiga lky
mipeekzn "jia` zial"ae ;zewl`a weac zeidl dvex icediy
,oky ,"`a`" mb z`xwpy ,(miycw) "ycw" ,dnkg zpigal mb
xiyi ote`a ze`iane ,"dnkg"n "mitpr" od zead`d ,xen`k

."dnkg"n ze`ad zeevne dxez ly oneiwlãBò Lé Cà©¥
¯ ,äðlk ìò äìBòä ,äáäà úðéçadad`d zepiga lk lr §¦©©£¨¨¨©ª¨¨

,zexen`d¯ ,óñkä ìò áäfä úìòîkdzeaiyge dzlrn §©£©©¨¨©©¤¤
.zeki`a m` ik ,wfega ,zenka z`hazn dpi` ,ef dad` ly

:"sqk"d iabl "adf"d zlrna zx`ezn ,ef dad` ly dzepeilr
dey adfy ,cala zenka dpi` sqk iabl adfd zeaiygy enk
zenk enk dey sqk ly xzei dlecb zenk ,ixdy ± sqkn xzei
sqk iabl adf ly ezlrne ezeaiyg ,`l` ± adf ly dphw
adfay jka z`hazn
upvpnd miieqn beq epyi
ytpd z` daeyd uevipa
`xwp df ycewd oeyla)
milgb" enk ,"zeygel"
`"hily iaxde ,"zeygel
ea "xdef"d z` oiivn
uivpe xidp" xn`p
upvpne xi`n ± "oipiirl
,adfd ibeq lke ,(mipirl
eze`l zekiiy mdl yi
`aeny itk) adf ly beq
"sqk"a eli`e ;(my xdefa

ef dlrn zniiw `l4jk ± .
dad`l qgia mbef`idy ,

x`ya miniiw mpi`y ,ytpd zelke oe`nv dkeza zllek
.zead`d¯ ,"Là étLø"k äáäà àéäå`ly ± zxrea dad` §¦©£¨§¦§¥¥

dad` xwira ody ,zexen`d zead`d enkminkzad`y ,
a` xekf" :mikynpd minl dnec ,"zkynp" `id d"awdl ytpd

jynpjixg`"minkdad` `id ,`l` ±y` ityxk5,úðéçaî¦§¦©
ác úBðBéìò úBøeáb.äàlò äðédad` yxey ±efzpiga `ed §¤§§¦¨¦¨¨

,dpeilrd "dpia"d zxitq ly dxeab¯ ,eðéäczxvep cvik §©§
- ?ef dad`,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé-ìòL¤©§¥¦§§¦§ª©¥¨

Y áéLç Lnî àìk dén÷ àlëc,melkl aygp eiabl lkdy §ª¨©¥§¨©¨¨¦
àìkzñàìe ,Búlãb úøàôz ø÷éì Lôpä áäìúúå èäìúz¦§©¥§¦§©¥©¤¤¦¨¦§¤¤§ª¨§¦§©§¨

¯ ,àkìîc àø÷éacenri eil`e ± jlnd xweia lkzqdle ¦¨¨§©§¨
dad`a¯ ,äìòîì äìBòä äfò úáäìL Là étLøk`l §¦§¥¥©§¤¤©¨¨¨§©§¨

y` jezn dlerd dad` m` ik ,edynl zkynpd dad`
,ytpd zelk ly zadlyúæçàpL íéöòäå äìéútäî ãøtìå§¦¨¥¥©§¦¨§¨¥¦¤¤¡¤¤

¯ ,ïäasebdn wzpidl :`id ,dnypl qgia xacd zernyn ¨¤
iabl (h"k wxt l"pk) mivre (d"l wxt l"pk) dliztk `edy

dnypd y`e xe`6.éäìà Làä ãBñé úøaâz éãé ìò ,eðéäå§©§©§¥¦§Ÿ¤§¨¥¡Ÿ¦
¯ ,úéäìàä LôpaLceqin ze`ad zead`d x`ya enk `ly ¤©¤¤¨¡Ÿ¦

,ziwl`d ytpay mindäàa äfîe,ytpd ±¯ ,ïBànö éãéì ¦¤¨¨¦¥¦¨
dyrp ± y`d ceqi zexabzd ici lry ,zeinyba xacdy enk
y`d ceqi zexabzd ici lry ± zeipgexa mb jk ,`nv mc`
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ð ÷øôïä ì"ðä äáäà úåâøãîå 'éçá ìë

ùéà ïäë 'éçáå àðéîéã àøèñî
úéáì úôñëð óåñëð ïåùìî íéùã÷ä óñë '÷ðå ãñç
äðìåë ìò äìåòä äáäà 'éçá ãåò ùé êà .êéáà
'éçáî ùà éôùøë äáäà àéäå óñëä ìò áäæä úìòîë
úåððåáúä é"òù åðééäã äàìéò äðéáã úåðåéìò úåøåáâ
áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã ä"á ñ"à úìåãâá
'ìëúñàìå åúìåãâ 'øàôú ø÷éì ùôðä áäìúúå èäìúú
'ìòîì äìåòä äæò úáäìù ùà éôùøë àëìîã àø÷éá
éãé ìò åðééäå ïäá úæçàðù íéöòäå äìéúôäî ãøôéìå
äàá äæîå úéäìàä ùôðáù éäìà ùàä ãåñé úøåáâú
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי :
שקל בפי' תשא ס"פ תו"א ועיין ל.Â˜‰..3„˘"לכהנים. לא, ˘ËÈÏ'"‡4.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לשלילת להכנס מכריחו "מה :

וכן התניא) (בפירוש על ·‰Â‡ÈˆÓ˙?הכמות מעלתו שבזה שם מוכרח אין אבל לוחשות שהזהב... א.) (לה, בתו"א הוא. הכן וצ"ע
שם מוזכר (שאינו (קמח,ÏÏÎהכסף לזח"ב מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב כו' שהוא כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר ,(

(כנ"ל יתיר סליק זהב כו' וכסף כו' דזהב כל ÏÚÓ˙א): ואתמשכן נפקי ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר כו' הכסף) על הזהב
(כבמד"ר)". זהב ˘ËÈÏ"‡5.מיני ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'כו נפשי כלתה וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט ממש "כ קשה "ולכאורה :

כו'". לגבי דוקא כו' שאמרו ומה (צה-צו) אחרי פ' להצ"צ באוה"ת מש"כ ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' אה"ר למדרי' כו' 6.יעלה

– אחרי)" פ' ריש תורה לקוטי (עיין דמחשבה או ודיבור דהמעשה חילוק עצמו בגוף ˘ËÈÏ"‡"היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.



`xiiסד a"k iying mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dnypa oe`nv xvep ± ziwl`d ytpd lyáeúkL Bîëe7: §¤¨
"éLôð Eì äàîö"8Ck øçàå ,,ytpd dribn ±úðéçáì ¨§¨§©§¦§©©¨¦§¦©

"äáäà úìBç"9¯ ,oe`nvy enk ± dad`n dleg ytpdy ©©£¨
,ileg ly avnl `ian ± ieex izlaäàa Ck øçàå,dnypd ± §©©¨¨¨

,Lnî Lôpä úBìk éãéì¦¥§©¤¤©¨
¯ly drepzd `lely

oldl xaqeiy itk ± "aey"
,dlk ytpd dzid ±Bîk§

áeúkL10äúìk íb" : ¤¨©¨§¨
ïàkî ,äpäå ."éLôð± ©§¦§¦¥¦¨

zexeabd zpigan
dpia" ly zepeilrd

,"d`lirLøL àöé̈¨Ÿ¤
ähîì íéiåläote` ± ©§¦¦§©¨

zpigan `a mield zcear
.efíìBòäL ãéúòìå]§¤¨¦¤¨¨

íä eéäé ¯ älòúé± ¦§©¤¦§¥
,mieldíéðäkä11¯ ,mipdkdy ,zrk `ed avndy itk `ly ©Ÿ£¦

jilr eelie" :aezkk ,mipdkl cala milth mielde ,xwird md
"jezxyie12,mipdkl milth mieldy ,ì"æ é"øàä áúkL Bîëe§¤¨©¨£¦©

"íiålä íéðäkäå" :÷eñt ìò13eéäé åLëò ìL íiåläL ¯ ©¨§©Ÿ£¦©§¦¦¤©§¦¦¤©§¨¦§
ãéúòì íéðäk14äpø ìB÷ íéøäì äúéä íiålä úãBáòå ,[ Ÿ£¦¤¨¦©£©©§¦¦¨§¨§¨¦¦¨

äøéLa ,äãBúå,dta ±¯ ,äøîæå,xiy ilka,äîéòðe ïebða §¨§¦¨§¦§¨§¦§¦¨
¯ly zerepz :zeiktd zerepz izy oebipa opyi ,libxd itky

,cqge dgny ly zerepze dxeabe zexixnàBöø" úðéçáa¦§¦©¨

¯ ,"áBLå`evx" ly dxeva dzidy ,mzcear z`hazn jkay ¨
,dayde dbiqp ± aeye ,ytpd zelke `evx ± "aeyeàéäL¤¦

Bæ äfò äáäà úðéçazpigaa `id ef dad`y ,epcnly itk ± §¦©©£¨©¨
,aeye `evx¯ ,÷æaä ïî àöBiä úáäìLkmitxev eay ilk §©§¤¤©¥¦©¨¨

y`d zadl ea ,adf
daye ,ax wfega zvxet
,"aeye `evx" ± cin

àúéàãkep`y enk ± ¦§¦¨
,mi`vená ÷øt] àøîba©§¨¨¤¤
äâéâçc15.[dpeekdy ± ©£¦¨

zeig iabl aezky dna
`evx zeigde" ycewd
`id ,"wfad d`xnk aeye
,dxen`d y`d enk
wfega zvxet `id dpdy
mb jk ;znlrpe day cine
`id dligzay ,ef dad`a
okn xg`l cin j` ,ytpd zelkae dvixa ,"`evx" ly drepza
aey jal ux m`" "dxivi xtq"a aezky itk ± "aey"d `a
xefge aey ± ytpd zelka "ux" jalyk :`id dpeekdy "cg`l
zelbzd jiyndl ick ,javnl aeye jkn rpnid ,"cg`"l
dpeilrd dpeekdy yibxne yg `ed :xnelk ;mlera 'd zecg`
seba didz dnypdy m` ik ,ytpd zelk ly oipra dppi`
ote`a zewl` mikiynn jk ici lry ,zeevne dxez miiwze

.mlera ,'d zecg` ,"cg`" ly zelbzdd didzyøLôà éàå§¦¤§¨
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íéøîà éèå÷éì
úìåç 'éçáì ë"çàå éùôð êì äàîö ù"îëå ïåàîö éãéì
íâ ù"îë ùîî ùôðä úåìë éãéì äàá ë"çàå äáäà
äèîì íéåìä ùøåù àöé ïàëî äðäå éùôð äúìë
ù"îëå íéðäëä íä åéäé äìòúé íìåòäù ãéúòìå]
åéäé åéùëò ìù íéåìäù íéåìä íéðäëäå ô"ò ì"æ é"øàä
äðéø ìå÷ íéøäì äúéä íéåìä úãåáòå [ãéúòì íéðäë
áåùå àåöø 'éçáá äîéòðå ïåâéðá äøîæå äøéùá äãåúå
÷æáä ïî àöåéä úáäìùë åæ äæò äáäà 'éçá àéäù
äæ ïéðò øàáì øùôà éàå [äâéâçã á"ô] 'îâá àúéàãë
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ב.7. סג, ˘ËÈÏ"‡8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חולת על הול"ל א"כ (2 קמ"ל? דמאי (1 בנפש: צמאון שיש סתם דהראי' "אאפ"ל :
ראי' הול"ל (3 אני", אהבה חולת כי "כמ"ש לי' דסמיך ÈÙÏאה' Ó"Î·דהוצרך וי"ל הנפש. צמאון ע"ד שם שמדבר בתניא Ô‡Îזה

‡˜Â„ בארץ הייתה לא וגם ממש, ממעל אלק' חלק היא למטה בהיותה שגם נה"ב) או האדם בכללות (ולא בנה"א שהמדובר כיון לראי'
כו' שמתבונן בדרגא הוא כ"א בע"ת, (כבפ"ז) נה"א ˘ÚÓÏ'צי' – (דדוד נפשי לך צמאה וכמ"ש ראי': ומביא גו'. נכספתי נכסוף מדרגת

דכולא  שמתבונן וכדלעיל יהודא), מדבר שזהו (אף במדבר כ"א בירושלים שאינו צי', בארץ – הכתוב בסיום [והתירוץ יצה"ר) לו שאין
ÓÓ˘קמי' ‡ÏÎ) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות גם  היא שהראי' – להוסיף יש ועוד [.'È˘È¯„ אלי אלק' :
בזה ‡˘Í¯Áאתה וגם דצדיק). בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' צ"ל, כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי': לקמן ועד"ז .(

שהיא ע"ז גם דהראי' להוסיף וכמ"ש‰ÏÂÚ‰יש כו': דנכסוף אהבה לזה:‚Ìעל קודם שמזכיר העבודה על ועלי' –ÙÒÎ‰(הוספה (
נפשי". כלתה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", התיבה גם שמביא מה מובן ה.9.ועפ"ז ב, השירים ג.10.שיר פד, ‰Ú¯˙11.תהלים

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשהיא אמר דלעיל – הסתירה מתורץ "בזה :‰ÏÂÚ‰לויים והרי דכהן, אהבה הוא ÌÈÏÙËעל דכן ומתרץ לכהן.
אלא כו'".˘‰ÌÏÂÚכדלעיל, להתעלות ב.12.צריך יח, מד,13.במדבר ˘ËÈÏ"‡:14.טו.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ומוסיף "מדייק
שהלויים ÂÈ‰Èבזה ÂÈ˘ÎÚ Ï˘ ידעינן שמזה עולם עד ולבנינו לנו אמרה התורה שהרי הקושיא מיישב דבזה וי"ל – דלעתיד כהנים

שאלה ומבאר רפ"ט). יסוה"ת הל' (רמב"ם שינוי בה יהי' לעתיד.ÂÈ˘ÎÚ˘)‡ÏÂשלא כהנים יולדו) (כי יהיו – לויים הם ההוא) בזמן
הלוים יולדו (דלעת"ל א"כ מהוÏ‡·וא"ת בביהמ"ק ‰Â„ÈÁ˘?כהן) עבודתם אופן היינו – תומ"צ (בעניני הלוים – פשוטה וההסברה

מפני היינו וכו') בתפלה מפני˘Ì˙Ó˘ועד"ז – הכהנים ועד"ז וכו'), (גבורה לוי כהן˘Ì˙Ó˘בחי' בפרקין).‡È˘בחי' (כדלעיל החסד
‡·Ï „È˙ÚÏÂ'תהי לוי שבבחי' כהן.ÏÚÓÏ‰הנשמה שבבחי' אדמו"ר ÔÎÏÂמהנשמה כ'"ק של זו הערתו על וכו'". כהן לאב בדוקא יולדו

השאלות  את להלן מביאים אנו השאלות. מלות בין עליהן ענה שליט"א והרבי שונות, שאלות הספר, מחבר ידי על נשאלו, שליט"א,
תהי' שלעתיד על גם זה להקשות שייך הלא ולבנינו", ד"לנו הקושיא בענין מודגשת): (באות שליט"א הרבי ותשובות רגילה) (באות

) שמאי כבית ‰Ï"ההלכה ¯Â‡È·‰ ÏÚ ‡ÏÂ Y ‰˙˘˙ ‡Ï ‰¯Â˙‰„ „ÂÒÈ‰ ÏÚ ‡È˘Â˜ Â‰Ê כבית יהי' למעשה שהפסק הוא בזה שהכוונה ,(
בפועל. בפסק להתקיים סופה וב"ה ב"ש שמחלוקת אומרים ולכן ‡Á¯˙.שמאי, ˜ÂÒÙÏ ÏÂÎÈ Ì„Â˜‰ „"·Ó ÏÂ„‚‰ „"· Y ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ

.'ÂÎÂ ˙˜ÂÏÁÓÏÂ „"·Ï ÏÏÎ ˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Y ÌÈ‰ÎÂ ÌÈÂÏÏ Ú‚Â· Î"‡˘Ó .ÈÓÎ ‰ÎÏ‰ Y ‰"·Â ˘"· ˙˜ÂÏÁÓÏ Ú‚Â· Î"‚ Â‰Ê˘ Ô·ÂÓÂ
זה. להקשות שייך ליטהר שעתיד חי הבעל בענין ‚¯‰.וכן ‰ÏÚÈÂ ÂÓÈÒ ‰˙˘È Ê‡˘ ı¯˙Ó (ÈÈÓ˘Ï ‰˘Ó ˙¯Â˙ 'Ò·) ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ וכן

חידוש  – תצא מאתי חדשה "תורה ג) יג, רבה (ויקרא זה על שנאמר בסנפיריו הבר לשור שוחט שלויתן השחיטה יתיר שהקב"ה במה
‰˜·"‰תורה". Î"˘ÎÂ ,‰¯ÂÓ ‡È· ÂÏÈÙ‡˘ ‰¯Â˙‰ ÔÈ„ È¯‰ Y ‰Ú˘ ˙‡¯Â‰Â .˙Á‡ ÌÚÙ ¯·„ ÏÚ ¯·Â„Ó‰ Ô‡Î ÈÎ Y ‡ÎÈÏ ‡¯˜ÈÚÓ ‡È˘Â˜

.ÈÂÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Ï·‡ ,(‰‡¯Â‰) ˘Â„ÈÁ Y "ÈÂÈ˘" ¯Ó‡ ‡ÏÂ Y "‰¯Â˙ ˘Â„ÈÁ" ˜ÂÈ„‰ Â‰ÊÂ .‰‡Â·‰ ¯Â˜Ó.15.ב יג,

xii` b"k iyiy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ג שישי יום
,140 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äãåáòä øãñ äðäå,`r 'nr cr:ä"á íééçä ééç

áaìð Léà ìk ÷ø ,ázëîa áèéä äæ ïéðò øàáìyiy ± §¨¥¦§¨¤¥¥§¦§¨©¨¦¦§¨
,"al" ly oipr zenilya ea¯ ,ïBáðå,dpiad geka ynzyne §¨

øác ìò ìékNnä,dnkgd geka ynzyn ±øM÷ì ÷éîòîe ©©§¦©¨¨©£¦§©¥
Y 'äa Búðeáúe Bzòc,zrcd geka ynzyneáBè àöîé ©§§¨©¦§¨

BLôða æeðbä øBàå§©¨§©§
íeôì ãç ìk ,úìkNnä©©§¤¤¨©§

déìéc àøeòLcg` lk ± ¦¨¦¥
xeriyd itlely,Lé]¥

ìòtúî Léå 'eë ìòtúî¦§¨¥§¥¦§¨¥
¯ ,['eëlrtzny in yi

in yie ,ef zeppeazdn
zeppeazdn lrtzny
dnec dpi`e ,zxg`
cg`d zelrtzd

,ipyd zelrtzdl¯ ,àèç úàøé úîéã÷ éøçàdligza ©£¥§¦©¦§©¥§
,`hga lykidl cgtd ,`hg z`xi dpyiòøî øeñ úBéäì¦§¥¨

-ñç 'eë "íéìécáî íëéúBðBò" úBéäì àlL úéìëúa§©§¦¤Ÿ¦§£¥¤©§¦¦©
.íBìLågxkdd on ,dad`d zelrtzd ly dxev lka :xnelk ± §¨

"rxn xeq" didiy ick ,`hg z`xi ly dncwd dligz didzy
xiaqn oldl .dad`l ribdl ezexyt`a oi` ± zxg` ;zilkza
dgeka oi` ± ytpd zelk ly dad` idefy oeeikny ,owfd epax
wx jiiy df xac ,ik ± zeevne dxeza 'd zcear oipr z` aiigl
jeza z`vnp dnypdyk
xaecn o`k eli`e ,sebd
awr ,z`vnp eznypy
ly drepza ,ef dad`
xcq ixd ;sebd on d`ivi
dxezd cenila dceard

dad`n zeevnd meiweef
lk ly dzilkz ixdy)
`l ixd `id dcear
m` ik ,dnvr dad`d
`ed (zeevnd meiwae dxezd cenila zeig siqeze `iaz `idy
yg `ed ik ,ytpd zelkn zerpnid ± cala "aey" ly ote`a
m` ik ,ytpd zelk oipra dppi` dpeilrd dpeekdy yibxne
:"`ipz"d oeylae .zeevne dxez miiwze seba didz dnypdy

úëLîpä úBönäå äøBzä ÷ñòa äãBáòä øãñ ,äpäå§¦¥¥¤¨£¨§¥¤©¨§©¦§©¦§¤¤
¯ ,ãáì "áBL" úðéçáa àéä ,Bæ äfò äáäà úðéçaî¦§¦©©£¨©¨¦¦§¦©§©
`idy ,dpeilrd dpeekd z` rval ick ,ytpd zelkn zerpnid

.seba dnypd ze`vnida `wec:äøéöé øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨
áeL Eaì õø íàå"§¦¨¦§
õø íàå" Leøt ,"ãçàì§¤¨¥§¦¨
ú÷eLz àéä ¯ "Eaì¦§¦§©
ììça álaL Lôpä©¤¤¤©¥¤¨¨

¯ ,éðîéäly dnewn ©§¨¦
,ziwl`d ytpd

úøabúnLk,dweyzd ± §¤¦§©¤¤
úèäìúîe úáäìúîe¦§©¤¤¦§©¤¤
úBìk ãò ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©§
CtzLäì ,Lnî Lôpä©¤¤©¨§¦§©¥
éiç äéáà ÷éç ìà¤¥¨¦¨©¥
,àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨
óeba døñànî úàöìå§¨¥¦©£¨¨©
Ba ä÷áãì éîLâå éðôebä©¨¦§©§¦§¨§¨

Y Cøaúém`e" yexit edf ¦§¨¥
izla dad`a ,"dvix" ly drepza `vnp eal ,"jal ux

ytpd zelk icil cr ,zlaben- d"awd mr cg`zdl ±éæà± £©
,"cg`"l aeyl ,"cg`l aey" zeidl jixv f`ìà áéLé úàæŸ¨¦¤

Baìa opeazdl eilry epiide ±-íðBøëæ eðéúBaø øîàî ¦©£©©¥¦§¨
äëøáì16"éç äzà Eçøk ìò" ék ,s` lr ±jpevxy ¦§¨¨¦©¨§£©¨©

la` ,jilr ,ytpd zelk ± miigd jtid `edy dnl md jzweyze
,zeigl ± jilr ,jpevxl cebipaéãk ,BúBéçäì äfä óeba©©¤§©£§¥

éLîäììò ,ähîì àeä-Ceøa íéiçä éiçî íéðBéìò íéiç C §©§¦©¦¤§¦¥©¥©©¦¨§©¨©
¯ ,íéiç úøBz éãémiigd z` mikiynn dxez ici lry §¥©©¦

,dhnl mipeilrdúBéäì¦§
íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦
Cøaúé Búecçàì§©§¦§¨¥

¯ ,éelb úðéçáaenk ¦§¦©¦
mc`d dlbzn dxicay
jk ,`edy enk ezedn lka
mi`xapa ,dhnl mb
zelbzd didz ,mipezgzd
,'d zecg` oipr zzin`
¯ ,ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥
ly dpeekd zilkz idefy
z` zeyrl ,mc`d zcear
± .jxazi el dxicl mlerd
aey :"cg`l aey" edf
,jytp zelkne jzad`n

.mlera 'd zecg` zelbl ick ,"cg`"d liayaáeúkL Bîëe§¤¨
¯ ,"ãçàa ãçà éåäîì" :LBãwä øäfa,cg`a cg` didiy ©Ÿ©©¨§¤¡¥¤¨§¤¨

."àéìbúàc àîìò" úðéçáa äéäé íìòpä ãeçiäL Leøt± ¥¤©¦©¤§¨¦§¤¦§¦©¨§¨§¦§©§¨
zpigaa didi ,"mlrp" `edy cegidy :xnelk .dlebn mler
:epiid "cg`a cg`" .dhnl dlbziy ,"`ilbz`c `nlr"
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øáã ìò ìéëùîä ïåáðå ááìð ùéà ìë ÷ø áúëîá áèéä
æåðâä øåàå áåè àöîé 'äá åúðåáúå åúòã øù÷ì ÷éîòîå
ùé] äéìéã àøåòéù íåôì ãç ìë úìëùîä åùôðá
àèç úàøé úîéã÷ éøçà ['åë ìòôúî ùéå 'åë ìòôúî
íëéúåðåò úåéäì àìù úéìëúá òøî øåñ úåéäì

.å"ç 'åë íéìéãáî

äøåúä ÷ñòá äãåáòä øãñ äðäå
áåù 'éçáá àéä åæ äæò äáäà 'éçáî úëùîðä úåöîäå
'éô ãçàì áåù êáì õø íàå äøéöé øôñá ù"îë ãáì
éðîéä ììçá áìáù ùôðä ú÷åùú àéä êáì õø íàå
ãò ãàî ãàîá úèäìúîå úáäìúîå úøáâúîùë
íééçä ééç äéáà ÷éç ìà êôúùäì ùîî ùôðä úåìë
'úé åá ä÷áãì éîùâå éðôåâä óåâá äøñàîî úàöìå ä"á
óåâá éç äúà ë"ò éë ì"æøàî åáì ìà áéùé úàæ éæà
ä"á íééçä ééçî 'éðåéìò íééç êéùîäì éãë åúåéçäì äæä
åúåãçàì 'éðåúçúá äøéã úåéäì íééç úøåú é"ò äèîì
ãçà éåäîì ÷ä"æá ù"îëå ì"ùîë éåìéâ 'éçáá 'úé
àéìâúàã àîìò 'éçáá äéäé íìòðä ãåçéäù 'éô ãçàá
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כד.16. ד, אבות



סה xii` a"k iying mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dnypa oe`nv xvep ± ziwl`d ytpd lyáeúkL Bîëe7: §¤¨
"éLôð Eì äàîö"8Ck øçàå ,,ytpd dribn ±úðéçáì ¨§¨§©§¦§©©¨¦§¦©

"äáäà úìBç"9¯ ,oe`nvy enk ± dad`n dleg ytpdy ©©£¨
,ileg ly avnl `ian ± ieex izlaäàa Ck øçàå,dnypd ± §©©¨¨¨

,Lnî Lôpä úBìk éãéì¦¥§©¤¤©¨
¯ly drepzd `lely

oldl xaqeiy itk ± "aey"
,dlk ytpd dzid ±Bîk§

áeúkL10äúìk íb" : ¤¨©¨§¨
ïàkî ,äpäå ."éLôð± ©§¦§¦¥¦¨

zexeabd zpigan
dpia" ly zepeilrd

,"d`lirLøL àöé̈¨Ÿ¤
ähîì íéiåläote` ± ©§¦¦§©¨

zpigan `a mield zcear
.efíìBòäL ãéúòìå]§¤¨¦¤¨¨

íä eéäé ¯ älòúé± ¦§©¤¦§¥
,mieldíéðäkä11¯ ,mipdkdy ,zrk `ed avndy itk `ly ©Ÿ£¦

jilr eelie" :aezkk ,mipdkl cala milth mielde ,xwird md
"jezxyie12,mipdkl milth mieldy ,ì"æ é"øàä áúkL Bîëe§¤¨©¨£¦©

"íiålä íéðäkäå" :÷eñt ìò13eéäé åLëò ìL íiåläL ¯ ©¨§©Ÿ£¦©§¦¦¤©§¦¦¤©§¨¦§
ãéúòì íéðäk14äpø ìB÷ íéøäì äúéä íiålä úãBáòå ,[ Ÿ£¦¤¨¦©£©©§¦¦¨§¨§¨¦¦¨

äøéLa ,äãBúå,dta ±¯ ,äøîæå,xiy ilka,äîéòðe ïebða §¨§¦¨§¦§¨§¦§¦¨
¯ly zerepz :zeiktd zerepz izy oebipa opyi ,libxd itky

,cqge dgny ly zerepze dxeabe zexixnàBöø" úðéçáa¦§¦©¨

¯ ,"áBLå`evx" ly dxeva dzidy ,mzcear z`hazn jkay ¨
,dayde dbiqp ± aeye ,ytpd zelke `evx ± "aeyeàéäL¤¦

Bæ äfò äáäà úðéçazpigaa `id ef dad`y ,epcnly itk ± §¦©©£¨©¨
,aeye `evx¯ ,÷æaä ïî àöBiä úáäìLkmitxev eay ilk §©§¤¤©¥¦©¨¨

y`d zadl ea ,adf
daye ,ax wfega zvxet
,"aeye `evx" ± cin

àúéàãkep`y enk ± ¦§¦¨
,mi`vená ÷øt] àøîba©§¨¨¤¤
äâéâçc15.[dpeekdy ± ©£¦¨

zeig iabl aezky dna
`evx zeigde" ycewd
`id ,"wfad d`xnk aeye
,dxen`d y`d enk
wfega zvxet `id dpdy
mb jk ;znlrpe day cine
`id dligzay ,ef dad`a
okn xg`l cin j` ,ytpd zelkae dvixa ,"`evx" ly drepza
aey jal ux m`" "dxivi xtq"a aezky itk ± "aey"d `a
xefge aey ± ytpd zelka "ux" jalyk :`id dpeekdy "cg`l
zelbzd jiyndl ick ,javnl aeye jkn rpnid ,"cg`"l
dpeilrd dpeekdy yibxne yg `ed :xnelk ;mlera 'd zecg`
seba didz dnypdy m` ik ,ytpd zelk ly oipra dppi`
ote`a zewl` mikiynn jk ici lry ,zeevne dxez miiwze

.mlera ,'d zecg` ,"cg`" ly zelbzdd didzyøLôà éàå§¦¤§¨
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íéøîà éèå÷éì
úìåç 'éçáì ë"çàå éùôð êì äàîö ù"îëå ïåàîö éãéì
íâ ù"îë ùîî ùôðä úåìë éãéì äàá ë"çàå äáäà
äèîì íéåìä ùøåù àöé ïàëî äðäå éùôð äúìë
ù"îëå íéðäëä íä åéäé äìòúé íìåòäù ãéúòìå]
åéäé åéùëò ìù íéåìäù íéåìä íéðäëäå ô"ò ì"æ é"øàä
äðéø ìå÷ íéøäì äúéä íéåìä úãåáòå [ãéúòì íéðäë
áåùå àåöø 'éçáá äîéòðå ïåâéðá äøîæå äøéùá äãåúå
÷æáä ïî àöåéä úáäìùë åæ äæò äáäà 'éçá àéäù
äæ ïéðò øàáì øùôà éàå [äâéâçã á"ô] 'îâá àúéàãë
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ב.7. סג, ˘ËÈÏ"‡8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חולת על הול"ל א"כ (2 קמ"ל? דמאי (1 בנפש: צמאון שיש סתם דהראי' "אאפ"ל :
ראי' הול"ל (3 אני", אהבה חולת כי "כמ"ש לי' דסמיך ÈÙÏאה' Ó"Î·דהוצרך וי"ל הנפש. צמאון ע"ד שם שמדבר בתניא Ô‡Îזה

‡˜Â„ בארץ הייתה לא וגם ממש, ממעל אלק' חלק היא למטה בהיותה שגם נה"ב) או האדם בכללות (ולא בנה"א שהמדובר כיון לראי'
כו' שמתבונן בדרגא הוא כ"א בע"ת, (כבפ"ז) נה"א ˘ÚÓÏ'צי' – (דדוד נפשי לך צמאה וכמ"ש ראי': ומביא גו'. נכספתי נכסוף מדרגת

דכולא  שמתבונן וכדלעיל יהודא), מדבר שזהו (אף במדבר כ"א בירושלים שאינו צי', בארץ – הכתוב בסיום [והתירוץ יצה"ר) לו שאין
ÓÓ˘קמי' ‡ÏÎ) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות גם  היא שהראי' – להוסיף יש ועוד [.'È˘È¯„ אלי אלק' :
בזה ‡˘Í¯Áאתה וגם דצדיק). בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' צ"ל, כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי': לקמן ועד"ז .(

שהיא ע"ז גם דהראי' להוסיף וכמ"ש‰ÏÂÚ‰יש כו': דנכסוף אהבה לזה:‚Ìעל קודם שמזכיר העבודה על ועלי' –ÙÒÎ‰(הוספה (
נפשי". כלתה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", התיבה גם שמביא מה מובן ה.9.ועפ"ז ב, השירים ג.10.שיר פד, ‰Ú¯˙11.תהלים

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשהיא אמר דלעיל – הסתירה מתורץ "בזה :‰ÏÂÚ‰לויים והרי דכהן, אהבה הוא ÌÈÏÙËעל דכן ומתרץ לכהן.
אלא כו'".˘‰ÌÏÂÚכדלעיל, להתעלות ב.12.צריך יח, מד,13.במדבר ˘ËÈÏ"‡:14.טו.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ומוסיף "מדייק
שהלויים ÂÈ‰Èבזה ÂÈ˘ÎÚ Ï˘ ידעינן שמזה עולם עד ולבנינו לנו אמרה התורה שהרי הקושיא מיישב דבזה וי"ל – דלעתיד כהנים

שאלה ומבאר רפ"ט). יסוה"ת הל' (רמב"ם שינוי בה יהי' לעתיד.ÂÈ˘ÎÚ˘)‡ÏÂשלא כהנים יולדו) (כי יהיו – לויים הם ההוא) בזמן
הלוים יולדו (דלעת"ל א"כ מהוÏ‡·וא"ת בביהמ"ק ‰Â„ÈÁ˘?כהן) עבודתם אופן היינו – תומ"צ (בעניני הלוים – פשוטה וההסברה

מפני היינו וכו') בתפלה מפני˘Ì˙Ó˘ועד"ז – הכהנים ועד"ז וכו'), (גבורה לוי כהן˘Ì˙Ó˘בחי' בפרקין).‡È˘בחי' (כדלעיל החסד
‡·Ï „È˙ÚÏÂ'תהי לוי שבבחי' כהן.ÏÚÓÏ‰הנשמה שבבחי' אדמו"ר ÔÎÏÂמהנשמה כ'"ק של זו הערתו על וכו'". כהן לאב בדוקא יולדו

השאלות  את להלן מביאים אנו השאלות. מלות בין עליהן ענה שליט"א והרבי שונות, שאלות הספר, מחבר ידי על נשאלו, שליט"א,
תהי' שלעתיד על גם זה להקשות שייך הלא ולבנינו", ד"לנו הקושיא בענין מודגשת): (באות שליט"א הרבי ותשובות רגילה) (באות

) שמאי כבית ‰Ï"ההלכה ¯Â‡È·‰ ÏÚ ‡ÏÂ Y ‰˙˘˙ ‡Ï ‰¯Â˙‰„ „ÂÒÈ‰ ÏÚ ‡È˘Â˜ Â‰Ê כבית יהי' למעשה שהפסק הוא בזה שהכוונה ,(
בפועל. בפסק להתקיים סופה וב"ה ב"ש שמחלוקת אומרים ולכן ‡Á¯˙.שמאי, ˜ÂÒÙÏ ÏÂÎÈ Ì„Â˜‰ „"·Ó ÏÂ„‚‰ „"· Y ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ

.'ÂÎÂ ˙˜ÂÏÁÓÏÂ „"·Ï ÏÏÎ ˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Y ÌÈ‰ÎÂ ÌÈÂÏÏ Ú‚Â· Î"‡˘Ó .ÈÓÎ ‰ÎÏ‰ Y ‰"·Â ˘"· ˙˜ÂÏÁÓÏ Ú‚Â· Î"‚ Â‰Ê˘ Ô·ÂÓÂ
זה. להקשות שייך ליטהר שעתיד חי הבעל בענין ‚¯‰.וכן ‰ÏÚÈÂ ÂÓÈÒ ‰˙˘È Ê‡˘ ı¯˙Ó (ÈÈÓ˘Ï ‰˘Ó ˙¯Â˙ 'Ò·) ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ וכן

חידוש  – תצא מאתי חדשה "תורה ג) יג, רבה (ויקרא זה על שנאמר בסנפיריו הבר לשור שוחט שלויתן השחיטה יתיר שהקב"ה במה
‰˜·"‰תורה". Î"˘ÎÂ ,‰¯ÂÓ ‡È· ÂÏÈÙ‡˘ ‰¯Â˙‰ ÔÈ„ È¯‰ Y ‰Ú˘ ˙‡¯Â‰Â .˙Á‡ ÌÚÙ ¯·„ ÏÚ ¯·Â„Ó‰ Ô‡Î ÈÎ Y ‡ÎÈÏ ‡¯˜ÈÚÓ ‡È˘Â˜

.ÈÂÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Ï·‡ ,(‰‡¯Â‰) ˘Â„ÈÁ Y "ÈÂÈ˘" ¯Ó‡ ‡ÏÂ Y "‰¯Â˙ ˘Â„ÈÁ" ˜ÂÈ„‰ Â‰ÊÂ .‰‡Â·‰ ¯Â˜Ó.15.ב יג,

xii` b"k iyiy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ג שישי יום
,140 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äãåáòä øãñ äðäå,`r 'nr cr:ä"á íééçä ééç

áaìð Léà ìk ÷ø ,ázëîa áèéä äæ ïéðò øàáìyiy ± §¨¥¦§¨¤¥¥§¦§¨©¨¦¦§¨
,"al" ly oipr zenilya ea¯ ,ïBáðå,dpiad geka ynzyne §¨

øác ìò ìékNnä,dnkgd geka ynzyn ±øM÷ì ÷éîòîe ©©§¦©¨¨©£¦§©¥
Y 'äa Búðeáúe Bzòc,zrcd geka ynzyneáBè àöîé ©§§¨©¦§¨

BLôða æeðbä øBàå§©¨§©§
íeôì ãç ìk ,úìkNnä©©§¤¤¨©§

déìéc àøeòLcg` lk ± ¦¨¦¥
xeriyd itlely,Lé]¥

ìòtúî Léå 'eë ìòtúî¦§¨¥§¥¦§¨¥
¯ ,['eëlrtzny in yi

in yie ,ef zeppeazdn
zeppeazdn lrtzny
dnec dpi`e ,zxg`
cg`d zelrtzd

,ipyd zelrtzdl¯ ,àèç úàøé úîéã÷ éøçàdligza ©£¥§¦©¦§©¥§
,`hga lykidl cgtd ,`hg z`xi dpyiòøî øeñ úBéäì¦§¥¨

-ñç 'eë "íéìécáî íëéúBðBò" úBéäì àlL úéìëúa§©§¦¤Ÿ¦§£¥¤©§¦¦©
.íBìLågxkdd on ,dad`d zelrtzd ly dxev lka :xnelk ± §¨

"rxn xeq" didiy ick ,`hg z`xi ly dncwd dligz didzy
xiaqn oldl .dad`l ribdl ezexyt`a oi` ± zxg` ;zilkza
dgeka oi` ± ytpd zelk ly dad` idefy oeeikny ,owfd epax
wx jiiy df xac ,ik ± zeevne dxeza 'd zcear oipr z` aiigl
jeza z`vnp dnypdyk
xaecn o`k eli`e ,sebd
awr ,z`vnp eznypy
ly drepza ,ef dad`
xcq ixd ;sebd on d`ivi
dxezd cenila dceard

dad`n zeevnd meiweef
lk ly dzilkz ixdy)
`l ixd `id dcear
m` ik ,dnvr dad`d
`ed (zeevnd meiwae dxezd cenila zeig siqeze `iaz `idy
yg `ed ik ,ytpd zelkn zerpnid ± cala "aey" ly ote`a
m` ik ,ytpd zelk oipra dppi` dpeilrd dpeekdy yibxne
:"`ipz"d oeylae .zeevne dxez miiwze seba didz dnypdy

úëLîpä úBönäå äøBzä ÷ñòa äãBáòä øãñ ,äpäå§¦¥¥¤¨£¨§¥¤©¨§©¦§©¦§¤¤
¯ ,ãáì "áBL" úðéçáa àéä ,Bæ äfò äáäà úðéçaî¦§¦©©£¨©¨¦¦§¦©§©
`idy ,dpeilrd dpeekd z` rval ick ,ytpd zelkn zerpnid

.seba dnypd ze`vnida `wec:äøéöé øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨
áeL Eaì õø íàå"§¦¨¦§
õø íàå" Leøt ,"ãçàì§¤¨¥§¦¨
ú÷eLz àéä ¯ "Eaì¦§¦§©
ììça álaL Lôpä©¤¤¤©¥¤¨¨

¯ ,éðîéäly dnewn ©§¨¦
,ziwl`d ytpd

úøabúnLk,dweyzd ± §¤¦§©¤¤
úèäìúîe úáäìúîe¦§©¤¤¦§©¤¤
úBìk ãò ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©§
CtzLäì ,Lnî Lôpä©¤¤©¨§¦§©¥
éiç äéáà ÷éç ìà¤¥¨¦¨©¥
,àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨
óeba døñànî úàöìå§¨¥¦©£¨¨©
Ba ä÷áãì éîLâå éðôebä©¨¦§©§¦§¨§¨

Y Cøaúém`e" yexit edf ¦§¨¥
izla dad`a ,"dvix" ly drepza `vnp eal ,"jal ux

ytpd zelk icil cr ,zlaben- d"awd mr cg`zdl ±éæà± £©
,"cg`"l aeyl ,"cg`l aey" zeidl jixv f`ìà áéLé úàæŸ¨¦¤

Baìa opeazdl eilry epiide ±-íðBøëæ eðéúBaø øîàî ¦©£©©¥¦§¨
äëøáì16"éç äzà Eçøk ìò" ék ,s` lr ±jpevxy ¦§¨¨¦©¨§£©¨©

la` ,jilr ,ytpd zelk ± miigd jtid `edy dnl md jzweyze
,zeigl ± jilr ,jpevxl cebipaéãk ,BúBéçäì äfä óeba©©¤§©£§¥

éLîäììò ,ähîì àeä-Ceøa íéiçä éiçî íéðBéìò íéiç C §©§¦©¦¤§¦¥©¥©©¦¨§©¨©
¯ ,íéiç úøBz éãémiigd z` mikiynn dxez ici lry §¥©©¦

,dhnl mipeilrdúBéäì¦§
íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦
Cøaúé Búecçàì§©§¦§¨¥

¯ ,éelb úðéçáaenk ¦§¦©¦
mc`d dlbzn dxicay
jk ,`edy enk ezedn lka
mi`xapa ,dhnl mb
zelbzd didz ,mipezgzd
,'d zecg` oipr zzin`
¯ ,ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥
ly dpeekd zilkz idefy
z` zeyrl ,mc`d zcear
± .jxazi el dxicl mlerd
aey :"cg`l aey" edf
,jytp zelkne jzad`n

.mlera 'd zecg` zelbl ick ,"cg`"d liayaáeúkL Bîëe§¤¨
¯ ,"ãçàa ãçà éåäîì" :LBãwä øäfa,cg`a cg` didiy ©Ÿ©©¨§¤¡¥¤¨§¤¨

."àéìbúàc àîìò" úðéçáa äéäé íìòpä ãeçiäL Leøt± ¥¤©¦©¤§¨¦§¤¦§¦©¨§¨§¦§©§¨
zpigaa didi ,"mlrp" `edy cegidy :xnelk .dlebn mler
:epiid "cg`a cg`" .dhnl dlbziy ,"`ilbz`c `nlr"

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øáã ìò ìéëùîä ïåáðå ááìð ùéà ìë ÷ø áúëîá áèéä
æåðâä øåàå áåè àöîé 'äá åúðåáúå åúòã øù÷ì ÷éîòîå
ùé] äéìéã àøåòéù íåôì ãç ìë úìëùîä åùôðá
àèç úàøé úîéã÷ éøçà ['åë ìòôúî ùéå 'åë ìòôúî
íëéúåðåò úåéäì àìù úéìëúá òøî øåñ úåéäì

.å"ç 'åë íéìéãáî

äøåúä ÷ñòá äãåáòä øãñ äðäå
áåù 'éçáá àéä åæ äæò äáäà 'éçáî úëùîðä úåöîäå
'éô ãçàì áåù êáì õø íàå äøéöé øôñá ù"îë ãáì
éðîéä ììçá áìáù ùôðä ú÷åùú àéä êáì õø íàå
ãò ãàî ãàîá úèäìúîå úáäìúîå úøáâúîùë
íééçä ééç äéáà ÷éç ìà êôúùäì ùîî ùôðä úåìë
'úé åá ä÷áãì éîùâå éðôåâä óåâá äøñàîî úàöìå ä"á
óåâá éç äúà ë"ò éë ì"æøàî åáì ìà áéùé úàæ éæà
ä"á íééçä ééçî 'éðåéìò íééç êéùîäì éãë åúåéçäì äæä
åúåãçàì 'éðåúçúá äøéã úåéäì íééç úøåú é"ò äèîì
ãçà éåäîì ÷ä"æá ù"îëå ì"ùîë éåìéâ 'éçáá 'úé
àéìâúàã àîìò 'éçáá äéäé íìòðä ãåçéäù 'éô ãçàá
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כד.16. ד, אבות



`xiiסו c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ד קודש שבת יום
,`r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúì äðäå .àð ÷øô,142 'nr cr:[ì"ðë åúãìåúá

"zecg`"a dlbzi ,xzei dpeilr dbixcne mler ly "cg`"dy
.xzei mipezgzd dbixcnde mlerd lyäëì" :íéøîBàL äæå§¤¤§¦§¨

."'eëå éãBcytpd zelk ± "dlk" z`xwly ,"dlk z`xwl ± ¦§
± "icec"n dkynde dkild ± "icec dkl" didi ,ef dad`ay

.dhnl zewl` jiyndl
øîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨
Eçøk ìò" :äëøáì¦§¨¨©¨§£
Eçøk ìòå ,éç äzà©¨©§©¨§£

¯ ,"'eë± "zn dz`
mc` :`id ,"ig dz`" jgxk lr xn`nn 'd zceara d`xedd

vx el didiy jixv,ytpd zelkl ,miigdn jtidl dweyze oe
jci`n :epevx cbpk ,egxk lra ea zeidl mikixv seba miigde
oevxdy ,`vei ("zn dz` jgxk lr") ipyd xn`ndn ,`qib
,miigdn jtidd eli`e .miiga zeidl - zeidl mikixv dweyzde
jk m`e .egxk lra ,epevx cbpk elv` zeidl jixv ± ytpd zelk

,ipyl cg` xn`n oia dxizq zniiwy ixd ±éà àlàåäéäé C §¤¨¥¦§¤
BðBöøepevx didi z`f lka cvik ±?epaei ,epcnl xaky itk j` §

efk dlecb dad`l ribdl lczydl mc`d lr dligza :mixacd

,"egxk lra" elv` eidi miigdye ,ytpd zelk icil cr ,d"awdl
'd zecg`e zewl` jiyndl ,oeilrd oevxd z` rval ick ,wx
xak `edyk ,okn xg`l ,eli`e ."ig dz` jgxk lr" edfe .mlera
drepzd z` eaxwa xevil aey eilr ,"aey" ly drepza `vnp
dad` lye "`evx" ly
lr ,oky .ytpd zelk ly
jiynn `ed jk ici
dpeilr dbixcn ,"aey"a
iptn mb oke ,xzei
ly avna ezeiday
okle ± mleray mizegpd mipiprl jynp zeidl lelr `ed ,"aey"
jgxk lra" ± "`evx" ly drepzd z` aey eaxwa xxerl eilr
epevx cbpk ,ytpd zelk icil cr dad` eaxwa xxerl :"zn dz`

.ytpd zelkn jtidl ,"aey" ly drepza `edy ,igkepdBîëe§
Eçøk ìò" :Bæ äðLî ìò úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥©£¦©¦§¨©¨§£

:àeä-Ceøa íéiçä éiç úøæòa ,"éç äzàdrya :xnelk ©¨©§¤§©©¥©©¦¨
`ed ,ytpd zelk ly dad`e "`evx" ly drepza cner `edy
ick ,sebd jeza zeigl ,"ig" didiy ,epevx cbpk ,ekeza xxern

dhnl miigd iig ly miigd z` jiyndl17.

.àð ÷øtc`n xacd jil` aexw ik" weqta "ezeyrl" dlnd zxaqdl ¤¤
,rnyn ± "ezeyrl"a miizqn weqtdy oeeikny ,"ezeyrl jaalae jita

owfd epax lgd ± zeiyrn zeevn miiwl ,"ezeyrl" ± `id ,lkd zilkzy

ly ezcear zilkze zelylzydd xcq lk zilkzy ,d"l wxta xiaqdl

el dxicl mlerd z` zeyrl ,mlera zewl` jiyndl :`id ± icedi

;jxazi

xeq`y ,(wla zyxt) "xdef"a "`wepi"d ixac z` owfd epax `iad jk lre

lr dxey dpikyd xe`y iptn ,y`x ieliba zen` rax` zkll icedil

"ony"l wewf ,ey`x lr dxeyd dpikyd xe`y zrcl icedi lrye ,ey`x

"dlizt"d `ed icedi ly eteby ,xiaqde ,mda fg`ii xe`dy ,"dlizt"le

ly miaehd eiyrn ± "oiah o`caer" `ed ,xe`l "ony"de ,dpikyd xe`l

xeza miaeh miyrnl wwcfdl mikixv recn ,xiaqn owfd epaxe .icedi

ziwl`d ytpd ,dnvr dnypd jkl dwitqn `le ,dpikyd xe`l "ony"

`id ,xenb wicv ly elit` ,dnypd ik ± lrnn dwl` wlg `idy

xac didzy ,'d xe`l ze`ivna dlha dppi`e ,`idy efi` "ze`ivn"

,dpikyd xe`l "ony"k ynyl dleki `id oi` ,okle .'d xe` mr cg`

epevx ody ,`wec zeiyrn zeevn ,eli`e ;xe`l ixnbl jtdp onyde zeid

zeevn `wec okl ± ez` cg` xac ixd md eznkge epevxe ,d"awd ly

lr "dxey"d dpikyd xe`l "ony"k ynyl mileki miaeh miyrne

lr xe`d jynp dxez ici lry ,owfd epax xiaqd ,okn xg`l .ey`x

micg`zne 'd xe`a millkpd ,xeaice daygn ,diyeal ipy lre dnypd

lr mb dpikyd z`xyde xe`d z` jiyndl ick ,j` .xenb cegia ez`

leki mc`y ,`wec zeiyrn zeevnl miwwfp ± sebd lre zipeigd ytpd

,owfd epax xiaqn ,okn xg`l .zipeigd eytpe eteb zervn`a wx oniiwl

jiyndl ick ± zelylzydd xcq lk zilkz od od zeiyrnd zeevndy

icky ,zeevnd zpeek oipr xiaqn `ed ,jkl jyndae .mlera zewl`

ici lr `a df ,dnypae zeiga ,irack dpyriz zeiyrnd zeevndy

z`xia mipeyd mipte`d epiiva ,'d zad`e 'd z`xi ici lr ,"dpeek"d

micner ep` eze` ,`"p wxta .zeevn miiwl icedi leki mda ,'d zad`e

epxkfdy "`wepi"d oeyl z` ,xe`ia ztqezae owfd epax xiaqn ,cenll

± onyl wewf dpikyd xe`y ± "`gynl jxhvi` `xedp `edd"y ,lirl

,"`wepi"d xne` o`k eli`e ,"dnkg"l "ony" fnxn mewn lkay :epiiva

.zeiyrn zeevn ,xnelk ,miaeh miyrn ,"oiah o`caer oepi`" ± "ony"y

?dnkg zpigal fnxnd "ony" oial zeiyrn zeevn oia yi zekiiy efi`

,miiqie ,dpikyd z`xyd oipr owfd epax yxti ,z`f xiaqdl ick

aen oklye ,"dnkg"n ze`a zeiyrn zeevnyod zeiyrn zeevn recn o

ly eteb `ed ,"dlizt"a fg`idl ick ,el wewf dpikyd xe`y "ony"d
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íéøîà éèå÷éì
ë"òå éç äúà ë"ò ì"æøàî ïáåé äæáå 'åëå éãåã äëì ù"æå
ìò úåëéøàá à"îá ù"îëå åðåöø äéäé êéà àìàå 'åëå

:ä"á íééçä ééç úøæòá éç äúà ë"ò åæ äðùî

1

2

3

.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ד"ה וראה ב). (כה, שם תו"א על מיוסד פ"ד ויקח ד"ה וישלח תו"ח וטעם: בכ"ז קצת "ביאור :
ואילך". 25 ע' תרמ"ט מות אחרי

xii` c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì øeàa úôñBúì ,äpäå¯ ,ìéòìc à÷eðiä ïBL± d"l wxta §¦¥§¤¤¥§©¨¨¦§¥
o`caer" `ede "ony"l wewf ,icedi lr dxeyd dpikyd xe`y
yi zekiiy efi` ,oaen `l dxe`kle ± miaeh miyrn ,"oiah

- ?dnkg `edy onyl ± miaeh miyrnléøöälçz øàáì C ¨¦§¨¥§¦¨
ïéðò úö÷ ïéáäì§¨¦§¨¦§©
äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨
úéáa äøBL äúéäL¤¨§¨¨§¥

¯ ,íéLãw éLã÷iycw"a ¨§¥¨¨¦
,ixd dzid "miycw
okly ,"dpikyd z`xyd"
zekld zeniiw eid
zexeyw eidy zecgein
myy iptn ,miycw iycwa
,dpikyd z`xyd dzid

íB÷î ìk ïëå± §¥¨§
ea yiy mixne`y
äî ¯ äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨¨

?Bðéðòoiprd edn ± ¦§¨
cgein ote`a mipiivny

?dpikyd z`xyd dpyi cgeina eilry mixne`e miieqn mewn
!"dépî éeðt øúà úéì"å ,"BãBák õøàä ìë àìî" àìä± £Ÿ§Ÿ¨¨¨¤§§¥£©¨¦¥

`wecy ,mixne` ,`eti` ,cvik .jxazi epnn iepty mewn oi`
aeze`d"awd ixd ,dpikyd z`xyd dpyi ± miieqn mewn

z`xyd ly dpipry ,oldl owfd epax xiaqi ?mewn lka `vnp
z`xwpd zewl`d zbixcn ly zelbzdd `ed dpikyd
z`f lka ,mewn lka `vnp d"awdy zexnl ,oky ;"dpiky"
,eli`e ;zelbzd ly `le ,mlrd ly ote`a `id eze`vnid
`id dpikyd mewn eze`ay :drnyn ,dpikyd z`xyd

.zelbzda¯ :áéúëãk ,ïéðòä Càaezky enk1:éøNaîe" ©¨¦§¨§¦§¦¦§¨¦
¯ ,"dBìà äæçàleki `ed ,etebae eytpa d`ex mc`y dnn ¤¡¤¡©

- mlerae zewl`a md mixacd ji` oiadlúîLpL BîkL¤§¤¦§©
íãàä2ç"îø ìk äàlîî àéä,248 ±BLàøî óebä éøáà ¨¨¨¦§©§¨¨§¨¥§¥©¥Ÿ

,eteba xzeia oeilrd wlgd ±¯ ,Bìâø ãòåmipezgzd mixa`d §©©§
:xnelk ,dnypd d`lnn elld mixa`d lk z` ± eteba xzeia
cg` xa` s` miiw `le ,dl`d mixa`d lka z`vnp dnypd

,eze` `lnz `l dnypdy ,sebdn wlg e`øwò ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¦©
dðkLî,zeinipta ±dúàøLäå,siwn ote`a ±,Bçîa àéä ¦§¨¨§©§¨¨¨¦§Ÿ

¯ ,íéøáàä ìëì úèMtúî çnäîeitl ,oky ;deey ote`a ¥©Ÿ©¦§©¤¤§¨¨¥¨¦
`"hily x"enc` w"k zrc3`id ,dnypd zehytzda dpeekd ,

lk ixd ,"miig" ly oiprae ;dpnn miig mixa`dy zeigd oipr
dnypdn hytzne jynpd cg` oipr edf .mieey mixa`d

ly oipr `ede ,mixa`l genayxe`"migwel" sqep xac .
:genay dnypdn mixa`däpnî ìa÷î øáà ìëå,dnypdn ± §¨¥¨§©¥¦¤¨

ly mipey mibeq¯ ,Búðeëúe Bâæî éôì Bì éeàøä çëå úeiç©§Ÿ©¨¨§¦¦§§¨
,xa`d ly`le4gekdn dpey cg` xa`a gekdy) miepiydy

d`xpd oeebd enk ,envr xa`d ici lr mixvep (ipy xa`ay
,`l` ± dreav zikekf ly ilka mi`vnp mdyk mina
xa`d jyen dligzkln
on gekd z` envrl
renyl e` ze`xl ,ytpd
:"`ipz"d oeylae .'eke

ïéòädnypd on zlawn ± ¨©¦
,geke zeig¯ ,úBàøìgek ¦§

m`zda `ed di`xd
xneg ly ezpekze ebfnl
xack `edy ,oird
,di`xl lbeqnd ,yheln

ïæàäåzeig zlawn ± §¨Ÿ¤
gekeìätäå ,òîL ¦§Ÿ©§©¤

Cìäì íéìâøäå ,øaãì5, §©¥§¨©§©¦©£Ÿ
¯mixa`dn cg` lk

,ezpekze ebfn itl lawn
.gena dligza dlbzne "dxey"d dnypd on gekde zeigd z`
ìëå íéøáà ç"îøa ìòôpä ìk Lébøî çnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©©§¦¨©¦§¨¦§¨¥¨¦§¨

.íúBà úBøBwämc`d yibxn ± mixa`a dxew xy` lk ± ©¨
dxewne dnewn xwir `vnp genay iptn ± ?dnl jk lke ,egena
xewnae ,(mixa`d lkl zeigd zhytzn myne) zeigd ly

] .epnn zhytznd zeiga dyrpd lk ybxenx"enc` w"k zxrd
`"hilymiwlegn zegkd eid `l m`ae" :r"vncvn wx `"k)

if` (dreav zikekf i"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d
mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk`liepiy 'id

oeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxdaelryodn xak
iepiy oi` ± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl
xa`da iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd oia

ea jynpy gkdadpwp(ilk de`yry sqk zkizg enke) gkda
xcba dpi` genay dnypd m`a ,gendl dleryk ezybxd

zewlgzdllkda 'idz `l ixd ,(da dlelky ote`a `l mb)
± 'eke ofe`a e` oira lrtpe dxewd zybxd oia iepiye zewlgzd

cery xnel gixkn l"pdae .zilkza dheyt `idy oeikmcew
dzre .f"nf mipeyn zegkd ± mixa`a n"eta dnypdn jynpy
ick ."zewlgzde iepiyd ligzn dnypdc "mewn" dfi`a yxtn
ixe`ia z` oiadl cgeinae ,epcnly mixacd zpad lr lwdl
zeige xe`a mipipr ipy :dxvw dncwd zyxcp ± `"hily iaxd
.dnypdn ig elek sebdy ± miig ± zeigd oipr (` :sebay ytpd

epi` y`xd .edpynl cg` xa` oia lcad oi` ± ef dpiganexzei
dpi` lbxde ,ig xy`nzegtlr ,sebd lk .ig xy`nlkeixa`
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àð ÷øôà÷åðéä ïåùì øåàéá úôñåúì

ïéáäì äìçú øàáì êéøö ìéòìã
úéáá äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä ïéðò úö÷
àìä åðééðò äî äðéëùä úàøùä íå÷î ìë ïëå ÷"÷
ïéðòä êà .äéðéî éåðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî
íãàä úîùðù åîëù äåìà äæçà éøùáîå áéúëãë
åìâø ãòå åùàøî óåâä éøáà ç"îø ìë äàìîî àéä
çåîäîå åçåîá àéä äúàøùäå äðëùî ø÷éò ë"ôòàå
úåéç äðîî ìá÷î øáà ìëå íéøáàä ìëì úèùôúî
ïæàäå úåàøì ïéòä åúðåëúå åâæî éôì åì éåàøä çëå
ùåçá äàøðë êåìäì íéìâøäå øáãì äôäå òåîùì
úåøå÷ä ìëå íéøáà ç"îøá ìòôðä ìë ùéâøî çåîáù
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כו.1. יט, ˘ËÈÏ"‡2.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï· ומהמוח' " :
שהיא מה – האברים' לכל חיים.·˘Â‰מתפשטת שהם מה האברים, ממנה...'".‡Â¯בכל מקבל אבר 'וכל – ענין ועוד ..4˜"Î ÔÂ˘Ï·
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סז xii` c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ד קודש שבת יום
,`r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúì äðäå .àð ÷øô,142 'nr cr:[ì"ðë åúãìåúá

"zecg`"a dlbzi ,xzei dpeilr dbixcne mler ly "cg`"dy
.xzei mipezgzd dbixcnde mlerd lyäëì" :íéøîBàL äæå§¤¤§¦§¨

."'eëå éãBcytpd zelk ± "dlk" z`xwly ,"dlk z`xwl ± ¦§
± "icec"n dkynde dkild ± "icec dkl" didi ,ef dad`ay

.dhnl zewl` jiyndl
øîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨
Eçøk ìò" :äëøáì¦§¨¨©¨§£
Eçøk ìòå ,éç äzà©¨©§©¨§£

¯ ,"'eë± "zn dz`
mc` :`id ,"ig dz`" jgxk lr xn`nn 'd zceara d`xedd

vx el didiy jixv,ytpd zelkl ,miigdn jtidl dweyze oe
jci`n :epevx cbpk ,egxk lra ea zeidl mikixv seba miigde
oevxdy ,`vei ("zn dz` jgxk lr") ipyd xn`ndn ,`qib
,miigdn jtidd eli`e .miiga zeidl - zeidl mikixv dweyzde
jk m`e .egxk lra ,epevx cbpk elv` zeidl jixv ± ytpd zelk

,ipyl cg` xn`n oia dxizq zniiwy ixd ±éà àlàåäéäé C §¤¨¥¦§¤
BðBöøepevx didi z`f lka cvik ±?epaei ,epcnl xaky itk j` §

efk dlecb dad`l ribdl lczydl mc`d lr dligza :mixacd

,"egxk lra" elv` eidi miigdye ,ytpd zelk icil cr ,d"awdl
'd zecg`e zewl` jiyndl ,oeilrd oevxd z` rval ick ,wx
xak `edyk ,okn xg`l ,eli`e ."ig dz` jgxk lr" edfe .mlera
drepzd z` eaxwa xevil aey eilr ,"aey" ly drepza `vnp
dad` lye "`evx" ly
lr ,oky .ytpd zelk ly
jiynn `ed jk ici
dpeilr dbixcn ,"aey"a
iptn mb oke ,xzei
ly avna ezeiday
okle ± mleray mizegpd mipiprl jynp zeidl lelr `ed ,"aey"
jgxk lra" ± "`evx" ly drepzd z` aey eaxwa xxerl eilr
epevx cbpk ,ytpd zelk icil cr dad` eaxwa xxerl :"zn dz`

.ytpd zelkn jtidl ,"aey" ly drepza `edy ,igkepdBîëe§
Eçøk ìò" :Bæ äðLî ìò úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥©£¦©¦§¨©¨§£

:àeä-Ceøa íéiçä éiç úøæòa ,"éç äzàdrya :xnelk ©¨©§¤§©©¥©©¦¨
`ed ,ytpd zelk ly dad`e "`evx" ly drepza cner `edy
ick ,sebd jeza zeigl ,"ig" didiy ,epevx cbpk ,ekeza xxern

dhnl miigd iig ly miigd z` jiyndl17.

.àð ÷øtc`n xacd jil` aexw ik" weqta "ezeyrl" dlnd zxaqdl ¤¤
,rnyn ± "ezeyrl"a miizqn weqtdy oeeikny ,"ezeyrl jaalae jita

owfd epax lgd ± zeiyrn zeevn miiwl ,"ezeyrl" ± `id ,lkd zilkzy

ly ezcear zilkze zelylzydd xcq lk zilkzy ,d"l wxta xiaqdl

el dxicl mlerd z` zeyrl ,mlera zewl` jiyndl :`id ± icedi

;jxazi

xeq`y ,(wla zyxt) "xdef"a "`wepi"d ixac z` owfd epax `iad jk lre

lr dxey dpikyd xe`y iptn ,y`x ieliba zen` rax` zkll icedil

"ony"l wewf ,ey`x lr dxeyd dpikyd xe`y zrcl icedi lrye ,ey`x

"dlizt"d `ed icedi ly eteby ,xiaqde ,mda fg`ii xe`dy ,"dlizt"le

ly miaehd eiyrn ± "oiah o`caer" `ed ,xe`l "ony"de ,dpikyd xe`l

xeza miaeh miyrnl wwcfdl mikixv recn ,xiaqn owfd epaxe .icedi

ziwl`d ytpd ,dnvr dnypd jkl dwitqn `le ,dpikyd xe`l "ony"

`id ,xenb wicv ly elit` ,dnypd ik ± lrnn dwl` wlg `idy

xac didzy ,'d xe`l ze`ivna dlha dppi`e ,`idy efi` "ze`ivn"

,dpikyd xe`l "ony"k ynyl dleki `id oi` ,okle .'d xe` mr cg`

epevx ody ,`wec zeiyrn zeevn ,eli`e ;xe`l ixnbl jtdp onyde zeid

zeevn `wec okl ± ez` cg` xac ixd md eznkge epevxe ,d"awd ly

lr "dxey"d dpikyd xe`l "ony"k ynyl mileki miaeh miyrne

lr xe`d jynp dxez ici lry ,owfd epax xiaqd ,okn xg`l .ey`x

micg`zne 'd xe`a millkpd ,xeaice daygn ,diyeal ipy lre dnypd

lr mb dpikyd z`xyde xe`d z` jiyndl ick ,j` .xenb cegia ez`

leki mc`y ,`wec zeiyrn zeevnl miwwfp ± sebd lre zipeigd ytpd

,owfd epax xiaqn ,okn xg`l .zipeigd eytpe eteb zervn`a wx oniiwl

jiyndl ick ± zelylzydd xcq lk zilkz od od zeiyrnd zeevndy

icky ,zeevnd zpeek oipr xiaqn `ed ,jkl jyndae .mlera zewl`

ici lr `a df ,dnypae zeiga ,irack dpyriz zeiyrnd zeevndy

z`xia mipeyd mipte`d epiiva ,'d zad`e 'd z`xi ici lr ,"dpeek"d

micner ep` eze` ,`"p wxta .zeevn miiwl icedi leki mda ,'d zad`e

epxkfdy "`wepi"d oeyl z` ,xe`ia ztqezae owfd epax xiaqn ,cenll

± onyl wewf dpikyd xe`y ± "`gynl jxhvi` `xedp `edd"y ,lirl

,"`wepi"d xne` o`k eli`e ,"dnkg"l "ony" fnxn mewn lkay :epiiva

.zeiyrn zeevn ,xnelk ,miaeh miyrn ,"oiah o`caer oepi`" ± "ony"y

?dnkg zpigal fnxnd "ony" oial zeiyrn zeevn oia yi zekiiy efi`

,miiqie ,dpikyd z`xyd oipr owfd epax yxti ,z`f xiaqdl ick

aen oklye ,"dnkg"n ze`a zeiyrn zeevnyod zeiyrn zeevn recn o

ly eteb `ed ,"dlizt"a fg`idl ick ,el wewf dpikyd xe`y "ony"d
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íéøîà éèå÷éì
ë"òå éç äúà ë"ò ì"æøàî ïáåé äæáå 'åëå éãåã äëì ù"æå
ìò úåëéøàá à"îá ù"îëå åðåöø äéäé êéà àìàå 'åëå

:ä"á íééçä ééç úøæòá éç äúà ë"ò åæ äðùî

1

2

3

.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ד"ה וראה ב). (כה, שם תו"א על מיוסד פ"ד ויקח ד"ה וישלח תו"ח וטעם: בכ"ז קצת "ביאור :
ואילך". 25 ע' תרמ"ט מות אחרי

xii` c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì øeàa úôñBúì ,äpäå¯ ,ìéòìc à÷eðiä ïBL± d"l wxta §¦¥§¤¤¥§©¨¨¦§¥
o`caer" `ede "ony"l wewf ,icedi lr dxeyd dpikyd xe`y
yi zekiiy efi` ,oaen `l dxe`kle ± miaeh miyrn ,"oiah

- ?dnkg `edy onyl ± miaeh miyrnléøöälçz øàáì C ¨¦§¨¥§¦¨
ïéðò úö÷ ïéáäì§¨¦§¨¦§©
äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨
úéáa äøBL äúéäL¤¨§¨¨§¥

¯ ,íéLãw éLã÷iycw"a ¨§¥¨¨¦
,ixd dzid "miycw
okly ,"dpikyd z`xyd"
zekld zeniiw eid
zexeyw eidy zecgein
myy iptn ,miycw iycwa
,dpikyd z`xyd dzid

íB÷î ìk ïëå± §¥¨§
ea yiy mixne`y
äî ¯ äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨¨

?Bðéðòoiprd edn ± ¦§¨
cgein ote`a mipiivny

?dpikyd z`xyd dpyi cgeina eilry mixne`e miieqn mewn
!"dépî éeðt øúà úéì"å ,"BãBák õøàä ìë àìî" àìä± £Ÿ§Ÿ¨¨¨¤§§¥£©¨¦¥

`wecy ,mixne` ,`eti` ,cvik .jxazi epnn iepty mewn oi`
aeze`d"awd ixd ,dpikyd z`xyd dpyi ± miieqn mewn

z`xyd ly dpipry ,oldl owfd epax xiaqi ?mewn lka `vnp
z`xwpd zewl`d zbixcn ly zelbzdd `ed dpikyd
z`f lka ,mewn lka `vnp d"awdy zexnl ,oky ;"dpiky"
,eli`e ;zelbzd ly `le ,mlrd ly ote`a `id eze`vnid
`id dpikyd mewn eze`ay :drnyn ,dpikyd z`xyd

.zelbzda¯ :áéúëãk ,ïéðòä Càaezky enk1:éøNaîe" ©¨¦§¨§¦§¦¦§¨¦
¯ ,"dBìà äæçàleki `ed ,etebae eytpa d`ex mc`y dnn ¤¡¤¡©

- mlerae zewl`a md mixacd ji` oiadlúîLpL BîkL¤§¤¦§©
íãàä2ç"îø ìk äàlîî àéä,248 ±BLàøî óebä éøáà ¨¨¨¦§©§¨¨§¨¥§¥©¥Ÿ

,eteba xzeia oeilrd wlgd ±¯ ,Bìâø ãòåmipezgzd mixa`d §©©§
:xnelk ,dnypd d`lnn elld mixa`d lk z` ± eteba xzeia
cg` xa` s` miiw `le ,dl`d mixa`d lka z`vnp dnypd

,eze` `lnz `l dnypdy ,sebdn wlg e`øwò ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¦©
dðkLî,zeinipta ±dúàøLäå,siwn ote`a ±,Bçîa àéä ¦§¨¨§©§¨¨¨¦§Ÿ

¯ ,íéøáàä ìëì úèMtúî çnäîeitl ,oky ;deey ote`a ¥©Ÿ©¦§©¤¤§¨¨¥¨¦
`"hily x"enc` w"k zrc3`id ,dnypd zehytzda dpeekd ,

lk ixd ,"miig" ly oiprae ;dpnn miig mixa`dy zeigd oipr
dnypdn hytzne jynpd cg` oipr edf .mieey mixa`d

ly oipr `ede ,mixa`l genayxe`"migwel" sqep xac .
:genay dnypdn mixa`däpnî ìa÷î øáà ìëå,dnypdn ± §¨¥¨§©¥¦¤¨

ly mipey mibeq¯ ,Búðeëúe Bâæî éôì Bì éeàøä çëå úeiç©§Ÿ©¨¨§¦¦§§¨
,xa`d ly`le4gekdn dpey cg` xa`a gekdy) miepiydy

d`xpd oeebd enk ,envr xa`d ici lr mixvep (ipy xa`ay
,`l` ± dreav zikekf ly ilka mi`vnp mdyk mina
xa`d jyen dligzkln
on gekd z` envrl
renyl e` ze`xl ,ytpd
:"`ipz"d oeylae .'eke

ïéòädnypd on zlawn ± ¨©¦
,geke zeig¯ ,úBàøìgek ¦§

m`zda `ed di`xd
xneg ly ezpekze ebfnl
xack `edy ,oird
,di`xl lbeqnd ,yheln

ïæàäåzeig zlawn ± §¨Ÿ¤
gekeìätäå ,òîL ¦§Ÿ©§©¤

Cìäì íéìâøäå ,øaãì5, §©¥§¨©§©¦©£Ÿ
¯mixa`dn cg` lk

,ezpekze ebfn itl lawn
.gena dligza dlbzne "dxey"d dnypd on gekde zeigd z`
ìëå íéøáà ç"îøa ìòôpä ìk Lébøî çnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©©§¦¨©¦§¨¦§¨¥¨¦§¨

.íúBà úBøBwämc`d yibxn ± mixa`a dxew xy` lk ± ©¨
dxewne dnewn xwir `vnp genay iptn ± ?dnl jk lke ,egena
xewnae ,(mixa`d lkl zeigd zhytzn myne) zeigd ly

] .epnn zhytznd zeiga dyrpd lk ybxenx"enc` w"k zxrd
`"hilymiwlegn zegkd eid `l m`ae" :r"vncvn wx `"k)

if` (dreav zikekf i"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d
mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk`liepiy 'id

oeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxdaelryodn xak
iepiy oi` ± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl
xa`da iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd oia

ea jynpy gkdadpwp(ilk de`yry sqk zkizg enke) gkda
xcba dpi` genay dnypd m`a ,gendl dleryk ezybxd

zewlgzdllkda 'idz `l ixd ,(da dlelky ote`a `l mb)
± 'eke ofe`a e` oira lrtpe dxewd zybxd oia iepiye zewlgzd

cery xnel gixkn l"pdae .zilkza dheyt `idy oeikmcew
dzre .f"nf mipeyn zegkd ± mixa`a n"eta dnypdn jynpy
ick ."zewlgzde iepiyd ligzn dnypdc "mewn" dfi`a yxtn
ixe`ia z` oiadl cgeinae ,epcnly mixacd zpad lr lwdl
zeige xe`a mipipr ipy :dxvw dncwd zyxcp ± `"hily iaxd
.dnypdn ig elek sebdy ± miig ± zeigd oipr (` :sebay ytpd

epi` y`xd .edpynl cg` xa` oia lcad oi` ± ef dpiganexzei
dpi` lbxde ,ig xy`nzegtlr ,sebd lk .ig xy`nlkeixa`
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àð ÷øôà÷åðéä ïåùì øåàéá úôñåúì

ïéáäì äìçú øàáì êéøö ìéòìã
úéáá äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä ïéðò úö÷
àìä åðééðò äî äðéëùä úàøùä íå÷î ìë ïëå ÷"÷
ïéðòä êà .äéðéî éåðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî
íãàä úîùðù åîëù äåìà äæçà éøùáîå áéúëãë
åìâø ãòå åùàøî óåâä éøáà ç"îø ìë äàìîî àéä
çåîäîå åçåîá àéä äúàøùäå äðëùî ø÷éò ë"ôòàå
úåéç äðîî ìá÷î øáà ìëå íéøáàä ìëì úèùôúî
ïæàäå úåàøì ïéòä åúðåëúå åâæî éôì åì éåàøä çëå
ùåçá äàøðë êåìäì íéìâøäå øáãì äôäå òåîùì
úåøå÷ä ìëå íéøáà ç"îøá ìòôðä ìë ùéâøî çåîáù
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`xiiסח c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ef zeig .deey ote`a miigzeigd (a ."xe`" x`eza zx`ezn
eze`l cgeina min`zend ,dnypdn "gwel" xa` lky ,gekde
ofe`d ,ze`xl geke zeig dnypdn zlawn oird ± lynle ;xa`
zeig ± milbxd ,xacl geke zeig ± dtd ,renyl geke zeig ±

.d`ld jke ,zkll geke
,zillkd zeigd :xnelk
jkae ± "ig" xa` lky dn
zeigd .mieey mixa`d lk
xa` lky miihxtd gekde
`lnl lkeiy ick lawn
± xcbend eciwtz z`
lka mipzyn md jkae
ly zeigd ± .cxtpa xa`
,dheyt `id ytpd
mey da oi` :xnelk
zegek ly zelvtzd
zxvep cvike ,mipey

zeigd zeyalzdn d`vezk `a xacd ± ?zegeka zepzydd
,di`xd gek xvep ± oira zyalznd zeigdny ,mixa`a
,d`ld jke ,drinyd gek xvep ± ofe`a zyalznd zeigdne
zexnl ixd ,dreav zikekf ly ilka mi`vnpd min lynl enke
mi`vnp mdyk ,z`f lka ,cig` oeeb ilrae miheyt mindy
mind mi`xp ± wexi ilka ,minec` mind mi`xp ± mec` ilka
jiynn xa`d ± ytpd zegekl qgia mb xnel xyt` jk .miwexi

zeig ytpdndheyt,ihxt gekl zeigd z` jted xa`dy `l` ,
.mixa`d x`ya jke ,di`x ly gekl zeigd z` zkted oird
ixa`a mikynpd mipey zegekn dlelk ytpd - :ipyd ote`d
ly gek ,ytpd on dligzkl dil` zkyen oird :xnelk .sebd
ly gek ytpdn zkyen ofe`d ,ytpa lelk didy ,di`x
ytpd zeigy ixg` wx xvep gekl gek oia iepiydy `le ,driny
`id zn`dy ,oldl xiaqi owfd epax .cgeind xa`a zyalzn
mde mipey zegek xak mpyi dnvr dnypay ,ipyd ote`d itk
iaxd ly exe`ia itl .eciwtzl m`zda xa` lkl mikynp
mdy iptl cery xnel gxkdd ony ,jkl di`xd ,`"hily
:`id ,dnypa micxtpd zegekd xak miniiw ,mixa`a miyalzn
cvn m` ik mnvr cvn micxtp eid `l zegekd m` ,oky
ixd ,dreav zikekf jxc mi`xpd xe` e` min oebke ,mixa`d
oeebn ravd z` milawn md ,llk rav mdl oi` xe`d e` mind
mikynpd zegekl qgia mb jk xn`p m`e ,zikekfd ly ravd
iepiy did `l ,mixa`a dyrpa yibxn gendyk ixd .mixa`a
x`ya e` ,ofe`a dyrpy dnl oira dyrpy dnn ezybxda

zeybx oze`y oeeikn ,mixa`de`vi xakofe`dn e` oirdn
lcad oi`y ixd ,reavd ilkdn mze` mi`ivenyk mina enke)

mcew eidy mind oiamixfeg mind ,mec` ilka e` oal ilka
oira dyrpdn mi`ad zeybxa mb jk .irahde invrd mpeebl
e`vi xak mdy oeeikn ,mda iepiye lcad oi`y ofe`a e`
ea jynpd geka lret xa`dy iepiydy xn`p m`e .(mixa`dn

sqk zkizga lynl enk) cinz ea x`ype gek eze`a dpwp ±
mb xnel dvxp jke .cinzl x`yp ilkd ixd ,ilk epnn eyry
(el zkiiyd zeiga lret xa` lky) iepiydy :eppiprl qgia
`edy zexnl ± gena xxern xa` eze`y ybxa mb xak x`yp

xak`vixy`e (xa`dn
`ad ybxd dpey okl
ofe`dn `ad ybxl oirdn
xn`p m` ixd ,la` ±
dppi` genay dnypdy

zewlgzd ly xcballk
zegeky ote`a `l mb)

milelkeid `l - ,(da
mey genay dnypa
oia iepiye zewlgzd
oial oira dyrpd zybxd
e` ofe`a dyrpd zybxd
oeeikn ,mixa`d x`ya

y`idmi`ad zeybxd zpigan m` mbe ± zilkza dheyt ixd
dnypa hlwp df iepiy did `l ixd ,lcad did ok ,mixa`dn
,xen`d lk .zilkza dheyt `idy xn`p m` ,gena `idy enk

y ,xnel gixkniptl cerlreta dnypd on zkynp zeigdy
xiaqi ,oldl .gekl gek oia lcad xak da miiw ± mixa`l ynn
iepiyd ligzn ,dnypa dbixcne "mewn" dfi`a ,owfd epax

.mipeyd zegekd oia zewlgzddeúìa÷ éepL ïéà ,äpäå§¦¥¥¦©¨©
úBçkäóebä éøáàaL úeiçäålawn xa` lky dn ± ©Ÿ§©©¤§¥§¥©

raep epi` dpey dxeva zeige gek dnypdnãvî äîLpä ïî¦©§¨¨¦©
¯ ,dúeäîe dîöò,xn`pydúeîöòå dúeäî äéäiLly ± ©§¨¨¨¤¦§¤¨¨§©§¨

,dnypdç"îøì ÷lçúî,248 ±íéðBL íé÷ìçmd jke ± ¦§©¥¦§¨£¨¦¦
a íéLaìúîç"îø248 ±úBîB÷î é÷ìç øeiö éôk ,úBîB÷î ¦§©§¦¦§¨§§¦¦¤§¥§
¯ ,óebä éøáàielba xak mpyi dnvr dnypay xn`py :xnelk ¥§¥©

gek ± ipyd on cg` milcaene mipey zegek,renyl gek ,ze`xl
248Îa miyalzn ± dnypay zegekd 248 eli`kye ,d`ld oke
,xnel xyt` i` jk ,el jiiyd xa`ae mewna gek lk ,sebd ixa`

,okydúeäîe dúeîöò àöîð äæ éôlL,dnypd ly ±øiöî ¤§¦¤¦§¨©§¨¨¨§ª¨
éîLb øeiöadl yie ±-ñç óebä úéðáúk úéðáúå úeîãe §¦©§¦§§©§¦§©§¦©©

¯ ,íBìLåzexev ilra mipey mixa` mpyi sebay myk xy`e §¨
mzenca mb mipey md dnypay zegekdy ok mb xn`p jk ,zepey

- jk xnel xyt` i` ± mxeivaeàlàdnypd ±dlk(1) `id ± ¤¨ª¨
,ãçà íöò(2)éðçeøote`a `id ,day zecg`d ,efn dxizie ± ¤¤¤¨¨¦

èeLt`id zipgexd dzenvre ,mipey miwlgn "akxen" `le ± ¨
ìeáâe äcîe íB÷î øãâå úðéçaîe éîLb øeiö ìkî èLôîeª§¨¦¨¦©§¦¦§¦©§¤¤¨¦¨§

éîLbzhyten dnypd xen`d lkn ±,dúeîöòå dúeäî ãvî ©§¦¦©¨¨§©§¨
¯jeza z`vnp `idyk mby cr ,dl` lkn zhyten jk lk `id

jiynn okle ,jka iepiy da xevil mixa`a gek oi` ± mixa`d
xne`e owfd epax6:iL àìåàéäL øîBì dúeîöòå dúeäîa C §Ÿ©¨§¨¨§©§¨©¤¦

z`vnp dnypd ±øçàî ,íéìâøaî øúBé LàøaL ïéçîa§Ÿ¦¤¨Ÿ¥¦¨©§©¦¥©©
,éîLb ìeáâe íB÷î úðéçáe øãâa dðéà dúeîöòå dúeänL¤¨¨§©§¨¥¨§¤¤§¦©¨§©§¦
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íéøîà éèå÷éì
éøáàáù úåéçäå úåçëä úìá÷ éåðéù ïéà äðäå .íúåà
äúåäî äéäéù äúåäîå äîöò ãöî äîùðä ïî óåâä
ç"îøá 'éùáìúî íéðåù 'é÷ìç ç"îøì ÷ìçúî äúåîöòå
àöîð äæ éôìù óåâä éøáà 'åîå÷î é÷ìç øåéö éôë 'åîå÷î
úéðáúå úåîãå éîùâ øåéöá øééåöî äúåäîå äúåîöò
èåùô éðçåø ãçà íöò äìåë àìà å"ç óåâä úéðáúë
ìåáâå äãîå íå÷î øãâå 'éçáîå éîùâ øåéö ìëî èùôåîå
äúåîöòå 'úåäîá êééù àìå 'úåîöòå äúåäî ãöî éîùâ
øçàî íéìâøáî øúåé ùàøáù ïéçåîá àéäù øîåì
éîùâ ìåáâå íå÷î 'éçáå øãâá äðéà äúåîöòå äúåäîù
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לה  רגלים לדבר, פה ידיים))".האברים), נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית ˘ËÈÏ"‡6.לוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï· עצומ"ה "כ"כ :

xii` c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯z`vnp `id eli`ky ,zelabdd z` dl jiiyl mewn oi`y ixd
,milbxa xy`n xzei y`xaâ"éøzL ÷ø,613 ±úBçk éðéî ©¤©§©¦¥Ÿ

dúeîöòå dúeäîa da íéìeìk úeiçå7ìòtä ìà úàöì , §©§¦¨§¨¨§©§¨¨¥¤©Ÿ©
¯ ,íìòääî éelbäå"gek" ly oipr wx md ,dnypa mdy drya §©¦¥©¤§¥

± mlrda da milelkd
,dnypa mlrda :xnelk
e`eaiy ick zegek 613
,"ielibde lretd l`"

ç"îø úBéçäì,248 ± §©£§¨
ä"ñLe ïéøáà365 ±ïéãéb ¥¨¦§¨¦¦

éãé ìò óebaL¤©©§¥
Lôpa íúeLaìúä¦§©§¨©¤¤

dì LiL ,úéðeiçä± ©¦¦¤¥¨
,zipeigd ytplïk íb©¥

úBçk ä"ñLe ç"îø§¨§¨Ÿ
.eìlä úeiçå§©©¨

zegeky ,xaqei oldl
mikynp mdy drya ,dl`
± seba milbzne dnypd on
mewn xwiry ,mixne` f`
`ed zelbzdde dkyndd
df gendne ,y`xay gena
.sebd ixa` lkl hytzn
zedne zenvr ,eli`e
mewn lka z`vnp dnypd
.y`xa enk lbxa ,deeya
lr wx xaec dligza

,j` ,mda miyaelnd dnypd zegek g"nxe sebd ixa` g"nx
g"nx :b"ixz mpyiy ,zeihxta xzei xak xaecn okn xg`l
zeig ly cgein oipr yi mdn cg` lkle ,micib d"qye mixa`

.b"ixz lr xaecn xak jli`e o`kn okle ,ytpdìò ,äpäå§¦¥©
â"éøzä ìk úëLîä,613 ±úeiçå úBçk éðéîmikynpd ± ©§¨©¨©©§©¦¥Ÿ§©

äéìò ¯ BúBéçäì óebä ìà äîLpä íìòäî,ef dkynd lr ± ¥¤§¥©§¨¨¤©§©£¨¤¨
¯ ,eøîà,l"f epinkgäëLîä ìL dúàøLäå dðkLî øwòL ¨§¤¦©¦§¨¨§©§¨¨¨¤©§¨¨

íä ïëìå ,LàøaL ïéçna Blk àeä äæ éelâå Bæoigend ± §¦¤ª©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨¥¥
íbæî éôì íäì éeàøä úeiçäå çkä älçz íéìa÷î§©§¦§¦¨©Ÿ©§©©¨¨¨¤§¦¦§¨

ïäL ,íúðeëúe:zegek dylyl wlgznd lkyd ±-äîëç §¨¨¤¥¨§¨
ëå úòc-äðéaiMä ìëå äáLçnä ç.ïéçnì Cdn lky ± ¦¨©©§Ÿ©©©£¨¨§¨©©¨©Ÿ¦

milawn ± gend ly dpekzde bfnd mdl yie ,oigenl jiiyy
,mixa`d x`y iptl ytpdn¯ ,ãáìa Bæ àìåmilawn oigendy §Ÿ¦§©

zeigd z`mdly,mixa`d x`y iptlìk úeììk íb àlà¤¨©§¨¨
ì úeiçä úBëLîäïk íb ,íéøáàä øàLzekynp ody iptl ± ©§¨©©¦§¨¨¥¨¦©¥

od ,mixa`d x`ya
ïéçna úLaìîe äìeìk§¨§ª¤¤©Ÿ¦

íLå ,LàøaLoigena ± ¤¨Ÿ§¨
,y`xaydøwò àeä¦¨¨

,Bæ äëLîä ìL dLøLå§¨§¨¤©§¨¨
øBàä éeléb úðéçáa¦§¦©¦¨
äîLpä ìk ìL úeiçäå§©©¤¨©§¨¨

¯ ,dlk`id dkynddyk ª¨
miligzn ± y`xay gena
zeidl zeigde xe`d

,zelbzd ly ote`aíMîe¦¨
,oigendn ±úèMtúî¦§©¤¤
ì äøàäìk øàL ¤¨¨¦§¨¨

ìk ìa÷îe ,íéøáàä̈¥¨¦§©¥¨
éeàøä úeéçå çk ãçà¤¨Ÿ©§©¨¨
:Búðeëúe Bbæî éôk Bì§¦¦§§¨
älbúî äiàøä çkŸ©¨§¦¨¦§©¤

,ïéòaäòéîMä çëå ¨©¦§Ÿ©©§¦¨
.'eëå ïæàaizn ,oky ± ¨Ÿ¤§

okend "di`xd gek" miiw
gek"e ,oira zelbzdl
okend "drinyd
ixd ± ?ofe`a zelbzdl
myne ,oigena illk ote`a mcew dkynp zeigdy ixg`l ,df
ebfn itl zxcben xak ef dx`de ,xa` lkl dx`d zkynp

.xa`d ly ezpekzeçnäî íéèMtúî úBçkä ìëå§¨©Ÿ¦§©§¦¥©Ÿ©
òãBpk8íL ék ,,oigena ±dlk äîLpä ïkLî øwò àeä ©¨¦¨¦©¦§©©§¨¨ª¨

¯ ,éeléb úðéçáaote`a `ed ,seba dnypd ze`vnid mvr ¦§¦©¦
oia lcad ila ,deeya sebd iwlg lka z`vnp dnypdy
`id dnypd eay ixwird mewnd ,j` ;edpynl cg` xa`

,oigena df ixd ± zelbzdaíL úéìâpL,oigena ±úeììk ¤¦§¥¨§¨
.äpnî èMtúnä úeiçä.dnypdn ±ìL äéúBçk ÷ø ©©©¦§©¥¦¤¨©Ÿ¤¨¤

íMî íéèMtúîe íéøéàî úeiçä úeììkoigendn ±ìëì §¨©©§¦¦¦§©§¦¦¨§¨
LîMäî øéàîe èMtúnä øBàä ïBéîãk ,óebä éøáà¥§¥©§¦§¨©¦§©¥¥¦¥©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
äúåäîá äá íéìåìë úåéçå úåçë éðéî â"éøúù ÷ø
úåéçäì íìòääî éåìéâäå ìòåôä ìà úàöì äúåîöòå
ùôðá íúåùáìúä é"ò óåâáù ïéãéâ ä"ñùå ïéøáà ç"îø
.åììä úåéçå úåçë ä"ñùå ç"îø ë"â äì ùéù úéðåéçä
íìòäî úåéçå úåçë éðéî â"éøúä ìë úëùîä ìò äðäå
äðëùî ø÷éòù åøîà äéìò åúåéçäì óåâä ìà äîùðä
ïéçåîá åìåë àåä äæ éåìéâå åæ äëùîä ìù äúàøùäå
éåàøä úåéçäå çëä äìçú íéìá÷î íä ïëìå ùàøáù
ìëå äáùçîä çëå ã"áç ïäù íúðåëúå íâæî éôì íäì
úåëùîä ìë úåììë íâ àìà ãáìá åæ àìå ïéçåîì êééùä
ïéçåîá úùáåìîå äìåìë ë"â íéøáàä øàùì úåéçä
'éçáá åæ 'ëùîä ìù äùøùå äø÷éò àåä íùå ùàøáù
úèùôúî íùîå äìåë 'îùðä ìë ìù 'åéçäå øåàä éåìéâ
éåàøä 'åéçå çë 'à ìë ìá÷îå íéøáàä ìë øàùì äøàä
çëå ïéòá äìâúî äéàøä çë åúðåëúå åâæî éôë åì
çåîäî íéèùôúî úåçëä ìëå .'åëå ïæåàá äòéîùä
éåìéâ 'éçáá äìåë äîùðä ïëùî ø÷éò àåä íù éë òãåðë
äéúåçë ÷ø .äðîî èùôúîä úåéçä 'åììë íù úéìâðù
éøáà ìëì íùî íéèùôúîå íéøéàî úåéçä úåììë ìù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

זה מצד שאפילו עד ועצמותה...'".·‡·¯Ó˘ÌÈˆ‡˙פשוט, במהותה שייך 'ולא שלכן: בזה שינוי בה פועלים האברים Î"˜7.אין ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡שוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘È„È‡·ולשלול פרטים, כמה שכולל היינו ("מין" בלה"ק ,˘ÓÓ"כמין" צ"ל (

וכיו"ב). סוכה במס' בוÈÏÂ‡Â(צריף נכללים (וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" העין)Ú"ˆÓהדיוק – שלו הכלי מצד רק (ולא
האדם  שעבודת וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו נתן  ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי', כחות כמה
הראי' וכח רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת בנשמה נשמתו מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין אבל לצדיק מרשע אותו משנה

אז˘·ÔÈÚשלו גם הי' הרי רע, רק דנתן ·‰ÌÏÚהיתה ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו, – שבעין הראי' כח (במקור אצלו
ועצ"ע". הראי'. כח פרטי) כמה (שכולל מין היינו – כו' בו על 8.עיניו וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרות שלהלן מה

ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי במוח, כלולות או הנמצאות שונות דרגות אודות כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין אותו
ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי, ובחודש עת"ר.



סט xii` c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ef zeig .deey ote`a miigzeigd (a ."xe`" x`eza zx`ezn
eze`l cgeina min`zend ,dnypdn "gwel" xa` lky ,gekde
ofe`d ,ze`xl geke zeig dnypdn zlawn oird ± lynle ;xa`
zeig ± milbxd ,xacl geke zeig ± dtd ,renyl geke zeig ±

.d`ld jke ,zkll geke
,zillkd zeigd :xnelk
jkae ± "ig" xa` lky dn
zeigd .mieey mixa`d lk
xa` lky miihxtd gekde
`lnl lkeiy ick lawn
± xcbend eciwtz z`
lka mipzyn md jkae
ly zeigd ± .cxtpa xa`
,dheyt `id ytpd
mey da oi` :xnelk
zegek ly zelvtzd
zxvep cvike ,mipey

zeigd zeyalzdn d`vezk `a xacd ± ?zegeka zepzydd
,di`xd gek xvep ± oira zyalznd zeigdny ,mixa`a
,d`ld jke ,drinyd gek xvep ± ofe`a zyalznd zeigdne
zexnl ixd ,dreav zikekf ly ilka mi`vnpd min lynl enke
mi`vnp mdyk ,z`f lka ,cig` oeeb ilrae miheyt mindy
mind mi`xp ± wexi ilka ,minec` mind mi`xp ± mec` ilka
jiynn xa`d ± ytpd zegekl qgia mb xnel xyt` jk .miwexi

zeig ytpdndheyt,ihxt gekl zeigd z` jted xa`dy `l` ,
.mixa`d x`ya jke ,di`x ly gekl zeigd z` zkted oird
ixa`a mikynpd mipey zegekn dlelk ytpd - :ipyd ote`d
ly gek ,ytpd on dligzkl dil` zkyen oird :xnelk .sebd
ly gek ytpdn zkyen ofe`d ,ytpa lelk didy ,di`x
ytpd zeigy ixg` wx xvep gekl gek oia iepiydy `le ,driny
`id zn`dy ,oldl xiaqi owfd epax .cgeind xa`a zyalzn
mde mipey zegek xak mpyi dnvr dnypay ,ipyd ote`d itk
iaxd ly exe`ia itl .eciwtzl m`zda xa` lkl mikynp
mdy iptl cery xnel gxkdd ony ,jkl di`xd ,`"hily
:`id ,dnypa micxtpd zegekd xak miniiw ,mixa`a miyalzn
cvn m` ik mnvr cvn micxtp eid `l zegekd m` ,oky
ixd ,dreav zikekf jxc mi`xpd xe` e` min oebke ,mixa`d
oeebn ravd z` milawn md ,llk rav mdl oi` xe`d e` mind
mikynpd zegekl qgia mb jk xn`p m`e ,zikekfd ly ravd
iepiy did `l ,mixa`a dyrpa yibxn gendyk ixd .mixa`a
x`ya e` ,ofe`a dyrpy dnl oira dyrpy dnn ezybxda

zeybx oze`y oeeikn ,mixa`de`vi xakofe`dn e` oirdn
lcad oi`y ixd ,reavd ilkdn mze` mi`ivenyk mina enke)

mcew eidy mind oiamixfeg mind ,mec` ilka e` oal ilka
oira dyrpdn mi`ad zeybxa mb jk .irahde invrd mpeebl
e`vi xak mdy oeeikn ,mda iepiye lcad oi`y ofe`a e`
ea jynpd geka lret xa`dy iepiydy xn`p m`e .(mixa`dn

sqk zkizga lynl enk) cinz ea x`ype gek eze`a dpwp ±
mb xnel dvxp jke .cinzl x`yp ilkd ixd ,ilk epnn eyry
(el zkiiyd zeiga lret xa` lky) iepiydy :eppiprl qgia
`edy zexnl ± gena xxern xa` eze`y ybxa mb xak x`yp

xak`vixy`e (xa`dn
`ad ybxd dpey okl
ofe`dn `ad ybxl oirdn
xn`p m` ixd ,la` ±
dppi` genay dnypdy

zewlgzd ly xcballk
zegeky ote`a `l mb)

milelkeid `l - ,(da
mey genay dnypa
oia iepiye zewlgzd
oial oira dyrpd zybxd
e` ofe`a dyrpd zybxd
oeeikn ,mixa`d x`ya

y`idmi`ad zeybxd zpigan m` mbe ± zilkza dheyt ixd
dnypa hlwp df iepiy did `l ixd ,lcad did ok ,mixa`dn
,xen`d lk .zilkza dheyt `idy xn`p m` ,gena `idy enk

y ,xnel gixkniptl cerlreta dnypd on zkynp zeigdy
xiaqi ,oldl .gekl gek oia lcad xak da miiw ± mixa`l ynn
iepiyd ligzn ,dnypa dbixcne "mewn" dfi`a ,owfd epax

.mipeyd zegekd oia zewlgzddeúìa÷ éepL ïéà ,äpäå§¦¥¥¦©¨©
úBçkäóebä éøáàaL úeiçäålawn xa` lky dn ± ©Ÿ§©©¤§¥§¥©

raep epi` dpey dxeva zeige gek dnypdnãvî äîLpä ïî¦©§¨¨¦©
¯ ,dúeäîe dîöò,xn`pydúeîöòå dúeäî äéäiLly ± ©§¨¨¨¤¦§¤¨¨§©§¨

,dnypdç"îøì ÷lçúî,248 ±íéðBL íé÷ìçmd jke ± ¦§©¥¦§¨£¨¦¦
a íéLaìúîç"îø248 ±úBîB÷î é÷ìç øeiö éôk ,úBîB÷î ¦§©§¦¦§¨§§¦¦¤§¥§
¯ ,óebä éøáàielba xak mpyi dnvr dnypay xn`py :xnelk ¥§¥©

gek ± ipyd on cg` milcaene mipey zegek,renyl gek ,ze`xl
248Îa miyalzn ± dnypay zegekd 248 eli`kye ,d`ld oke
,xnel xyt` i` jk ,el jiiyd xa`ae mewna gek lk ,sebd ixa`

,okydúeäîe dúeîöò àöîð äæ éôlL,dnypd ly ±øiöî ¤§¦¤¦§¨©§¨¨¨§ª¨
éîLb øeiöadl yie ±-ñç óebä úéðáúk úéðáúå úeîãe §¦©§¦§§©§¦§©§¦©©

¯ ,íBìLåzexev ilra mipey mixa` mpyi sebay myk xy`e §¨
mzenca mb mipey md dnypay zegekdy ok mb xn`p jk ,zepey

- jk xnel xyt` i` ± mxeivaeàlàdnypd ±dlk(1) `id ± ¤¨ª¨
,ãçà íöò(2)éðçeøote`a `id ,day zecg`d ,efn dxizie ± ¤¤¤¨¨¦

èeLt`id zipgexd dzenvre ,mipey miwlgn "akxen" `le ± ¨
ìeáâe äcîe íB÷î øãâå úðéçaîe éîLb øeiö ìkî èLôîeª§¨¦¨¦©§¦¦§¦©§¤¤¨¦¨§

éîLbzhyten dnypd xen`d lkn ±,dúeîöòå dúeäî ãvî ©§¦¦©¨¨§©§¨
¯jeza z`vnp `idyk mby cr ,dl` lkn zhyten jk lk `id

jiynn okle ,jka iepiy da xevil mixa`a gek oi` ± mixa`d
xne`e owfd epax6:iL àìåàéäL øîBì dúeîöòå dúeäîa C §Ÿ©¨§¨¨§©§¨©¤¦

z`vnp dnypd ±øçàî ,íéìâøaî øúBé LàøaL ïéçîa§Ÿ¦¤¨Ÿ¥¦¨©§©¦¥©©
,éîLb ìeáâe íB÷î úðéçáe øãâa dðéà dúeîöòå dúeänL¤¨¨§©§¨¥¨§¤¤§¦©¨§©§¦
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äúåäî äéäéù äúåäîå äîöò ãöî äîùðä ïî óåâä
ç"îøá 'éùáìúî íéðåù 'é÷ìç ç"îøì ÷ìçúî äúåîöòå
àöîð äæ éôìù óåâä éøáà 'åîå÷î é÷ìç øåéö éôë 'åîå÷î
úéðáúå úåîãå éîùâ øåéöá øééåöî äúåäîå äúåîöò
èåùô éðçåø ãçà íöò äìåë àìà å"ç óåâä úéðáúë
ìåáâå äãîå íå÷î øãâå 'éçáîå éîùâ øåéö ìëî èùôåîå
äúåîöòå 'úåäîá êééù àìå 'úåîöòå äúåäî ãöî éîùâ
øçàî íéìâøáî øúåé ùàøáù ïéçåîá àéäù øîåì
éîùâ ìåáâå íå÷î 'éçáå øãâá äðéà äúåîöòå äúåäîù
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לה  רגלים לדבר, פה ידיים))".האברים), נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית ˘ËÈÏ"‡6.לוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï· עצומ"ה "כ"כ :

xii` c"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯z`vnp `id eli`ky ,zelabdd z` dl jiiyl mewn oi`y ixd
,milbxa xy`n xzei y`xaâ"éøzL ÷ø,613 ±úBçk éðéî ©¤©§©¦¥Ÿ

dúeîöòå dúeäîa da íéìeìk úeiçå7ìòtä ìà úàöì , §©§¦¨§¨¨§©§¨¨¥¤©Ÿ©
¯ ,íìòääî éelbäå"gek" ly oipr wx md ,dnypa mdy drya §©¦¥©¤§¥

± mlrda da milelkd
,dnypa mlrda :xnelk
e`eaiy ick zegek 613
,"ielibde lretd l`"

ç"îø úBéçäì,248 ± §©£§¨
ä"ñLe ïéøáà365 ±ïéãéb ¥¨¦§¨¦¦

éãé ìò óebaL¤©©§¥
Lôpa íúeLaìúä¦§©§¨©¤¤

dì LiL ,úéðeiçä± ©¦¦¤¥¨
,zipeigd ytplïk íb©¥

úBçk ä"ñLe ç"îø§¨§¨Ÿ
.eìlä úeiçå§©©¨

zegeky ,xaqei oldl
mikynp mdy drya ,dl`
± seba milbzne dnypd on
mewn xwiry ,mixne` f`
`ed zelbzdde dkyndd
df gendne ,y`xay gena
.sebd ixa` lkl hytzn
zedne zenvr ,eli`e
mewn lka z`vnp dnypd
.y`xa enk lbxa ,deeya
lr wx xaec dligza

,j` ,mda miyaelnd dnypd zegek g"nxe sebd ixa` g"nx
g"nx :b"ixz mpyiy ,zeihxta xzei xak xaecn okn xg`l
zeig ly cgein oipr yi mdn cg` lkle ,micib d"qye mixa`

.b"ixz lr xaecn xak jli`e o`kn okle ,ytpdìò ,äpäå§¦¥©
â"éøzä ìk úëLîä,613 ±úeiçå úBçk éðéîmikynpd ± ©§¨©¨©©§©¦¥Ÿ§©

äéìò ¯ BúBéçäì óebä ìà äîLpä íìòäî,ef dkynd lr ± ¥¤§¥©§¨¨¤©§©£¨¤¨
¯ ,eøîà,l"f epinkgäëLîä ìL dúàøLäå dðkLî øwòL ¨§¤¦©¦§¨¨§©§¨¨¨¤©§¨¨

íä ïëìå ,LàøaL ïéçna Blk àeä äæ éelâå Bæoigend ± §¦¤ª©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨¥¥
íbæî éôì íäì éeàøä úeiçäå çkä älçz íéìa÷î§©§¦§¦¨©Ÿ©§©©¨¨¨¤§¦¦§¨

ïäL ,íúðeëúe:zegek dylyl wlgznd lkyd ±-äîëç §¨¨¤¥¨§¨
ëå úòc-äðéaiMä ìëå äáLçnä ç.ïéçnì Cdn lky ± ¦¨©©§Ÿ©©©£¨¨§¨©©¨©Ÿ¦

milawn ± gend ly dpekzde bfnd mdl yie ,oigenl jiiyy
,mixa`d x`y iptl ytpdn¯ ,ãáìa Bæ àìåmilawn oigendy §Ÿ¦§©

zeigd z`mdly,mixa`d x`y iptlìk úeììk íb àlà¤¨©§¨¨
ì úeiçä úBëLîäïk íb ,íéøáàä øàLzekynp ody iptl ± ©§¨©©¦§¨¨¥¨¦©¥

od ,mixa`d x`ya
ïéçna úLaìîe äìeìk§¨§ª¤¤©Ÿ¦

íLå ,LàøaLoigena ± ¤¨Ÿ§¨
,y`xaydøwò àeä¦¨¨

,Bæ äëLîä ìL dLøLå§¨§¨¤©§¨¨
øBàä éeléb úðéçáa¦§¦©¦¨
äîLpä ìk ìL úeiçäå§©©¤¨©§¨¨

¯ ,dlk`id dkynddyk ª¨
miligzn ± y`xay gena
zeidl zeigde xe`d

,zelbzd ly ote`aíMîe¦¨
,oigendn ±úèMtúî¦§©¤¤
ì äøàäìk øàL ¤¨¨¦§¨¨

ìk ìa÷îe ,íéøáàä̈¥¨¦§©¥¨
éeàøä úeéçå çk ãçà¤¨Ÿ©§©¨¨
:Búðeëúe Bbæî éôk Bì§¦¦§§¨
älbúî äiàøä çkŸ©¨§¦¨¦§©¤

,ïéòaäòéîMä çëå ¨©¦§Ÿ©©§¦¨
.'eëå ïæàaizn ,oky ± ¨Ÿ¤§

okend "di`xd gek" miiw
gek"e ,oira zelbzdl
okend "drinyd
ixd ± ?ofe`a zelbzdl
myne ,oigena illk ote`a mcew dkynp zeigdy ixg`l ,df
ebfn itl zxcben xak ef dx`de ,xa` lkl dx`d zkynp

.xa`d ly ezpekzeçnäî íéèMtúî úBçkä ìëå§¨©Ÿ¦§©§¦¥©Ÿ©
òãBpk8íL ék ,,oigena ±dlk äîLpä ïkLî øwò àeä ©¨¦¨¦©¦§©©§¨¨ª¨

¯ ,éeléb úðéçáaote`a `ed ,seba dnypd ze`vnid mvr ¦§¦©¦
oia lcad ila ,deeya sebd iwlg lka z`vnp dnypdy
`id dnypd eay ixwird mewnd ,j` ;edpynl cg` xa`

,oigena df ixd ± zelbzdaíL úéìâpL,oigena ±úeììk ¤¦§¥¨§¨
.äpnî èMtúnä úeiçä.dnypdn ±ìL äéúBçk ÷ø ©©©¦§©¥¦¤¨©Ÿ¤¨¤

íMî íéèMtúîe íéøéàî úeiçä úeììkoigendn ±ìëì §¨©©§¦¦¦§©§¦¦¨§¨
LîMäî øéàîe èMtúnä øBàä ïBéîãk ,óebä éøáà¥§¥©§¦§¨©¦§©¥¥¦¥©¤¤
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äúåäîá äá íéìåìë úåéçå úåçë éðéî â"éøúù ÷ø
úåéçäì íìòääî éåìéâäå ìòåôä ìà úàöì äúåîöòå
ùôðá íúåùáìúä é"ò óåâáù ïéãéâ ä"ñùå ïéøáà ç"îø
.åììä úåéçå úåçë ä"ñùå ç"îø ë"â äì ùéù úéðåéçä
íìòäî úåéçå úåçë éðéî â"éøúä ìë úëùîä ìò äðäå
äðëùî ø÷éòù åøîà äéìò åúåéçäì óåâä ìà äîùðä
ïéçåîá åìåë àåä äæ éåìéâå åæ äëùîä ìù äúàøùäå
éåàøä úåéçäå çëä äìçú íéìá÷î íä ïëìå ùàøáù
ìëå äáùçîä çëå ã"áç ïäù íúðåëúå íâæî éôì íäì
úåëùîä ìë úåììë íâ àìà ãáìá åæ àìå ïéçåîì êééùä
ïéçåîá úùáåìîå äìåìë ë"â íéøáàä øàùì úåéçä
'éçáá åæ 'ëùîä ìù äùøùå äø÷éò àåä íùå ùàøáù
úèùôúî íùîå äìåë 'îùðä ìë ìù 'åéçäå øåàä éåìéâ
éåàøä 'åéçå çë 'à ìë ìá÷îå íéøáàä ìë øàùì äøàä
çëå ïéòá äìâúî äéàøä çë åúðåëúå åâæî éôë åì
çåîäî íéèùôúî úåçëä ìëå .'åëå ïæåàá äòéîùä
éåìéâ 'éçáá äìåë äîùðä ïëùî ø÷éò àåä íù éë òãåðë
äéúåçë ÷ø .äðîî èùôúîä úåéçä 'åììë íù úéìâðù
éøáà ìëì íùî íéèùôúîå íéøéàî úåéçä úåììë ìù
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זה מצד שאפילו עד ועצמותה...'".·‡·¯Ó˘ÌÈˆ‡˙פשוט, במהותה שייך 'ולא שלכן: בזה שינוי בה פועלים האברים Î"˜7.אין ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡שוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘È„È‡·ולשלול פרטים, כמה שכולל היינו ("מין" בלה"ק ,˘ÓÓ"כמין" צ"ל (

וכיו"ב). סוכה במס' בוÈÏÂ‡Â(צריף נכללים (וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" העין)Ú"ˆÓהדיוק – שלו הכלי מצד רק (ולא
האדם  שעבודת וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו נתן  ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי', כחות כמה
הראי' וכח רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת בנשמה נשמתו מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין אבל לצדיק מרשע אותו משנה

אז˘·ÔÈÚשלו גם הי' הרי רע, רק דנתן ·‰ÌÏÚהיתה ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו, – שבעין הראי' כח (במקור אצלו
ועצ"ע". הראי'. כח פרטי) כמה (שכולל מין היינו – כו' בו על 8.עיניו וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרות שלהלן מה

ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי במוח, כלולות או הנמצאות שונות דרגות אודות כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין אותו
ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי, ובחודש עת"ר.
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éøãçì ùîùäî øéàîå èùôúîä øåàä ïåéîãë óåâä
èéìù çåîä ïëìå çåîäî ìá÷î áìä åìéôàå] íéøãç

:[ì"ðë åúãìåúá åéìò
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ה'תש"גיח אייר, לג לעומריום ראשון

חומש: בחוקתי, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: ואיך יבא . . . ־138־ וקדוש.

ארויסגעהן  פלעגט  המצויינים. מען  מיו"ט  בעומר  לג  הי'  אדמו"ר האמצעי  אצל 
אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, ָאבער נעהמען משקה, ווָאס מצד הבריאות 
הָאט ער עס ניט געטָארט. מען הָאט דעמָאלט געזעהן א סך מופתים. דָאס רוב מופתים 

איז געווען בנוגע קינדער. און ַא גַאנץ יָאהר הָאט מען געווארט אויף לג בעומר.

ים ַחׁשּוִבים[. ָהיּו יוְֹצִאים  ִנים ]=ַחּגִ עֶֹמר ֵמיו"ט ]ּיוֹם־טוֹב[ ַהְמֻצּיָ ֵאֶצל ַאְדמוֹ"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה ַלג ּבָ
ִריאּות ָהָיה  ֲעֵמי ּבְ ּטַ ּמִ ָבר ׁשֶ ֶקה' – ּדָ ים' ַעל 'ַמׁשְ י לֹא ָהָיה נוֵֹטל ָיָדיו ַאְך ָהָיה אוֵֹמר 'ְלַחּיִ ֶדה, ָהַרּבִ ַלּשָׂ
ָנה ִיֲחלּו ְוִצּפּו  ָ נוֵֹגַע ִליָלִדים, ְוָכל ַהּשׁ ה מוְֹפִתים. רֹב ַהּמוְֹפִתים ָהיּו ּבְ ָאסּור ָעָליו. ָהיּו רוִֹאים ָאז ַהְרּבֵ

עֶֹמר. ְלַלג ּבָ

ה'תש"גיט אייר, לד לעומריום שני

חומש: בחוקותי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ואח"כ . . . ־ע־ ית' כנ"ל.

חסידות איז א ג־טליכער פַארשטַאנד, דער פארשטַאנד ווָאס ווייזט דעם מענשען 
ווי קליין ער איז, און ווי גרויס ער קען זיך דערהויבען.

ְדלּות הּוא ָיכוֹל  ה הּוא ָקָטן, ּוְלֵאיזוֹ ּגַ ּמָ ְרָאה ָלָאָדם ַעד ּכַ ֲחִסידּות ִהיא ֲהָבָנה ֱאלִֹקית, ַהֲהָבָנה ַהּמַ
ְלרוֵֹמם ֶאת ַעְצמוֹ.

ה'תש"גכ אייר, לה לעומריום שלישי

חומש: בחוקותי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה כאשר . . . ־ע־ בד"ת.

ניטָא בא וועמען איבערנעמען זיך. מען בעדארף הָארעווען, מיט סבלנות און קירוב 
הדעת קען מען, בעזה"י, אלס דורכזעצען, מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט 

מען חלילה אלץ ָאן.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

היום יום . . . 
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ֶעְזַרת ה'  ּבְ ר,  ֶאְפׁשָ ַעת  ַהּדַ ְוֵקרּוב  ַסְבָלנּות  ּבְ ע,  ְלִהְתַיּגֵ ָצִריְך  ֵמַאֲחָריּות".  ְלִהְתָנֵער  ִמי  י  ַלּפֵ ּכְ "ֵאין 
ַהת ַעְצמוֹ ַמְפִסיִדים, ָחִליָלה, ַהּכֹל. ִבּטּול ַהּזּוַלת ְוַהְגּבָ ר ַהּכֹל. ּבְ ֵרְך, ְלַסּדֵ ִיְתּבָ

ה'תש"גכא אייר, לו לעומריום רביעי

חומש: בחוקתי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: כי על . . . ־ע־ ומאדו כנ"ל.

רּות ְלָהִביא  ָרִטית נוֵֹתן ְלָכל ָאָדם ָהֶאְפׁשָ ָחתוֹ ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵרְך ּבְ י הּוא ִיְתּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָלַדַעת, ּכִ ַעל ּכָ
ָכל ֵעת  ה ּבְ דוֹׁשָ ֲהדּות ְותוָֹרֵתנּו ַהּקְ ְצוֹת ּוְבִחּזּוק ַהּיַ ִקּיּום ַהּמִ ֵרְך ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּבְ ָרצוֹן ָהֶעְליוֹן ִיְתּבָ

ֲעבוָֹדתוֹ. א ּבַ לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ הּוא, ְוֵאין ַהּדָ ּוְבָכל ָמקוֹם ׁשֶ

ה'תש"גכב אייר, לז לעומריום חמישי

חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק נ. והנה . . . ־140־ ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד־ז - ותוכן שיחתם הי': דער 
רבי - רבנו הזקן - הָאט אויפגעטָאן ווָאס מען איז ניט עלענט. אמָאל, איז דער רבי 
- דער ר"מ און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער 
דרך החסידות ווָאס דער רבי הָאט מייסד געווען איז דער גרויסער ג־טליכער אויפטו, 

ווָאס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

 – י  ָהַרּבִ ָהָיה:  יָחָתם  ׂשִ ְותֶֹכן   – תקמ"ד־ז  ַנת  ׁשְ ּבִ  – ָהִראׁשוִֹנים  ֲחִסיִדים  ִהְתַוֲעדּו  ַאַחת  ַעם  ּפַ
]ְלַעְצמוֹ[,  ּבוֵֹדד  ָהָיה   – אוֹן  ְוַהּגָ ְמִתיְבָתא  ָהֵריׁש   – י  ָהַרּבִ ַעם  ּפַ ְבִדידּות.  ּבִ ֵאיֶננּו  ׁשֶ ַעל  ּפָ  – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
י  ָהַרּבִ דוֹל, ׁשֶ ַסד הּוא ַהִחּדּוׁש ָהֱאלִֹקי ַהּגָ י ּיָ ָהַרּבִ ֶרְך ַהֲחִסידּות ׁשֶ ְלִמיִדים ָהיּו ּבוְֹדִדים ]ְלַעְצָמם[. ּדֶ ְוַהּתַ

ֵאינוֹ ּבוֵֹדד ַוֲחִסיִדים ֵאיָנם ּבוְֹדִדים.

ה'תש"גכג אייר, לח לעומריום ששי

חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה . . . חיי החיים ב"ה.

ווערט אלץ טרוקען און  ראשית הירידה, ר"ל, הוא העדר העבודה בתפלה, עס 
קַאלט, די מצות אנשים מלומדה ווערט שוין אויך שווער, מען איילט, מען ווערט ָאן 
דעם געשמַאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על 

הזולת.

ְצַות  ם ַה'ּמִ ה, ַהּכֹל ִנְהָיה ָיֵבׁש ְוַקר; ּגַ ִפּלָ ּתְ ר ָהֲעבוָֹדה ּבַ ָלן, הּוא ֶהְעּדֵ ית ַהְיִריָדה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ֵראׁשִ
ם, ּומּוָבן  ֵ ּתוָֹרה, ְוָהֲאִויר ִמְתַגּשׁ ַעם ּבַ ִדים ֶאת ַהּטַ ָבר ְלֵנֶטל; ְמַמֲהִרים, ְמַאּבְ ָדה' הוְֹפִכים ּכְ ים ְמֻלּמָ ֲאָנׁשִ

ָלל ִלְפעֹל ַעל ַהּזּוַלת. ְך ּכְ ּיָ ֵאינוֹ ׁשַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עב

ה'תש"גכד אייר, לט לעומרשבת
קֹוֵרא,  ַעל  ַהּבַ עֹוֶלה  י  ִליׁשִ ִלׁשְ ִהְתַוֲעדּות.  יֹום  ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ּבְ ים  ִהּלִ ַהּתְ ל  ּכָ ֲאִמיַרת  ִסיָון.  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ְמָבְרִכים 

ּוֵמַעְצמֹו. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: פרק נא. והנה . . . בתולדתו כנ"ל.

ֻחּקוַֹתי  ּבְ ַהְלַואי  ָנתוֹ  ּוָ ּכַ ׁשֶ ַרַז"ל,  ַמֲאַמר  ּכְ ֲחנּוִנים,  ּתַ ְלׁשוֹן  הּוא  ֶזה,  "ִאם"  ֵלכּו",  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 
ַע  ְמַסּיֵ ַעְצמוֹ  ֶזה  ַהּתוָֹרה,  ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִלְפֵניֶהם  ן  ִמְתַחּנֵ ְבָיכוֹל,  ּכִ רּוְך-הּוא  דוֹׁש-ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ְוֶזה  ֵלכּו.  ּתֵ
ְך. ָמה ְמַהּלֵ ׁשָ ית ַהּנְ ַנֲעׂשֵ ֵלכּו, ּדְ ֻחּקוַֹתי ּתֵ ר ּבְ ְבִחיָרתוֹ ַהּטוָֹבה. ְועוֹד זֹאת ֲאׁשֶ ֲעמֹד ּבִ ּיַ ְונוֵֹתן ּכַֹח ָלָאָדם ׁשֶ

ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ֲעבוָֹדָתם  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַמֲעַלת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ
ְתִמימּות. ים ּבִ ִהּלִ ִלים ְואוְֹמִרים ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי, בו שואל:

א( מהי העצה לכוונה בתפלה.

ההתבוננות לפני התפילה עכ"פ איזה רגעים לפני מי הוא הולך להתפלל. ומהנכון שילמוד ג"כ 

בעל פה מהתחלת ריש פרק מ"א בתניא עד תיבת המלך )ע"ב(, ולפני התפילה יחזור על זה בדבור או 

במחשבה בתוכן הדבר. וכן בימות החול קודם התפילה יפריש איזה פרוטות לצדקה. 

ב( מהי העצה ללימוד התורה ולהתמדה בזה.

ההתבוננות האמורה מועילה גם בנוגע ללימוד התורה והעיקר בשני הענינים הוא הרעיון אשר 

התורה והתפילה וכל המצות ניתנו לטובת האדם, ובזה צפון אשרו הן בגשמיות והן ברוחניות. 

ג( בודאי יודע הכתוב בכמה מספרי חכמינו וגדולינו אשר לכוונת התפילה, מועיל תפלה מתוך 

הסידור, ובלימוד התורה צריך להוציא בפה, ז.א. בדיבור לא רק במחשבה. 

בודאי יודע מהתקנה לאמר בכל יום אחר תפלת הבוקר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק 

לימי החודש - ושומר על זה או שישמור עכ"פ מכאן ולהבא. 

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  אייר י"ח ראשון יום 'אכילה'? נחשבת איסור אכילת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïéé äúLå ââML øéæð̈¦¤¨©§¨¨©¦
.Lîçä úà àìå ïøwä úà íéîlLî elà ìk ...äîeøz ìL¤§¨¨¥§©§¦¤©¤¤§Ÿ¤©Ÿ¤

אינו  תרומה של יין ששתה נזיר משנה': ה'כסף מבאר
לשתות  לו אסור תרומה איסור ללא שגם כיון חומש, משלם

שתיה נחשב זה אין לכן ממנו יין קצה אדם של נפשו האסור דבר  (כי

ה"י) לעיל ואת - ושתיה, אכילה על רק הוא חומש ותשלום ,
מזיק. משום לשלם יש הקרן

אחרונים ועוד)והקשו ספר קרית :(רדב"ז,
משלם  הכפורים ביום בשוגג תרומה האוכל מדוע כן, אם

וחומש ה"ז)קרן נחשבת (לעיל שאינה איסור אכילת זו והרי
אכילה?

המבי"ט ספר)ותירץ :(קרית
ואם  ומשקה מאכל כל על הוא האיסור הכפורים ביום
שנאסר  הוא "האוכל בנזיר ואילו ה'גברא', על איסור זהו כן
אוכלים", בשאר כן שאין מה היין, מגפן יצא אשר כל עליו,

הריטב"א כתב (וכן 'חפצא' איסור פ"א)וזהו סוף (נדרים

כשהאיסור  ורק נדרים). כמו 'חפצא', איסור היא שנזירות
לענין  אכילה נחשב זה אין ('חפצא'), עצמו המאכל על חל

חומש. חיוב
סופר' קיז)וה'כתב סי' או"ח מבאר:(שו"ת

אם  וגם הגרון הנאת היא האכילה האיסורים שאר בכל
הכפורים  יום מהֿשאיןֿכן עליה, חייבים נהנו לא מעיו
אין  'עינוי', בלשון אלא 'אכילה' בלשון נאמר לא שאיסורו
שיעורו  (ולכן מעיו הנאת בה שיש אכילה על אלא חייבים

התמר)'ככותבת' דעתו (פרי כי האיסורים, כשאר 'כזית' ולא
זה). בשיעור מתיישבת אדם של

מאכילת  שנהנה הכפורים ביום תרומה אכילת ולכן,
עליה  חל הכפורים יום ואיסור לגרונו שנכנסה מיד התרומה
חומש, גם ומשלם 'אכילה' נחשבת למעיו, כשתיכנס רק
מצד  השתיה איסור תרומה, של יין ששתה הנזיר אבל
נחשבת  ואינה לגרונו, היין בהגיע מיד עליו חל הנזירות

חומש. עליה משלם ואינו 'שתיה'

ה'תשע"ד  אייר י"ט שני יום דרבנן  לאיסורי תורה איסורי בין

:È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äìôpL äîeøz äàñ§¨§¨¤¨§¨
...äàî ìò eôéñBäL ãò íéøçà ïélç eìôðå ,ïélç äànî úBçôì§¨¦¥¨ª¦§¨§ª¦£¥¦©¤¦©¥¨
äøBz éøeqà ïéìháî ïéàL ,ònãî ìkä éøä Z ãéæîa íà¦§¥¦£¥©Ÿ§ª¨¤¥§©§¦¦¥¨

.älçzëì§©§¦¨
לבטל  אין תורה איסורי שרק מבואר הרמב"ם מלשון
תרומה  לעיין: ויש מדרבנן. איסורים מבטלין אך לכתחילה
נשארת  ומדרבנן מהתורה, בטלה חולין לרוב שנפלה
ואיסורה  ומאחר היתר, של למאה נפלה לא עוד כל באיסורה

ולבטלה? עליה להוסיף אין מדוע מדרבנן כעת
והביאור:

הוא  דרבנן לאיסורי תורה איסורי בין החילוק טעם
נחשב  והוא החפץ עצם על חל האיסור תורה שבאיסורי
עצם  על איסור חל לא מדרבנן באיסורים אך רע, לדבר
סייג, בתור לאוכלו שאסור אלא 'טוב' נחשב והוא החפץ

איסור. לאכילת יגיע שלא כדי
סוברים יש רלד)(ולכן סי' המשפט איסור (נתיבות על שהעובר

שגם  תורה מאיסורי בשונה לכפרה, זקוק אינו בשוגג דרבנן
זו  ומציאות מאוס החפץ תורה באיסורי כי כפרה, צריך בשוגג
בעצם  חסרון אין דרבנן באיסורי אך בשוגג, גם משתנית אינה

במזיד). האיסור על עובר כשהאדם רק הוא והאיסור החפץ
כשאדם  היתר, לרוב כשנפל גם תורה, באיסור ולכן,
איסור, של מציאות גם אוכל הוא התערובת כל את אוכל
אך  זאת. לעשות אין לכתחילה מותר, הדבר שבדיעבד ואף

האדם  על אלא החפץ עצם על שאינו דרבנן וכאשר באיסור ,
כל  בזה אין ושוב האדם על איסור אין היתר לרוב נפל

מלכתחילה. לכך לגרום מניעה אין חיסרון,
ממאה  לפחות שנפלה תרומה בסאה מדוע יבואר זה ולפי
הוא  איסורה שכעת למרות לכתחילה, לבטלה אין חולין
תרומה  של סאה בתערובת יש מקום מכל כי מדרבנן,
כאן  יש עדיין ברוב שהתבטלה לאחר וגם מהתורה, האסורה
עליה  להוסיף אין לכתחילה ולכן מהותו מעצם אסור דבר

להתירה. כדי
(bvw 'r mirxf xvln f"`xbd iyecig)

ה'תשע"ד  אייר כ' שלישי יום ותרומות  תפילין ברכות

Ïk‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡ :ÊË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ƒƒ¿ƒ«…
˙Á‡ ‰Î¯·a ÔÏÏBk Z Ô‰ÈÈa ÁÒ ‡ÏÂ „iÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê∆««∆ƒ»¿…»≈≈∆¿»ƒ¿»»««

.˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯Ù‰Ï :C¯·Óe¿»≈¿«¿ƒ¿««¿
אומרים  יש התפילין: בברכת הראשונים נחלקו
ראש, של על נוספת וברכה יד של על אחת ברכה שמברכים

לשתיהן. אחת ברכה שמברכים אומרים ויש
ומעשרות  תרומות כמה שהמפריש זו הלכה ולכאורה

השניה לדעה הוכחה היא לכולן אחת ברכה (ביאור מברך

סכ"ה) או"ח .הגר"א
נחלקו  אחרת: להלכה לכאורה סותרת זו הלכה אמנם,

א)תנאים מו, נטילת (סוכה כגון מצוות, כמה לפניו שהיו במי
קדשנו... "אשר שמברך אומרים יש בסוכה. וישיבה לולב
עצמה. בפני מצוה כל על שמברך אומרים ויש המצוות", על

הרמב"ם ה"י)ופסק פי"א ברכות ומדוע (הל' השניה. כדעה



עג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  אייר י"ח ראשון יום 'אכילה'? נחשבת איסור אכילת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïéé äúLå ââML øéæð̈¦¤¨©§¨¨©¦
.Lîçä úà àìå ïøwä úà íéîlLî elà ìk ...äîeøz ìL¤§¨¨¥§©§¦¤©¤¤§Ÿ¤©Ÿ¤

אינו  תרומה של יין ששתה נזיר משנה': ה'כסף מבאר
לשתות  לו אסור תרומה איסור ללא שגם כיון חומש, משלם

שתיה נחשב זה אין לכן ממנו יין קצה אדם של נפשו האסור דבר  (כי

ה"י) לעיל ואת - ושתיה, אכילה על רק הוא חומש ותשלום ,
מזיק. משום לשלם יש הקרן

אחרונים ועוד)והקשו ספר קרית :(רדב"ז,
משלם  הכפורים ביום בשוגג תרומה האוכל מדוע כן, אם

וחומש ה"ז)קרן נחשבת (לעיל שאינה איסור אכילת זו והרי
אכילה?

המבי"ט ספר)ותירץ :(קרית
ואם  ומשקה מאכל כל על הוא האיסור הכפורים ביום
שנאסר  הוא "האוכל בנזיר ואילו ה'גברא', על איסור זהו כן
אוכלים", בשאר כן שאין מה היין, מגפן יצא אשר כל עליו,

הריטב"א כתב (וכן 'חפצא' איסור פ"א)וזהו סוף (נדרים

כשהאיסור  ורק נדרים). כמו 'חפצא', איסור היא שנזירות
לענין  אכילה נחשב זה אין ('חפצא'), עצמו המאכל על חל

חומש. חיוב
סופר' קיז)וה'כתב סי' או"ח מבאר:(שו"ת

אם  וגם הגרון הנאת היא האכילה האיסורים שאר בכל
הכפורים  יום מהֿשאיןֿכן עליה, חייבים נהנו לא מעיו
אין  'עינוי', בלשון אלא 'אכילה' בלשון נאמר לא שאיסורו
שיעורו  (ולכן מעיו הנאת בה שיש אכילה על אלא חייבים

התמר)'ככותבת' דעתו (פרי כי האיסורים, כשאר 'כזית' ולא
זה). בשיעור מתיישבת אדם של

מאכילת  שנהנה הכפורים ביום תרומה אכילת ולכן,
עליה  חל הכפורים יום ואיסור לגרונו שנכנסה מיד התרומה
חומש, גם ומשלם 'אכילה' נחשבת למעיו, כשתיכנס רק
מצד  השתיה איסור תרומה, של יין ששתה הנזיר אבל
נחשבת  ואינה לגרונו, היין בהגיע מיד עליו חל הנזירות

חומש. עליה משלם ואינו 'שתיה'

ה'תשע"ד  אייר י"ט שני יום דרבנן  לאיסורי תורה איסורי בין

:È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äìôpL äîeøz äàñ§¨§¨¤¨§¨
...äàî ìò eôéñBäL ãò íéøçà ïélç eìôðå ,ïélç äànî úBçôì§¨¦¥¨ª¦§¨§ª¦£¥¦©¤¦©¥¨
äøBz éøeqà ïéìháî ïéàL ,ònãî ìkä éøä Z ãéæîa íà¦§¥¦£¥©Ÿ§ª¨¤¥§©§¦¦¥¨

.älçzëì§©§¦¨
לבטל  אין תורה איסורי שרק מבואר הרמב"ם מלשון
תרומה  לעיין: ויש מדרבנן. איסורים מבטלין אך לכתחילה
נשארת  ומדרבנן מהתורה, בטלה חולין לרוב שנפלה
ואיסורה  ומאחר היתר, של למאה נפלה לא עוד כל באיסורה

ולבטלה? עליה להוסיף אין מדוע מדרבנן כעת
והביאור:

הוא  דרבנן לאיסורי תורה איסורי בין החילוק טעם
נחשב  והוא החפץ עצם על חל האיסור תורה שבאיסורי
עצם  על איסור חל לא מדרבנן באיסורים אך רע, לדבר
סייג, בתור לאוכלו שאסור אלא 'טוב' נחשב והוא החפץ

איסור. לאכילת יגיע שלא כדי
סוברים יש רלד)(ולכן סי' המשפט איסור (נתיבות על שהעובר

שגם  תורה מאיסורי בשונה לכפרה, זקוק אינו בשוגג דרבנן
זו  ומציאות מאוס החפץ תורה באיסורי כי כפרה, צריך בשוגג
בעצם  חסרון אין דרבנן באיסורי אך בשוגג, גם משתנית אינה

במזיד). האיסור על עובר כשהאדם רק הוא והאיסור החפץ
כשאדם  היתר, לרוב כשנפל גם תורה, באיסור ולכן,
איסור, של מציאות גם אוכל הוא התערובת כל את אוכל
אך  זאת. לעשות אין לכתחילה מותר, הדבר שבדיעבד ואף

האדם  על אלא החפץ עצם על שאינו דרבנן וכאשר באיסור ,
כל  בזה אין ושוב האדם על איסור אין היתר לרוב נפל

מלכתחילה. לכך לגרום מניעה אין חיסרון,
ממאה  לפחות שנפלה תרומה בסאה מדוע יבואר זה ולפי
הוא  איסורה שכעת למרות לכתחילה, לבטלה אין חולין
תרומה  של סאה בתערובת יש מקום מכל כי מדרבנן,
כאן  יש עדיין ברוב שהתבטלה לאחר וגם מהתורה, האסורה
עליה  להוסיף אין לכתחילה ולכן מהותו מעצם אסור דבר

להתירה. כדי
(bvw 'r mirxf xvln f"`xbd iyecig)

ה'תשע"ד  אייר כ' שלישי יום ותרומות  תפילין ברכות

Ïk‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡ :ÊË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ƒƒ¿ƒ«…
˙Á‡ ‰Î¯·a ÔÏÏBk Z Ô‰ÈÈa ÁÒ ‡ÏÂ „iÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê∆««∆ƒ»¿…»≈≈∆¿»ƒ¿»»««

.˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯Ù‰Ï :C¯·Óe¿»≈¿«¿ƒ¿««¿
אומרים  יש התפילין: בברכת הראשונים נחלקו
ראש, של על נוספת וברכה יד של על אחת ברכה שמברכים

לשתיהן. אחת ברכה שמברכים אומרים ויש
ומעשרות  תרומות כמה שהמפריש זו הלכה ולכאורה

השניה לדעה הוכחה היא לכולן אחת ברכה (ביאור מברך

סכ"ה) או"ח .הגר"א
נחלקו  אחרת: להלכה לכאורה סותרת זו הלכה אמנם,

א)תנאים מו, נטילת (סוכה כגון מצוות, כמה לפניו שהיו במי
קדשנו... "אשר שמברך אומרים יש בסוכה. וישיבה לולב
עצמה. בפני מצוה כל על שמברך אומרים ויש המצוות", על

הרמב"ם ה"י)ופסק פי"א ברכות ומדוע (הל' השניה. כדעה
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אחת  ברכה שמברך פסק ומעשרות תרומות כמה בהפרשת
לכולן?

לומר: ויש
של  פירוט הברכה בנוסח אין המצוות', 'על מברך כאשר
ומעשרות' תרומות 'להפריש כשמברך אך שמקיים, המצוות
התרומות  סוגי כל נכללים רבים, לשון ב'תרומות', הרי

המעשרות. כל נכללים וב'מעשרות'
על  תפילין' 'להניח ובברכת מאחר - בתפילין הדין והוא

ראש, של תפילין של נוספת למצוה רמז אין יד של תפילין
עצמה בפני מצוה כל על לברך או"ח יש גבורים סק"ו)(מגן .סכ"ה

התפילין, שתי על אחת ברכה לברך שיש הסוברים ואילו
ולא  ומעשרות, תרומות כמה להפרשת דומה שהדבר סוברים
מהן  אחת כל כי אחת בברכה נפטרות שלא ולולב לסוכה
לסוג  משתייכות התרומות כל ואילו שונה, בתוכן מצוה היא
מסוג  הן ראש' וה'של יד' ה'של כי התפילין, גם וכך אחד

סקמ"ז)אחד שם החיים .(ארצות

ה'תשע"ד  אייר כ"א רביעי יום למעשר? קובע טוב יום

‰¯Ó‚pL ˙B¯t :Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰≈∆ƒ¿¿»
ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ Z ˙aL ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈«»ƒ¿¿¿……«

.¯OÚiL „Ú ˙aM‰ ¯Á‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó≈∆¬ƒ¿««««»«∆¿«≈
אפילו  בשבת, פירות לאכול ואסור למעשר קובעת שבת
"וקראת  מהפסוק נלמד הדבר שיעשרם. קודם עראי, אכילת

עונג" יג)לשבת נ, עונג,(ישעיה נקראת שבת שאכילת וכיון .
קבע שם אלא עראי שם עוד בה שאין ביצה קבעה לד,(רש"י

.ב)
שבת  שדווקא לב) ונתתי ד"ה לה,א (ביצה הצל"ח וכתב
שיש  ואף למעשר, קובע אינו יוםֿטוב אבל למעשר קובעת
בו  שאין שלמים, בבשר היא השמחה הרי שמחה, חיוב בו

ומעשרות. תרומות
המלך' ה'שער הכ"ב)אך פ"ה יוםֿטוב (מעשר שגם סובר

הרמב"ם כתב שהרי למעשר, הט"ז)קובע פ"ו יו"ט "כשם (הל'
שנאמר  טובים ימים כל כך ולענגה שבת לכבד שמצוה
מקרא  בהם נאמר טובים ימים וכל מכובד', ה' 'לקדוש

 ֿ יום אכילת שגם וכיון היא קודש". הרי 'עונג' נקראת טוב

שבת. אכילת כמו מעשר לענין קבע אכילת נחשבת
בגמרא מהמסופר לכך ראיה הביא קלצקין (פסחים והגר"א

א) ובכניסת קה, שבת בערב סעודתם האריכו אמוראים שכמה
שבת, לשם מחדש ולקבעה סעודתם להפסיק ביקשו השבת
רב  להם ואמר שבת, לסעודת חול סעודת בין להבדיל כדי
שבת  לסעודת חול סעודת בין להבדיל שכדי סבא המנונא
ולקדש  מפה לפרוס די אלא הסעודה את להפסיק צורך אין
קובעת  שבת כך למעשר, קובעת שהשבת "כשם כי
שבת  בערב ארעי שאכילת "כשם רש"י: ופירש לקידוש".
לטעום  שאסור לקידוש, קובעת כך – למעשר קבע חשובה
שבת  סעודת חשובה היא "משחשיכה ולכן שיקדש". עד

מאליה".
יוםֿטוב  כניסת בעת בסעודתם האריכו אם שגם וכיון
יוםֿטוב  שגם מוכח – ומקדש" מפה ש"פורס היא הלכה
המחייבת  קבע כסעודת הסעודה הגדרת שהרי למעשר, קובע

במעשר המחייבת קבע כאכילת בהיותה תלויה (אבן בקידוש

י"ג) סי' .הראשה

ה'תשע"ד  אייר כ"ב חמישי יום נקי  שאינו במקום מצוה קיום

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éàîcä ïî ïéLéøônLk§¤©§¦¦¦©§©
àeäL éôì ,ïäéìò ïéëøáî ïéà Z éðL øOòîe øOòî úîeøz§©©£¥©£¥¥¦¥§¨§¦£¥¤§¦¤

.íøò àeäLk Léøôäì øzî Cëéôì .÷ôñ̈¥§¦¨ª¨§©§¦§¤¨Ÿ
לקיימן  אסור עליהן, לברך שיש מצוות שרק מכך מבואר
בעצם  אך ערום, שבקדושה דבר לומר אסור כי ערום כשהוא

איסור. אין המצוה קיום
ה"ד)ובירושלמי פ"א דמאי (דמאי לחלל אף שמותר מבואר

בדברי  שהרהור אף (על זה על מברכים אין כי המרחץ בבית
שמותר  הרי מטונף), מקום הוא כי במרחץ אסור תורה

נקי. שאינו במקום מצוה לקיים
אפרים' ה'מטה ס"ב)אך תקפח סי' הלכה בביאור כתב (הובא

לא  נקי אינו המקום או נקי אינו כשגופו בשופר שהתוקע
לקריאת  זאת ודימה ולתקוע, לחזור וצריך חובה ידי יצא

הלכה' וה'ביאור א)(שם)שמע. אופנים: בשני זאת ביאר
תורה  בדברי כהרהור נחשבת המצוה קיום לשם הכוונה
ואין  ה' עבודת היא המצוה ב) נקי. שאינו במקום האסור

ביזיון. בדרך לעשותה
לקיים  מניעה שאין מוכח לכאורה לעיל האמור לפי אך

לברך  שאין ורק נקי, שאינו במקום או ערום כשהוא מצוה
כזה. באופן

תרומות  הפרשת הדברים: בין לחלק שיש ויתכן
את  המתירה פעולה אלא חובה של מצוה אינה ומעשרות
מצוות  אך מכובד, באופן לעשותה חיוב אין ולכן התבואה

כבוד. בדרך להתקיים צריכות חובה של
שאינו  במקום מצוה לקיים שמותר ראיה שהביאו ויש

הגמרא מדברי ב)נקי, לב, תלמיד (קידושין מפני קימה לגבי
לומר  תלמוד המרחץ? בבית לפניו יעמוד "יכול חכם:
אין  כזה שבמקום היינו הידור", בה שיש קימה – 'והדרת'
לולי  אך מכך, פטורים ולכן והידור כבוד מבטאת הקימה
הרי  המרחץ, בבית גם המצוה את לקיים חייב היה זאת

נקי. שאינו במקום לקיים ניתן חיובית מצוה שאפילו
להקפיד  יש למקום אדם שבין שמצוות לומר ויתכן
ובפרט  לחברו, אדם שבין במצוות אך כבוד בדרך לעשות
בבית  אלא לעשותה יכול שאינו מצוה לידו מזדמנת כאשר

לקיימה. חובה לנצרך, וסיוע עזרה כגון המרחץ
(ak 'iq dyn zreyi)
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ה'תשע"ד  אייר כ"ג שישי יום נכרי  לטוחן חיטיו המוליך

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éìBnäïçBèì ...åéhç C ©¦¦¨§¥
íò ìL íéhça ïôéìçä ànL ,éàîc íä éøä Z íéáëBk ãáBò¥¨¦£¥¥§©¤¨¤¡¦¨§¦¦¤©

.õøàä̈¨¤
הנכרי  הטוחן החליף שמא הוא החשש הרמב"ם, לדעת
הן  ולכן מעושרות שאינן הארץ עם של בחיטיו חיטיו את

דמאי.
הראב"ד:וה  עליו שיג

את  הנכרי החליף לא שמא ספק - ספיקא' 'ספק זה הרי
עם  אולי הארץ, עם של בחיטיו החליף אם ואף החיטים,
הנכרי  החליף שמא הוא שהחשש פירש ולכן עישר, הארץ
הפרשת  מחייב הנכרי מירוח הראב"ד ולדעת שלו, בחיטיו

מדרבנן. מעשרות
עמי  רוב להלכה הרמב"ם: את מיישב משנה' וה'כסף

מעשרים א)הארץ יג, הרוב (שבת אחר הולכים אין זאת ועם
שאינם  למיעוט לחשוש זה בענין החמירו חחכמים אלא

ספיקא'. ב'ספק גם החמירו ולכן מעשרים,
המלך' ה"כ)וה'שער פ"א טוב יום מהר"י (הל' בשם הקשה

המשנה בפירוש הרמב"ם מדברי מ"א)אשכנזי פ"א בענין (דמאי
ואמרו  חכמים בהם שהקילו (פירות שבדמאי' ה'קלין
שהקילו  לעשרם) חייב אינו הארץ מעם אלו פירות שהלוקח
הפקר  ורובם מדבריות מאילנות פירות שהם משום בהם
לא", או הפקר הם אם האחד, ספקות: שני בהם "ונקבצו
וכיון  מעשרותיהם. הופרשו שמא השמור, מן הם אם ואפילו
להקל". ספיקי תרי בידינו "העיקר ספיקות שני כאן שיש
בדמאי! גם להקל ספיקא ספק מועיל הרמב"ם שלדעת הרי

ותירץ:
להקל  רוב יש הספיקות בשני כי בדמאי התירו חכמים
והספק  מעשרים) הארץ עמי ורוב מההפקר הם הפירות (רוב
אחד  רוב רק יש כאשר אך למיעוט, לחשוש יש שמא הוא
שאין  מה הרוב. אחר ללכת אין מעשרים), הארץ עמי (רוב
עמי  עישרו לא שמא הספק אמנם לנכרי, חיטיו במוליך כן
החליף  שמא בספק אבל מעשרים), (רוב רוב בו יש הארץ
חשוד  הנכרי כי רוב, אין הארץ עם של בחיטים הנכרי

ספיקא. בספק גם החמירו ולכן להחליף,

ה'תשע"ד  אייר כ"ד קודש שבת פירות  מתערובת מעשר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äiðL äðL úBøt¥¨¨§¦¨
.áøä øçà ïéëìBä ...úéLéìL úBøôa eáøòúpL¤¦§¨§§¥§¦¦§¦©©¨Ÿ

(בנוסף  שני' ב'מעשר חייבים השנייה השנה פירות
מחויבים  השלישית השנה ופירות ראשון), למעשר
באלו, אלו פירות התערבו וכאשר עני'. 'מעשר בהפרשת
רוב  לדוגמה ואם הרוב, אחר הולכים הרמב"ם לדעת
עני, במעשר ומיעוטם שני במעשר מחויבים הפירות
מעשר  הכל על ומפריש הרוב, דין את מקבל המיעוט

שני.
בגמרא מפורש הרי הרמב"ם: על משיג עג,והראב"ד (ע"ז

של ב) פירות התערבו שאם היינו ברוב, בטל אינו שטבל
להפריש  חייב אלא בטלים אין מעושרים פירות ברוב טבל
שנייה  שנה של פירות גם כן ואם הטבל, פירות על מעשרות
עוד  כל שהרי בטלים אינם שלישית שנה בפירות שהתערבו
ואינם  טבל הם הרי כדינם, שני מעשר מהם הופרש לא

ברוב! בטלים
קורקוס הר"י משנה)ותירץ בכסף :(הובא

ראשון  (מעשר מעשרות שני מהתבואה שמפריש בשעה
ייעוד  את שינה אם ואף טבל, איננה כבר נוסף), ומעשר
שני  מעשר בתור בו שהשתמש עני מעשר כגון המעשר,
לתת  המצוה את שביטל אף לעניים, אותו לתת במקום

מותרת. התבואה לעניים, מעשר
מאחר  בשלישית, שנייה שנה פירות התערבו כאשר ולכן
אין  ראשון) למעשר (בנוסף מעשר מהם מפריש אופן ובכל
ובזה  הנתינה, מצות את קיים שלא אלא טבל, איסור כאן

התורה. איסורי בשאר כמו הרוב אחר הולכים
טבל  פירות לגבי רק נאמר בטל אינו שטבל והדין
ברוב  ביטול על נסתמך שאם מעושרים, בפירות שהתערבו

בטבלם יישארו והם מעשר כלל מהם נפריש שבט לא (ראה

קפג) ב, .הלוי
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אחת  ברכה שמברך פסק ומעשרות תרומות כמה בהפרשת
לכולן?

לומר: ויש
של  פירוט הברכה בנוסח אין המצוות', 'על מברך כאשר
ומעשרות' תרומות 'להפריש כשמברך אך שמקיים, המצוות
התרומות  סוגי כל נכללים רבים, לשון ב'תרומות', הרי

המעשרות. כל נכללים וב'מעשרות'
על  תפילין' 'להניח ובברכת מאחר - בתפילין הדין והוא

ראש, של תפילין של נוספת למצוה רמז אין יד של תפילין
עצמה בפני מצוה כל על לברך או"ח יש גבורים סק"ו)(מגן .סכ"ה

התפילין, שתי על אחת ברכה לברך שיש הסוברים ואילו
ולא  ומעשרות, תרומות כמה להפרשת דומה שהדבר סוברים
מהן  אחת כל כי אחת בברכה נפטרות שלא ולולב לסוכה
לסוג  משתייכות התרומות כל ואילו שונה, בתוכן מצוה היא
מסוג  הן ראש' וה'של יד' ה'של כי התפילין, גם וכך אחד

סקמ"ז)אחד שם החיים .(ארצות

ה'תשע"ד  אייר כ"א רביעי יום למעשר? קובע טוב יום

‰¯Ó‚pL ˙B¯t :Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰≈∆ƒ¿¿»
ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ Z ˙aL ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈«»ƒ¿¿¿……«

.¯OÚiL „Ú ˙aM‰ ¯Á‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó≈∆¬ƒ¿««««»«∆¿«≈
אפילו  בשבת, פירות לאכול ואסור למעשר קובעת שבת
"וקראת  מהפסוק נלמד הדבר שיעשרם. קודם עראי, אכילת

עונג" יג)לשבת נ, עונג,(ישעיה נקראת שבת שאכילת וכיון .
קבע שם אלא עראי שם עוד בה שאין ביצה קבעה לד,(רש"י

.ב)
שבת  שדווקא לב) ונתתי ד"ה לה,א (ביצה הצל"ח וכתב
שיש  ואף למעשר, קובע אינו יוםֿטוב אבל למעשר קובעת
בו  שאין שלמים, בבשר היא השמחה הרי שמחה, חיוב בו

ומעשרות. תרומות
המלך' ה'שער הכ"ב)אך פ"ה יוםֿטוב (מעשר שגם סובר

הרמב"ם כתב שהרי למעשר, הט"ז)קובע פ"ו יו"ט "כשם (הל'
שנאמר  טובים ימים כל כך ולענגה שבת לכבד שמצוה
מקרא  בהם נאמר טובים ימים וכל מכובד', ה' 'לקדוש

 ֿ יום אכילת שגם וכיון היא קודש". הרי 'עונג' נקראת טוב

שבת. אכילת כמו מעשר לענין קבע אכילת נחשבת
בגמרא מהמסופר לכך ראיה הביא קלצקין (פסחים והגר"א

א) ובכניסת קה, שבת בערב סעודתם האריכו אמוראים שכמה
שבת, לשם מחדש ולקבעה סעודתם להפסיק ביקשו השבת
רב  להם ואמר שבת, לסעודת חול סעודת בין להבדיל כדי
שבת  לסעודת חול סעודת בין להבדיל שכדי סבא המנונא
ולקדש  מפה לפרוס די אלא הסעודה את להפסיק צורך אין
קובעת  שבת כך למעשר, קובעת שהשבת "כשם כי
שבת  בערב ארעי שאכילת "כשם רש"י: ופירש לקידוש".
לטעום  שאסור לקידוש, קובעת כך – למעשר קבע חשובה
שבת  סעודת חשובה היא "משחשיכה ולכן שיקדש". עד

מאליה".
יוםֿטוב  כניסת בעת בסעודתם האריכו אם שגם וכיון
יוםֿטוב  שגם מוכח – ומקדש" מפה ש"פורס היא הלכה
המחייבת  קבע כסעודת הסעודה הגדרת שהרי למעשר, קובע

במעשר המחייבת קבע כאכילת בהיותה תלויה (אבן בקידוש

י"ג) סי' .הראשה

ה'תשע"ד  אייר כ"ב חמישי יום נקי  שאינו במקום מצוה קיום

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éàîcä ïî ïéLéøônLk§¤©§¦¦¦©§©
àeäL éôì ,ïäéìò ïéëøáî ïéà Z éðL øOòîe øOòî úîeøz§©©£¥©£¥¥¦¥§¨§¦£¥¤§¦¤

.íøò àeäLk Léøôäì øzî Cëéôì .÷ôñ̈¥§¦¨ª¨§©§¦§¤¨Ÿ
לקיימן  אסור עליהן, לברך שיש מצוות שרק מכך מבואר
בעצם  אך ערום, שבקדושה דבר לומר אסור כי ערום כשהוא

איסור. אין המצוה קיום
ה"ד)ובירושלמי פ"א דמאי (דמאי לחלל אף שמותר מבואר

בדברי  שהרהור אף (על זה על מברכים אין כי המרחץ בבית
שמותר  הרי מטונף), מקום הוא כי במרחץ אסור תורה

נקי. שאינו במקום מצוה לקיים
אפרים' ה'מטה ס"ב)אך תקפח סי' הלכה בביאור כתב (הובא

לא  נקי אינו המקום או נקי אינו כשגופו בשופר שהתוקע
לקריאת  זאת ודימה ולתקוע, לחזור וצריך חובה ידי יצא

הלכה' וה'ביאור א)(שם)שמע. אופנים: בשני זאת ביאר
תורה  בדברי כהרהור נחשבת המצוה קיום לשם הכוונה
ואין  ה' עבודת היא המצוה ב) נקי. שאינו במקום האסור

ביזיון. בדרך לעשותה
לקיים  מניעה שאין מוכח לכאורה לעיל האמור לפי אך

לברך  שאין ורק נקי, שאינו במקום או ערום כשהוא מצוה
כזה. באופן

תרומות  הפרשת הדברים: בין לחלק שיש ויתכן
את  המתירה פעולה אלא חובה של מצוה אינה ומעשרות
מצוות  אך מכובד, באופן לעשותה חיוב אין ולכן התבואה

כבוד. בדרך להתקיים צריכות חובה של
שאינו  במקום מצוה לקיים שמותר ראיה שהביאו ויש

הגמרא מדברי ב)נקי, לב, תלמיד (קידושין מפני קימה לגבי
לומר  תלמוד המרחץ? בבית לפניו יעמוד "יכול חכם:
אין  כזה שבמקום היינו הידור", בה שיש קימה – 'והדרת'
לולי  אך מכך, פטורים ולכן והידור כבוד מבטאת הקימה
הרי  המרחץ, בבית גם המצוה את לקיים חייב היה זאת

נקי. שאינו במקום לקיים ניתן חיובית מצוה שאפילו
להקפיד  יש למקום אדם שבין שמצוות לומר ויתכן
ובפרט  לחברו, אדם שבין במצוות אך כבוד בדרך לעשות
בבית  אלא לעשותה יכול שאינו מצוה לידו מזדמנת כאשר

לקיימה. חובה לנצרך, וסיוע עזרה כגון המרחץ
(ak 'iq dyn zreyi)
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ה'תשע"ד  אייר כ"ג שישי יום נכרי  לטוחן חיטיו המוליך

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰éìBnäïçBèì ...åéhç C ©¦¦¨§¥
íò ìL íéhça ïôéìçä ànL ,éàîc íä éøä Z íéáëBk ãáBò¥¨¦£¥¥§©¤¨¤¡¦¨§¦¦¤©

.õøàä̈¨¤
הנכרי  הטוחן החליף שמא הוא החשש הרמב"ם, לדעת
הן  ולכן מעושרות שאינן הארץ עם של בחיטיו חיטיו את

דמאי.
הראב"ד:וה  עליו שיג

את  הנכרי החליף לא שמא ספק - ספיקא' 'ספק זה הרי
עם  אולי הארץ, עם של בחיטיו החליף אם ואף החיטים,
הנכרי  החליף שמא הוא שהחשש פירש ולכן עישר, הארץ
הפרשת  מחייב הנכרי מירוח הראב"ד ולדעת שלו, בחיטיו

מדרבנן. מעשרות
עמי  רוב להלכה הרמב"ם: את מיישב משנה' וה'כסף

מעשרים א)הארץ יג, הרוב (שבת אחר הולכים אין זאת ועם
שאינם  למיעוט לחשוש זה בענין החמירו חחכמים אלא

ספיקא'. ב'ספק גם החמירו ולכן מעשרים,
המלך' ה"כ)וה'שער פ"א טוב יום מהר"י (הל' בשם הקשה

המשנה בפירוש הרמב"ם מדברי מ"א)אשכנזי פ"א בענין (דמאי
ואמרו  חכמים בהם שהקילו (פירות שבדמאי' ה'קלין
שהקילו  לעשרם) חייב אינו הארץ מעם אלו פירות שהלוקח
הפקר  ורובם מדבריות מאילנות פירות שהם משום בהם
לא", או הפקר הם אם האחד, ספקות: שני בהם "ונקבצו
וכיון  מעשרותיהם. הופרשו שמא השמור, מן הם אם ואפילו
להקל". ספיקי תרי בידינו "העיקר ספיקות שני כאן שיש
בדמאי! גם להקל ספיקא ספק מועיל הרמב"ם שלדעת הרי

ותירץ:
להקל  רוב יש הספיקות בשני כי בדמאי התירו חכמים
והספק  מעשרים) הארץ עמי ורוב מההפקר הם הפירות (רוב
אחד  רוב רק יש כאשר אך למיעוט, לחשוש יש שמא הוא
שאין  מה הרוב. אחר ללכת אין מעשרים), הארץ עמי (רוב
עמי  עישרו לא שמא הספק אמנם לנכרי, חיטיו במוליך כן
החליף  שמא בספק אבל מעשרים), (רוב רוב בו יש הארץ
חשוד  הנכרי כי רוב, אין הארץ עם של בחיטים הנכרי

ספיקא. בספק גם החמירו ולכן להחליף,

ה'תשע"ד  אייר כ"ד קודש שבת פירות  מתערובת מעשר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äiðL äðL úBøt¥¨¨§¦¨
.áøä øçà ïéëìBä ...úéLéìL úBøôa eáøòúpL¤¦§¨§§¥§¦¦§¦©©¨Ÿ

(בנוסף  שני' ב'מעשר חייבים השנייה השנה פירות
מחויבים  השלישית השנה ופירות ראשון), למעשר
באלו, אלו פירות התערבו וכאשר עני'. 'מעשר בהפרשת
רוב  לדוגמה ואם הרוב, אחר הולכים הרמב"ם לדעת
עני, במעשר ומיעוטם שני במעשר מחויבים הפירות
מעשר  הכל על ומפריש הרוב, דין את מקבל המיעוט

שני.
בגמרא מפורש הרי הרמב"ם: על משיג עג,והראב"ד (ע"ז

של ב) פירות התערבו שאם היינו ברוב, בטל אינו שטבל
להפריש  חייב אלא בטלים אין מעושרים פירות ברוב טבל
שנייה  שנה של פירות גם כן ואם הטבל, פירות על מעשרות
עוד  כל שהרי בטלים אינם שלישית שנה בפירות שהתערבו
ואינם  טבל הם הרי כדינם, שני מעשר מהם הופרש לא

ברוב! בטלים
קורקוס הר"י משנה)ותירץ בכסף :(הובא

ראשון  (מעשר מעשרות שני מהתבואה שמפריש בשעה
ייעוד  את שינה אם ואף טבל, איננה כבר נוסף), ומעשר
שני  מעשר בתור בו שהשתמש עני מעשר כגון המעשר,
לתת  המצוה את שביטל אף לעניים, אותו לתת במקום

מותרת. התבואה לעניים, מעשר
מאחר  בשלישית, שנייה שנה פירות התערבו כאשר ולכן
אין  ראשון) למעשר (בנוסף מעשר מהם מפריש אופן ובכל
ובזה  הנתינה, מצות את קיים שלא אלא טבל, איסור כאן

התורה. איסורי בשאר כמו הרוב אחר הולכים
טבל  פירות לגבי רק נאמר בטל אינו שטבל והדין
ברוב  ביטול על נסתמך שאם מעושרים, בפירות שהתערבו

בטבלם יישארו והם מעשר כלל מהם נפריש שבט לא (ראה

קפג) ב, .הלוי

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי ההגבלה, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י. 

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"ז שי' שרגאי

שלום וברכה!

. . . לתוכן מכתבו, תמהתי בקראי מכתב כ', כיון שעל פי הידיעות ממקור שעד עתה הי' נאמן, 

וסביבותי', אלא  בין קובעי הקו בזה בארץ ישראל הדיעה להחזיר ח"ו את חברון  הולכת ומתגברת 

שמחפשים צורה חיצונית מתאימה, וד"ל.
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וחמׁש‡. קרן מׁשּלם ּבׁשגגה, ּתרּומה ׁשאכל אפּלּוזר ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אם  ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה, ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻידע
קרן  ּומׁשּלם ׁשגגה, זֹו הרי - לאו אם מיתה, עליה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּיב

ְֶֹוחמׁש.
האֹוכל ·. ּדבר אחד הּׁשֹותה ואחד לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: - לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
.הּס את לרּבֹות יׂשראל", ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"ולא
טהֹורה, האֹוכל ואחד ּבׁשגגה טמאה ּתרּומה האֹוכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָואחד
- ּכזית ׁשּיאכל עד חמׁש, חּיב ואינֹו וחמׁש. קרן ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמׁשּלם
ּפחּותה  אכילה ואין ּבׁשגגה", קדׁש יאכל "ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבכזית. ׁשתּיתּה ּכ ּבכזית, ּתרּומה ׁשאכילת ּוכׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָמּכזית;

מּתחּלת ‚. יׁש אם - וׁשתה וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
ּפרס  אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ,אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשתּית  ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת
לכזית  מצטרפין אּלּו הרי - .רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ

וּדאי,„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרּומה
עליהן  לחּיב לכזית, מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהחּלה,

וחמׁש ׁשאין מיתה היה, הּדין ּומן 'ּתרּומה'. נקראּו ׁשּכּלן ; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ
חּיבין  ׁשאין ּכמֹו ּדמאי, ׁשל מעׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיבין
חכמים, אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, ׁשני מעׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ּבּה. יזלזלּו חמׁש, עליה יתחּיב לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹאם
מׁשּלם ‰. ואינֹו לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - ּבמזיד ּתרּומה .אכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ואינֹו הּקרן את מׁשּלם טהֹורה, היתה אם - ּבֹו התרּו לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
עצים, ּדמי מׁשּלם - טמאה היתה ואם החמׁש. את ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשּלם
ּתרּומת  אכל אם ,לפיכ להּסקה; אּלא ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּפני
הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּתּותים

להּסקה. ראּויין אינן ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי
.Â ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ּבפסח חמץ ּתרּומה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹוכל

הפריׁשּה אפּלּו הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - טהֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
אינֹו עצים ּדמי ואפּלּו ּפטּור; והחמיצה, מּצה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשהיא
אסּורה  ׁשהיא מּפני - להּסקה ראּויה אינּה ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמׁשּלם,

ּדמים  לּה אין .ּבהניה, ֲִֵַָָָָ
.Êּתרּו ואכל הּׁשֹוגג הּכּפּורים אבל ּביֹום ׁשאכל מה אֹו , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

נקּורה כחשש ּתרּומה והתברר נקרּה, נחש שמא [שאסורה ְְְָָָָ

ּכאחד,שוא] וׁשמן יין והּס ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה יין והּׁשֹותה ,ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּגמע  אֹו החּטים, את ׁשּכסס אֹו ּכאחד, וחמץ ׁשמן ׁשּׁשתה ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹו

וחמׁש. קרן מׁשּלם זה הרי - החמץ ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאת
.Á ּבאכילת ׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו, וקץ ׂשבע ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהיה

החמׁש את מׁשּלם אינֹו - לא ּתרּומה יאכל", "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
החמׁש, מן ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן עצמֹו. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּזיק

עצמֹו. ׁשהּזיק ְְִִִֵֶַמּפני
.Ëׁשֹופין ׁשּבלע חלקים]זר והקיאן,[זרעונים ּתרּומה, ׁשל ְֱִִֶֶֶַָָָָ

קרן  מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ּגם ואכלן אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובא
לראׁשֹון. עצים ּדמי מׁשּלם והּׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹוחמׁש,

.È מׁשּלמין הן - ּתרּומה א ֹורחיו ואת ּפֹועליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהּמאכיל
ּדמי  להן מׁשּלם והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני וחמׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹקרן

ׁשאכלּו ּתרּומה מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ׁשּדבר סעּודתן, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מּמּנּו. חתה אדם ׁשל נפׁשֹו ְִֶֶַָָָָָָהאסּור,

.‡È ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו ואת הּקטּנים, ּבניו את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמאכיל
וה קטּנים  הּׁשֹותה , אֹו והאֹוכל לארץ, חּוצה ּתרּומת אֹוכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

והּׁשֹותה  ּתרּומה, ׁשל יין וׁשתה ׁשּׁשגג ונזיר מּכזית, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות
ואינן  הּקרן, את מׁשּלמין אּלּו ּכל - הּיין את והּס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן,

החמׁש. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
.·È ואחר ׁשּנפסלה, אֹו ליׂשראל, נׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבת

את  מׁשּלמת ואינּה הּקרן, את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכ
'מת החמׁש לּה: ואמרּו ּבתרּומה, אֹוכלת ׁשהיתה האּׁשה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

'מת  לֹו: ואמרּו אֹוכל, ׁשהיה העבד וכן ,'ּגרׁשי' אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבעלי
אֹו ליׂשראל', ׁש'ּמכר אֹו מאכיל', ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָרּב
לֹו ונֹודע אֹוכל, ׁשהיה ּכהן וכן ,'ׁשחרר' אֹו לֹו', נתנ'ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ
את  מׁשּלמין אּלּו הרי - חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
- הּפסח ערב והיה חמץ, ּתרּומת היתה ואם ּבלבד. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּקרן

ּבהּול ׁשּזמּנּה מּפני מּלׁשּלם; ּפטּורין אּלּו כאונס]הרי ,[ודינו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּפיהן  ּבתֹו ּתרּומה ׁשהיתה וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל ְְְְְְְְֱִֶֶֶֶָָָָָֹֹֻנחּפזּו

יפלטּו. אּלּו הרי לאכל, אסּורין ׁשהן ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶָֹֹּכׁשּידעּו
.‚È,'הּתרּומה 'נטמאת אֹו 'נטמאת', לֹו: ואמרּו אֹוכל, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיה

ׁשהּוא 'טמא נֹודע אֹו הּתרּומה', היתה 'טמאה אֹו היית', ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשני  מעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹטבל,
הרי  - ּפיו לתֹו ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהקּדׁש

יפלטּו .אּלּו ְִֵֹ
.„È ׁשּנפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי

הריני  - נפלה לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה
ׁשל  היא איזֹו ידּוע אין נפלה'. ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
מן  ּפטּור זה הרי מהן, אחת את זר אכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומה
נֹוהג  והּׁשנּיה, הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּתׁשלּומין;
אכל  ּפטּור. הּוא אף הּׁשנּיה, את אחר אכל ּכתרּומה. ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּה
מזיד, אם - ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ׁשּתיהן, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמׁש קרן ׁשֹוגג, ואם .קרן; ְִֵֶֶֶֶֶָֹ
.ÂË עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל

על  חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר; לכל ּכקרן ׁשהחמׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻחמׁשֹו,
לעֹולם  עד הּתׁשלּומין חמׁש, הרי וחמׁש, קרן המׁשּלם ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ואם  חּלין; ּגּדּוליהן נזרעּו, ׁשאם אּלא ּדבר, לכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻּכתרּומה
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הּקרן  את המׁשּלם וכל מֹוחל. אינֹו למחל, הּכהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרצה
מֹוחל. למחל, הּכהן רצה ואם חּלין; הּתׁשלּומין הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֻּבלבד,

.ÊË- לכהן נּׂשאת ּכ ואחר ּתרּומה, ׁשאכלה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבת
וחמׁש קרן מׁשּלמת אכלה, ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאם
קרן  מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמּה;
- וחמׁש קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה; וחמׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלּבעלים,

ׁשּירצה  ּכהן לכל והחמׁש לּבעלים, הּקרן .מׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
.ÊÈ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה עד לׁשּלם הסּפיקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכהן  נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה; מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינּה
.מעֹולם  ֵָ

.ÁÈ ּתרּומה האֹוכל אינֹוּכל - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין , ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
ּתרּומֹות  מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנין, החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם
ּומן  הּפאה ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומעׂשרֹות;
ּפי  על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָההפקר,
הקּדים  אם ּבֹו, ׁשּיׁש ּגדֹולה ּתרּומה נּטלה לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשעדין

לתרּומה ׁשני [בשבלים]הּמעׂשר מּמעׂשר ּומׁשּלמין ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ
ּכהלכה ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [ללא והקּדׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מׁשּלמין החומש] אין אבל הּיׁשן; על החדׁש מן ּומׁשּלמין .ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ׁשּנאמר: - מינֹו ׁשאינֹו על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּמין

ׁשאכל. ֶֶַַָֹּכּקדׁש
.ËÈה]האֹוכל את שמיטה ערב [בשנת ׁשל קּׁשּואין ִִֵֶֶֶָ

–]ׁשביעית שישית של קישואים בנמצא ימּתין [ואין ְְִִִַ
יכֹול  ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלּקּׁשּואין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, מּפרֹות חֹובֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָלׁשּלם
.Îמׁשּל - טמאה ּתרּומה ּבין אכל טמאין ּבין חּלין, ם ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ

ואם  טהֹורין; חּלין מׁשּלם טהֹורה, ּתרּומה אכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻטהֹורין.
ּתׁשלּומיו  - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻׁשּלם

הּטהֹורין  מן ויׁשּלם ויחזר .ּתׁשלּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַֹ
.‡Î הארץ עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם חבר, ּתרּומת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל

הארץ  לעם ונֹותנֹו מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּתרּומתֹו הארץ.ׁשאכל לעם טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

.·Î אבי מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
מּׁשאר  אחר ליֹורׁש מׁשּלם אּלא לעצמֹו, מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאּמֹו

ּובעל הּׁשבט  ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחֹוב
ּדמים  להם נֹותן והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמׁשּלמין

ׁשאכלּו. הּתרּומה אֹותּה ּבּה מֹוכרין ְְְִֶֶַָָָָָׁשהיּו
.‚Î ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב

ּתרּומה מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ולאו לּבעלים; כספי [תשלום ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
פירות] וחמׁש:דווקא קרנין ׁשני מׁשּלם - ואכלּה ּגנבּה, .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה. מּדמי אפּלּו וקרן החּלין, מן וחמׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻקרן
.„Î- ואכלּה ּוגנבּה הּבית, לבדק הקּדׁש הּתרּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר -ּכמֹו חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל . ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

מן  ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל מּׁשּום ְְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹֹחמׁש
ׁשוה  ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם מ ׁשּלם? ּולמי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההקּדׁש.

ּבין  - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם לּכהנים; מׁשּלם - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּפרּוטה
להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ׁשאין ּבין ּכזית ּבּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש

.‰Î מּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני
על  נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה

ּדרהּכהן  על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות מאכלֹות.ׁשּבארנּו ואּסּורי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ

.ÂÎ אחד;הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבלבד  קדׁש קרן ׁשל מׁשּלם האֹוכל לאחר, והאכילּה ּגזלּה . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אכל  אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.
מקֹום  וכל ׁשאכל; מּמין חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם  ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל  - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
מׁשּלם  אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשוה
ׁשהּוזלה  ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאּלא

ׁשהּוקרה.ּבׁשעת  ּבין ּתׁשלּומין ְְְִִֵֶַַָ

יא  ¤¤ּפרק
ּולסיכה ‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ׁשהּסיכה הּתרּומה - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות  לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹּדבר
את  ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל וחמץ. ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיין

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא,
לחּבץ·. מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן [לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ

עֹוׂשין  אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן  חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ  ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה  הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים

ּבהן ׁשֹותהּו וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת
הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ

ואין  לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו ׁשהּוא [לערב מּפני , ְְְִִֵֶֶֶֶַַ

מערבין  אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָמֹוציאֹו
לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ּודבׁש וׁשמן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָיין

ממעטֹו„. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין אין אין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מּפני  ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר  וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה  מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה [והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג [מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סובים הּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ
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י  ¤¤ּפרק
וחמׁש‡. קרן מׁשּלם ּבׁשגגה, ּתרּומה ׁשאכל אפּלּוזר ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

אם  ידע לא אבל עליה, מזהר וׁשהּוא ּתרּומה, ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻידע
קרן  ּומׁשּלם ׁשגגה, זֹו הרי - לאו אם מיתה, עליה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּיב

ְֶֹוחמׁש.
האֹוכל ·. ּדבר אחד הּׁשֹותה ואחד לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: - לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר הּס ואחד לׁשּתֹות, ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכֹו
.הּס את לרּבֹות יׂשראל", ּבני קדׁשי את יחּללּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"ולא
טהֹורה, האֹוכל ואחד ּבׁשגגה טמאה ּתרּומה האֹוכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָואחד
- ּכזית ׁשּיאכל עד חמׁש, חּיב ואינֹו וחמׁש. קרן ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹמׁשּלם
ּפחּותה  אכילה ואין ּבׁשגגה", קדׁש יאכל "ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבכזית. ׁשתּיתּה ּכ ּבכזית, ּתרּומה ׁשאכילת ּוכׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָמּכזית;

מּתחּלת ‚. יׁש אם - וׁשתה וחזר ׁשתה ואכל, וחזר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָאכל
ּפרס  אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ,אכילה ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשתּית  ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּומּתחּלת
לכזית  מצטרפין אּלּו הרי - .רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֵַָ

וּדאי,„. ׁשל ּבין ּדמאי ׁשל ּבין מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרּומה
עליהן  לחּיב לכזית, מצטרפין ּכּלן - והּבּכּורים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻוהחּלה,

וחמׁש ׁשאין מיתה היה, הּדין ּומן 'ּתרּומה'. נקראּו ׁשּכּלן ; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ
חּיבין  ׁשאין ּכמֹו ּדמאי, ׁשל מעׂשר ּתרּומת על חמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיבין
חכמים, אמרּו אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ׁשּלֹו, ׁשני מעׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ּבּה. יזלזלּו חמׁש, עליה יתחּיב לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹאם
מׁשּלם ‰. ואינֹו לֹוקה ּבֹו, התרּו אם - ּבמזיד ּתרּומה .אכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ואינֹו הּקרן את מׁשּלם טהֹורה, היתה אם - ּבֹו התרּו לא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
עצים, ּדמי מׁשּלם - טמאה היתה ואם החמׁש. את ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשּלם
ּתרּומת  אכל אם ,לפיכ להּסקה; אּלא ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּפני
הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ׁשּנטמאּו ּבהן וכּיֹוצא ורּמֹונים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּתּותים

להּסקה. ראּויין אינן ְְֲִֵֵֶַָָָׁשהרי
.Â ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין - ּבפסח חמץ ּתרּומה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהאֹוכל

הפריׁשּה אפּלּו הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - טהֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָטמאה
אינֹו עצים ּדמי ואפּלּו ּפטּור; והחמיצה, מּצה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשהיא
אסּורה  ׁשהיא מּפני - להּסקה ראּויה אינּה ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמׁשּלם,

ּדמים  לּה אין .ּבהניה, ֲִֵַָָָָ
.Êּתרּו ואכל הּׁשֹוגג הּכּפּורים אבל ּביֹום ׁשאכל מה אֹו , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

נקּורה כחשש ּתרּומה והתברר נקרּה, נחש שמא [שאסורה ְְְָָָָ

ּכאחד,שוא] וׁשמן יין והּס ׁשּנתּגּלה, ּתרּומה יין והּׁשֹותה ,ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּגמע  אֹו החּטים, את ׁשּכסס אֹו ּכאחד, וחמץ ׁשמן ׁשּׁשתה ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹו

וחמׁש. קרן מׁשּלם זה הרי - החמץ ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאת
.Á ּבאכילת ׂשבעֹו על והֹוסיף ּבמזֹונֹו, וקץ ׂשבע ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהיה

החמׁש את מׁשּלם אינֹו - לא ּתרּומה יאכל", "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
החמׁש, מן ּפטּור - הּׂשעֹורים את הּכֹוסס וכן עצמֹו. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּזיק

עצמֹו. ׁשהּזיק ְְִִִֵֶַמּפני
.Ëׁשֹופין ׁשּבלע חלקים]זר והקיאן,[זרעונים ּתרּומה, ׁשל ְֱִִֶֶֶַָָָָ

קרן  מׁשּלם הראׁשֹון - ּבׁשגגה הּוא ּגם ואכלן אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובא
לראׁשֹון. עצים ּדמי מׁשּלם והּׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹוחמׁש,

.È מׁשּלמין הן - ּתרּומה א ֹורחיו ואת ּפֹועליו את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהּמאכיל
ּדמי  להן מׁשּלם והּוא ּכׁשֹוגגין, ׁשהן מּפני וחמׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹקרן

ׁשאכלּו ּתרּומה מּדמי יתרין החּלין ׁשּדמי ׁשּדבר סעּודתן, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
מּמּנּו. חתה אדם ׁשל נפׁשֹו ְִֶֶַָָָָָָהאסּור,

.‡È ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו ואת הּקטּנים, ּבניו את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמאכיל
וה קטּנים  הּׁשֹותה , אֹו והאֹוכל לארץ, חּוצה ּתרּומת אֹוכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

והּׁשֹותה  ּתרּומה, ׁשל יין וׁשתה ׁשּׁשגג ונזיר מּכזית, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות
ואינן  הּקרן, את מׁשּלמין אּלּו ּכל - הּיין את והּס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשמן,

החמׁש. את ְְִֶֶַַֹמׁשּלמין
.·È ואחר ׁשּנפסלה, אֹו ליׂשראל, נׂשּואה ׁשהיתה ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבת

את  מׁשּלמת ואינּה הּקרן, את מׁשּלמת - ּתרּומה אכלה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכ
'מת החמׁש לּה: ואמרּו ּבתרּומה, אֹוכלת ׁשהיתה האּׁשה . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

'מת  לֹו: ואמרּו אֹוכל, ׁשהיה העבד וכן ,'ּגרׁשי' אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבעלי
אֹו ליׂשראל', ׁש'ּמכר אֹו מאכיל', ׁשאינֹו יֹורׁש והּניח  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָרּב
לֹו ונֹודע אֹוכל, ׁשהיה ּכהן וכן ,'ׁשחרר' אֹו לֹו', נתנ'ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ
את  מׁשּלמין אּלּו הרי - חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
- הּפסח ערב והיה חמץ, ּתרּומת היתה ואם ּבלבד. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּקרן

ּבהּול ׁשּזמּנּה מּפני מּלׁשּלם; ּפטּורין אּלּו כאונס]הרי ,[ודינו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּפיהן  ּבתֹו ּתרּומה ׁשהיתה וכּלן ּבדקּו. ולא לאכל ְְְְְְְְֱִֶֶֶֶָָָָָֹֹֻנחּפזּו

יפלטּו. אּלּו הרי לאכל, אסּורין ׁשהן ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶָֹֹּכׁשּידעּו
.‚È,'הּתרּומה 'נטמאת אֹו 'נטמאת', לֹו: ואמרּו אֹוכל, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיה

ׁשהּוא 'טמא נֹודע אֹו הּתרּומה', היתה 'טמאה אֹו היית', ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשני  מעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹטבל,
הרי  - ּפיו לתֹו ּפׁשּפׁש טעם ׁשּטעם אֹו נפּדּו, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהקּדׁש

יפלטּו .אּלּו ְִֵֹ
.„È ׁשּנפלה חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתי

הריני  - נפלה לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומה
ׁשל  היא איזֹו ידּוע אין נפלה'. ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָאֹומר:
מן  ּפטּור זה הרי מהן, אחת את זר אכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתרּומה
נֹוהג  והּׁשנּיה, הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּתׁשלּומין;
אכל  ּפטּור. הּוא אף הּׁשנּיה, את אחר אכל ּכתרּומה. ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּה
מזיד, אם - ׁשּבׁשּתיהן ּכּקטּנה מׁשּלם ׁשּתיהן, את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאחד

וחמׁש קרן ׁשֹוגג, ואם .קרן; ְִֵֶֶֶֶֶָֹ
.ÂË עליו מֹוסיף זה הרי - ּבׁשגגה החמׁש את ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹוכל

על  חמׁש מֹוסיף וכן ּדבר; לכל ּכקרן ׁשהחמׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻחמׁשֹו,
לעֹולם  עד הּתׁשלּומין חמׁש, הרי וחמׁש, קרן המׁשּלם ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ואם  חּלין; ּגּדּוליהן נזרעּו, ׁשאם אּלא ּדבר, לכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֻּכתרּומה
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הּקרן  את המׁשּלם וכל מֹוחל. אינֹו למחל, הּכהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרצה
מֹוחל. למחל, הּכהן רצה ואם חּלין; הּתׁשלּומין הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֻּבלבד,

.ÊË- לכהן נּׂשאת ּכ ואחר ּתרּומה, ׁשאכלה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבת
וחמׁש קרן מׁשּלמת אכלה, ּכהן ּבּה זכה ׁשּלא ּתרּומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאם
קרן  מׁשּלמת - אכלה ּכהן ּבּה ׁשּזכה ּתרּומה ואם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעצמּה;
- וחמׁש קרן המׁשּלם ׁשּכל לעצמּה; וחמׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלּבעלים,

ׁשּירצה  ּכהן לכל והחמׁש לּבעלים, הּקרן .מׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
.ÊÈ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ׁשּנתּגרׁשה עד לׁשּלם הסּפיקה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכהן  נּׂשאת ׁשּלא ּכמי היא והרי לעצמּה; מׁשּלמת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינּה
.מעֹולם  ֵָ

.ÁÈ ּתרּומה האֹוכל אינֹוּכל - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין , ְְְִֵֵֵֵֵֵָָָ
ּתרּומֹות  מהן ׁשהֹוציאּו המתּקנין, החּלין מן אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻמׁשּלם
ּומן  הּפאה ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ּומׁשּלמין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּומעׂשרֹות;
ּפי  על אף ּתרּומתֹו, ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּומּמעׂשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָההפקר,
הקּדים  אם ּבֹו, ׁשּיׁש ּגדֹולה ּתרּומה נּטלה לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשעדין

לתרּומה ׁשני [בשבלים]הּמעׂשר מּמעׂשר ּומׁשּלמין ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ
ּכהלכה ׁשּלא ׁשּנפּדּו ּפי על אף ׁשּנפּדּו, [ללא והקּדׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

מׁשּלמין החומש] אין אבל הּיׁשן; על החדׁש מן ּומׁשּלמין .ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ׁשּנאמר: - מינֹו ׁשאינֹו על ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּמין

ׁשאכל. ֶֶַַָֹּכּקדׁש
.ËÈה]האֹוכל את שמיטה ערב [בשנת ׁשל קּׁשּואין ִִֵֶֶֶָ

–]ׁשביעית שישית של קישואים בנמצא ימּתין [ואין ְְִִִַ
יכֹול  ׁשאינֹו מהן; ויׁשּלם ׁשביעית, מֹוצאי ׁשל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלּקּׁשּואין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, מּפרֹות חֹובֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָלׁשּלם
.Îמׁשּל - טמאה ּתרּומה ּבין אכל טמאין ּבין חּלין, ם ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֻ

ואם  טהֹורין; חּלין מׁשּלם טהֹורה, ּתרּומה אכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻטהֹורין.
ּתׁשלּומיו  - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין טמאין, חּלין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָֻׁשּלם

הּטהֹורין  מן ויׁשּלם ויחזר .ּתׁשלּומין, ְְְֲִִִִֵַַַַֹ
.‡Î הארץ עם ּתרּומת אכל לֹו. מׁשּלם חבר, ּתרּומת ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל

הארץ  לעם ונֹותנֹו מּמּנּו ּדמיה ונֹוטל לחבר, מׁשּלם -ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּתרּומתֹו הארץ.ׁשאכל לעם טהרֹות מֹוסרין ׁשאין ; ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

.·Î אבי מת ּכ ואחר ואכלּה, ּכהן אּמֹו מאבי ּתרּומה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּגזל
מּׁשאר  אחר ליֹורׁש מׁשּלם אּלא לעצמֹו, מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאּמֹו

ּובעל הּׁשבט  ואכלּה, אּמֹו מאבי ּתרּומה לֹו נפלה אם וכן ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- ואכלּוה ּבכתּבתּה והאּׁשה ּבחֹובֹו ּתרּומה ׁשּגבה ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻחֹוב
ּדמים  להם נֹותן והחבר חבר, לכהן וחמׁש קרן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמׁשּלמין

ׁשאכלּו. הּתרּומה אֹותּה ּבּה מֹוכרין ְְְִֶֶַָָָָָׁשהיּו
.‚Î ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אכלּה ולא ּתרּומה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּגֹונב

ּתרּומה מּדמי לׁשּלם לֹו ויׁש ולאו לּבעלים; כספי [תשלום ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
פירות] וחמׁש:דווקא קרנין ׁשני מׁשּלם - ואכלּה ּגנבּה, .ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּתרּומה. מּדמי אפּלּו וקרן החּלין, מן וחמׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻקרן
.„Î- ואכלּה ּוגנבּה הּבית, לבדק הקּדׁש הּתרּומה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּכפל, ּתׁשלּומי ּבהקּדׁש ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאינֹו
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר -ּכמֹו חמׁשים ּוׁשני קרן מׁשּלם אבל . ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

מן  ׁשּנהנה מּׁשּום וחמׁש ּתרּומה, אֹוכל מּׁשּום ְְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹֹחמׁש
ׁשוה  ּבּה ואין ּכזית, ּבּה היה אם מ ׁשּלם? ּולמי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההקּדׁש.

ּבין  - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש ואם לּכהנים; מׁשּלם - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּפרּוטה
להקּדׁש. מׁשּלם ּכזית, ּבּה ׁשאין ּבין ּכזית ּבּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש

.‰Î מּפני הּתרּומה? על הקּדׁש אּסּור חל מה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומּפני
על  נאסרה הקּדיׁשּה, לכהן; ּומּתרת לזר, אסּורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשהּתרּומה

ּדרהּכהן  על יׂשראל, על אף אּסּור ּבּה נֹוסף ,לפיכ . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
אסּורֹות ּביאֹות ּבהלכֹות מאכלֹות.ׁשּבארנּו ואּסּורי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָ

.ÂÎ אחד;הּגֹוזל וחמׁש קרן מׁשּלם ואכלּה, ּתרּומה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
- ּגזלֹו ידי ּבֹו יצא ּתרּומה, מּׁשּום ּבֹו ׁשחּיב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהחמׁש
ּבחמׁש אּלא חּיב אינֹו הּקדׁש", את לּכהן "ונתן ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבלבד  קדׁש קרן ׁשל מׁשּלם האֹוכל לאחר, והאכילּה ּגזלּה . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אכל  אם - וחמׁש' קרן 'מׁשּלם ׁשאמרנּו: מקֹום ּכל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוחמׁש.
מקֹום  וכל ׁשאכל; מּמין חמּׁשה ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשוה
מׁשּלם  ארּבעה, ׁשוה אכל - חמׁשין' ּוׁשני 'קרן ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאמרנּו:
אכל  - וחמׁש' קרנין 'ׁשני ׁשאמרנּו: מקֹום וכל ׁשּׁשה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשוה
מׁשּלם  אינֹו ּולעֹולם ּתׁשעה. ׁשוה מׁשּלם ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשוה
ׁשהּוזלה  ּבין אכילה, ּבׁשעת ׁשוה ׁשהיתה ּדמים לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאּלא

ׁשהּוקרה.ּבׁשעת  ּבין ּתׁשלּומין ְְְִִֵֶַַָ

יא  ¤¤ּפרק
ּולסיכה ‡. ולׁשתּיה לאכילה נּתנת ׁשהּסיכה הּתרּומה - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבעצמֹותיו", וכּׁשמן ּבקרּבֹו, "ּכּמים ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשתּיה,
ולׁשּתֹות  לאכל, ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל - אכילה ּבכלל ְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּׁשתּיה
יסּו ולא .לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר ולסּו לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹּדבר
את  ּומדליק הּטהֹור; הּׁשמן את הּוא ס אבל וחמץ. ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיין

מקֹום. ּבכל ׂשרפה' 'ׁשמן הּנקרא הּוא וזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא,
לחּבץ·. מּתר ּתרּומה, ׁשל ּולקּבצן [לכווץ]ּתמרים אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָָָֻ

עֹוׂשין  אין וכן ׁשכר. מהם לעׂשֹות ואסּור הּדבלה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכעּגּול
וכן  חמץ; הּסתו ּפרֹות ולא יין, ּתּפּוחים ולא ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּתמרים
חּוץ  ּבּתרּומה, מּברּיתן אֹותן מׁשּנין אין - הּפרֹות ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָׁשאר
זה  הרי מׁשקה, האכל ועׂשה עבר ּבלבד. וענבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּזיתים

ּבהן ׁשֹותהּו וכּיֹוצא ּתּפּוחים, ויין ּתמרים, ּדבׁש ׁשאכל וזר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מּכין ּבמזיד, אכל ואם לׁשּלם; חּיב אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבׁשגגה

מרּדּות. ְַַַמּכת
הּמּוריס‚. לתֹו ּוגרֹוגרֹות ּדבלה נֹותנין דגים]אין ,[שומן ְְְְְִֵֵַָָָ

ואין  לּמּוריס. הּיין את נֹותנין אבל מאּבדן; ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
הּׁשמן את טוב]מפּטמין ריח בו ׁשהּוא [לערב מּפני , ְְְִִֵֶֶֶֶַַ

מערבין  אבל מׁשחה; ׁשמן ועֹוׂשהּו מאכלֹות מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָמֹוציאֹו
לאכלן. ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּופלּפלין ּודבׁש וׁשמן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָיין

ממעטֹו„. ׁשהּוא מּפני ּתרּומה, ׁשל יין מבּׁשלין אין אין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מּפני  ּתרּומה, ׁשל ּבחמץ ּתרּומה ׁשל ּבצלים ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹּכֹובׁשין
ּדבר  וכל ּבקטנית; ּתבּואה מערבין אין החמץ. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמפסיד
ּומּׁשחרבה  מערבין. אֹותֹו, ּכׁשּכֹוברין מּזה זה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּיתּפרׁש

דל]יהּודה היה ּבתבּואה [והיבול ּתבּואה לערב התחילּו , ְְְְְִִִֵָָָָ
ּבקטנית. ּתבּואה לא אבל ּבקטנית; ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹוקטנית

ׁשּמרּקדין‰. נֹוהג [מנפים]ּכדר ּכ ּבחּלין, הּקמח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הּמרסן את ּומׁשלי לאכל, מרּקד - ּבתרּומה [סובים הּכהן ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ
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עד גסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ה  מן קּבים אֹו קב הּׁשאר,ׁשּמֹוציא את יׁשלי לא - ּסאה ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל וכירים,[מחזקים]ׁשמן ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

מנעל ּבֹו סכין ּבתֹוואין והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
הּסנּדל. אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל וסנּדל, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמנעל

קטבּוליא ּגּבי על  ּומתעּגל ּגּופֹו, ּכל שכיבה וס [כלי ְְְִֵֵַַַָָָָָ
מעור] אינֹווישיבה נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲִִִֵֵֶַַָָחדׁשה.

להתעּגל  ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ׁשמן יּתן לא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחֹוׁשׁש;
מאּבדֹו. ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֶֶַָָעליה,

.Ê אף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל
טהֹורֹות  ידיו ׁשהיּו ּפי ואינּהעל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה, - הּׁשלחן על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים  ּתרּומה ׁשמן סכין ואין ּכחּלין. - ידים נטילת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצריכה
מסאבֹות. ּבידים מפׁשּפׁש ּבׂשרֹו, ּגּבי על נפל ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֹמסאבֹות;

ׁשבעה ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את סכין [ימים אבל ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ערל.להולדתו] חׁשּוב אינֹו ׁשבעה, ּכל - ׁשהּנֹולד ;ְִֵֵֶַָָָָָ

.Á יׂשראל ּבּתֹו ּבן ּומביא ּבּׁשמן, עצמֹו הּכהן הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס
- לּמרחץ ונכנס ּבּׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּומעּגילֹו
מּמּנּו נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ, למׁשֹותֹו לזר .מּתר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻ

.Ë אין ּתרּומה, ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּכהנת
מעּגגה אבל אחריה; לחף מּתרת מגלגלת הּיׂשראלית -] ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

את] ּבׂשערּההישראלית ומשתמשת ׂשערּה – הכהנת [של ְְִָָָָ
הכהנת] נשתמשה שכבר הּכהנים בחומר הּתרּו מה ּומּפני .ְְֲִִֵַָֹֻ

למאכל  ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? ׁשל ּבתלּתן ׂשערן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלחף
ָָאדם.

.È ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ּומעי ,עקצי והחרּובין, הּכליסין ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֻֻ
שבתוכו]אבּטיח והמיץ ּוקלּפי [הזרע אבּטיח, ּוקלּפי , ְְֲֲִִִִֵֵַַַַ

ּוקנֹובת  אכל, ּבהן ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון ּוקלּפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאתרֹוג,
[- אסּורין [קצוות אּלּו הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָירק

לזרים. מּתרת הּגּננין, ׁשּמקּנבין ירק קנֹובת אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻלזרים;
ּבהן  אין אסּורין; אכל, ּבהן יׁש אם - וׁשמׁשמין ּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻקלּפי

מּתרין. ִֶָֹֻאכל,
.‡È מּתרין אתרֹוג, וחרּובין ּגרעיני ּותמרים זיתים ּגרעיני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

לזרים  אסּורין אּלּו הרי הּכהן, ּכנסן ׁשּלא ּפי על אף -. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
למצץ  לחלּוחּיּות ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּוׁשאר

מּתרֹות. הׁשליכן, ואם לזרים; אסּורֹות ְְְֲִִִִָָָָֻאֹותן,
.·È ראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין

מּתר  יׁשנֹות, חּטים וׁשל אדם; נקראּולמאכל מתי ועד . ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חדׁשֹות'?

.‚Èירודה]ה ּנּצֹולֹות ׁשל [רקובות]והרקּבנּיֹות[שאיכותם ְְִִֶַַָָ
אבק העלּו ואם אסּורֹות; מּתרֹות.[נתעפשו]ּתרּומה, , ְְֱֲִֶָָָָֻ

והּׁשני, הראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמרים
מסּנן  אּלא מים, נתן לא ואם מּתר. והּׁשליׁשי, לזרים; ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻאסּור

לזרים. אסּור הּׁשליׁשי אף - ּבלבד הּׁשמרים מעל ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּיין
.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה

חּלין; לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת, אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻלהיֹות
חּלין  לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו, מכּבד ׁשמן אּלא ׁשל חבית וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אּלא  ּומטּפח, יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מח ּיבין אין - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּפכה
ּבחּלין. ׁשּנֹוהג ּכדר ּבּה ְְִֵֵֶֶֶָֻנֹוהג

.ÂË עד מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ׁשל ּכד ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמערה
העּמּוד הרציפה]ׁשּיפסק הנגירה הּׁשמן [תיפסק ויתחיל , ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

ּדּיֹו, - זֹו אחר זֹו טּפין ׁשלׁש ׁשּנטפּו וכיון מעט; מעט ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלנטף
הּניח  אּלא נתן, ׁשּלא הרי חּלין. ׁשמן הּכד לתֹו לּתן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻּומּתר

ּתרּומה. הּתמצית - אֹותּה ׁשּמּצת עד ְְִִֶַַַַַָָָהּכד
.ÊËׂשרפה ׁשמן נר הּכהן טמאה]ממּלא תרומה ,[של ְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לעׂשֹות  - לחדר ּולהּכנס לעלּיה, ּבֹו לעלֹות ליׂשראל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָונֹותנֹו
עּמֹו, ׁשּתף היה ואם יׂשראל; צרכי לא אבל הּכהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹֹֻצרכי

ָֻמּתר.
.ÊÈ ׂשרפה ׁשמן לֹו והדליק הּכהן, אצל אֹורח ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

תרומה] את [של לכּבֹות חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ,ְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבנר  ּפתילה הּיׂשראלי וטֹובל מאליו. ׁשּיתּכּבה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנר,

ּבּה. ליל ּומדליקּה ְִֵֵֵַַָָֹהּכהן,
.ÁÈ הרי יׂשראל, ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו

נארג  ׁשהיה ּכהן ׁשל ּכליֹו ׂשרפה. ׁשמן עליהן מדליק ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
ׂשרפה, ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - יׂשראל ׁשל ּכליֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאצל

ּכהן  ּברׁשּות ּכנסּיֹות,ׁשּלא ּבבּתי ׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא האפלים, ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּובבּתי
ׁשמן  מדליק - חנּכה נר להדליק חּלין ׁשמן לֹו ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻּומי

ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּגּבי ׂשרפה, על ׂשרפה ׁשמן מדליקין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכהן. ּברׁשּות ְִִֵַֹהחֹולים,

.ËÈ אצל לבֹוא למּודה והיא לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבת
ּברׁשּותּה מדליק - ׂשרפה אביה ׁשמן להדליק לּכהן מּתר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ערּבּוב, ׁשם ׁשּיׁש הּמׁשּתה ּבבית אֹו האבל, ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאפּלּו
מּפני  הּמׁשּתה, ּבבית מּמּנּו; יסּתּפקּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָואין
להם  ׁשאין מּפני האבל, ּובבית ּבֹו, נֹוגעין אין ּכליהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָנקיֹון

האבל. מּפני ְְִֵֵֶַָּפנאי
.Îּבׁשֹוגג - הּתרּומה את יהיה הּזֹורע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ

הזריעה]יּפתרומה] ולבטל הקרקע את להפך ,[התירו ַֻ
יקּים כתרומה]ּובמזיד הגידולים ויהיו לקיים ואם [חייב ; ְְְִִֵֵַ

היה  ואם יקּים. ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין - ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
קנסּו קנס ;יּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש, הביא אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֻּפׁשּתן

ּבעציו. להנֹות ויתּכּון יזרע ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹּבֹו,
.‡Î אּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻּגּדּולי

לזרים  לזרים ׁשאסּורין אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו ; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
יׁשהה  ׁשּלא - הּכהן ׁשּביד טמאה ּתרּומה מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכתרּומה,
לידי  ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי אצלֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻאֹותּה

ּומּתרין ּתּקלה  טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר ,לפיכ . ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻ
ּכחּלין. יֹום ְְִִֻלטבּול

.·Î ּדבר לכל חּלין - ּגּדּולין זרעֹוּגּדּולי ׁשאין ּדבר ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
הרי  - הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם - ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלה
זרעֹו ׁשאין ּפי על אף העּקר את מעלין הּׁשנּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּדּולין

לזרים. מּתר הּכל ויהיה לארץ,ּכלה, חּוצה ּתרּומת וכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
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ּתרּומה ותֹוספת ותורם]והמדּמע, שחוזר וזרעֹוני [במקרים , ְְְְְְֵֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹותֹו ּפי על אף ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאינן ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּגּנה
לכל  חּלין הן והרי מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻלפת
לזרים. מּתרין הּגּדּולין ּתרּומה, ׁשל ּפׁשּתן הּזֹורע וכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּדבר;

.‚Î טהֹורין ׁשהּגּדּולין ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ,הּזֹורע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אסּורה  ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה; אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי

נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה
.„Î- וחתכן ׁשנּיים עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת

ּבאכילה  מּתר ּכ אחר ׁשּיצא האכל .הרי ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
.‰Î ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמאּו, חּלין ועׂשין ׁשתלים זרען ּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

נטמאּו ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּתרּומה
אסּורין  ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה .ּכׁשהן ְְְְֲִִֵֵֶֶָ

.ÂÎ הרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּבלת
ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
ספק  זֹו הרי - ּתרּומה ועׂשאּה ׁשם, עליה קרא ּכ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
ונעׂשת  מּמּנה, הּטבל ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתרּומה;
קדם  ּתרּומה אֹותּה עׂשה אם אבל נגמרּו; לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכפרֹות

ּתרּומה  זֹו הרי ואכל ׁשּיזרעּנה, מּמּנה, ּתלׁש אם ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּגחן, ואם החמׁש. את מׁשּלם ּבׁשֹוגג, מיתה; חּיב - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמזיד
ׁשאין  אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה - הארץ מן ּבפיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
ּומן  הּמיתה; מן ּפטּור ,לפיכ ;ּבכ אדם ּבני אכילת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדר

ׁשֹוגג. היה אם ִֵֶַָָֹהחמׁש,
.ÊÎ,ּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשדה

יׂשראל  וענּיי עני; ּובמעׂשר ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוחּיבת
אֹוכלין  ּכהנים ענּיי - אּלּו מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ּכהנים ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוענּיי
ּבדמי  לּכהנים ׁשּלהן את מֹוכרין יׂשראל וענּיי ׁשּלהן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
הּמעׂשר  את מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים; ׁשל והּדמים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּתרּומה,

לּכהנים  .ׁשּלֹו ֲִֶַֹ
.ÁÎ ּכיצד ּבבהמה, והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט

קפיפֹות ּתֹולה ונֹו[סלים]יעׂשה? הּבהמה, תן ּבצּוארי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
זֹומם לא נמצא הּמין; מאֹותֹו פיה]לתֹוכן את את [חוסם ְְִִֵֵֶַָָֹ

הּתרּומה. את מאכיל ולא ְְְֲִֵֶַַַָָֹהּבהמה,

יב  ¤¤ּפרק
ּכׁשאר ‡. יׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אֹותּה,הּקדׁשים  יפסיד ולא טמאה, לידי אֹותּה יביא ולא ; ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻ
ּתרּומת  לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה, אֹוכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאּלא
טמאה  ׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻחּוצה
חּיּובּה ׁשעּקר מּפני - מּדבריהם ׁשהיא העּמים ּבארץ ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

קֹוצה נּדה ,לפיכ ּבחּוצה [מפרישה]מּדבריהם; חּלה לּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ּכמֹו ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלארץ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׂשֹורפין;·. ולא אֹוכלין, לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹּתרּומה

ותּׂשרף  וּדאית, טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ּתהיה ויׁשאּלא . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם

וטהרה. טמאה ְְְְֳִַָָָֻּבענין
לא ‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית

יגּלּנה  ולא מּמקֹומּה, יזיזּנה לא ּדבר, ּבּה אּליחּדׁש א ; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף. וּדאי, ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה

ֵֵָּתאכל.
טמאה„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה [ויש חבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו אם חשש -ִ
יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה להּציל ההפסד יכֹול [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָָ

החולין] ואף של ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹ
טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ׁשּיהיה ‰. והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבּמה
ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות הּתחּתֹונה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבּגת
עֹולה  היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאבל
ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ּומאה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבאחד
ׁשם  ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; יטּמאּנה ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹואל
להּציל  יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן מרּבה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻהפסד

יּציל  ּבטהרה, ׁשּכיון רביעית ּבטמאה; יּציל לאו, ואם . ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
מּפני  ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - החבית ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשּנׁשּברה

ּבהּול. ֶָׁשהּוא
.Â,ּבידֹו ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶָָָָָָָהיה

נֹוגע  הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
יּתנּנה  ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ּומטּמאן' ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבכּלן

ּבּידים  הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי ידֹו; לתֹו. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Ê ּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין מאכל הּתלּתן ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ואינֹו ּבטמאה. מעׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה הרי ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאדם,
ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ּבעת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻנזהר,

ּבּידים אֹותּה טּמא גלוי]הרי הּׁשרּיה [ובאופן אחר אבל ; ְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
ׁשּמאכילן  ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת לא נזהר, אין -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
עם  לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹלבהמה.

ֶָָהארץ.
.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

ּבכלי  הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין  ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה  אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -. ְְְִִִֵֵֶָָֹ
.Ë אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד  ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו .עֹוׂשין ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל עֹוׂשה? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
לּטל  הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון טמאה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמקּבל
ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין והּתרּומה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהחּלין

לטבלּה'. ּתחזר ְְְִֶַָֹֹׁשּלא
.È ואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל

ׁשּתעׂשה  הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת.ּבטמאה  מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל . ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻ

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה ׁשּנעׂשּו אחר נטמאּו עושה ואם שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

הּמׁשקה שלישי] הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ּוסחטן ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא  לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ּבׁשתּיה מּתר מהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהּיֹוצא
אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה - ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻראּוי
מּכּביצה, יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ּגזרה אּלא מּכּביצה', ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'ּפחֹות
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עד גסים] הרּבה, ּבנפּיֹות מנּפה סלת לעׂשֹות ׁשרצה הרי .ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ה  מן קּבים אֹו קב הּׁשאר,ׁשּמֹוציא את יׁשלי לא - ּסאה ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

מצנע. ּבמקֹום יּניחֹו אּלא לאכילה; ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
.Âחֹוסמין אין ּתרּומה, ׁשל וכירים,[מחזקים]ׁשמן ּתּנּור ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

מנעל ּבֹו סכין ּבתֹוואין והיא רגלֹו, יסּו ולא וסנּדל. ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
הּסנּדל. אֹו הּמנעל ולֹובׁש רגלֹו, את ס אבל וסנּדל, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמנעל

קטבּוליא ּגּבי על  ּומתעּגל ּגּופֹו, ּכל שכיבה וס [כלי ְְְִֵֵַַַָָָָָ
מעור] אינֹווישיבה נּסֹוכין, ׁשהן ּפי על ואף ְֲִִִֵֵֶַַָָחדׁשה.

להתעּגל  ׁשיׁש ׁשל טבלא ּגּבי על ׁשמן יּתן לא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחֹוׁשׁש;
מאּבדֹו. ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֶֶַָָעליה,

.Ê אף ידים, נטילת צרי - ּפרֹות אפּלּו ּתרּומה, האֹוכל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכל
טהֹורֹות  ידיו ׁשהיּו ּפי ואינּהעל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

מּמּנה. יאכל ׁשּמא ּגזרה, - הּׁשלחן על הּזר עם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנאכלת
ואינּה הּׁשלחן, על הּזר עם נאכלת לארץ חּוצה ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּותרּומת
ּבידים  ּתרּומה ׁשמן סכין ואין ּכחּלין. - ידים נטילת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצריכה
מסאבֹות. ּבידים מפׁשּפׁש ּבׂשרֹו, ּגּבי על נפל ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֹמסאבֹות;

ׁשבעה ּבתֹו ּתרּומה ּבׁשמן הּקטן את סכין [ימים אבל ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ערל.להולדתו] חׁשּוב אינֹו ׁשבעה, ּכל - ׁשהּנֹולד ;ְִֵֵֶַָָָָָ

.Á יׂשראל ּבּתֹו ּבן ּומביא ּבּׁשמן, עצמֹו הּכהן הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹס
- לּמרחץ ונכנס ּבּׁשמן עצמֹו ס ואם ּגּביו; על ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּומעּגילֹו
מּמּנּו נּסֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבּמרחץ, למׁשֹותֹו לזר .מּתר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻ

.Ë אין ּתרּומה, ׁשל ּבתלּתן ראׁשּה ׁשחפפה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּכהנת
מעּגגה אבל אחריה; לחף מּתרת מגלגלת הּיׂשראלית -] ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

את] ּבׂשערּההישראלית ומשתמשת ׂשערּה – הכהנת [של ְְִָָָָ
הכהנת] נשתמשה שכבר הּכהנים בחומר הּתרּו מה ּומּפני .ְְֲִִֵַָֹֻ

למאכל  ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּתרּומה? ׁשל ּבתלּתן ׂשערן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלחף
ָָאדם.

.È ּוגרֹוגרֹות ּתאנים ּומעי ,עקצי והחרּובין, הּכליסין ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֻֻ
שבתוכו]אבּטיח והמיץ ּוקלּפי [הזרע אבּטיח, ּוקלּפי , ְְֲֲִִִִֵֵַַַַ

ּוקנֹובת  אכל, ּבהן ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון ּוקלּפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאתרֹוג,
[- אסּורין [קצוות אּלּו הרי - ּבּתים ּבעלי ׁשּמׁשליכין ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָירק

לזרים. מּתרת הּגּננין, ׁשּמקּנבין ירק קנֹובת אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻלזרים;
ּבהן  אין אסּורין; אכל, ּבהן יׁש אם - וׁשמׁשמין ּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻקלּפי

מּתרין. ִֶָֹֻאכל,
.‡È מּתרין אתרֹוג, וחרּובין ּגרעיני ּותמרים זיתים ּגרעיני ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

לזרים  אסּורין אּלּו הרי הּכהן, ּכנסן ׁשּלא ּפי על אף -. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
למצץ  לחלּוחּיּות ּבהן ויׁש ׁשּכנסן ּבזמן - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּוׁשאר

מּתרֹות. הׁשליכן, ואם לזרים; אסּורֹות ְְְֲִִִִָָָָֻאֹותן,
.·È ראּוי ׁשהּוא מּפני אסּור, - חדׁשֹות חּטים ׁשל ְֲִִִִֵֶֶַָָָֻהּסּבין

מּתר  יׁשנֹות, חּטים וׁשל אדם; נקראּולמאכל מתי ועד . ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
הּגרנֹות. ּבין לחּבט רגילין אדם ׁשּבני זמן ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'חדׁשֹות'?

.‚Èירודה]ה ּנּצֹולֹות ׁשל [רקובות]והרקּבנּיֹות[שאיכותם ְְִִֶַַָָ
אבק העלּו ואם אסּורֹות; מּתרֹות.[נתעפשו]ּתרּומה, , ְְֱֲִֶָָָָֻ

והּׁשני, הראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמרים
מסּנן  אּלא מים, נתן לא ואם מּתר. והּׁשליׁשי, לזרים; ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻאסּור

לזרים. אסּור הּׁשליׁשי אף - ּבלבד הּׁשמרים מעל ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּיין
.„Èאֹותֹו מחּיבין אין - ּתרּומה חּטי מּמּנה ׁשּפּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמגרה

חּלין; לתֹוכּה יּתן ּכ ואחר אחת, אחת ּומלּקט יֹוׁשב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻלהיֹות
חּלין  לתֹוכּה ונֹותן ּכדרּכֹו, מכּבד ׁשמן אּלא ׁשל חבית וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אּלא  ּומטּפח, יֹוׁשב להיֹות אֹותֹו מח ּיבין אין - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּפכה
ּבחּלין. ׁשּנֹוהג ּכדר ּבּה ְְִֵֵֶֶֶָֻנֹוהג

.ÂË עד מערה זה הרי - ּתרּומה ׁשמן ׁשל ּכד ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמערה
העּמּוד הרציפה]ׁשּיפסק הנגירה הּׁשמן [תיפסק ויתחיל , ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

ּדּיֹו, - זֹו אחר זֹו טּפין ׁשלׁש ׁשּנטפּו וכיון מעט; מעט ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלנטף
הּניח  אּלא נתן, ׁשּלא הרי חּלין. ׁשמן הּכד לתֹו לּתן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻּומּתר

ּתרּומה. הּתמצית - אֹותּה ׁשּמּצת עד ְְִִֶַַַַַָָָהּכד
.ÊËׂשרפה ׁשמן נר הּכהן טמאה]ממּלא תרומה ,[של ְְֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לעׂשֹות  - לחדר ּולהּכנס לעלּיה, ּבֹו לעלֹות ליׂשראל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָונֹותנֹו
עּמֹו, ׁשּתף היה ואם יׂשראל; צרכי לא אבל הּכהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹֹֻצרכי

ָֻמּתר.
.ÊÈ ׂשרפה ׁשמן לֹו והדליק הּכהן, אצל אֹורח ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל

תרומה] את [של לכּבֹות חּיב אינֹו - לֹו והל הּכהן ועמד ,ְְְֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבנר  ּפתילה הּיׂשראלי וטֹובל מאליו. ׁשּיתּכּבה עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנר,

ּבּה. ליל ּומדליקּה ְִֵֵֵַַָָֹהּכהן,
.ÁÈ הרי יׂשראל, ׁשל ּבקרֹו אצל עֹומד ׁשהיה ּכהן ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבקרֹו

נארג  ׁשהיה ּכהן ׁשל ּכליֹו ׂשרפה. ׁשמן עליהן מדליק ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
ׂשרפה, ׁשמן עליהן מדליק זה הרי - יׂשראל ׁשל ּכליֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאצל

ּכהן  ּברׁשּות ּכנסּיֹות,ׁשּלא ּבבּתי ׂשרפה ׁשמן מדליקין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא האפלים, ּובּמבֹואֹות מדרׁשֹות, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּובבּתי
ׁשמן  מדליק - חנּכה נר להדליק חּלין ׁשמן לֹו ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻּומי

ּכהן. ּברׁשּות ׁשּלא ּגּבי ׂשרפה, על ׂשרפה ׁשמן מדליקין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכהן. ּברׁשּות ְִִֵַֹהחֹולים,

.ËÈ אצל לבֹוא למּודה והיא לכהן, ׁשּנּׂשאת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבת
ּברׁשּותּה מדליק - ׂשרפה אביה ׁשמן להדליק לּכהן מּתר . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ערּבּוב, ׁשם ׁשּיׁש הּמׁשּתה ּבבית אֹו האבל, ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאפּלּו
מּפני  הּמׁשּתה, ּבבית מּמּנּו; יסּתּפקּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָואין
להם  ׁשאין מּפני האבל, ּובבית ּבֹו, נֹוגעין אין ּכליהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָנקיֹון

האבל. מּפני ְְִֵֵֶַָּפנאי
.Îּבׁשֹוגג - הּתרּומה את יהיה הּזֹורע הצומח שכל [וחושש ְְֵֵֶַַַָ

הזריעה]יּפתרומה] ולבטל הקרקע את להפך ,[התירו ַֻ
יקּים כתרומה]ּובמזיד הגידולים ויהיו לקיים ואם [חייב ; ְְְִִֵֵַ

היה  ואם יקּים. ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין - ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָהביאה
קנסּו קנס ;יּפ - ּבמזיד ואפּלּו ׁשליׁש, הביא אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֻּפׁשּתן

ּבעציו. להנֹות ויתּכּון יזרע ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹּבֹו,
.‡Î אּלא ּדבר, לכל ּכחּלין הן הרי - ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֻּגּדּולי

לזרים  לזרים ׁשאסּורין אסּורין ׁשּיהיּו עליהן חכמים ּגזרּו ; ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
יׁשהה  ׁשּלא - הּכהן ׁשּביד טמאה ּתרּומה מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכתרּומה,
לידי  ּבּה ּבא ונמצא לחּלין, ותצא ׁשּיזרעּנה ּכדי אצלֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻאֹותּה

ּומּתרין ּתּקלה  טמאֹות, ּבידים הּגּדּולין לאכל מּתר ,לפיכ . ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻ
ּכחּלין. יֹום ְְִִֻלטבּול

.·Î ּדבר לכל חּלין - ּגּדּולין זרעֹוּגּדּולי ׁשאין ּדבר ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
הרי  - הּגּדּולין ּבגּדּולי העּקר על הּגּדּולין רּבּו אם - ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלה
זרעֹו ׁשאין ּפי על אף העּקר את מעלין הּׁשנּיים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּגּדּולין

לזרים. מּתר הּכל ויהיה לארץ,ּכלה, חּוצה ּתרּומת וכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

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

zenexz zekld - mirxf xtq - xii` g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתרּומה ותֹוספת ותורם]והמדּמע, שחוזר וזרעֹוני [במקרים , ְְְְְְֵֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹותֹו ּפי על אף ּוצנֹון, לפת זרע ּכגֹון נאכלין, ׁשאינן ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּגּנה
לכל  חּלין הן והרי מּתרין, ּגּדּוליהן - ּתרּומה ּוצנֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻלפת
לזרים. מּתרין הּגּדּולין ּתרּומה, ׁשל ּפׁשּתן הּזֹורע וכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּדבר;

.‚Î טהֹורין ׁשהּגּדּולין ּפי על אף - טמאה ּתרּומה ,הּזֹורע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אסּורה  ׁשּנזרעה והּתרּומה הֹואיל ּבאכילה; אסּורין הן ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָהרי

נדחּו. ּכבר היתה, ְְְֲִִַָָָָּבאכילה
.„Î- וחתכן ׁשנּיים עלין ויצאּו ׁשּצמחּו, העלין את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָחת

ּבאכילה  מּתר ּכ אחר ׁשּיצא האכל .הרי ֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
.‰Î ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמאּו, חּלין ועׂשין ׁשתלים זרען ּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

נטמאּו ולא ּבזריעה, טהרּו ׁשהרי מּתרין; אּלּו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּתרּומה
אסּורין  ׁשּיהיּו ּכדי ּתרּומה .ּכׁשהן ְְְְֲִִֵֵֶֶָ

.ÂÎ הרי - ּכּלֹו הּכרי ּומרח הּכרי, ּבתֹו ׁשהיתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּבלת
ׁשתלּה הּכרי. ּבתֹו ונמרחה הֹואיל טבל, הּׁשּבלת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
ספק  זֹו הרי - ּתרּומה ועׂשאּה ׁשם, עליה קרא ּכ ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואחר
ונעׂשת  מּמּנה, הּטבל ּפרח ׁשּמא ּוזרעּה, הֹואיל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתרּומה;
קדם  ּתרּומה אֹותּה עׂשה אם אבל נגמרּו; לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכפרֹות

ּתרּומה  זֹו הרי ואכל ׁשּיזרעּנה, מּמּנה, ּתלׁש אם ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּגחן, ואם החמׁש. את מׁשּלם ּבׁשֹוגג, מיתה; חּיב - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמזיד
ׁשאין  אדם, ּכל אצל ּדעּתֹו ּבטלה - הארץ מן ּבפיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואכל
ּומן  הּמיתה; מן ּפטּור ,לפיכ ;ּבכ אדם ּבני אכילת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדר

ׁשֹוגג. היה אם ִֵֶַָָֹהחמׁש,
.ÊÎ,ּופאה ׁשכחה ּבלקט חּיבת - ּתרּומה ּגּדּולי ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׂשדה

יׂשראל  וענּיי עני; ּובמעׂשר ּובמעׂשרֹות ּבתרּומה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוחּיבת
אֹוכלין  ּכהנים ענּיי - אּלּו מּתנֹות מּמּנה נֹוטלים ּכהנים ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוענּיי
ּבדמי  לּכהנים ׁשּלהן את מֹוכרין יׂשראל וענּיי ׁשּלהן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
הּמעׂשר  את מֹוכר לוי ּבן וכן ענּיים; ׁשל והּדמים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּתרּומה,

לּכהנים  .ׁשּלֹו ֲִֶַֹ
.ÁÎ ּכיצד ּבבהמה, והּדׁש מׁשּבח. - אּלּו ּגּדּולין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהחֹובט

קפיפֹות ּתֹולה ונֹו[סלים]יעׂשה? הּבהמה, תן ּבצּוארי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
זֹומם לא נמצא הּמין; מאֹותֹו פיה]לתֹוכן את את [חוסם ְְִִֵֵֶַָָֹ

הּתרּומה. את מאכיל ולא ְְְֲִֵֶַַַָָֹהּבהמה,

יב  ¤¤ּפרק
ּכׁשאר ‡. יׂשראל, ארץ ׁשל הּתרּומה את לטּמא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאסּור

אֹותּה,הּקדׁשים  יפסיד ולא טמאה, לידי אֹותּה יביא ולא ; ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻ
ּתרּומת  לטּמא ּומּתר הּטמאה. ּומדליק הּטהֹורה, אֹוכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻאּלא
טמאה  ׁשאינּה ּפי על אף ּתֹורה, ׁשל ּבטמאֹות לארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻחּוצה
חּיּובּה ׁשעּקר מּפני - מּדבריהם ׁשהיא העּמים ּבארץ ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

קֹוצה נּדה ,לפיכ ּבחּוצה [מפרישה]מּדבריהם; חּלה לּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ּכמֹו ּבּה, לּגע לא לאכלּה, אּלא מזהרת ׁשאינּה - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלארץ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׂשֹורפין;·. ולא אֹוכלין, לא - ּבספק ׁשּנטמאת ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹּתרּומה

ותּׂשרף  וּדאית, טמאה ׁשּתּטמא עד מּנחת ּתהיה ויׁשאּלא . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּתרּומה, את עליהן ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם

וטהרה. טמאה ְְְְֳִַָָָֻּבענין
לא ‚. זה הרי - טמאה ספק לּה ׁשּנֹולד ּתרּומה ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחבית

יגּלּנה  ולא מּמקֹומּה, יזיזּנה לא ּדבר, ּבּה אּליחּדׁש א ; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין ותּׂשרף. וּדאי, ׁשּתּטמא עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחּנה

ֵֵָּתאכל.
טמאה„. והּתחּתֹונה העליֹונה, ּבּגת ׁשּנׁשּברה [ויש חבית ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לכהן] אף שאסור החולין, את וידמע שיתערבו אם חשש -ִ
יּציל ּבטהרה, רביעית מּמּנה להּציל ההפסד יכֹול [למרות ְְְֳִִִִִֶַַָָָָ

החולין] ואף של ידים, נטילת ּבלא ּבידיו יּציל לאו, ואם ;ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹ
טהרֹות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מטּמאּה, ׁשהּוא ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ׁשּיהיה ‰. והּוא יין, ׁשל ּבחבית אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבּמה
ויּפסד. הּכל יּדמע ׁשהרי מּמאה; ּפחֹות הּתחּתֹונה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבּגת
עֹולה  היא ׁשהרי החבית, ּבזֹו מאה ּבּתחּתֹונה היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאבל
ותּטמא, ּתרד - ׁשמן ׁשל חבית ׁשהיתה אֹו ּומאה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבאחד
ׁשם  ואין להדלקה, ראּוי הּכל ׁשהרי ּבידיו; יטּמאּנה ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹואל
להּציל  יכֹול אם - ׁשּנׁשּפכה ׁשמן חבית וכן מרּבה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻהפסד

יּציל  ּבטהרה, ׁשּכיון רביעית ּבטמאה; יּציל לאו, ואם . ְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
מּפני  ּבטמאה, להּציל ׁשּלא מזהר אינֹו - החבית ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשּנׁשּברה

ּבהּול. ֶָׁשהּוא
.Â,ּבידֹו ּתרּומה ׁשל וכּכרֹות למקֹום, מּמקֹום עֹובר ְְְְִִֵֶָָָָָָָהיה

נֹוגע  הריני - לאו ואם מהן, אחת לי 'ּתן הּנכרי: לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
יּתנּנה  ואל הּסלע, על אחת לפניו יּניח - ּומטּמאן' ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבכּלן

ּבּידים  הּתרּומה יטּמא ׁשּלא ּכדי ידֹו; לתֹו. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
.Ê ּתרּומה ׁשל והּכרׁשינין מאכל הּתלּתן ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ואינֹו ּבטמאה. מעׂשיהן ּכל לעׂשֹות מּתר זה הרי ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאדם,
ּבטמאה, אֹותּה ׁשרה ׁשאם - ּבמים ׁשרּיתן ּבעת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻנזהר,

ּבּידים אֹותּה טּמא גלוי]הרי הּׁשרּיה [ובאופן אחר אבל ; ְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
ׁשּמאכילן  ּבעת ולא הּכרׁשינין, ׁשּׁשף ּבעת לא נזהר, אין -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
עם  לכהן וכרׁשינין ּתלּתן ּתרּומת נֹותנין ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹלבהמה.

ֶָָהארץ.
.Áׁשּלּבֹו מּפני הארץ, עם ּכהן אצל ּתרּומה מפקידין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

ּבכלי  הארץ, עם יׂשראל אצל אֹותּה מפקידין אבל ּבּה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגס
מכׁשרין  ּפרֹות יהיּו ׁשּלא ּובלבד, ּפתיל; צמיד הּמּקף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻחרׂש

נּדה  אׁשּתֹו ּתסיטם ׁשּלא ּגזרה, -. ְְְִִִֵֵֶָָֹ
.Ë אבל ּבטהרה; זיתיו ּתרּומת הארץ לעם עֹוׂשין ְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָאין

ּבּדד  ׁשל חּייו ּכדי מּׁשּום ּבטהרה, חּלין זיתי לֹו .עֹוׂשין ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשאינֹו ּבכלי ּומּניחּה הּתרּומה, ּכּדי נֹוטל עֹוׂשה? ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
לּטל  הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא אבנים; ּכלי ּכגֹון טמאה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמקּבל
ּבּתרּומה, ּתּגע ׁשּמא 'הּזהר לֹו: אֹומרין והּתרּומה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהחּלין

לטבלּה'. ּתחזר ְְְִֶַָֹֹׁשּלא
.È ואין עּמֹו; ּבֹוצרין אין ּבטמאה, ּפרֹותיו ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֻיׂשראל

ׁשּתעׂשה  הּתרּומה מּפני עּמֹו, ּדֹורכין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָצרי
הּגת.ּבטמאה  מן ּומביאין לּגת, חבּיֹות עּמֹו מֹוליכין אבל . ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֻ

.‡È.ּתרּומה אֹותן ועֹוׂשה סֹוחטן ׁשּנטמאּו, וענבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָזיתים
ּתרּומה ׁשּנעׂשּו אחר נטמאּו עושה ואם שני [ובתרומה ְְְְֲִִֶַַַָ

הּמׁשקה שלישי] הרי - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות ּוסחטן ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא  לנסכים ואפּלּו לּכהנים; ּבׁשתּיה מּתר מהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהּיֹוצא
אמרּו ולא האכל. ּבתֹו מפקד הּוא ּכאּלּו ׁשהּמׁשקה - ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻראּוי
מּכּביצה, יֹותר יעׂשה ׁשּמא - ּגזרה אּלא מּכּביצה', ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'ּפחֹות
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אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכּביצה. מּטּמא הּמׁשקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָונמצא
והּמׁשקה  הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֻׁשליׁשי
ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ׁשאין טהֹורה; ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָּתרּומה

טהרֹות. ּבענין ְְְְִִֵֶַָָׁשּיתּבאר
.·È עד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד ׁשּיׂשרפּום  מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
ׁשּלא  ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹוחּטים
וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר לאכילה; ראּויין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָיהיּו
קֹוברין  - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ראּויין ׁשאין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומׁשקין

אֹותֹו.
.‚Èיּׁשפ ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - ׁשּנתּגּלה ּתרּומה .יין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּומלפפֹונֹות  ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ּתאנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָוכן
ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ּתרּומה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשל
אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; סּכנת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָמּפני

ְִָיּקברּו.
.„È,ּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה

ּתּׂשרף  זֹו .הרי ֲִֵֵָ
.ÂË עד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור

הּבעלים  אֹותן יּתנּוׁשּיפריׁשּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלה',
יּטל  ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד - "ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתּתי
ׁשל  הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ׁשהּורמּו, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹותן
קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן לכל לּתנן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבעלים
ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא לקחן ואם יהיּו". ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלֹו

הניה טֹובת אּלא ּבהן לּבעלים שהיסב ׁשאין מכך [נהנה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
לכהן] ממֹון.טובה אינּה הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָָ

.ÊË הרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן
עד  ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורין ֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו

.ׁשּיּטלּום  ְִֶ
.ÊÈ מן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין

יֹוצאין  ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,
ּובהמה  חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים  התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל
הּׁשם  חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה הפריׁשּה .ׁשאם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.ÁÈ לּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור
נאמר:מּתנֹותיהן  ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשחּתם
ּבכבֹוד. חלקם להם נֹותן ְְֵֶֶֶָָָָאּלא

.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן
הּגרנֹות  ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות וכן ואסּור . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

לׁשאל  ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשלחן  ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ּבפיהם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֻחלקם
אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל אֹוכלין, הן ְְְִִֵֵֵַַַָָָֻהּמקֹום

הּנה  "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ּברּו והּוא הן, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלה'
ּתרּומתי" מׁשמרת את ל .נתּתי ְְְִִֶֶֶַָָֹ

.Î לׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
מּתנֹות ולא -[-הבשר]עדרֹו, נתן ואם ּבהמּתֹו; לרֹועה ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ורּׁשאי  ּתחּלה. ׁשמירתם ׂשכר להם נתן ּכן אם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּלל,
ּתרּומה  ותן זֹו, סלע ל 'הא אחר: ליׂשראל לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
'ּבן  אֹו ּבּתי', ּבן הּכהן לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְֲִֵֶַָֹאחֹותי',
.‡Î לּתן רֹוצים הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּבחּנם, אּלּו לוּיים מּׁשני אֹו אּלּו, ּכהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹאֹותם
ׁשאמרּו ּבעלים אבל לזה'; ותן ,ל 'הא חברֹו: לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה  הרי - הניה' ּבטֹובת זה חלק  ל 'הא ללוי: אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהן

ּפי אסּור  על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן . ְְְֲִִֵַַַָָָ
לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ְִֵֵֵֵֶַֹֹׁשהּוא

.·Î אף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה להן חֹולקין אין - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָעׂשרה
אֹותּה מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ּפי הן:על ואּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

חיקֹו לפרׂש ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש והּקטן והּׁשֹוטה, [לפרוס החרׁש, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
תרומה] לקבלת והּטמטּום,בגדו ּדעת; ּבאּלּו ׁשאין מּפני -ְְְְִֵֵֵֶַַַֻ

- והעבד עצמּה; ּבפני ּברּיה ׁשהן מּפני - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנּדרֹוגינֹוס
ּכהן; ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה, העֹוברים אֹותֹו יראּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
ׁשּמא  - והאּׁשה מאּוסין; ׁשהן מּפני - והּטמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהערל,

ׁשאי  אּׁשה והּנֹוׂשא הּיחּוד; ּומּפני לֹוּתתּגרׁש, הֹוגנת נּה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לכהונה] הּגרנֹות,[פסולה ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו -ְְְְֵֶַַָָֹֹ

להן  וחֹולקין לבּתיהן, להן מׁשּלחין - וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻעד
מן  חּוץ לבּתיהן; להן ּומׁשּלחין הּגבּול קדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשאר
ׁשאין  - והערל והּטמא, הֹוגנת, ׁשאינּה אּׁשה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנֹוׂשא

ּכלל. להן ְְְִֶַָָמׁשּלחין

ה'תשע"ד  אייר י"ט שני יום

יג  ¤¤ּפרק
ּתרּומה ‡. סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָהּתרּומה

מן  מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
לזרים  מּתר והּׁשאר לּכהן; ונֹותנּה אחת, סאה וכל הּכל . ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּתרּומת  ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּתרּומה
צרי אינֹו - אדֹום ׁשל ּוׂשעֹורים והחרּובין ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָהּכליסין
והּכל  ּבמעּוטּה, ּבטלה - למאה ונפלה הֹואיל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהגּביּה;

לזרים. ְִָָֻמּתר
מדּמע,·. הּכל נעׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻנפלה

סאה  אֹותּה מּדמי חּוץ ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים הּכל .ויּמכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
נתערב  אבל ּבמינֹו. מין ּבׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבּמה
ּתרּומה  טעם ּבּכל יׁש אם טעם: ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמין
ּתרּומה  מּדמי חּוץ לּכהנים, ויּמכר מדּמע, הּכל נעׂשה -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻ

הּכ טעם ואם  לזרים.ׁשּבֹו; מּתר הּכל - חּלין טעם ל ְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻֻ
הּכל,‚. מן סאה והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

אּלא  מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונפלה
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חׁשּבֹון  מּמאה,לפי לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֻֻונעׂשה
ׁשל  סאין עׂשר ׁשּנפל הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמדּמע
מּמדּמע  נפל אם - הּכל ונדמע חּלין, סאה לתׁשעים ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֻֻּתרּומה
יׁש ׁשהרי נּדּמעּו; חּלין, מּמאה לפחֹות סאין עׂשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻזה
ּפחֹות  לתֹוכן נפל ּתרּומה. ׁשל סאה מדּמע ׁשל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעׂשר

מדּמעֹות. אינן סאין, ְְְִֵֵֶֶַָמעׂשר
ּכגֹון „. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

לקמח  קמח אֹו לחּטים להּבלל,חּטים ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
- חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין, לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
ּכתרּומה; מדּמע זה הרי ּתרּומה, רב אם הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהֹולכין
על  ואף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - החּלין מן רב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַֹֻֻואם

לזרים. אסּורים ׁשהּכל ְֲִִִֶַָֹּפי
סאה ‰. ונפלה הגּביהּה, למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָסאה

עד  מּתרין; החּלין הרי - אחרת ונפלה הגּביהּה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחרת,
חּלין  הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם - החּלין על ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּתרּבה
הּכל  נעׂשה סאה, אחר סאה ּתרּומה ׁשל ועֹוד סאה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹמאה

.מדּמע  ְָֻ
.Â עד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

ׁשּתּפל  קדם ּבראׁשֹונה ידע אם - אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנפלה
וה  סאתים, מפריׁש אּלא נּדּמעּו; לא -הּׁשנּיה, מּתר ּׁשאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

עלתה  ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה לא הֹואיל ואם . ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹ
זה  הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ּבסאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ּוכאּלּו ְְְְְִֵֶַַָָֻמדּמע,
.Ê לאּסּור הּתרּומה עם מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

להעלֹות  החּלין עם מצטרפת חּלין ׁשל ּפסלת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻֻֻהחּלין,
למאה הּתרּומה  ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ּכיצד? . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּפי  על אף - הּכל וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים ְְִִִִֶַַַַָָָֹֻסאה
הּקמח  והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבה חּלין ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻׁשהּמרסן
עֹולה, זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
אם  אבל ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן עם ּבּקמח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומׁשערין
מּמאה  לפחֹות ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים ׁשל סאה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָנפלה
הּקמח  והרי הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻסאה
עֹולה  זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשל

הּתרּומה. ּופחתה החּלין הֹותירּו ׁשהרי ואחת, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבמאה
.Á- עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג

אם  וכן הּלג; את מעלין אּלא ׁשּבהן, ׁשמרים מֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
ׁשמרים  מֹוציאין אין צלּולין, לּגין למאה עכּור לג ְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻנפל

.ׁשּבֹו ֶ
.Ëמים נפל לג ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ

הּמים  ׁשאין הּכל; נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו
הּיין  את .מעלה ֲִֶֶַַַ

.È חּלי ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ן סאה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻ
עֹולה  זה הרי ּבׁשֹוגג, אם - מאה על ׁשהֹותירּו עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרים
מבּטלין  ׁשאין - מדּמע הּכל הרי ּבמזיד, ואם ּומאה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

לכּתחּלה  ּתֹורה .אּסּורי ְְִִֵַָָ
.‡È ואֹוכל ּברב, אֹותּה לבּטל מּתר - לארץ חּוצה ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻּתרּומת

טמאתֹו ּבימי ׁשל אֹותּה יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשני  עליו ונֹותן אחד, לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ חּוצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרּומת
ׁשל  מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא חּלין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻלּגין
לג  מארּבעּתן ּומגּביּה הּׁשלׁשה, לתֹו ונֹותן לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹּתרּומה
לג  ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד  הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה;
ּבׁשני  לּגין, ּכּמה ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל ִִֶֻֻלּגין
.·È זרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע

לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה [ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּזרעֹו
- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
הּכל  ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
ולא  ּומאה; ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמדּמע.

לכּתחּלה. ְְְִִַָֹיתלׁש
.‚È ידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי

ס  ׁשּנפלה אֹו היא, מהן,איזֹו אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּקּפֹות  מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻואין

מדּמעּתן  אינּה - החּלין מהן,לתֹו אחת זרע אם וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ
נפלה  ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל חּלין ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֻהּגּדּולין
זרע  אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום הּׁשנּיה ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֻהּקּפה
אחד, למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין הּׁשנּיה, את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאחר
ּבדבר  - ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ּכּקטּנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמדּמעֹות
ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; הּגּדּולין ּכלה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּזרעֹו
הּׁשנּיה  את ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּגּדּולין
הראׁשֹונה, את קצר אבל הראׁשֹונה. את קצר ׁשּלא ֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד
- ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו - הּׁשנּיה את זרע ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר
לזה. זה הֹוכח נעׂשין ּומחּבר ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻהּגּדּולין

.„È ולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
החּלין, לתֹו נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻֻלתֹו
על  חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה

ׁשהיא הּתרּומה  הּזה, ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
על  חּלין ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמּדבריהם;

ְַָהּתרּומה.
.ÂË הּכרי 'ּתרּומת ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָסאה

ּבּמק  - ּבתֹוכֹו' נסּתּימה הּזה ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ֹום ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ
הּכרי. ּובתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּתרּומת
והחצי  לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָאמר:
הּוא  צפֹונֹו, צפֹון ׁשהּוא הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּבּצפֹון

.המדּמע  ְַָֻ
.ÊË ּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהיּו

סאין  ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - מהן' ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבאחד
עׂשּויה  האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ואמר: אחד , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכרי
ידּוע  ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - הּזה' הּכרי על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתרּומה
זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו היּו היא. ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָאיזֹו
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אּלּו ּפרֹות היּו ואם ּבכּביצה. מּטּמא הּמׁשקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָונמצא
והּמׁשקה  הּבד, ּובבית ּבּגת ּדֹורכן - לטמאה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֻׁשליׁשי
ּכמֹו ּבתרּומה, רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ׁשאין טהֹורה; ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָּתרּומה

טהרֹות. ּבענין ְְְְִִֵֶַָָׁשּיתּבאר
.·È עד העצים לבין מׁשליכּה ׁשּנטמאת, ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּפת

עד ׁשּיׂשרפּום  מאּוס ּבכלי נֹותנֹו ׁשּנטמא, ׁשמן וכן ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ויאכלּוהּו. לאחרים, ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּידליקּנּו,
ׁשּלא  ּכדי מאּוס, ּבכלי ּומּניחן ׁשֹולקן - ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹוחּטים
וכירים. ּתּנּור ּבהן יּסיק ּכ ואחר לאכילה; ראּויין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָיהיּו
קֹוברין  - הּיין ּכגֹון ׁשּנטמא, להדלקה ראּויין ׁשאין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומׁשקין

אֹותֹו.
.‚Èיּׁשפ ּבׁשתּיה, ואסּור הֹואיל - ׁשּנתּגּלה ּתרּומה .יין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּומלפפֹונֹות  ואבּטיחים ּודלּועין וקּׁשּואין וענבים ּתאנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָוכן
ּבאכילה, אסּורין אּלּו הרי - מנּקרֹות ׁשּנמצאּו ּתרּומה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשל
אֹו לּים, יׁשלי ּבהן? ּיעׂשה מה נפׁשֹות; סּכנת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָמּפני

ְִָיּקברּו.
.„È,ּתרּומה ׁשהיא ּפי על אף - מגּלין ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֻעּסה

ּתּׂשרף  זֹו .הרי ֲִֵֵָ
.ÂË עד - ׁשּלֹו מּתנֹות ׁשאר אֹו ּתרּומה, לּטל לכהן ְְְִֵֶַַָָָָֹֹאסּור

הּבעלים  אֹותן יּתנּוׁשּיפריׁשּו אׁשר "ראׁשיתם ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
לה', יׂשראל בני ירימּו "אׁשר ונאמר: נתּתים", ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלה',
יּטל  ולא ּבהן. יזּכה ּכ ואחר הם, ׁשּירימּו עד - "ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתּתי
ׁשל  הן ׁשהרי - הּבעלים מּדעת אּלא ׁשהּורמּו, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹותן
קדׁשיו, את "ואיׁש ׁשּנאמר: ׁשּירצּו, ּכהן לכל לּתנן ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבעלים
ּבהן; זכה - הּבעלים מּדעת ׁשּלא לקחן ואם יהיּו". ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלֹו

הניה טֹובת אּלא ּבהן לּבעלים שהיסב ׁשאין מכך [נהנה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
לכהן] ממֹון.טובה אינּה הניה וטֹובת ,ְֲֵַָָָָ

.ÊË הרי - אחרים ּדברים ּבּה ּומצא ּתרּומה, לֹו ׁשּנתנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכהן
עד  ׁשם הּניחּום אחרים ׁשּמא ּגזל, מּׁשּום אסּורין ֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאּלּו

.ׁשּיּטלּום  ְִֶ
.ÊÈ מן אֹותּה ּולהביא ּבּתרּומה, להּטּפל חּיבין יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאין

יֹוצאין  ּכהנים אּלא - לּיּׁשּוב הּמדּבר ּומן לעיר, ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּגרן
יצאּו, לא ואם ׁשם; חלקם להם נֹותנים ויׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלּגרנֹות,
ּובהמה  חּיה היתה ואם ּבּגרן. ּומּניחּה מפריׁשּה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
חכמים  התקינּו - מהן ׁשם מׁשּתּמרת ואינּה ׁשם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכלּתּה
מּכהן; הבאתּה ׂשכר ויּטל לעיר, ויביאּנה ּבּה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיּטּפל
הּׁשם  חּלּול זה הרי ולחּיה, לּבהמה והּניחּה הפריׁשּה .ׁשאם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.ÁÈ לּטל ּכדי הּגרנֹות, ּבבית לסּיע וללוּים לכהנים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹאסּור
נאמר:מּתנֹותיהן  ועליהם הּׁשם, קדׁש חּלל - המסּיע וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

ׁשּיסּיעּו, להּניחן ליׂשראל ואסּור הּלוי". ּברית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ׁשחּתם
ּבכבֹוד. חלקם להם נֹותן ְְֵֶֶֶָָָָאּלא

.ËÈ;נתינה ידי יצא להחזירּה, מנת על לכהן ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹנתן
הּגרנֹות  ּבבית ּכמסּיע ׁשּנמצא מּפני ּכן, לעׂשֹות וכן ואסּור . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

לׁשאל  ואפּלּו ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ׁשּיחטפּו להן ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשלחן  ׁשעל ּבכבֹוד; נֹוטלין אּלא אסּור, ּבפיהם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֻחלקם
אּלּו ּומּתנֹות ׁשֹותין; הן ׁשלחנֹו ועל אֹוכלין, הן ְְְִִֵֵֵַַַָָָֻהּמקֹום

הּנה  "ואני ׁשּנאמר: - להם זּכה הּוא ּברּו והּוא הן, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלה'
ּתרּומתי" מׁשמרת את ל .נתּתי ְְְִִֶֶֶַָָֹ

.Î לׁשֹומר ּבכֹור ולא ּגּתֹו, לׁשֹומר ּתרּומה אדם יּתן ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֹלא
מּתנֹות ולא -[-הבשר]עדרֹו, נתן ואם ּבהמּתֹו; לרֹועה ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ורּׁשאי  ּתחּלה. ׁשמירתם ׂשכר להם נתן ּכן אם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּלל,
ּתרּומה  ותן זֹו, סלע ל 'הא אחר: ליׂשראל לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל
'ּבן  אֹו ּבּתי', ּבן הּכהן לפלֹוני מּתנֹות ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא וכל ְֲִֵֶַָֹאחֹותי',
.‡Î לּתן רֹוצים הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּבחּנם, אּלּו לוּיים מּׁשני אֹו אּלּו, ּכהנים מּׁשני לאחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹאֹותם
ׁשאמרּו ּבעלים אבל לזה'; ותן ,ל 'הא חברֹו: לֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
זה  הרי - הניה' ּבטֹובת זה חלק  ל 'הא ללוי: אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהן

ּפי אסּור  על אף ּבתרּומֹות, סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן . ְְְֲִִֵַַַָָָ
לכהן. ּומֹוכר מּכהן לֹוקח ְִֵֵֵֵֶַֹֹׁשהּוא

.·Î אף הּגרנֹות, ּבבית ּתרּומה להן חֹולקין אין - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָעׂשרה
אֹותּה מאכילין אֹו אֹותּה אֹוכלין ׁשהן ּפי הן:על ואּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ

חיקֹו לפרׂש ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש והּקטן והּׁשֹוטה, [לפרוס החרׁש, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
תרומה] לקבלת והּטמטּום,בגדו ּדעת; ּבאּלּו ׁשאין מּפני -ְְְְִֵֵֵֶַַַֻ

- והעבד עצמּה; ּבפני ּברּיה ׁשהן מּפני - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהאנּדרֹוגינֹוס
ּכהן; ׁשהּוא עליו ויעידּו ּבּׂשדה, העֹוברים אֹותֹו יראּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא
ׁשּמא  - והאּׁשה מאּוסין; ׁשהן מּפני - והּטמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהערל,

ׁשאי  אּׁשה והּנֹוׂשא הּיחּוד; ּומּפני לֹוּתתּגרׁש, הֹוגנת נּה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לכהונה] הּגרנֹות,[פסולה ּבבית יחלק ׁשּלא אֹותֹו קנסּו -ְְְְֵֶַַָָֹֹ

להן  וחֹולקין לבּתיהן, להן מׁשּלחין - וכּלן ׁשּיגרׁשּנה. ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻעד
מן  חּוץ לבּתיהן; להן ּומׁשּלחין הּגבּול קדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשאר
ׁשאין  - והערל והּטמא, הֹוגנת, ׁשאינּה אּׁשה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנֹוׂשא

ּכלל. להן ְְְִֶַָָמׁשּלחין

ה'תשע"ד  אייר י"ט שני יום
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ּתרּומה ‡. סאה ּכיצד? ּומאה. ּבאחד עֹולה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָהּתרּומה

מן  מפריׁש - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל סאה למאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
לזרים  מּתר והּׁשאר לּכהן; ונֹותנּה אחת, סאה וכל הּכל . ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּתרּומת  ּכגֹון עליה, מקּפידין הּכהנים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּתרּומה
צרי אינֹו - אדֹום ׁשל ּוׂשעֹורים והחרּובין ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָהּכליסין
והּכל  ּבמעּוטּה, ּבטלה - למאה ונפלה הֹואיל ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהגּביּה;

לזרים. ְִָָֻמּתר
מדּמע,·. הּכל נעׂשה - מּמאה לפחֹות ּתרּומה סאה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹֻנפלה

סאה  אֹותּה מּדמי חּוץ ּתרּומה, ּבדמי לּכהנים הּכל .ויּמכר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
נתערב  אבל ּבמינֹו. מין ּבׁשּנתערב אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבּמה
ּתרּומה  טעם ּבּכל יׁש אם טעם: ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמין
ּתרּומה  מּדמי חּוץ לּכהנים, ויּמכר מדּמע, הּכל נעׂשה -ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻ

הּכ טעם ואם  לזרים.ׁשּבֹו; מּתר הּכל - חּלין טעם ל ְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻֻ
הּכל,‚. מן סאה והגּביּה למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

אּלא  מדּמעת אינּה - אחר למקֹום ׁשהגּביּה הּסאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונפלה
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חׁשּבֹון  מּמאה,לפי לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה סאה וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
אינֹו - אחר למקֹום המדּמע מן ונפל מדּמע, הּכל ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָֹֻֻונעׂשה
ׁשל  סאין עׂשר ׁשּנפל הרי ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמדּמע
מּמדּמע  נפל אם - הּכל ונדמע חּלין, סאה לתׁשעים ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֻֻּתרּומה
יׁש ׁשהרי נּדּמעּו; חּלין, מּמאה לפחֹות סאין עׂשר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻזה
ּפחֹות  לתֹוכן נפל ּתרּומה. ׁשל סאה מדּמע ׁשל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעׂשר

מדּמעֹות. אינן סאין, ְְְִֵֵֶֶַָמעׂשר
ּכגֹון „. להּבלל, ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

לקמח  קמח אֹו לחּטים להּבלל,חּטים ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
- חּלין ליין ּתרּומה יין אֹו חּלין, לׁשמן ּתרּומה ׁשמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֻֻּכגֹון
ּכתרּומה; מדּמע זה הרי ּתרּומה, רב אם הרב: אחר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהֹולכין
על  ואף מדּמע, ואינֹו ּכחּלין הּוא הרי - החּלין מן רב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַֹֻֻואם

לזרים. אסּורים ׁשהּכל ְֲִִִֶַָֹּפי
סאה ‰. ונפלה הגּביהּה, למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָסאה

עד  מּתרין; החּלין הרי - אחרת ונפלה הגּביהּה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻאחרת,
חּלין  הּמאה לתֹו נפלּו ׁשאם - החּלין על ּתרּומה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּתרּבה
הּכל  נעׂשה סאה, אחר סאה ּתרּומה ׁשל ועֹוד סאה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹמאה

.מדּמע  ְָֻ
.Â עד להגּביהּה הסּפיק ולא למאה, ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹסאה

ׁשּתּפל  קדם ּבראׁשֹונה ידע אם - אחרת סאה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנפלה
וה  סאתים, מפריׁש אּלא נּדּמעּו; לא -הּׁשנּיה, מּתר ּׁשאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

עלתה  ּכאּלּו היא הרי לעלֹות, לּה והיה לא הֹואיל ואם . ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹ
זה  הרי - הּׁשנּיה ׁשּנפלה אחר אּלא ראׁשֹונה ּבסאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידע

ּכאחת. ׁשּתיהן נפלּו ּוכאּלּו ְְְְְִֵֶַַָָֻמדּמע,
.Ê לאּסּור הּתרּומה עם מצטרפת ּתרּומה ׁשל ּפסלת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

להעלֹות  החּלין עם מצטרפת חּלין ׁשל ּפסלת אבל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻֻֻהחּלין,
למאה הּתרּומה  ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל יפֹות חּטים ּכיצד? . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּפי  על אף - הּכל וטחן חּלין, ׁשל רעֹות חּטים ְְִִִִֶַַַַָָָֹֻסאה
הּקמח  והרי מּועט, ּתרּומה וׁשל מרּבה חּלין ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻׁשהּמרסן
עֹולה, זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה ּבפחֹות ּתרּומה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
אם  אבל ואחד. מאה ׁשהּוא הּמרסן עם ּבּקמח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּומׁשערין
מּמאה  לפחֹות ּתרּומה ׁשל רעֹות חּטים ׁשל סאה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָנפלה
הּקמח  והרי הּכל, וטחן חּלין, ׁשל יפֹות חּטים ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻסאה
עֹולה  זה הרי - החּלין מּקמח מּמאה אחד ּתרּומה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשל

הּתרּומה. ּופחתה החּלין הֹותירּו ׁשהרי ואחת, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבמאה
.Á- עכּורין לּגין למאה ׁשּנפל צלּול ּתרּומה ׁשל יין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻלג

אם  וכן הּלג; את מעלין אּלא ׁשּבהן, ׁשמרים מֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאין
ׁשמרים  מֹוציאין אין צלּולין, לּגין למאה עכּור לג ְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻנפל

.ׁשּבֹו ֶ
.Ëמים נפל לג ּכ ואחר יין, לּגין ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ

הּמים  ׁשאין הּכל; נּדּמע - ּתרּומה ׁשל יין לג הּכל ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹלתֹו
הּיין  את .מעלה ֲִֶֶַַַ

.È חּלי ונפלּו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ן סאה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻ
עֹולה  זה הרי ּבׁשֹוגג, אם - מאה על ׁשהֹותירּו עד ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאחרים
מבּטלין  ׁשאין - מדּמע הּכל הרי ּבמזיד, ואם ּומאה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבאחד

לכּתחּלה  ּתֹורה .אּסּורי ְְִִֵַָָ
.‡È ואֹוכל ּברב, אֹותּה לבּטל מּתר - לארץ חּוצה ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֻּתרּומת

טמאתֹו ּבימי ׁשל אֹותּה יין לֹו היה אם אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשני  עליו ונֹותן אחד, לג מּמּנּו נֹוטל - לארץ חּוצה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתרּומת
ׁשל  מּיין נֹוטל ּכ ואחר ׁשלׁשה; הּכל ונמצא חּלין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻלּגין
לג  מארּבעּתן ּומגּביּה הּׁשלׁשה, לתֹו ונֹותן לג ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹּתרּומה
לג  ונֹוטל וחֹוזר אחר, לג לתֹוכן ּומׁשלי וחֹוזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹוׁשֹותה;
עד  הּתערבת, מן לג ונֹוטל ּתרּומה לג נֹותן וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹוׁשֹותה;
ּבׁשני  לּגין, ּכּמה ׁשּבּטל ונמצא ּתרּומה; ׁשל הּיין ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיכלה

חּלין. ׁשל ִִֶֻֻלּגין
.·È זרע הּוא איזה נֹודע ולא החּלין, ּבצד ּתרּומה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּזֹורע

לגנה מאה היה אפּלּו - ולגנה [ערוגה]הּתרּומה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ּבדבר  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתרין. ּכּלן חּלין, ׁשל ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻֻאחת
ּבהן; וכּיֹוצא והּׂשעֹורין החּטים ּכגֹון ּבּקרקע, ּכלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּזרעֹו
- והּבצלים הּׁשּום ּכגֹון ּבארץ, נפסד זרעֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאבל
הּכל  ּביניהן, מערבת אחת ולגנה חּלין ׁשל לגנה מאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
ולא  ּומאה; ּבאחת הּתרּומה ּתעלה הּכל, נתלׁש ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמדּמע.

לכּתחּלה. ְְְִִַָֹיתלׁש
.‚È ידּוע ואין חּלין, ׁשל ואחת ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשּתי

ס  ׁשּנפלה אֹו היא, מהן,איזֹו אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּקּפֹות  מּׁשּתי אחת נפלה ּכ ואחר נפלה, להיכן ידּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻואין

מדּמעּתן  אינּה - החּלין מהן,לתֹו אחת זרע אם וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ
נפלה  ּכתרּומה. ּבּה נֹוהג והּׁשנּיה ּדבר. לכל חּלין ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֻהּגּדּולין
זרע  אם וכן מדּמעת; אינּה אחר, למקֹום הּׁשנּיה ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֻהּקּפה
אחד, למקֹום ׁשּתיהן נפלּו חּלין. הּגּדּולין הּׁשנּיה, את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאחר
ּבדבר  - ׁשּתיהן את אחד זרע ׁשּבׁשּתיהן. ּכּקטּנה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמדּמעֹות
ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּובדבר חּלין; הּגּדּולין ּכלה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּזרעֹו
הּׁשנּיה  את ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ּבּמה מדּמע. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּגּדּולין
הראׁשֹונה, את קצר אבל הראׁשֹונה. את קצר ׁשּלא ֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד
- ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו - הּׁשנּיה את זרע ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר
לזה. זה הֹוכח נעׂשין ּומחּבר ּתלּוׁש ׁשאין חּלין; ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻהּגּדּולין

.„È ולפניהן ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻׁשּתי
אּלּו ונפלּו ּתרּומה, ׁשל ואחת חּלין ׁשל אחת סאין, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּתי
החּלין, לתֹו נפלּו 'חּלין אֹומר: ׁשאני מּתרין; - אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻֻלתֹו
על  חּלין רּבּו ׁשּלא ּפי על ואף - הּתרּומה' לתֹו ְְְְִִֶַַַַַָָֹֻּותרּומה

ׁשהיא הּתרּומה  הּזה, ּבּזמן ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
על  חּלין ׁשּירּבּו עד - ּתֹורה ׁשל ּבתרּומה אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמּדבריהם;

ְַָהּתרּומה.
.ÂË הּכרי 'ּתרּומת ואמר: הּכרי, לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָסאה

ּבּמק  - ּבתֹוכֹו' נסּתּימה הּזה ׁשם סאה, אֹותּה ׁשּנפלה ֹום ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָ
הּכרי. ּובתרּומת ׁשּנפלה ּבּתרּומה הּכל ונּדּמע הּכרי, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּתרּומת
והחצי  לׁשנים, אֹותֹו חֹולקין - ּבצפֹונֹו' הּכרי 'ּתרּומת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָאמר:
הּוא  צפֹונֹו, צפֹון ׁשהּוא הּכרי רביע ונמצא לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּבּצפֹון

.המדּמע  ְַָֻ
.ÊË ּכריים ׁשני 'ּתרּומת ואמר: ּכריים, ׁשני לפניו ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהיּו

סאין  ׁשני לפניו היּו מדּמעין; ׁשניהן הרי - מהן' ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּבאחד
עׂשּויה  האּלּו הּסאין מן אחד 'הרי ואמר: אחד , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכרי
ידּוע  ואין ּתרּומה, מהן אחת הרי - הּזה' הּכרי על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתרּומה
זֹו 'הרי ואמר: אחת, ּוסאה ּכריים ׁשני לפניו היּו היא. ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָאיזֹו
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ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' הּכריים מן אחת על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּתרּומה
הּטבל  מן המתּקן הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד .ונּתּקן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

יד  ¤¤ּפרק
לתֹוכן ‡. ׁשּנפלה לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחמּׁשים

מּתרֹות  הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֻּתאנה
מדּמעֹות, הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻוהּלבנֹות

מּתרֹות  אם והּלבנֹות היתה, ׁשחרה אם ידּוע אין ואם . ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻ
אחר  היתה מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה - ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלבנה

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - וׁשכח ְְְֲֵֶַָָָָָֻֻׁשּנפלה,
אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּגּול  אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד  ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּו ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן ל ּומאה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

מעלין  הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה
ּבמׁשקל  ּבין ּבמנין עּגּולים ּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

אחד  ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול  עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל  מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהריני
הּתרּומה ‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת .והּקמח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשאין  ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
אין  אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻמׁשערין
את  רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה מקֹום ּבאיזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָידּוע
ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ּכאּלּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָהּתרּומה
החּלין  מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ׁשּנפלה עצמּה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻהּתרּומה

ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה
אחת ‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי

ׁשּתי  היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד  ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות  אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת  ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,

ל  אם - אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֻהיּו

.Â מאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,

ליטרא מעלה  ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
היא  איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּתאנים
אחד  ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם היּו אם -ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשאר  ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ּומֹוכרּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהם,
מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות היּו ואם ְְִִִִֵַָָָָָָֻֻֻֻמּתרין.

מּתרין. ְִִַַָֻוהּׁשּולים
.Ê ידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן

היא  אֹואיזה ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
הן  ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,

מאה  העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני  על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל  הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á אֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה

ּביתר  היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחמּׁשים;
רב  צריכה אינּה ּתרּומה מחמּׁשים, אחת ּתאנה ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

קּי הּמאה והרי ותׁשעים, לתׁשעה אסּור ׁשּנפלה הּכל - מין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָלזרים,

.Ë ׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹנפלה
היא  ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
מּמקֹום  עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאבדה
הּכל  על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף .אחר, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ואבדה  וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָואם
לזרים. הּׁשאר הּתרּו - הּכל מן ְְְִִַַַַָָֹֻאחת

.È ראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָסאה
הּכל  ונּדּמע והקּדׁש, ׁשני למעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
מעׂשר  לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון למעׂשר אם -, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ּומּדמי  ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי  - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. מעׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו יּפדּו, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאּלּו
.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין  טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ׁשאסּורה  טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאין
עד  אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי לּכל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹּבאכילה

להאכל ׁשּירקבּו ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יּתקל  ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.
ׁשּמדליקין  ּכדר הּכל, ידליק אּלא מהן; ויאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהן,

טמאה.ּתרּומ  ה ְְֵָָ
.·È חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻסאה

ּתרּומה  מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל יּמכר - והּכהן טמאין . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹ
ׁשאינן  ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, זה מדּמע ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻאֹוכל
הּטמאין; החּלין מן הּתרּומה ּתטמא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמכׁשירין
טמא  אכל ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
זה  מדּמע יתחּלק אֹו ּכּביצה; ׁשּיהיה עד אחר, אכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי עּסה, ּבכל מּכּביצה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּפחֹות

.‚È וכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻסאה
ּתעלה  - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻסאה
אֹו ּפרֹות, ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות, ותאכל ּומאה; ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָּבאחד
הּסאה  היא ׁשּנפלה, הּסאה ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות

ׁשעלתה  .עצמּה ְְֶַָָָ
.„È ּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה

ּבמעּוטּה ּבטלה - ואם טהֹורה ּכטהֹורה; הּכל ואֹוכלין , ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹ
ׁשּירקב. עד הּכל יּניח מּמאה, לפחֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנפלה

.ÂË,מהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי
ואין  ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן לאיזֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
ׁשּנפלה  'לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן לאיזֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָידּוע
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ּבּמקלקל  הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה'; נפלה .ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
מהן  לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ראׁשֹונה סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפלה

ׁשנּי סאה נפלה ּכ ואחר נפלה נפלה, מהן לאיזֹו וידע ה, ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
אּלא  ראׁשֹונה', נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים, אין -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מקלקלֹות. ְְְֵֶָֻׁשּתיהן
.ÊË ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָֻהיּו

- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָסאה
נפלה' הּטמאה לתֹו' .אֹומרין: ְְְְִֵַָָָ

.ÊÈ חּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין,
ּבטהרה  יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

.ּכתרּומה  ְִָ
.ËÈŒÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה

קליֹות  יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ,אֹומרין: ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ
ּפרֹות. ּבמי יּלֹוׁשּו ְִֵֵאֹו

.Î חּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
מהן  אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות  יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' אֹומרין: -. ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

.‡Î- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
ּוספק  אסּור, טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
הּתֹורה, מן טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהמדּמע

מּדבריהם  המדּמע ּבהלכֹות ואּסּור ׁשּבארנּו העּקרים על , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

טו  ¤¤ּפרק
סתּומה‡. חשובה]חבית ׁשהּוא.[שהיא ּבכל מדּמעת , ְְְִֶַַַָָָ

אלפים  ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל סתּומה חבית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכיצד?
ּבאחד  ּתעלה החבּיֹות, נפּתחּו הּכל; נּדּמע סתּומֹות, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹחבּיֹות

ֵָּומאה.
מהן ·. אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה סתּומה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה

היא  ּתרּומה 'ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול ְְְְִִֶַַָָָָֻֻלּים
אחת ׁשּנפלה' ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

לפי  אחת; להפריׁש צרי אּלא - הּגדֹול לּים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהן
ּבּה, וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת; נפילתּה נפילתּהׁשהחבית, אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ִֶֶנּכרת.
אחת ‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

אבל  החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת  אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר
הּׁשאר  וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, .ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מאה  מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל  חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן  חבּיֹות, אלפים ּכּמה היּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה  מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע  והּׁשאר .הּׁשירים; ְְְְִַַָָָֻ
מאכלֹות „. אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהמחּמץ ּכבר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשל  ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמתּבל

מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה לתֹו ּונתנֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּתרּומה,
לזרים. ְֲִַָָואסּורה

ׁשּלּה‰. חלמֹון אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּביצה
ּבֹולע  ׁשהּוא מּפני .אסּור, ְִֵֵֶַָ

.Â ואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשאֹור
מּתרת  זֹו הרי - נתחּמצה ּכ. ְְֲִֵֶֶַָָֻ

.Êּבארנּו מינֹו,ּכבר ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
- הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הּבצל  טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻאם
ּתרּומה  הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי -ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
הּבצל  הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא חּלין, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻוהּבצל

לזרים. ְִָָאסּור
.Áיבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים

ּבנֹותן  ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה אם -ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻֻ
מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻטעם.
הּבצל  ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבין  ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחר

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - אחד מחּת ּבצל מה ּומּפני . ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מּפני  אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, עדׁשים לתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשלם
לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי מהן, ׁשֹואב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינֹו
;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ואם נתּבּׁשלּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּכבר
- לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ּפטמתֹו נּטלה אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוכן
ׁשלם  ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ּכמחּת הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻהרי

טעם. ּבנֹותן - מחּת ְְֵֵַַָֻּבין
.Ë זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּכֹובׁש

ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ לזרים, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻמּתר
עם  חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ׁשל ְְְִִִִִִֶֶָָָָָֻֻירק

אסּורין  אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ּתרּומה ּבצלים ׁשל ירק ּכבׁש . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ּבצל ְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻעם

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
ׁשניהן  היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
ׁשלמין  החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,

הּׁשלמין  מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו הרי -. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ
.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן [מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ

לזרים. ְֲִִָאסּורין
.·È מּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת

ּתרּומה  מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה .ּתרּומה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚È- ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה ח ּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

אסּורה, ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאם
ׁשֹואבֹות  ׁשהּׂשעֹורים .מּפני ְְֲִִֵֶַ

.„È הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
והריח  ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; הּפת -ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

אסּור  .אינֹו ֵָ
.ÂË ּפי על אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין

מּתרין  הן הרי - מימיו ׁשּפגם ׁשהבאיׁשּו טעם נֹותן ׁשאין , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ֵאֹוסר.
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ּתרּומה; הּוא הרי - האּלּו' הּכריים מן אחת על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָּתרּומה
הּטבל  מן המתּקן הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד .ונּתּקן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

יד  ¤¤ּפרק
לתֹוכן ‡. ׁשּנפלה לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחמּׁשים

מּתרֹות  הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֻּתאנה
מדּמעֹות, הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻוהּלבנֹות

מּתרֹות  אם והּלבנֹות היתה, ׁשחרה אם ידּוע אין ואם . ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻ
אחר  היתה מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה - ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלבנה

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - וׁשכח ְְְֲֵֶַָָָָָֻֻׁשּנפלה,
אֹו·. עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּגּול  אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד  ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּו ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן ל ּומאה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

מעלין  הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה
ּבמׁשקל  ּבין ּבמנין עּגּולים ּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

אחד  ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול  עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל  מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהריני
הּתרּומה ‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת .והּקמח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשאין  ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
אין  אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם אּלא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻמׁשערין
את  רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה מקֹום ּבאיזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָידּוע
ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ּכאּלּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָהּתרּומה
החּלין  מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ׁשּנפלה עצמּה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֻהּתרּומה

ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ּכמי עליהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנפלה
אחת ‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי

ׁשּתי  היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד  ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות  אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת  ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,

ל  אם - אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֻהיּו

.Â מאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,

ליטרא מעלה  ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
היא  איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּתאנים
אחד  ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם היּו אם -ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
והּׁשאר  ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ּומֹוכרּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹמהם,
מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות היּו ואם ְְִִִִֵַָָָָָָֻֻֻֻמּתרין.

מּתרין. ְִִַַָֻוהּׁשּולים
.Ê ידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן

היא  אֹואיזה ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
הן  ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,

מאה  העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני  על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל  הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
.Á אֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֵֵֵֵַַָָָָָהּתרּומה

ּביתר  היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחמּׁשים;
רב  צריכה אינּה ּתרּומה מחמּׁשים, אחת ּתאנה ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

קּי הּמאה והרי ותׁשעים, לתׁשעה אסּור ׁשּנפלה הּכל - מין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָלזרים,

.Ë ׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹנפלה
היא  ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין מן ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
מּמקֹום  עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאבדה
הּכל  על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים עליהן ויֹוסיף .אחר, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ואבדה  וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל אחת נפלה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָואם
לזרים. הּׁשאר הּתרּו - הּכל מן ְְְִִַַַַָָֹֻאחת

.È ראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָסאה
הּכל  ונּדּמע והקּדׁש, ׁשני למעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
מעׂשר  לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון למעׂשר אם -, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ּומּדמי  ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹויּמכר
הרי  - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. מעׂשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּתרּומת

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו יּפדּו, ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאּלּו
.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין  טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ׁשאסּורה  טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹטמאין
עד  אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי לּכל, ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹֹּבאכילה

להאכל ׁשּירקבּו ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יּתקל  ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ׁשּדרּכֹו ּדבר אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי.
ׁשּמדליקין  ּכדר הּכל, ידליק אּלא מהן; ויאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהן,

טמאה.ּתרּומ  ה ְְֵָָ
.·È חּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻסאה

ּתרּומה  מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל יּמכר - והּכהן טמאין . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹ
ׁשאינן  ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, זה מדּמע ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻאֹוכל
הּטמאין; החּלין מן הּתרּומה ּתטמא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמכׁשירין
טמא  אכל ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
זה  מדּמע יתחּלק אֹו ּכּביצה; ׁשּיהיה עד אחר, אכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי עּסה, ּבכל מּכּביצה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּפחֹות

.‚È וכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻסאה
ּתעלה  - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻסאה
אֹו ּפרֹות, ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות, ותאכל ּומאה; ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָּבאחד
הּסאה  היא ׁשּנפלה, הּסאה ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפחֹות

ׁשעלתה  .עצמּה ְְֶַָָָ
.„È ּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה

ּבמעּוטּה ּבטלה - ואם טהֹורה ּכטהֹורה; הּכל ואֹוכלין , ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹ
ׁשּירקב. עד הּכל יּניח מּמאה, לפחֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנפלה

.ÂË,מהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי
ואין  ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן לאיזֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
ׁשּנפלה  'לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן לאיזֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָידּוע
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ּבּמקלקל  הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה'; נפלה .ראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
מהן  לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ראׁשֹונה סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפלה

ׁשנּי סאה נפלה ּכ ואחר נפלה נפלה, מהן לאיזֹו וידע ה, ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
אּלא  ראׁשֹונה', נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים, אין -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מקלקלֹות. ְְְֵֶָֻׁשּתיהן
.ÊË ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָֻהיּו

- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָסאה
נפלה' הּטמאה לתֹו' .אֹומרין: ְְְְִֵַָָָ

.ÊÈ חּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָטמאין,
ּבטהרה  יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָֻאֹומרין:

.ּכתרּומה  ְִָ
.ËÈŒÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה

קליֹות  יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' ,אֹומרין: ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ
ּפרֹות. ּבמי יּלֹוׁשּו ְִֵֵאֹו

.Î חּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
מהן  אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות  יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' אֹומרין: -. ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

.‡Î- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
ּוספק  אסּור, טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתיהן
הּתֹורה, מן טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני מּתר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהמדּמע

מּדבריהם  המדּמע ּבהלכֹות ואּסּור ׁשּבארנּו העּקרים על , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

טו  ¤¤ּפרק
סתּומה‡. חשובה]חבית ׁשהּוא.[שהיא ּבכל מדּמעת , ְְְִֶַַַָָָ

אלפים  ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל סתּומה חבית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכיצד?
ּבאחד  ּתעלה החבּיֹות, נפּתחּו הּכל; נּדּמע סתּומֹות, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹחבּיֹות

ֵָּומאה.
מהן ·. אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה סתּומה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה

היא  ּתרּומה 'ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול ְְְְִִֶַַָָָָֻֻלּים
אחת ׁשּנפלה' ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

לפי  אחת; להפריׁש צרי אּלא - הּגדֹול לּים ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהן
ּבּה, וכּיֹוצא ּותאנה נּכרת; נפילתּה נפילתּהׁשהחבית, אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ִֶֶנּכרת.
אחת ‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

אבל  החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת  אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר
הּׁשאר  וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, .ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מאה  מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל  חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן  חבּיֹות, אלפים ּכּמה היּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה  מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע  והּׁשאר .הּׁשירים; ְְְְִַַָָָֻ
מאכלֹות „. אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשהמחּמץ ּכבר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשל  ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהמתּבל

מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה לתֹו ּונתנֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּתרּומה,
לזרים. ְֲִַָָואסּורה

ׁשּלּה‰. חלמֹון אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּביצה
ּבֹולע  ׁשהּוא מּפני .אסּור, ְִֵֵֶַָ

.Â ואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשאֹור
מּתרת  זֹו הרי - נתחּמצה ּכ. ְְֲִֵֶֶַָָֻ

.Êּבארנּו מינֹו,ּכבר ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
- הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הּבצל  טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל היה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻאם
ּתרּומה  הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור הּתבׁשיל הרי -ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ
הּבצל  הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא חּלין, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻוהּבצל

לזרים. ְִָָאסּור
.Áיבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים

ּבנֹותן  ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה אם -ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻֻ
מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻטעם.
הּבצל  ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר טעם. ּבנֹותן -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבין  ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ׁשּנתּבּׁשל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחר

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו מׁשערין - אחד מחּת ּבצל מה ּומּפני . ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מּפני  אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, עדׁשים לתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשלם
לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי מהן, ׁשֹואב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינֹו
;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ואם נתּבּׁשלּו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּכבר
- לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ּפטמתֹו נּטלה אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוכן
ׁשלם  ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ּכמחּת הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֻהרי

טעם. ּבנֹותן - מחּת ְְֵֵַַָֻּבין
.Ë זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּכֹובׁש

ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ לזרים, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻמּתר
עם  חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ׁשל ְְְִִִִִִֶֶָָָָָֻֻירק

אסּורין  אּלּו הרי - ּתרּומה ׁשל ּתרּומה ּבצלים ׁשל ירק ּכבׁש . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ּבצל ְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻעם

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
ׁשניהן  היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
ׁשלמין  החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,

הּׁשלמין  מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו הרי -. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ
.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן [מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ

לזרים. ְֲִִָאסּורין
.·È מּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת

ּתרּומה  מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה .ּתרּומה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚È- ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה ח ּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

אסּורה, ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאם
ׁשֹואבֹות  ׁשהּׂשעֹורים .מּפני ְְֲִִֵֶַ

.„È הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
והריח  ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; הּפת -ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

אסּור  .אינֹו ֵָ
.ÂË ּפי על אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין

מּתרין  הן הרי - מימיו ׁשּפגם ׁשהבאיׁשּו טעם נֹותן ׁשאין , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ֵאֹוסר.
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.ÊË יין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
הּיין  הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

לזרים  .אסּור ְִָָ
.ÊÈ ּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני

החּלין  יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
הרי  הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָמינֹו;
ׁשאין  ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם לזרים; מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּכל

הּיין  את מעלה .הּמים ֲִִֶֶַַַַַ
.ÁÈ ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל והן יין ידיחם, - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;
יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין -[רוטב ְְִִִֵַַַַַַָָָֻ
הּציר  ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיקּפה

הּׁשמן. טעם ֶֶֶַַַׁשּבֹו
.ËÈ ואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה

טעם; ּבנֹותן הרי ּבּׁשל, ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ
לׁשטף  צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזה

ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, ְְִִֵֶֶַַָֻאת
.Î- והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתרּומה

'ּתרּומה' נקראּו "והרמתם ּכּלן אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ
נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ּתרּומת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ"חּלה,
ל ואין ,"יד ּותרּומת . . ויצהר [ו]תירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמעׂשר
מן  חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדבר
ׁשהן  למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î הּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
ּכ זה - עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ואם ּלן ; ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ

אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו,
על  לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּדרכים

ֲִָָאכילתּה.
.·Î ואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל

אהרן  ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר לאכל ּכ וצּונּו , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
חּוצה  ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן מּתנה ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻ"עבדת

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אייר כ' שלישי יום
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ׁשנה  ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין -אחר מחמישים [אחד ְְְִִֶַַַָָ

הּנקרא לכהן] הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד מפריׁש ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
יׂשראל  ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ראׁשֹון', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ'מעׂשר
ּונקבֹות  זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר .". . לה' ירימּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאׁשר
ּביׂשראל  מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, "ולבני ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ְֲַָלנחלה".
לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר

ׁשּנאמר  מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֻֻּבטמאה
ּומּנין  ׁשני. מעׂשר אּלא אינֹו 'ּפדּיה', אֹו 'קדׁש' ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבמעׂשר
- ּתרּומתכם לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ראׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשּמעׂשר
ויקב  ּגרן מה - הּיקב" מן וכמלאה הּגרן, מן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכּדגן

ומעשרות] תרומות מהם אף [שהופרש ּדבר, לכל ְִַָָָֻחּלין
ּבת  ,לפיכ ּדבר. לכל חּלין ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻמעׂשר
לּה נֹותנין - זנּות ּבעילת ׁשּנבעלה אֹו ׁשּנׁשּבית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָלוי
העיד  אֹו ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי אבל ואֹוכלת; ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמעׂשר,

אחד עד 'לכתחילה']לּה של עדות זו שאין ונּׂשאת,[- , ְִֵֵֶָָ
ּבא ּכ אסּורה ואחר ׁשּתהיה חכמים, אֹותּה קנסּו - ּבעלּה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ

ְֲֵַּבמעׂשר.
להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים

מעׂשר  ּתרּומת מעשר מּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ
ּומעׂשרֹות לכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ

יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אּלּו[מסורת "אּתם", - למדּו ְְִִֵֶַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", "ּגם ְְֲִִִֶַַַַַֹהּלוּיים;

הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
מּתנֹות  ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
את  קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּכהּנה,
יּנתן  אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ּבזמּנֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּלוּיים

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי - ְֲִִִִִֶַַָָֹֹלּכהנים
טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל מהן הופרש שלא -], ְִֵֵָָָ

ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל לוי מעשר]וכן תרומת הפריש [שלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
מׁשּלמין  אינן לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ל אין לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות
לאדם  מּתר לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֻּבהן
ּתרּומה  מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, והֹול אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָלהיֹות

ְַַּומעׂשרֹות.
.Â אחר מקֹום על מּמקֹום מן מעּׂשרין לעּׂשר צרי ואינֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד]הּמּקף במקום תהיה התבואה אין [שכל אבל . ֲֵַָָֻ
הּפטּור, על החּיב מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על מּמין ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמעּׂשרין

מעּׂשר. אינֹו עּׂשר, ואם החּיב; על הּפטּור מן ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֻולא
.Êּכ - זה' על מּזה ּתֹורמין 'אין ּבתרּומה, ׁשאמרנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

ּבתרּומה, ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשר,
הפריׁש, אם ּבמעׂשר, ּכ - ּתרּומה' ּתרּומתֹו ּתרם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'אם

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעׂשרֹות. [כגון מעׂשרֹותיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
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בהמה] וכלמאכל הּמעׂשר; מן ּפטּור להיות], [הראוי ְֲִֵַַָָ
ּתרמּו ואם יתרמּו, 'לא ּבהן, ׁשאמרנּו ּכל מעּׂשר. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹורם,
מעׂשרֹות; מעׂשרֹותיהן עּׂשרּו אם ּכ - ּתרּומה' ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּתרּומתן

מ  מעׂשרֹותיו אין ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשאין עׂשרֹות.וכל ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
.Á'ידי על מעּׂשר 'הריני לחברֹו: אינֹו[עבורך]האֹומר - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ואם  יעּׂשר; לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
עּמֹו. לעמד צרי - ידי' על 'עּׂשר לחברֹו: הּוא ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ë מּדבריהם אּלא ּבמעׂשרֹות חּיבין אינן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּובין
הּמרים,[מדרבנן] והּׁשקדים אדם. רב מאכל ׁשאינן לפי ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ּבגדלן ּבין ּבקטנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּבין
.È הּמעׂשרֹות מן ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ,אילן ְְְִִִֶַַַַַָָָ

הּׂשדה". הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּתאנה  ׁשהרי - מּדבריהם ּבמעׂשרֹות חּיב ׁשהּוא לי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויראה

ּכאחת. אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ּבחצר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹומדת
.‡È ּבקרקע הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָּבצלים

עליונה]עלּיה מן[קומה ּפטּורין עליהן - נפלה הּמעׂשרֹות; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
וחּיבין  ּבּׂשדה, ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמּפלת,

ְְַַּבמעׂשרֹות.
.·È ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ׂשדהּו את המׁשּמר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים
והּמדלעֹות הּמקׁשאֹות ודלעת]מּפני אחר [קשואים ּובא , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּבזמן  - ּבּׂשדה המפּזרין ׁשם הּנׁשארים הענבים את ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻואסף
ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - עליהן מקּפיד הּׂשדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבעל
עליהן  מקּפיד הּבית ּבעל אין ּובתרּומה; ּבמעׂשרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָחּיבין

הּמעׂשר. מן ּופטּורין ּגזל, מּׁשּום מּתרין -ְֲִִִִֵֵַַָָֻ
.‚È הּמבחר מן אּלא מעּׂשרין את אין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

- יקב" וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו
החלב מן הּלוּיים ׁשּמפריׁשין ׁשּמעׂשר ׁשּבֹו,[מובחר]ּכׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

מן  הּיקב, ּומן הּגרן מן יׂשראל ׁשּמפריׁשים מעׂשר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ
ׁשּבֹו. ֵֶֶַהחלב

.„È ּבאמד מעּׂשרין אֹו[בהערכה]אין ּבמּדה אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָֹ
והּמרּבה  מׁשּבח. ּבׁשעּור, המדקּדק וכל ּבמנין; אֹו ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּבמׁשקל
ּבהן  מערב ׁשהרי מקלקלין, מעׂשרֹותיו - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמעׂשרֹות

עישרו] לא - למעשר שצירפו הנוסף ּופרֹותיו [שהחלק ;ֵָ
ְִָֻמתּקנין.

.ÂË ּכמי אּלא מעׂשר, אינֹו - מעׂשר מקצת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמפריׁש
הערמה; את החלק אבל ׁשחלק מּזה להפריׁש צרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

-]ׁשהֹוציא כמעשר לֹו[בתחילה היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעׂשר , ֲִֵֵֶֶַַָ
מעׂשר; אינֹו - מעׂשר לׁשם חמּׁשה מהן הפריׁש סאה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמאה
אחר, מּמקֹום מעׂשר סאין החמׁש על להפריׁש יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואינֹו

ׁשּלהן. הּמעׂשר ׁשהיא סאה חצי מהן מפריׁש ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא
.ÊË ּתחּלה מבר זה, מעׂשר על הּמפריׁש ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ועל  עני, מעׂשר ועל ׁשני, מעׂשר על מבר וכן הּמצוֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּכל
ואם  עצמֹו; ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעׂשר. מן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ּברכה  ּכֹוללן - ּביניהן ׂשח ולא מּיד, זה אחר זה הּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהפריׁש

ּומעׂשרֹות'. ּתרּומֹות 'להפריׁש :ּומבר ְְְְְִֵַַַַַָאחת,

ב  ¤¤ּפרק
הּגֹומר ‡. אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו

לעצמֹו לאכלן מן ּפרֹותיו ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ; ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָ
מּדבריהם וחּיב ּתעּׂשר [מדרבנן]הּתֹורה, "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב אינֹו ואכלּת", ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוגֹו'
הּלֹוקח·. ּפטּור[קונה]וכן "ּתבּואת - ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבׁשּלקחן  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ּביד  נגמרה אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאחר

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב ְִֵֵַַַַַָָהּלֹוקח,
הּבסר ‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענבים ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

בשלו] עד שלא ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְִֵֵַַַַַָָוכּיֹוצא
העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ויעׂשּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיגּדילּו
"עּׂשר  ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ּפרי. ׁשּיהיה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעד
היא  וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ּתבּואת ּכל את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתעּׂשר
זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם הּמעׂשרֹות; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹעֹונת

ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן לאכל מּתר -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
הּקּׁשּואים „. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן,והּמלפפֹונֹות  להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמעׂשר  חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;
להּזרע ‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו

-ולצמח  הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
ארּבע מּׁשּיעׂש אחר לאכילה ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

והן  והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשרים
ׁשּלהן  החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבחּוץ.
הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו הּתמרים, מים. מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָויצא
מן  האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, אדּמים. ּגידים ְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻמּׁשּיטילּו
ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּקלּפה
ּכל  ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין הּמרים, אבל החיצֹונה; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָקלּפתן
- והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון קלּפֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֻּבעלי

לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה -מּׁשיעׂשּו הּזיתים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
לעׂשֹות  ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשיעׂשּו
- והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּיּגמרּו,
האֹוג  קטּנים. ּכׁשהן לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּׁשּיתעּגלּו,
מּׁשּיאדימּו. להאדים, ׁשּדרּכן ּכל וכן מּׁשּיאדימּו; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהּתּותים,
ׁשּדרּכן  ּכל וכן ׁשחרֹות; נקּדֹות נקּדֹות מּׁשיעׂשּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻהחרּובין,
והּפריׁשין  והּקרּוסטמלין האּגסין מּׁשּיּנקדּו. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלהׁשחיר,

לבנֹות קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו כשהם והעזרּורין, -] ְְְְְֲִִֶַָָָָָ
ונופלים] הולכים שערותיהם ׁשּדרּכן מתבשלים ּכל וכן ;ְְֵֶַָָ

מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו [שתגדל]להלּבין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נזרע. אם לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשליׁש.
וכל  והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹּובּירק
ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ראּוי  ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָראּוי

א  ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונת יחידי[גרגיר]פּלּולאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ

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



פה zexyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÊË יין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
הּיין  הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

לזרים  .אסּור ְִָָ
.ÊÈ ּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני

החּלין  יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו אינֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכאּלּו
הרי  הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ראּוי אם ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָמינֹו;
ׁשאין  ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם לזרים; מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּכל

הּיין  את מעלה .הּמים ֲִִֶֶַַַַַ
.ÁÈ ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל והן יין ידיחם, - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;
יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין -[רוטב ְְִִִֵַַַַַַָָָֻ
הּציר  ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיקּפה

הּׁשמן. טעם ֶֶֶַַַׁשּבֹו
.ËÈ ואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה

טעם; ּבנֹותן הרי ּבּׁשל, ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ
לׁשטף  צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל מּתר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזה

ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ּכּלֹו, ְְִִֵֶֶַַָֻאת
.Î- והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּתרּומה

'ּתרּומה' נקראּו "והרמתם ּכּלן אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ
נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ּתרּומת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ּתרימּו ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ"חּלה,
ל ואין ,"יד ּותרּומת . . ויצהר [ו]תירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמעׂשר
מן  חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ׁשּטעּון ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדבר
ׁשהן  למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Î הּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ
ּכ זה - עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ואם ּלן ; ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ

אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו,
על  לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּדרכים

ֲִָָאכילתּה.
.·Î ואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל

אהרן  ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר לאכל ּכ וצּונּו , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
חּוצה  ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן מּתנה ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻ"עבדת

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אייר כ' שלישי יום
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ׁשנה  ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין -אחר מחמישים [אחד ְְְִִֶַַַָָ

הּנקרא לכהן] הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד מפריׁש ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
יׂשראל  ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ראׁשֹון', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ'מעׂשר
ּונקבֹות  זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר .". . לה' ירימּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאׁשר
ּביׂשראל  מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, "ולבני ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ְֲַָלנחלה".
לאכלֹו·. ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר

ׁשּנאמר  מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֻֻּבטמאה
ּומּנין  ׁשני. מעׂשר אּלא אינֹו 'ּפדּיה', אֹו 'קדׁש' ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבמעׂשר
- ּתרּומתכם לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ראׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשּמעׂשר
ויקב  ּגרן מה - הּיקב" מן וכמלאה הּגרן, מן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכּדגן

ומעשרות] תרומות מהם אף [שהופרש ּדבר, לכל ְִַָָָֻחּלין
ּבת  ,לפיכ ּדבר. לכל חּלין ּתרּומתֹו ׁשּנּטלה ראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻמעׂשר
לּה נֹותנין - זנּות ּבעילת ׁשּנבעלה אֹו ׁשּנׁשּבית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָלוי
העיד  אֹו ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי אבל ואֹוכלת; ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמעׂשר,

אחד עד 'לכתחילה']לּה של עדות זו שאין ונּׂשאת,[- , ְִֵֵֶָָ
ּבא ּכ אסּורה ואחר ׁשּתהיה חכמים, אֹותּה קנסּו - ּבעלּה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ

ְֲֵַּבמעׂשר.
להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים

מעׂשר  ּתרּומת מעשר מּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ
ּומעׂשרֹות לכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ

יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אּלּו[מסורת "אּתם", - למדּו ְְִִֵֶַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", "ּגם ְְֲִִִֶַַַַַֹהּלוּיים;

הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
מּתנֹות  ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:
את  קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּכהּנה,
יּנתן  אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ּבזמּנֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּלוּיים

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא לפי - ְֲִִִִִֶַַָָֹֹלּכהנים
טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל מהן הופרש שלא -], ְִֵֵָָָ

ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל לוי מעשר]וכן תרומת הפריש [שלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
מׁשּלמין  אינן לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ל אין לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות
לאדם  מּתר לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו עד ּכלּום ְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֻּבהן
ּתרּומה  מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, והֹול אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָלהיֹות

ְַַּומעׂשרֹות.
.Â אחר מקֹום על מּמקֹום מן מעּׂשרין לעּׂשר צרי ואינֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד]הּמּקף במקום תהיה התבואה אין [שכל אבל . ֲֵַָָֻ
הּפטּור, על החּיב מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על מּמין ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמעּׂשרין

מעּׂשר. אינֹו עּׂשר, ואם החּיב; על הּפטּור מן ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֻולא
.Êּכ - זה' על מּזה ּתֹורמין 'אין ּבתרּומה, ׁשאמרנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

ּבתרּומה, ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשר,
הפריׁש, אם ּבמעׂשר, ּכ - ּתרּומה' ּתרּומתֹו ּתרם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'אם

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעׂשרֹות. [כגון מעׂשרֹותיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
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בהמה] וכלמאכל הּמעׂשר; מן ּפטּור להיות], [הראוי ְֲִֵַַָָ
ּתרמּו ואם יתרמּו, 'לא ּבהן, ׁשאמרנּו ּכל מעּׂשר. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹורם,
מעׂשרֹות; מעׂשרֹותיהן עּׂשרּו אם ּכ - ּתרּומה' ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּתרּומתן

מ  מעׂשרֹותיו אין ּכ ּתרּומה, ּתרּומתֹו ׁשאין עׂשרֹות.וכל ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
.Á'ידי על מעּׂשר 'הריני לחברֹו: אינֹו[עבורך]האֹומר - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ואם  יעּׂשר; לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
עּמֹו. לעמד צרי - ידי' על 'עּׂשר לחברֹו: הּוא ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ë מּדבריהם אּלא ּבמעׂשרֹות חּיבין אינן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּובין
הּמרים,[מדרבנן] והּׁשקדים אדם. רב מאכל ׁשאינן לפי ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ּבגדלן ּבין ּבקטנן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּבין
.È הּמעׂשרֹות מן ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ,אילן ְְְִִִֶַַַַַָָָ

הּׂשדה". הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּתאנה  ׁשהרי - מּדבריהם ּבמעׂשרֹות חּיב ׁשהּוא לי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויראה

ּכאחת. אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ּבחצר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹומדת
.‡È ּבקרקע הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָּבצלים

עליונה]עלּיה מן[קומה ּפטּורין עליהן - נפלה הּמעׂשרֹות; ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
וחּיבין  ּבּׂשדה, ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמּפלת,

ְְַַּבמעׂשרֹות.
.·È ואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ׂשדהּו את המׁשּמר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ׂשדה, ּבאֹותּה הּנׁשארֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּתאנים
והּמדלעֹות הּמקׁשאֹות ודלעת]מּפני אחר [קשואים ּובא , ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ּבזמן  - ּבּׂשדה המפּזרין ׁשם הּנׁשארים הענבים את ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻואסף
ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - עליהן מקּפיד הּׂשדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבעל
עליהן  מקּפיד הּבית ּבעל אין ּובתרּומה; ּבמעׂשרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָחּיבין

הּמעׂשר. מן ּופטּורין ּגזל, מּׁשּום מּתרין -ְֲִִִִֵֵַַָָֻ
.‚È הּמבחר מן אּלא מעּׂשרין את אין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

- יקב" וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו
החלב מן הּלוּיים ׁשּמפריׁשין ׁשּמעׂשר ׁשּבֹו,[מובחר]ּכׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

מן  הּיקב, ּומן הּגרן מן יׂשראל ׁשּמפריׁשים מעׂשר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ
ׁשּבֹו. ֵֶֶַהחלב

.„È ּבאמד מעּׂשרין אֹו[בהערכה]אין ּבמּדה אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָֹ
והּמרּבה  מׁשּבח. ּבׁשעּור, המדקּדק וכל ּבמנין; אֹו ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּבמׁשקל
ּבהן  מערב ׁשהרי מקלקלין, מעׂשרֹותיו - ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבמעׂשרֹות

עישרו] לא - למעשר שצירפו הנוסף ּופרֹותיו [שהחלק ;ֵָ
ְִָֻמתּקנין.

.ÂË ּכמי אּלא מעׂשר, אינֹו - מעׂשר מקצת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמפריׁש
הערמה; את החלק אבל ׁשחלק מּזה להפריׁש צרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

-]ׁשהֹוציא כמעשר לֹו[בתחילה היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעׂשר , ֲִֵֵֶֶַַָ
מעׂשר; אינֹו - מעׂשר לׁשם חמּׁשה מהן הפריׁש סאה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמאה
אחר, מּמקֹום מעׂשר סאין החמׁש על להפריׁש יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואינֹו

ׁשּלהן. הּמעׂשר ׁשהיא סאה חצי מהן מפריׁש ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא
.ÊË ּתחּלה מבר זה, מעׂשר על הּמפריׁש ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ועל  עני, מעׂשר ועל ׁשני, מעׂשר על מבר וכן הּמצוֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּכל
ואם  עצמֹו; ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעׂשר. מן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ּברכה  ּכֹוללן - ּביניהן ׂשח ולא מּיד, זה אחר זה הּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהפריׁש

ּומעׂשרֹות'. ּתרּומֹות 'להפריׁש :ּומבר ְְְְְִֵַַַַַָאחת,

ב  ¤¤ּפרק
הּגֹומר ‡. אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו

לעצמֹו לאכלן מן ּפרֹותיו ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ; ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָ
מּדבריהם וחּיב ּתעּׂשר [מדרבנן]הּתֹורה, "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב אינֹו ואכלּת", ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָוגֹו'
הּלֹוקח·. ּפטּור[קונה]וכן "ּתבּואת - ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבׁשּלקחן  אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ּביד  נגמרה אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאחר

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב ְִֵֵַַַַַָָהּלֹוקח,
הּבסר ‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענבים ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

בשלו] עד שלא ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְִֵֵַַַַַָָוכּיֹוצא
העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ויעׂשּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיגּדילּו
"עּׂשר  ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ּפרי. ׁשּיהיה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעד
היא  וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ּתבּואת ּכל את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתעּׂשר
זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם הּמעׂשרֹות; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹעֹונת

ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן לאכל מּתר -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻ
הּקּׁשּואים „. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן,והּמלפפֹונֹות  להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמעׂשר  חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;
להּזרע ‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו

-ולצמח  הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
ארּבע מּׁשּיעׂש אחר לאכילה ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

והן  והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ׁשעֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָועׂשרים
ׁשּלהן  החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות הּדּקין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהענבים
האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס - הרּמֹונים ְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבחּוץ.
הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו הּתמרים, מים. מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָויצא
מן  האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, אדּמים. ּגידים ְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻמּׁשּיטילּו
ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, הּׁשקדים החיצֹונה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּקלּפה
ּכל  ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין הּמרים, אבל החיצֹונה; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָקלּפתן
- והּבטנים והּלֹוט האצטרּבֹולין ּכגֹון קלּפֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֻּבעלי

לאכל. הּסמּוכה הּתחּתֹונה קלּפה -מּׁשיעׂשּו הּזיתים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
לעׂשֹות  ראּויין ּׁשהן מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשיעׂשּו
- והאתרֹוגים הּתּפּוחים ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּיּגמרּו,
האֹוג  קטּנים. ּכׁשהן לאכילה ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּׁשּיתעּגלּו,
מּׁשּיאדימּו. להאדים, ׁשּדרּכן ּכל וכן מּׁשּיאדימּו; ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהּתּותים,
ׁשּדרּכן  ּכל וכן ׁשחרֹות; נקּדֹות נקּדֹות מּׁשיעׂשּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻהחרּובין,
והּפריׁשין  והּקרּוסטמלין האּגסין מּׁשּיּנקדּו. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָלהׁשחיר,

לבנֹות קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו כשהם והעזרּורין, -] ְְְְְֲִִֶַָָָָָ
ונופלים] הולכים שערותיהם ׁשּדרּכן מתבשלים ּכל וכן ;ְְֵֶַָָ

מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו [שתגדל]להלּבין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
נזרע. אם לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָׁשליׁש.
וכל  והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹּובּירק
ׁשאינֹו הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּיֹוצא
ראּוי  ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָראּוי

א  ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונת יחידי[גרגיר]פּלּולאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
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ולא מעשרות] ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ
הּגפן  אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, האׁשּכֹול ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותֹו
ּפרידה  אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

חּבּור.[גרגיר] ּכּלּה ִַַָֻאחת,
.Â למי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן [והגיעו ּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
מעשרות] את לעונת למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְִֵֶֶַַָֹֻ

אדם  ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשאר
זּוגיו ואת ּגפּתֹו ענבים]את קליפות על [- נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָ

מהן  הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעׂשרֹות,
למי  ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ּבמעׂשרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹחּיבין
ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - נאמן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Ê ׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי
הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשהּתֹורם  - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמּמקֹום
ּפחֹות  מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ּבלּבֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּתחּלה,
ּפי  על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמארּבעה

ּפטּור. - יין טעם ּבהן ִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש
.Á לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש

ואם  ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
- ּפדין ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

.ּפטּורין  ְִ

ג  ¤¤ּפרק
לא ‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא  ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה
אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד ולא [ברוח ְָָָֹ

עד [סידרה]מרחּה עראי, אכילת מהן לאכל מּתר - ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
מהן  לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר מלאכּתן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתּגמר

ֲַעראי.
ּפרֹותיו·. ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ּבּׁשּוק;ּבּמה למכרן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

לאכל  מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאבל
למעׂשר  ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר עראי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהן

.[כדלהלן]
למעׂשרֹות ‚. קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה הּבית,ואחד הן: ואּלּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

והּמלח  והאׁש, אין והּמּקח, וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ּפי „. על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד?
לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - מלאכּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגמרה
ׁשּיעּׂשר  עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו - לּבית .נכנסּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָוכן
ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ּתרּומה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמהן
ׁשּתּגמר  קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי על ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאף
מלאכּתן  לגמר התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן,
הכניס  ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין וזהו קּׁשּואין שעליהם [השער ְְְִִִִֵֶֶַַַֹ
מלאכתן] הּכל גמר נקּבעּו אחת, לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְְְִִִֵֶַַַַַֹ

נגמרה  ׁשּלא ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלמעׂשר;
- ּתאנים מּכלּכּלת חּוץ עראי; מהן לאכל מּתר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמלאכּתן,

למעׂשר. נקּבעה מלאכּתּה, ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאם
סֹוכי‰. לּבית מכּבדי [ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

תמרים]ּתמרה ּתינֹוקֹות [כפות הכניסּום אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִִֶָָָָ
הּבית, ּבעל הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ּפֹועלים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָֹאֹו
לא  עּסה, מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ּבמעׂשר. ְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָֹחּיבין

מלילֹות לאכלן ּבּמה [זרעונים]נקּבעּו; למעׂשר. נקּבעּו , ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
נק  לא ּבקטנּיֹות, אבל ּבתבּואה; אמּורים? ּבעּוּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִִָָָֹ

ְֲֵַלמעׂשר.
.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים [בקליפה]מּתר ְְְְֲִִַַַַַָָֻ

הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּלּה,
מן  לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר מעט מעט ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוזֹורה
הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - הּמעׂשרֹות ּומן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹהּתרּומה

.Ê הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר
ׁשּלא  למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיו

נטּבלּו אּלּו הרי - למעׂשר.[התחייבו]מּדעּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַ
.Á מלאכּתן ּגמר הּוא והּדלּועין איזה הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכמֹו ׁשעליהן הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין,
ּובאבּטיח, ערמה; מּׁשּיעמיד מׁשפׁשף, אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשער
מׁשפׁשף  היה אבּטיח. ּבצד אבּטיח הּמקצה אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻמּׁשּיסּדיר
ותֹורמין  מלאכּתן. נגמרה צרּכֹו, ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
מעליהן. הּצהּוב הסיר ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹקּׁשּואין

.Ëהּנאגד באגודות]הּירק להמכר אם [שדרכו מּׁשּיאגד. , ֱֱִִֶֶֶַַָָָֹ
הּכלי; את מּׁשּימּלא אֹוגד, ממּלא[אם]אינֹו [מפני אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

שלם] כלי נמכר ּכל שלא ׁשּילּקט עד עראי, אֹוכל זה הרי -ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָ
ְָצרּכֹו.

.È וכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,
עד ּבהן  ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.‡È,חציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי

ׁשּימּלא  עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻנטּבל;
ּכּלֹו נטּבלּואת לא ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

ׁשניהם. את ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶֶַַעד
.·Èׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד

נטּבל  זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות אגּדֹות הּפרדלאגדן [גרגרי . ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ
מיובשים] ערמה רימון מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָוהּצּמּוקין

ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר הּבצלים, ּגּגֹו. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁש
ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם מעליהן; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלהׁשליכן

.‚È מּׁשּימרח ּפני הּתבּואה, המיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּברחת ּתבּואה ׁשל ׁשעֹוׂשין [יעה]הּכרי ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ערמה. ׁשּיעמיד עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין
מּׁשּיכּבר - מהעפר]הּקטנּיֹות אותם מּתחת [כשינפה ונֹוטל , ְְְִִִִִֵֶַַַֹ

הקרקע]הּכברה על שנחים לפני אינֹו[קולט אם ואֹוכל; ְְִֵֵַָָ
מן  לּטל מּתר - ׁשּמרח ּפי על ואף ׁשּימרח. עד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּכֹובר,

נידוש]הּקּטעין שלא הּצדדין[מה לצדדים]ּומן [שנפלו ְִִִַַָָֻ
ואֹוכל. הּתבן, ּׁשּבתֹו ְְִֵֶֶֶַַּומּמה
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.„Èוהחרצּנין הּזּוגין ויׁשלה ּבחבּיֹות, מּׁשּיּניחּנּו - [-הּיין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
הּבֹור,הפסולת] ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית; ּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

הּגת  מן וקֹולט עראי, ׁשֹותה - ּבחבית להּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומּׁשּיגּביהּנּו
הענבים]העליֹונה דריכת הּצּנֹור[מקום לבור]ּומן [שיורד ְִִֶַָָ

וׁשֹותה. מקֹום, ְִֶָָּומּכל
.ÂËלעּוקה מּׁשּירד השמן]הּׁשמן, -[בור ׁשּירד ּפי על אף . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל מן הסחיטה]נֹוטל ,[כלי ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפי  על אף הּתבׁשיל, לתֹו ּולתמחּוי קטּנה לקערה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָונֹותן
חם  היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ׁשאינֹו מּפני חם; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשהּוא  מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ׁשּיכוה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּביֹותר,

ְִֵַמתּבּׁשל.
.ÊËּדבלה ׁשל תאנים]העּגּול מּׁשּיחליקּנּו[גוש .[במשקים], ְֲִִִֵֶֶֶַָָ

מיובשות]הּגרֹוגרֹות מּׁשּידּוׁש[תאנים מעט], ;[כשיכתשם ְִֶַָָ
הּמגּורה ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל למגּורה, הכניסן [כלי ואם ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּפי הדבלה] על העּגּול אֹו ּבחבית, הּגרֹוגרֹות ּדׁש היה .ְִִִֶַַָָָָָָ
לא  זה הרי - הּמגּורה נפּתחה אֹו החבית, ונׁשּברה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמגּורה,

ׁשּיעּׂשר. עד ְֵֶַַַֹיאכל,
.ÊÈׁשּבּמקצה וענבים בו]ּתאנים שמתייבשים מּתר [המקום , ְְֲִִֵֶֶַַָָֻֻ

והֹולי הּמקצה, מן נטל אם אבל ּבמקֹומן. עראי מהן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלאכל
מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי; מהן יאכל לא - אחר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלמקֹום

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְִֶַַָָָָֹאף
.ÁÈ מהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין,

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,
עראי  מאכיל .ונמצא ְְֲֲִִַַָ

.ËÈּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון הלוי מעׂשר שקיבל -] ְֲֳִִִִִֵֶַַ
הישראל] תרומת הכהן שקיבל לפני אסּורמעשר [הלוי]- ָ
ּתרּומתֹו ׁשּיפריׁש קדם עראי, מּמּנּו מעשר לאכל [תרומת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ

היא לכהן] ּכיצד מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אכל, ואם ;ְְִִִֵַַַַַַָ
מקּלף  ואֹוכל, ׂשעֹורים מקּלף ׁשהיה ּכגֹון עראי? ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָאכילת
מֹולל  היה לעּׂשר. חּיב ידֹו, לתֹו וכנס קלף ואם אחת; ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָאחת

ואם [זרעונים]מלילֹות ואֹוכל; ליד מּיד מנּפה חּטים, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
- ּבכלי נּפה אם לֹומר, צרי ואין חּיב. חיקֹו, ּבתֹו ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָנּפה
לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין, מן נֹוטל וכן עראי. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאין
ּפי  על אף הּקדרה, לתֹו לא אבל ואֹוכל; צֹונן, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹּתבׁשיל
על  זיתים סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא מּפני - צֹוננת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ְְְֲֵֵֶַָָָָֹֹּבׂשרֹו,
.Î מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוכׁשם

מה  ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ּכ -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
נגמרּו ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה, מה ּכל ּומפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה,
יאכיל  ולא יפקיר, לא - למעׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹ

ׁשּיעּׂשר  עד קבע, אכילת ועֹוף חּיה להאכיל לבהמה ּומּתר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ּפקיעי  ּומאכיל הּבית; ּבתֹו ואפּלּו הּטבל, מן עראי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבהמה

בהמה]עמיר חבילֹות.[מאכל ׁשּיעׂשם עד , ֲֲִִֵֶַַָ
.‡Îקציצֹות אילן]הּמֹוצא ׂשדה [פירות ּבצד אפּלּו ,ּבּדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּגרֹוגרֹות  מצא הּמעׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָקציצֹות
מיובשות] האדם[תאנים רב הּגרֹוגרֹות ּדרסּו אם שרוב - -] ְְִַָָָָָֹ

גרוגרותיהם] את דרסו כבר ׁשחזקתן,האנשים לעּׂשר; חּיב ,ְְֵֶֶַַָָָ

ׁשּידּוע מ  ּדבלה, ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּגמּור. מּדבר ִֵֶַָָָׁשהן

.·Îּכריכֹות קטנות]מצא חּיב [תבואה הּיחיד, ּברׁשּות ְְִִִַַָָָָ
והאלּמֹות ּפטּורֹות. הרּבים, ּברׁשּות ּבכל [הגדולות]לעּׂשר; , ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ

מרּוחה ּתבּואה מצא ּבמעׂשר. חּיבֹות שנגמרה מקֹום -] ְְְֲֵַַָָָָָָ
ּפרֹות מלאכתה] על ּומעׂשרֹות ּתרּומה אֹותּה עֹוׂשה -ְְֵֶַַַָָ

חֹוׁשׁש ואינֹו הבעלים]אחרֹות, כבר אותה עישרו .[שמא ְֲֵֵֵ
ּבמקֹום  ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת מחּפה, ּכלּכּלה ְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻמצא

עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק מכניסין כבר ׁשהרב [שהרי ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
במעשרות] ּומתּקנּהנתחייבה כדיני], ּדמאי;[מעשרה ְְְַַָ

עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמקֹום
וּדאי. העיר]ּומתּקנּה מנהג ּדמאי;[היה למחצה, מחצה ְְְְֱֱֶֶַַַַָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה לּבית, הכניסּה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָואם
ּגמר  לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה. ּגמר לֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבדבר
צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלאכה
ּבׁשעה  ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהפריׁש

מלאכּתן. ְְְְִֶַָָׁשּנגמרה
.‚Îהרי [חורי]חררי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנמצא
הּלילה. ּכל ְְִַַָָּגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
ׁשחזק  ּבמעׂשר; זה חּיבין מאילן ׁשּנפלּו ּתאנים תן מצא . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּומתלכלכֹות  מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - הּתאנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתחת
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבעפר;

.‰Î ּתלּוׁשין ּפרֹות מלאכּתן הּמקּדיׁש ׁשּתּגמר קדם ּופדין , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב -ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּפדין

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש

ה'תשע"ד  אייר כ"א רביעי יום
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ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַֹלביתֹו,
אבל  ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ּדר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכניסּנּו

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר ּתבּואתֹו הכניס אחורית]אם -[חצר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
הּמעׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ְְִִַַַַָָּפטּור

עד ·. הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה  מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיּקבע

רבינו] ממשה ּדברים [מסורת הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִַַָָָָ
מּדבריהם  מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמנינּו,

אחר [מדרבנן] לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן .ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - מלאכּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגמרה
מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קֹובע ‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ
קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה  ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
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ולא מעשרות] ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ
הּגפן  אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, האׁשּכֹול ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹותֹו
ּפרידה  אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן האׁשּכֹול. ּבּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

חּבּור.[גרגיר] ּכּלּה ִַַָֻאחת,
.Â למי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן [והגיעו ּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
מעשרות] את לעונת למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְִֵֶֶַַָֹֻ

אדם  ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשאר
זּוגיו ואת ּגפּתֹו ענבים]את קליפות על [- נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָ

מהן  הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמעׂשרֹות,
למי  ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ּבמעׂשרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹחּיבין
ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - נאמן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

.Ê ׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי
הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשהּתֹורם  - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמּמקֹום
ּפחֹות  מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ּבלּבֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּתחּלה,
ּפי  על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמארּבעה

ּפטּור. - יין טעם ּבהן ִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש
.Á לעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש

ואם  ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
- ּפדין ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

.ּפטּורין  ְִ

ג  ¤¤ּפרק
לא ‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא  ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה
אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד ולא [ברוח ְָָָֹ

עד [סידרה]מרחּה עראי, אכילת מהן לאכל מּתר - ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
מהן  לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר מלאכּתן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתּגמר

ֲַעראי.
ּפרֹותיו·. ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ּבּׁשּוק;ּבּמה למכרן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

לאכל  מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאבל
למעׂשר  ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר עראי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהן

.[כדלהלן]
למעׂשרֹות ‚. קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה הּבית,ואחד הן: ואּלּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

והּמלח  והאׁש, אין והּמּקח, וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ּפי „. על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַַָּכיצד?
לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - מלאכּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנגמרה
ׁשּיעּׂשר  עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו - לּבית .נכנסּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו מכרן, אם  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָוכן
ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ּתרּומה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמהן
ׁשּתּגמר  קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי על ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאף
מלאכּתן  לגמר התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן,
הכניס  ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית ּודלּועין וזהו קּׁשּואין שעליהם [השער ְְְִִִִֵֶֶַַַֹ
מלאכתן] הּכל גמר נקּבעּו אחת, לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְְְִִִֵֶַַַַַֹ

נגמרה  ׁשּלא ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלמעׂשר;
- ּתאנים מּכלּכּלת חּוץ עראי; מהן לאכל מּתר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻמלאכּתן,

למעׂשר. נקּבעה מלאכּתּה, ׁשּתּגמר קדם ּתרמּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאם
סֹוכי‰. לּבית מכּבדי [ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

תמרים]ּתמרה ּתינֹוקֹות [כפות הכניסּום אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִִֶָָָָ
הּבית, ּבעל הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ּפֹועלים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָֹאֹו
לא  עּסה, מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ּבמעׂשר. ְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָֹחּיבין

מלילֹות לאכלן ּבּמה [זרעונים]נקּבעּו; למעׂשר. נקּבעּו , ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
נק  לא ּבקטנּיֹות, אבל ּבתבּואה; אמּורים? ּבעּוּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִִָָָֹ

ְֲֵַלמעׂשר.
.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים [בקליפה]מּתר ְְְְֲִִַַַַַָָֻ

הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּלּה,
מן  לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר מעט מעט ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוזֹורה
הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - הּמעׂשרֹות ּומן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹהּתרּומה

.Ê הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹומר
ׁשּלא  למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיו

נטּבלּו אּלּו הרי - למעׂשר.[התחייבו]מּדעּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַ
.Á מלאכּתן ּגמר הּוא והּדלּועין איזה הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכמֹו ׁשעליהן הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין,
ּובאבּטיח, ערמה; מּׁשּיעמיד מׁשפׁשף, אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשער
מׁשפׁשף  היה אבּטיח. ּבצד אבּטיח הּמקצה אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻמּׁשּיסּדיר
ותֹורמין  מלאכּתן. נגמרה צרּכֹו, ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
מעליהן. הּצהּוב הסיר ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹקּׁשּואין

.Ëהּנאגד באגודות]הּירק להמכר אם [שדרכו מּׁשּיאגד. , ֱֱִִֶֶֶַַָָָֹ
הּכלי; את מּׁשּימּלא אֹוגד, ממּלא[אם]אינֹו [מפני אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

שלם] כלי נמכר ּכל שלא ׁשּילּקט עד עראי, אֹוכל זה הרי -ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָ
ְָצרּכֹו.

.È וכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,
עד ּבהן  ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.‡È,חציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי

ׁשּימּלא  עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻנטּבל;
ּכּלֹו נטּבלּואת לא ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

ׁשניהם. את ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶֶַַעד
.·Èׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאגד

נטּבל  זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות אגּדֹות הּפרדלאגדן [גרגרי . ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ
מיובשים] ערמה רימון מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָוהּצּמּוקין

ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר הּבצלים, ּגּגֹו. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבראׁש
ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם מעליהן; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלהׁשליכן

.‚È מּׁשּימרח ּפני הּתבּואה, המיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּברחת ּתבּואה ׁשל ׁשעֹוׂשין [יעה]הּכרי ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ערמה. ׁשּיעמיד עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין
מּׁשּיכּבר - מהעפר]הּקטנּיֹות אותם מּתחת [כשינפה ונֹוטל , ְְְִִִִִֵֶַַַֹ

הקרקע]הּכברה על שנחים לפני אינֹו[קולט אם ואֹוכל; ְְִֵֵַָָ
מן  לּטל מּתר - ׁשּמרח ּפי על ואף ׁשּימרח. עד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּכֹובר,

נידוש]הּקּטעין שלא הּצדדין[מה לצדדים]ּומן [שנפלו ְִִִַַָָֻ
ואֹוכל. הּתבן, ּׁשּבתֹו ְְִֵֶֶֶַַּומּמה
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.„Èוהחרצּנין הּזּוגין ויׁשלה ּבחבּיֹות, מּׁשּיּניחּנּו - [-הּיין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
הּבֹור,הפסולת] ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית; ּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

הּגת  מן וקֹולט עראי, ׁשֹותה - ּבחבית להּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומּׁשּיגּביהּנּו
הענבים]העליֹונה דריכת הּצּנֹור[מקום לבור]ּומן [שיורד ְִִֶַָָ

וׁשֹותה. מקֹום, ְִֶָָּומּכל
.ÂËלעּוקה מּׁשּירד השמן]הּׁשמן, -[בור ׁשּירד ּפי על אף . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל מן הסחיטה]נֹוטל ,[כלי ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפי  על אף הּתבׁשיל, לתֹו ּולתמחּוי קטּנה לקערה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָונֹותן
חם  היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ׁשאינֹו מּפני חם; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשהּוא  מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ׁשּיכוה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּביֹותר,

ְִֵַמתּבּׁשל.
.ÊËּדבלה ׁשל תאנים]העּגּול מּׁשּיחליקּנּו[גוש .[במשקים], ְֲִִִֵֶֶֶַָָ

מיובשות]הּגרֹוגרֹות מּׁשּידּוׁש[תאנים מעט], ;[כשיכתשם ְִֶַָָ
הּמגּורה ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל למגּורה, הכניסן [כלי ואם ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּפי הדבלה] על העּגּול אֹו ּבחבית, הּגרֹוגרֹות ּדׁש היה .ְִִִֶַַָָָָָָ
לא  זה הרי - הּמגּורה נפּתחה אֹו החבית, ונׁשּברה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמגּורה,

ׁשּיעּׂשר. עד ְֵֶַַַֹיאכל,
.ÊÈׁשּבּמקצה וענבים בו]ּתאנים שמתייבשים מּתר [המקום , ְְֲִִֵֶֶַַָָֻֻ

והֹולי הּמקצה, מן נטל אם אבל ּבמקֹומן. עראי מהן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלאכל
מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי; מהן יאכל לא - אחר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלמקֹום

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְִֶַַָָָָֹאף
.ÁÈ מהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין,

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,
עראי  מאכיל .ונמצא ְְֲֲִִַַָ

.ËÈּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון הלוי מעׂשר שקיבל -] ְֲֳִִִִִֵֶַַ
הישראל] תרומת הכהן שקיבל לפני אסּורמעשר [הלוי]- ָ
ּתרּומתֹו ׁשּיפריׁש קדם עראי, מּמּנּו מעשר לאכל [תרומת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ

היא לכהן] ּכיצד מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אכל, ואם ;ְְִִִֵַַַַַַָ
מקּלף  ואֹוכל, ׂשעֹורים מקּלף ׁשהיה ּכגֹון עראי? ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָאכילת
מֹולל  היה לעּׂשר. חּיב ידֹו, לתֹו וכנס קלף ואם אחת; ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָאחת

ואם [זרעונים]מלילֹות ואֹוכל; ליד מּיד מנּפה חּטים, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
- ּבכלי נּפה אם לֹומר, צרי ואין חּיב. חיקֹו, ּבתֹו ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָנּפה
לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין, מן נֹוטל וכן עראי. זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאין
ּפי  על אף הּקדרה, לתֹו לא אבל ואֹוכל; צֹונן, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹּתבׁשיל
על  זיתים סֹוחט וכן קטן. ּכבֹור ׁשהיא מּפני - צֹוננת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ְְְֲֵֵֶַָָָָֹֹּבׂשרֹו,
.Î מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוכׁשם

מה  ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ּכ -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
נגמרּו ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה, מה ּכל ּומפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה,
יאכיל  ולא יפקיר, לא - למעׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על אף -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹ

ׁשּיעּׂשר  עד קבע, אכילת ועֹוף חּיה להאכיל לבהמה ּומּתר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ּפקיעי  ּומאכיל הּבית; ּבתֹו ואפּלּו הּטבל, מן עראי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבהמה

בהמה]עמיר חבילֹות.[מאכל ׁשּיעׂשם עד , ֲֲִִֵֶַַָ
.‡Îקציצֹות אילן]הּמֹוצא ׂשדה [פירות ּבצד אפּלּו ,ּבּדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּגרֹוגרֹות  מצא הּמעׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָקציצֹות
מיובשות] האדם[תאנים רב הּגרֹוגרֹות ּדרסּו אם שרוב - -] ְְִַָָָָָֹ

גרוגרותיהם] את דרסו כבר ׁשחזקתן,האנשים לעּׂשר; חּיב ,ְְֵֶֶַַָָָ

ׁשּידּוע מ  ּדבלה, ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּדבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּגמּור. מּדבר ִֵֶַָָָׁשהן

.·Îּכריכֹות קטנות]מצא חּיב [תבואה הּיחיד, ּברׁשּות ְְִִִַַָָָָ
והאלּמֹות ּפטּורֹות. הרּבים, ּברׁשּות ּבכל [הגדולות]לעּׂשר; , ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ

מרּוחה ּתבּואה מצא ּבמעׂשר. חּיבֹות שנגמרה מקֹום -] ְְְֲֵַַָָָָָָ
ּפרֹות מלאכתה] על ּומעׂשרֹות ּתרּומה אֹותּה עֹוׂשה -ְְֵֶַַַָָ

חֹוׁשׁש ואינֹו הבעלים]אחרֹות, כבר אותה עישרו .[שמא ְֲֵֵֵ
ּבמקֹום  ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת מחּפה, ּכלּכּלה ְְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻמצא

עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק מכניסין כבר ׁשהרב [שהרי ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
במעשרות] ּומתּקנּהנתחייבה כדיני], ּדמאי;[מעשרה ְְְַַָ

עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים מכניסין ׁשהרב ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמקֹום
וּדאי. העיר]ּומתּקנּה מנהג ּדמאי;[היה למחצה, מחצה ְְְְֱֱֶֶַַַַָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. מתּקנּה לּבית, הכניסּה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָואם
ּגמר  לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל מלאכה. ּגמר לֹו ׁשאין ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבדבר
צרי אינֹו - וּדאי מעּׂשר ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִֵֵֶַַַַַָָָמלאכה
ּבׁשעה  ּתרּומה מהן ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהפריׁש

מלאכּתן. ְְְְִֶַָָׁשּנגמרה
.‚Îהרי [חורי]חררי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנמצא
הּלילה. ּכל ְְִַַָָּגֹוררין

.„Î- החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמֹוצא
ׁשחזק  ּבמעׂשר; זה חּיבין מאילן ׁשּנפלּו ּתאנים תן מצא . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּומתלכלכֹות  מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - הּתאנה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתחת
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבעפר;

.‰Î ּתלּוׁשין ּפרֹות מלאכּתן הּמקּדיׁש ׁשּתּגמר קדם ּופדין , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. חּיב -ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּפדין

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש

ה'תשע"ד  אייר כ"א רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַֹלביתֹו,
אבל  ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ּדר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכניסּנּו

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר ּתבּואתֹו הכניס אחורית]אם -[חצר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
הּמעׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ְְִִַַַַָָּפטּור

עד ·. הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה  מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיּקבע

רבינו] ממשה ּדברים [מסורת הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִַַָָָָ
מּדבריהם  מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמנינּו,

אחר [מדרבנן] לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן .ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - מלאכּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגמרה
מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קֹובע ‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ
קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה  ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
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ּגג  הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית
הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה

והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא [מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ
וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
אף  - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻסּכֹות
- ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; קֹובעין ליצור אינן -] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
חרס] ּבחג כלי החג וסּכת אין , אּלּו, ׁשּכל קֹובעין; אינן - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קבע. ִֶַָָּדירתן
טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ

ּבית  וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני  ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

קֹובעין  אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות לאחר והאֹוצרֹות בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

מלאכה] קֹובעין.גמר לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ
.Ê למעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

ּפי [מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Á הּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יּכנס  ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין לּה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ּדיֹורין, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשני
ּפֹותחין  והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

קֹובעת. זֹו הרי ְֲֲִֵַַונֹועלין,
.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר [ביתן והאכסדרהׁשל עם , [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ

מחיצות] קֹובעת,ג' היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.È קֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצרין ׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות
.‡È ׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְִִִֵֶַַַָָָהּמֹולי

אֹוכל  אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנכנס
וכן  מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד עראי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהן

.ּבחזרתֹו ֲַָָ
.·È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין

ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
.‚È מן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא

מּתר  זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמעׂשרֹות
אֹוכל  לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציאן

ּבּגג  עראי וׁשכח.מהן ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן והכניסן הביאן ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - חברֹו חצר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַֹֹלתֹו

.„È נעּדרתחצר ואֹוכלין [נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין  אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה

הֹואיל  - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה
אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא

.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה
צרף ואם ּדברים [שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
החצר  אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּתאנה

למעׂשר. ְֲֵֵַַקֹובע
.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה [- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

היתה  ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל
.ÊÈ האׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן

ּכל  את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
אף  - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל
.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר

לעּׂשר  חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
למעׂשר [קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

יּקבעּו?[מדרבנן]מּדבריהם ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, את בקנין מּׁשּיּתן קנה [ולא ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבֹורר משיכה] ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לּקח  ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָֻּומּניח,
ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר; נתחּיב לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר;
לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי  מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -. ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
חמׁש‚. ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

חּיב  צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתאנים'
ּתאנים לעּׂשר  ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: האֹומר . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ל  שאבחר]י'ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול [- ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר - ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאבר  'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר - לי' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאבר

אֹותֹו ּפֹורט - 'ּבאבּטיח [לגרגרים]לי' ואֹוכל; ּבאילן, ְֲִִִֵֵַַָָָ
סֹופת - לי' את [חותכו]ׁשאבר קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

חּיב  - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו וצרפן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנים
'הא  לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלעּׂשר,
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, אּסר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָל

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים 'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,
עם„. -[פירות]חברֹוהּמחליף לאכל וזה לאכל זה , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ

לקצֹות  זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, נקּבעּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
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ּדבר  קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - לקצֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוזה
ּפרֹות  האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זה  - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח לאכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחליף

להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב לאכילה, נקּבע ׁשּלקח לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ְֲֵַלמעׂשר.

מּׁשּלי,‰. ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהאֹומר
זה  ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את אמּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַואני

מכר  ׁשּיהיה ּכדי והּמּתנה,חליפין, חּיב. ואכל, צרף ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכמכר. קֹובעת ְֵֶֶַַָאינּה

.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם
קֹובעת  הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים הכניסּו- ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רב  ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
ׁשּמא  - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעּׂשר,
ּדבר  לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
ׁשאמר  ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
אם  וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; 'טל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלֹו
ּגדֹול  אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָנתן

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ּדרּכֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשאין
.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר [עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:
.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן

לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין [- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ
עד  יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו
הּבית  ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו
.Ë ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְֲֲִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר

ּבמ  ּבין להןּבתלּוׁשין ויׁש הֹואיל - מן [רשות]חּברין לאכל ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ
מן  ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ּבמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהּתֹורה
להן  זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמעׂשר.
ׁשּיאכל  אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ׁשהתנה ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹורה,
הרי  - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ׁשּיאכל אֹו מּׂשכרֹו, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבנֹו
הּתנאי  מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד לאכל אסּור ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

ּכלֹוקח. זה הרי ְֲֵֵֶֶַׁשּלֹו,
.È ּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׂשכרֹו

ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי צרף,- ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ַָחּיב.

.‡È עלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו
חּיב  צרף, ואם ואֹוכל; ליטרא עלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הֹואיל  - לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
נקּבע. צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוהּוא
ּכל  ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹלא
ּבמלח  ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ּׁשּירצה; ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמה
נקּבעּו ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; אחת, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻאחת

ֶַַּבּמלח.
.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל [תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל [תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ
ׁשּיּגיע ּבל  עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיפֹות. ְִַָלמקֹום
.‚È ּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
הּמעׂשר  מן אם ּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשּלא  ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין  אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד [מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד  הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות [כדי הּטֹומן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר.שיתבשלו] נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן עד ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË ואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים [מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת  ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה [ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחת הּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת [מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ

ּכל  וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה  ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר  .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

ׁשּיעּׂשר  עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Î לא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ
.·Î ולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה

אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה
קֹובעת  והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ

.‚Î הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
לאחר  הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה

ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ

ו  ¤¤ּפרק
הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

מן  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
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ּגג  הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית
הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה

והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא [מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ
וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
אף  - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻסּכֹות
- ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; קֹובעין ליצור אינן -] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
חרס] ּבחג כלי החג וסּכת אין , אּלּו, ׁשּכל קֹובעין; אינן - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קבע. ִֶַָָּדירתן
טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ

ּבית  וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני  ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

קֹובעין  אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות לאחר והאֹוצרֹות בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

מלאכה] קֹובעין.גמר לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ
.Ê למעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

ּפי [מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Á הּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יּכנס  ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין לּה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ּדיֹורין, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשני
ּפֹותחין  והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

קֹובעת. זֹו הרי ְֲֲִֵַַונֹועלין,
.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר [ביתן והאכסדרהׁשל עם , [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ

מחיצות] קֹובעת,ג' היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.È קֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצרין ׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות
.‡È ׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְִִִֵֶַַַָָָהּמֹולי

אֹוכל  אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנכנס
וכן  מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד עראי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהן

.ּבחזרתֹו ֲַָָ
.·È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין

ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
.‚È מן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא

מּתר  זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמעׂשרֹות
אֹוכל  לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציאן

ּבּגג  עראי וׁשכח.מהן ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן והכניסן הביאן ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - חברֹו חצר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַֹֹלתֹו

.„È נעּדרתחצר ואֹוכלין [נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין  אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה

הֹואיל  - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה
אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא

.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה
צרף ואם ּדברים [שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
החצר  אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּתאנה

למעׂשר. ְֲֵֵַַקֹובע
.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה [- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

היתה  ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל
.ÊÈ האׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן

ּכל  את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
אף  - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל
.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר

לעּׂשר  חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
למעׂשר [קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

יּקבעּו?[מדרבנן]מּדבריהם ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, את בקנין מּׁשּיּתן קנה [ולא ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבֹורר משיכה] ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לּקח  ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָֻּומּניח,
ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר; נתחּיב לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר;
לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי  מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -. ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
חמׁש‚. ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

חּיב  צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתאנים'
ּתאנים לעּׂשר  ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: האֹומר . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ל  שאבחר]י'ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול [- ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר - ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאבר  'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר - לי' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאבר

אֹותֹו ּפֹורט - 'ּבאבּטיח [לגרגרים]לי' ואֹוכל; ּבאילן, ְֲִִִֵֵַַָָָ
סֹופת - לי' את [חותכו]ׁשאבר קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

חּיב  - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו וצרפן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנים
'הא  לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלעּׂשר,
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, אּסר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָל

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים 'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,
עם„. -[פירות]חברֹוהּמחליף לאכל וזה לאכל זה , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ

לקצֹות  זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, נקּבעּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
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ּדבר  קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - לקצֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוזה
ּפרֹות  האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זה  - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח לאכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחליף

להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב לאכילה, נקּבע ׁשּלקח לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ְֲֵַלמעׂשר.

מּׁשּלי,‰. ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהאֹומר
זה  ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את אמּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַואני

מכר  ׁשּיהיה ּכדי והּמּתנה,חליפין, חּיב. ואכל, צרף ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכמכר. קֹובעת ְֵֶֶַַָאינּה

.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם
קֹובעת  הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים הכניסּו- ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רב  ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
ׁשּמא  - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעּׂשר,
ּדבר  לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
ׁשאמר  ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
אם  וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; 'טל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלֹו
ּגדֹול  אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָנתן

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ּדרּכֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשאין
.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר [עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:
.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן

לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין [- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ
עד  יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו
הּבית  ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו
.Ë ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְֲֲִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר

ּבמ  ּבין להןּבתלּוׁשין ויׁש הֹואיל - מן [רשות]חּברין לאכל ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ
מן  ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ּבמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהּתֹורה
להן  זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמעׂשר.
ׁשּיאכל  אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ׁשהתנה ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹורה,
הרי  - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ׁשּיאכל אֹו מּׂשכרֹו, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבנֹו
הּתנאי  מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד לאכל אסּור ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

ּכלֹוקח. זה הרי ְֲֵֵֶֶַׁשּלֹו,
.È ּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׂשכרֹו

ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי צרף,- ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ַָחּיב.

.‡È עלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו
חּיב  צרף, ואם ואֹוכל; ליטרא עלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הֹואיל  - לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
נקּבע. צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוהּוא
ּכל  ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹלא
ּבמלח  ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ּׁשּירצה; ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמה
נקּבעּו ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; אחת, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻאחת

ֶַַּבּמלח.
.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל [תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל [תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ
ׁשּיּגיע ּבל  עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיפֹות. ְִַָלמקֹום
.‚È ּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
הּמעׂשר  מן אם ּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשּלא  ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין  אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד [מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד  הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות [כדי הּטֹומן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר.שיתבשלו] נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן עד ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË ואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים [מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת  ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה [ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחת הּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת [מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ

ּכל  וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה  ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר  .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

ׁשּיעּׂשר  עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Î לא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ
.·Î ולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה

אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה
קֹובעת  והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ

.‚Î הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָהיה
לאחר  הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה

ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ

ו  ¤¤ּפרק
הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

מן  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
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ׁשּלא  ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה
נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה

מ ·. לֹומר אין צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל דליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּתרּומה ּבׁשּבת  מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּתרּומה  אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,
.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,

ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין [- , ְְְִֵֵֶֶַ
מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹורעין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקטנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבתבּואה
מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבהן
לפת  העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ּוׁשתלן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּוצנֹונֹות,
אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשתלן ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר;

טבל.מּפני ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַ
טבּול„. מעׂשר ממנו ליטרא ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ

מעשר] ליטרין תרומת עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּזרעּה,
אחר  מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ּבמעׂשר; חּיבת -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעּׂשר  אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻלפי
ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ

זה  הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין  אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין
.Â ׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא -[שעדיין ְְְְִֶֶַַָָ
אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; אֹותֹו, ְְְְְְִִִֵַַַָקֹונסין
- ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. והּגּדּולין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלעקר,
מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ּגּדּולין ּגּדּולי ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹֻאפּלּו
ּותרּומה  מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומּפני
נּטלה  ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ּבֹו. ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל את מֹוכרין אין נאמן ּתרּומתֹו. -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחבר על חבר ואפּלּו הּטבל, את לׁשלח ואסּור ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטבל. ויאכל זה, על זה יסמכּו ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן  אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות  מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי .קּימין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Á טבל ׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין' אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי',
את  ׁשּמכר מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹופין

.הּטבל  ֶֶַ
.Ë הּטבל מן חֹוב ּפֹורעין ּכמֹוכרֹו.אין ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ
.È אם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

עליהן  להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליהן  לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום ואם .מעׂשרֹות; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

.‡Èעל [הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע  ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
מּיׂשראל [הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּטבל

תמורת  - לבעלים][לעובדה קצובה תבואה נתן כמות אם -ִַָ
ּׁשּקּצץ  מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם - ׂשדה אֹותּה מּזרע ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו
מּזרע  לֹו נתן ואם לעצמֹו. מעּׂשר הּׂשדה ּובעל לֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּתן
ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - אחר מּמין אֹו אחרת, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׂשדה

לֹו. ֵנֹותן
.·Èלֹו נ ֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה ;החֹוכר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ונמצאת  הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו קנסּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכן  ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׂשדה
ואחר  ׁשּיעּׂשר אֹותֹו קנסּו הּגֹוי, מן אבֹותיו ׂשדה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהמקּבל
מּמּנּו, ויקּבלּנה יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר חלקֹו לּגֹוי יּתן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּכ
ּכדי  ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ׂשדה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני

ליׂשראל. ְְְְִִֵֶֶָָׁשּימּכרּנה
.‚È ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה

עׂשת  ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
ּבחלק  אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
ּביניהן  ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ּׁשּתעׂשה, .מּמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ְְְֵֵֶַַַַָוהּׂשֹוכר
.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו עבורם ׁשנים מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ

לבעלים] לֹומר וחלק האחד יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַַָָָָ
חּטים  ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחברֹו:
יין  ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבמקֹום
ואני  חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹׁשּבמקֹום
את  מֹוכרין ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין 'אּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׂשעֹורים',

ֶֶַהּטבל.
.ÂË ׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות [בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ
הּוא  קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
ּכדי  טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהם
ׁשּתּגמר  קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע
מֹוציאין  אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמלאכּתן,

ִָָמּידן.
.ÊË קדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי  - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה  ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן  לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה  לוי .אֹו ְִִֵֶֶ
.ÊÈ ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל  והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻּבחּלין,
ׁשּירצה  לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ׁשּקּבל חלקֹו, יׂשראל אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׂשדה
הּמּתנֹות שני]ּוׁשאר מעשר .חֹולקין [כגון ְְִַַָָ

.ÁÈ יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהמקּבל
ּכׁשם  - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, אֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָֹֹמּכהן
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ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חֹולקין ּכ ּבחּלין, מּפני ׁשחֹולקין , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻ
הּוא. חׁשּוב ֶֶֶַָׁשהּׁשמן,

.ËÈ מנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר  ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

הּמעׂשר  מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', הּכהן,'על מת ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
מנת  'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת  'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעׂשרֹות
- לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

על הּמעׂשרֹות.אף אֹותן לּכהן אין ּולקחּה, ׁשחזר ּפי ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
.Î מנת 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל

'על  מּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשהּמעׂשרֹות
ּכהן  עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי ׁשהן .מנת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

יׂשראל  יהיה לא - ליׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה לוי ּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוכן
חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים, ּגֹובה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה
ׁשּיגּבה  אחר, ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוׂשה זה לוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשאין

מאחרים. ֲֲִֵֵֵַמעׂשר
.‡Îממרח טבל ׁשּירׁש מלאכתו]יׂשראל מאבי [שנגמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

הרי  - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵָָֹאּמֹו
הראּויֹות  ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו מפריׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה

הּורמּו לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - .לּתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.·Î על נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן

צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות
ידם  על לעֹונת לעּׂשר ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה . ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לעֹונת  ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
עֹומד  עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

ה'תשע"ד  אייר כ"ב חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי

ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ'ׁשני
יתחיל  לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹועׂשרה
אּלא  ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָויׁשּתה

יׁשּתה  ּכ ואחר ּבּסֹוף,יפריׁש ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
- ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ּבּתחּלה'; נברר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכאּלּו
נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל אֹומרין ואין הּתֹורה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹמן

ׁשּיברר. ְִֶַֹעד
מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע

מערבין  ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא אבל ּבׁשּוליה, . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמגּורה ּבפי קבע [מחסן]הּקֹובע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מּפיה  אֹוכל .ּבׁשּוליה, ְִִֵֶָָ
אֹותֹו,‚. ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ועֹוׂשה ויׁש וחֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מעׂשר  ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָאֹותֹו
אחר  .למקֹום ְֵַָ

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ּכל  ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן

לּלוי  ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות -אֹותן ׁשאבדּו מצאן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית [ומעשר ְְֲִִֵֵֶֶָ

וּדאי. מעּׂשר ְְֵֵַַַואינֹו
להיֹות ‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת  עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
קּימין  אֹוׁשהן הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Â ראׁשֹון מעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד

לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, עני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
לּטל  רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכהן
לזּכֹות  צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל והּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו,

אחר  ידי זה על ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּומֹוכר  חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה מן ּומנּכה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהפריׁש,

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּתרּומה
.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין  רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב
זה  חֹוב מׁשּמטת אינֹוהּׁשביעית לחזר, הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
ׁשאין  עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנתיאׁשּו
ׁשהלום  העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמפריׁשין
ׁשּיּטל  עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מלא  אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, הּיֹורׁשין; מן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹרׁשּות
מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחט;
אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבית ּבפני הלום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
העני  העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמחלקם,
וזכה  ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה
.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מקֹום  על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבידי'
אחר, ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹאחר,

ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְֵֶֶַָָָֹאין
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ללוי [מחסן]מי סאה ונתן , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ויאכל  הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹּוסאה
קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותן,

א  והעני, הּלוי מהן אכלּו אם אּלא אבל עליהן מפריׁש ינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּסאין. מּׁשּתי הּנׁשאר חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים 
סאה  ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על  אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין  מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא .ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַ
.‡È ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי

מעּׂשרת  הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות ואמר: .ּתרּומתן, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהרי  מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו 'מעׂשרֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאמר:
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ׁשּלא  ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה
נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה

מ ·. לֹומר אין צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל דליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּתרּומה ּבׁשּבת  מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּתרּומה  אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,
.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,

ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין [- , ְְְִֵֵֶֶַ
מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹורעין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקטנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבתבּואה
מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבהן
לפת  העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ּוׁשתלן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּוצנֹונֹות,
אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשתלן ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר;

טבל.מּפני ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַ
טבּול„. מעׂשר ממנו ליטרא ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ

מעשר] ליטרין תרומת עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּזרעּה,
אחר  מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ּבמעׂשר; חּיבת -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעּׂשר  אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻלפי
ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ

זה  הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין  אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין
.Â ׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא -[שעדיין ְְְְִֶֶַַָָ
אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; אֹותֹו, ְְְְְְִִִֵַַַָקֹונסין
- ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. והּגּדּולין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלעקר,
מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ּגּדּולין ּגּדּולי ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹֻאפּלּו
ּותרּומה  מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומּפני
נּטלה  ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ּבֹו. ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל את מֹוכרין אין נאמן ּתרּומתֹו. -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחבר על חבר ואפּלּו הּטבל, את לׁשלח ואסּור ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטבל. ויאכל זה, על זה יסמכּו ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן  אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות  מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי .קּימין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Á טבל ׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין' אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי',
את  ׁשּמכר מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹופין

.הּטבל  ֶֶַ
.Ë הּטבל מן חֹוב ּפֹורעין ּכמֹוכרֹו.אין ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ
.È אם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

עליהן  להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליהן  לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום ואם .מעׂשרֹות; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

.‡Èעל [הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע  ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
מּיׂשראל [הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּטבל

תמורת  - לבעלים][לעובדה קצובה תבואה נתן כמות אם -ִַָ
ּׁשּקּצץ  מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם - ׂשדה אֹותּה מּזרע ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו
מּזרע  לֹו נתן ואם לעצמֹו. מעּׂשר הּׂשדה ּובעל לֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּתן
ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - אחר מּמין אֹו אחרת, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׂשדה

לֹו. ֵנֹותן
.·Èלֹו נ ֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה ;החֹוכר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ונמצאת  הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו קנסּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכן  ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׂשדה
ואחר  ׁשּיעּׂשר אֹותֹו קנסּו הּגֹוי, מן אבֹותיו ׂשדה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהמקּבל
מּמּנּו, ויקּבלּנה יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר חלקֹו לּגֹוי יּתן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּכ
ּכדי  ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ׂשדה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני

ליׂשראל. ְְְְִִֵֶֶָָׁשּימּכרּנה
.‚È ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה

עׂשת  ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
ּבחלק  אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
ּביניהן  ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ּׁשּתעׂשה, .מּמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ְְְֵֵֶַַַַָוהּׂשֹוכר
.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו עבורם ׁשנים מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ

לבעלים] לֹומר וחלק האחד יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַַָָָָ
חּטים  ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחברֹו:
יין  ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבמקֹום
ואני  חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹׁשּבמקֹום
את  מֹוכרין ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין 'אּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׂשעֹורים',

ֶֶַהּטבל.
.ÂË ׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות [בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ
הּוא  קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
ּכדי  טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהם
ׁשּתּגמר  קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע
מֹוציאין  אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמלאכּתן,

ִָָמּידן.
.ÊË קדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי  - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה  ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן  לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה  לוי .אֹו ְִִֵֶֶ
.ÊÈ ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל  והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻּבחּלין,
ׁשּירצה  לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ׁשּקּבל חלקֹו, יׂשראל אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׂשדה
הּמּתנֹות שני]ּוׁשאר מעשר .חֹולקין [כגון ְְִַַָָ

.ÁÈ יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהמקּבל
ּכׁשם  - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, אֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָֹֹמּכהן
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ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חֹולקין ּכ ּבחּלין, מּפני ׁשחֹולקין , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻ
הּוא. חׁשּוב ֶֶֶַָׁשהּׁשמן,

.ËÈ מנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר  ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

הּמעׂשר  מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', הּכהן,'על מת ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
מנת  'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת  'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעׂשרֹות
- לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

על הּמעׂשרֹות.אף אֹותן לּכהן אין ּולקחּה, ׁשחזר ּפי ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
.Î מנת 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל

'על  מּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשהּמעׂשרֹות
ּכהן  עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי ׁשהן .מנת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

יׂשראל  יהיה לא - ליׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה לוי ּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוכן
חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים, ּגֹובה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה
ׁשּיגּבה  אחר, ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוׂשה זה לוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשאין

מאחרים. ֲֲִֵֵֵַמעׂשר
.‡Îממרח טבל ׁשּירׁש מלאכתו]יׂשראל מאבי [שנגמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

הרי  - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵָָֹאּמֹו
הראּויֹות  ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו מפריׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה

הּורמּו לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - .לּתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.·Î על נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן

צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות
ידם  על לעֹונת לעּׂשר ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה . ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לעֹונת  ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
עֹומד  עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

ה'תשע"ד  אייר כ"ב חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי

ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ'ׁשני
יתחיל  לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹועׂשרה
אּלא  ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָויׁשּתה

יׁשּתה  ּכ ואחר ּבּסֹוף,יפריׁש ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
- ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ּבּתחּלה'; נברר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכאּלּו
נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל אֹומרין ואין הּתֹורה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹמן

ׁשּיברר. ְִֶַֹעד
מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע

מערבין  ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא אבל ּבׁשּוליה, . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמגּורה ּבפי קבע [מחסן]הּקֹובע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מּפיה  אֹוכל .ּבׁשּוליה, ְִִֵֶָָ
אֹותֹו,‚. ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ועֹוׂשה ויׁש וחֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מעׂשר  ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָאֹותֹו
אחר  .למקֹום ְֵַָ

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ּכל  ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן

לּלוי  ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות -אֹותן ׁשאבדּו מצאן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית [ומעשר ְְֲִִֵֵֶֶָ

וּדאי. מעּׂשר ְְֵֵַַַואינֹו
להיֹות ‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת  עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
קּימין  אֹוׁשהן הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Â ראׁשֹון מעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד

לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, עני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
לּטל  רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכהן
לזּכֹות  צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל והּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו,

אחר  ידי זה על ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּומֹוכר  חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה מן ּומנּכה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהפריׁש,

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּתרּומה
.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין  רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב
זה  חֹוב מׁשּמטת אינֹוהּׁשביעית לחזר, הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
ׁשאין  עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנתיאׁשּו
ׁשהלום  העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמפריׁשין
ׁשּיּטל  עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מלא  אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, הּיֹורׁשין; מן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹרׁשּות
מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחט;
אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבית ּבפני הלום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
העני  העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמחלקם,
וזכה  ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה
.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מקֹום  על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבידי'
אחר, ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹאחר,

ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְֵֶֶַָָָֹאין
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ללוי [מחסן]מי סאה ונתן , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ויאכל  הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹּוסאה
קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותן,

א  והעני, הּלוי מהן אכלּו אם אּלא אבל עליהן מפריׁש ינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּסאין. מּׁשּתי הּנׁשאר חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים 
סאה  ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על  אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין  מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא .ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַ
.‡È ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי

מעּׂשרת  הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות ואמר: .ּתרּומתן, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהרי  מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו 'מעׂשרֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאמר:
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ׁשאין  מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעׂשרֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקבע
הּׁשנּיה  על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר חּיבת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַׁשעדין
.·È אחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה' קבּוע מעושרות]מהן הם הרי -], ְֲֵֵֶֶַַָָָָ
הּמעׂשרֹות  מהן ּומֹוציא ּבהן; מעׂשרֹותיהן קבע ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּוכבר
אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלהן,

.‚Èמעּׂשרן מאחת [בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ואם  ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר  הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה  ּומן הּקטּנה.הּגדֹולה, מעׂשר ּגדֹולה ְְְֲִַַַַַַָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הן ‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

הן  מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין
מקֹום  ּבכל מתּקנין' 'חּלין .הּנקראין ְְְִִִִַָָָָֻֻ

מעושרים]טבל·. לא מין [פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות  לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
לפי  ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחרֹות,
עד  אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ואם ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹחׁשּבֹון.
ּכדי  המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש;

טבל. ׁשל מעׂשר ְֲֵֶֶֶַַּתרּומת
ׁשל ‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד  נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;

אחת  מפסיד סאה לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולּמה  מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה  הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל  היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מגּב - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדי ּפחֹות הּטבל יּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ
ּותרּומת  ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,
ּבכל „. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן

מעׂשר  אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי  המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול  ׁשּבּמעׂשר מעׂשר .ּתרּומת ְֲֲֵֵֶַַַַַָ
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין  היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין  מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי .הּמעׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻ

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה  ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה  מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
הּנׁשארֹות  ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,

הּמעׂשר טבל  מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה הּטבל היה . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ

ׁשם  יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,
מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשּבּטבל, מעׂשר [מעורב]לתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

מרּבה  הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה טבל ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבתרּומת
ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ׁשם קֹורא - הּטבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל

ּתר  ּוכדי מן הּטבל מּמאה ואחד טבל ׁשל מעׂשר ּומת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מּדמי  חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ּכּלֹו טבל ויהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמעׂשר;
אחד  הּמעׂשר מן מפסיד ונמצא ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתי
ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּמאה
מאתים  עם טבל, מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומת
מעׂשר  ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש; מאה מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמעׂשר
ּכדי  מעׂשר, מּמאתים מעׂשר ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל
ׁשבע  מאה ויּׁשאר ּבכמֹותֹו. נתערב אם לטעֹות יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ְְְְֲִִֵֵֶַָותׁשעים,
.Ê וקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי

ואין  אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה איזֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָיֹודע

מהן  ּומפריׁש ׁשּתיהן .ּומערב ְְְִֵֵֵֶֶַָ
.Á חצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבעּה

קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשּורה
ׁשּורה  נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּורה
חצי  איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ּבאלכסֹון; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית  נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּורה

ּומפריׁש ּומערב ׁשּורה. חצי .מּכל ְְֲִִִֵַָָָ
.Ë- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

ּכד  ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד מּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנֹוטל
מעׂשר  .אחת ֲֵַַַ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי

ׁשהּכל  ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית
אֹותּה ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה מעׂשר זהירין אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

הארץ  עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראׁשֹון,
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל
נאמנים  אנׁשים אּלא הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו
נאמנין  ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. 'מעּׂשרין ְְְְִִֵֶַַַָָֻלֹומר
אּלא ·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתקינּו

ׁשאין  ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּתרּומת
אֹותֹו אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ראׁשֹון ּבזה מעׂשר אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:
.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו מה [עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַַ
ׁשּמעׂשר  - ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּׁשּיׁש
ׁשני  ׁשאר ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ּבׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָעני

ַַָהּׁשבּוע.
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ּומעׂשר„. מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן אין ּכׁשּמפריׁשין ׁשני, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ספק  ׁשהּוא לפי - עליהן להפריׁשן מברכין מּתר ,לפיכ ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא
מעׂשר ‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
לֹו' סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, 'זה 'זה אֹומר: ּכ ואחר . ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ

על  מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.
.Â ּבדמאי הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש ואם ּומּתר . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ

אֹו ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה
ּכּכר  הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ'ּבדרֹומם,
וחּלה, מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמן
מעׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה 'אחד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואֹומר:
ּתרּומת  עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, סמּו מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּוׁשאר
מּמאה  אחד על והּיתר לֹו, הּסמּו הּמעׂשר ׁשאר על ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמעׂשר
ׁשני  ּומעׂשר חּלה, הּוא הרי - ׁשהפרׁשּתי ּבזה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומּה, אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָֻּבצפֹונּה'

ְֵואֹוכל.
.Ê אינ והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן מאמינֹווכן ֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ

עתיד  ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָלהפריׁש
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
על  מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ּומעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻלֹו,

על הּמעֹות' אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מתנה  אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּדמאי,

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא
.Á והּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנס ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתאנים השבת] 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ

מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, עתיד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאני
אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,

ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר
.Ë;זֹו אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוצרי

ּתנאֹו הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּכמתּקן עליו ואינֹו ׁשּיׁש וטבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
עיניו  ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר זה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּתנאי

הּׁשאר. את ואֹוכל זה, ְְְֵֶֶַַָּבצד
.È עתיד ּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּׁשאר  על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
על  מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר לֹו; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻהּסמּו

מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה, הּכֹוס הּמעֹות'; .ּבׁשּולי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
.‡È מתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוכ

אצלֹו ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב הּזה .ּכּתנאי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּגרֹוגרת  נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו ּפֹועל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַוכן

עׂשּויֹות [תאנה] אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָאחת
ּתרּומת  האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני הּמאה על ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשר
העׂשר  הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות העׂשר על ֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
הּגרֹוגרת  ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻהאחרֹונֹות,
ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל לּכהן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹׁשהפריׁש
ּבעל  מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּתנאי

ּפֹועל. מּׁשל ׁשני ּומעׂשר ֲִִִֵֵֵֶַַַהּבית,
.·È מן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין

ּבלבד  מעׂשר ּתרּומת אּלא ׁשּיפריׁשּנה הּדמאי, ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבּמה  ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; עם ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבטהרה
אבל  חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר אמּורים? ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָּדברים

לפלטר חּיב [סוחר]הּמֹוכר - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר אף ְְֲִִֵֵַַַלהפריׁש

.‚È מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּנאמן  זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על נאמן ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו

הּי מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא - חלקֹו חּיב על זה הרי ין, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הארץ  עם חלק על ּדמאי מעׂשר מּמּנּו .להפריׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.„È לג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד?
ועׂשר  מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיין
ׁשל  הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעׂשר
לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוּדאי

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש רביע, אֹו ְְְְְִִִִֶַַׁשליׁש

ה'תשע"ד  אייר כ"ג שישי יום

י  ¤¤ּפרק
יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל

מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את [ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ
לֹוקח ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ

ּדברים  עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו  על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר
ּבדיקה ·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל

חכמים  ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחריו;
ונאמנין  חכמים, ּכתלמיד הן הרי ׁשּמת,- חכמים ּתלמיד . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבחזקת  הן הרי ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהּניח
.מתּקנין  ְִָֻ

לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם על ּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליהם המעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד  ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגילים ׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשל לבקר] עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאצל

אצל  ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו הארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעם
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן הרי ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהחבר,
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ׁשאין  מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעׂשרֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקבע
הּׁשנּיה  על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר חּיבת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַׁשעדין
.·È אחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה' קבּוע מעושרות]מהן הם הרי -], ְֲֵֵֶֶַַָָָָ
הּמעׂשרֹות  מהן ּומֹוציא ּבהן; מעׂשרֹותיהן קבע ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּוכבר
אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלהן,

.‚Èמעּׂשרן מאחת [בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ואם  ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר  הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה  ּומן הּקטּנה.הּגדֹולה, מעׂשר ּגדֹולה ְְְֲִַַַַַַָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הן ‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

הן  מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין
מקֹום  ּבכל מתּקנין' 'חּלין .הּנקראין ְְְִִִִַָָָָֻֻ

מעושרים]טבל·. לא מין [פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות  לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
לפי  ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחרֹות,
עד  אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ואם ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹחׁשּבֹון.
ּכדי  המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש;

טבל. ׁשל מעׂשר ְֲֵֶֶֶַַּתרּומת
ׁשל ‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?

ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד  נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;

אחת  מפסיד סאה לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולּמה  מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה  הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל  היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מגּב - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדי ּפחֹות הּטבל יּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ
ּותרּומת  ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,
ּבכל „. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן

מעׂשר  אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי  המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול  ׁשּבּמעׂשר מעׂשר .ּתרּומת ְֲֲֵֵֶַַַַַָ
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין  היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין  מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי .הּמעׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻ

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה  ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה  מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
הּנׁשארֹות  ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,

הּמעׂשר טבל  מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה הּטבל היה . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ

ׁשם  יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,
מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשּבּטבל, מעׂשר [מעורב]לתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

מרּבה  הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה טבל ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבתרּומת
ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ׁשם קֹורא - הּטבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל

ּתר  ּוכדי מן הּטבל מּמאה ואחד טבל ׁשל מעׂשר ּומת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מּדמי  חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ּכּלֹו טבל ויהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמעׂשר;
אחד  הּמעׂשר מן מפסיד ונמצא ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתי
ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּמאה
מאתים  עם טבל, מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומת
מעׂשר  ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש; מאה מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמעׂשר
ּכדי  מעׂשר, מּמאתים מעׂשר ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל
ׁשבע  מאה ויּׁשאר ּבכמֹותֹו. נתערב אם לטעֹות יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ְְְְֲִִֵֵֶַָותׁשעים,
.Ê וקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי

ואין  אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה איזֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָיֹודע

מהן  ּומפריׁש ׁשּתיהן .ּומערב ְְְִֵֵֵֶֶַָ
.Á חצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבעּה

קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשּורה
ׁשּורה  נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּורה
חצי  איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ּבאלכסֹון; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית  נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּורה

ּומפריׁש ּומערב ׁשּורה. חצי .מּכל ְְֲִִִֵַָָָ
.Ë- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

ּכד  ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד מּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנֹוטל
מעׂשר  .אחת ֲֵַַַ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי

ׁשהּכל  ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית
אֹותּה ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה מעׂשר זהירין אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

הארץ  עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראׁשֹון,
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל
נאמנים  אנׁשים אּלא הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו
נאמנין  ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. 'מעּׂשרין ְְְְִִֵֶַַַָָֻלֹומר
אּלא ·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתקינּו

ׁשאין  ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּתרּומת
אֹותֹו אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ראׁשֹון ּבזה מעׂשר אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:
.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו מה [עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַַ
ׁשּמעׂשר  - ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּׁשּיׁש
ׁשני  ׁשאר ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ּבׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָעני

ַַָהּׁשבּוע.
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ּומעׂשר„. מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן אין ּכׁשּמפריׁשין ׁשני, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ספק  ׁשהּוא לפי - עליהן להפריׁשן מברכין מּתר ,לפיכ ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא
מעׂשר ‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד

ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
לֹו' סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, 'זה 'זה אֹומר: ּכ ואחר . ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ

על  מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.
.Â ּבדמאי הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש ואם ּומּתר . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ

אֹו ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה
ּכּכר  הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ'ּבדרֹומם,
וחּלה, מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמן
מעׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה 'אחד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואֹומר:
ּתרּומת  עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, סמּו מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּוׁשאר
מּמאה  אחד על והּיתר לֹו, הּסמּו הּמעׂשר ׁשאר על ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמעׂשר
ׁשני  ּומעׂשר חּלה, הּוא הרי - ׁשהפרׁשּתי ּבזה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומּה, אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָֻּבצפֹונּה'

ְֵואֹוכל.
.Ê אינ והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן מאמינֹווכן ֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ

עתיד  ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָלהפריׁש
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
על  מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ּומעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻלֹו,

על הּמעֹות' אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מתנה  אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּדמאי,

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא
.Á והּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנס ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתאנים השבת] 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ

מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, עתיד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאני
אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,

ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר
.Ë;זֹו אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוצרי

ּתנאֹו הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּכמתּקן עליו ואינֹו ׁשּיׁש וטבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
עיניו  ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר זה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּתנאי

הּׁשאר. את ואֹוכל זה, ְְְֵֶֶַַָּבצד
.È עתיד ּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּׁשאר  על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
על  מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר לֹו; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻהּסמּו

מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה, הּכֹוס הּמעֹות'; .ּבׁשּולי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
.‡È מתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוכ

אצלֹו ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב הּזה .ּכּתנאי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּגרֹוגרת  נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו ּפֹועל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַוכן

עׂשּויֹות [תאנה] אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָאחת
ּתרּומת  האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני הּמאה על ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשר
העׂשר  הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות העׂשר על ֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
הּגרֹוגרת  ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻהאחרֹונֹות,
ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל לּכהן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹׁשהפריׁש
ּבעל  מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּתנאי

ּפֹועל. מּׁשל ׁשני ּומעׂשר ֲִִִֵֵֵֶַַַהּבית,
.·È מן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין

ּבלבד  מעׂשר ּתרּומת אּלא ׁשּיפריׁשּנה הּדמאי, ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבּמה  ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; עם ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבטהרה
אבל  חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר אמּורים? ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָּדברים

לפלטר חּיב [סוחר]הּמֹוכר - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר אף ְְֲִִֵֵַַַלהפריׁש

.‚È מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּנאמן  זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על נאמן ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו

הּי מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא - חלקֹו חּיב על זה הרי ין, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הארץ  עם חלק על ּדמאי מעׂשר מּמּנּו .להפריׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.„È לג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד?
ועׂשר  מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיין
ׁשל  הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעׂשר
לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוּדאי

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש רביע, אֹו ְְְְְִִִִֶַַׁשליׁש

ה'תשע"ד  אייר כ"ג שישי יום

י  ¤¤ּפרק
יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל

מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את [ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ
לֹוקח ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ

ּדברים  עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו  על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר
ּבדיקה ·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל

חכמים  ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחריו;
ונאמנין  חכמים, ּכתלמיד הן הרי ׁשּמת,- חכמים ּתלמיד . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבחזקת  הן הרי ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהּניח
.מתּקנין  ְִָֻ

לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם על ּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליהם המעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד  ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגילים ׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשל לבקר] עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאצל

אצל  ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו הארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעם
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן הרי ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהחבר,
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נאמן,„. מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד [על אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] עדות לדבר.פי חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ
מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה

אצלֹו מתארחין נאמן ואין אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה . ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
למי  מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Âּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא

,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא -ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
הרי  ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

מעּׂשר  ּבחזקת אין הּכל - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ
.Ê- ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום  ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכ
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;

ּבּמׁשּתה  עּמֹו היה מסב ואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּמא  מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áמעה ׁשּנתן הארץ 'קח [מטבע]עם לֹו: ואמר לחבר, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', אגּדת סתם,[עוגה]לי לֹו לֹוקח - ְְְֲִֵַַַַָָָָֻ
לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּופטּור
אּלא  סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר
קֹונה  אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה לחנוני: ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאמר
חּיב  לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאֹותּה,
אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו אֹותּה; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּׂשר
- חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו נתערבּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָואם
לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמתּקן

.Ë ׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
ׁשּבהן, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק',
להן  הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

צריכ  ׁשּבהן חברים - הּכל ּבערּבּוב על לעּׂשר .ין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

עראי  החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן- ,[– כ קבע [לאכילת ְְֲֵֵֵֶֶַַָָ
חבר  וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדמאי.
ׁשאין  לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר
וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר מֹוציא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהחבר
נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום עליהן  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהפריׁש

הּמּקף מן ׁשּלא לתרם לפניהם]חברים שאינו ּכדי [מדבר - ְְֲִִִֵֵֶַָֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡È ּדמאי האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל וצרימּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻ
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן  לתּקן, .והרֹוצה ְְְֵֵֶַַָ

.‚È עם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא

היה  ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ
יּתן  לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ידע הּדמאי אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

טב  אסּור.ׁשהּוא ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, ל ְֲִֶֶֶַַָָ

יא  ¤¤ּפרק
הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול לעם [- ְְְִֶַַַָֹ

לאכל  לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהארץ,
חכמים  לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל האסּור; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדבר
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ׁשאין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן ְֱֶֶֶָָָָֻאדם
הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל שמוסיפים ּבמּדה -] ְְִִִַַַָָָ

את ללקוח] למּכר מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון ,ְְְְִִִֵֶַָָֹֻ
התקינּו הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָהּדמאי
הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחכמים

ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל ּדמאי. הֹואיל [במדויק]מעׂשר - ְְְֲֲִִִַַַַַָָָ
אּלא  יׁשלח, ולא ימּכר ולא מפריׁש; הּוא מׂשּתּכר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹוהּמֹוכר

ְָֻמתּקן.
מּדה ‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח  ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת .ׁשהיא ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי

אכסרה במדויקמֹוכרן בהערכה][לא למכרן אלא אסּור , ְְְְְַָָָָָ
ְַּדמאי.

ׁשהיה ‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח  ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא  ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר .מפריׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Âהמעשרות]חבר על נאמן את [- ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֵֶֶֶַָָָָ

חּטים  אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ עם ֲִִִֶֶַַַָָָָֹאביהן
יין  'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבמקֹום
יאמר  לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּבמקֹום
הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים אּתה 'טל ְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹלֹו:

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' את אּטל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹואני
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

עד  יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעּׂשר;

.ּכדמאי  ְִַ
.Á הּׁשּוק מן ירק ׁשקל הּלֹוקח ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש , ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

- החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּיעּׂשר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ë ּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
ׁשעדי  למעׂשר מּלעּׂשר, נקּבעּו לא למּכר ן מכניסין רב ואם . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,
.Èאצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטלן

לאחרים  ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּיעּׂשר, מּתחּלה עד ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּירצה  עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻנטלן

ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן אֹו ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָלאכלן
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.‡Èירק עלים]קנֹובת זֹו[פסולת הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְֲִִֵֵַַַָָָ
חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּפטּורה

מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ּגּבי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל
.·È ׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן

ׁשהּוא  את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן
ׁשהיא מּפני מּמּנה, ּבזה.נֹוטל זה ׁשל להחליף חׁשּודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
לא  חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ּפת ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹלׁשכנּתֹו,
חׁשּודה  ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמּׁשּום
ׂשאֹור  לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלהחליף.

לקדרה ּותבלין חֹוׁשׁש[לתבשיל]לעּסה - נתן לא אם אבל . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹ
מעׂשרֹות מעושר]מּׁשּום לא התבלין מעּׂשר [שמא ּולפיכ , ְְְִִֵַַַָ

אם  ּולפיכ ׁשביעית, מּׁשּום וחֹוׁשׁש מּמּנה; ּׁשּיּטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹמה
אסּורה, הּפת - ׁשמּטה ׁשנת מּספיחי היתה הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּוא. ְִִׁשביעית
.‚È,ּכחזקתן הן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹולי

הן  הרי - הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו
הּמפקיד ּדמאי  וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

להחליף  חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ עם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל
ִַָהּפּקדֹון.

.„È על אף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּפי

.החליף  ְִֶ
.ÂË ׁשל ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון  להחליף ׁשחזקתֹו היּונכרי; אם ּדינם? והיא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אחר  יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות  לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְֲִִִִֶֶַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ּבהלכֹות ְְְְְְְְִֵֶַַָָֹׁשּבארנּו

יב  ¤¤ּפרק
הּמעׂשרֹות,[קונה]הּלֹוקח‡. על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

יכֹול  ׁשאינֹו טֹוב, יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה לעּׂשרן, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָוׁשכח
- הן' 'מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻלעּׂשר
נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת; ּפיו על ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹוכל
לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - הן' ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ'מעּׂשרין
על  ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין; מאֹותֹו מתּקנין אחרֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּפרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו הארץ, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָעּמי
לא ·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת, למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן [-יאכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא מספק] הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על הּכל, ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל

ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא והאמינּוהּו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהקּלּו

ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, סמּו טֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹום
טֹובים  ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר נראה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמּפני

ּגלּיֹות. ֶָֻׁשל
אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע

הּמעׂשרֹות  על ּבּׁשּבת מאמינֹו ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָ
ׁשּנדר  ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה

ה  ׁשּיעּׂשר מּמּנּו עד יאכל, לא - אצלֹו יאכל לא אם ניה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
ְַּדמאי.

מעׂשר „. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן , ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי
ּבין  ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו

למקֹומּה ּבין אחר אֹותּה'למקֹום והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
על  ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ
המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,

ראׁשֹון ‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון  מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

נאמן  אינֹו הּוא- ׁשּלֹו ׁשהּׁשני בירושלים]; ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על  והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא  נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין  נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן  ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âׁשאינֹו למי מּמי האֹומר לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ואם  נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעׂשר', ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא, ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי';
ׁשהּוא  מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּפלֹוני,

נאמן  אינֹו - .נאמן' ֱֱֵֶֶָָ
.Ê ּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
ולֹוקח  והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' 'איׁש לֹו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָאמר

ּפיו  על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף ּפלֹוני, הלמאֹותֹו . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
'זה  לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: וׁשאל מּמּנּו, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָלּקח
הרי  זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף - אצלי' ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּׁשלח

נאמנין. ֱִֵֶָאּלּו
.Á.ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ואם  הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר אם ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
אדם, ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשהה

הּממחה  מן אּלא יּקח .לא ְִִֶֶַַָֹֻ
.Ë;ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

אּלא  יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות לענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבל
הּממחה  .מן ְִֶַֻ

.Èאּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחּמרין
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נאמן,„. מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד [על אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] עדות לדבר.פי חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ
מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה

אצלֹו מתארחין נאמן ואין אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה . ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
למי  מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Âּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא

,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא -ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
הרי  ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

מעּׂשר  ּבחזקת אין הּכל - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ
.Ê- ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום  ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכ
מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;

ּבּמׁשּתה  עּמֹו היה מסב ואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּמא  מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה

עליו. התנה ְִִָָָָאביו
.Áמעה ׁשּנתן הארץ 'קח [מטבע]עם לֹו: ואמר לחבר, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', אגּדת סתם,[עוגה]לי לֹו לֹוקח - ְְְֲִֵַַַַָָָָֻ
לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּופטּור
אּלא  סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר
קֹונה  אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה לחנוני: ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאמר
חּיב  לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאֹותּה,
אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו אֹותּה; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּׂשר
- חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו נתערבּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָואם
לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמתּקן

.Ë ׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
ׁשּבהן, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק',
להן  הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

צריכ  ׁשּבהן חברים - הּכל ּבערּבּוב על לעּׂשר .ין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

עראי  החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן- ,[– כ קבע [לאכילת ְְֲֵֵֵֶֶַַָָ
חבר  וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדמאי.
ׁשאין  לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר
וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר מֹוציא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהחבר
נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום עליהן  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהפריׁש

הּמּקף מן ׁשּלא לתרם לפניהם]חברים שאינו ּכדי [מדבר - ְְֲִִִֵֵֶַָֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡È ּדמאי האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל וצרימּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻ
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן  לתּקן, .והרֹוצה ְְְֵֵֶַַָ

.‚È עם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא

היה  ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ
יּתן  לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ידע הּדמאי אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

טב  אסּור.ׁשהּוא ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, ל ְֲִֶֶֶַַָָ

יא  ¤¤ּפרק
הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול לעם [- ְְְִֶַַַָֹ

לאכל  לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהארץ,
חכמים  לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל האסּור; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדבר
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ׁשאין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן ְֱֶֶֶָָָָֻאדם
הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל שמוסיפים ּבמּדה -] ְְִִִַַַָָָ

את ללקוח] למּכר מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון ,ְְְְִִִֵֶַָָֹֻ
התקינּו הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָהּדמאי
הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחכמים

ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל ּדמאי. הֹואיל [במדויק]מעׂשר - ְְְֲֲִִִַַַַַָָָ
אּלא  יׁשלח, ולא ימּכר ולא מפריׁש; הּוא מׂשּתּכר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹוהּמֹוכר

ְָֻמתּקן.
מּדה ‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח  ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת .ׁשהיא ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי

אכסרה במדויקמֹוכרן בהערכה][לא למכרן אלא אסּור , ְְְְְַָָָָָ
ְַּדמאי.

ׁשהיה ‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח  ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא  ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר .מפריׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Âהמעשרות]חבר על נאמן את [- ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֵֶֶֶַָָָָ

חּטים  אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ עם ֲִִִֶֶַַַָָָָֹאביהן
יין  'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבמקֹום
יאמר  לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּבמקֹום
הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים אּתה 'טל ְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹלֹו:

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' את אּטל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹואני
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

עד  יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעּׂשר;

.ּכדמאי  ְִַ
.Á הּׁשּוק מן ירק ׁשקל הּלֹוקח ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש , ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

- החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּיעּׂשר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ë ּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
ׁשעדי  למעׂשר מּלעּׂשר, נקּבעּו לא למּכר ן מכניסין רב ואם . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,
.Èאצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטלן

לאחרים  ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּיעּׂשר, מּתחּלה עד ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּירצה  עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻנטלן

ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן אֹו ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָלאכלן
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.‡Èירק עלים]קנֹובת זֹו[פסולת הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְֲִִֵֵַַַָָָ
חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּפטּורה

מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ּגּבי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל
.·È ׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן

ׁשהּוא  את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן
ׁשהיא מּפני מּמּנה, ּבזה.נֹוטל זה ׁשל להחליף חׁשּודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
לא  חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ּפת ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹלׁשכנּתֹו,
חׁשּודה  ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמּׁשּום
ׂשאֹור  לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלהחליף.

לקדרה ּותבלין חֹוׁשׁש[לתבשיל]לעּסה - נתן לא אם אבל . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹ
מעׂשרֹות מעושר]מּׁשּום לא התבלין מעּׂשר [שמא ּולפיכ , ְְְִִֵַַַָ

אם  ּולפיכ ׁשביעית, מּׁשּום וחֹוׁשׁש מּמּנה; ּׁשּיּטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹמה
אסּורה, הּפת - ׁשמּטה ׁשנת מּספיחי היתה הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּוא. ְִִׁשביעית
.‚È,ּכחזקתן הן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹולי

הן  הרי - הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו
הּמפקיד ּדמאי  וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

להחליף  חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ עם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל
ִַָהּפּקדֹון.

.„È על אף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּפי

.החליף  ְִֶ
.ÂË ׁשל ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון  להחליף ׁשחזקתֹו היּונכרי; אם ּדינם? והיא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אחר  יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות  לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְֲִִִִֶֶַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ּבהלכֹות ְְְְְְְְִֵֶַַָָֹׁשּבארנּו

יב  ¤¤ּפרק
הּמעׂשרֹות,[קונה]הּלֹוקח‡. על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

יכֹול  ׁשאינֹו טֹוב, יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה לעּׂשרן, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָוׁשכח
- הן' 'מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻלעּׂשר
נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת; ּפיו על ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹוכל
לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - הן' ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ'מעּׂשרין
על  ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין; מאֹותֹו מתּקנין אחרֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּפרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו הארץ, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָעּמי
לא ·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת, למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן [-יאכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא מספק] הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על הּכל, ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל

ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא והאמינּוהּו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהקּלּו

ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, סמּו טֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹום
טֹובים  ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר נראה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמּפני

ּגלּיֹות. ֶָֻׁשל
אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע

הּמעׂשרֹות  על ּבּׁשּבת מאמינֹו ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָ
ׁשּנדר  ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה

ה  ׁשּיעּׂשר מּמּנּו עד יאכל, לא - אצלֹו יאכל לא אם ניה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
ְַּדמאי.

מעׂשר „. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן , ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי
ּבין  ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו

למקֹומּה ּבין אחר אֹותּה'למקֹום והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
על  ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ
המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,

ראׁשֹון ‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון  מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

נאמן  אינֹו הּוא- ׁשּלֹו ׁשהּׁשני בירושלים]; ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
על  והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא  נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין  נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן  ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âׁשאינֹו למי מּמי האֹומר לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ואם  נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעׂשר', ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא, ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי';
ׁשהּוא  מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּפלֹוני,

נאמן  אינֹו - .נאמן' ֱֱֵֶֶָָ
.Ê ּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
ולֹוקח  והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' 'איׁש לֹו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָאמר

ּפיו  על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף ּפלֹוני, הלמאֹותֹו . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
'זה  לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: וׁשאל מּמּנּו, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָלּקח
הרי  זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף - אצלי' ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּׁשלח

נאמנין. ֱִֵֶָאּלּו
.Á.ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ואם  הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר אם ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
אדם, ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשהה

הּממחה  מן אּלא יּקח .לא ְִִֶֶַַָֹֻ
.Ë;ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

אּלא  יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות לענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבל
הּממחה  .מן ְִֶַֻ

.Èאּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחּמרין
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אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל מתּקנין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻֻאינן
הּׂשכר  ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא ׁשּמא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאמן;

.ּביניהן  ֵֵֶ
.‡Èּבסּוריה ּפרֹות דוד,הּמֹוכר ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ

ישראל] ארץ מדיני חלק בה ארץ ונוהגים 'מּׁשל ואמר: ,ְִֶֶֶַָ
נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב - הן' ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻיׂשראל

הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר [כלומר ׁשהּפה ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשאסר מסוריא] ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; חּיב -ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

והיה  ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מּׂשדהּו. ִִֵֵֶָׁשהביא
.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּׁשכחה  ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מצּויין  ׁשּיצא והּפאה ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר  על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ּכל ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנאמנין,

אֹותֹו. לּתן אדם ּבני ְִֵֵֶֶֶָָׁשּדר
.‚È.נאמנין הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?

נאמנין  אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים זה .'קמח ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מּתנֹות  'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואין

מתעּׂשר  אּלא הּוא', ּדמאי.ענּיים ת ְְֲִִִֶֶֶַַָ
.„È ּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין

הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר  'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; ['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
אּלא  מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על נאמנין ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּוא'.
מעט  לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר היה ּכן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם
'ּבעל  לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻירק

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: יכֹול לי', נתנֹו ְְְֲִִִִִִַַַַַַָָהּבית
.ÂË ׁשאמר לוי ּבן ׁשּנּטלה וכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות : ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן  אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו
.ÊË,הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

למּכר  חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין לׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה
ּבהן  ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ּומעׂשר, ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָזּקת

אֹוצרֹוׁשמן  אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא אסּור ואין -[מחסנו]. ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו, לּקח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
מעׂשר  על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, יּודע ׁשּמא -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עליו  ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, לׁשם למכרֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשני

מּדבריהם  קנס - זה וכל מעׂשר. .זּקת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.ÊÈ אחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמן חׁשּוד אדם - אין חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
עם  ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹחֹוטא
- ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ׁשאמר: ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהארץ
ּבׁשל  - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ּבׁשּלֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻאפּלּו

ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, נאמן; ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹאחרים,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÁÈ אמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור  ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה  אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',

חבר  הרי הּמֹוכר - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תשע"ד  אייר כ"ד ש"ק יום

יג  ¤¤ּפרק
הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאנים ּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

והרימיןמדבריות] גרועים], פירות של והעזרּורין,[שיח , ְְְִִִָָֻ
ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות [תאנים , ְְְִַָ

והּגפנןמדבריות] ענבים], ּתמרה[מין ונֹובלֹות [תמרים , ְְְְְִַָָֻ
מהרוח] ׂשאֹורשנפלו הּטילּו לא ׁשעדין והן נגמר , [שלא ְְֲִִִֵֶַֹ

והּנצּפהבישולם] ּפטּורין [צלף], - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ
צרי אינֹו - הארץ מעם אֹותן והּלֹוקח הּדמאי. ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמן
מּפני  ׁשני, מעׂשר ולא מעׂשר ּתרּומת לא מהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹלהפריׁש
'אינן  הארץ עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשחזקתן
לֹו ׁשּיּודע עד הּמעׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמעּׂשרין'

הּׁשמּור. מן ִֵֶַָׁשהן
ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו והּסיפֹות [פירות ְְַַַָ

בסוף] הּדמאי[שהבשילו מן ּפטּורין מעשר ׁשּבּבקעה, -] ְְְִִִֶַַַָ
הן מספק] ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - וׁשּבּגּנה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

על  ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבּכּורֹות?
ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבקעה

הּמקצּועֹות ׁשּיקּפלּו לייבוש]אחר הּׂשדֹות,[מחצלות מן ְְְִֶַַַַַַָ
ּפטּור  הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויּניחּום

הּדמאי. ְִַַמן
הּדמאי‚. על ּפרֹות [לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

מּכזיב  ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
הּנמצאֹות  הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ּוכזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפנים;

- ולחּוץ מקֹום מּכזיב מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּורין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו. ְְִֶׁשּנמצאּו

ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות
ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על ע"י אף שנכבשו [שטחים ְְְִִֵֶַַָָ

ּבלבד דוד] מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ואין ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מעׂשר  ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
אּלא  ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ׁשני. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומעׂשר
הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבארץ

הּׁשוין הּגדֹולים ּביֹותר,[ישרים]והחרּובין הּלבן והארז , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין - הּגדֹול ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהּכּמֹון

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֵֵֵֵַָֹּובסּוריה;
ׁשחזקתן ‰. - ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּמרים

לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו והארז,מהארץ ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
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לארץ  חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאין
היה  ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהחזיקּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָנּכר,
.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן [מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ

וכן  אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
מן  ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמֹור

העיר.הּדמ  מּׂשדה ׁשחזקתן אי, ְְְִִֵֶֶַַָָָ
.Ê ׁשהיא מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח

הארץ  מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָקרֹובה
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ  מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן .ּפטּור ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Á היה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּדמאי  ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי לפיכ,ּתּגר ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

היה  יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח

.Ëוׁשּלׁש וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא אם איזה אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָֹהביא

ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻאֹו
.È הּדמאי על לארץ ּכׁשּגזרּו חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו
.‡Èאּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות

הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ּבדמאי; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
לארץ  מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתם ּדברים אגֹוזים וכן ּכגֹון , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

שזיף]ודרמסקנּיֹות הּדמאי.[מין מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
.·È אחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא

ה  אחר ולא אחר הּמראה, אּלא - הריח אחר ולא ּטעם, ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹ
אסּור  לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, ׁשרּבּו ּכל רּבּוהרב: ּכיצד? . ְֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

ּבעיר, רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, לא אבל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּבעיר
רּבּו ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹרּבּו
הּבית  לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ולא לחנוני רּבּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּבהר,
רּבּו ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו זה - לחנוני רּבּו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻולא

ּבדמאי. חּיב ְִַַָּבֹו,
.‚È הּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו

ּבדמאי  חּיב מּמּנּו הּלֹוקח .ליׁשנֹו: ְְְִִֵֶַַַַָָ
.„È על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו

אֹוהּדמאי  לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות הּלֹוקח : ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ
לרטּיה אֹו למלּוגמא אֹו לעֹורֹות תחבושות]קמח ׁשמן [- , ְְְְִִִֶֶֶַָָ

לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,[משחה]להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
של]וחּלת חלה הפרשת והמדּמע[- הארץ, [תרומה עם ְְְֶַַַַָָָֻ

מעורבים] ּוׁשירי וחולין ׁשני, מעׂשר ּבכסף והּלקּוח ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - הּבּכּורים ותֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנחֹות,
לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין הארץ: עם לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכיון

.ÂË לבהמ עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות הרי הּלֹוקח - ה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
לגֹוי  ימּכרם לא לבהמת זה אפּלּו לבהמה יאכילם ולא , ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ּדמאי. ׁשּיתּקנם עד ְְְֲִֵֵֶַַַאחרים,
.ÊË לאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב .ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
וסיכה  ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני - ּבדמאי חּיב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו,

מקֹום. ּבכל היא ְְִִִָָָּכׁשתּיה
.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על לֹו[הנאמן לּתן ְִִִֵֵֶַָָ

ּבוּדאי - מּכתֹו על נתן [טבל]ׁשמן מּתר. ּובדמאי, אסּור; , ְְִֶֶַַַַַַָָָָֻ
להתעּגל טבלה ּגּבי על ׁשמן -[להתגלגל]הּגֹוי עליה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אחריו. ליׁשב ליׂשראל מּתר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּׁשעמד,
.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי

למּוריסחֹוׁשׁש יין הּלֹוקח דגים]. לאלּונתית[ציר [יין אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ
בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם , [לטוחנם ְְֲִִִִַָ

יין בדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּדמאי  מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ;אלּונתית, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבדמאי  ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן  נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,
.ËÈ אם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

מה  ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
הּוּדאי  את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא - ְְִַָָֹּכדמאי
.Î ואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּותרּומת  ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא  והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי  ׁשל ׁשני .ּכמעׂשר ְְֲִֵֵֶַַ
.‡Î ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

הּׁשנּיה  מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ואבדה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתּקן,
ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתרּומה

ּכדמאי  ּבלבד, ׁשני מעׂשר .ּומפריׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַַ

יד  ¤¤ּפרק
הּסיטֹון [קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ

מין  ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית  את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על  הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.
קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין [קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ

ּומּכל  וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו
ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ואגּדה, ְְֲֲִַָָָָָָָֻֻאגּדה

מעּׂשר ‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו אּלא מֹוכר ׁשאינֹו .ׁשחזקתֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל
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אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל מתּקנין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻֻאינן
הּׂשכר  ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא ׁשּמא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאמן;

.ּביניהן  ֵֵֶ
.‡Èּבסּוריה ּפרֹות דוד,הּמֹוכר ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ

ישראל] ארץ מדיני חלק בה ארץ ונוהגים 'מּׁשל ואמר: ,ְִֶֶֶַָ
נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב - הן' ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻיׂשראל

הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר [כלומר ׁשהּפה ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשאסר מסוריא] ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; חּיב -ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

והיה  ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מּׂשדהּו. ִִֵֵֶָׁשהביא
.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּׁשכחה  ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מצּויין  ׁשּיצא והּפאה ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר  על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ּכל ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנאמנין,

אֹותֹו. לּתן אדם ּבני ְִֵֵֶֶֶָָׁשּדר
.‚È.נאמנין הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?

נאמנין  אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים זה .'קמח ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מּתנֹות  'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואין

מתעּׂשר  אּלא הּוא', ּדמאי.ענּיים ת ְְֲִִִֶֶֶַַָ
.„È ּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין

הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר  'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; ['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
אּלא  מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על נאמנין ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּוא'.
מעט  לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר היה ּכן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם
'ּבעל  לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻירק

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: יכֹול לי', נתנֹו ְְְֲִִִִִִַַַַַַָָהּבית
.ÂË ׁשאמר לוי ּבן ׁשּנּטלה וכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות : ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן  אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו
.ÊË,הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

למּכר  חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין לׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה
ּבהן  ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ּומעׂשר, ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָזּקת

אֹוצרֹוׁשמן  אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא אסּור ואין -[מחסנו]. ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו, לּקח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
מעׂשר  על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, יּודע ׁשּמא -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עליו  ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, לׁשם למכרֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשני

מּדבריהם  קנס - זה וכל מעׂשר. .זּקת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.ÊÈ אחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמן חׁשּוד אדם - אין חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
עם  ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹחֹוטא
- ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ׁשאמר: ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהארץ
ּבׁשל  - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ּבׁשּלֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻאפּלּו

ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, נאמן; ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹאחרים,
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÁÈ אמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
ּבכֹור  ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה  אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',

חבר  הרי הּמֹוכר - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תשע"ד  אייר כ"ד ש"ק יום

יג  ¤¤ּפרק
הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאנים ּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

והרימיןמדבריות] גרועים], פירות של והעזרּורין,[שיח , ְְְִִִָָֻ
ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות [תאנים , ְְְִַָ

והּגפנןמדבריות] ענבים], ּתמרה[מין ונֹובלֹות [תמרים , ְְְְְִַָָֻ
מהרוח] ׂשאֹורשנפלו הּטילּו לא ׁשעדין והן נגמר , [שלא ְְֲִִִֵֶַֹ

והּנצּפהבישולם] ּפטּורין [צלף], - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ
צרי אינֹו - הארץ מעם אֹותן והּלֹוקח הּדמאי. ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמן
מּפני  ׁשני, מעׂשר ולא מעׂשר ּתרּומת לא מהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹלהפריׁש
'אינן  הארץ עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשחזקתן
לֹו ׁשּיּודע עד הּמעׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמעּׂשרין'

הּׁשמּור. מן ִֵֶַָׁשהן
ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו והּסיפֹות [פירות ְְַַַָ

בסוף] הּדמאי[שהבשילו מן ּפטּורין מעשר ׁשּבּבקעה, -] ְְְִִִֶַַַָ
הן מספק] ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - וׁשּבּגּנה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

על  ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבּכּורֹות?
ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבקעה

הּמקצּועֹות ׁשּיקּפלּו לייבוש]אחר הּׂשדֹות,[מחצלות מן ְְְִֶַַַַַַָ
ּפטּור  הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויּניחּום

הּדמאי. ְִַַמן
הּדמאי‚. על ּפרֹות [לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

מּכזיב  ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
הּנמצאֹות  הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ּוכזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפנים;

- ולחּוץ מקֹום מּכזיב מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּורין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו. ְְִֶׁשּנמצאּו

ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות
ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על ע"י אף שנכבשו [שטחים ְְְִִֵֶַַָָ

ּבלבד דוד] מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ואין ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מעׂשר  ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
אּלא  ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ׁשני. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומעׂשר
הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבארץ

הּׁשוין הּגדֹולים ּביֹותר,[ישרים]והחרּובין הּלבן והארז , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין - הּגדֹול ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהּכּמֹון

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֵֵֵֵַָֹּובסּוריה;
ׁשחזקתן ‰. - ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּמרים

לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו והארז,מהארץ ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
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לארץ  חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאין
היה  ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהחזיקּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָנּכר,
.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן [מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ

וכן  אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
מן  ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמֹור

העיר.הּדמ  מּׂשדה ׁשחזקתן אי, ְְְִִֵֶֶַַָָָ
.Ê ׁשהיא מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח

הארץ  מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָקרֹובה
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ  מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן .ּפטּור ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Á היה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּדמאי  ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי לפיכ,ּתּגר ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

היה  יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח

.Ëוׁשּלׁש וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא אם איזה אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָֹהביא

ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻאֹו
.È הּדמאי על לארץ ּכׁשּגזרּו חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו
.‡Èאּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות

הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ּבדמאי; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
לארץ  מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתם ּדברים אגֹוזים וכן ּכגֹון , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

שזיף]ודרמסקנּיֹות הּדמאי.[מין מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
.·È אחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא

ה  אחר ולא אחר הּמראה, אּלא - הריח אחר ולא ּטעם, ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹ
אסּור  לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, ׁשרּבּו ּכל רּבּוהרב: ּכיצד? . ְֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

ּבעיר, רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, לא אבל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּבעיר
רּבּו ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹרּבּו
הּבית  לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ולא לחנוני רּבּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּבהר,
רּבּו ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו זה - לחנוני רּבּו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻולא

ּבדמאי. חּיב ְִַַָּבֹו,
.‚È הּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו

ּבדמאי  חּיב מּמּנּו הּלֹוקח .ליׁשנֹו: ְְְִִֵֶַַַַָָ
.„È על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו

אֹוהּדמאי  לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות הּלֹוקח : ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ
לרטּיה אֹו למלּוגמא אֹו לעֹורֹות תחבושות]קמח ׁשמן [- , ְְְְִִִֶֶֶַָָ

לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,[משחה]להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
של]וחּלת חלה הפרשת והמדּמע[- הארץ, [תרומה עם ְְְֶַַַַָָָֻ

מעורבים] ּוׁשירי וחולין ׁשני, מעׂשר ּבכסף והּלקּוח ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - הּבּכּורים ותֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנחֹות,
לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין הארץ: עם לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכיון

.ÂË לבהמ עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות הרי הּלֹוקח - ה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
לגֹוי  ימּכרם לא לבהמת זה אפּלּו לבהמה יאכילם ולא , ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ּדמאי. ׁשּיתּקנם עד ְְְֲִֵֵֶַַַאחרים,
.ÊË לאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב .ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
וסיכה  ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני - ּבדמאי חּיב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו,

מקֹום. ּבכל היא ְְִִִָָָּכׁשתּיה
.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על לֹו[הנאמן לּתן ְִִִֵֵֶַָָ

ּבוּדאי - מּכתֹו על נתן [טבל]ׁשמן מּתר. ּובדמאי, אסּור; , ְְִֶֶַַַַַַָָָָֻ
להתעּגל טבלה ּגּבי על ׁשמן -[להתגלגל]הּגֹוי עליה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אחריו. ליׁשב ליׂשראל מּתר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּׁשעמד,
.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי

למּוריסחֹוׁשׁש יין הּלֹוקח דגים]. לאלּונתית[ציר [יין אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ
בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם , [לטוחנם ְְֲִִִִַָ

יין בדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּדמאי  מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ;אלּונתית, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבדמאי  ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן  נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,
.ËÈ אם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

מה  ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
הּוּדאי  את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא - ְְִַָָֹּכדמאי
.Î ואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל

ּותרּומת  ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא  והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי  ׁשל ׁשני .ּכמעׂשר ְְֲִֵֵֶַַ
.‡Î ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

הּׁשנּיה  מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ואבדה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתּקן,
ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתרּומה

ּכדמאי  ּבלבד, ׁשני מעׂשר .ּומפריׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַַ

יד  ¤¤ּפרק
הּסיטֹון [קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ

מין  ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית  את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על  הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.
קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין [קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ

ּומּכל  וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו
ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ואגּדה, ְְֲֲִַָָָָָָָֻֻאגּדה

מעּׂשר ‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו אּלא מֹוכר ׁשאינֹו .ׁשחזקתֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל
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מּגּנֹות  לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו,
לא  ׁשנּיה, ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות

זה  על מּזה .יעּׂשר ְִֵֶֶַַ
על ‰. החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני - ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת
אחד' מּׁשל הּיֹום .וׁשל ְִֶֶֶַָ

.Â הּפלטרהּלֹוקח לאחרים]מן ומוכר מהנחתום קונה -]- ְִֵֵַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאף
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול
.Ê הֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה

הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
ּודפּוס  ּדפּוס מּכל .מעּׂשר ְְְִֵַָ

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבזמן  אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּתנה  מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ַָָּומּתנה.
.Ë הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק

הּכל  על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן .ועׂשה ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים

ואחת  אחת מּכל מעּׂשר - .ּפרּוסֹות ְְְִֵַַַַַָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹו ּתׁשע ּבכללן מצוֹות יׁש וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה  חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹ(ב)
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ  ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
להיֹות  (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ז)
לבעליו  ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּובאּור  הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות
iraxrhpeipWxUrn'ld-mirxfxtq
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א  ¤¤ּפרק
מפריׁשין ‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מפריׁשין [משנות - ְְְְִִִִִִַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף עני .מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּתבּואה ·. למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹּבאחד

וירקֹות  סתם,וקטנּיֹות הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹ

הּׁשנה  ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לעֹונת  ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמעׂשר

מגודלם]הּמעׂשרֹות שליש שצמחו ׁשל [- הּׁשנה ראׁש לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפריׁשין  ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַׁשליׁשית
אּלא  הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני; מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמהן
עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות בעונתו]וכן פרי [כל ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
לׁשעבר  מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ּבסֹוף כן אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
הּמעׂשרֹות  לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומפריׁשין
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - רביעית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
ּבאּו ואם עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ּברביעית, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
מתעּׂשרין  ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה אחר הּמעׂשרֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָלעֹונת

ְַָלהּבא.
חמּׁשה ‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין

ּומעׂשרֹותיהן  הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשר
סֹופרים  חכמים]מּדברי יראה[מתקנת הּדברים . ׁשאין לי, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ראּויין  ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים,
סֹופרים; מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן אדם, רב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמאכל

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה החרּובין, ׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאבל
ּביֹום „. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

הּׁשנה גוי]ראׁש לעֹונת [ע"י ׁשּבאּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
ואם  עני; מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעׂשרֹות

ׁשני. מעׂשר ּברביעית, ְְֲִִִִֵֵַַָנלקט
ּכירק,‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוכן

לׁשביעית  ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר אם והֹולכין ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָ
מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָנלקט
חמּׁשה  קדם ּבּה נלקט ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹמעׂשר
נלקט  אם וכן ׁשני. מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעׂשר
מעׂשר  מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית

ִָעני.
.Â ׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ
ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונ ֹות איל [- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ן ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מעׂשר מפריׁש ּכ ׁשּפֹודהּו[שני]ואחר ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא  ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, נֹותנֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּכמי
.Áוהּדחן קטנית]הארז על [מין אף - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ

אחר  אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ּפי  על אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָּגמר
ראׁש לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּמקצתֹו
ּכאחד; הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ְְִֵֶַַַַַֹׁשהּכל
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.Ëהּסריסים ומשקים הּבצלים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ
הרבה] הּׁשנה,אותם ראׁש לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּמנע

ּבעל גשמים]וׁשל במקום שנזרעו הסריסים, מהן [- ׁשּמנע ְֵֶֶֶַַַָ
עֹונֹות השקאה]ׁשלׁש מתעּׂשר [של - הּׁשנה ראׁש לפני ְְִִֵֵַַָָָֹֹ

ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות מהן מנע ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשעבר;
להּבא. מתעּׂשרין הּׁשנה, ראׁש ְְְִִֶַַַָָָֹֹקדם

.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מעּׂשר  - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע

זרעֹו על ּומירקֹו ירקֹו, על לפני מּזרעֹו ׁשליׁש הביא לא . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ
וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - הּׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש

לקיטתֹו; אבל ּבׁשעת הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מתעּׂשר  זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר לּקט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאם
אחר  הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע, זרעֹו ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.

זרע מחׁשבּתֹו. מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק, זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא אחר והּוא, הביא אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף הּׁשנה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹראׁש

ּגמּורים קצצים ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו הזרעים ארּיֹות. [גדלו ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻ
וירקֹולגמרי] לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלפני

לא  ּומקצתֹו ּגמּורין, קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹּבׁשעת
מעּׂשר  ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה

זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְִִַַַַָָמּזרעֹו
.‡È ׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות

- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית

עני  מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ׁשּמעׂשר מפריׁש ; ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשהן  ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן  מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעׂשר
.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

הּתֹורםוכ  וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראוי ל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
זה.לתרום] מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

מעׂשר  עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם מי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל
ׁשאין מי וכל מעׂשר; הּוא הרי ּכזה, - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ

מעׂשר. אינֹו זה, מעׂשר הֹוציא ֲֲִִֵֵֵֶַַאם
.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות

קדם [שיתחייבו] עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַֹלמעׂשר
אבל  לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; מעׂשר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיֹוציא
- הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - למעׂשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּׁשּנקּבעּו
את  אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, מהם לאכל ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאסּור

עני. ֲִַַָמעׂשר
.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ

ּכבכֹור לירושלים] לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְִִִִֵֶָָָ
ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,לפיכ [-ּבהמה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד שכבש ויראה מקומות .ְֵֶָ
ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ׁשני ׁשּמעׂשר ּובארץ [בבל]לי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

וכן  לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין - ְְְִִִִִִִֵַַָָָָמצרים
ּכדי  אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ׁשּלא לי, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹיראה

עלי  סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי - עני מעׂשר הן.לקּבע ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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מסּים‡. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו היה [מוגדר]הּמקנה אם - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ידּוע  מנינֹו אֹו מׁשקלֹו אֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על אף ידּוע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינֹו
קנה. לא ידּוע, מינֹו אין ואם קנה; זה הרי -ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

.·,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָּכיצד?
ׁשל  זה 'מרּתף ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ּתאנים ׁשל זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ׂשק
הערמה  מּדת ׁשאין ּפי על אף - 'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיין
הרי  - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים מׁשקל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹידּועה,
האמד  על יתר אֹו חסר ׁשּמצא ּפי על אף קּים, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹממּכרֹו

ׁשּבּׁשּוק  הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ּבדעּתם; ּכמֹוׁשהיה , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מֹוכר ‚. אני הּזה ּבּבית ּׁשּיׁש מה 'ּכל לחברֹו: האֹומר ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
אני  הּזה ּבּׂשק אֹו הּזאת ּבּתבה ּׁשּיׁש מה 'ּכל ,'וכ ּבכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל
קנין  ּכאן אין - ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָמֹוכר

הּלֹוקח  ּדעת סמכה ׁשּלא ּיׁשּכלל, מה יֹודע אינֹו ׁשהרי ; ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכל  וכן ּבקּבּיה. ּכמׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻּבֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּפסק „. ולא חּטים, דינרין ּבעׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

ּבׁשעת  ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר סאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָּכּמה
רצה הּמכירה  ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו החֹוזר וכל . ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

'מי  מקּבל - הּמעֹות נתינת ּבׁשעת ּבּׁשּוק ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבּׁשער
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַַָׁשּפרע'

וכן ‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
ּבית  אֹו לבנֹו, חתנּות ּבית לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַהמקּבל
מקֹום  לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע עֹוׂשה - לבּתֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַָאלמנּות
טרקלין, מקֹום לֹו מכר עׂשר. על ׁשמֹונה עֹוׂשה ּגדֹול, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּבית
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מּגּנֹות  לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו,
לא  ׁשנּיה, ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות

זה  על מּזה .יעּׂשר ְִֵֶֶַַ
על ‰. החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני - ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת
אחד' מּׁשל הּיֹום .וׁשל ְִֶֶֶַָ

.Â הּפלטרהּלֹוקח לאחרים]מן ומוכר מהנחתום קונה -]- ְִֵֵַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאף
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול
.Ê הֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה

הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
ּודפּוס  ּדפּוס מּכל .מעּׂשר ְְְִֵַָ

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבזמן  אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּתנה  מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ַָָּומּתנה.
.Ë הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק

הּכל  על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן .ועׂשה ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים

ואחת  אחת מּכל מעּׂשר - .ּפרּוסֹות ְְְִֵַַַַַָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹו ּתׁשע ּבכללן מצוֹות יׁש וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ׁשני; מעׂשר להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹלא
מאכילה  חּוץ האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָֹ(ב)
לאכלֹו ׁשּלא (ד) ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֹֻּוׁשתּיה
חּוץ  ּדגן ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבאנינּות;
לירּוׁשלים; חּוץ ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) ֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹלירּוׁשלים;
להיֹות  (ח) לירּוׁשלים; חּוץ יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ(ז)
לבעליו  ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּובאּור  הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות (ט) ּדבר; לכל ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות
iraxrhpeipWxUrn'ld-mirxfxtq
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א  ¤¤ּפרק
מפריׁשין ‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מפריׁשין [משנות - ְְְְִִִִִִַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף עני .מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּתבּואה ·. למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹּבאחד

וירקֹות  סתם,וקטנּיֹות הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹ

הּׁשנה  ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לעֹונת  ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמעׂשר

מגודלם]הּמעׂשרֹות שליש שצמחו ׁשל [- הּׁשנה ראׁש לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפריׁשין  ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַׁשליׁשית
אּלא  הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני; מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמהן
עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות בעונתו]וכן פרי [כל ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
לׁשעבר  מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ּבסֹוף כן אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
הּמעׂשרֹות  לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומפריׁשין
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - רביעית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
ּבאּו ואם עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ּברביעית, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
מתעּׂשרין  ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה אחר הּמעׂשרֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָלעֹונת

ְַָלהּבא.
חמּׁשה ‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין

ּומעׂשרֹותיהן  הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשר
סֹופרים  חכמים]מּדברי יראה[מתקנת הּדברים . ׁשאין לי, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ראּויין  ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים,
סֹופרים; מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן אדם, רב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמאכל

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה החרּובין, ׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאבל
ּביֹום „. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק

הּׁשנה גוי]ראׁש לעֹונת [ע"י ׁשּבאּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ
ואם  עני; מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעׂשרֹות

ׁשני. מעׂשר ּברביעית, ְְֲִִִִֵֵַַָנלקט
ּכירק,‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוכן

לׁשביעית  ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר אם והֹולכין ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָ
מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָנלקט
חמּׁשה  קדם ּבּה נלקט ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹמעׂשר
נלקט  אם וכן ׁשני. מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעׂשר
מעׂשר  מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית

ִָעני.
.Â ׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ
ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונ ֹות איל [- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ן ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מעׂשר מפריׁש ּכ ׁשּפֹודהּו[שני]ואחר ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא  ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, נֹותנֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּכמי
.Áוהּדחן קטנית]הארז על [מין אף - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ

אחר  אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ּפי  על אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָּגמר
ראׁש לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּמקצתֹו
ּכאחד; הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ְְִֵֶַַַַַֹׁשהּכל
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.Ëהּסריסים ומשקים הּבצלים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ
הרבה] הּׁשנה,אותם ראׁש לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּמנע

ּבעל גשמים]וׁשל במקום שנזרעו הסריסים, מהן [- ׁשּמנע ְֵֶֶֶַַַָ
עֹונֹות השקאה]ׁשלׁש מתעּׂשר [של - הּׁשנה ראׁש לפני ְְִִֵֵַַָָָֹֹ

ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות מהן מנע ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשעבר;
להּבא. מתעּׂשרין הּׁשנה, ראׁש ְְְִִֶַַַָָָֹֹקדם

.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול
זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מעּׂשר  - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע

זרעֹו על ּומירקֹו ירקֹו, על לפני מּזרעֹו ׁשליׁש הביא לא . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ
וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - הּׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש

לקיטתֹו; אבל ּבׁשעת הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מתעּׂשר  זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר לּקט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאם
אחר  הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע, זרעֹו ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.

זרע מחׁשבּתֹו. מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק, זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא אחר והּוא, הביא אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף הּׁשנה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹראׁש

ּגמּורים קצצים ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו הזרעים ארּיֹות. [גדלו ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻ
וירקֹולגמרי] לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלפני

לא  ּומקצתֹו ּגמּורין, קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹּבׁשעת
מעּׂשר  ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה

זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְִִַַַַָָמּזרעֹו
.‡È ׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות

- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית

עני  מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ׁשּמעׂשר מפריׁש ; ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשהן  ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן  מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעׂשר
.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

הּתֹורםוכ  וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראוי ל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
זה.לתרום] מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

מעׂשר  עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם מי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל
ׁשאין מי וכל מעׂשר; הּוא הרי ּכזה, - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ

מעׂשר. אינֹו זה, מעׂשר הֹוציא ֲֲִִֵֵֵֶַַאם
.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות

קדם [שיתחייבו] עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַֹלמעׂשר
אבל  לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; מעׂשר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיֹוציא
- הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - למעׂשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּׁשּנקּבעּו
את  אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, מהם לאכל ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאסּור

עני. ֲִַַָמעׂשר
.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ

ּכבכֹור לירושלים] לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְִִִִֵֶָָָ
ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,לפיכ [-ּבהמה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד שכבש ויראה מקומות .ְֵֶָ
ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ׁשני ׁשּמעׂשר ּובארץ [בבל]לי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

וכן  לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין - ְְְִִִִִִִֵַַָָָָמצרים
ּכדי  אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ׁשּלא לי, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹיראה

עלי  סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי - עני מעׂשר הן.לקּבע ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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מסּים‡. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו היה [מוגדר]הּמקנה אם - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ידּוע  מנינֹו אֹו מׁשקלֹו אֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על אף ידּוע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינֹו
קנה. לא ידּוע, מינֹו אין ואם קנה; זה הרי -ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

.·,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָּכיצד?
ׁשל  זה 'מרּתף ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ּתאנים ׁשל זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ׂשק
הערמה  מּדת ׁשאין ּפי על אף - 'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיין
הרי  - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים מׁשקל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹידּועה,
האמד  על יתר אֹו חסר ׁשּמצא ּפי על אף קּים, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹממּכרֹו

ׁשּבּׁשּוק  הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ּבדעּתם; ּכמֹוׁשהיה , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

מֹוכר ‚. אני הּזה ּבּבית ּׁשּיׁש מה 'ּכל לחברֹו: האֹומר ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
אני  הּזה ּבּׂשק אֹו הּזאת ּבּתבה ּׁשּיׁש מה 'ּכל ,'וכ ּבכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל
קנין  ּכאן אין - ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָמֹוכר

הּלֹוקח  ּדעת סמכה ׁשּלא ּיׁשּכלל, מה יֹודע אינֹו ׁשהרי ; ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכל  וכן ּבקּבּיה. ּכמׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻּבֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּפסק „. ולא חּטים, דינרין ּבעׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

ּבׁשעת  ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר סאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָּכּמה
רצה הּמכירה  ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו החֹוזר וכל . ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

'מי  מקּבל - הּמעֹות נתינת ּבׁשעת ּבּׁשּוק ׁשהיה ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָּבּׁשער
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶַַָׁשּפרע'

וכן ‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
ּבית  אֹו לבנֹו, חתנּות ּבית לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַהמקּבל
מקֹום  לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע עֹוׂשה - לבּתֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַָאלמנּות
טרקלין, מקֹום לֹו מכר עׂשר. על ׁשמֹונה עֹוׂשה ּגדֹול, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּבית
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ּתרּבץ עׂשר. על עׂשר עׂשרה [גינה]עֹוׂשה ׁשּתים חצר, ׁשל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
וכחצי  ארּכֹו ּכחצי ּובית, ּבית ּכל ורּום עׂשרה. ׁשּתים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל

ְָרחּבֹו.
.Â המקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

ּופֹותח  מערה, עֹוׂשה - קבּורה לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמקֹום
קברֹות  ׁשמֹונה ּוׁשנים לתֹוכּה מּכאן, ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה , ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

ׁשׁש, על אּמֹות ארּבע הּמערה מּדת לּמערה; הּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמּכנגד
ורּום  טפחים ׁשּׁשה ורחב אּמֹות ארּבע אר וקבר קבר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכל
אּמה  - הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין נמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשבעה;

אּמֹות. ׁשּתי - האמצעּיים הּׁשנים ּובין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּומחצה,
.Êאּמת מקֹום ׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו הּמים [תעלת]הּמֹוכר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ

אּמה  ׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלהין ּבית ּבּה ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלהׁשקֹות
לאגּפיה  מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה אּמֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשרחּבּה

התעלה] ּבּה[לגדות להׁשקֹות הּמים אּמת לֹו מכר ואם .ְְְִִַַַַַַָָ
אּמה [צינור]ּבּקילֹון וחצי אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי ֲֲִִִֶַַַַָָָָמּכאן
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל - האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

אּמת  את ּומקלקלין הּקרקע, את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָׁשהּזרעים
האּמה  ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו הּזאת הּמים ואּמת ְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהּמים.
עליו  קּבל ּכן מנת ׁשעל הּׂשדה, אֹותּה מעפר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּקנּה

ׂשדהּו ּבתֹו הּמים אּמת להיֹות .הּמֹוכר ְְִִֵֵַַַַַָ
.Ë מכר יחיד ּדר אם - ׂשדהּו ּבתֹו ּדר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

חמֹור  ׁשּיעמד ּכדי ּומחצה אּמֹות ׁשּתי רחב לֹו נֹותן ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹלֹו,
נֹותן  לעיר, עיר ּבין ּדר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
הרּבים, ּדר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

אּמה  עׂשרה ׁשׁש רחב לֹו .נֹותן ְֵֵֵֶַַָֹ
.Èהּקבר ודר הּמל לקבר]ּדר לּה[המובילה אין , ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ּכמֹוכר ׁשּזה לי, ויראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשעּור;
.‡Èלמעמד מקֹום לֹו אבלים]מכר ּבית [לניחום לֹו נֹותן , ְֲֵֵַַָָָ

קּבים. ְִַַַַארּבעת
.·Èלֹו נֹותנֹו ,'ל מֹוכר אני ּוכתליה 'ּבֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָהאֹומר

טפחים  ׁשלׁשה הּכתל .רחב ְְִֶַַָָֹֹֹ
.‚È ּומצר אר אחד מצר לֹו ּומסר לחברֹו, ׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

מן  קנה לא אחד, איׁש ׁשל האר היה אם - קצר ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד
ּכנגד  יקנה ׁשנים, ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר

ּתֹור  .ראׁש ֹ
.„È צפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּומצר  רּוחֹות, מּׁשּתי ראּובן מצר לֹו ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום
רּוחֹות  מּׁשּתי .ׁשמעֹון ְְִִֵ

.ÂË ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹמצר
הרביעי  הּמצר אבל ּכּלּה. הּׂשדה קנה - רביעי מצר לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמצר

רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע היה אם ׁשל [שורה]- ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
הרביעי; הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ואין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּדקלים,
ׁשּיׁש אֹו ּדקלים, ׁשל רכב עליו ויׁש מבלע, היה לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻואם
רכב  עליו ויׁש מבלע היה קנהּו. לא - קּבין ּתׁשעת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבֹו
ואין  מבלע היה ׁשּלא אֹו קּבין, ּתׁשעת ּבֹו ׁשיׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּדקלים
מסּור  הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ואין ּדקלים רכב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו

- נֹוטה ׁשּדעּתן ּדר ּולאיזה ּׁשּיראּו, מה ּכפי ּדין: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלבית
ֲַיעׂשּו.

.ÊË הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹסּים
ׁשּסּים  אֹו ּגם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו הרּוח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלכל
אּלא  ּכּלּה, את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח מּכל חלק ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו

הּדּינין  ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשּמסר מה ּכפי מּמּנה .יקנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
.ÊÈ ׁשּמסר ּפי על אף - ּגדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין  מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלֹו
הּוא  ׁשהּמצרים ּבלבד; הּבית אּלא קנה לא - 'ּבית' ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
'ולא  לֹו: ּכֹותב היה הּבירה, ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה  ׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום'. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומסר .ּגדֹולה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

.ÁÈ ׂשדֹות מעּוט ,'ל מֹוכר אני 'ׂשדֹות לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵַָָָהאֹומר
חּוץ  וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ׂשדֹות' 'ּכל לֹו: אמר ְְְֲִִַַַַָָָָֹׁשּתים.
ּופרּדסים, ּגּנֹות אפּלּו - 'נכסי' לֹו: אמר ּופרּדסים. ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּגּנֹות
אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו: אמר ואם ועבדים. מּבּתים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָחּוץ
ּתפּלין  ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ּובּתים ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָעבדים

הּמכר  ּבכלל .ׁשּבראׁשֹו ְְִֶֶֶַַֹ
.ËÈ וׁשֹור ,ל מֹוכר אני מּבּתי 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

מן  אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשורי
זה  את לֹו מראה - הּבּתים מן אחד ׁשּנפל אֹו ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשורים,

הּתחּתֹונה  על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשּנפל; אֹו .ׁשּמת ְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.Îוהיּו ,'ל מֹוכר אני חּיא ּדבי 'ׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

הּפחּות  אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראין ׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי
ּבזה.ׁשּבהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶֶַָָָ

.‡Î וכיון ,'ל מֹוכר אני ראּובן 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָהאֹומר
ל  הּלֹוקח אינּהׁשּבא 'זֹו הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה, הׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לא  ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׂשדה
והיא  מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן ׁשל היא זֹו אּלא לֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה
הביא, לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - 'ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּמכרּתי

ראּובן' 'ׁשל לּה קֹוראין העם ׁשּכל ּבזֹו הּלֹוקח וכן זֹוכה . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּכל. ּבפי הּפׁשּוט הּׁשם אחר הלֹו ּבזה, ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכל

.·Î ּכּמה ׁשמין - 'ל מֹוכר אני ׂשדי 'חצי לחברֹו: ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר
חצי  ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
אני  ּבּדרֹום 'חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל  ּבחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - 'ל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻמֹוכר

הּגדר,הּדמים  מקֹום ּבחלקֹו לעׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּומאחֹורי
ׁשני  ּובין טפחים, ּתׁשעה רחב ּגדֹול אחר חריץ לֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹוחּוצה
וכּיֹוצא  הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחריצין

ָּבּה.
.‚Î לי ׁשּיׁש 'חצי לחברֹו: ואמר ׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיתה

ּבּׂשדה  'חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - 'ל מכרּתי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּׂשדה
רביע  אּלא קנה לא לי', ׁשּמּמּנה ׁשּיׁש ׂשדה 'מצר לֹו: אמר . ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אם  - נחצית' 'ׁשּמּמּנה אֹו נפסקת', 'ׁשּמּמּנה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
לֹו מסר לא ואם חציּה; קנה מצריה', 'ואּלּו לֹו: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

ּבלבד. קּבין ּתׁשעת ּבית אּלא קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,
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כב  ¤¤ּפרק
ּבמכר ‡. ּבין לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

ּׁשּתֹוציא  'מה ּכיצד? מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבמּתנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
'ּתנּו ,'ל נתּון זה אילן ּׁשּיֹוציא 'מה ,'ל מכּור זֹו ְְְִִֶֶֶַָָָָׂשדה
ּכל  וכן ּכלּום. קנה לא - לפלֹוני' זֹו ּבהמה ּׁשּתלד ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
לאחר ·. אף ּבֹו לחזר יכֹול לחברֹו, ּדקל ּפרֹות ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמֹוכר

ׁשמט ואם לעֹולם; הּפרֹות ואכל,[הוריד]ׁשּבאּו הּלֹוקח ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לקּבל  חּיב אינֹו מּׁשניהם, ּבֹו החֹוזר וכל מּידֹו. מֹוציאין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאין

ׁשּפרע'. ִֶַָ'מי
ׁשּבּׁשּוק ‚. ׁשער על הּפֹוסק הּמין אבל אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ולּתן  לקנֹות הּמֹוכר חּיב - הּמֹוכר ּברׁשּות עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּפסק
ׁשּפרע'. 'מי מקּבל חזר, ואם ּׁשּפסק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלּלֹוקח

ּבסלע „. סאין ארּבע לֹו ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
חּיב  מּׁשניהן, החֹוזר וכל קנה; זה הרי ׁשּבלים, היּו אם -ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ׁשּיראה והּוא ׁשּפרע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלקּבל
ּבּגרן  לֹו נראה לא אם אבל .'עלי סֹומ 'הריני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבּׁשּוק:
'מי  מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא - לֹו אמר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
צרי ואין אחר, עם ּפסק 'ׁשּמא אֹומר: הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרע';

אּלּו' .לחּטים ְִִֵ
והרי ‰. מקנהּו, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדבר

מאבי  ּׁשאירׁש 'מה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּכדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּוא
'ׂשדה  ,'ל נתּון הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה 'מה ,'ל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָמכּור
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - 'ל קנּויה לכׁשאּקחּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזֹו

ֶָּבזה.
.Â למּכר ורצה למּות, ונֹוטה ּגֹוסס מֹוריׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי

הֹואיל  - קבּורה ּבצרכי הּדמים להֹוציא ּכדי מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמּנכסיו
הּמת  יׁשּתהה וימּכר, ׁשּימּות עד ימּתין ואם עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוהּבן
ּׁשאירׁש 'מה ואמר: מכר ׁשאם חכמים ּתקנּו - ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָויתּבּזה

קּים  ממּכרֹו ,'ל מכּור הּיֹום לֹומאבי ׁשאין עני צּיד וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּיֹום  הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה 'מה ׁשאמר: ּׁשּיאכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה

חּייו. ּכדי מּׁשּום קּים, ממּכרֹו - 'ל ְְְִִֵַַָָָָמכּור
.Ê ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּבן

הּלֹוקח; מּיד מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ואחר ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב,
ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר אביו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהרי

אב  אבי יֹורׁש וזה האב; ּברׁשּות ּכּיֹוצא יו הּנכסים ּכל וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ֶָּבזה.

.Á מאה ּגּבּה על לֹו ונתן לחברֹו, מּתנה קרקע ׁשּנתן ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
ׁשּזכה  ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם - ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרין
את  מחּיבין אין - דינרין לֹו אין ואם ּבּדינרין; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה,
ׁשהיה  ראיה הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנֹותן

הּמּתנה  ּבעת דינרין מּטלטלין לזה לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּברׁשּות  אינן אם - הּקרקע ּגב על אֹותם אדם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמקנה

ּדבר  לחברֹו מקנה אדם ׁשאין קנה; לא הּנֹותן, אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמֹוכר
ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ודבר לעֹולם ּבא ְְִֵֶֶָָָָָֹׁשּלא

.Ë ּבין מקנהּו, זה הרי - אחר ּביד ּפּקדֹון לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי
והרי  הּוא, ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמכר

קּים  ׁשהּוא ּבחזקת -הּוא אצלֹו ׁשהפקד זה ּבֹו ּכפר ואם . ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
אבל  ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ׁשאבד ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
אדם  ואין ּבעֹולם; אינּה נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל - ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמלוה
לֹו ׁשאין דבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אּלא להקנֹותּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
את  מקנה - ּבׁשטר הּמלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם,
לקנֹות  הּנמסר ּדבר ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה, ּבכתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשטר

ׁשּבֹו. ְִֶׁשעּבּוד
.Èאינֹו ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

לעֹולם  ּבא ׁשּלא למי ּכמי מקנה הּוא הרי עּבר, ואפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
ּבנֹו היה ואם קנה; לא לעּבר, והּמזּכה לעֹולם, ּבא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

קנה. ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ודעּתֹו הֹואיל -ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
.‡Èאּלּו הרי מּמּני', ׁשּתלדי לּבנים 'נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

הּמּתנה, ּבׁשעת ּבהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להן. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·È ּכלּום הקנה לא חּיה, מּמיני למין הקנה הּמקנה . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ואמר  וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמקצת
ּכלּום. קנה לא - זה' 'ּכעּבר אֹו זֹו', ּכבהמה 'קנה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻלחברֹו:
קנה  - זה' ועּבר 'אּת אֹו זֹו', ּובהמה אּת 'קנה לֹו: ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֻאמר

ֱֶָמחצה.
.‚Èׁשּיׁש ּדבר אּלא ּבמּתנה, ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין

נקנה  אינֹו מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל מּמׁש; .ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
.„È טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכיצד?

הּבדלח עין אֹו הּזה, טובה]הּדבׁש ּכל [אבן וכן הּזה. ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹ
אֹו זה, ּבית ּדירת לחברֹו הּמקנה לפיכ ּבזה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּיֹוצא
הּבית  ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא - זה ּדקל ּפרֹות ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאכילת

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּפרֹותיו, לאכל האילן וגּוף ּבֹו .לדּור ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָֹ
.ÂË הענּיים ודין ההקּדׁש ּכדין ּדין אינֹו הּנדרים, ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבהמּתי  ּׁשּתלד מה 'ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדיֹוט
'אּתנּנּו אֹו עלי', אסּור 'יהיה אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
- ּבעֹולם ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
מּפיו, הּיצא "ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו, לקּים חּיב זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ֲֶַיעׂשה".
.ÊË מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל

'ּכל  אֹו: לענּיים', יּנתן זה אילן ּׁשּיֹוציא מה 'ּכל ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואמר:
הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים' יּנתן זה ּבית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׂשכר

.ÊÈ ׁשאין ואֹומרים זה, ּדבר על ׁשחֹולקין ּגאֹונים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָיׁש
ּולפיכ ּבהן; קֹונה ׁשההדיֹוט ּבדרכים אּלא זֹוכין ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהענּיים

לעֹולם  ּבא ׁשּלא ּבדבר יזּכּו לדברים לא נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹ
ּדבריו  לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה אדם ׁשאין ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאּלּו,
ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ּבהקּדׁש אֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבצדקה

ּבערכין. ְֲִֵֶַַָׁשּבארנּו
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ּתרּבץ עׂשר. על עׂשר עׂשרה [גינה]עֹוׂשה ׁשּתים חצר, ׁשל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
וכחצי  ארּכֹו ּכחצי ּובית, ּבית ּכל ורּום עׂשרה. ׁשּתים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל

ְָרחּבֹו.
.Â המקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

ּופֹותח  מערה, עֹוׂשה - קבּורה לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמקֹום
קברֹות  ׁשמֹונה ּוׁשנים לתֹוכּה מּכאן, ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה , ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

ׁשׁש, על אּמֹות ארּבע הּמערה מּדת לּמערה; הּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמּכנגד
ורּום  טפחים ׁשּׁשה ורחב אּמֹות ארּבע אר וקבר קבר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכל
אּמה  - הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין נמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשבעה;

אּמֹות. ׁשּתי - האמצעּיים הּׁשנים ּובין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּומחצה,
.Êאּמת מקֹום ׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו הּמים [תעלת]הּמֹוכר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ

אּמה  ׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלהין ּבית ּבּה ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלהׁשקֹות
לאגּפיה  מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה אּמֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשרחּבּה

התעלה] ּבּה[לגדות להׁשקֹות הּמים אּמת לֹו מכר ואם .ְְְִִַַַַַַָָ
אּמה [צינור]ּבּקילֹון וחצי אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי ֲֲִִִֶַַַַָָָָמּכאן
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל - האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

אּמת  את ּומקלקלין הּקרקע, את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָׁשהּזרעים
האּמה  ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו הּזאת הּמים ואּמת ְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהּמים.
עליו  קּבל ּכן מנת ׁשעל הּׂשדה, אֹותּה מעפר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמתּקנּה

ׂשדהּו ּבתֹו הּמים אּמת להיֹות .הּמֹוכר ְְִִֵֵַַַַַָ
.Ë מכר יחיד ּדר אם - ׂשדהּו ּבתֹו ּדר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

חמֹור  ׁשּיעמד ּכדי ּומחצה אּמֹות ׁשּתי רחב לֹו נֹותן ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹלֹו,
נֹותן  לעיר, עיר ּבין ּדר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
הרּבים, ּדר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

אּמה  עׂשרה ׁשׁש רחב לֹו .נֹותן ְֵֵֵֶַַָֹ
.Èהּקבר ודר הּמל לקבר]ּדר לּה[המובילה אין , ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ּכמֹוכר ׁשּזה לי, ויראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשעּור;
.‡Èלמעמד מקֹום לֹו אבלים]מכר ּבית [לניחום לֹו נֹותן , ְֲֵֵַַָָָ

קּבים. ְִַַַַארּבעת
.·Èלֹו נֹותנֹו ,'ל מֹוכר אני ּוכתליה 'ּבֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָהאֹומר

טפחים  ׁשלׁשה הּכתל .רחב ְְִֶַַָָֹֹֹ
.‚È ּומצר אר אחד מצר לֹו ּומסר לחברֹו, ׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

מן  קנה לא אחד, איׁש ׁשל האר היה אם - קצר ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד
ּכנגד  יקנה ׁשנים, ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר

ּתֹור  .ראׁש ֹ
.„È צפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּומצר  רּוחֹות, מּׁשּתי ראּובן מצר לֹו ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום
רּוחֹות  מּׁשּתי .ׁשמעֹון ְְִִֵ

.ÂË ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹמצר
הרביעי  הּמצר אבל ּכּלּה. הּׂשדה קנה - רביעי מצר לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמצר

רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע היה אם ׁשל [שורה]- ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
הרביעי; הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ואין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּדקלים,
ׁשּיׁש אֹו ּדקלים, ׁשל רכב עליו ויׁש מבלע, היה לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻואם
רכב  עליו ויׁש מבלע היה קנהּו. לא - קּבין ּתׁשעת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבֹו
ואין  מבלע היה ׁשּלא אֹו קּבין, ּתׁשעת ּבֹו ׁשיׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּדקלים
מסּור  הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ואין ּדקלים רכב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליו

- נֹוטה ׁשּדעּתן ּדר ּולאיזה ּׁשּיראּו, מה ּכפי ּדין: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלבית
ֲַיעׂשּו.

.ÊË הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹסּים
ׁשּסּים  אֹו ּגם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו הרּוח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלכל
אּלא  ּכּלּה, את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח מּכל חלק ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו

הּדּינין  ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשּמסר מה ּכפי מּמּנה .יקנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
.ÊÈ ׁשּמסר ּפי על אף - ּגדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין  מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלֹו
הּוא  ׁשהּמצרים ּבלבד; הּבית אּלא קנה לא - 'ּבית' ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
'ולא  לֹו: ּכֹותב היה הּבירה, ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה  ׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום'. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומסר .ּגדֹולה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

.ÁÈ ׂשדֹות מעּוט ,'ל מֹוכר אני 'ׂשדֹות לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵַָָָהאֹומר
חּוץ  וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ׂשדֹות' 'ּכל לֹו: אמר ְְְֲִִַַַַָָָָֹׁשּתים.
ּופרּדסים, ּגּנֹות אפּלּו - 'נכסי' לֹו: אמר ּופרּדסים. ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּגּנֹות
אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו: אמר ואם ועבדים. מּבּתים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָחּוץ
ּתפּלין  ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ּובּתים ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָעבדים

הּמכר  ּבכלל .ׁשּבראׁשֹו ְְִֶֶֶַַֹ
.ËÈ וׁשֹור ,ל מֹוכר אני מּבּתי 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

מן  אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשורי
זה  את לֹו מראה - הּבּתים מן אחד ׁשּנפל אֹו ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשורים,

הּתחּתֹונה  על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשּנפל; אֹו .ׁשּמת ְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.Îוהיּו ,'ל מֹוכר אני חּיא ּדבי 'ׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

הּפחּות  אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראין ׂשדֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי
ּבזה.ׁשּבהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶֶַָָָ

.‡Î וכיון ,'ל מֹוכר אני ראּובן 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָהאֹומר
ל  הּלֹוקח אינּהׁשּבא 'זֹו הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה, הׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לא  ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ׁשהיתה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׂשדה
והיא  מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן ׁשל היא זֹו אּלא לֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה
הביא, לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - 'ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּמכרּתי

ראּובן' 'ׁשל לּה קֹוראין העם ׁשּכל ּבזֹו הּלֹוקח וכן זֹוכה . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּכל. ּבפי הּפׁשּוט הּׁשם אחר הלֹו ּבזה, ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכל

.·Î ּכּמה ׁשמין - 'ל מֹוכר אני ׂשדי 'חצי לחברֹו: ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר
חצי  ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
אני  ּבּדרֹום 'חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל  ּבחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - 'ל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻמֹוכר

הּגדר,הּדמים  מקֹום ּבחלקֹו לעׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּומאחֹורי
ׁשני  ּובין טפחים, ּתׁשעה רחב ּגדֹול אחר חריץ לֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹוחּוצה
וכּיֹוצא  הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחריצין

ָּבּה.
.‚Î לי ׁשּיׁש 'חצי לחברֹו: ואמר ׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיתה

ּבּׂשדה  'חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - 'ל מכרּתי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּׂשדה
רביע  אּלא קנה לא לי', ׁשּמּמּנה ׁשּיׁש ׂשדה 'מצר לֹו: אמר . ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אם  - נחצית' 'ׁשּמּמּנה אֹו נפסקת', 'ׁשּמּמּנה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
לֹו מסר לא ואם חציּה; קנה מצריה', 'ואּלּו לֹו: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

ּבלבד. קּבין ּתׁשעת ּבית אּלא קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,
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ה'תשע"ד  אייר י"ט שני יום

כב  ¤¤ּפרק
ּבמכר ‡. ּבין לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

ּׁשּתֹוציא  'מה ּכיצד? מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבמּתנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
'ּתנּו ,'ל נתּון זה אילן ּׁשּיֹוציא 'מה ,'ל מכּור זֹו ְְְִִֶֶֶַָָָָׂשדה
ּכל  וכן ּכלּום. קנה לא - לפלֹוני' זֹו ּבהמה ּׁשּתלד ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
לאחר ·. אף ּבֹו לחזר יכֹול לחברֹו, ּדקל ּפרֹות ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמֹוכר

ׁשמט ואם לעֹולם; הּפרֹות ואכל,[הוריד]ׁשּבאּו הּלֹוקח ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לקּבל  חּיב אינֹו מּׁשניהם, ּבֹו החֹוזר וכל מּידֹו. מֹוציאין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאין

ׁשּפרע'. ִֶַָ'מי
ׁשּבּׁשּוק ‚. ׁשער על הּפֹוסק הּמין אבל אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ולּתן  לקנֹות הּמֹוכר חּיב - הּמֹוכר ּברׁשּות עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּפסק
ׁשּפרע'. 'מי מקּבל חזר, ואם ּׁשּפסק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלּלֹוקח

ּבסלע „. סאין ארּבע לֹו ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
חּיב  מּׁשניהן, החֹוזר וכל קנה; זה הרי ׁשּבלים, היּו אם -ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ׁשּיראה והּוא ׁשּפרע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלקּבל
ּבּגרן  לֹו נראה לא אם אבל .'עלי סֹומ 'הריני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבּׁשּוק:
'מי  מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא - לֹו אמר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
צרי ואין אחר, עם ּפסק 'ׁשּמא אֹומר: הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרע';

אּלּו' .לחּטים ְִִֵ
והרי ‰. מקנהּו, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדבר

מאבי  ּׁשאירׁש 'מה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּכדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּוא
'ׂשדה  ,'ל נתּון הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה 'מה ,'ל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָמכּור
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - 'ל קנּויה לכׁשאּקחּנה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזֹו

ֶָּבזה.
.Â למּכר ורצה למּות, ונֹוטה ּגֹוסס מֹוריׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי

הֹואיל  - קבּורה ּבצרכי הּדמים להֹוציא ּכדי מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמּנכסיו
הּמת  יׁשּתהה וימּכר, ׁשּימּות עד ימּתין ואם עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוהּבן
ּׁשאירׁש 'מה ואמר: מכר ׁשאם חכמים ּתקנּו - ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָויתּבּזה

קּים  ממּכרֹו ,'ל מכּור הּיֹום לֹומאבי ׁשאין עני צּיד וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּיֹום  הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה 'מה ׁשאמר: ּׁשּיאכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה

חּייו. ּכדי מּׁשּום קּים, ממּכרֹו - 'ל ְְְִִֵַַָָָָמכּור
.Ê ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּבן

הּלֹוקח; מּיד מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ואחר ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב,
ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר אביו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהרי

אב  אבי יֹורׁש וזה האב; ּברׁשּות ּכּיֹוצא יו הּנכסים ּכל וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ֶָּבזה.

.Á מאה ּגּבּה על לֹו ונתן לחברֹו, מּתנה קרקע ׁשּנתן ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
ׁשּזכה  ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם - ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרין
את  מחּיבין אין - דינרין לֹו אין ואם ּבּדינרין; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה,
ׁשהיה  ראיה הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנֹותן

הּמּתנה  ּבעת דינרין מּטלטלין לזה לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּברׁשּות  אינן אם - הּקרקע ּגב על אֹותם אדם ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּמקנה

ּדבר  לחברֹו מקנה אדם ׁשאין קנה; לא הּנֹותן, אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמֹוכר
ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ודבר לעֹולם ּבא ְְִֵֶֶָָָָָֹׁשּלא

.Ë ּבין מקנהּו, זה הרי - אחר ּביד ּפּקדֹון לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי
והרי  הּוא, ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמכר

קּים  ׁשהּוא ּבחזקת -הּוא אצלֹו ׁשהפקד זה ּבֹו ּכפר ואם . ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
אבל  ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ׁשאבד ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו, יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
אדם  ואין ּבעֹולם; אינּה נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל - ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמלוה
לֹו ׁשאין דבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אּלא להקנֹותּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
את  מקנה - ּבׁשטר הּמלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם,
לקנֹות  הּנמסר ּדבר ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה, ּבכתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשטר

ׁשּבֹו. ְִֶׁשעּבּוד
.Èאינֹו ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

לעֹולם  ּבא ׁשּלא למי ּכמי מקנה הּוא הרי עּבר, ואפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
ּבנֹו היה ואם קנה; לא לעּבר, והּמזּכה לעֹולם, ּבא ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

קנה. ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ודעּתֹו הֹואיל -ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
.‡Èאּלּו הרי מּמּני', ׁשּתלדי לּבנים 'נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

הּמּתנה, ּבׁשעת ּבהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להן. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·È ּכלּום הקנה לא חּיה, מּמיני למין הקנה הּמקנה . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ואמר  וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמקצת
ּכלּום. קנה לא - זה' 'ּכעּבר אֹו זֹו', ּכבהמה 'קנה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻלחברֹו:
קנה  - זה' ועּבר 'אּת אֹו זֹו', ּובהמה אּת 'קנה לֹו: ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֻאמר

ֱֶָמחצה.
.‚Èׁשּיׁש ּדבר אּלא ּבמּתנה, ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין

נקנה  אינֹו מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל מּמׁש; .ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
.„È טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּכיצד?

הּבדלח עין אֹו הּזה, טובה]הּדבׁש ּכל [אבן וכן הּזה. ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹ
אֹו זה, ּבית ּדירת לחברֹו הּמקנה לפיכ ּבזה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּיֹוצא
הּבית  ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא - זה ּדקל ּפרֹות ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאכילת

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּפרֹותיו, לאכל האילן וגּוף ּבֹו .לדּור ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָָֹ
.ÂË הענּיים ודין ההקּדׁש ּכדין ּדין אינֹו הּנדרים, ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבהמּתי  ּׁשּתלד מה 'ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדיֹוט
'אּתנּנּו אֹו עלי', אסּור 'יהיה אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
- ּבעֹולם ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
מּפיו, הּיצא "ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו, לקּים חּיב זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ֲֶַיעׂשה".
.ÊË מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל

'ּכל  אֹו: לענּיים', יּנתן זה אילן ּׁשּיֹוציא מה 'ּכל ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואמר:
הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים' יּנתן זה ּבית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׂשכר

.ÊÈ ׁשאין ואֹומרים זה, ּדבר על ׁשחֹולקין ּגאֹונים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָיׁש
ּולפיכ ּבהן; קֹונה ׁשההדיֹוט ּבדרכים אּלא זֹוכין ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהענּיים

לעֹולם  ּבא ׁשּלא ּבדבר יזּכּו לדברים לא נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹ
ּדבריו  לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה אדם ׁשאין ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאּלּו,
ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ּבהקּדׁש אֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבצדקה

ּבערכין. ְֲִֵֶַַָׁשּבארנּו
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ה'תשע"ד  אייר כ' שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ 'ֿ כ "א אייר 

כג  ¤¤ּפרק
ּבמּתנה,‡. ּבין ּבמכר, ּבין - לפרֹותיו הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה

ּבא  ׁשּלא ּדבר מקנה זה ואין מרע; ׁשכיב ּבמּתנת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
לּפרֹות  ּומּוקנה מצּוי הּגּוף ׁשהרי זה לעֹולם, למה הא . ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא - לחברֹו ׂשדה אֹו ּבית לׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹדֹומה?
הּגּוף. הנאת ֲֶַַָָאּלא

לזמן ·. ּבין לפרֹותיה, ׂשדה נתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
לֹוקח  ׁשל אֹו מֹוכר, ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין הּדין קצּוב, והּוא . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהמה  אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן נֹותן אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל, ידיו; למעׂשה עבד אֹו לולדֹותיה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנתֹו
לֹוקח ‚. ׁשל הּקנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס , עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמכר

אין  הּקנס, ּתפׂש אם קנה; לא לפיכ ספק, זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּידֹו .מֹוציאין ִִִָ

הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה, אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן, מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
לגּבי  - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות; מקֹום ׁשּיר הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹ

מׁשּיר  יפה ּבעין .עצמֹו, ְְְִֵַַַָָ
מכּורה,‰. זֹו הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

זמן  ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו, ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש
לבעליה  ּתחזר ּובּסֹוף .הּמכירה, ְְְִִֶַַַָָָֹ

.Â ק הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ּובין ּומה קצּוב, לזמן רקע ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יכֹול  אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? אֹותּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמקנה

יהרס  ולא יבנה ולא הּקרקע, צּורת הּקֹונה לׁשּנֹות אבל ; ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹֹ
זמּנֹו ּבכל ועֹוׂשה הֹורס, אֹו ּבֹונה הּוא הרי - קצּוב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלזמן

לעֹולם. עֹולם קנין הּקֹונה ׁשעֹוׂשה ּכמֹו ְְְִֶֶֶַַַָָָהּקצּוב
.Ê ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּומה

ׁשּבארנּו? ּכמֹו קנה ׁשּלא לחברֹו ׂשדה ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר
זֹו ּבׂשדה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח אין - הּׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּמֹוכר
לבעל  ויׁש הּפרֹות, הֹוצאת ּבׁשעת אּלא להּכנס אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלל
לפרֹותיה  ׂשדה הּמֹוכר אבל ּכחפצֹו; ּבּה להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה
הּלֹוקח, מּדעת אּלא ּבּה להּכנס יכֹול הּׂשדה ּבעל אין -ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּכחפצֹו. ּבּה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֶַַַָויׁש
.Á הּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה קֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּומה

לזרעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? זֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׂשדה
להֹובירּה אֹו ׁשּירצה, מין ּכל לנטעּה [להשאירה אֹו ְְְְִִִֶֶָָָָ

ׂשכירּות.במנוחה] ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכן, אינֹו - והּׂשֹוכר ;ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
לאחרים  מקנה הּקֹונה, אבל להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָואין

ׁשּקנה. ֶָָָּכל
.Ë ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ,ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמֹוכר

יֹונים  מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מֹוכר ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹזה
לּכּו ׁשּיבֹוא ּדבׁש אֹו הּׁשֹובׁשּיּולדּו מֹוכר אּלא רת, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמים  אּמת ּכׂשֹוכר הּוא ׁשהרי לדבׁשּה; והּכּורת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלפרֹותיו
לֹו הקנה זה ּכ ּבּה; ּׁשּיצּוד מה ּבכל נהנה ׁשהּוא ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלחברֹו,

ּכּלן  ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ּכמי לפרֹותיו, זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשֹוב
ּבכל  נהנה ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מחברֹו ּבית הּׂשֹוכר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכדין

ּבֹו ׁשּיׁש ּבזה.הניֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָָָ
.È אֹותן קנה לא ,ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

ּפרחּו ׁשּלא זמן ּכל הּׁשֹוב חכמים ּבעל ּגזרת זה ודבר . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
,לפיכ בּה. נגעּו הּבנים" על האם תּקח "לא ּומּׁשּום ְְִִִִֵַַַָָָָָֹהּוא,
הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו אפרֹוחים להקנֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרֹוצה
לחברֹו אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ויגּבהּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיפרחּו
ׁשהּמּטלטלין  ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגב על אֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּבקנין

ּבהן. ְִִֶָנקנין
.‡È ּכל לּטל יכֹול אינֹו מחברֹו, ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּלֹוקח

ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ׁשּיּולדּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּגֹוזלֹות
ליּׁשב  ּכדי מהן, מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל ׁשהחריב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָונמצא

הּׁשֹוב. ַָ
.·È מכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה

ּבריכה מּניח - האּמהֹות,[זוג]הּפרֹות ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ְִִִִִֵֶַַַָָָָ
הּבנֹות  ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ׁשּיצטּותּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכדי
ּכדי  בריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם,
הּנֹולד  וכל ׁשהֹולידּו. הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל  הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל בריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו אּלּו הרי .אּמהֹות, ֲִֵֵֶָ
.‚È זה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל מחברֹו, ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּלֹוקח

ליּׁשב  ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל ואיל מּכאן זה; ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחר
.הּכּורת  ֶֶַַ

.„È,חּלֹות ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש חּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּלֹוקח
להן  וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא .ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

.ÂËלקץ מחברֹו זיתים האילן [לקצץ]הּלֹוקח מן מּניח - ֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
גרּופּיֹות ׁשּתי לארץ טפחים]סמּו לקח [שני וקֹוצץ. , ְְְִֵֵֶַָָָָ

ׁשקמה מדברית]ּבתּולת טפחים,[תאנה ׁשלׁשה מגּביּה - ְְְְְִִִַַַָָָֹ
- האילנֹות ּובׁשאר טפחים. ׁשני ׁשקמה, ׁשל סּדן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָוקֹוצץ;
ּבדקלים  ּולמעלה. הּפקק מן ּובגפנים, ּבקנים וקֹוצץ. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָטפח,

ּומׁשרׁש חֹופר - מהשורש]ּובארזים ּגזעֹו[קוצץ ׁשאין לפי , ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ְִַמחליף.

ה'תשע"ד  אייר כ"א רביעי יום

כד  ¤¤ּפרק
ׁשלׁש‡. היּו אפילּו - ׂשדהּו ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹהּמֹוכר

לּלֹוקח  יׁש הרי - אילנֹות בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹנטיעֹות
ואפּלּו להן. הראּויה יׁשקרקע - נקצצּו אֹו האילנֹות, יבׁשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּביניהן  האילנֹות ּכל וקנה להן, הראּויה קרקע .לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּוביניהן,·. ּתחּתיהן, להן? הראּויה הּקרקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּמה

האֹורה מלא להן הפירות]וחּוצה הּמקֹום [מלקט וזה וסּלֹו. ְְְְֶֶֶַַָָָָֹ
לזרעֹו יכֹול מּׁשניהן אחד אין וסּלֹו, האֹורה מלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

חברֹו. מּדעת ֲִֵֶַַָאּלא
עֹומדין ‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ׁשּׁשֹופתין[רגלי]ּכמֹו [שמעמידים]ּכירה ְְְְִִִֵֶָָֹ
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מכּון  והּׁשליׁשי זה, ּכנגד זה ׁשנים הן ׁשהרי הּקדרה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן
ואילן  אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא, מהן; ּומרחק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻּביניהן

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ועד אּמֹות ְְְֵֵֵֶַַַַַָמארּבע
אילנֹות „. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא אבל ּומהיכן . ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

ּפחֹות  מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּבּצּורה עֹומדים היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עׂשרה ׁשׁש על יתר מרחקין אֹו אּמֹות, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמארּבע
ואחד  ׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
- ּביניהן הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
האילנֹות  את קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן יבׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּביניהם;
ׁשלׁשה‰. ׁשּקנה מי אם ּכל - קרקע לֹו ויׁש אילנֹות, ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

חטר והֹוציאּו ימעט [ענף]הגּדילּו ׁשּלא ּכדי אֹותֹו יקץ , ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ
הּׂשריגין וכל הּׂשדה. ּבעל על גפן]הּדר והאמירין [ענפי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

האילן] שבראש הּׁשרׁשין [ענפים מן ואפּלּו מהן, ְֲִִִִֵֶַַַָָהּיֹוצאין
קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ׁשל הן הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.Â;קרקע לֹו אין חברֹו, ׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּקֹונה
ׁשני  הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלפיכ

ואמירין  ׂשריגין והֹוציאּו יּמׁשכּוהאילנֹות, ׁשּמא יקץ, - ְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹ
לי  ויׁש לי, מכרּת אילנֹות 'ׁשלׁשה לּמֹוכר: ויאמר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹבארץ,

ְַַקרקע'.
.Ê מן העֹולה - מהן האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבעל  ׁשל הּוא הרי החּמה, ּפני הרֹואה והּוא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגזע,
ּפני  רֹואין ׁשאינן והן הּׁשרׁשים, מן והעֹולה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהאילנֹות;

הּׂשדה  ּבעל ׁשל הּוא הרי לבעל החּמה, אין - ּובדקלים . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשאין לפי  ּכלּום, העֹולה מן ּגזע.הּדקל להן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

.Á חצי לֹו יׁש זה הרי - האילנֹות את וׁשּיר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹוכר
לֹו אֹומר היה - ּבּקרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו ּכּלּה; ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהּקרקע

'אילנ 'עקר יׁשהּלֹוקח: ּבלבד, אילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
אֹומר  היה - קרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו להן; הראּויה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

.'ול אילנ 'עקר הּלֹוקח: ְֲִֵֵַַָָֹלֹו
.Ë לבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

להן  הראּויה קרקע את האילנֹות מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבאילנֹות, זה והחזיק לאחד, האילנֹות ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקרקע
הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ּבּקרקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ּבּקרקע ׁשהחזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה
.È ׂשדה נטל ואחד ּפרּדס, ׂשדה נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחין

הּלבן  ׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל יׁש - ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלבן
חלקּו; ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס, ׁשל האילנֹות לסֹוף ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמּוכֹות

ידּוע  ּדבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר לפרׁש צרי .ואין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
.‡È חּוץ' לֹו: ואמר ּדקלים, בּה והיּו לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר

הּדקל  אֹותֹו הּוא, ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם - ּפלֹוני' ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֻמּדקל
וכל  הּוא, רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלבּדֹו

ּכלּום  הּדקלים מן קנה לא - הּׁשאר .ׁשּכן ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
.·Èיׁש אם - האילנֹות' מן 'חּוץ לֹו: ואמר ׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ּבלבד, ּגפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר ּבלבד, ּדקלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבֹו
ּודקלים, ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן הּגפנים. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשּיר

אלא  ׁשּיר לא ּוגפנים, אילנֹות הּגפנים. אּלא ׁשּיר ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
מֹוכר, ׁשּכל אילנֹות; ׁשּיר ּודקלים, אילנֹות וכן ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאילנֹות.
ּדקל  ּכל אּלא ׁשּיר לא ׁשּיר, הּדקלים ואם מֹוכר. יפה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעין
ואם  לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר, ּבחבל; לֹו ׁשעֹולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגבֹוּה
העל  ׁשאין ּכל אּלא מהם ׁשּיר לא ׁשּׁשּיר, הּוא אילנֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשאר

הבהמה] העץ]ּכֹובׁשֹו[למשיכת את ׁשהעל [מכופף וכל ; ְְֶָָֹ
נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו,

.‚Èאפּלּו - 'ל מֹוכר אני ּודקלים 'קרקע לחברֹו: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר
הרי  דקלים, ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם ּדקלים, לֹו היּו ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹלא
אּלא  לֹוקח 'איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין הּמּקח; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנקנה
אני  ּבדקלים 'קרקע אמר: ואם ּדקלים'. ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָקרקע
מּקח  לאו, ואם קנה; דקלים, ׁשני בּה היּו אם - 'ל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָמֹוכר
אין  - ּדקלים' ׁשל 'קרקע לֹו: אמר ואם וחֹוזר. הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָטעּות
לדקלים  הראּויה קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון ׁשאין ּדקלים, .לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.„Èל 'קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר
והּוצין ּותמרין ּכל [לולבים]ּדקלים ׁשּקנה ּפי על ואף ;' ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

וכן  הן. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו,
לפני  הּנחּתי 'ולא לֹו: לכּתב צרי לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹהּמֹוכר

להסּתּלק ּכדי ּכלּום', זה הּדינין.ּבממּכר ּומן הּטענֹות מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
.ÂË והקניתי' לֹו: ׁשּכתב ּפי על אף - לחברֹו ּבית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

הּתהֹום  מּקרקע ל 'קנה לֹו: לכּתב צרי ורּומֹו', עמקֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל
רּו וכיון עד ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק הרקיע'; ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה והרּום, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהקנהּו
ׁשּבעמקים  הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ׁשהּוא ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק

הרקיע'וׁשּבאויר  רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
והּדּות הּבֹור קנה אבנים]- למּטה,[קיר הּקרקע ׁשּבעבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ׁשּבין ְְְְֲִִֵֶַַַַָוהּמחילֹות
.ÊË,'ׁשּלי העלי ֹונה ׁשּדיֹוטה מנת 'על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

נפלה, ואם מֹוציא. זיזין, ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו; זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּכׁשהיה  ּבֹונה ּגּבּה, על לבנֹות רצה ואם אֹותּה; ּובֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָחֹוזר

.מּקדם  ִֶֹ
.ÊÈקברֹו משפחתי]הּמֹוכר קברות קברֹו[בית ּדר אֹו , ְְִִֵֶֶַ

לקבר] מעמדֹו[המובילה מקֹום אֹו את , [שמנחמים ְֲַָ
ׁשם האבלים] וקֹוברין מׁשּפחה, ּבני ּבאין - הסּפדֹו ּבית אֹו ,ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה; ּפגם מּׁשּום ּכרהֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבעל
ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לּלֹוקח, ִֵֵֵֶַַַַֹּבֹו

ה'תשע"ד  אייר כ"ב חמישי יום

כה  ¤¤ּפרק
את ‡. מכר לא - ּתׁשמיׁשין לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר

ּפרׁש ּכן אם אּלא -הּתׁשמיׁשין, הּבית את הּמֹוכר ּכיצד? . ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁש הּיציע את מכר ׁשהיא לא ּפי על אף הּבית, ּבסביבֹות ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיציע  רחב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לתֹוכֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחה
ּבכלל  הּוא הרי מּזה, ּפחֹות אבל יתר; אֹו אּמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָארּבע
ּבארּבה  לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגב ׁשעל העלּיה וכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּבית.

הּבית. ּבכלל היא הרי הּבית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַּבמעזיבת
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ה'תשע"ד  אייר כ' שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי כ 'ֿ כ "א אייר 

כג  ¤¤ּפרק
ּבמּתנה,‡. ּבין ּבמכר, ּבין - לפרֹותיו הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה

ּבא  ׁשּלא ּדבר מקנה זה ואין מרע; ׁשכיב ּבמּתנת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
לּפרֹות  ּומּוקנה מצּוי הּגּוף ׁשהרי זה לעֹולם, למה הא . ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא - לחברֹו ׂשדה אֹו ּבית לׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹדֹומה?
הּגּוף. הנאת ֲֶַַָָאּלא

לזמן ·. ּבין לפרֹותיה, ׂשדה נתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
לֹוקח  ׁשל אֹו מֹוכר, ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין הּדין קצּוב, והּוא . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהמה  אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן נֹותן אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל, ידיו; למעׂשה עבד אֹו לולדֹותיה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנתֹו
לֹוקח ‚. ׁשל הּקנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס , עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמכר

אין  הּקנס, ּתפׂש אם קנה; לא לפיכ ספק, זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּידֹו .מֹוציאין ִִִָ

הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה, אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן, מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
לגּבי  - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות; מקֹום ׁשּיר הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹ

מׁשּיר  יפה ּבעין .עצמֹו, ְְְִֵַַַָָ
מכּורה,‰. זֹו הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

זמן  ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו, ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש
לבעליה  ּתחזר ּובּסֹוף .הּמכירה, ְְְִִֶַַַָָָֹ

.Â ק הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ּובין ּומה קצּוב, לזמן רקע ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
יכֹול  אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? אֹותּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמקנה

יהרס  ולא יבנה ולא הּקרקע, צּורת הּקֹונה לׁשּנֹות אבל ; ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹֹ
זמּנֹו ּבכל ועֹוׂשה הֹורס, אֹו ּבֹונה הּוא הרי - קצּוב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלזמן

לעֹולם. עֹולם קנין הּקֹונה ׁשעֹוׂשה ּכמֹו ְְְִֶֶֶַַַָָָהּקצּוב
.Ê ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּומה

ׁשּבארנּו? ּכמֹו קנה ׁשּלא לחברֹו ׂשדה ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר
זֹו ּבׂשדה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח אין - הּׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּמֹוכר
לבעל  ויׁש הּפרֹות, הֹוצאת ּבׁשעת אּלא להּכנס אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכלל
לפרֹותיה  ׂשדה הּמֹוכר אבל ּכחפצֹו; ּבּה להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה
הּלֹוקח, מּדעת אּלא ּבּה להּכנס יכֹול הּׂשדה ּבעל אין -ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּכחפצֹו. ּבּה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֶַַַָויׁש
.Á הּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה קֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּומה

לזרעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? זֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׂשדה
להֹובירּה אֹו ׁשּירצה, מין ּכל לנטעּה [להשאירה אֹו ְְְְִִִֶֶָָָָ

ׂשכירּות.במנוחה] ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכן, אינֹו - והּׂשֹוכר ;ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ
לאחרים  מקנה הּקֹונה, אבל להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָואין

ׁשּקנה. ֶָָָּכל
.Ë ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ,ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמֹוכר

יֹונים  מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מֹוכר ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹזה
לּכּו ׁשּיבֹוא ּדבׁש אֹו הּׁשֹובׁשּיּולדּו מֹוכר אּלא רת, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמים  אּמת ּכׂשֹוכר הּוא ׁשהרי לדבׁשּה; והּכּורת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלפרֹותיו
לֹו הקנה זה ּכ ּבּה; ּׁשּיצּוד מה ּבכל נהנה ׁשהּוא ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלחברֹו,

ּכּלן  ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ּכמי לפרֹותיו, זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשֹוב
ּבכל  נהנה ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו מחברֹו ּבית הּׂשֹוכר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכדין

ּבֹו ׁשּיׁש ּבזה.הניֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָָָ
.È אֹותן קנה לא ,ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

ּפרחּו ׁשּלא זמן ּכל הּׁשֹוב חכמים ּבעל ּגזרת זה ודבר . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
,לפיכ בּה. נגעּו הּבנים" על האם תּקח "לא ּומּׁשּום ְְִִִִֵַַַָָָָָֹהּוא,
הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו אפרֹוחים להקנֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרֹוצה
לחברֹו אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ויגּבהּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיפרחּו
ׁשהּמּטלטלין  ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגב על אֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּבקנין

ּבהן. ְִִֶָנקנין
.‡È ּכל לּטל יכֹול אינֹו מחברֹו, ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּלֹוקח

ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ׁשּיּולדּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּגֹוזלֹות
ליּׁשב  ּכדי מהן, מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל ׁשהחריב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָונמצא

הּׁשֹוב. ַָ
.·È מכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה

ּבריכה מּניח - האּמהֹות,[זוג]הּפרֹות ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ְִִִִִֵֶַַַָָָָ
הּבנֹות  ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ׁשּיצטּותּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכדי
ּכדי  בריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם,
הּנֹולד  וכל ׁשהֹולידּו. הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל  הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל בריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו אּלּו הרי .אּמהֹות, ֲִֵֵֶָ
.‚È זה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל מחברֹו, ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּלֹוקח

ליּׁשב  ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל ואיל מּכאן זה; ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחר
.הּכּורת  ֶֶַַ

.„È,חּלֹות ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש חּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּלֹוקח
להן  וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא .ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

.ÂËלקץ מחברֹו זיתים האילן [לקצץ]הּלֹוקח מן מּניח - ֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
גרּופּיֹות ׁשּתי לארץ טפחים]סמּו לקח [שני וקֹוצץ. , ְְְִֵֵֶַָָָָ

ׁשקמה מדברית]ּבתּולת טפחים,[תאנה ׁשלׁשה מגּביּה - ְְְְְִִִַַַָָָֹ
- האילנֹות ּובׁשאר טפחים. ׁשני ׁשקמה, ׁשל סּדן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָוקֹוצץ;
ּבדקלים  ּולמעלה. הּפקק מן ּובגפנים, ּבקנים וקֹוצץ. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָטפח,

ּומׁשרׁש חֹופר - מהשורש]ּובארזים ּגזעֹו[קוצץ ׁשאין לפי , ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ְִַמחליף.

ה'תשע"ד  אייר כ"א רביעי יום

כד  ¤¤ּפרק
ׁשלׁש‡. היּו אפילּו - ׂשדהּו ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹהּמֹוכר

לּלֹוקח  יׁש הרי - אילנֹות בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹנטיעֹות
ואפּלּו להן. הראּויה יׁשקרקע - נקצצּו אֹו האילנֹות, יבׁשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּביניהן  האילנֹות ּכל וקנה להן, הראּויה קרקע .לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּוביניהן,·. ּתחּתיהן, להן? הראּויה הּקרקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּמה

האֹורה מלא להן הפירות]וחּוצה הּמקֹום [מלקט וזה וסּלֹו. ְְְְֶֶֶַַָָָָֹ
לזרעֹו יכֹול מּׁשניהן אחד אין וסּלֹו, האֹורה מלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

חברֹו. מּדעת ֲִֵֶַַָאּלא
עֹומדין ‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה

ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ׁשּׁשֹופתין[רגלי]ּכמֹו [שמעמידים]ּכירה ְְְְִִִֵֶָָֹ
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מכּון  והּׁשליׁשי זה, ּכנגד זה ׁשנים הן ׁשהרי הּקדרה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן
ואילן  אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא, מהן; ּומרחק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻּביניהן

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ועד אּמֹות ְְְֵֵֵֶַַַַַָמארּבע
אילנֹות „. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא אבל ּומהיכן . ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

ּפחֹות  מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּבּצּורה עֹומדים היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עׂשרה ׁשׁש על יתר מרחקין אֹו אּמֹות, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמארּבע
ואחד  ׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
- ּביניהן הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
האילנֹות  את קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן יבׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּביניהם;
ׁשלׁשה‰. ׁשּקנה מי אם ּכל - קרקע לֹו ויׁש אילנֹות, ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

חטר והֹוציאּו ימעט [ענף]הגּדילּו ׁשּלא ּכדי אֹותֹו יקץ , ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ
הּׂשריגין וכל הּׂשדה. ּבעל על גפן]הּדר והאמירין [ענפי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

האילן] שבראש הּׁשרׁשין [ענפים מן ואפּלּו מהן, ְֲִִִִֵֶַַַָָהּיֹוצאין
קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ׁשל הן הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.Â;קרקע לֹו אין חברֹו, ׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּקֹונה
ׁשני  הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלפיכ

ואמירין  ׂשריגין והֹוציאּו יּמׁשכּוהאילנֹות, ׁשּמא יקץ, - ְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָֹ
לי  ויׁש לי, מכרּת אילנֹות 'ׁשלׁשה לּמֹוכר: ויאמר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹבארץ,

ְַַקרקע'.
.Ê מן העֹולה - מהן האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבעל  ׁשל הּוא הרי החּמה, ּפני הרֹואה והּוא ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגזע,
ּפני  רֹואין ׁשאינן והן הּׁשרׁשים, מן והעֹולה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהאילנֹות;

הּׂשדה  ּבעל ׁשל הּוא הרי לבעל החּמה, אין - ּובדקלים . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשאין לפי  ּכלּום, העֹולה מן ּגזע.הּדקל להן ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

.Á חצי לֹו יׁש זה הרי - האילנֹות את וׁשּיר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹוכר
לֹו אֹומר היה - ּבּקרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו ּכּלּה; ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהּקרקע

'אילנ 'עקר יׁשהּלֹוקח: ּבלבד, אילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
אֹומר  היה - קרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו להן; הראּויה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

.'ול אילנ 'עקר הּלֹוקח: ְֲִֵֵַַָָֹלֹו
.Ë לבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

להן  הראּויה קרקע את האילנֹות מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבאילנֹות, זה והחזיק לאחד, האילנֹות ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקרקע
הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ּבּקרקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ּבּקרקע ׁשהחזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה
.È ׂשדה נטל ואחד ּפרּדס, ׂשדה נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחין

הּלבן  ׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל יׁש - ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלבן
חלקּו; ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס, ׁשל האילנֹות לסֹוף ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמּוכֹות

ידּוע  ּדבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר לפרׁש צרי .ואין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
.‡È חּוץ' לֹו: ואמר ּדקלים, בּה והיּו לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר

הּדקל  אֹותֹו הּוא, ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם - ּפלֹוני' ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֻמּדקל
וכל  הּוא, רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלבּדֹו

ּכלּום  הּדקלים מן קנה לא - הּׁשאר .ׁשּכן ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
.·Èיׁש אם - האילנֹות' מן 'חּוץ לֹו: ואמר ׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ּבלבד, ּגפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר ּבלבד, ּדקלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבֹו
ּודקלים, ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן הּגפנים. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשּיר

אלא  ׁשּיר לא ּוגפנים, אילנֹות הּגפנים. אּלא ׁשּיר ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
מֹוכר, ׁשּכל אילנֹות; ׁשּיר ּודקלים, אילנֹות וכן ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאילנֹות.
ּדקל  ּכל אּלא ׁשּיר לא ׁשּיר, הּדקלים ואם מֹוכר. יפה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעין
ואם  לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר, ּבחבל; לֹו ׁשעֹולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגבֹוּה
העל  ׁשאין ּכל אּלא מהם ׁשּיר לא ׁשּׁשּיר, הּוא אילנֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשאר

הבהמה] העץ]ּכֹובׁשֹו[למשיכת את ׁשהעל [מכופף וכל ; ְְֶָָֹ
נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו,

.‚Èאפּלּו - 'ל מֹוכר אני ּודקלים 'קרקע לחברֹו: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר
הרי  דקלים, ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם ּדקלים, לֹו היּו ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹלא
אּלא  לֹוקח 'איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין הּמּקח; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנקנה
אני  ּבדקלים 'קרקע אמר: ואם ּדקלים'. ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָקרקע
מּקח  לאו, ואם קנה; דקלים, ׁשני בּה היּו אם - 'ל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָמֹוכר
אין  - ּדקלים' ׁשל 'קרקע לֹו: אמר ואם וחֹוזר. הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָטעּות
לדקלים  הראּויה קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון ׁשאין ּדקלים, .לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.„Èל 'קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר
והּוצין ּותמרין ּכל [לולבים]ּדקלים ׁשּקנה ּפי על ואף ;' ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

וכן  הן. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו,
לפני  הּנחּתי 'ולא לֹו: לכּתב צרי לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹהּמֹוכר

להסּתּלק ּכדי ּכלּום', זה הּדינין.ּבממּכר ּומן הּטענֹות מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
.ÂË והקניתי' לֹו: ׁשּכתב ּפי על אף - לחברֹו ּבית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

הּתהֹום  מּקרקע ל 'קנה לֹו: לכּתב צרי ורּומֹו', עמקֹו ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל
רּו וכיון עד ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק הרקיע'; ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה והרּום, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהקנהּו
ׁשּבעמקים  הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ׁשהּוא ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק

הרקיע'וׁשּבאויר  רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
והּדּות הּבֹור קנה אבנים]- למּטה,[קיר הּקרקע ׁשּבעבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ׁשּבין ְְְְֲִִֵֶַַַַָוהּמחילֹות
.ÊË,'ׁשּלי העלי ֹונה ׁשּדיֹוטה מנת 'על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

נפלה, ואם מֹוציא. זיזין, ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו; זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּכׁשהיה  ּבֹונה ּגּבּה, על לבנֹות רצה ואם אֹותּה; ּובֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָחֹוזר

.מּקדם  ִֶֹ
.ÊÈקברֹו משפחתי]הּמֹוכר קברות קברֹו[בית ּדר אֹו , ְְִִֵֶֶַ

לקבר] מעמדֹו[המובילה מקֹום אֹו את , [שמנחמים ְֲַָ
ׁשם האבלים] וקֹוברין מׁשּפחה, ּבני ּבאין - הסּפדֹו ּבית אֹו ,ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה; ּפגם מּׁשּום ּכרהֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבעל
ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לּלֹוקח, ִֵֵֵֶַַַַֹּבֹו

ה'תשע"ד  אייר כ"ב חמישי יום

כה  ¤¤ּפרק
את ‡. מכר לא - ּתׁשמיׁשין לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר

ּפרׁש ּכן אם אּלא -הּתׁשמיׁשין, הּבית את הּמֹוכר ּכיצד? . ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁש הּיציע את מכר ׁשהיא לא ּפי על אף הּבית, ּבסביבֹות ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיציע  רחב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לתֹוכֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחה
ּבכלל  הּוא הרי מּזה, ּפחֹות אבל יתר; אֹו אּמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָארּבע
ּבארּבה  לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגב ׁשעל העלּיה וכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּבית.

הּבית. ּבכלל היא הרי הּבית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַּבמעזיבת
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מּמּנּו·. ׁשּלפנים החדר את מכר לא - הּבית את ,הּמֹוכר ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבזמן  הּגג, את ולא החיצֹונים; מצרים לֹו ׁשּמסר ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹאף
אּמֹות; ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים עׂשרה מעקה לֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁש

הּדּות את ולא ּבּקרקע, החפּור הּבֹור את אבנים]ולא [קיר ְְְֶֶֶַַַַַָֹֹ
ּכמֹו והרּום, העמק לֹו ׁשּמכר ּפי על אף ּבּבֹור, ְְִֶֶַַַַַָָָָֹהּבנּוי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
להּכנס ‚. ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי

ׁשּׁשּיר  ּדּות אֹו זה מֹוכר.לבֹור יפה ּבעין הּמֹוכר, ׁשּכל ; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּדּות' אֹו הּבֹור מן חּוץ הּבית, ל 'מכרּתי לֹו: אמר ְְְִִִִַַַַַַָָואם
ּבלבד  ּדּות אֹו ּבֹור הּמֹוכר וכן .ּדר לֹו לקנֹות צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּביתֹו ּבתֹו נכנס אּלא ,ּדר לֹו לקנֹות צרי הּלֹוקח אין -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּוממּלא. הּבֹור עד מֹוכר ְֵֵֶַַַׁשל
אֹו„. לׁשנים, ׁשניהם מכר - מּזה לפנים זה בּתים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשני

ׁשניהם צרינתן ואין זה; על זה ּדר להן אין לׁשנים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
את  מכר אם אבל הּפנימי. ּומכר החיצֹון נתן אם ְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלֹומר
ּבעין  הּנֹותן, ׁשּכל ;ּדר לֹו יׁש - הּפנימי את ונתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחיצֹון

הּמֹוכר  מן יתר נֹותן, .יפה ִֵֵֵַָָָ
הּכירים ‰. ואת הּתּנּור, את מכר - הּבית את ואת הּמֹוכר , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּנגר  ואת הּדלת, ואת ּבטיט, המחּברים הּפתחים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמלּבנֹות
את [בריח] ּומכר הּמפּתח. את לא אבל הּמנעּול; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּקבּועה המטּולטלת.[-בקרקע]הּמכּתׁשת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האצטרּביל את הריחיים]ּומכר הּכלי [בסיס את לא אבל , ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ

קפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו יֹורד ולא [סל]ׁשהּקמח עץ. ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
מלּבנ ֹות את  של]מכר עץ הּמּטה,[רגלי]ּכרעי[חתיכות ְְְִֵֶַַַַָָ

ּבטיט, מחּברין ׁשהן ּפי על אף החּלֹונֹות, מלּבנֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֻולא
מה  וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ּובזמן לנֹואי. ׁשהן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּפני

מכּורין. ּכּלן הרי ְְֲִֵֶָֻּׁשּבתֹוכֹו',
.Âׁשיחין ּבֹורֹות מכר - החצר את וצר]הּמֹוכר ארוך [בור ִִֵֵֶֶַַָָ

בתקרה]ּומערֹות מכוסה הּבּתים ׁשּבתֹוכּה,[בור וכל ְְְִֶַָָָָ
החֹול ּבהן ׁשּיׁש ּובּתים והּפנימּיים, [לתעשיית החיצֹונים ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּפתּוחֹות הזכוכית] ׁשאינן אבל לתֹוכּה; הּפתּוחֹות והחנּיֹות ,ְְְְֲֲֵֶַַָָָֻ
רב  אם - ּולכאן לכאן ּפתּוחֹות היּו עּמּה. נמּכרֹות אין ְְְְִִִֵָָָָָָֹלּה,
נמּכרֹות  אין לאו, ואם עּמּה; נמּכרֹות לתֹוכּה, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּתׁשמיׁשן
ׁשאמר: ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּמּטלטלין את מכר ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה.
ּובין  ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻ'היא

ׁשּבתֹוכּה. הּבד ּבית את ולא הּמרחץ את מכר לא ,ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכ
.Ê הּבנּויה הּגדֹולה האבן את מכר - הּבד ּבית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוכר

הּכלֹונסֹות ואת הּזיתים, עליה ׁשּטֹוחנין [עמודים]ּבארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
היקבים, ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ׁשּסֹומכין ארז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
הּמפרכֹות; והם הּכתּוׁשין הּזיתים ּבהן ׁשּנֹותנין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָואת
'הּוא  ׁשאמר: ּובזמן העליֹונה. הרחים את מכר לא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
לא  ,ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻוכל
הּגלּגל, את ולא הּזיתים, ּבהן ׁשּמכּבׁשין הּכֹובׁשין את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמכר

הּמרצּופין את ולא הּׂשּקין, את ולא הּקֹורה, את [שקי ולא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
.עור]

.Á קנה ,'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל הּבד 'ּבית לֹו: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאמר
אֹוּכּלן  הּזיתים ּבהן ׁשּׁשֹוטחים חנּיֹות לּה חּוצה היּו . ְֲִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ואם  הּכל; קנה ׁשּלהן, הּמצרים לֹו מצר אם - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּׂשמׂשמין
ּׁשּבתֹוכֹו. מה אּלא קנה לא ְֶֶַָָָָֹלאו,

.Ë ׁשּיֹוׁשבין הּנסרים ּבית את מכר - הּמרחץ את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
ּבהן  ׁשּנֹוטלין היקמים ּבית ואת ערּמים, ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעליהן

הּספסלין  ּבית ואת הּמרחץ הּמים, ּבחצר עליהן ׁשּיֹוׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הּוילאֹות ּבית ואת לבּוׁשים, ׁשּמסּתּפגין [מגבות]ּכׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

היקמים  את ולא עצמן, הּנסרים את מכר לא אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבהן.
עצמן. הּוילאֹות את ולא עצמן, הּספסלין את ולא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעצמן,
מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻּובזמן
מים  לֹו המסּפקֹות הּברכֹות את מכר לא ,ּכ ּובין ּכ ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּכּנּוס  ּבית את ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבין
'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל 'מרחץ לֹו: אמר ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצים.

לֹו. חּוצה ׁשהן ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הם הרי -ְֲִִֵֵֵֶַַָָֻ

ה'תשע"ד  אייר כ"ג שישי יום

כו  ¤¤ּפרק
ּומערֹות ‡. וׁשיחין ּבֹורֹות ּבּתים מכר - העיר את ְְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר

הּׁשלהין ּובית הּבּדין ּובית וׁשֹובכֹות [גינות]ּומרחצאֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
החרׁשין ואת לּה, והּסמּוכין לּה,[יערות]ׁשּלּה הּמקצין ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֻ

הּביברין ואת לּה, הּידּועֹות הּׂשדֹות חיות]ואת חּיה [גן ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּפניהן ודגים שלהם]עֹופֹות ּפי [שהפתח על אף ּכנגדּה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

הּמּטלטלין  את מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהן
אני  ּׁשּבתֹוכּה מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.

ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ,'ל לא מֹוכר מכר לא , ְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ׁשיריה לעיר]את שייכותן ברור שלא שדות את [חלקי ולא , ְְֶֶֶָָֹ

סמוכים]ּבנֹותיה הּמקצין [כפרים החרׁשין את ולא , ְְְֳִִֶֶֶַָָֹֻ
את [רחוקים] ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה,

ודגים  ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחלק
ּכנגדּה. ּפניהם ְְְֵֵֶֶֶָׁשאין

לגדר ·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
לצרּכּה; ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי  הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה  את ּומכר לצרּכן. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את  ּומכר להּקצר. ׁשהּגיעה ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהמחּברת
ּפי  על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמחיצת

הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים; עבים ׁשּלּה [סוכת ׁשהּקנים ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
קבּועה.השומרים] ׁשאינּה ּפי על ואף ּבטיט, ְְְֲִִֵֶַַָָָָהעׂשּויה

אף  הּׁשקמה, ּבתּולת ואת מרּכב, ׁשאינֹו החרּוב את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּומכר
לא  אבל ׁשּבּה. הּדקלים ּכל את ּומכר עבים; ׁשהן ּפי ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעל
האבנים  את ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמכר
מּוכנֹות  ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
הּגפנים, ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ,ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלכ
את  ולא ,לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאף
צריכה  ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּתבּואה
ּכּלן  הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
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.‚ּכ ּובין ּכ ׁשהיא ּובין הּקנים מחיצת את מכר לא , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ולא  ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹּבית
עצמּה, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבׂשמים ׁשל קטּנה ערּוגה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר
הּׁשֹומרה  את ולא ּפלֹוני', ׁשל ורד 'ּבי לּה ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכגֹון
ולא  ּבארץ; קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל הּסּדן את ולא הּמרּכב, החרּוב את ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמכר
ולא  הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ּדּקים; ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהן

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,הּׁשֹוב ְֲִִֵֵֵֵֶַָאת
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו הּׁשֹוב אֹו הּגת אֹו הּבֹור אֹותֹו ְְֲִֶַַַַַָעד
לּקח  צרי אינֹו מאּלּו', 'חּוץ לֹו: ואמר ּפרׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּׂשדה;

ּדר .לֹו ֶֶ
לּלֹוקח ‰. ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

מּתנה  הּנֹותן אבל אּלּו. את אּלא לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפרׁש
ּבבית  ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבׂשדה, ּבין ּכּלן, את קנה -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּכל  המקּבל קנה - קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבד.

ׁשּיפרׁש עד לּה, .המחּבר ְְֵֶַַָָָֻ
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה ּבּׂשדה, החזיק - הּגר ּבנכסי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמחזיק
ּכּלן  את הקּדיׁש הּׂשדה, .את ְִִֶֶֶַָָֻ

.Ê ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח, ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות מעני  ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, נים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו. ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג  על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ .ׁשהּמֹוכר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּקֹורין  אֹו לבּדֹו, לּבית אּלא 'ּבית' קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הֹולכין  - ּגּביו ׁשעל ּולכל ׁשּסביבֹותיו ּולכל לּבית ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ'ּבית'
ׂשדה, אֹו חצר, ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. אנׁשי לׁשֹון ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאחר
הערּוכֹות  הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - מּטלטלין אֹו עיר, ְְְֲִִִִֵַַַַַָֹאֹו

הּכל. ְִַֹּבפי
.Á אחר הֹולכין ּומּתן: מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול עּקר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה

הּמקֹום  ּבאֹותֹו אדם ּבני מקֹום לׁשֹון אבל הּמנהג. ואחר , ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּקֹורין  יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא ידּוע, מנהג ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשאין
ּבפרקים  חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוׂשים - ּכ ׁשּקֹורין ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָּכ

ֵאּלּו.

ה'תשע"ד  אייר כ"ד קודש שבת יום

כז  ¤¤ּפרק
ואת ‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר

ואת  אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנין
עליה  ויֹורדין לּספינה ּבהם ׁשעֹולין והאסּכלה ואת הּכבׁש , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

והיא  הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה. הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
ּבּה ׁשהֹולכין הּקטּנה לּיּבׁשה;הּספינה הּקרֹובים הּמים על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹולא
ּבהן, העֹוׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; את ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמּלחים

הּמרצּופין את הסחורה]ולא הּסחֹורה [שקי את ולא , ְְְְִֶֶַַַָֹֹ

הרי  ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.
מכּורין. ְִָֻּכּלן

ׁשאינן ·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר  הּקרֹון. את מכר לא הּפרדֹות, את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות

הּצמד השור]את שבצוואר הּבקר;[העול את מכר לא , ֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּקֹורין  ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, את מכר לא הּבקר, את ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמכר

'ּבקר'. לּצמד ְִֶֶַָָָָמקצתם
לא ‚. הּפרה, את מכר הּפרה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר

את  מכר הּבקר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
העגלה  את מכר לא אּלּוהּבקר, ּבכל ראיה הּדמים ואין . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים
החמֹור „. את הּמֹוכר הּמרּדעתוכן את מכר ואת [כר]- ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

הּׂשק, את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על אף ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהאּכף,
הּממּכר. ּבׁשעת עליו היּו אפּלּו הּנׁשים, מרּכבת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ראי ‰. הּדמים נֹוטה,ואין ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם - ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ואם  ולֹוקח; מֹוכר ּכל ּכדין מּקח ּבּטּול אֹו אֹוניה לֹו ְְְִִִִֵֵֵַָָָָיׁש
מּתנה  ׁשּזֹו הּמּקח, ּבטל לא טֹועה, הּדעת ׁשאין ּבכדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה

ׂשּקים  ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין לֹו, ּכּיֹוצא נתן ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין אין ְְִִִִֵֶַָָָָּבזה,

.Âּכלים מכר - הּׁשפחה את אפּלּו[בגדים]הּמֹוכר ׁשעליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנזמים, את ולא הּׁשירים, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהן
אמר  ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות את ולא הּטּבעֹות, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
ּפי  על אף - 'ל מֹוכר אני ּׁשעליה מה וכל 'ׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלֹו:

מכּורין. ּכּלן הרי מנה, מאה ׁשל ּכלים עליה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּיׁש
.Ê ּפרה' ,'ל מֹוכר אני מעּברת 'ׁשפחה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאֹומר

הּולד  את מכר - 'ל מֹוכר אני אני מעּברת מניקה 'ׁשפחה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּולד; את מכר לא - 'ל מֹוכר אני מניקה 'ּפרה ,'ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמֹוכר
אדם  ׁשאין הּסיח, את מכר - 'ל מֹוכר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמֹור

לחלבּה. חמֹורה ֲֲֶַָָָקֹונה
.Á זה חמֹור 'ראׁש אֹו זה', עבד 'ראׁש לחברֹו: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָֹֹהאֹומר

אבר  ּבכל הּדין וכן חציֹו; מכר זה הרי - 'ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמכּור
חמֹור  'יד אֹו זה', עבד 'יד לֹו: אמר ּבֹו. ּתלּויה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמה
ׁשאין  אבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם; מׁשּמנין - 'ל מכּור ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
'ל מֹוכר אני זֹו ּפרה 'ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ּתלּויה ְְְֲִֵַַָָָָָָֹהּנׁשמה

הרא  אּלא מכר לא ּתמיד - נמּכר ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד, ׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
.ּבּמטּבחים  ְִִַַָ

.Ë;הרגלים את מכר לא ּגּסה, ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
לא  הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹמכר
אבל  הּקנה. את מכר לא הּכבד, את מכר הּכבד; את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמכר
מכר  הרגלים; את מכר הראׁש, את מכר - ּדּקה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבבהמה
את  מכר הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאת

הּקנה  את מכר לא הּכבד, את מכר .הּכבד; ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
.È מימיו את מכר לא הּבֹור, את מכר הּמֹוכר אׁשּפה, מכר ; ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מכר  ,ׁשֹוב מכר הּדבֹורים; את מכר ּכּורת, מכר זבלּה. ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
הּיֹונים. ִֶַאת

.‡Èמעיני ילּוז ׁשהּוא אל - אּלּו ּבדברים הּגדֹול העּקר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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מּמּנּו·. ׁשּלפנים החדר את מכר לא - הּבית את ,הּמֹוכר ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבזמן  הּגג, את ולא החיצֹונים; מצרים לֹו ׁשּמסר ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹאף
אּמֹות; ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים עׂשרה מעקה לֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁש

הּדּות את ולא ּבּקרקע, החפּור הּבֹור את אבנים]ולא [קיר ְְְֶֶֶַַַַַָֹֹ
ּכמֹו והרּום, העמק לֹו ׁשּמכר ּפי על אף ּבּבֹור, ְְִֶֶַַַַַָָָָֹהּבנּוי

ְֵֶַׁשּבארנּו.
להּכנס ‚. ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי

ׁשּׁשּיר  ּדּות אֹו זה מֹוכר.לבֹור יפה ּבעין הּמֹוכר, ׁשּכל ; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּדּות' אֹו הּבֹור מן חּוץ הּבית, ל 'מכרּתי לֹו: אמר ְְְִִִִַַַַַַָָואם
ּבלבד  ּדּות אֹו ּבֹור הּמֹוכר וכן .ּדר לֹו לקנֹות צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּביתֹו ּבתֹו נכנס אּלא ,ּדר לֹו לקנֹות צרי הּלֹוקח אין -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּוממּלא. הּבֹור עד מֹוכר ְֵֵֶַַַׁשל
אֹו„. לׁשנים, ׁשניהם מכר - מּזה לפנים זה בּתים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשני

ׁשניהם צרינתן ואין זה; על זה ּדר להן אין לׁשנים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
את  מכר אם אבל הּפנימי. ּומכר החיצֹון נתן אם ְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָלֹומר
ּבעין  הּנֹותן, ׁשּכל ;ּדר לֹו יׁש - הּפנימי את ונתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחיצֹון

הּמֹוכר  מן יתר נֹותן, .יפה ִֵֵֵַָָָ
הּכירים ‰. ואת הּתּנּור, את מכר - הּבית את ואת הּמֹוכר , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּנגר  ואת הּדלת, ואת ּבטיט, המחּברים הּפתחים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמלּבנֹות
את [בריח] ּומכר הּמפּתח. את לא אבל הּמנעּול; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּקבּועה המטּולטלת.[-בקרקע]הּמכּתׁשת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האצטרּביל את הריחיים]ּומכר הּכלי [בסיס את לא אבל , ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ

קפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו יֹורד ולא [סל]ׁשהּקמח עץ. ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
מלּבנ ֹות את  של]מכר עץ הּמּטה,[רגלי]ּכרעי[חתיכות ְְְִֵֶַַַַָָ

ּבטיט, מחּברין ׁשהן ּפי על אף החּלֹונֹות, מלּבנֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֻולא
מה  וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ּובזמן לנֹואי. ׁשהן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּפני

מכּורין. ּכּלן הרי ְְֲִֵֶָֻּׁשּבתֹוכֹו',
.Âׁשיחין ּבֹורֹות מכר - החצר את וצר]הּמֹוכר ארוך [בור ִִֵֵֶֶַַָָ

בתקרה]ּומערֹות מכוסה הּבּתים ׁשּבתֹוכּה,[בור וכל ְְְִֶַָָָָ
החֹול ּבהן ׁשּיׁש ּובּתים והּפנימּיים, [לתעשיית החיצֹונים ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּפתּוחֹות הזכוכית] ׁשאינן אבל לתֹוכּה; הּפתּוחֹות והחנּיֹות ,ְְְְֲֲֵֶַַָָָֻ
רב  אם - ּולכאן לכאן ּפתּוחֹות היּו עּמּה. נמּכרֹות אין ְְְְִִִֵָָָָָָֹלּה,
נמּכרֹות  אין לאו, ואם עּמּה; נמּכרֹות לתֹוכּה, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּתׁשמיׁשן
ׁשאמר: ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּמּטלטלין את מכר ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה.
ּובין  ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻ'היא

ׁשּבתֹוכּה. הּבד ּבית את ולא הּמרחץ את מכר לא ,ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכ
.Ê הּבנּויה הּגדֹולה האבן את מכר - הּבד ּבית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוכר

הּכלֹונסֹות ואת הּזיתים, עליה ׁשּטֹוחנין [עמודים]ּבארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
היקבים, ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ׁשּסֹומכין ארז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
הּמפרכֹות; והם הּכתּוׁשין הּזיתים ּבהן ׁשּנֹותנין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָואת
'הּוא  ׁשאמר: ּובזמן העליֹונה. הרחים את מכר לא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
לא  ,ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֻוכל
הּגלּגל, את ולא הּזיתים, ּבהן ׁשּמכּבׁשין הּכֹובׁשין את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמכר

הּמרצּופין את ולא הּׂשּקין, את ולא הּקֹורה, את [שקי ולא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
.עור]

.Á קנה ,'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל הּבד 'ּבית לֹו: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאמר
אֹוּכּלן  הּזיתים ּבהן ׁשּׁשֹוטחים חנּיֹות לּה חּוצה היּו . ְֲִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ואם  הּכל; קנה ׁשּלהן, הּמצרים לֹו מצר אם - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּׂשמׂשמין
ּׁשּבתֹוכֹו. מה אּלא קנה לא ְֶֶַָָָָֹלאו,

.Ë ׁשּיֹוׁשבין הּנסרים ּבית את מכר - הּמרחץ את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
ּבהן  ׁשּנֹוטלין היקמים ּבית ואת ערּמים, ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעליהן

הּספסלין  ּבית ואת הּמרחץ הּמים, ּבחצר עליהן ׁשּיֹוׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הּוילאֹות ּבית ואת לבּוׁשים, ׁשּמסּתּפגין [מגבות]ּכׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

היקמים  את ולא עצמן, הּנסרים את מכר לא אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבהן.
עצמן. הּוילאֹות את ולא עצמן, הּספסלין את ולא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעצמן,
מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻּובזמן
מים  לֹו המסּפקֹות הּברכֹות את מכר לא ,ּכ ּובין ּכ ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּכּנּוס  ּבית את ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבין
'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל 'מרחץ לֹו: אמר ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצים.

לֹו. חּוצה ׁשהן ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הם הרי -ְֲִִֵֵֵֶַַָָֻ

ה'תשע"ד  אייר כ"ג שישי יום

כו  ¤¤ּפרק
ּומערֹות ‡. וׁשיחין ּבֹורֹות ּבּתים מכר - העיר את ְְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר

הּׁשלהין ּובית הּבּדין ּובית וׁשֹובכֹות [גינות]ּומרחצאֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
החרׁשין ואת לּה, והּסמּוכין לּה,[יערות]ׁשּלּה הּמקצין ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֻ

הּביברין ואת לּה, הּידּועֹות הּׂשדֹות חיות]ואת חּיה [גן ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּפניהן ודגים שלהם]עֹופֹות ּפי [שהפתח על אף ּכנגדּה, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

הּמּטלטלין  את מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהן
אני  ּׁשּבתֹוכּה מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.

ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ,'ל לא מֹוכר מכר לא , ְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ׁשיריה לעיר]את שייכותן ברור שלא שדות את [חלקי ולא , ְְֶֶֶָָֹ

סמוכים]ּבנֹותיה הּמקצין [כפרים החרׁשין את ולא , ְְְֳִִֶֶֶַָָֹֻ
את [רחוקים] ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה,

ודגים  ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחלק
ּכנגדּה. ּפניהם ְְְֵֵֶֶֶָׁשאין

לגדר ·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
לצרּכּה; ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי  הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה  את ּומכר לצרּכן. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את  ּומכר להּקצר. ׁשהּגיעה ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהמחּברת
ּפי  על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמחיצת

הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים; עבים ׁשּלּה [סוכת ׁשהּקנים ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
קבּועה.השומרים] ׁשאינּה ּפי על ואף ּבטיט, ְְְֲִִֵֶַַָָָָהעׂשּויה

אף  הּׁשקמה, ּבתּולת ואת מרּכב, ׁשאינֹו החרּוב את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּומכר
לא  אבל ׁשּבּה. הּדקלים ּכל את ּומכר עבים; ׁשהן ּפי ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעל
האבנים  את ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמכר
מּוכנֹות  ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשאינן
הּגפנים, ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ,ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלכ
את  ולא ,לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻאף
צריכה  ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּתבּואה
ּכּלן  הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
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.‚ּכ ּובין ּכ ׁשהיא ּובין הּקנים מחיצת את מכר לא , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ולא  ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹּבית
עצמּה, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבׂשמים ׁשל קטּנה ערּוגה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר
הּׁשֹומרה  את ולא ּפלֹוני', ׁשל ורד 'ּבי לּה ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכגֹון
ולא  ּבארץ; קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל הּסּדן את ולא הּמרּכב, החרּוב את ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמכר
ולא  הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ּדּקים; ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהן

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,הּׁשֹוב ְֲִִֵֵֵֵֶַָאת
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו הּׁשֹוב אֹו הּגת אֹו הּבֹור אֹותֹו ְְֲִֶַַַַַָעד
לּקח  צרי אינֹו מאּלּו', 'חּוץ לֹו: ואמר ּפרׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּׂשדה;

ּדר .לֹו ֶֶ
לּלֹוקח ‰. ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

מּתנה  הּנֹותן אבל אּלּו. את אּלא לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפרׁש
ּבבית  ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבׂשדה, ּבין ּכּלן, את קנה -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּכל  המקּבל קנה - קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבד.

ׁשּיפרׁש עד לּה, .המחּבר ְְֵֶַַָָָֻ
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה ּבּׂשדה, החזיק - הּגר ּבנכסי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמחזיק
ּכּלן  את הקּדיׁש הּׂשדה, .את ְִִֶֶֶַָָֻ

.Ê ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח, ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות מעני  ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, נים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו. ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג  על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ .ׁשהּמֹוכר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּקֹורין  אֹו לבּדֹו, לּבית אּלא 'ּבית' קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הֹולכין  - ּגּביו ׁשעל ּולכל ׁשּסביבֹותיו ּולכל לּבית ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ'ּבית'
ׂשדה, אֹו חצר, ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. אנׁשי לׁשֹון ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאחר
הערּוכֹות  הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - מּטלטלין אֹו עיר, ְְְֲִִִִֵַַַַַָֹאֹו

הּכל. ְִַֹּבפי
.Á אחר הֹולכין ּומּתן: מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול עּקר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה

הּמקֹום  ּבאֹותֹו אדם ּבני מקֹום לׁשֹון אבל הּמנהג. ואחר , ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּקֹורין  יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא ידּוע, מנהג ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשאין
ּבפרקים  חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוׂשים - ּכ ׁשּקֹורין ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָּכ

ֵאּלּו.

ה'תשע"ד  אייר כ"ד קודש שבת יום

כז  ¤¤ּפרק
ואת ‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר

ואת  אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנין
עליה  ויֹורדין לּספינה ּבהם ׁשעֹולין והאסּכלה ואת הּכבׁש , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

והיא  הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה. הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
ּבּה ׁשהֹולכין הּקטּנה לּיּבׁשה;הּספינה הּקרֹובים הּמים על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹולא
ּבהן, העֹוׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; את ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמּלחים

הּמרצּופין את הסחורה]ולא הּסחֹורה [שקי את ולא , ְְְְִֶֶַַַָֹֹ

הרי  ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.
מכּורין. ְִָֻּכּלן

ׁשאינן ·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר  הּקרֹון. את מכר לא הּפרדֹות, את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות

הּצמד השור]את שבצוואר הּבקר;[העול את מכר לא , ֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּקֹורין  ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, את מכר לא הּבקר, את ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמכר

'ּבקר'. לּצמד ְִֶֶַָָָָמקצתם
לא ‚. הּפרה, את מכר הּפרה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר

את  מכר הּבקר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
העגלה  את מכר לא אּלּוהּבקר, ּבכל ראיה הּדמים ואין . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים
החמֹור „. את הּמֹוכר הּמרּדעתוכן את מכר ואת [כר]- ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

הּׂשק, את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על אף ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻהאּכף,
הּממּכר. ּבׁשעת עליו היּו אפּלּו הּנׁשים, מרּכבת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ראי ‰. הּדמים נֹוטה,ואין ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם - ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ואם  ולֹוקח; מֹוכר ּכל ּכדין מּקח ּבּטּול אֹו אֹוניה לֹו ְְְִִִִֵֵֵַָָָָיׁש
מּתנה  ׁשּזֹו הּמּקח, ּבטל לא טֹועה, הּדעת ׁשאין ּבכדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה

ׂשּקים  ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין לֹו, ּכּיֹוצא נתן ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין אין ְְִִִִֵֶַָָָָּבזה,

.Âּכלים מכר - הּׁשפחה את אפּלּו[בגדים]הּמֹוכר ׁשעליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנזמים, את ולא הּׁשירים, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהן
אמר  ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות את ולא הּטּבעֹות, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
ּפי  על אף - 'ל מֹוכר אני ּׁשעליה מה וכל 'ׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלֹו:

מכּורין. ּכּלן הרי מנה, מאה ׁשל ּכלים עליה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּיׁש
.Ê ּפרה' ,'ל מֹוכר אני מעּברת 'ׁשפחה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאֹומר

הּולד  את מכר - 'ל מֹוכר אני אני מעּברת מניקה 'ׁשפחה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּולד; את מכר לא - 'ל מֹוכר אני מניקה 'ּפרה ,'ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמֹוכר
אדם  ׁשאין הּסיח, את מכר - 'ל מֹוכר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמֹור

לחלבּה. חמֹורה ֲֲֶַָָָקֹונה
.Á זה חמֹור 'ראׁש אֹו זה', עבד 'ראׁש לחברֹו: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָֹֹהאֹומר

אבר  ּבכל הּדין וכן חציֹו; מכר זה הרי - 'ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָמכּור
חמֹור  'יד אֹו זה', עבד 'יד לֹו: אמר ּבֹו. ּתלּויה ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמה
ׁשאין  אבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם; מׁשּמנין - 'ל מכּור ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
'ל מֹוכר אני זֹו ּפרה 'ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ּתלּויה ְְְֲִֵַַָָָָָָֹהּנׁשמה

הרא  אּלא מכר לא ּתמיד - נמּכר ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד, ׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
.ּבּמטּבחים  ְִִַַָ

.Ë;הרגלים את מכר לא ּגּסה, ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
לא  הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹמכר
אבל  הּקנה. את מכר לא הּכבד, את מכר הּכבד; את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמכר
מכר  הרגלים; את מכר הראׁש, את מכר - ּדּקה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבבהמה
את  מכר הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאת

הּקנה  את מכר לא הּכבד, את מכר .הּכבד; ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
.È מימיו את מכר לא הּבֹור, את מכר הּמֹוכר אׁשּפה, מכר ; ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מכר  ,ׁשֹוב מכר הּדבֹורים; את מכר ּכּורת, מכר זבלּה. ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
הּיֹונים. ִֶַאת

.‡Èמעיני ילּוז ׁשהּוא אל - אּלּו ּבדברים הּגדֹול העּקר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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`xiiקו a"kÎg"i iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ּביחּוד  אֹותֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג, ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּובמקֹום

חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ׁשּתּוף ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבלא
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd xii` c"kÎg"i -

ה'תשע"ד  אייר י"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי י "ח ֿ כ "ב אייר 

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו

(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו מּלאכֹולהּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹּתרּומה,

יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב ּובגמרא(my)אֹו . ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָֹֹ
איׁש(ci:)מּכֹות מאיׁש מּנין? לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְִִִִִֵַַַָָָָ

אֹומר הוי אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוגֹו'.
אהרן" ׁשל ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ―ְְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ―bdep xacd oi`e) ְְְִֵֶֶֶַַָֹֻ
(dnexza `l`:ּבאמרֹו זה ּבענין הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִֶַַָָָָ

ֿ מׁשמרּתי" את h)"וׁשמרּו ,my)― זה לאו על והעֹובר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה מנּו(bt.)חּיב ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמחּיבי
"וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתרּומה

חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי .(my)את ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

ה'תשע"ד  אייר י"ט שני יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול
וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ

(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי ֿ ּכהן "ּובת אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ
תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ

יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה

אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא ֿ הּקדׁשים מן "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל ֿ ּׁשּנאמר: מּמה הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא ֿ זמן וכל ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

ה'תשע"ד  אייר כ' שלישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשע"ד  אייר כ"א רביעי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
שלישי. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ד  אייר כ"ב חמישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
שלישי. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
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ה'תשע"ד  אייר כ"ג שישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
שלישי. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ד  אייר כ"ד קודש שבת יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

שלישי. ביום נדפסה הקכ"ז הּמצוה
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ג ֿ כ "ד אייר 

ְִַַָ

― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
ֿ תבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
(d`x zyxt)אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ

לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ
(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ

לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּובעליו לירּוׁשלים הזּכרנּועֹולה ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין ֿ ּדבריהם את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ֿ ירחק ck)"וכי ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל ֿ ּגאל "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו ֿ נתּתי "ולא ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ

מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק ֿ הּמת את ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ
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ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ּביחּוד  אֹותֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג, ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּובמקֹום

חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ׁשּתּוף ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבלא
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd xii` c"kÎg"i -

ה'תשע"ד  אייר י"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי י "ח ֿ כ "ב אייר 

.ÂÏ˜ .‰Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו

(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו מּלאכֹולהּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
צרּוע והּוא אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹּתרּומה,

יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב ּובגמרא(my)אֹו . ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָֹֹ
איׁש(ci:)מּכֹות מאיׁש מּנין? לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְִִִִִֵַַַָָָָ

אֹומר הוי אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוגֹו'.
אהרן" ׁשל ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ―ְְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ―bdep xacd oi`e) ְְְִֵֶֶֶַַָֹֻ
(dnexza `l`:ּבאמרֹו זה ּבענין הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִֶַַָָָָ

ֿ מׁשמרּתי" את h)"וׁשמרּו ,my)― זה לאו על והעֹובר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה מנּו(bt.)חּיב ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻמחּיבי
"וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתרּומה

חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי .(my)את ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

ה'תשע"ד  אייר י"ט שני יום

.ÊÏ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול
וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ

(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי ֿ ּכהן "ּובת אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ
תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ

יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה

אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא ֿ הּקדׁשים מן "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל ֿ ּׁשּנאמר: מּמה הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא ֿ זמן וכל ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

ה'תשע"ד  אייר כ' שלישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ
(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשע"ד  אייר כ"א רביעי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
שלישי. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ד  אייר כ"ב חמישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
שלישי. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה
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ה'תשע"ד  אייר כ"ג שישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
שלישי. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ד  אייר כ"ד קודש שבת יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

שלישי. ביום נדפסה הקכ"ז הּמצוה
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ג ֿ כ "ד אייר 

ְִַַָ

― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
ֿ תבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
(d`x zyxt)אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ

לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ
(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ

לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּובעליו לירּוׁשלים הזּכרנּועֹולה ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין ֿ ּדבריהם את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ֿ ירחק ck)"וכי ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל ֿ ּגאל "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ

מּמּנּו ֿ נתּתי "ולא ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה
ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ

מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק ֿ הּמת את ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

המכונה ד"ר טאוב

שלום וברכה! 

במענה למכתבו שנתארך בהילוכו יותר על הרגיל.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו, 

ובפרט להסתדרות טובה כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, מתוך שמחה וטוב לבב, שאם כל אדם 

זקוק לזה, עאכו"כ רופא הצריך לרפאות את הפונים אליו, והרי אפילו חוזק הגוף כפשוטו תלוי במצב 

הרוח וחיזוק הרוח, שמזה מובן שהרופא צ"ל בדרגא דטופח ע"מ להטפיח בזה. וכיון שכל אחד נצטווה 

לזה, שהרי  וגם המציאות מתאימה  בידו,  והיכולת  בודאי שהאפשריות  וחוזק הבטחון,  על השמחה 

אי אפשר שהתורה שאין אמת אלא תורה, תצוה על ענין שאינו מתאים להמציאות. ובודאי לדכוותי' 

האריכות בכגון דא למותר.

והרי נמצאים אנו בימים שבין חג הפסח זמן חירותינו, חירות מכל ענינים המצירים ומעיקים, 

וחג השבועות זמן מתן תורתנו חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירות, יה"ר ]ש[יבשר טוב גם בעניניו 

הוא.
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ביאורים למסכת סוטה דף לג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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oFWlA `EdW lair xde miGxB xd zrEaWC¦§©©§¦¦§©¥¨¤¦§
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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קי
סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לג עמוד ב 

תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipya cenr bl sc oey`x wxtdheq

.éàä äãeäé 'øå:Dil ciar i`n dxin`e dIprC deW dxfB.øîb äiðò äiðòdIprC deW dxfB §§¨©§¥¨¨¨©£¦¨©£¦¨©¨¦¥£¦¨£¦¨¨©§¥¨¨¨©£¦¨

:DlAw k"`` y"fb oC mc`d oi`e ,rnW `l lFw lFwC y"b ,FAxn cnl dIpríB÷î ìk £¦¨¨©¥©§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦§¨¨¨
.äøéîàå äiðò äëk äk øîàpL:Wcw oFWl `N` Fpi` ,xEAcA iElYd xacAäk äk â"ä ¤¤¡©Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨§¨¨©¨§¦¥¤¨§Ÿ¤ŸŸ

.eëøáúoOwl opAx Dl itliC ,xnYi` miRM zE`iUp oiprl xnFlM(.gl sC)`z`e ,deW dxfbA §¨§§©§¦§©§¦©©¦¦§¨§¨§¥¨©¨¨§©¨©¦§¥¨¨¨§¨¨

dvilgC dkM b"d :aizM DtEbA xninl dcEdi 'x§¨§¥©§¨§¦¨¨©£¦¨

xnFlM ,mIeNn opiqxB `le ,mIelC dxin`e dIpr£¦¨©£¦¨¦§¦¦§Ÿ©§¦¨¦§¦¦§©

`z`e ,lFw lFwA opAx Dl itliC xn` mIel oiprl§¦§©§¦¦¨©§¨§¥¨©¨¨§§¨¨

aizkC dnain ,Dtli dIpr dIprnC xninl Edi ¦̀§¥©§¥£¦¨£¦¨¨§¨¦¨¨¦§¦

:dkM DA.ïcøiä øáòa änä àìäl`xUi EidWM ¨¨¨£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥§¤¨¦§¨¥

laire miGxB xd ipniq mdl xn`p xAcOA©¦§¨¤¡©¨¤¦¨¥©§¦¦§¥¨

Eid l`xUi ,oCxi lW ipXd xarA mdW mnFwnE§¨¤¥¨¥¤©¥¦¤©§¥¦§¨¥¨

Egwl oaE`x ipaE cb ipA aizkcM oCxId gxfnl§¦§©©©§¥§¦§¦§¥¨§¥§¥¨§

dgxfn dncw Fgxi oCxil xarn ozlgp(bi rWFdi), ©£¨¨¥¥¤§©§¥§¥¥§¨¦§¨¨§ª©

oCxId axrnA dN`d mixddW mdl xn`pe§¤¤©¨¤¤¤¨¦¨¥¤§©£©©©§¥

cvl oCxId on oNdl dAxd Kli`e [oCxId xarn]¥¥¤©©§¥¨¥¨©§¥§©¨¦©©§¥§©

:oCxIl KEnq `le axrn.LîMä àBáî Cøc éøçà ©£¨§Ÿ¨©©§¥©£¥¤¤§©¤¤
d`A WnXdW gxfn Edf WnXd `Fan EdnE©§©¤¤¤¦§¨¤©¤¤¨¨

EpivnE ,oCxi lW FgxfOn wFgx xnFlM ,mXn¦¨§©¨¦¦§¨¤©§¥¨¦

:bltn ixg` xn`PW mFwn lM dAx ziW`xaA¦§¥¦©¨¨¨¤¤¡©©£¥ª§¨

.íéiúek íäa íéáLBiL,odA oiaWFi od eiWkr ¤§¦¨¤¦¦©§¨¥§¦¨¤

zxUr dlbdWM aixgpq mdA oaiWFdW¤¦¨¨¤©§¥¦§¤¤§¨£¤¤

laAn miWp` xEX` Kln `aIe aizkC ,mihaXd©§¨¦¦§¦©¨¥¤¤©£¨¦¦¨¤

oFxnW ixrA maiWFIe 'ebe `ErnE dzEMnEa mikln) ¦¨¥©¨§©¦¥§¨¥Ÿ§§¨¦

(fioizipznA `ipzcM Edpip oFxnFW ixr Kpde ,§¨©¨¥§¦§¦§©§¨§©§¦¦

`zipzn `cg DlkC ,qxB `l `ipY :oFxnFWAW¤§§©§¨Ÿ¨©§ª¥£¨©§¦¨

:ixtqA `id.íéiúek éøôñdxFY mdl WIW ¦§¦§¥¦§¥¦¦¤¥¨¤¨

:dR lrAW dxFYA mipin`n opi`e azkAW¤¦§¨§¥¨©£¦¦©¨¤§©¤

.íëøáòamipa`d z` EniwY mFIA FA rnWnxdA §¨§§¤©§©©¨¦¤¨£¨¦§©

:lair.Cøc éøçàoFWl ixg`C ,axrOd on bltn ¥¨©£¥¤¤ª§¨¦©©£¨§©£¥§

iM oFWl ,`Ed axrn WnXd `Fan i`de ,dbltd©§¨¨§©§©¤¤©£¨§¦

WnXd `a(gk ziW`xA)zrwFW dOgW mFwn , ¨©¤¤§¥¦¨¤©¨©©

oCxIl KEnq gxfn cvl Epiide ,DzriwXn bltnª§¨¦§¦¨¨§©§§©¦§¨¨©©§¥

:cIn.àéä éeçä õøà éðòðkä õøàa,`zEgipA ¦¨§¤¤©§©£¦¤¤©¦¦¦§¦¨

mkW `dC ,iEgd ux` `N` iprpMd ux` Dpi ¥̀¨¤¤©§©£¦¤¨¤¤©¦¦§¨§¤

aizkC `id iEg(bl mW),'ebe mlW awri `aIe ¦¦¦¦§¦¨©¨Ÿ©£Ÿ¨¥§

aizkE(cl mW):ux`d `iUp iEgd xFng oA mkW §¦¨§¤¤£©¦¦§¦¨¨¤

.äáøòa áLBiä:mixd `N` Fpi`.ìbìbä ìeî ©¥¨£¨¨¥¤¨¨¦©¦§¨
`l ElNd mipniQde ,md lBlBd on miwFgx§¦¦©¦§¨¥§©¦¨¦©¨Ÿ

:Exn`p dOle Exn`p mdilrøîBà á÷òé ïa à"ø £¥¤¤¤§§¨¨¤¤§¤©£Ÿ¥
.'eë áeúkä àa àìiAxC` iOp xfrl` iAxe Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨©¦©§©¦

:`xwl Wxtn DizeekE ,Knq awri oa xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¨¥§¨¥¦§¨

.äðBLàøa íäì äàøäL CøãkmixvOn mz`vA §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨§¥¨¦¦§©¦

xXil eiWkr `A KM ,KxCd mzFgpl opr cEOrA§©¨¨©§¨©¤¤¨¨©§¨§©¥

eiptl iElBW itl ,KxCd mzFxFdlE mdikxC©§¥¤§¨©¤¤§¦¤¨§¨¨

mr Kli `le dWn zzinA wFqtl oprd cizrW¤¨¦¤¨¨¦§§¦©Ÿ¤§Ÿ¥¥¦

oCxId z` ExarIW xg`l mdl dxFd rWFdi§ª©¨¨¤§©©¤©©§¤©©§¥

aEXii Kxce dWEaM KxC Ekli ux`d z` WFAkl¦§¤¨¨¤¥§¤¤§¨§¤¤¦

KEnq EtiTi l`e ,daxr `idW iprpMd ux` Kxce§¤¤¤¤©§©£¦¤¦£¨¨§©©¦¨

mixd `idW iEgd ux` KxC oCxId ztUl¦§©©©§¥¤¤¤¤©¦¦¤¦¨¦

on wFgx axrn cSn DkFzl EqpMi `N` ,zFrabE§¨¤¨¦¨§§¨¦©©£¨¨¦

:EWAkie EtiTie oCxId.íéìâc éðL øçàn iAB `Up zWxtA aizkcM:milbC zFrQ.íëéðôì:mkNM iptl rnWn.íéàNBð íiåìä eéä íBé ìëaoglXde oFx`d mYxnWnE aizkcM ,zdw ipA ©©§¥§©¦§¦§§©©§¥§¨¦§¦§¦§¨¨©¨©¥©¨§¨¦¦§¥¤©§©¦§¥ª§¤§¨¨©§¦¦§¦§¥§¨§¦§¦¦§©§¨¨¨§©ª§¨

'ebe(b xAcOA):.Bçéøé úà eáaqLëe:'ebe 'd zixA oFx` z` E`U mdil` xn`Ie mipdMd l` oEp oA rWFdi `xwIe aizkcM.BîB÷îì eäeøéæçäLëeaizkC ,miWcTd iWcw zial dnlW iniA §©¦§¨§¤¦§¤§¦§¦§¦©¦§¨§ª©¦¤©Ÿ£¦©Ÿ¤£¥¤§¤£§¦§§¤¤¡¦¦§¦¥§ŸŸ§¥¨§¥©¨¨¦¦§¦

oFx`d z` mipdMd E`UIe l`xUi ipwf lM E`aIe(g ` mikln)rAwp oMWOdW ,lHp mXn dWn dUrW oMWn lW miWcTd iWcw ziA KFYn ilr iniA dlbdWMW ,FnFwnl EdExifgd Epiide , ©¨ŸŸ¦§¥¦§¨¥©¦§©Ÿ£¦¤¨¨§¨¦§©§¤¡¦¦§¤§¤¨§¨¦¥¥¦¦¥¨§¥©¨¨¦¤¦§¨¤¨¨Ÿ¤¦¨ª©¤©¦§¨¦§©

dpAW cr ceC xirl mXnE mFc` caFr zial dpW mixUr sFql ceC F`iad mXnE ,acpia` ziaA `dYWpe dliW oMWn axg ixdW rEaw mFwn Fl did `l miYWlR EdExifgdWkE ,dliWA§¦Ÿ§¤¤¡¦§¦§¦Ÿ¨¨¨¨©¤£¥¨©¦§¨¦Ÿ§¦§©¨§¥£¦¨¨¦¨¡¦¨¦§¤§¦¨¨§¥¥¡¦¨§¦¨¦©¤¨¨

xiaC l` FnFwn l` 'd zixA oFx` z` mipdMd E`iaIe aizkcM cgind FnFwn iExw `Ede zkFxRd mFwnA zvvFg oiqwxh dO`e lkidd on miptl xiaCd Fl dpaE WCwOd ziA z` dnlW§ŸŸ¤¥©¦§¨¨¨©§¦¦§¦¦©¥¨§©¨§©§¦¤¤¦§©¨¤§¨§©§ª¨§¦§¦©¨¦©Ÿ£¦¤£§¦¤§¤§¦

'ebe ziAd(mW): ©©¦§¨
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(:dlw[`nip] dyrnl d`ixw oia dkk aezkd lihdc oeik iaxl dinz d"ae y"ac `zbelt iab

i` elit` dcedi iaxc `ail` xninl ol ded daxc` dnzinl `ki` eze ediiexz eakrlc

d"xc w"ta dil opirny `dc dyrn `le `akrn d`ixwc dk `l` aizk ded `l(:h sc)

t"r` leki erwz `ly t"r` ehny `ly t"r` laei xn`c eixg`l `le eiptl yxcp `xwnc

yxtne dcedi iax ixac `id l"z egliy `ly

iptl `le eixg`l `le eiptl yxcp `xwn `nrh

mz`xwe` `wec yxcp `idc `aekir xnelk eipt

ly ezfeg` l` yi` mzaye` `le eiptly xexc

iaxe t"dc l"ie eipt iptly driwz` `le eixg`

ied `l i`c dkk dkn akrn dyrnc i`d dcedi

d`ixw` `wec dil opiyxcc `"d dk `l` aizk

inp diyxcnl `xizi dkk aizk ikdl eiptly

:eixg`ly dyrn`

ìåîd`exd mewn rnyn .lblbl jenq lblbd

xn`ck lblbd z`(:hi sc oileg)lenn

iax xn` ikdle sxerd z` d`exd len etxr

lblbd z` e`x `l `lde lblbd len xfrl`

lair xde mifixb xd `"x miiwn dn inlyexi

dfe mifixb xd df e`xwe ieyr eid ziyeyab izy

mixyre d`n dcedi iaxc dizrc lr lair xd

eff `l `"x zrc lr meid eze`a ekld lin

lk xne` l`rnyi 'xc inlyexia eze mnewnn

exn`p mipy c"i xg`l dxeza exn`py ze`ia

dizeekce ewligy mipy raye eyaiky mipy 'f

mipy c"i xg`l `l` zellwe zekxa xn`p `l

dide aizkde `pn 'x dinw `pipg 'x aizid

dl`d mipa`d z` eniwz ocxid z` mkxara

niwd mipa` l"`zellwe zekxa cin mze` e

:zexn`p mipy c"i xg`l

åäåøéæçäùëå`de dyw i`e .enewnl

minid ixaca(d a)aizk

c"kn cg` i`dc uixz oex`d z` mield e`yie

mzd aizk `dc miel mipdkd e`xwpy zenewn

aizke 'ebe cren ld` z`e oex`d z` elrie

mipdkd yexite mield mipdkd mze` elrd

e`iaie aizke eilke cren ld` mielde oex`d

aizke enewn l` 'd zixa oex` z` mipdkd

elrie aizke oex`d z` mipdkd e`yie miklna

elrie aizke 'ebe cren ld` z`e 'd oex` z`

edelhp mipdkd inp i` mielde mipdkd mze`

miell edexqne cec el dhp xy` enewnn

mipdkd edeqipkde lkidd cr e`yp mielde
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á÷òé ïa øæòéìà 'ø ?ìbìbä úà eàø àì àìäå "ìbìbä©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨¡¦¤¤¤©£Ÿ
,äiðMa Cøc ïäì úBàøäì àlà áeúkä àa àì :øîBà¥Ÿ¨©¨¤¨§©§¨¤¤¤©§¦¨
àìå ,eëì Cøca "Cøc" .äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãk§¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨¤¤©¤¤§§Ÿ
.úBøaãna àìå ,eëì áeMia "áLiä" .íéîøëe úBãNa§¨§¨¦©¥©¦§§Ÿ©¦§¨

.úBòáâe íéøäa àìå ,eëì äáøòa "äáøòa":ïðaø eðz ¨£¨¨¨£¨¨§§Ÿ§¨¦§¨¨©¨¨
øçà òñBð ïBøà íBé ìëa ?ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨¨¥©©©
ïBøà äpä" :øîàpL ,äléçz òñð íBiäå ,íéìâã éðL§¥§¨¦§©¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£
íBéå íBé ìëa ."íëéðôì øáò õøàä ìk ïBãà úéøaä©§¦£¨¨¨¤Ÿ¥¦§¥¤§¨§
:øîàpL ,íéðäë eäeàNð íBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð íiåì§¦¦§¦¤¨¨§©§¨Ÿ£¦¤¤¡©

ìLa :øîBà éñBé 'ø ,àéðz .'Bâå "'ä ïBøà éàNð íéðäëä éìâø úBtk çBðk äéäå"úBîB÷î äL §¨¨§©©©§¥©Ÿ£¦§¥£§©§¨¥¥¦§Ÿ¨§
.BîB÷îì eäeøéæçäLëe Bçéøé úà eáéñäLëe ïcøiä úà eøáòLk :ïBøàä úà íéðäë eàNð̈§Ÿ£¦¤¨¨§¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦§¤¤¡¦¦§

ïåéëå

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

             

        
        

        
           

         
      

        
         

       
         

            
         

         
       

       
        

        
         

    
        

        
      

       
          

         
           

          
         
          
         

  
          

         
        

           
         

         
         
         

         
       

       
       

         
         

          
         

           

   
            

      
         

        
       

      
        

        
           

  
          
       

         
       

          
          

        
         

       
          
          

         
          

          
         

          
           

          
          

          
        

           
         

        
      

          
        

         
         

        
       
        

     
          

        
       

 



































































































































































































קיי
oifge` mipya cenr bl sc oey`x wxtdheq

.éàä äãeäé 'øå:Dil ciar i`n dxin`e dIprC deW dxfB.øîb äiðò äiðòdIprC deW dxfB §§¨©§¥¨¨¨©£¦¨©£¦¨©¨¦¥£¦¨£¦¨¨©§¥¨¨¨©£¦¨

:DlAw k"`` y"fb oC mc`d oi`e ,rnW `l lFw lFwC y"b ,FAxn cnl dIpríB÷î ìk £¦¨¨©¥©§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦§¨¨¨
.äøéîàå äiðò äëk äk øîàpL:Wcw oFWl `N` Fpi` ,xEAcA iElYd xacAäk äk â"ä ¤¤¡©Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨§¨¨©¨§¦¥¤¨§Ÿ¤ŸŸ

.eëøáúoOwl opAx Dl itliC ,xnYi` miRM zE`iUp oiprl xnFlM(.gl sC)`z`e ,deW dxfbA §¨§§©§¦§©§¦©©¦¦§¨§¨§¥¨©¨¨§©¨©¦§¥¨¨¨§¨¨

dvilgC dkM b"d :aizM DtEbA xninl dcEdi 'x§¨§¥©§¨§¦¨¨©£¦¨

xnFlM ,mIeNn opiqxB `le ,mIelC dxin`e dIpr£¦¨©£¦¨¦§¦¦§Ÿ©§¦¨¦§¦¦§©

`z`e ,lFw lFwA opAx Dl itliC xn` mIel oiprl§¦§©§¦¦¨©§¨§¥¨©¨¨§§¨¨

aizkC dnain ,Dtli dIpr dIprnC xninl Edi ¦̀§¥©§¥£¦¨£¦¨¨§¨¦¨¨¦§¦

:dkM DA.ïcøiä øáòa änä àìäl`xUi EidWM ¨¨¨£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥§¤¨¦§¨¥

laire miGxB xd ipniq mdl xn`p xAcOA©¦§¨¤¡©¨¤¦¨¥©§¦¦§¥¨

Eid l`xUi ,oCxi lW ipXd xarA mdW mnFwnE§¨¤¥¨¥¤©¥¦¤©§¥¦§¨¥¨

Egwl oaE`x ipaE cb ipA aizkcM oCxId gxfnl§¦§©©©§¥§¦§¦§¥¨§¥§¥¨§

dgxfn dncw Fgxi oCxil xarn ozlgp(bi rWFdi), ©£¨¨¥¥¤§©§¥§¥¥§¨¦§¨¨§ª©

oCxId axrnA dN`d mixddW mdl xn`pe§¤¤©¨¤¤¤¨¦¨¥¤§©£©©©§¥

cvl oCxId on oNdl dAxd Kli`e [oCxId xarn]¥¥¤©©§¥¨¥¨©§¥§©¨¦©©§¥§©

:oCxIl KEnq `le axrn.LîMä àBáî Cøc éøçà ©£¨§Ÿ¨©©§¥©£¥¤¤§©¤¤
d`A WnXdW gxfn Edf WnXd `Fan EdnE©§©¤¤¤¦§¨¤©¤¤¨¨

EpivnE ,oCxi lW FgxfOn wFgx xnFlM ,mXn¦¨§©¨¦¦§¨¤©§¥¨¦

:bltn ixg` xn`PW mFwn lM dAx ziW`xaA¦§¥¦©¨¨¨¤¤¡©©£¥ª§¨

.íéiúek íäa íéáLBiL,odA oiaWFi od eiWkr ¤§¦¨¤¦¦©§¨¥§¦¨¤

zxUr dlbdWM aixgpq mdA oaiWFdW¤¦¨¨¤©§¥¦§¤¤§¨£¤¤

laAn miWp` xEX` Kln `aIe aizkC ,mihaXd©§¨¦¦§¦©¨¥¤¤©£¨¦¦¨¤

oFxnW ixrA maiWFIe 'ebe `ErnE dzEMnEa mikln) ¦¨¥©¨§©¦¥§¨¥Ÿ§§¨¦

(fioizipznA `ipzcM Edpip oFxnFW ixr Kpde ,§¨©¨¥§¦§¦§©§¨§©§¦¦

`zipzn `cg DlkC ,qxB `l `ipY :oFxnFWAW¤§§©§¨Ÿ¨©§ª¥£¨©§¦¨

:ixtqA `id.íéiúek éøôñdxFY mdl WIW ¦§¦§¥¦§¥¦¦¤¥¨¤¨

:dR lrAW dxFYA mipin`n opi`e azkAW¤¦§¨§¥¨©£¦¦©¨¤§©¤

.íëøáòamipa`d z` EniwY mFIA FA rnWnxdA §¨§§¤©§©©¨¦¤¨£¨¦§©

:lair.Cøc éøçàoFWl ixg`C ,axrOd on bltn ¥¨©£¥¤¤ª§¨¦©©£¨§©£¥§

iM oFWl ,`Ed axrn WnXd `Fan i`de ,dbltd©§¨¨§©§©¤¤©£¨§¦

WnXd `a(gk ziW`xA)zrwFW dOgW mFwn , ¨©¤¤§¥¦¨¤©¨©©

oCxIl KEnq gxfn cvl Epiide ,DzriwXn bltnª§¨¦§¦¨¨§©§§©¦§¨¨©©§¥

:cIn.àéä éeçä õøà éðòðkä õøàa,`zEgipA ¦¨§¤¤©§©£¦¤¤©¦¦¦§¦¨

mkW `dC ,iEgd ux` `N` iprpMd ux` Dpi ¥̀¨¤¤©§©£¦¤¨¤¤©¦¦§¨§¤

aizkC `id iEg(bl mW),'ebe mlW awri `aIe ¦¦¦¦§¦¨©¨Ÿ©£Ÿ¨¥§

aizkE(cl mW):ux`d `iUp iEgd xFng oA mkW §¦¨§¤¤£©¦¦§¦¨¨¤

.äáøòa áLBiä:mixd `N` Fpi`.ìbìbä ìeî ©¥¨£¨¨¥¤¨¨¦©¦§¨
`l ElNd mipniQde ,md lBlBd on miwFgx§¦¦©¦§¨¥§©¦¨¦©¨Ÿ

:Exn`p dOle Exn`p mdilrøîBà á÷òé ïa à"ø £¥¤¤¤§§¨¨¤¤§¤©£Ÿ¥
.'eë áeúkä àa àìiAxC` iOp xfrl` iAxe Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨©¦©§©¦

:`xwl Wxtn DizeekE ,Knq awri oa xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¨¥§¨¥¦§¨

.äðBLàøa íäì äàøäL CøãkmixvOn mz`vA §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨§¥¨¦¦§©¦

xXil eiWkr `A KM ,KxCd mzFgpl opr cEOrA§©¨¨©§¨©¤¤¨¨©§¨§©¥

eiptl iElBW itl ,KxCd mzFxFdlE mdikxC©§¥¤§¨©¤¤§¦¤¨§¨¨

mr Kli `le dWn zzinA wFqtl oprd cizrW¤¨¦¤¨¨¦§§¦©Ÿ¤§Ÿ¥¥¦

oCxId z` ExarIW xg`l mdl dxFd rWFdi§ª©¨¨¤§©©¤©©§¤©©§¥

aEXii Kxce dWEaM KxC Ekli ux`d z` WFAkl¦§¤¨¨¤¥§¤¤§¨§¤¤¦

KEnq EtiTi l`e ,daxr `idW iprpMd ux` Kxce§¤¤¤¤©§©£¦¤¦£¨¨§©©¦¨

mixd `idW iEgd ux` KxC oCxId ztUl¦§©©©§¥¤¤¤¤©¦¦¤¦¨¦

on wFgx axrn cSn DkFzl EqpMi `N` ,zFrabE§¨¤¨¦¨§§¨¦©©£¨¨¦

:EWAkie EtiTie oCxId.íéìâc éðL øçàn iAB `Up zWxtA aizkcM:milbC zFrQ.íëéðôì:mkNM iptl rnWn.íéàNBð íiåìä eéä íBé ìëaoglXde oFx`d mYxnWnE aizkcM ,zdw ipA ©©§¥§©¦§¦§§©©§¥§¨¦§¦§¦§¨¨©¨©¥©¨§¨¦¦§¥¤©§©¦§¥ª§¤§¨¨©§¦¦§¦§¥§¨§¦§¦¦§©§¨¨¨§©ª§¨

'ebe(b xAcOA):.Bçéøé úà eáaqLëe:'ebe 'd zixA oFx` z` E`U mdil` xn`Ie mipdMd l` oEp oA rWFdi `xwIe aizkcM.BîB÷îì eäeøéæçäLëeaizkC ,miWcTd iWcw zial dnlW iniA §©¦§¨§¤¦§¤§¦§¦§¦©¦§¨§ª©¦¤©Ÿ£¦©Ÿ¤£¥¤§¤£§¦§§¤¤¡¦¦§¦¥§ŸŸ§¥¨§¥©¨¨¦¦§¦

oFx`d z` mipdMd E`UIe l`xUi ipwf lM E`aIe(g ` mikln)rAwp oMWOdW ,lHp mXn dWn dUrW oMWn lW miWcTd iWcw ziA KFYn ilr iniA dlbdWMW ,FnFwnl EdExifgd Epiide , ©¨ŸŸ¦§¥¦§¨¥©¦§©Ÿ£¦¤¨¨§¨¦§©§¤¡¦¦§¤§¤¨§¨¦¥¥¦¦¥¨§¥©¨¨¦¤¦§¨¤¨¨Ÿ¤¦¨ª©¤©¦§¨¦§©

dpAW cr ceC xirl mXnE mFc` caFr zial dpW mixUr sFql ceC F`iad mXnE ,acpia` ziaA `dYWpe dliW oMWn axg ixdW rEaw mFwn Fl did `l miYWlR EdExifgdWkE ,dliWA§¦Ÿ§¤¤¡¦§¦§¦Ÿ¨¨¨¨©¤£¥¨©¦§¨¦Ÿ§¦§©¨§¥£¦¨¨¦¨¡¦¨¦§¤§¦¨¨§¥¥¡¦¨§¦¨¦©¤¨¨

xiaC l` FnFwn l` 'd zixA oFx` z` mipdMd E`iaIe aizkcM cgind FnFwn iExw `Ede zkFxRd mFwnA zvvFg oiqwxh dO`e lkidd on miptl xiaCd Fl dpaE WCwOd ziA z` dnlW§ŸŸ¤¥©¦§¨¨¨©§¦¦§¦¦©¥¨§©¨§©§¦¤¤¦§©¨¤§¨§©§ª¨§¦§¦©¨¦©Ÿ£¦¤£§¦¤§¤§¦

'ebe ziAd(mW): ©©¦§¨
ïåéëå

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

(:dlw[`nip] dyrnl d`ixw oia dkk aezkd lihdc oeik iaxl dinz d"ae y"ac `zbelt iab

i` elit` dcedi iaxc `ail` xninl ol ded daxc` dnzinl `ki` eze ediiexz eakrlc

d"xc w"ta dil opirny `dc dyrn `le `akrn d`ixwc dk `l` aizk ded `l(:h sc)

t"r` leki erwz `ly t"r` ehny `ly t"r` laei xn`c eixg`l `le eiptl yxcp `xwnc

yxtne dcedi iax ixac `id l"z egliy `ly

iptl `le eixg`l `le eiptl yxcp `xwn `nrh

mz`xwe` `wec yxcp `idc `aekir xnelk eipt

ly ezfeg` l` yi` mzaye` `le eiptly xexc

iaxe t"dc l"ie eipt iptly driwz` `le eixg`

ied `l i`c dkk dkn akrn dyrnc i`d dcedi

d`ixw` `wec dil opiyxcc `"d dk `l` aizk

inp diyxcnl `xizi dkk aizk ikdl eiptly

:eixg`ly dyrn`

ìåîd`exd mewn rnyn .lblbl jenq lblbd

xn`ck lblbd z`(:hi sc oileg)lenn

iax xn` ikdle sxerd z` d`exd len etxr

lblbd z` e`x `l `lde lblbd len xfrl`

lair xde mifixb xd `"x miiwn dn inlyexi

dfe mifixb xd df e`xwe ieyr eid ziyeyab izy

mixyre d`n dcedi iaxc dizrc lr lair xd

eff `l `"x zrc lr meid eze`a ekld lin

lk xne` l`rnyi 'xc inlyexia eze mnewnn

exn`p mipy c"i xg`l dxeza exn`py ze`ia

dizeekce ewligy mipy raye eyaiky mipy 'f

mipy c"i xg`l `l` zellwe zekxa xn`p `l

dide aizkde `pn 'x dinw `pipg 'x aizid

dl`d mipa`d z` eniwz ocxid z` mkxara

niwd mipa` l"`zellwe zekxa cin mze` e

:zexn`p mipy c"i xg`l

åäåøéæçäùëå`de dyw i`e .enewnl

minid ixaca(d a)aizk

c"kn cg` i`dc uixz oex`d z` mield e`yie

mzd aizk `dc miel mipdkd e`xwpy zenewn

aizke 'ebe cren ld` z`e oex`d z` elrie

mipdkd yexite mield mipdkd mze` elrd

e`iaie aizke eilke cren ld` mielde oex`d

aizke enewn l` 'd zixa oex` z` mipdkd

elrie aizke oex`d z` mipdkd e`yie miklna

elrie aizke 'ebe cren ld` z`e 'd oex` z`

edelhp mipdkd inp i` mielde mipdkd mze`

miell edexqne cec el dhp xy` enewnn

mipdkd edeqipkde lkidd cr e`yp mielde

xn` df lre miniiewn ze`xwnd lk ixd xiacl

:enewnl edexifgdyk iqei iax
xzei

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

?déì ãéáò éàî "äøîàå äúðòå" éàä ,äãeäé 'øå§§¨©§¨§¨§¨§¨©¨¥¥
éòaéîìaã ,íiålì éøeîâàì déìóìéìå LãBwä ïBL ¦¨¥¥§©§¥©§¦¦§¦§©¤§¥©

àì "ìB÷" "ìB÷" ,øéîb "äéiðò" "äéiðò" ?äLnî "ìB÷"¦¤£¦¨£¦¨¨¥Ÿ
øîàpL íB÷î ìk :øîBà äãeäé 'ø ,éëä éîð àéðz .øéîb̈¥©§¨©¦¨¦§¨¥¨¨¤¤¡©

ì àlà Bðéà "äøéîà"å "äéiðò" ,"äëk" "äk"ïBL Ÿ¨¨£¦¨§£¦¨¥¤¨§
"äéiðò" ,äöéìçã "äëk" "eëøáú äk" "äk" ;LãBwä©¤ŸŸ§¨§¨¨§£¦¨£¦¨
eøáòL ïåék ?ãöék úBìì÷e úBëøa .íiåìã "äøéîà"å©£¦¨§§¦¦§¨§¨¥©¥¨¤¨§
øáòa änä àìä" :ïðaø eðz :'eë ïcøiä úà ìàøNé¦§¨¥¤©©§¥¨©¨¨£Ÿ¥¨§¥¤
Cøã éøçà" .äãeäé 'ø éøác Cìéàå ïcøiì øáòî "ïcøiä©©§¥¥¥¤©©§¥§¥¨¦§¥§¨©£¥¤¤
éðòðkä õøàa" ,úçøBæ änçL íB÷î "LîMä àBáî§©¤¤¨¤©¨©©§¤¤©§©£¦
íäa ïéáLBiL ,ìáéò øäå íéféøb øä elà "äáøòa áLiä©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©¥¨¤§¦¨¤
"äøî éðBìà ìöà" ,ìbìbì Ceîñ "ìbìbä ìeî" .íéiúek¦¦©¦§¨¨©¦§¨¥¤¥¥¤
íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå" øîBà àeä ïläìe .íëL§¤§©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§
ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
:éñBé 'øa øæòìà 'ø øîà ,àéðz .íëL ïàk óà ,íëL§¤©¨§¤©§¨¨©¤§¨¨§¥
ízôéiæ :íäì ézøîà .íéiúeë éøôñ ézôéiæ äæ øáãa§¨¨¤¦©§¦¦§¥¦¦¨©§¦¨¤¦©§¤
íéøîBà ízàL .íeìk íëãéa íúéìòä àìå íëúøBz©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§¤©¤§¦
.íëL äøBî éðBìàL íéãBî eðà óà ,íëL äøBî éðBìà¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¤§¤
'ø ?íezãîì äna ízà ,äåL äøæâa äeðãîì eðà̈§©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§
,ïcøiì Ceîñ "ïcøiä øáòa änä àìä" :øîà øæòìà¤§¨¨¨©£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥
íëøáòa äéäå" áéúk àìä ,Cìéàå ïcøiä øáòî éàc§¦¥¥¤©©§¥§¥¨£Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤
änçäL íB÷î "LîMä àBáî Cøc éøçà" ."ïcøiä úà¤©©§¥©£¥¤¤§©¤¤¨¤©©¨
áLiä" ?àéä éeç õøà ,"éðòðkä õøàa" ,úò÷BL©©§¤¤©§©£¦¤¤¦¦¦©¥
ìeî" ?ïéáLBé ïä úBòáâe íéøä ïéa àìäå "äáøòä£¨¨©£Ÿ¥¨¦§¨¥§¦
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 ב"ה,  ט' סיון, תשט"ו

ברוקלין. 

שלום וברכה!

... בטח יתדברו באופן המתאים ע"ד הכנות לסיום הלימודים בבתי ספר הרשת, ויתנו גם צדה 

ומה טוב שגם בהשבועות דחופש יאספו תלמידיהם  לדרך להתלמידים-ות לימי ההפסק בלימודים, 

איזה פעמים, ובמילא תהי' אפשרות גם להזכירם אודות הענינא דיומא, וכמו ג' שבועות, הכנה לחדש 

אלול וכיו"ב, וגם להזכירם דיני ומנהגי ישראל שבערכם.
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יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

            
         

            
           

            
         

          
           

          
          

        
        
        

        
         

          
          

           
             

        
         

     
        

        
        

         
         

         
           

     
       

         
          

        
       

          
          
         

        
         

          
           

 
        

          
        

         
       

           
           
           

       
         

          
          

         
        

    
          

         
         

         
        

       
          
         

    
        

     
         

         
         

     
         

 
     

         
        

        
        

       
         
         

           
          
        

        
        

 
          

        
         

           
            

         
         

   
        

       
        

         
        

        
         

  
        























































































































































































































יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקטז

ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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la`l oixanE EdiiPn `aiWg aikW EhnC `kid¥¨§¨§¦£¦¨¦©§©§¦¨¨¥

:Edl ixan Eed ifx` izEY Fngpl dcErq§¨§©£¥©§¥£©§¥§

.eäðéæçãëåiwlq mdiptl cFnrl mi`xi mde §¦§¨¦§§¥§¥¦©£¦§¥¤¨§¥

:ipli`A iazie.äìòî étìk íe÷øæe[EvxW] (iCW) §¨§¥§¦¨¥§¨§©¥©§¨©©¤¨

:'d cFaM` iOp [i`we] mzF` mFBxl.äôbna ¦§¨§¨¥©¦©§©©¥¨
diE`xE zcgiOA rnWn dtBnA opixw `lCn¦§Ÿ¨¦¨§©¥¨©§©©§ª¤¤§¨

:dCn cbpM dCnA mdl.eúî äøkñàa`idW ¨¤§¦¨§¤¤¦¨§©§¨¨¥¤¦

wilcn dOaA opixn`cM rxd oFWl lr d`Aoi ¨¨©¨¨©¦§©§¦¨§©¤©§¦¦

(bl sC zAW):.'eë äìòL ïåéëå`ziixaC `tiq ©¨©§¥¨¤¨¨¥¨§¨©§¨

dY` o`MnE DA `pzC icI` `N` ,`id lirlC¦§¥¦¤¨©§¥§¨¨¨¦¨©¨

:`kd milBxn zWxtl Dl hwp lFMW`l aXgn§©¥¨¤§¨©¨§¨¨©§©§¦¨¨

.íîB÷îì íénä eáLmnFwnA Ecnr mipdMdW ¨©©¦¦§¨¤©Ÿ£¦¨§¦§¨

mdixFg`l EkWnpe daxgd l` mipdMd ilbx zFRM EwYp ExarWkE ,mrd lM ExarW cr©¤¨§¨¨¨§¤¨§¦§©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨§¦§§©£¥¤

mrd lM mY xW`M idieC `xw `EddC b"r`e .'eM df cSn mipdM E`vnp ,zg` driqR§¦¨©©¦§§Ÿ£¦¦©¤§§©§¨§©§¦©£¤©¨¨¨

oi` `N` ikd ied `l ,aizM ipXd xarA mipdMd ilbx EwYp i`dC rnWnC ,micw xFarl©£¨¦§©§©§©¦§©§¥©Ÿ£¦¨¥¤©¥¦§¦Ÿ£¥¨¥¤¨¥

mipdMde 'd oFx` xFarIe aizkC oCxId on Edl iwtp `d aizM oxcqM i`C ,xg`nE mCwnª§¨§ª¨§¦§¦§¨§¦¨¨§¥§¦©©§¥¦§¦©©££§©Ÿ£¦

Elr mipdMde oFx`C oeike ,Elr mrde mrd iptl¦§¥¨¨§¨¨¨§¥¨§¨§©Ÿ£¦¨

on E`vi ixd mdiptl E`AW cr mdixg` Exare§¨§©£¥¤©¤¨¦§¥¤£¥¨§¦

mipdMd z` rWFdi evie xn`wC EY i`nE oCxId©©§¥©§¨¨©©§©§ª©¤©Ÿ£¦

xg`nE mCwn oi` `N` ,oCxId on Elr xn`l¥Ÿ£¦©©§¥¤¨¥ª§¨§ª¨

,Edl xn`w ikd Edl xn`wC oCxId on Elr i`de§©£¦©©§¥§¨¨©§¨¥¨¨©§

xarA mcFre mkixFg`l mkilbx EwNq©§©§¥¤©£¥¤§¨¨¥¤

ilbx zFRM EwYp DixzA aizkE ,zigxfOd©¦§¨¦§¦©§¥¦§©©§¥

:mnFwn l` oCxId in EaEWIe daxgd l` mipdMd©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨¥©©§¥¤§¨

.øáòå åéàNBð úà ïBøà àNð`Ow `xw Epiide ¨¨¨¤§¨§¨©§©§§¨©¨

[xFarIe] xFarl mrd lM mY xW`M idie aizkC¦§¦©§¦©£¤©¨¨¨©£©©£

:'ebe 'd oFx`.eìL é÷ñò ìòfFg`l bbXW dbbW £§©¦§¥¨§¨¨¤¨©¤¡

:FA.åéëøö äNòLLzif lXi iM oFWl lWemixaC) ¤¨¨§¨¨§©§¦¦©¥¤§¨¦

(gkDzilWaE(mW):dHnl dlrnNn lHOd xaC , §¦§¨¨¨¨¨©ª¨¦§©§¨§©¨

Bøàä.íìBòì íéi÷ ï`nFiA xn`cM fpbp ixdWsC) ¨¨©¨§¨¤£¥¦§©¦§¨©§¨©

(:ap:EdIW`i FfpBW.äøøçipR lr oitF`W dBr ¤§¨Ÿ¦¨£¨¨ª¨¤¦©§¥

:milgBd.ãåc Lðòð:Fci lr `Gr zOWúBøéîæ ©¤¨¦¤¡©¨¦¤¥ª¨©¨§¦
éwç éì eéä.éøeâî úéáa EipRn gxFA iziidWM ¨¦ª¤§¥§¨§¤¨¦¦¥©¦§¥

LiTgA rWrYWn iziid mdipRn xEb`e iaiF`§©¨¨¦§¥¤¨¦¦¦§©£¥©§ª¤

:iprWrWl zFxinfl il Eideéòúä.óoFWl §¨¦¦§¦§©£§¥¦£¨¦§

sFrize opinBxzn Yltke ,[lEtM](fk zFnW)m`W ¨§¨©§¨§©§§¦¨§¥§¤¦

lMYqdn zrCd gQdA oir mFzql Lipir liRkY©§¦¥¤¦§©¦§¤¥©©©©¥¦§©¥

:EPpi`e cIn odA.ïúð àìzdw ipal dWn zFlbr ¨¤¦¨§¥¤Ÿ¨©£¨Ÿ¤¦§¥§¨

miPnn Eid `l iM ,szkA z`Ul mdilr WIW itl§¦¤¥£¥¤¨¥§¨¥¦Ÿ¨§ª¦

dxFpOde] oglXde oFx`d zXcw xaC lr `N ¤̀¨©§©§ª©¨¨§©ª§¨§©§¨

:[adGd gAfnEiå.LîL úéa éLðàa CKdA `l ¦§©©¨¨©©§©§¥¥¤¤Ÿ§©

zFxRd EdE`iadWM `N` aizM cecC d`Md©¨¨§¨¦§¦¤¨§¤¡¦©¨

:Dl hwp oFx`A ixii`C icI`e ,miYWlRníeMî ¦§¦§¦§©§¥§©§¥§¨¨©¨¦
.eàøc:dinzA ,KIe FA ElMYqpeïéøöB÷ §¨§¦§©§©©¦§¦¨§¦

.eéä íéåçzLîe.FcAkl oYk`lOn ElhA `l ¦§©£¦¨Ÿ¨§¦§©§¨§©§

ip`W ipE`xY l` FnM ,oFiGA oFWl E`x i`de§©¨§¦¨§©¦§¦¤£¦

zxFgxgW:(` xiW) §©§¤¦
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:yxc dtbna
dyly

1

2

:éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîà "eàáiå eëìiå©¥§©¨Ÿ¨©¨¨¦©¦¦§¤©
äëéìä óà ,äòø äöòa äàéa äî ,äàéáì äëéìä Léwî©¦£¦¨§¦¨©¦¨§¥¨¨¨©£¦¨
ék ñôà" :áéúëe "eðàa eøîàiå Bì eøtñéå" .äòø äöòa§¥¨¨¨©§©§©Ÿ§¨§¦¤¤¦
(ä"éåì å"ãáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé 'ø øîà ,"íòä æò©¨¨¨©¨¨

ì ìk :øéàî 'ø íeMîúîà øác Ba ïéàL òøä ïBL ¦¥¦¨¨¨¨¤¥§©¡¤
ìà íòä úà áìk ñäiå" .BôBña íéi÷úî ïéà ,Búléçúa¦§¦¨¥¦§©¥§©©©¨¥¤¨¨¤
à÷c òLBäé çút .íéøáãa ïúéñäL :äaø øîà "äLî¤¨©©¨¤¥¦¨¦§¨¦¨©§ª©§¨
éà øîà ?ìlîé äòéè÷ Làø ïéc :déì éøîà ,éòzLî¦§¨¥¨§¦¥¥§¦¨§©¥¨©¦
éëå :ïäì øîà .éì ïéîñçå àúléî éa éøîà ,àðéòzLî¦§¨¥¨¨§¦¦¦§¨§¨§¦¦¨©¨¤§¦
à÷ déúeðâa éøáñ ?íøîò ïa eðì äNò ãáìa Bæ¦§©¨¨¨¤©§¨¨§¦¦§¥¨
òø÷å ,íéøönî eðàéöBä :eäì øîà .e÷ézLéà ,éòzLî¦§¨¥¦§¦¨©§¦¨¦¦§©¦§¨©
eNò" øîàé íà .ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì̈¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©£
äìòð äìò" ?Bì òîLð àì "òé÷øì eìòå úBîleñ¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©¨Ÿ©£¤
àì eøîà Bnò eìò øLà íéLðàäå" ."dúà eðLøéå§¨©§Ÿ¨§¨£¨¦£¤¨¦¨§Ÿ
íéìbøî eøac ìBãb øác :àtt øa àðéðç 'ø øîà ,"ìëeð©¨©£¦¨©©¨¨¨¨¦§§©§¦
"epnî" éø÷z ìà "epnî àeä ÷æç ék" .äòL dúBàa§¨¨¨¦¨¨¦¤©¦§¥¦¤
àéöBäì ìBëé Bðéà ,úéaä ìòa eléôà ìBëéák ,epnî àlà¤¨¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨§¦
øîà ,àáø Løc "àéä äéáLBé úìëà õøà" .íMî åéìk¥¨¦¨¤¤Ÿ¤¤§¤¨¦¨©¨¨¨©

íäå ,äáBèì äézáLç éðà :àeä Ceøa LBãwäeáLç ©¨¨£¦£©§¦¨§¨§¥¨§
úî ,eèîc àëéä ìkã ,äáBèì äézáLç éðà .äòøì§¨¨£¦£©§¦¨§¨§¨¥¨§¨¥

ì àìå eãøèéðc éëéä ék ,eäãéc àáéLç.eäééøúaà eìàL £¦¨¦§¦¥¦§¦§§§Ÿ¦§£©©§©§
àîìò élek eãéøèàå ,déLôð çð áBià :éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¦¨©§¥§¦§¦¥¨§¨
."àéä äéáLBé úìëà õøà" ,äòøì eáLç íä .àãétñäa§¤§¥¨¥¨§§¨¨¤¤¤¤§¤¨¦
áø øîà .'Bâå "eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå"©§¦§¥¥©£¨¦§¥¨¦§¨©©
eðéðéòá éäpå" àîìLa ,eåä éøwL íéìbøî :àiLøLî§¨§¦¨§©§¦©¨¥¨¦§¨¨©§¦§¥¥
eåä àðî ,"íäéðéòa eðééä ïëå" àlà ,éiçì "íéáâçk©£¨¦§©¥¤¨§¥¨¦§¥¥¤§¨¨

éöî÷ì eîãc éLðéà ïðéæç÷ ,éøîà÷c éòîL ,éðìéàa éáúé e÷ìñ ,eäðéæç éëå ,éøáî eåä éæøà éúez ,éìéáà éøáî eåä ék ,àéä àìå ?éòãé̈§¦§Ÿ¦¦¨©§¥£¥¥¥©§¥¨©§¥§¦¨¦§¨§¨§¦§¦¨¥¨§¥§¨¨§¦¨¨¥©¡¨¥§¨§©§¥
:àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä áàa äòLz áøò íBiä BúBà :ïðçBé 'ø øîà äaø øîà "ekáiå íìB÷ úà eðziå äãòä ìk àOzå" .éðìéàa§¦¨¥©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨©¦§¨©©¨¨©¨¨©¤¤¦§¨§¨¨¨¨©©¨¨
"ãòBî ìäàa äàøð 'ä ãBáëe" áéúëe "íéðáàa íúà íBbøì äãòä ìk eøîàiå" .úBøBãì äiëa íäì òa÷à éðàå ípç ìL äiëa eëa ïä¥¨§¦¨¤¦¨©£¦¤§©¨¤§¦¨§©Ÿ§¨¨¥¨¦§Ÿ¨¨£¨¦§¦§¦§¨§Ÿ¤¥
ïa ïBòîL 'ø øîà "äôbna äòø õøàä úac éàöBî íéLðàä eúîiå" ,äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî :àaà øa àéiç 'ø øîà̈©¦¨©©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©§¨©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨¨©¦§¤

ãnìî :àúøîz øôk Léà àìéL 'ø Løc ,àtt øa àðéðç 'ø øîà .äpeLî äúéî eúnL :Lé÷ì̈¦¤¥¦¨§¨¨©£¦¨©©¨¨©¥¨¦§©§©§¨§©¥
ì áaøzLpLlî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìò ìôðå íðBLíøeaéhîe ,íøeaéèa úBñðëðå íðBL ¤¦§¨§¥§¨§¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨§¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëå :eúî äøkñàa :øîà ÷çöé øa ïîçð áøå ,íðBL §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©§©§¨¨¥§¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦

eáLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk e÷zð ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNð íéðäkä úBìòk éäéå" :øîàpL ,ïîB÷îì íéî eøæç ïcøiä©©§¥¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨ª
ìL ìBîúë eëìiå íîB÷îì ïcøiä éîúà ïBøà àNð .øçà ãvî ìàøNéå ,ãçà ãvî íéðäëå åéàNBðå ïBøà àöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBL ¥©©§¥¦§¨©¥§¦§¦§©¨§¨¦§¨¨§§¨§Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©©¥¨¨¨¤

eàáiå" :øîàpL ,àfeò Lðòð äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä ïBøà øáòiå øáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" :øîàpL ,øáòå åéàNBð§¨§¨©¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£Ÿ©©£Ÿ£§©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©¨¤¤¡©©¨Ÿ
'ä óà øçiå" ?ïkL ìk àì Bîöò ,àNð åéàNBð ,àfeò :àeä Ceøa LBãwä Bì øîà "ïBøàä úà æçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡Ÿ¤¨¨¨©©¨¨¨§¨¨¨©§Ÿ¨¤¥©¦©©
"íéäìàä ïBøà íò íL úîiå" ,åéðôa åéëøö äNòL :øîà ãçå ,eìL é÷ñò ìò :øîà ãç ,øæòìà 'øå ïðçBé 'ø "ìMä ìò íL eäkiå äfòa§ª¨©©¥¨©©©¨¨§¤§¨¨©¨©©¦§¥¨§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦
ìò ãåãì øçiå" .àaä íìBòì àa àfeò óà ,íéi÷ íìBòì ïBøà äî "íéäìàä ïBøà íò" :øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeò :ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦¨¨§¨©¨©¨¨¨¨©¨©¦©§¨¦©
"óà" áéúk íúä ?éîð éëä "øçiå" áéúëc àëéä ìk ,äzòî àlà .äøøçk åéðt epzLpL :øæòìà 'ø øîà "äfòa õøt 'ä õøt øLà£¤¨©¤¤§ª¨¨©¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨¤¨¥©¨¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦¨¨§¦©

éwç éì eéä úBøîæ" :øîàpL ,"úBøéîæ" äøBú éøáãì àøwL éðtî ?ãåc Lðòð äî éðtî :àáø Løc ."óà" áéúk àì àëä"éøeâî úéáa E ¨¨Ÿ§¦©¨©¨¨¦§¥¨¤¡©¨¦¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
éòúä" ïäa áeúkL äøBú éøác :àeä Ceøa LBãwä Bì øîàéðéò óøáãa EìéLëî éðéøä !?"úBøéîæ" ïúBà àøB÷ äzà "epðéàå Ba E ¨©©¨¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤§¥¤©¨¥¨§¦£¥¦©§¦§§¨¨

iå" .àúìâòa dééúà eäéàå "Lãwä úãáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" :áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz eléôàLúéá éLðàa C ¤£¦¦¤¥©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨¨¦£Ÿ©©Ÿ¤§¦¨§¥§¤§¨¨©©§©§¥¥
iå" eàøã íeMî ,"ïBøàa eàø ék LîL,øeîà éîð éléî :øîà ãçå ,eéä íéåçzLîe ïéøöB÷ :øîà ãç ,øæòìà 'øå eäaà 'ø ?"C ¤¤¦¨©£¦§¨©©©¨§¤§¨¨©¨©§¦¦§©£¦¨§©¨©¦¥©¦£
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

oifge` mipy` cenr dl sc oey`x wxtdheq
.eàáiå eëìiåded `l FaEWIe [lirl] aizkC oeiM `Ed `xizi EklIe [`N`] ,aizkE opiqxB `l ©¥§©¨ŸŸ©§¦¨§¦¤¨©¥§§¥¨¥¨¦§¦§¥©¨Ÿ£¨

:'ebe dWn l` E`aIe `N` xninl Dil.ïúëéìä Léwî:oz`ial xEzl EkldWïúëéìä óà ¥§¥©¤¨©¨Ÿ¤Ÿ¤§©¦£¦¨¨¤¨§¨§¦¨¨©£¦¨¨
.äòø äöòa:EpeEMzp dAC `ivFdl dNgYOW.íéi÷úî BðéàoirnFXd ozF` oiwifgOX §¥¨¨¨¤¦§¦¨§¦¦¨¦§©§¥¦§©¥¤©£¦¦¨©§¦

gaWA EgzR Kkl milBxn s`e ,Epin`IW icM dNgY zn` xaC xnF` Kkitl ,oi`CaM§©¨¦§¦¨¥§©¡¤§¦¨§¥¤©£¦§©§©§¦§¨¨§§¤©

:dNgY ux`d.ñäiå:owYW.äLî ìà,mixacA ¨¨¤§¦¨©©©¦§¨¤Ÿ¤¦§¨¦

FzEpbAW mixEaq Eide dWnA xAcl ligzdW¤¦§¦§©¥§Ÿ¤§¨§¦¤¦§

:xRql dvFx.íéøáãa íúéñäL:lif`e WxtncM ¤§©¥¤¡¦¨¦§¨¦§¦§¨¥§¨¦

.dééæçcalMEdEwYWe xAcl dvxW rWFdil §©§¥¨¥¦ª©¤¨¨§©¥§¦§

FW`xW in ,xAci rEhTd W`x Fl Exn`e dtifpA¦§¦¨§¨§Ÿ©¨©§©¥¦¤Ÿ

xAci `Ed ux`A wlg lFHl mipA Fl oi`W rEhẅ©¤¥¨¦¦¥¤¨¨¤§©¥

:EpiptA.éì ïéîñçå:izF` oiwYWn.äìòð äìòs` §¨¥§¨§¦¦§©§¦¦¨Ÿ©£¤©

:Epilr dEvi m` minXl.epnî:d"ATd onìà ©¨©¦¦§©¤¨¥¦¤¦©¨¨©
.éø÷zEPOn oiA diIxw Wxtd oi`W ,qxB `l ¦§¦Ÿ¨©¤¥¤§¥§¦¨¥¦¤

miAx lW EPOnl eilr mixAcPW cigi lr xn`Pd©¤¡¨©¨¦¤¦§¨¦¨¨§¦¤¤©¦

:onvr lr mixnF`W.åéìk àéöBäì ìBëé Bðéàm` ¤§¦©©§¨¥¨§¦¥¨¦

:mW mciwtd.úéaä ìòa:mlFrd oFc`éðà ¦§¦¨¨©©©©¦£¨¨£¦
.äáBèì äézáLçzlkF`M mdl dizi`xdW £©§¦¨§¨¤¤§¦¦¨¨¤§¤¤

:xicY DA mizOW diaWFi.áBià áéëLobY `NW §¤¨¤¥¦¨¨¦§¦¦¤Ÿ¨¥
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:éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîà "eàáiå eëìiå©¥§©¨Ÿ¨©¨¨¦©¦¦§¤©
äëéìä óà ,äòø äöòa äàéa äî ,äàéáì äëéìä Léwî©¦£¦¨§¦¨©¦¨§¥¨¨¨©£¦¨
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(ä"éåì å"ãáì ú"îà ïîéñ) ïðçBé 'ø øîà ,"íòä æò©¨¨¨©¨¨
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éëå :ïäì øîà .éì ïéîñçå àúléî éa éøîà ,àðéòzLî¦§¨¥¨¨§¦¦¦§¨§¨§¦¦¨©¨¤§¦
à÷ déúeðâa éøáñ ?íøîò ïa eðì äNò ãáìa Bæ¦§©¨¨¨¤©§¨¨§¦¦§¥¨
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eNò" øîàé íà .ïnä úà eðìéëàäå ,íiä úà eðì̈¤©¨§¤¡¦¨¤©¨¦Ÿ©£
äìòð äìò" ?Bì òîLð àì "òé÷øì eìòå úBîleñ¨©£¨¨¦©Ÿ¦§©¨Ÿ©£¤
àì eøîà Bnò eìò øLà íéLðàäå" ."dúà eðLøéå§¨©§Ÿ¨§¨£¨¦£¤¨¦¨§Ÿ
íéìbøî eøac ìBãb øác :àtt øa àðéðç 'ø øîà ,"ìëeð©¨©£¦¨©©¨¨¨¨¦§§©§¦
"epnî" éø÷z ìà "epnî àeä ÷æç ék" .äòL dúBàa§¨¨¨¦¨¨¦¤©¦§¥¦¤
àéöBäì ìBëé Bðéà ,úéaä ìòa eléôà ìBëéák ,epnî àlà¤¨¦¤¦§¨£¦©©©©¦¥¨§¦
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:àeä Ceøa LBãwä øîà ,äéä áàa äòLz áøò íBiä BúBà :ïðçBé 'ø øîà äaø øîà "ekáiå íìB÷ úà eðziå äãòä ìk àOzå" .éðìéàa§¦¨¥©¦¨¨¨¥¨©¦§¤¨©¦§¨©©¨¨©¨¨©¤¤¦§¨§¨¨¨¨©©¨¨
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ïa ïBòîL 'ø øîà "äôbna äòø õøàä úac éàöBî íéLðàä eúîiå" ,äìòî étìk íe÷øæe íéðáà eìèpL ãnìî :àaà øa àéiç 'ø øîà̈©¦¨©©¨§©¥¤¨§£¨¦§¨§©¥©§¨©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨©©¥¨¨©¦§¤

ãnìî :àúøîz øôk Léà àìéL 'ø Løc ,àtt øa àðéðç 'ø øîà .äpeLî äúéî eúnL :Lé÷ì̈¦¤¥¦¨§¨¨©£¦¨©©¨¨©¥¨¦§©§©§¨§©¥
ì áaøzLpLlî úBàöBé íéòìBz eéäå ,íøeaéè ìò ìôðå íðBLíøeaéhîe ,íøeaéèa úBñðëðå íðBL ¤¦§¨§¥§¨§¨©©¦¨§¨¨¦§¦§¨§¦§¨§¦¨¦¦¨
ìa úBñðëðåïî ìàøNéaL ïBøçàä äìòL ïåéëå :eúî äøkñàa :øîà ÷çöé øa ïîçð áøå ,íðBL §¦§¨¦§¨§©©§¨©¦§¨¨©§©§¨¨¥§¥¨¤¨¨¨©£¤§¦§¨¥¦

eáLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk e÷zð ïcøiä CBzî 'ä úéøa ïBøà éàNð íéðäkä úBìòk éäéå" :øîàpL ,ïîB÷îì íéî eøæç ïcøiä©©§¥¨§©¦¦§¨¤¤¡©©§¦©£©Ÿ£¦§¥£§¦¦©©§¥¦§©©§¥©Ÿ£¦¤¤¨¨¨©¨ª
ìL ìBîúë eëìiå íîB÷îì ïcøiä éîúà ïBøà àNð .øçà ãvî ìàøNéå ,ãçà ãvî íéðäëå åéàNBðå ïBøà àöîð ,"åéúBãb ìk ìò íBL ¥©©§¥¦§¨©¥§¦§¦§©¨§¨¦§¨¨§§¨§Ÿ£¦¦©¤¨§¦§¨¥¦©©¥¨¨¨¤

eàáiå" :øîàpL ,àfeò Lðòð äæ øác ìòå ."íòä éðôì íéðäkäå 'ä ïBøà øáòiå øáòì íòä ìk íz øLàk éäéå" :øîàpL ,øáòå åéàNBð§¨§¨©¤¤¡©©§¦©£¤©¨¨¨©£Ÿ©©£Ÿ£§©Ÿ£¦¦§¥¨¨§©¨¨¤¤¡©¨¤¤¡©©¨Ÿ
'ä óà øçiå" ?ïkL ìk àì Bîöò ,àNð åéàNBð ,àfeò :àeä Ceøa LBãwä Bì øîà "ïBøàä úà æçàì Bãé úà àfò çìLiå ïãék ïøb ãò©Ÿ¤¦Ÿ©¦§©ª¨¤¨¤¡Ÿ¤¨¨¨©©¨¨¨§¨¨¨©§Ÿ¨¤¥©¦©©
"íéäìàä ïBøà íò íL úîiå" ,åéðôa åéëøö äNòL :øîà ãçå ,eìL é÷ñò ìò :øîà ãç ,øæòìà 'øå ïðçBé 'ø "ìMä ìò íL eäkiå äfòa§ª¨©©¥¨©©©¨¨§¤§¨¨©¨©©¦§¥¨§©¨©¤¨¨§¨¨§¨¨©¨¨¨¦£¨¡Ÿ¦
ìò ãåãì øçiå" .àaä íìBòì àa àfeò óà ,íéi÷ íìBòì ïBøà äî "íéäìàä ïBøà íò" :øîàpL ,àaä íìBòì àa àfeò :ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¨¨¨¨©¨¤¤¡©¦£¨¡Ÿ¦¨¨§¨©¨©¨¨¨¨©¨©¦©§¨¦©
"óà" áéúk íúä ?éîð éëä "øçiå" áéúëc àëéä ìk ,äzòî àlà .äøøçk åéðt epzLpL :øæòìà 'ø øîà "äfòa õøt 'ä õøt øLà£¤¨©¤¤§ª¨¨©¤§¨¨¤¦§©¨¨©£¨¨¤¨¥©¨¨¥¨¦§¦©¦©¨¦©¦¨¨§¦©

éwç éì eéä úBøîæ" :øîàpL ,"úBøéîæ" äøBú éøáãì àøwL éðtî ?ãåc Lðòð äî éðtî :àáø Løc ."óà" áéúk àì àëä"éøeâî úéáa E ¨¨Ÿ§¦©¨©¨¨¦§¥¨¤¡©¨¦¦§¥¤¨¨§¦§¥¨§¦¤¤¡©§¦¨¦ª¤§¥§¨
éòúä" ïäa áeúkL äøBú éøác :àeä Ceøa LBãwä Bì øîàéðéò óøáãa EìéLëî éðéøä !?"úBøéîæ" ïúBà àøB÷ äzà "epðéàå Ba E ¨©©¨¨¦§¥¨¤¨¨¤£¨¦¥¤§¥¤©¨¥¨§¦£¥¦©§¦§§¨¨

iå" .àúìâòa dééúà eäéàå "Lãwä úãáò ék ïúð àì úä÷ éðáìå" :áéúëc ,BúBà ïéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz eléôàLúéá éLðàa C ¤£¦¦¤¥©¨§¦¦§¦§¦§¥§¨Ÿ¨¨¦£Ÿ©©Ÿ¤§¦¨§¥§¤§¨¨©©§©§¥¥
iå" eàøã íeMî ,"ïBøàa eàø ék LîL,øeîà éîð éléî :øîà ãçå ,eéä íéåçzLîe ïéøöB÷ :øîà ãç ,øæòìà 'øå eäaà 'ø ?"C ¤¤¦¨©£¦§¨©©©¨§¤§¨¨©¨©§¦¦§©£¦¨§©¨©¦¥©¦£
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קיח
סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לה עמוד ב 

תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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äùìùryedi megipdy mipa`e oelnd ipa` od mipa` ipin 'b inlyexi .eid mipa` ipin

ol heyt wgvi iax xn` dyn mdl ozpy zeilhqi`e 'ipdkd ilbx zetk zgz

eid dryl oelnd ipa` xniz oi` ze`ie `ciaf xa oniq 'x xn` ded mipa` ipin drax`

weyn mipdkd ilbx zetk zgz ryedi miwdy mipa` xniz oi` efpbpexniz oi` mina od zer

odnr eqpkp xak dyn odl ozpy zeilhqi`

mipa`a oiniiw ep` dna ok m` `l` ux`l

:ocxid ab lr odl ryedi miwdy

ãöéëiax `ztqeza .dxezd z` l`xyi eazk

la` deazk gafnd iab lr xne` dcedi

'x ixac eazkp oelnd ipa` lr ipz inlyexia

o`n eazkp gafn ipa` lr xn` iqei 'x dcedi

zene` meie mei lka oelnd ipa` lr xn`c

dxezd z` oi`iyne oixihep oiglyn eid mlerd

ipa` lr c"n oeyl miraya daezk dzidy

dyrn `ed cer] efpbpe eid dryl `l gafnd

dne`e dne` lk ala dpia d"awd ozp miqp

c"n oeyl 'ra daezk dzidy dxezd z` e`iyde

ciqa mze` zcye `gip eazkp oelnd ipa` lr

[i`n eazkp] gafnd ipa` lr xn`c o`n [`l`

:oa`e oa` lk oia ciqa zcye

ìòåm`e .zgy x`al mpic xfb mzgzp df xac

dxez ozn zryac dil wetiz xn`z

delaw `le oeyle dne` lk lr d"awd dxifgd

daezk dzidy xg`ly `ed lecb df yperc l"ie

w"ta xn`de dniz edine cenll evx `le mcia

f"r zkqnc(:a sc)dt oegzt odl yi oiicrc

l`xyik zibibk xd epilr zitk melk exn`iy

:mpic xfb mzgzp ji` dt oegzt odl yiy onf lke

úåáøìj`id dniz .ux`l dvegay miprpk

dzid `id ixdy agxl delaw

zyxta ixtqa `zi`ck dkezay miprpkn

`l ea xn`py mrn dzidy in m` dne jzelrda

daxiw jk dnvr daxiwy lr] dnyp lk digz

dlibn 'qna inp opixn`e i`w agx`e [mewndsc)

(:cirnyn `kde ryedi daqpe dxiibzpy

oze` oilawn oi`y lkd ixacl dkezay miprpkc

mcewy el xn`e did xeaicd it lr `nye

zaizk ixdy oilawn eid dnglnd eligzdy

eligzdy mcew did mipa`d iab lr dxezd

`l` oilawn eid `l ikd elit`e dnglna

ded i`e i"yxty enk l`xyi leabl ueg miayeid

drya daeyza f` oixfeg eid m`c xninl epivn

eid dkezay miprpk elit` dxezd z` eazky

ecnli `l xy` ornle dcedi 'xl elit`e oilawn

ikde zene` dray` inp i`w zeyrl mkz`

mixheye mihtey zyxta ixtqd oeyl inp rnyn

[cnln] zeyrl mkz` ecnli `l xy` ornl

oze` oilawn oi` oibxdp oi` daeyz oiyer m`y

devy mze` rnyn oibxdp oi` `l` ipzw `l

xn`p `le oibxdp oi` dnyp lk digz `l d"awd

ryedi ligzdy xg`l `l` dnyp lk digz `l

ze`nbhfext yly gly ryedi ixdy dnglna

`nl` mgli mgldl milyi milydl dvexd

jixve] obxed did `l milydl oivex eidy oze`

dilr dlaiw agx s`e dpey`x dnglna ligzdy mcew milydl oivex eidy oze` [xnel

uegy miprpk oze`a `l` oerny iaxe dcedi iax ewlgp `le dnglna eligzdy mcew

m`y zcnl `d xninl jixhvi` `l oerny iaxc o`kn xg`l mze` milawn m` mileabl

:mlerl odn oilawny zene` [x`y] oick mpicy dnglna eligzdy xg`le ux`l dvegay miprpk` `l` oze` oilawn daeyza mixfeg
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יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

        
          

    
          

         
        

        
         

       
        

   
         
         

        
         

          
         

           
   

         
         

      
         

          
        

       
       


       

       
           

        
         

         
          

 
         

      
          

        
         

        
       

          
          
         
        

         
      

         
    

          
         

         
          

        
        

           
        

      
         
         

          
        

        
         

     
        

         
        

          
          

         
          

            
        

         
          


        
       

       
         

         













































































































































































אגרות קודש

 ב"ה,   כ"ז סיון, ה'תשכ"ח

ברוקלין 

שלום וברכה!

. . . הפ"נ יקראו בעת רצון על הציון הק' וכן בקשר ליום הולדת שלו.

לשאלתה לאיזה מצוה סגולה מיוחדת כו' – כמובן, עניני טהמש"פ ]טהרת המשפחה[ ועניני 

צניעות )כיסוי הראש, לבושים וכו'(. וראה זח"ג )קכו, רע"א(: בעיא איתתא כו' גודל השכר בזה.



יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקכ

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
      

        
        

        
         

        
        

         
           

        
          

          
           

         
       

         
         

         
       

         
        

         
        

       
        

      
       

      
          

        
        

        
        

       
       

        
        

       

     
      

        
        

       
         

     
        

          
          
          

         
         
          
            

      
         

        
       

       
        

         
      

         
        

          
          

        
         
          

         
        

       
        

        
       

         
          

     





























































































































































oifge` mipy` cenr el sc oey`x wxtdheq
.ïBòîL 'øk ïàîkoicnFrd Eid `l `nl` ,mElAwie daEWzA ExfgIW mdl azMW xn`C §©§©¦§§¨©¤¨©¨¤¤©§§¦§¨¦©§©§¨Ÿ¨¨§¦

:dIgz `l llkA oNM dcEdi 'xl la` ,dnWp lM dIgz `l llkA oilEaBl uEg.æøúð ©§¦¦§©Ÿ§©¤¨§¨¨£¨§©§¨ª¨¦§©Ÿ§©¤¦§¨
:irxn lwlwzn.éúBnäå:FkFzAX dnE sEBd aEAxre dnEdn oFWl.äðBLàø äàéainiA ¦§©§¥¥§¦§©¦§§¨§¦§©©¤§¦¨¦¨¦¥

:rWFdi.äiðL äàéa:`xfr iniA.ñð íäì úBNòìmicArYWn Eidi `le rFxfA zFlrl §ª©¦¨§¦¨¦¥¤§¨¥¨¨¤¥©£¦§©§Ÿ¦§¦§©§§¦

iniA l`xUi lW m`hg mxBW `N` ,zEklnl§©§¤¨¤¨©¤§¨¤¦§¨¥¦¥

`N` Elri `NW mdilr xfbpe oFW`x ziA©¦¦§¦§©£¥¤¤Ÿ©£¤¨

FOr lMn mkA in aizkcM ,zEWxA(` `xfr):Béøt ¦§§¦§¦¦¨¤¦¨©¤§¨¦§
.ìònî:eipir.úçzî åéLøLå:qExqúBìBò eìòäå ¦©©¥¨§¨¨¨¦¨©¥§¤¡

.íéîìLemipa` ,dWxR DzF`A EEhvp KMW §¨¦¤¨¦§©§¨¨¨¨£¨¦

:'Fbe minlW Ygafe 'Fbe dpaY zFnlWéàî §¥¦§¤§§¨©§¨§¨¦§©
.Béöçäå,'ipznC `xw i`dA aizM ikd rWFdiA §©¤§¦ª©¨¦§¦§©§¨§©§¦

Fivgde miGxB xd lEn l` Fivg 'Fbe l`xUi lke§¨¦§¨¥§¤§¤©§¦¦§©¤§

Fivgde aYknl il dOl ,lair xd lEn l ¤̀©¥¨¨¨¦§¦§©§©¤§

mFwnA xMfPd Fivg F` cgind Fivg F` rnWnC§©§©¤§©§ª¨¤§©¦§¨§¨

:xg`.ïé÷eìçL Cøãkxde miGxB xdA mihaXd ©¥§¤¤¤£¦©§¨¦§©§¦¦§©

aizkcM lair(fk mixaC)z` Kxal Ecnri dN` ¥¨§¦§¦§¨¦¥¤©©§§¨¥¤

miwElg KM ,dllTd lr Ecnri dN`e 'Fbe mrd̈¨§§¥¤©©§©©§¨¨¨£¦

,'Fbe mzFnXn dXW odA xEn`W cFt` ipa`A§©§¥¥¤¨¨¤¦¨¦§¨§

dXWe zg`d lr miaEzM miGxB xdC dXW Kpd̈¨¦¨§©§¦¦§¦©¨©©§¦¨

aizkC Epide ,zipXd lr oiaEzM lair xdC§©¥¨§¦©©¥¦§©§¦§¦

:mipa`d on zg`A wEwgd Fivg FzF` ,Fivgde§©¤§¤§¤¨§©©¦¨£¨¦

.íúBãìBúkmipFxg`d dXW ,ozcil xcqM §§¨§¥¤¥¨¨¦¨©©£¦

Edf oinipaE sqFi olEafE xkyVi xW`e cB oxcqM§¦§¨¨§¨¥¦¨¨§ª¥¦§¨¦¤

dcEdi DA EaYkp mipFW`x dXWe ,ozcil xcq¥¤¥¨¨§¦¨¦¦¦§§¨§¨

uEg ozcil xcqM ilYtpe oC iele oFrnW oaE`x§¥¦§§¥¦¨§©§¨¦§¥¤¥¨¨

:dcEdin.Bæ ïáà ìò äMîçå íéøNòåKixR oOwl ¦¨§¤§¦©£¦¨©¤¤§©¨¨¦

:EedC `Ed rAx`e mixWr mipFxg` dXW¦¨©£¦¤§¦§©§©©£
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

ïàîë`l` dxez dxac `l `dc dcen dcedi 'x elit` x`ez ztia `nlc z"`e .y"xk

ea oirbet oi`pwc ipiqn dynl dkldc zeixkp x`y exzede li`ede xvid cbpk

f"rc ipy wxta `zi`ck(:el sc)zti dxzedy mewna ux`l dvegay miprpk elit` exzed

oiyeciwc w"ta xn`c x`ez(:`k sc)xzen xn` ax x`ez ztia edn odk edl `irai`

`l r"k dpey`x d`iaa xeq` xn` l`enye

xvid cbpk `l` dxez dxac `ly ixyc ibilt

i`n dxizdl jxved dn y"x elit` cere rxd

`xw jixhvi` `l `id dpefc b"r` odkn `py

cbpk `l` dxez dxac `le li`ed diixynl

`l` x`ez zti xizd `lc oeik l"ie rxd xvid

dpin rny xacn aezkd eay zeyxd zenglna

`l` dxez dxac `l opixn` `l miprpk iabc

digz `l xn` xvi `ki`c b"r`c x"dvid cbpk

zi`c dcedi iaxl jkld x`ez zti mewna elit`

oi`e digz `l llka inp dl dvegay miprpk dil

x`ez zti mewna xizn did `l oze` oilawn

mze` milawn xn`c y"xl dnzinl `ki` edin

eiay ziaye `xw il dnl digz `l llka mpi`e

`wecc `kti` `nip izk`e x`ez zti zeaxl

zti iab `ed aezkd zxifbe jixhvi` dcedi iaxl

mixg` miprpky t"r` dl dvegay x`ez

xwirc l"ie digz `l llka md dl dvegay

i`c jinq eiay ziaye `xw` y"xc `nrh

xninl `ki` ecnli `l xy` ornl `xw `iddn

e` zene` x`y e` diixynl `z`c dcedi 'xk

:dnglna eligzdy mcew miprpk

øçàå`ztqeza b"d .mipa`d z` e`iad jk

(g"t)on elrdy mipa`d z` e`iade

zeler elrde gafnd z` epae ocxid`le minlye

:dxezd z` eilr eazke opiqxb

éàîdaexn mifixb xd len ly eivg eivgde

inlyexid oeyl .lair xd ly eivgn

xnel cenlz dn mzd opiqxbc xzei ayein

xda oiaexne mifixb xda oiherny cnln eivgde

did m`y my elek iel ly ehay oi`y dnl lair

ipngp xa l`eny 'x oiey eid my iel hay lk

my iel ly ehay lk did eli` xn` ozpei 'x mya

oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l

oea xa iqei x"` mihya sl` drax`e mixyr

dnl oiey eid iel ly ehay lk my did eli`

yn `a `lyivelg sl` 'n `l` cbe oae`x ha

ux`d wlgz dl`l ea xn`py oexg` oipna wcwczyk edine ixaba `aexe mihaya eivg iedc aexd `edy xxeand eivg lair xd len l` eivgde xity iz` `zyde `av(ek xacna)xg`l

ycga mixvn ux`n l`xyi ipa z`vl mirax`d zpya my znie 'ebe odkd oxd` lrie dia aizkc oxd` zxiht xg`l mirax`d zpya dide 'ebe yi` did `l dl`ae aizkck milbxn ezny

iyingd(bl my)eid oiicr sl` dpny dhnl miel ecnr m` elit`e l"w xqg sl` ryz lair xda ecnry oze` lr scer mifixb xd lr ecnry mihay oipna `vnz mler xcqa gken ikde

z"ze sl` xyr dyye ze`n 'b mifixb xd ly ohxtae l"wzze mitl` zraye ze`n yly lair xd lr ecnry mihay oze` ly ohxta `ven dz` ixdy sl`l aexw mifixb xd ly oiaexn

[xnel jixv my iel hay lk eid `ly `zyde] oizegt mifixb xd ly eid `l xnelk `l` eid oiaexn ixdy oiey `wec e`l oiey eid iel hay lk my did m`y inlyexia opixn`c `d l"ie

drax`e mixyr oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l iel ly ehay lk my did eli` ozpei 'x mya ipngp xa l`eny iax xn`c `d la` xzei e` sl` ryz dhnl miel ecnry

'ebe dtbnd ixg` idie aizkck ok ixg` did oipnd ixdy `iyw sl`(dk my)hayn ex`yp `l k"` `av ivelg sl` 'n `l` cbe oae`x hayn `a `ly itl oea xa iqei 'x eilr wlgy dne

oernyn eltpy sl` c"kl oi`lnn ocxil xarn ex`ypy oae`x ly l"yze sl` 'b oze` eid j`ide l"yze sl` b"n m` ik eid `l [oae`x] hay icewt lk ixdy l"yze sl` 'b `l` oae`x
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xarn ex`ypy oae`x hayn l"yze sl` 'b ecbpk xqgn dz`yk jixacl elit` oea xa iqei iax i`w dlre [zegt e` mitl` 'b `l`] oernyn sl` drax`e mixyr odn exqgiy `le oihren

:oipnl mcew dzid dtbndy ziyixtck iywiz ipngp xa l`eny 'xc `idd la` l"yze sl` 'bn xzei xqg oi` oerny hayn oexqg zngny oiey eide ocxil

íéøùòoa` dze` lr k"` dywn cet` ipa`a oiwelg jk o`k miwelgy myk mzd ipzc `pzl 'it o`kn f"ke o`kn b"k `l` opi` `lde inlyexi .ef oa` lr ynge mixyre ef oa` lr ynge

dpey`xd lre p"a aezk did lair xd ly eze` dilr oiaezky dipyd lrc l"ve okn ivg did oinipa opgei x"` ipyne `ln oeleafe f"k dipyd lre b"k eid mifixb xd ly dilr eidy
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה! 

נתקבל מכתבו מט' אייר וכן המברק, ובודאי קבל המענה שלי במברק, רפואה קרובה המחכה 

לבשו"ט, ויה"ר שימלא בקשתי בהקדם האפשרי.

נבהלתי לקרות במכתבו אשר תולה הענינים בקפידא ח"ו שלי, כי אין זה מעניני להקפיד כו' 

וכו' והלואי שיתלו בי כל המאורעות הטובים בגשמיות וברוחניות, והשי"ת יצליחו שגם הוא יהי' בין 

אלו...

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ïàîë`l` dxez dxac `l `dc dcen dcedi 'x elit` x`ez ztia `nlc z"`e .y"xk

ea oirbet oi`pwc ipiqn dynl dkldc zeixkp x`y exzede li`ede xvid cbpk

f"rc ipy wxta `zi`ck(:el sc)zti dxzedy mewna ux`l dvegay miprpk elit` exzed

oiyeciwc w"ta xn`c x`ez(:`k sc)xzen xn` ax x`ez ztia edn odk edl `irai`

`l r"k dpey`x d`iaa xeq` xn` l`enye

xvid cbpk `l` dxez dxac `ly ixyc ibilt

i`n dxizdl jxved dn y"x elit` cere rxd

`xw jixhvi` `l `id dpefc b"r` odkn `py

cbpk `l` dxez dxac `le li`ed diixynl

`l` x`ez zti xizd `lc oeik l"ie rxd xvid

dpin rny xacn aezkd eay zeyxd zenglna

`l` dxez dxac `l opixn` `l miprpk iabc

digz `l xn` xvi `ki`c b"r`c x"dvid cbpk

zi`c dcedi iaxl jkld x`ez zti mewna elit`

oi`e digz `l llka inp dl dvegay miprpk dil

x`ez zti mewna xizn did `l oze` oilawn

mze` milawn xn`c y"xl dnzinl `ki` edin

eiay ziaye `xw il dnl digz `l llka mpi`e

`wecc `kti` `nip izk`e x`ez zti zeaxl

zti iab `ed aezkd zxifbe jixhvi` dcedi iaxl

mixg` miprpky t"r` dl dvegay x`ez

xwirc l"ie digz `l llka md dl dvegay

i`c jinq eiay ziaye `xw` y"xc `nrh

xninl `ki` ecnli `l xy` ornl `xw `iddn

e` zene` x`y e` diixynl `z`c dcedi 'xk

:dnglna eligzdy mcew miprpk

øçàå`ztqeza b"d .mipa`d z` e`iad jk

(g"t)on elrdy mipa`d z` e`iade

zeler elrde gafnd z` epae ocxid`le minlye

:dxezd z` eilr eazke opiqxb

éàîdaexn mifixb xd len ly eivg eivgde

inlyexid oeyl .lair xd ly eivgn

xnel cenlz dn mzd opiqxbc xzei ayein

xda oiaexne mifixb xda oiherny cnln eivgde

did m`y my elek iel ly ehay oi`y dnl lair

ipngp xa l`eny 'x oiey eid my iel hay lk

my iel ly ehay lk did eli` xn` ozpei 'x mya

oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l

oea xa iqei x"` mihya sl` drax`e mixyr

dnl oiey eid iel ly ehay lk my did eli`

yn `a `lyivelg sl` 'n `l` cbe oae`x ha

ux`d wlgz dl`l ea xn`py oexg` oipna wcwczyk edine ixaba `aexe mihaya eivg iedc aexd `edy xxeand eivg lair xd len l` eivgde xity iz` `zyde `av(ek xacna)xg`l

ycga mixvn ux`n l`xyi ipa z`vl mirax`d zpya my znie 'ebe odkd oxd` lrie dia aizkc oxd` zxiht xg`l mirax`d zpya dide 'ebe yi` did `l dl`ae aizkck milbxn ezny

iyingd(bl my)eid oiicr sl` dpny dhnl miel ecnr m` elit`e l"w xqg sl` ryz lair xda ecnry oze` lr scer mifixb xd lr ecnry mihay oipna `vnz mler xcqa gken ikde

z"ze sl` xyr dyye ze`n 'b mifixb xd ly ohxtae l"wzze mitl` zraye ze`n yly lair xd lr ecnry mihay oze` ly ohxta `ven dz` ixdy sl`l aexw mifixb xd ly oiaexn

[xnel jixv my iel hay lk eid `ly `zyde] oizegt mifixb xd ly eid `l xnelk `l` eid oiaexn ixdy oiey `wec e`l oiey eid iel hay lk my did m`y inlyexia opixn`c `d l"ie

drax`e mixyr oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l iel ly ehay lk my did eli` ozpei 'x mya ipngp xa l`eny iax xn`c `d la` xzei e` sl` ryz dhnl miel ecnry

'ebe dtbnd ixg` idie aizkck ok ixg` did oipnd ixdy `iyw sl`(dk my)hayn ex`yp `l k"` `av ivelg sl` 'n `l` cbe oae`x hayn `a `ly itl oea xa iqei 'x eilr wlgy dne

oernyn eltpy sl` c"kl oi`lnn ocxil xarn ex`ypy oae`x ly l"yze sl` 'b oze` eid j`ide l"yze sl` b"n m` ik eid `l [oae`x] hay icewt lk ixdy l"yze sl` 'b `l` oae`x

l `ki`c `iyw `l `d edin mirax`d zpya didymifixb xd ly eid jk jeznc oiey eid `l iel ly ehay my did elit` dtbna eltpy oerny hayn oexqg zngn xn`w ikdc xnin

xarn ex`ypy oae`x hayn l"yze sl` 'b ecbpk xqgn dz`yk jixacl elit` oea xa iqei iax i`w dlre [zegt e` mitl` 'b `l`] oernyn sl` drax`e mixyr odn exqgiy `le oihren

:oipnl mcew dzid dtbndy ziyixtck iywiz ipngp xa l`eny 'xc `idd la` l"yze sl` 'bn xzei xqg oi` oerny hayn oexqg zngny oiey eide ocxil

íéøùòoa` dze` lr k"` dywn cet` ipa`a oiwelg jk o`k miwelgy myk mzd ipzc `pzl 'it o`kn f"ke o`kn b"k `l` opi` `lde inlyexi .ef oa` lr ynge mixyre ef oa` lr ynge

dpey`xd lre p"a aezk did lair xd ly eze` dilr oiaezky dipyd lrc l"ve okn ivg did oinipa opgei x"` ipyne `ln oeleafe f"k dipyd lre b"k eid mifixb xd ly dilr eidy

:mzeny lk `le mzenyn mzenyn dyy `l` aizk `l mzeny dyy aizk in ze`ie `ciaf x"` o"ni
zeyrl

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

BúBàa eNòð íéqð änk äàøe àa .ïBòîL éaøk ?ïàîk§©§©¦¦§Ÿ§¥©¨¦¦©£§
øäìe íéféøb øäì eàáe ,ïcøiä úà ìàøNé eøáò :íBiä©¨§¦§¨¥¤©©§¥¨§©§¦¦§©
ãBîòì äìBëé äiøa ìk ïéàå ,ìéî íéMMî øúé ,ìáéò¥¨¨¥¦¦¦¦§¥¨§¦¨§¨©£
úà" :øîàpL ,æøúð ãiî íäéðôa ãîBòä ìëå ,íäéðôa¦§¥¤§¨¨¥¦§¥¤¦¨¦§¨¤¤¡©¤

éðôì çlLà éúîéààáz øLà íòä ìk úà éúnäå E ¥¨¦£©©§¨¤§©Ÿ¦¤¨¨¨£¤¨Ÿ
ãò ...ãçôå äúîéà íäéìò ìtz" øîBàå "'Bâå íää¤§§¥¦Ÿ£¥¤¥¨¨¨©©©
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יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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:oNM oke ,dkQnE lqR dUriãnììe ãBîìì ©£¤¤¤©¥¨§¥ª¨¦§§©¥
ì.úBNòìå øBîLzFpErh oNM zFvOd lM ¦§§©£¨©¦§ª¨§

mYxnWE mzF` mYcnlE ,dN` drAx ©̀§¨¨¥¤§©§¤¨§©§¤

mkipA z` mzF` mYcOle aizkE ,mzFUrl©£¨§¦§¦©§¤¨¤§¥¤

lre ,devn lkl zFvn rAx` o`M ixd ,'Fbe§£¥¨©§©¦§§¨¦§¨§©

KExA ,hxtE llkA KExaE xEx` Exqnp oYrAx ©̀§©§¨¦§§¨¨¦§¨§¨¨

cOll oke ,Ecnli `l xW` xEx` Ecnli xW £̀¤¦§§¨£¤Ÿ¦§§§¥§©¥

rAx` cg` lkA ,zFUrl oke xFnWl oke§¥¦§§¥©£§¨¤¨©§©

KExal zixA llkA KExal zixA ,zFzixA§¦§¦§¨¦§¨§¦§¨

:hxtA xEx`l zixA llkA xEx`l zixA ,hxtA¦§¨§¦§¨¦§¨§¦§¨¦§¨

(a"rl KIW WExiRd df).òaøàå òaøàzFzixA rAx` ¤©¥©¨©§©§©§©©§©§¦

:dpFnW ixd cOll rAx`e cFnlläðBîL ¦§§©§©§©¥£¥§¤§¤
.äðBîLexFnWl dpFnW cFr `Mi` `d §¤¨¦¨§¤¦§

:zFUrle.éðéña ïëåzFvOd lM Exn`PWM §©£§¥§¦©§¤¤¤§¨©¦§

:hxtE llkA KExaE xEx`A oNM EpYp dWnlïëå §Ÿ¤¦§ª¨§¨¨¦§¨§¨§¥
.áàBî úBáøòaaizkcM l`xUil Dxn`WM §©§¨§¤£¨¨§¦§¨¥§¦§¦

(` mixaC)dWn li`Fd a`Fn ux`A oCxId xarA §¨¦§¥¤©©§¥§¤¤¨¦Ÿ¤

:'Fbe.'Bâå úéøaä éøác älà øîàpLxzA §¤¤¡©¥¤¦§¥©§¦§¨©

`nl` ,'Fbe zixAd caNn aizM zFkxaE zFllw§¨§¨§¦¦§©©§¦§©§¨

zixA KM zFllwE zFkxaA a`Fn zFaxr zixaM¦§¦©§¨¦§¨§¨¨§¦

Kixhvi` `l lair xdcE miGxB xdC ,axFgA§¥§©§¦¦§©¥¨Ÿ¦§§¦

mYxnWE .ixii` DaE i`w DlrC ,`xw iiEY`l§©¥§¨©£¨¨¥¨¨§¥§©§¤

:`kd Dil qxB `l z`Gd zixAd ixaC z ¤̀¦§¥©§¦©ŸŸ¨©¥¨¨
íéòáøà

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

åéäådnec xacd dnl lyn oizlikna `ziixa diepy jk .oze` oinbex mznbx dcedi ixy

a ipy el eidy mce xya jlnlupd mr ipcinrd ohwl xn` ohw cg`e lecb cg` mip

lecb egipd `le dngd upd mr ecinrdl ohwd `a zery 'ba ipcinrd lecbl xn` dngd

jezn dngd upd cr `l` il xn` `l xn` ohwde zery 'b cr `l` il xn` `l el xn`

iipa odl xn` odia` xrpp oiaedv micner eidy

s` iceakl `l` mzpeeik `l mkipy mewn lkn

ehay elhp xky dn mkxky z` gtw` `l ip`

dpiky dzxyy mil dligz cxiy oinipa ly

ly ehay elhp xky dne 'eke xn`py ewlga

mznbx dcedi ixy xn`py zeklnl dkf dcedi

xn` oic`a xn`py zekln `l` mznbx oi`

`peebx` l`ipcl eyialde xvyla(d l`ipc):

éày"x inlyexi .'eke dhnl iel xnel xyt`

dlrnl elek oerny dn iele oerny xne`

diipz oicd miiwn ip` dn dlrnl elek iel s`

iel oa ryedi 'x xn`ck mielde mipdkd cbp

miel e`xwp mipdkd zenewn drax`e mixyra

wecv ipa mield mipdkde odn cg` dfe(:et zenai):

éàî.'eke xne` iax `ipzck jenqa lr lr

izy wxta oizipzn iziin `lc i`d

mgld(.ev zegpn)eid my xne` le`y `a`

miigth`e miptd mgl ly dpeal ikifa oipzep

ly dpeal ikifa oipzep eidy i`w rvn`a geix

zzpe xn`p xak `lde el exn` miptd mgl

xak `lde mdl xn` dkf dpeal zkxrnd lr

meyn xnel yi dypn dhn eilre xn`p

'it` d`xpe jenqa lr `icda yxtn `ziixac

le`y `a`` mzd ibiltc dcedi 'xe xi`n iax

dax unewda inp rnyn ikde ynn lr ixn`e

(.fk my)ynn lr xninl `ki`c `kid lk

mixai` wgvi iax my irac [ynn lr] 'ixn`c

xn`c o`nc `ail` edn dkxrn iciva oxcqy

aizk mivrd lrc jl iraiz `l ynn lr

`le jenqa lrc ecen `nlr ilek `kd [n"n]

millwnde ynn mifixb xd lr oikxand 'ixn`

el` leki inlyexia opixn`ck lair xd lr

xday el`e zekxa mixne` eid mifixb xday

zekxad xnel cenlz zellw mixne` eid lair

el`e zekxa mixne` eid el`e el` zellwde

mifixb xday el` leki zellw mixne` el`e

lair xday el`e on` zekxad xg` oiper eid

mrd lk epre l"z on` zellwd xg` oiper eid

zekxad xg` oiper eid el`e el` on` exn`e

mixne` eidy drya cvik `d on` zellwde

d zekxaiaxc `zbelte 'eke mdipt oikted ei

dcezd wxta ibiltc yiwl yixe opgeisc my)

(.grueg dngle miptl dcezd z` hgeyd

hgyp cinz wxta oke dnegl(:bq sc migqt)zxifbc `kd ip`ye ynn lr devnle dlgzkl lr lkc inp dcen iaxc i"xl d`xpe `kdl `kiiy `l ungd lr gqtd hgeyd

mgld izy wxtc `iddc `inec jenqa lr xykn caricae ziyixtcke `id aezkd(.av sc zegpn)z` oi`ex [iax xn`] ray ray ly mizy miptd mgl zkxrn xciq m`c

i`dc opixn` jenqa lr rnync oeik inp `nrh dpeal ikifa iabe [jenqa lr xn`c dinrhl iaxe jenqa lr i`n dpeal zkxrnd lr zzpe opira `de] opi` eli`k zepeilrd

ze`a zegpnd lka opixn`ck `ed jexa yecwd miklnd ikln jln iptl ith ceak jxc [ied] jenqa [aidi ikc] cere mgld qexti `ly `cg xn`w jenqa dligzkl inp lr

dvn(.aq my)lr mgl leki miyak ipy lr i` miyak ipy lr xnel cenlz mgl iab lr miyak gipi leki mixekiad mgl lr mze` odkd sipde aizkc zxvr iyak iab

e"a jln iptl iax xn` elld ze`xwn ipy miiwn `vnpe sipne miyak ly mdizekixi izy oia mgld gipn xne` i`pikg 'x 'eke mixekiad mgl lr xnel cenlz miyak iab

dinrhl iax `cqg axl `pepnd ax dl ixn`e `pepnd axl `cqg ax xn` lr opira `de sipne df cva df gipn `l` ok oiyer miklnd ikln jln iptl [ok] oiyer oi`

:'eke `ipzc
iax

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

íL" :øîàpL ,äléçz íiì ãøéå ïéîéða ìL BèáL¦§¤¦§¨¦§¨©©¨§¦¨¤¤¡©¨
ïîéða."íé ãø" àlà "íãø" éø÷z ìà "íãø øéòö ¦§¨¦¨¦Ÿ¥©¦§¥Ÿ¥¤¨©¨

äãeäé éøN" :øîàpL ,íúBà íéîâBø äãeäé éøN eéäå§¨¨¥§¨§¦¨¤¤¡©¨¥§¨
ïëæétLeà äNòðå ÷écvä ïéîéða äëæ Cëéôì ,"íúîâø¦§¨¨§¦¨¨¨¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨
:äãeäé 'ø Bì øîà ."ïëL åéôúk ïéáe" øîàpL ,äøeábì©§¨¤¤¡©¥§¥¨¨¥¨©§¨
äléçz ãøBé éðà ïéà :øîBà äæ àlà ,äNòî äéä Ck àìŸ¨¨¨©£¤¤¨¤¥¥£¦¥§¦¨
ïBLçð õô÷ ,íiì äléçz ãøBé éðà ïéà :øîBà äæå ,íiì©¨§¤¥¥£¦¥§¦¨©¨¨©©§
Lçëá éðááñ" :øîàpL ,äléçz íiì ãøéå áãðéîò ïa¤£¦¨¨§¨©©¨§¦¨¤¤¡©§¨ª¦§©©
."ìà íò ãø ãò äãeäéå ìàøNé úéa äîøîáe íéøôà¤§©¦§¦§¨¥¦§¨¥¦¨Ÿ¨¦¥
ãò íéî eàá ék íéäìà éðòéLBä" äìa÷a Løôî ,åéìòå§¨¨§¨¥§©¨¨¦¥¦¡Ÿ¦¦¨©¦©
éðôèLz ìà" 'Bâå "ãîòî ïéàå äìeöî ïåéa ézòáè .Lôð̈¤¨©§¦¦¥§¨§¥¨¢¨§©¦§§¥¦
äéä äòL dúBàa .'Bâå "äìeöî éðòìáz ìàå íéî úìaL¦Ÿ¤©¦§©¦§¨¥¦§¨§§¨¨¨¨¨

éøàî äLîééãéãé :àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,älôúa C ¤©£¦¦§¦¨¨©©¨¨§¦©
éøàî äzàå íia íéòáBè:åéðôì øîà !?éðôì älôúa C §¦©¨§©¨©£¦¦§¦¨§¨©¨©§¨¨

øac" :Bì øîà ?úBNòì éãéa äîe !íìBò ìL BðBaø¦¤¨©§¨¦©£¨©©¥
úà äèðe Ehî úà íøä äzàå .eòqéå ìàøNé éða ìà¤§¥¦§¨¥§¦¨§©¨¨¥¤©§§¥¤
,ìàøNéa äìLîî úBNòì äãeäé äëæ Cëéôì ,'Bâå "Eãé̈§§§¦¨¨¨§¨©£¤§¨¨§¦§¨¥
äî ."åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä" :øîàpL¤¤¡©¨§¨§¨§¨§¦§¨¥©§§¨©
íeMî ?åéúBìLîî ìàøNéå BLã÷ì äãeäé äúéä íòh©©¨§¨§¨§¨§§¦§¨¥©§§¨¦
éà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø àéðz ."ñðiå äàø íiä"©¨¨¨©¨¨©§¨¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦
øLôà éàå ,äìòîì øîàð øákL ,ähîì éåì øîBì øLôà¤§¨©¥¦§©¨¤§¨¤¡©§©§¨§¦¤§¨
éð÷æ ?ãöék àä .ähîì øîàð øákL ,äìòîì øîBì©§©§¨¤§¨¤¡©§©¨¨¥©¦§¥
:øîBà äiLàé 'ø .äìòîì øàMäå ,ähîì äiåìe äpeäë§¨§¦¨§©¨§©§¨§©§¨¦¨¥

ì éeàøä ìk:øîBà éaø .äìòîì øàMäå ,ähîì ,úøL ¨¨¨§¨¥§©¨§©§¨§©§¨©¦¥
øä étìk íäéðt eëôä ,íéãîBò ïä ähîì elàå elà¥§¥§©¨¥§¦¨§§¥¤§©¥©
.äìì÷a eçúôe ìáéò øä étìk ,äëøáa eçúôe íéféøb§¦¦¨§¦§¨¨§©¥©¥¨¨§¦§¨¨
úëøònä ìò zúðå" àéðúãk ,Ceîña ìò ìò éàî©©©§¨¦§©§¨§¨©¨©©©£¤¤
øîBà äzà .Ceîña "ìò" :øîBà éaø "äkæ äðáì§Ÿ¨©¨©¦¥©§¨©¨¥
øîBà àeäLk ?Lnî ìò àlà Bðéà Bà ,Ceîña "ìò"©§¨¥¤¨©©¨§¤¥
íäéðt eëôä :Ceîña "ìò" øîBà éåä "ïøàä ìò úkñå"§©Ÿ¨©¨¨Ÿ¡¥¥©§¨¨§§¥¤
"Ceøa" :ïðaø eðz :'eë äëøáa eçúôe íéféøb øä étìk§©¥©§¦¦¨§¦§¨¨¨©¨¨¨

ì ãnììe ãBîìì ,èøôa "øeøà" ,ììëa "øeøà" ,èøôa "Ceøá" ,ììëaéøä ,úBNòìå øBîL ¦§¨¨¦§¨¨¦§¨¨¦§¨¦§§©¥¦§§©££¥
òáøà

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



קכה
             

         
          

        
        

       
       

    
         

           
          

        
           

             
         

        
       

        
          


          

        
           

          
        

         
        

     
        

          
  

        
         

        
        

        

        
          

       
        

       
       

        
          

          
        

           
          

       
       

         
      

          
      

         
        

          
  

        
           
          

         
          
          
         
           

          
           

           
        

     













































































































































             

      
        

       
        

          
           

          
         

          
         

       
         

       
         

          
       

         

 
           

        
        

       
         

           
         

          
       

     
         

       
          

          
        



































































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipy` cenr fl sc oey`x wxtdheq
.äøeábì ïëæétLeà:FwlgA iEpA miWcTd iWcw ziAW.íéøôà LçëaKFnql E`xIW §¦§¨©§¨¤¥¨§¥©¢¨¦¨§¤§§©©¤§©¦¤¨§¦§

:mzpEn`A EWgke eilr.ìà íò ãø:d"ATdA ghAW lr mIA cxi.åéúBìLîî ìàøNé ¨¨§¦£¤¡¨¨¨¦¥¨©©¨©¤¨©§©¨¨¦§¨¥©§§¨
:odA lFWnl WCwzPW ,dcEdiC.äìòîì éåì øîàð øákLdN` dxFYA azM dWn ¦¨¤¦§©¥¦§¨¤¤§¨¤¡©¥¦§©§¨Ÿ¤¨©©¨¥¤

:dcEdie iel oFrnW 'Fbe Kxal Ecnri.ähîì éåì øîàð øákLrWFdi xtqA(g)aizkcM ©©§§¨¥§¦§¥¦¦¨¤§¨¤¡©¥¦§©¨§¥¤§ª©§¦§¦

oFx`l dGnE dGn micnFr eipwfE l`xUi lke§¨¦§¨¥§¥¨§¦¦¤¦¤¨¨

mIelE mipdM `nl` ,mIelde mipdMd cbp¤¤©Ÿ£¦§©§¦¦©§¨Ÿ£¦§¦¦

:Eid dHnlì éeàøä.úøL,oFx`d z` z`Ul §©¨¨¨¨§¨¥¨¥¤¨¨

:miXng oA cre miWlW oAn EpidC.ähîì §©§¦¤§Ÿ¦§©¤£¦¦§©¨
:oFx`d lv`.elàå elàdHnl mIelE l`xUi ¥¤¨¨¥§¥¦§¨¥§¦¦§©¨

:rWFdi xtqA aizkcM Eidìòå íéføb øä ìò ¨§¦§¦§¥¤§ª©©©§¦¦§©
.ìáéò øäKEnqA lr dxFYA dWn azMW ©¥¨¤¨©Ÿ¤©¨©§¨

:lif`e WxtncM.Ceîña ìòipW aiWFn didW §¦§¨¥§¨¥©§¨¤¨¨¦§¥

:mixcQd ipW oiA dpFal ikifAìò úBkñå ¨¦¥§¨¥§¥©§¨¦§©¨©
.ïBøàädSgn i`dC ,WOn lr e`l LgxM lr ¨¨©¨§£¨©©¨§©§¦¨

:Kkq did `le zkxR i`edCeøa ììëa Ceøa £©¨Ÿ¤§Ÿ¨¨§¨¨¦§¨¨
.èøôaxdA Exn`p zFllTde zFkxAd lM ¦§¨¨©§¨§©§¨¤¤§§©

miwi xW` KExA ,hxtE llkA lair xdaE miGxB§¦¦§©¥¨¦§¨§¨¨£¤¨¦

,miwi `l xW` xEx` z`Gd dxFYd ixaC z ¤̀¦§¥©¨©Ÿ¨£¤Ÿ¨¦

,xEx`e KExA hxtA zg`e zg` lke ,llkA ixd£¥¦§¨§¨©©§©©¦§¨¨§¨

xW` xEx` dkQnE lqR dUri `l xW` KExÄ£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨¨£¤
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:'eke oldl dn i` xne` ozpeiáéúëålk

ol `kidn cigi zcear izk` dniz .minid

minid lka `de mitk ze`iyp `ki`c iaxzi`c

i`cec d`xpe cinz oebk xeav zcear inp `ki`
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mde zg` dkxa ekxa dpennd odl xn` zifbd
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jxiay odk i"xl d`xpe dpiky ielibl aey ekf
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:cnern jxale xefgl jixv o`kåà`l` epi`

dipin ol `wtp `l i`n` i"xl dniz .ygla

lewa oldl dn mifixb xdn dkxa dkxac y"bn

`lc xninl epivne mx lewa o`k s` mx

dey dxifbn dil sili `lc i"xl `l` jixhvi`

:dkn `l`íéðùìinlyexia .mipdk `xew

ofgd `diy jixv `cqg ax xn` oicner oi` wxt

'` odk did m` xne` wgvi xa ongp ax l`xyi
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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jtid didy zeyxetn inp onvr zekxadc dxeza yxetn odizyc mifixb xd zkxan mipdk

:dxeza zyxetn dpi` oefnd zkxa oeyl la` dkxal yi`d xex` zeyxetnd zellwd

éáøåla` .dk xne` `ed ixd xne` dcedi

:dkk `l` dk `aekir edl rnyn `l opaxl

àéù÷`l` `ziixad oeyl epi` .ozpei 'xl dil

'x ixtiqa dl b"de `xnbd 'it oeyl

:'eke oldl dn i` xne` ozpeiáéúëålk

ol `kidn cigi zcear izk` dniz .minid

minid lka `de mitk ze`iyp `ki`c iaxzi`c

i`cec d`xpe cinz oebk xeav zcear inp `ki`

mitk ze`iypn cigi zcear hirni` lkd ixacl

ded `le dil hwp dithiy ab` inp ozpei 'xe

opzck cinz zceara `l` mei lka mitk ze`iyp

cinz xcqc d"ta(:al sc)mixai` epzpy xg`lc

zkyll odl e`ae ecxi meglne yak iab lr

mde zg` dkxa ekxa dpennd odl xn` zifbd

reny m` dide rny zexacd zxyr e`xw ekxa

aivie zn` zekxa 'b mrd z` ekxae xn`ie

cinzae oitqena oicd `ede mipdk zkxae dceare

:miaxrd oia ly
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dkxa yewzi` `dc dkxal oicd `ed zexiyl

:zexiylåà'it lld epiax .iepika `l` epi`

`le ze`av midl` l` oebk iepika ixtqa

`xw iyeayl `zrc` wqiz ikidc xazqn

rax` oa my mewna midl` jkxai xninl

s"l`a ez`ixwk xnel yi iepika `l` zeize`

:z"lcéøä`a` xy` mewnd lka xne` `ed

xy` mewn lka ixtqa ipz ikd .jizkxae jil`

epiide iny z` xikfn `dz my dlbp ip`

wn lka ike c"q mewn lka `kd dnznwcme

elit` epiidc xikfdl iny devn ip` xy`

jil` `a` xy` mewn lkac ekxaz oileaba

`l` dpiky ielib my `diy invra ip` rnyn

jil` `a` xy` mewn lka `ed qxeqn `xwn

iny xikfdl jevn ip` my my dlbp ip`y

epiide dxigad ziaa `wec epiide il cgeind

`dz my dlbp ip` xy` mewn lka ixtqa ipzwc

mipdk erpnp mrhd dfnc d`xpe iny z` xikfn

wicvd oerny znyn cgeind mya jxal

itlwa sxh wxta 'ixn`ck(:hl sc `nei)`ly itl

jxiay odk i"xl d`xpe dpiky ielibl aey ekf

li`ed melk `le dyr `l daiyia mipdk zkxa

a"ta xn` zexiy iabe zexiyl dkxa yewzi`e

migafc(:bk sc)s` jklid dcear llgn ayeic

:cnern jxale xefgl jixv o`kåà`l` epi`

dipin ol `wtp `l i`n` i"xl dniz .ygla

lewa oldl dn mifixb xdn dkxa dkxac y"bn

`lc xninl epivne mx lewa o`k s` mx

dey dxifbn dil sili `lc i"xl `l` jixhvi`

:dkn `l`íéðùìinlyexia .mipdk `xew

ofgd `diy jixv `cqg ax xn` oicner oi` wxt

'` odk did m` xne` wgvi xa ongp ax l`xyi

:hayd eze`l `l` mipdk `xew oi`y mipdk `xew odk 'it` `cqg ax xn` mipdk xne` mipy odk xne`
lk

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

úà íéàNBð íéðäk äðéãîa ,Béepéëa äðéãîáe ,Báúëk¦§¨©§¦¨§¦©§¦¨Ÿ£¦§¦¤
õeç ,ïäéLàø éab ìò Lc÷náe ,ïäéôúk ãâðk ïäéãé§¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨©©¥¨¥¤
.õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî BðéàL ìBãb ïäëî¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦
äìòîì åéãé déaâî ìBãb ïäë óà :øîBà äãeäé 'ø§¨¥©Ÿ¥¨©§¦©¨¨§©§¨
íòä ìà åéãé úà ïøäà àOiå" :øîàpL ,õévä ïî¦©¦¤¤¡©©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨

:"íëøáéå'îâìa "eëøáú äk" :ïðaø eðz.LãBwä ïBL ©§¨£¥¨©¨¨Ÿ§¨£¦§©¤
ìa øîBà äzàì ìëa àlà Bðéà Bà ,LãBwä ïBL?ïBL ©¨¥¦§©¤¥¤¨§¨¨

eãîòé älà" ïläì øîàðå ,"eëøáú äk" ïàk øîàð¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©§©¨¥¤©©§
ìa ïläl äî ,"íòä úà Cøáìïàk óà ,LãBwä ïBL §¨¥¤¨¨©§©¨¦§©¤©¨

ìaéøö Bðéà :øîBà äãeäé 'ø .LãBwä ïBLàeä éøä ,C ¦§©¤§¨¥¥¨¦£¥
la eøîàiL ãò ,"äk" øîBà,Cãéà àéðz .äfä ïBL ¥Ÿ©¤Ÿ§©¨©¤©§¨¦¨

Bðéà Bà ,äãéîòa øîBà äzà .äãéîòa "eëøáú äk"Ÿ§¨£©£¦¨©¨¥©£¦¨¥
øîàðå "eëøáú äk" ïàk øîàð ?äáéLéa eléôà àlà¤¨£¦¦¦¨¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©
ïàk óà ,äãéîòa ïläl äî ,"Cøáì eãîòé älà" ïläì§©¨¥¤©©§§¨¥©§©¨©£¦¨©¨

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø .äãéîòaøîBà àeä éøä ,C ©£¦¨¨¨¥¥¨¦£¥¥
ì"Cøáî óà ,äãéîòa úøLî äî ,"BîLa Cøáìe BúøL §¨§§¨¥¦§©§¨¥©£¦¨©§¨¥

ì ãîòì" :áéúëc ?ïìðî ,déôeb úøLîe .äãéîòa.úøL ©£¦¨§¨¥¥§¨©¦§¦©£Ÿ§¨¥
øîBà äzà .íétk úeàéNða "eëøáú äk" ,Cãéà àéðz©§¨¦¨Ÿ§¨£¦§¦©©¦©¨¥
?íétk úeàéNða àlL àlà Bðéà Bà ,íétk úeàéNða¦§¦©©¦¥¤¨¤Ÿ¦§¦©©¦
úà ïøäà àOiå" ïläì øîàðå "eëøáú äk" ïàk øîàð¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©§©¨©¦¨©£Ÿ¤
óà ,íétk úeàéNða ïläl äî ,"íëøáéå íòä ìà åãé̈¨¤¨¨©§¨£¥©§©¨¦§¦©©¦©
ïläl äî éà :ïúðBé 'øì déì àéL÷ .íétk úeàéNða ïàk̈¦§¦©©¦©§¨¥§¨¨¦©§©¨
ìBãb ïäë ïàk óà ,øeaö úãBáòå LãBç Làøå ìBãb ïäëŸ¥¨§¤§£©¦©¨Ÿ¥¨

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø !?øeaéö úãBáòå LãBç Làøå,C §¤©£©¦¨¨¥¥¨¦
åéða Léwî ,"íéîiä ìk åéðáe àeä" øîBà àeä éøä£¥¥¨¨¨©¨¦©¦¨¨
,íétk úeàéNða åéða óà ,íétk úeàéNða àeä äî ;Bì©¦§¦©©¦©¨¨¦§¦©©¦

ì äëøa L÷úéàå ,"íéîiä ìk" áéúëeàéðúå .úeøéL §¦¨©¨¦§¦§©§¨¨§¥§©§¨
.LøBôîä íMa "ìàøNé éða úà eëøáú äk" Cãéà¦¨Ÿ§¨£¤§¥¦§¨¥©¥©§¨
ãçeénä éîL ,"éîL úà eîNå" :øîBì ãeîìz ?éepéëa àlà Bðéà Bà ,LøBôîä íMa øîBà äzà©¨¥©¥©§¨¥¤¨§¦©§©§¨¤§¦§¦©§¨
äî ,"íL BîL úà íeNì" ïläì øîàðå ,"éîL úà eîNå" ïàk øîàð ?ïk ïéìeába óà ìBëé .éì¦¨©©§¦¥¤¡©¨§¨¤§¦§¤¡©§©¨¨¤§¨©

éøö Bðéà :øîBà äiLàé 'ø .äøéçaä úéáa ïàk óà ,äøéçaä úéa ïlälìëa" øîBà àeä éøä ,C §©¨¥©§¦¨©¨§¥©§¦¨¦¨¥¥¨¦£¥¥§¨
éìà àBáà éîL úà øékæà øLà íB÷näñøBñî äæ àø÷î àlà .Czòc à÷ìñ ,íB÷î ìëa ,"E ©¨£¤©§¦¤§¦¨¥¤§¨¨¨§¨©§¨¤¨¦§¨¤§¨

éìà àBáà øLà íB÷î ìëa ,àeäézëøáe Eéìà àBáà ïëéäå ,éîL úà øékæà íL Eézëøáe EE §¨¨£¤¨¥¤¥©§¦¨©§¦¤§¦§¥¨¨¥¤¥©§¦
çaä úéáa éîL úà øékæà íL ,äøéçaä úéáa,"ìàøNé éða úà eëøáú äk" :Cãéà àéðz .äøé §¥©§¦¨¨©§¦¤§¦§¥©§¦¨©§¨¦¨Ÿ§¨£¤§¥¦§¨¥

"íäì øBîà" øîBì ãeîìz ?ïépî íéøøçeLî íéãáòå íéLð ,íéøb .ìàøNé éða àlà éì ïéà¥¦¤¨§¥¦§¨¥¥¦¨¦©£¨¦§§¨¦¦©¦©§©¨¨¤
àlà Bðéà Bà ,íéðt ãâðk íéðt øîBà äzà .íéðt ãâðk íéðt "eëøáú äk" :Cãéà àéðz .eäleëì§§©§¨¦¨Ÿ§¨£¨¦§¤¤¨¦©¨¥¨¦§¤¤¨¦¥¤¨
"eëøáú äk" :Cãéà àéðz .Bøéáçì øîBàä íãàk "íäì øBîà" :øîBì ãeîìz ?óøBò ãâðk íéðẗ¦§¤¤¤©§©¨¨¤§¨¨¨¥©£¥©§¨¦¨Ÿ§¨£
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d`exd 'ta rnynck on` `xeaiv(:dp zekxa)i`d

inw ewil ifg i`n rci `le `nlg ifgc o`n

oeax `nile ediici iqxtc `pcira ipdk

:'eke iznlg melg minlerd
dlirpa

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

."íéîMä ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä" eðzçèáäM äî©¤¦§©§¨©§¦¨¦§¨§§¦©¨©¦
éøLé÷ óBëì íéàMø íéðäkä ïéà :àcñç áø øîà̈©©¦§¨¥©Ÿ£¦©¨¦¨¦§¥
àøéæ 'ø øîà .øeavä ïî íäéðt eøæçiL ãò ïäéúBòaöà¤§§¥¤©¤©§¦§¥¤¦©¦¨©¥¨
"íéðäk" úBø÷ì éàMø àøBwä ïéà :àcñç áø øîà̈©©¦§¨¥©¥©©¦§Ÿ£¦
ïéàMø íéðäkä ïéàå ,øeavä étî "ïîà" äìëiL ãò©¤¦§¤¨¥¦¦©¦§¥©Ÿ£¦©¨¦
ïéàå ,àøBwä étî øeaéc äìëiL ãò äëøáa ìéçúäì§©§¦¦§¨¨©¤¦§¤¦¦¦©¥§¥
étî äëøa äìëzL ãò "ïîà" úBðòì ïéàMø øeavä©¦©¨¦©£¨¥©¤¦§¤§¨¨¦¦
úøçà äëøáa ìéçúäì ïéàMø íéðäkä ïéàå ,íéðäkä©Ÿ£¦§¥©Ÿ£¦©¨¦§©§¦¦§¨¨©¤¤
áø øîà àøéæ 'ø øîàå .øeavä étî "ïîà" äìëiL ãò©¤¦§¤¨¥¦¦©¦§¨©¥¨¨©©
øeavä ïî íäéðt øéæçäì ïéàMø íéðäkä ïéà :àcñç¦§¨¥©Ÿ£¦©¨¦§©£¦§¥¤¦©¦
ïéàMø ïðéàå ,"íBìL íéN"a øeaö çéìL ìéçúiL ãò©¤©§¦§¦©¦§¦¨§¥¨©¨¦
íéN" øeaö çéìL øBîâiL ãò Cìéìå íäéìâø øB÷òì©£©§¥¤§¥¥©¤¦§§¦©¦¦
øeavä ïéà :àcñç áø øîà àøéæ 'ø øîàå ."íBìL̈§¨©¥¨¨©©¦§¨¥©¦
àøBwä étî äëøa äìëzL ãò "ïîà" úBðòì ïéàMø©¨¦©£¨¥©¤¦§¤§¨¨¦¦©¥
"ïîà" äìëiL ãò äøBza úBø÷ì éàMø àøBwä ïéàå§¥©¥©©¦§©¨©¤¦§¤¨¥
ãò íebøza ìéçúäì éàMø íbøúîä ïéàå ,øeavä étî¦¦©¦§¥©§©§¥©©§©§¦©©§©
ìéçúäì éàMø àøBwä ïéàå ,àøBwä étî ÷eñt äìëiL¤¦§¤¨¦¦©¥§¥©¥©©§©§¦
øîà .íbøúîä étî íebøz äìëiL ãò øçà ÷eñôa§¨©¥©¤¦§¤©§¦¦©§©§¥¨©
,àéáða øéèônä :éåì ïa òLBäé 'ø øîà íeçðz 'ø©§¨©§ª©¤¥¦©©§¦§¨¦

éøö'ø øîà íeçðz 'ø øîàå .äléçz äøBza àø÷iL C ¨¦¤¦§¨©¨§¦¨§¨©©§¨©
ãò àéáða øéèôäì éàMø øéèônä ïéà :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¥©©§¦©©§©§¦§¨¦©
òLBäé 'ø øîà íeçðz 'ø øîàå .äøBz øôñ ììbiL¤¦¨¥¥¤¨§¨©©§¨©§ª©
äáézä úà èéLôäì éàMø øeaö çéìL ïéà :éåì ïa¤¥¦¥§¦©¦©©§©§¦¤©¥¨
'ø øîà íeçðz 'ø øîàå .øeaö ãBáë éðtî ,øeaöa§¦¦§¥§¦§¨©©§¨©
ìèpiL ãò úàöì ïéàMø øeavä ïéà :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¥©¦©¨¦¨¥©¤¦¨¥
.àöiL ãò :øîà ìàeîLe ,BîB÷îa çépéå äøBz øôñ¥¤¨§©¦©¦§§¥¨©©¤¥¥
àkéìc àä ,àðéøçà àçúét àkéàc àä ,éâéìt àìå§¨§¦¦¨§¦¨¦§¨©£¦¨¨§¥¨
éì døañà ,àðéäà øa :àáø øîà .àðéøçà àçúét¦§¨©£¦¨¨©¨¨©¨¦¨©§§¨¦
íéëøáî íéðäkäL ïîæa ."eëìz íëéäìà 'ä éøçà"©£¥¡Ÿ¥¤¥¥¦§©¤©Ÿ£¦§¨§¦
áø øîà àøéæ 'ø øîà ?íéøîBà ïä äî ,íòä úà¤¨¨©¥§¦¨©¥¨¨©©
'ä eëøa" 'Bâå "çë éøab åéëàìî 'ä eëøa" :àcñç¦§¨¨§©§¨¨¦Ÿ¥Ÿ©§¨§
åéNòî ìk 'ä eëøa" "BðBöø éNò åéúøLî åéàáö ìk̈§¨¨§¨§¨¥§¨§¨©£¨
éôñeîa ."'ä úà éLôð éëøa BzìLîî úBî÷î ìëa§¨§Ÿ¤§©§¨§¦©§¦¤§¨¥
úBìònä øéL" :éñà 'ø øîà ?íéøîBà ïä äî ,àzaLc§©¨¨©¥§¦¨©©¦¦©©£
íëãé eàN" "'Bâå 'ä éãáò ìk 'ä úà eëøa äpä¦¥¨§¤¨©§¥§§§¥¤
íìLeøé ïëL ïBivî 'ä Ceøa" "'ä úà eëøáe Lã÷Ÿ¤¨§¤¨¦¦Ÿ¥§¨¨¦
àeääa áéúëc "ïBivî 'ä Eëøáé" éîð àîéìå ."déeììä©§¨§¥¨©¦§¨¤§¦¦¦§¦§©

Ceøa LBãwä ìL åéúBëøáa ìéçúäL CBzî :éæt ïa ïBòîL 'øã déøa äãeäé øîà ?àðééðò¦§¨¨¨©§¨§¥§¦§¤¨¦¦¤¦§¦§¦§¨¤©¨¨
áø øîà ?éøîà éàî ,àúéðòúc àúçðîa .àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBëøáa íéiñî ,àeä§©¥§¦§¨¤©¨¨§¦§¨¨§©£¦¨©¨§¦¨©©
úòa BòéLBî ìàøNé äå÷î" "EîL ïòîì äNò 'ä eðá eðò eðéðBò íà" :á÷òé øa àçà©¨©©£Ÿ¦£¥¨¨£¥§©©§¤¦§¥¦§¨¥¦§¥
'Bâå "òéLBäì ìëeé àì øBaâk íäãð Léàk äéäú änì" 'Bâå "õøàa øâk äéäú änì äøö̈¨¨¨¦§¤§¥¨¨¤§¨¨¦§¤§¦¦§¨§¦Ÿ©§¦©§
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שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

      
          

         


       
      

       
        

      
        

       
    

         
       

    
          

        
         

    
          

        
      

       
        

       
          

        
         

      
        


         
         
         

          
         

         
         
           

       
  

          
         

       
         

         
        

         
      

         
         

           
         

    
       

      
         

        
         

        
    

        
        

        
          

       
        

        
       

       
      

         
        

       
       

      
        

           
       

        
         

  





































































































































































              


       

       
      

           
          

        
         

           

         
         

  


       
       

          
     



































המשך בחלור אמסכת רלש השנה אחום שנח עמ' ל



aiקלו wxt aÎmikln - mi`iap

ai aÎmiklnkÎai

áéãé-ìò ïkúîä óñkä-úà eðúðå(éø÷ éãé)íéã÷ôä äëàìnä éùò(éø÷ íéã÷ônä)eäàéöBiå ýåýé úéa §¨§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈©§¥Æ§¥ÆŸ¥Ÿ́©§¨½̈©ª§¨¦−©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©¦ª¹
:ýåýé úéa íéùòä íéðaìå õòä éLøçìâé÷fçì áöçî éðáàå íéöò úBð÷ìå ïáàä éáöçìe íéøãbìå §¨¨¥³¨¥Æ§©Ÿ¦½¨Ÿ¦−Ÿ¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§Ÿ§¥´¨¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−

:ä÷æçì úéaä-ìò àöé-øLà ìëìe ýåýé-úéa ÷ãa-úàãéúBønæî óñk úBtñ ýåýé úéa äùòé àì Cà ¤¤¤́¥§Ÿ̈®§²Ÿ£¤¥¥¬©©©−¦§©§¨«©Á¸Ÿ¥¨¤¹Ÿ¥´§Ÿ̈À¦¬¤Æ¤Æ§©§³
:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæîåèeäðzé äëàìnä éùòì-ék ¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤¦©¤−¤©¨¬¥§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬Ÿ©§¨−̈¦§ª®

:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçåæèéùòì úúì íãé-ìò óñkä-úà eðzé øLà íéLðàä-úà eáMçé àìå §¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤Æ¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥Ÿ́
:íéùò íä äðîàá ék äëàìnäæéô :eéäé íéðäkì ýåýé úéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñkçéæà ©§¨¨®¦¬¤¡ª−̈¥¬Ÿ¦«Ÿ¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®©Ÿ£¦−¦§«¨´

:íìLeøé-ìò úBìòì åéðt ìàæç íNiå dãkìiå úb-ìò íçliå íøà Cìî ìàæç äìòéèéLàBäé çwiå ©£¤À£¨¥Æ¤´¤£½̈©¦¨¬¤©©−©«¦§§¨®©¨³¤£¨¥Æ¨½̈©£−©§¨¨«¦©¦©º§¨´
åéLã÷-úàå äãeäé éëìî åéúáà eäéæçàå íøBäéå èôLBäé eLéc÷ä-øLà íéLãwä-ìk úà äãeäé-Cìî¤«¤§À̈¥´¨©¢¨¦¿£¤¦§¦´§¨¨´¦¨Á©£©§¨̧£Ÿ¹̈©§¥³§¨Æ§¤¢¨½̈
:íìLeøé ìòî ìòiå íøà Cìî ìàæçì çìLiå Cìnä úéáe ýåýé-úéa úBøöàa àöîpä áäfä-ìk úàå§¥´¨©¨À̈©¦§¨²§Ÿ§¬¥§Ÿ̈−¥´©¤®¤©¦§©À©«£¨¥Æ¤´¤£½̈©©−©¥©¬§¨¨«¦

ëä-àBìä äùò øLà-ìëå LàBé éøác øúéå:äãeäé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk í §¤²¤¦§¥¬−̈§¨£¤´¨¨®Ÿ£¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬§¨«

i"yx
(·È).ÔÎ˙Ó‰ ÛÒÎ‰ ˙‡ Â˙Â הכסף אותו נותנין היו

היו  ומנאוהו, ושקלוהו הארון מן שהוציא לאחר המנוי,
עושי  על הממונים הגזברין ידי על אותו נותנין

כמו‰ÔÎ˙Ó.המלאכה: מנין, יח)לשון ה ותוכן (שמות :
תתנו: לשון Â‰‡ÈˆÂÈÂ.הממונים:Ó‰.ÌÈ„˜Ùלבנים 

העץ: חרשי לשכור הארדכלין ÌÈÂ·ÏÂ.הוצאה, הם
ראשי  פיהם על עושים שחבריהם האבן, חרשי

תלמידי ÌÈ¯„‚ÏÂ.(È‚)האומנות: החומה, לבוני
‰‡·Ô.ארדכלין: È·ˆÁÏÂ:ההר ÛÒÎ(È„)מן ˙ÂÙÒ
.˙Â¯ÓÊÓ:שיר כלי ‡˙(ÊË)והם Â·˘ÁÈ ‡ÏÂ
.ÌÈ˘‡‰ האנשים עם לחשבון באין האמרכלין היו לא

ידם  על תמיד הכסף את האמרכלין יתנו אשר הגזברין,
חשודים  היו שלא לפי המלאכה, לעושי לתתו

עושים: הם באמונה כי ‡˘Ì(ÊÈ)בעיניהם, ÛÒÎ
.˙Â‡ËÁ ÛÒÎÂ ולקח ולאשמו, לחטאתו מעות המפריש

המעות: מן ונותר הבהמה ‰'.את ˙È· ‡·ÂÈ ‡Ï לבדק
ÂÈ‰È.הבית: ÌÈ‰ÎÏ קיץ עולות מהם לוקחים והם

שנינו  כך שלהם, והעורות לעולה, הבשר למזבח,
ב)בתמורה הבא (כג כל הכהן, יהוידע דרש מדרש זה :

עולות: בהן ילקח אשם, וממותר חטאת ממותר
(ÁÈ).Ï‡ÊÁ ‰ÏÚÈ Ê‡ יואש ועשה יהוידע, מות אחר

אלוה: עצמו את

cec zcevn
(·È).‰Î‡ÏÓ‰ È˘Ú'ה בבית  הממונים הגדולים האומנים  הם

אותם. יורו אשר כפי הפועלים , האומנים בונים ידם ומתחת
ז''ל רבותינו א)ובדברי ט ברכות אדרכלין:(ירושלמי נקראים

.Â‰‡ÈˆÂÈÂ:הפועלים האומנים בשכר  הכסף, את הוציאו הם
.ıÚ‰ È˘¯ÁÏ:הנרצה בתמונה העצים  כורתי  ÌÈÂ·ÏÂ.הם

הבית : בקירות העצים הבוניםÌÈ¯„‚ÏÂ.(È‚)הבונים  הם
אבנים: ‰‡·Ô.קירות  È·ˆÂÁÏÂ:ההר מן האבנים  את  ÁÓˆ·.החוצבים È·‡Âאבנים לקנות עוד  הוצרכו  אבן , חוצבי  ששכרו אף

Èˆ‡.חצובים : ¯˘‡ ÏÎÏÂ: אותו לחזק הבית על  להוציא  הנצרכים הדברים  שאר Â‚Â'.(È„)לכל  ‰˘ÚÈ ‡Ï Í‡הזה מהכסף
וגו ' כסף ספות  ה' בית לצורך עשו  יד)לא  כד ב הימים ז''ל (ובדברי רבותינו ואמרו  המובא, הכסף מן נעשו  הכלים  שגם (כתובות נאמר,

ב) שרת:קו כלי עשו נותר , והיה שהשלימו ואחר  שרת, כלי עשו לא הבנין Â·˘ÁÈ.(ÊË)בתחילת ‡ÏÂעם חשבון עשו  לא 
וכו': והגודרים הבונים המלאכה, לעושי יתנו לשהם הכסף, להם  נתנו אשר ·‡ÂÓ‰.האנשים  ÈÎ,באמונה שעושים היה ידוע 

מתחילה : אלו נבחרו  ÂÎÂ'.(ÊÈ)ולכך Ì˘‡ ÛÒÎ,הממון מן והותיר הקרבן וקנה  לחטאתו , או לאשמו ממון  מפריש  שהיה  מי 
דרשו כן לכהנים, והעורות כליל , הבשר והיה עולות , מהם לקחת  יהיו, לכהנים  אם  כי  הבית , לבדק בא  לא  הזה  המותר הנה 

ז''ל  א)רבותינו יח וכו':‡Ê.(ÁÈ):(שקלים חזאל  עלה  יהואש , בימי

oeiv zcevn
(·È).ÔÎ˙Ó‰כמו ח)המנוי, ה הלבנים:(שמות מתכונת :.È„È ÏÚ

ידי: ÂÙÒ˙.(È„)לכורתי:È·ˆÂÁÏÂ.(È‚)לאומני:È˘¯ÁÏ.אל
וכן קולין, יונתן : תרגם כי כדים , כצורת עשוים כלים שם

שכמה על  מה)וכדה כד וקולתה:(בראשית אונקלוס : תרגם ,
.˙Â¯ÓÊÓ: זמר הקרבנות:Â˜¯ÊÓ˙.כלי דם מהם  לזרוק ספלים ,

hiw wxt mildz - miaezk

.èé÷cwÎv

ö:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãå øãìàöéètLîìéãáò ìkä ék íBiä eãîò E:EáöEúøBú éìeì §´Ÿ−¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöéãewt çkLà-àì íìBòì:éðúéiç íá ék Eãöéãewô ék éðòéLBä éðà-EìE ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−¦¤´

:ézLøãäöéúãò éðãaàì íéòLø ee÷ éì:ïðBaúà Eåö:ãàî Eúåöî äáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈¦§¨«§´§«Ÿ
îæö:éúçéN àéä íBiä-ìk EúøBú ézáäà-äîçö:éì-àéä íìBòì ék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À¦´¦«¨¦«−¥«Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«
èöéúåãò ék ézìkNä éãnìî-ìkî:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fî:ézøöð Eà÷çøà-ìkî ¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

:Eøác øîLà ïòîì éìâø éúàìk òøá÷éètLnî:éðúøBä äzà-ék ézøñ-àì Eâ÷ékçì eöìîp-äî −¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ¨®§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦
:éôì Lácî Eúøîàã÷éãewtî:ø÷L çøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©¨«¤

i"yx
(Âˆ).'Â‚Â ‰ÏÎ˙ ÏÎÏ וכן בה ולפלפל לסלסל

למוסרי ק"ח)פתחת ˙ÏÎ‰.:(לעיל ÏÎÏ סיום לכל
וגבול  קץ אין מצותיך אבל גבול קץ יש דבר

ÍÈ˙ÂˆÓ.(ˆÁ):(מצאתי)לתכליתם ÈÓÎÁ˙ È·ÈÂ‡Ó
שמעתא  להו אתיא דלא אמרו ואחיתופל דואג על
מכל  שכן בידי, התורה סוד לעולם דהלכתא, אליבא
קצת  למדתי ומזה קצת למדתי מזה השכלתי מלמדי

מובהק) מרבי שלמדתי ÈÏ.(ˆË):(לאחר ‰ÁÈ˘ כל
בם: היתה ¯‚ÈÏ.(˜‡)שיחתי È˙‡ÏÎ כמו מנעתי

כ"ה) בדמים:(ש"א מבוא היום כליתני אשר
(‚˜).ÂˆÏÓ:נמתקו(‰˜).Í¯·„ ÈÏ‚¯Ï ¯

והיא  בתורה רואה אני הוראה להורות בא כשאני
מן  האד' את המציל כנר האסור מן אותי מפרשת

הפחתים:

cec zcevn
(ˆ).Í˙ÂÓ‡כי עם  ודור לדור  היא הבטחתך  וקיום אמונת 

החלוף : יורו השמים ‡¯ı.מערכת  ˙ÂÎכוננת אתה  הלא
בה מלעשות בידך ימחה  א"כ  ומי פיך  על עומדת והיא הארץ 

‰ÌÂÈ.(ˆ‡)כרצונך: Â„ÓÚ ÍÈËÙ˘ÓÏויום יום בכל ר "ל 
לגזרת המה  ונכנעי' עבדיך הם הכל  כי בהיפוך  יהיה הוראתם  ועם  הגזר  כפי משפטיך  לעשות  וכסיליהם השמים מערכת עומדים

˘ÈÚÂ˘Ú.(ˆ·)המקום : Í˙¯Â˙ ÈÏÂÏהלא וכאומר עניי  רוב בעבור  נאבד  הייתי  אז אותי  משמח  תורתך עסק  היתה לא אם
הטבע על  שלטון מלך  דבר ע"כ  אלא עליו יורה  הטבע שאין דבר עוני בחבלי הנלכד אל  אומץ תוסיף  ואיך  כח מתשת התורה

העולם: ·Ì.(ˆ‚)והנהגת  ÈÎ:חיים לי נתת  הפקודים  שמירת  ‡È.(ˆ„)בעבור ÍÏדרשתי כי להושיעני אליך  תלוים עיני
פקוד  ˜ÂÂ.(ˆ‰)יך :לשמור ÈÏאתבונן עכ "ז אבל  בתורה אשכיל לא למען  יטרידוני  כי העוה "ב מן  לאבדני הרשעים  יקוו עלי

טעמיהם: בעומק ˙ÏÎ‰.(ˆÂ)בעדותיך ÏÎÏ מצותיך אבל הקץ  את  ראיתי השכל  בעין  הנה  תכלה  להם יש אשר דבר לכל 
בעין הקץ  רואה  הייתי לה היה  אם  כי תכלה  לה  אין בוודאי א"כ מסתורה תכלית סוף  עד לבוא עמדי ואין מאוד  היא  רחבה

התכלית : בעלי בכל שראיתי כמו  ‡‰·˙È.(ˆÊ)השכל  ‰Ó:פי מאמר  היא  היום שכל עד  התור' אהבתי מאוד  È·ÈÂ‡Ó.(ˆÁ)מה
אותי: מחכמת ולזה  בתמידות  בה עוסק אני ר "ל  לעולם לי היא  כי הרשעים  משונאי  חכם יותר להיות אותי תחכם  מצותיך 

(Ëˆ).È˙ÏÎ˘‰: דבר מתוך  דבר הבנתי ובזה  בעדותיך  דבורי היה כולם  ע"י כי  השכל קבלתי ‡˙·ÔÂ.(˜)מכולם ÌÈ˜ÊÓ
לעשות בהם  להתבונן לב אתן ביותר ולזה  ולקיים לעשות  היא  למודי  וכל  פקודיך  שמרתי כי מזקנים  יותר  בינה בעל  אהיה

בתקון : עליו :È˙‡ÏÎ.(˜‡)הדבר  שהזהרת דברך  אשמור למען כ "א הבריות מיראת ולא  רע בדרך  מללכת רגלי  Ï‡(˜·)מנעתי
.È˙¯Ò:בדבר אכשל לבל  למדתני אתה כי אמת דין שפטתי ÂˆÏÓ.(˜‚)ר "ל  ‰Óמליצה לדברי לחכי אמרתך נחשבו מאוד  מה 

לפי: הדבש מערבות יותר לי ערבים ‡˙·ÔÂ.(˜„)והמה ÍÈ„Â˜ÙÓוכמ"ש שקר  אורח  שנאתי ע"כ  בפקודיך  אתבונן  מאשר 
למוטב: מחזיר שבה  המאור  רז"ל

oeiv zcevn
(‰ˆ).ÂÂ˜:תקוה ויכלאÈ˙‡ÏÎ.(˜‡)מלשון כמו מנעתי 
ח)הגשם למוד :‰È˙¯Â.(˜·):(בראשית מל 'ÂˆÏÓ.(˜‚)ענין

חיך :ÈÎÁÏ.מליצה: מלשון

xe` ldi
לכל בד"הצו נתבאר קי"ט סי' תלים קץ*. ראיתי  תכלה

לכל  יו"ד. ר"פ בראשית פ' במד"ר שארז"ל  השמים ויכולו 
מע "ב סיום  תכלה  לכל  הפי' וא"כ השמים . ויכולו היינו תכלה 
וסוף קץ יש שכמ"כ קץ ראיתי  והארץ . השמים ויכולו היינו
וחד  עלמא הוי שני אלפי שית  וכארז "ל  העולם  עמידת לזמן
רחבה ולפ "ז תכלה . לכל  דהיינו משי"ב  נמשך  הקץ  שזה  חרוב.
דבר מכרתי אבא בר לר"ח  יוחנן ר ' שאמר ע "ד  מאד  מצותך
שנאמר יום לארבעים שניתן דבר וקניתי  ימים  לששה שנברא 
לא רבים  מים בפסוק בשה "ש  יום ארבעים  ה' עם  שם ויהי
עכ"פ רחבה מ "מ  תכלה. להם  יש  ג"כ  יום  מ ' הרי אך  יוכלו.

כי עוי"ל  אך  סע"א. דכ "א בעירובין וע' השמים. ויכולו  מענין
נמשך  יום  מ ' אבל  המדות שהם מוימ"ב נמשך  השמים ויכולו 
שורה בג"ר והנה חו"ג . מוחין מב' כלול  והדעת חב"ד  מג "ר
מ ' גם אנפין. זעיר נק' ו"ק משא"כ ממש א "ס שהוא  עתיקא 
להפלפול  וגבול  קץ לה אין עכשיו גם התורה ולכן מאד. ר"ת
לשון התורה נותן מברך  יום שבכל גם  מחודש . דין להוציא
וסוף. קץ  לה  אין לכן  תכלה  לה  שאין דבר היא  א"כ הוה.
יש וסוף תכלה לכל  שי"ל הראב"ע ופי' רש "י פי' ועמש "ש
פי' ישרש הבאים בד "ה  ובת"א  יחייא. באבן וע' והתחלה . קץ 

כו': הנפש וכלות תשוקה לשון  תכלה לכל
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:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçåæèéùòì úúì íãé-ìò óñkä-úà eðzé øLà íéLðàä-úà eáMçé àìå §¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤Æ¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥Ÿ́
:íéùò íä äðîàá ék äëàìnäæéô :eéäé íéðäkì ýåýé úéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñkçéæà ©§¨¨®¦¬¤¡ª−̈¥¬Ÿ¦«Ÿ¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®©Ÿ£¦−¦§«¨´
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i"yx
(·È).ÔÎ˙Ó‰ ÛÒÎ‰ ˙‡ Â˙Â הכסף אותו נותנין היו

היו  ומנאוהו, ושקלוהו הארון מן שהוציא לאחר המנוי,
עושי  על הממונים הגזברין ידי על אותו נותנין

כמו‰ÔÎ˙Ó.המלאכה: מנין, יח)לשון ה ותוכן (שמות :
תתנו: לשון Â‰‡ÈˆÂÈÂ.הממונים:Ó‰.ÌÈ„˜Ùלבנים 

העץ: חרשי לשכור הארדכלין ÌÈÂ·ÏÂ.הוצאה, הם
ראשי  פיהם על עושים שחבריהם האבן, חרשי

תלמידי ÌÈ¯„‚ÏÂ.(È‚)האומנות: החומה, לבוני
‰‡·Ô.ארדכלין: È·ˆÁÏÂ:ההר ÛÒÎ(È„)מן ˙ÂÙÒ
.˙Â¯ÓÊÓ:שיר כלי ‡˙(ÊË)והם Â·˘ÁÈ ‡ÏÂ
.ÌÈ˘‡‰ האנשים עם לחשבון באין האמרכלין היו לא

ידם  על תמיד הכסף את האמרכלין יתנו אשר הגזברין,
חשודים  היו שלא לפי המלאכה, לעושי לתתו

עושים: הם באמונה כי ‡˘Ì(ÊÈ)בעיניהם, ÛÒÎ
.˙Â‡ËÁ ÛÒÎÂ ולקח ולאשמו, לחטאתו מעות המפריש

המעות: מן ונותר הבהמה ‰'.את ˙È· ‡·ÂÈ ‡Ï לבדק
ÂÈ‰È.הבית: ÌÈ‰ÎÏ קיץ עולות מהם לוקחים והם

שנינו  כך שלהם, והעורות לעולה, הבשר למזבח,
ב)בתמורה הבא (כג כל הכהן, יהוידע דרש מדרש זה :

עולות: בהן ילקח אשם, וממותר חטאת ממותר
(ÁÈ).Ï‡ÊÁ ‰ÏÚÈ Ê‡ יואש ועשה יהוידע, מות אחר

אלוה: עצמו את

cec zcevn
(·È).‰Î‡ÏÓ‰ È˘Ú'ה בבית  הממונים הגדולים האומנים  הם

אותם. יורו אשר כפי הפועלים , האומנים בונים ידם ומתחת
ז''ל רבותינו א)ובדברי ט ברכות אדרכלין:(ירושלמי נקראים

.Â‰‡ÈˆÂÈÂ:הפועלים האומנים בשכר  הכסף, את הוציאו הם
.ıÚ‰ È˘¯ÁÏ:הנרצה בתמונה העצים  כורתי  ÌÈÂ·ÏÂ.הם

הבית : בקירות העצים הבוניםÌÈ¯„‚ÏÂ.(È‚)הבונים  הם
אבנים: ‰‡·Ô.קירות  È·ˆÂÁÏÂ:ההר מן האבנים  את  ÁÓˆ·.החוצבים È·‡Âאבנים לקנות עוד  הוצרכו  אבן , חוצבי  ששכרו אף

Èˆ‡.חצובים : ¯˘‡ ÏÎÏÂ: אותו לחזק הבית על  להוציא  הנצרכים הדברים  שאר Â‚Â'.(È„)לכל  ‰˘ÚÈ ‡Ï Í‡הזה מהכסף
וגו ' כסף ספות  ה' בית לצורך עשו  יד)לא  כד ב הימים ז''ל (ובדברי רבותינו ואמרו  המובא, הכסף מן נעשו  הכלים  שגם (כתובות נאמר,

ב) שרת:קו כלי עשו נותר , והיה שהשלימו ואחר  שרת, כלי עשו לא הבנין Â·˘ÁÈ.(ÊË)בתחילת ‡ÏÂעם חשבון עשו  לא 
וכו': והגודרים הבונים המלאכה, לעושי יתנו לשהם הכסף, להם  נתנו אשר ·‡ÂÓ‰.האנשים  ÈÎ,באמונה שעושים היה ידוע 

מתחילה : אלו נבחרו  ÂÎÂ'.(ÊÈ)ולכך Ì˘‡ ÛÒÎ,הממון מן והותיר הקרבן וקנה  לחטאתו , או לאשמו ממון  מפריש  שהיה  מי 
דרשו כן לכהנים, והעורות כליל , הבשר והיה עולות , מהם לקחת  יהיו, לכהנים  אם  כי  הבית , לבדק בא  לא  הזה  המותר הנה 

ז''ל  א)רבותינו יח וכו':‡Ê.(ÁÈ):(שקלים חזאל  עלה  יהואש , בימי

oeiv zcevn
(·È).ÔÎ˙Ó‰כמו ח)המנוי, ה הלבנים:(שמות מתכונת :.È„È ÏÚ

ידי: ÂÙÒ˙.(È„)לכורתי:È·ˆÂÁÏÂ.(È‚)לאומני:È˘¯ÁÏ.אל
וכן קולין, יונתן : תרגם כי כדים , כצורת עשוים כלים שם

שכמה על  מה)וכדה כד וקולתה:(בראשית אונקלוס : תרגם ,
.˙Â¯ÓÊÓ: זמר הקרבנות:Â˜¯ÊÓ˙.כלי דם מהם  לזרוק ספלים ,

hiw wxt mildz - miaezk
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i"yx
(Âˆ).'Â‚Â ‰ÏÎ˙ ÏÎÏ וכן בה ולפלפל לסלסל

למוסרי ק"ח)פתחת ˙ÏÎ‰.:(לעיל ÏÎÏ סיום לכל
וגבול  קץ אין מצותיך אבל גבול קץ יש דבר

ÍÈ˙ÂˆÓ.(ˆÁ):(מצאתי)לתכליתם ÈÓÎÁ˙ È·ÈÂ‡Ó
שמעתא  להו אתיא דלא אמרו ואחיתופל דואג על
מכל  שכן בידי, התורה סוד לעולם דהלכתא, אליבא
קצת  למדתי ומזה קצת למדתי מזה השכלתי מלמדי

מובהק) מרבי שלמדתי ÈÏ.(ˆË):(לאחר ‰ÁÈ˘ כל
בם: היתה ¯‚ÈÏ.(˜‡)שיחתי È˙‡ÏÎ כמו מנעתי

כ"ה) בדמים:(ש"א מבוא היום כליתני אשר
(‚˜).ÂˆÏÓ:נמתקו(‰˜).Í¯·„ ÈÏ‚¯Ï ¯

והיא  בתורה רואה אני הוראה להורות בא כשאני
מן  האד' את המציל כנר האסור מן אותי מפרשת

הפחתים:

cec zcevn
(ˆ).Í˙ÂÓ‡כי עם  ודור לדור  היא הבטחתך  וקיום אמונת 

החלוף : יורו השמים ‡¯ı.מערכת  ˙ÂÎכוננת אתה  הלא
בה מלעשות בידך ימחה  א"כ  ומי פיך  על עומדת והיא הארץ 

‰ÌÂÈ.(ˆ‡)כרצונך: Â„ÓÚ ÍÈËÙ˘ÓÏויום יום בכל ר "ל 
לגזרת המה  ונכנעי' עבדיך הם הכל  כי בהיפוך  יהיה הוראתם  ועם  הגזר  כפי משפטיך  לעשות  וכסיליהם השמים מערכת עומדים

˘ÈÚÂ˘Ú.(ˆ·)המקום : Í˙¯Â˙ ÈÏÂÏהלא וכאומר עניי  רוב בעבור  נאבד  הייתי  אז אותי  משמח  תורתך עסק  היתה לא אם
הטבע על  שלטון מלך  דבר ע"כ  אלא עליו יורה  הטבע שאין דבר עוני בחבלי הנלכד אל  אומץ תוסיף  ואיך  כח מתשת התורה

העולם: ·Ì.(ˆ‚)והנהגת  ÈÎ:חיים לי נתת  הפקודים  שמירת  ‡È.(ˆ„)בעבור ÍÏדרשתי כי להושיעני אליך  תלוים עיני
פקוד  ˜ÂÂ.(ˆ‰)יך :לשמור ÈÏאתבונן עכ "ז אבל  בתורה אשכיל לא למען  יטרידוני  כי העוה "ב מן  לאבדני הרשעים  יקוו עלי

טעמיהם: בעומק ˙ÏÎ‰.(ˆÂ)בעדותיך ÏÎÏ מצותיך אבל הקץ  את  ראיתי השכל  בעין  הנה  תכלה  להם יש אשר דבר לכל 
בעין הקץ  רואה  הייתי לה היה  אם  כי תכלה  לה  אין בוודאי א"כ מסתורה תכלית סוף  עד לבוא עמדי ואין מאוד  היא  רחבה

התכלית : בעלי בכל שראיתי כמו  ‡‰·˙È.(ˆÊ)השכל  ‰Ó:פי מאמר  היא  היום שכל עד  התור' אהבתי מאוד  È·ÈÂ‡Ó.(ˆÁ)מה
אותי: מחכמת ולזה  בתמידות  בה עוסק אני ר "ל  לעולם לי היא  כי הרשעים  משונאי  חכם יותר להיות אותי תחכם  מצותיך 

(Ëˆ).È˙ÏÎ˘‰: דבר מתוך  דבר הבנתי ובזה  בעדותיך  דבורי היה כולם  ע"י כי  השכל קבלתי ‡˙·ÔÂ.(˜)מכולם ÌÈ˜ÊÓ
לעשות בהם  להתבונן לב אתן ביותר ולזה  ולקיים לעשות  היא  למודי  וכל  פקודיך  שמרתי כי מזקנים  יותר  בינה בעל  אהיה

בתקון : עליו :È˙‡ÏÎ.(˜‡)הדבר  שהזהרת דברך  אשמור למען כ "א הבריות מיראת ולא  רע בדרך  מללכת רגלי  Ï‡(˜·)מנעתי
.È˙¯Ò:בדבר אכשל לבל  למדתני אתה כי אמת דין שפטתי ÂˆÏÓ.(˜‚)ר "ל  ‰Óמליצה לדברי לחכי אמרתך נחשבו מאוד  מה 

לפי: הדבש מערבות יותר לי ערבים ‡˙·ÔÂ.(˜„)והמה ÍÈ„Â˜ÙÓוכמ"ש שקר  אורח  שנאתי ע"כ  בפקודיך  אתבונן  מאשר 
למוטב: מחזיר שבה  המאור  רז"ל

oeiv zcevn
(‰ˆ).ÂÂ˜:תקוה ויכלאÈ˙‡ÏÎ.(˜‡)מלשון כמו מנעתי 
ח)הגשם למוד :‰È˙¯Â.(˜·):(בראשית מל 'ÂˆÏÓ.(˜‚)ענין

חיך :ÈÎÁÏ.מליצה: מלשון

xe` ldi
לכל בד"הצו נתבאר קי"ט סי' תלים קץ*. ראיתי  תכלה

לכל  יו"ד. ר"פ בראשית פ' במד"ר שארז"ל  השמים ויכולו 
מע "ב סיום  תכלה  לכל  הפי' וא"כ השמים . ויכולו היינו תכלה 
וסוף קץ יש שכמ"כ קץ ראיתי  והארץ . השמים ויכולו היינו
וחד  עלמא הוי שני אלפי שית  וכארז "ל  העולם  עמידת לזמן
רחבה ולפ "ז תכלה . לכל  דהיינו משי"ב  נמשך  הקץ  שזה  חרוב.
דבר מכרתי אבא בר לר"ח  יוחנן ר ' שאמר ע "ד  מאד  מצותך
שנאמר יום לארבעים שניתן דבר וקניתי  ימים  לששה שנברא 
לא רבים  מים בפסוק בשה "ש  יום ארבעים  ה' עם  שם ויהי
עכ"פ רחבה מ "מ  תכלה. להם  יש  ג"כ  יום  מ ' הרי אך  יוכלו.

כי עוי"ל  אך  סע"א. דכ "א בעירובין וע' השמים. ויכולו  מענין
נמשך  יום  מ ' אבל  המדות שהם מוימ"ב נמשך  השמים ויכולו 
שורה בג"ר והנה חו"ג . מוחין מב' כלול  והדעת חב"ד  מג "ר
מ ' גם אנפין. זעיר נק' ו"ק משא"כ ממש א "ס שהוא  עתיקא 
להפלפול  וגבול  קץ לה אין עכשיו גם התורה ולכן מאד. ר"ת
לשון התורה נותן מברך  יום שבכל גם  מחודש . דין להוציא
וסוף. קץ  לה  אין לכן  תכלה  לה  שאין דבר היא  א"כ הוה.
יש וסוף תכלה לכל  שי"ל הראב"ע ופי' רש "י פי' ועמש "ש
פי' ישרש הבאים בד "ה  ובת"א  יחייא. באבן וע' והתחלה . קץ 

כו': הנפש וכלות תשוקה לשון  תכלה לכל
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המשך בעמוד דאב

    

      
א. עמוד סה ד[רבנ ובי רבי בי]  הבעלי 

 ה שהחטאת הוא שהדי הראשונה, כשאבדה שהפריש בחטאת   
דחויה, שהיא כיו חברתה, ע בפנינו ועמדה התכפר, שהבעלי קוד נמצאה א אפילו

שיקרב  יוחנ רבי שיטת ולפי למיתה, שדינ מסיני למשה שהלכה חטאות חמש ובכלל

במשנה  כתוב מדוע  מוב ירעה, הראשו מהזוג  השני והשעיר  השני, מהזוג השני השעיר

למיתה, דינה היה הכל לדברי יחיד של זו חטאת  היתה שאילו  מתה', צבור חטאת  שאי'

באחר. בעליה שנתכפרו אבודי שאר כמו  שהשני חכמי כוונת שפירש 
 שאי' המשנה שמלשו יקשה ירעה, השני מהזוג והשני למזבח קרב הראשו מהזוג

אפשר  אי לרבנ ובי לרבי ובי מתה, כזה באופ יחיד שחטאת משמע מתה' צבור חטאת

הדחוי, הראשו את מקריב רב שלדעת כיו למיתה, הול אינו ודאי לרבנ שהרי ,כ לומר

מפריש  לשיטת שהרי כאבוד, דינו אי האבוד, לתשלומי שהופרש שנשאר ובשני

מסינ  למשה ההלכה בו נאמרה ולא דמי, כאבוד לאו הסובר לאבוד לרבי ואפילו שימות. י

הופרש  לא זה שעיר מקו מכל כמותו, דינה האבוד לתשלומי שהופרשה שבהמה

חי  עומד  עדיי ש לאותו שעמד הראשו מהזוג השעיר שהרי האבוד, לתשלומי

שסובר  וכיו ,שני עוד להביא הוצרכו מת ראשו של זוגו שב משו ורק כבתחילה,

 א שירצה, מה איזה  את הזה  הזמ כל להקריב ויכלו  כלל, נדחי חיי בעלי שאי רב

כ שהוא נמצא     כמי  שמתחילה 
 מה אחת תאבד וא לו, ויתאפשר שירצה מה באחת להתכפר דעת על שתי מפריש

בחברתה, להתכפר יוכל      
בחברתה, יתכפר האחת תאבד שא דהיינו    

מתחילה  הופרשה שלא כא דמי, כאבוד לאבוד שמפריש שסובר רבי לדעת ואפילו

תהיה  לא שא ואחריות לתנאי אלא מודה לאיבוד בחברתה, יתכפר ראויה מה אחת

כשנדחית  רק נאמר למיתה' באחרת בעליה שכפרו 'חטאת שדי למיתה, דינה שאי רבי

נדחו. לא מעול אלו א כאבוד, שדינו אבוד בתשלומי או שאבדה בכ

הגמרא: מתרצת  ש (סד.)לעיל      
ש  פסח קרב לגבי  כ א השני, ולא להקרבה עומד שהראשו וכיו 

,השניה בפע לגורל השני את כשהפריש   מפני 
[מה  למיתה  ויל שיאבד מנת על אלא אינה הפרשתו  וכל להקרבה, ראוי היה לא שכלל

לאיבוד  שהמפריש הסובר כרבי משנתינו את יעמיד ורב לאחריות], במפריש כ שאי

צבור  חטאת שאי' במשנה כתוב ולכ למיתה, דינה יחיד חטאת ולפיכ דמי, כאבוד

מתה'.

שני שבזוג שני ששעיר שפירש רב על מהמשנה נוספת קושיא מקשה ירעה:הגמרא

,במשנה   חטאת לעזאזל, נשלח ולא הוקרב שלא השני השעיר 
הגמרא:זו  מקשה צבור. חטאת שהיא אמוב יהיה   

שעל  חכמי שיסתאב,אמרו שיטת ש עד 
  ש כיו  ה שעיר      שכוונת 

 ש חכמי    ו ,שירעה אמרו שחכמי זה שעיר 
אמר כהוא א    יהודה רבי שלדעת כיו דחוי, ודאי הראשו הרי למזבח, יקרב מה איזה  

הגמרא: מתרצת שימות. במשנה כא אמר הרי השני ואילו ,נדחי חיי בעלי  ש סובר אתה וכי    
  אלא ,כ לומר אי השני, מהזוג הנותר השעיר על דיבר      אמר ועליו 

למזבח. יקרב השני מהזוג הנשאר השעיר ואילו למיתה, דינה שנדחית צבור חטאת ואפילו ,נדחי חיי שבעלי ומשו שימות,
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א. עמוד סה ד[רבנ ובי רבי בי]  הבעלי 

 ה שהחטאת הוא שהדי הראשונה, כשאבדה שהפריש בחטאת   
דחויה, שהיא כיו חברתה, ע בפנינו ועמדה התכפר, שהבעלי קוד נמצאה א אפילו

שיקרב  יוחנ רבי שיטת ולפי למיתה, שדינ מסיני למשה שהלכה חטאות חמש ובכלל

במשנה  כתוב מדוע  מוב ירעה, הראשו מהזוג  השני והשעיר  השני, מהזוג השני השעיר

למיתה, דינה היה הכל לדברי יחיד של זו חטאת  היתה שאילו  מתה', צבור חטאת  שאי'

באחר. בעליה שנתכפרו אבודי שאר כמו  שהשני חכמי כוונת שפירש 
 שאי' המשנה שמלשו יקשה ירעה, השני מהזוג והשני למזבח קרב הראשו מהזוג

אפשר  אי לרבנ ובי לרבי ובי מתה, כזה באופ יחיד שחטאת משמע מתה' צבור חטאת

הדחוי, הראשו את מקריב רב שלדעת כיו למיתה, הול אינו ודאי לרבנ שהרי ,כ לומר

מפריש  לשיטת שהרי כאבוד, דינו אי האבוד, לתשלומי שהופרש שנשאר ובשני

מסינ  למשה ההלכה בו נאמרה ולא דמי, כאבוד לאו הסובר לאבוד לרבי ואפילו שימות. י

הופרש  לא זה שעיר מקו מכל כמותו, דינה האבוד לתשלומי שהופרשה שבהמה

חי  עומד  עדיי ש לאותו שעמד הראשו מהזוג השעיר שהרי האבוד, לתשלומי

שסובר  וכיו ,שני עוד להביא הוצרכו מת ראשו של זוגו שב משו ורק כבתחילה,

 א שירצה, מה איזה  את הזה  הזמ כל להקריב ויכלו  כלל, נדחי חיי בעלי שאי רב

כ שהוא נמצא     כמי  שמתחילה 
 מה אחת תאבד וא לו, ויתאפשר שירצה מה באחת להתכפר דעת על שתי מפריש

בחברתה, להתכפר יוכל      
בחברתה, יתכפר האחת תאבד שא דהיינו    

מתחילה  הופרשה שלא כא דמי, כאבוד לאבוד שמפריש שסובר רבי לדעת ואפילו

תהיה  לא שא ואחריות לתנאי אלא מודה לאיבוד בחברתה, יתכפר ראויה מה אחת

כשנדחית  רק נאמר למיתה' באחרת בעליה שכפרו 'חטאת שדי למיתה, דינה שאי רבי

נדחו. לא מעול אלו א כאבוד, שדינו אבוד בתשלומי או שאבדה בכ

הגמרא: מתרצת  ש (סד.)לעיל      
ש  פסח קרב לגבי  כ א השני, ולא להקרבה עומד שהראשו וכיו 

,השניה בפע לגורל השני את כשהפריש   מפני 
[מה  למיתה  ויל שיאבד מנת על אלא אינה הפרשתו  וכל להקרבה, ראוי היה לא שכלל

לאיבוד  שהמפריש הסובר כרבי משנתינו את יעמיד ורב לאחריות], במפריש כ שאי

צבור  חטאת שאי' במשנה כתוב ולכ למיתה, דינה יחיד חטאת ולפיכ דמי, כאבוד

מתה'.

שני שבזוג שני ששעיר שפירש רב על מהמשנה נוספת קושיא מקשה ירעה:הגמרא

,במשנה   חטאת לעזאזל, נשלח ולא הוקרב שלא השני השעיר 
הגמרא:זו  מקשה צבור. חטאת שהיא אמוב יהיה   

שעל  חכמי שיסתאב,אמרו שיטת ש עד 
  ש כיו  ה שעיר      שכוונת 

 ש חכמי    ו ,שירעה אמרו שחכמי זה שעיר 
אמר כהוא א    יהודה רבי שלדעת כיו דחוי, ודאי הראשו הרי למזבח, יקרב מה איזה  

הגמרא: מתרצת שימות. במשנה כא אמר הרי השני ואילו ,נדחי חיי בעלי  ש סובר אתה וכי    
  אלא ,כ לומר אי השני, מהזוג הנותר השעיר על דיבר      אמר ועליו 

למזבח. יקרב השני מהזוג הנשאר השעיר ואילו למיתה, דינה שנדחית צבור חטאת ואפילו ,נדחי חיי שבעלי ומשו שימות,
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izni`n` cenr i sc ± oey`x wxt`nei
'åë íéøåñà åæ äòéèð úåøéôåzexit da ehpg m` dpy el dzlr epxn`y it lr s`e -

cin ziyily dpy ly d"x xg`ld"xy t"r`y .dlxr meyn zinler od oixeq` oiicr -

drihpl ixyzzycgzn dzpy oi` jkitl .oli` ziyrp xak efe ,oli`l d"x haya e"h -

zexit da ehpgi m` ,oldle myn la` .haya e"h cr dlxr icin z`vlirax oic -

d`ad dpyl e"hae ,milyexia lek`l mdilr

o`kn da mihepgd zexit irax icin e`vi

xdnny ,d"x iptly 'l dl elired jkl .jli`e

.d"x cre haya e"hn dxizdéìéî éðä àðî-

zexit xeq`l oikynp iraxe dlxr zepyy

zyly elky xg`l ,haya e"h mcew mihepgd

.dlxr ipyäá åèîåoirixkne oihn yi -

.i`pi iaxc dinyn dxne`l ef drenyaäðùáå
úéòéáøämkl didi oey`x oipr lr siqen e"ie -

.ziriaxd dpy jeza s` milxräðùáå
úéùéîçäoipr lr siqen ,"eixt z` elk`z" -

.dipin wilqc iraxúéòéáøáù íéîòôoebk -

,hay iptl ziriaxa hepgl eizexit exdin m`

dlxr meyn mixeq` oiicred`pda oixeq` -

.zinler'åë úéùéîçáù íéîòôzexit oebk -

m` la` .lelg oiperh hay mcew da ehpgy

haya e"h xg`l cr dzhipg dxgi`oda oi` -

.xeqi`àîéðmei 'ln zegt lirl ipzwc `d -

.xi`n iaxk `lc ,dpy el dzlr `läðù ïá ìâò
(h `xwie) aizkc -."dpy ipa yake lbr"ïá

ø÷ágw" (my) xn`py ,mi`elnl ipiny ly -

."z`hgl xwa oa lbr jlíéúù ïáxn`py -

ikde ."mininz dlerl li`e xwa oa lbr jl gw"

li`e xwa oa deyd :mipdk zxeza dl `ipz

.mipya s` mininz dlerløô:azk elit` -

.mipy 'bn zegta xt `xwp `l "xwa oa xt"íéðù óåñá î"ø øîà÷ éëcg` mei oebk -

.xt ly eizepy xykd seq `edy ,ziyily dpyaíéðù úìéçúá ìáàdpey`x dpy oebk -

dlxr ipy oipn zligz `idy ,drihp ly.xn` `l -äìåò íåéä úìçú ïéàù äãð äîå
äôåñá äì"dzcpa didz mini zray" (eh my) xn`py -`le ,'f lk dzcpa `dz -

.meia leahze ,elekk iriay mei zvwn xn`zäúìçúá äì äìåò íåéä óåñdz`x m`y -

dngd zriwyl jenq.`ede 'e `l` zepnl dkixv dpi`e ,dcp ini 'fa df mei dl dler -

`l` miiwp 'f zxitq dxez dkixvd `ly .miiwpl dwewf dpi`y ,xn`w `ziixe`c dcpae

dngd zriwy mr dwqte 'f lk dz`x 'it` dcpl la` ,dafl,edine .axrl zlaeh -

oi`e ,mc `la miiwp 'f oerhl zeaif wtqa owifgdl mnvr lr l`xyi zepa exingd eiykr

mei xetql o`kn cenll ef drenya erh daxde .'f oipnl dl dler ea zwqety mei

mei seqc ,dzlgza dl dler meid seq miyxtn eidy .miiwp 'f oipnl ea zwqety

miiwp 'fl oey`x dl dler ea zwqetysc dcp) oda epipyy ,`ed miizek zepa zcn efe -

b"d .'f oipnl zxteq ea zwqety mei (`,bl'åë åôåñá íäì äìåò ãçà íåéù íéðùmipy -

zeaevwd mipy seqa ,dpexg` dpy zlgza odl dler cg` meiy xac lkl oiaevwd

.xacl
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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úåøéôåoli`l dlxr oiprl ,ixyz d"x drihplc idpc - haya e"h cr oixeq` ef drihp

dpyae ziriaxd dpyae" :aizkcn ,i`pi iax yixcck ,haya e"h `din

(`,ci sc) onwl opixn`ck ,dpy inyb aex e`vie li`ed d"x hay irawc `de ."ziyingd-

opilf` `le ,dpy el dzlrc ,d"x iptl mei 'l rhep oiprl d"x ixyzc i`na dpin `wtp n"n

yie .haya e"h iptl mei 'l zepnl haya e"h xza

ziriax dpy zexite :mda aezky zelecb zekld

`liire `wtpc cr oixeq` edl wixtc xza

oizrnya ixii` `l ipdac ,`ed yeaye .ziying

haya e"h mcew ziriaxa ehpgy oze`c .llk-

haya e"h xg` ziriaxa oihepgde ,mlerl oixeq`

`intq` ly d"bdae .xzl`l diict xg`l exy -

wixtc cr ixiq` rax` zpyc qcxtc ixite :aezk

.edl

àä`l `zyd .dpy aeyg dpya cg` mei 'ixn`

.dhilwl 'lc seqal opiwqnc `d rci

ïá,yly oa xt mzq - cg` meie ycg c"k

cg` mei i`de .`tiq ipzwckmeic meyn -

'l mei eze` lke .'l `"xle .dpy aeyg dpya cg`

qblt` dedc icin ,xtk `le xwa oak `l epic oi`

"e`" jixhvi`c (mye `,bk 'c) oilegc w"t seqa

dxtc w"ta ipzwcn ,ip`y mzd `nye .iieaxl

`le li`l `l xyk epi` ycg b"i oac (b dpyn)

ilin lkl `le .xt iab ikd ipzw `le ,yakl

mixac yic ,dpy aeyg dpya cg` meic opixn`

"otec `vei" 'ta opzck ,opira zrl zrn elit`c

dpy b"i oa ,cg` meie mipy 'h oa (`,dn 'c dcp)

cg` meie dpy a"i za ,cg` meiecg` mei eze`c -

cg` meie mipy 'b zaac .zrl zrn milydl ick

zaa 'it` n"xlc (a,cn 'c my) 'nba i`pz ibilt

.dpy aeyg cg` meic ,`inc zenily 'b zakc ,d`iaa zycwzn cg` meie mipy izy

.opira zrl zrnc ,cg` meie 'b za era minkgeìâòmizy oa xwa oa dpy oa mzqoa xt

opixn`wc mizy oa xwa oa k"r - 'bzxeza gkenck ,xwa oa xt `le ,xwa oa lbr epiid -

owf elit` leki ,xt :`ipzc .giyn odk xt iab mipdkohw leki oa i` ."oa" l"z -.xt l"z -

cvik `dw"ta opzc :dnize .mixyk yng oa ,rax` oa s` :xne` n"x .minkg ixack 'b oa -

mixt xne` ililbd iqei 'x (a dpyn) dxtcgwz xwa oa ipy xte" :xn`py ,mizy ipa -

n"x xiykn `nl` .mixyk dynge drax` ipa s` :xne` n"x .'b ipa s` :`"kge ."z`hgl

n"xl xwa oa lbrcn rnyn `kde !ililbd iqei iax` siqen `dc ,mipy izy ipa elit` xta

mipy oa'b oan zegt la` ,'b oa xwa oa xt -dxt zkqna n"x xn`wc s`c :l"ve !`l -

`zlin xza ililbd iqei 'xc ipzn mipdk zxezae .ililbd iqei 'x` `le ,i`w opax` (my)

.dxtc opax e`l mzdc opaxe ,minkge n"xc

åàìå.(la` d"c :a 'c) mzd ziyixtck ,icin w"l oiwxit yixn - dcp dne `ed e"wíéðù
,ozligz i`d - oteqa mdl dler cg` meiy oic epi` ozligza mdl dler cg` meiy

oteq i`de ,oeayg seqe dpy zligz epiid,gikez daf :z"`e .oeayg zligze dpy seq epiid -

yixa `zi`ck ,mizek bdpn edfy ,dzligza dl dler meid seq oi`y ,dcpn `kti` `idy

:dlr jixtc b"r`c .'f oipnl FYxtFq ea zwqety meic (mye `,bl 'c dcp) "mizek zepa" wxt©§

dixtqp inp op`(`,`t 'c migqt) "oilev cvik" wxta ,iqei 'xl dteqa dler meid zligz d"t`e ?dizrnyl dxn` i`zekk axe (`,hq 'c) dcpc `xza wxta jixtcn ,ikd ol `niiw `l -

d`exa e` ,zrteya `l` zgkyn `l inp dlecb dafe .`adle o`kn `l` d`nhn dpi`e rxtnl zxzeq oi`c meyn ,dafc medzd z`neh gkynl ivn `lc .elekk meid zvwn :opixn`c

`kdc e"w i`dc :l"ve !zeynyd oia ipyrxtnl d`nhn iriaya `ifg iklc inp idpc :`iyw opaxl elit` ,edin .iqei iaxl `le opaxl -cin dliah xg`l ynyl `ixyc oeik ,n"n -

opax exq`c meyn e`l i` ,`ziixe`cnikd e`l i`c .meid zlgz dl dler k"r (mye `,ar 'c) dcpc `xza wxta opixn`ck ,wtq icil `az `ny -xn` "xdhz xg`e mini 'f dl dxtqe" -

`xwie) `pngxenk ,dler meid seq mei zxneyac t"r`e .dz`x xakc ,xedh df mei oi` ixde ?meid seq dlri j`ide ,`pngx citw miiwp mini` `dc ,ipdl daf `inc `lc d`xpe !`kile (eh

yxt`ymeid zlgz la` .zwqtn d`neh `dz `ly :opiyxcc ,aizk "xdhz xg`" `kd la` ,"didi" :aizkcn (`,br sc) dcp seqa ol `wtp cg`l cg` zxitqc mzd ip`y -`ed oic -

dz`x `lc dnk lkc ,dteqa dlriye`l dlil zxitqc ,zelila d`exa dl zgkyn `d ?zeynyd oia izya d`exa iqei 'xl dxenb daf igeky`l wigc i`n`e :z"`e .xedh `ed ixd -

zelila ,daf iedz innia `ni` (my) dcp seqa `a` 'xl dirny 'x l"` `nrh i`dnc "daef ini lk" :aizkc meyn innia daf` wigcc :l"ie (mye `,k 'c) dlibnc a"ta `zi`ck ,`id dxitq

ipyn ikc :cere .dl zgkyn ikid innia daf :`nile iyextl dil ded ok m`c ,okzi `l ,edine .`nnia `l` ied `l daf :xn`c ,miwecv iab inp (`,c 'c) zeixedc w"tae .dcp iedz
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ויש11 באותיות השם הגדול כשנספרם12 גם כן על הדרך 
זה מנין אלף וחמש מאות בגימטריא מל"ך של"ם כמספר 
הגדול של מנצפ"ך. והאותיות13 כפולות במלואותן כנודע כי 
כפל הה"א14 בה"ה אחרת בפלס15 וראה ועשה שהנקודה16 
מוסב על נח נראה וכן17 כפל האותיות הרי שלשת אלפים 

11( ויש וכו' כי המנין שש מאות אלף למספר בני ישראל הרמז להם בשם משה ובשם 

סיני, אמנם הפרט שלשת אלפים מרומזים בשם של הוי'.

12( כשנספרם גם כן על הדרך הזה והיינו י' פעמים י' עולה נ', ו' פעמים נ' עולה ש', 

ה' פעמים ש' הרי ט"ו מאות בגימטריא מלך שלם שהוא גם כן ט"ו מאות במספר 

מנצפ"ך שהכ"ף פשוטה מקומה אחר התי"ו ונחשבת לת"ק והמ"ם לת"ר.

13( והאותיות כפולות במלואותן כזה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה.

14( כי כפל הה"א בה"א אחרת שהגם שיש בשם הגדול עוד מלויין אחרים והן מלוי 

אלפי"ן מלוי יו"דין מלוי הה"ין כנודע, מ"מ פשוטו של מלוי השם הגדול הוא כנזכר כי 

כן הה"א בצי"רי מושכ' ה"ה אחרת כמשפט כל צי"רי.

15( כפלס וכמשקל וראה ועשה שהצי"רי שתחת האל"ף ושי"ן גוררת ה"ה אחרי'.

16( שהנקודה צי"רי מוסב על נח נראה ר"ל על הה"א הנחה במבטא ונראה בכתב.

17( וכן כפל האותיות שכיון שכפל הה"א בה"א והכי נמי הוי"ו בוי"ו וכפל היו"ד הוא 

במלואו ו' ד' נמצא שמלוי השם עושה אות כפול והוא עוד ט"ו מאות על דרך שזכרנו 

ס"ה שלשת אלפים.

שם  של  זה  למילוי  ומפורסמת  נודעה  היותר  וההוראה18 
העצם שהוא האותיות בעצמן היא על העתיד שיהי' השם 

נקרא כמו שהוא נכתב19.
והשואתן  העליונים  המאורות  ב'  יחוד  על  אמנם20 
אנחנו  הנה  שם  של  אחרונים  אותיות  בשתי  להם  שהרמז 
נ'  נ'  הם  ח'  פעמים  י'  באותיותיו  אחרת  גימטריא  נמנה 

פעמים ו"ה הרי חמש מאות וחמשים.
עשרה מאמרות – מאמר חקור דין ח"ב – פרק לא, עם 

פירוש יד יהודה

שהשם  מורה  להיות'  פשוט  היותר  הוא  זה  שמלוי  והראי'  ר"ל  וכו'  וההוראה   )18

הקדוש יהא נקרא באותיותיו לעתיד כמו שהוא נכתב ולזה הוא כפול אחד מורה על 

הכתיבה ואחד מורה על הקריאה באותיותיו במהרה בימינו.

19( פסחים נ.

20( אמנם וכו' ר"ל והחמש מאות וחמשים היתירים במנין רמוזים גם כן בהשם על ידי 

גימטריא אחרת והיינו ע"פ שידענו שהיחוד ב' המאורות הגדולים כי ה' הוא האלקים 

נרמז בב' אותיות ו' ה' שבשם כי הוי"ו ת"ת רמז לשם של הוי' וה"א אחרונה מלכות 

רמז לשם אלקים וע"כ ראוי לחשבן לאות אחד ונאמר על שתי אותיות הראשונות י' 

פעמים ה' חמשים, נ' פעמים י"א כמנין ו"ה הרי ת"קן.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת במדבר

המשך מעמוד אב
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izni`n` cenr i sc ± oey`x wxt`nei
'åë íéøåñà åæ äòéèð úåøéôåzexit da ehpg m` dpy el dzlr epxn`y it lr s`e -

cin ziyily dpy ly d"x xg`ld"xy t"r`y .dlxr meyn zinler od oixeq` oiicr -

drihpl ixyzzycgzn dzpy oi` jkitl .oli` ziyrp xak efe ,oli`l d"x haya e"h -

zexit da ehpgi m` ,oldle myn la` .haya e"h cr dlxr icin z`vlirax oic -

d`ad dpyl e"hae ,milyexia lek`l mdilr

o`kn da mihepgd zexit irax icin e`vi

xdnny ,d"x iptly 'l dl elired jkl .jli`e

.d"x cre haya e"hn dxizdéìéî éðä àðî-

zexit xeq`l oikynp iraxe dlxr zepyy

zyly elky xg`l ,haya e"h mcew mihepgd

.dlxr ipyäá åèîåoirixkne oihn yi -

.i`pi iaxc dinyn dxne`l ef drenyaäðùáå
úéòéáøämkl didi oey`x oipr lr siqen e"ie -

.ziriaxd dpy jeza s` milxräðùáå
úéùéîçäoipr lr siqen ,"eixt z` elk`z" -

.dipin wilqc iraxúéòéáøáù íéîòôoebk -

,hay iptl ziriaxa hepgl eizexit exdin m`

dlxr meyn mixeq` oiicred`pda oixeq` -

.zinler'åë úéùéîçáù íéîòôzexit oebk -

m` la` .lelg oiperh hay mcew da ehpgy

haya e"h xg`l cr dzhipg dxgi`oda oi` -

.xeqi`àîéðmei 'ln zegt lirl ipzwc `d -

.xi`n iaxk `lc ,dpy el dzlr `läðù ïá ìâò
(h `xwie) aizkc -."dpy ipa yake lbr"ïá

ø÷ágw" (my) xn`py ,mi`elnl ipiny ly -

."z`hgl xwa oa lbr jlíéúù ïáxn`py -

ikde ."mininz dlerl li`e xwa oa lbr jl gw"

li`e xwa oa deyd :mipdk zxeza dl `ipz

.mipya s` mininz dlerløô:azk elit` -

.mipy 'bn zegta xt `xwp `l "xwa oa xt"íéðù óåñá î"ø øîà÷ éëcg` mei oebk -

.xt ly eizepy xykd seq `edy ,ziyily dpyaíéðù úìéçúá ìáàdpey`x dpy oebk -

dlxr ipy oipn zligz `idy ,drihp ly.xn` `l -äìåò íåéä úìçú ïéàù äãð äîå
äôåñá äì"dzcpa didz mini zray" (eh my) xn`py -`le ,'f lk dzcpa `dz -

.meia leahze ,elekk iriay mei zvwn xn`zäúìçúá äì äìåò íåéä óåñdz`x m`y -

dngd zriwyl jenq.`ede 'e `l` zepnl dkixv dpi`e ,dcp ini 'fa df mei dl dler -

`l` miiwp 'f zxitq dxez dkixvd `ly .miiwpl dwewf dpi`y ,xn`w `ziixe`c dcpae

dngd zriwy mr dwqte 'f lk dz`x 'it` dcpl la` ,dafl,edine .axrl zlaeh -

oi`e ,mc `la miiwp 'f oerhl zeaif wtqa owifgdl mnvr lr l`xyi zepa exingd eiykr

mei xetql o`kn cenll ef drenya erh daxde .'f oipnl dl dler ea zwqety mei

mei seqc ,dzlgza dl dler meid seq miyxtn eidy .miiwp 'f oipnl ea zwqety

miiwp 'fl oey`x dl dler ea zwqetysc dcp) oda epipyy ,`ed miizek zepa zcn efe -

b"d .'f oipnl zxteq ea zwqety mei (`,bl'åë åôåñá íäì äìåò ãçà íåéù íéðùmipy -

zeaevwd mipy seqa ,dpexg` dpy zlgza odl dler cg` meiy xac lkl oiaevwd

.xacl
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úåøéôåoli`l dlxr oiprl ,ixyz d"x drihplc idpc - haya e"h cr oixeq` ef drihp

dpyae ziriaxd dpyae" :aizkcn ,i`pi iax yixcck ,haya e"h `din

(`,ci sc) onwl opixn`ck ,dpy inyb aex e`vie li`ed d"x hay irawc `de ."ziyingd-

opilf` `le ,dpy el dzlrc ,d"x iptl mei 'l rhep oiprl d"x ixyzc i`na dpin `wtp n"n

yie .haya e"h iptl mei 'l zepnl haya e"h xza

ziriax dpy zexite :mda aezky zelecb zekld

`liire `wtpc cr oixeq` edl wixtc xza

oizrnya ixii` `l ipdac ,`ed yeaye .ziying

haya e"h mcew ziriaxa ehpgy oze`c .llk-

haya e"h xg` ziriaxa oihepgde ,mlerl oixeq`

`intq` ly d"bdae .xzl`l diict xg`l exy -

wixtc cr ixiq` rax` zpyc qcxtc ixite :aezk

.edl

àä`l `zyd .dpy aeyg dpya cg` mei 'ixn`

.dhilwl 'lc seqal opiwqnc `d rci

ïá,yly oa xt mzq - cg` meie ycg c"k

cg` mei i`de .`tiq ipzwckmeic meyn -

'l mei eze` lke .'l `"xle .dpy aeyg dpya cg`

qblt` dedc icin ,xtk `le xwa oak `l epic oi`

"e`" jixhvi`c (mye `,bk 'c) oilegc w"t seqa

dxtc w"ta ipzwcn ,ip`y mzd `nye .iieaxl

`le li`l `l xyk epi` ycg b"i oac (b dpyn)

ilin lkl `le .xt iab ikd ipzw `le ,yakl

mixac yic ,dpy aeyg dpya cg` meic opixn`

"otec `vei" 'ta opzck ,opira zrl zrn elit`c

dpy b"i oa ,cg` meie mipy 'h oa (`,dn 'c dcp)

cg` meie dpy a"i za ,cg` meiecg` mei eze`c -

cg` meie mipy 'b zaac .zrl zrn milydl ick

zaa 'it` n"xlc (a,cn 'c my) 'nba i`pz ibilt

.dpy aeyg cg` meic ,`inc zenily 'b zakc ,d`iaa zycwzn cg` meie mipy izy

.opira zrl zrnc ,cg` meie 'b za era minkgeìâòmizy oa xwa oa dpy oa mzqoa xt

opixn`wc mizy oa xwa oa k"r - 'bzxeza gkenck ,xwa oa xt `le ,xwa oa lbr epiid -

owf elit` leki ,xt :`ipzc .giyn odk xt iab mipdkohw leki oa i` ."oa" l"z -.xt l"z -

cvik `dw"ta opzc :dnize .mixyk yng oa ,rax` oa s` :xne` n"x .minkg ixack 'b oa -

mixt xne` ililbd iqei 'x (a dpyn) dxtcgwz xwa oa ipy xte" :xn`py ,mizy ipa -

n"x xiykn `nl` .mixyk dynge drax` ipa s` :xne` n"x .'b ipa s` :`"kge ."z`hgl

n"xl xwa oa lbrcn rnyn `kde !ililbd iqei iax` siqen `dc ,mipy izy ipa elit` xta

mipy oa'b oan zegt la` ,'b oa xwa oa xt -dxt zkqna n"x xn`wc s`c :l"ve !`l -

`zlin xza ililbd iqei 'xc ipzn mipdk zxezae .ililbd iqei 'x` `le ,i`w opax` (my)

.dxtc opax e`l mzdc opaxe ,minkge n"xc

åàìå.(la` d"c :a 'c) mzd ziyixtck ,icin w"l oiwxit yixn - dcp dne `ed e"wíéðù
,ozligz i`d - oteqa mdl dler cg` meiy oic epi` ozligza mdl dler cg` meiy

oteq i`de ,oeayg seqe dpy zligz epiid,gikez daf :z"`e .oeayg zligze dpy seq epiid -

yixa `zi`ck ,mizek bdpn edfy ,dzligza dl dler meid seq oi`y ,dcpn `kti` `idy

:dlr jixtc b"r`c .'f oipnl FYxtFq ea zwqety meic (mye `,bl 'c dcp) "mizek zepa" wxt©§

dixtqp inp op`(`,`t 'c migqt) "oilev cvik" wxta ,iqei 'xl dteqa dler meid zligz d"t`e ?dizrnyl dxn` i`zekk axe (`,hq 'c) dcpc `xza wxta jixtcn ,ikd ol `niiw `l -

d`exa e` ,zrteya `l` zgkyn `l inp dlecb dafe .`adle o`kn `l` d`nhn dpi`e rxtnl zxzeq oi`c meyn ,dafc medzd z`neh gkynl ivn `lc .elekk meid zvwn :opixn`c

`kdc e"w i`dc :l"ve !zeynyd oia ipyrxtnl d`nhn iriaya `ifg iklc inp idpc :`iyw opaxl elit` ,edin .iqei iaxl `le opaxl -cin dliah xg`l ynyl `ixyc oeik ,n"n -

opax exq`c meyn e`l i` ,`ziixe`cnikd e`l i`c .meid zlgz dl dler k"r (mye `,ar 'c) dcpc `xza wxta opixn`ck ,wtq icil `az `ny -xn` "xdhz xg`e mini 'f dl dxtqe" -

`xwie) `pngxenk ,dler meid seq mei zxneyac t"r`e .dz`x xakc ,xedh df mei oi` ixde ?meid seq dlri j`ide ,`pngx citw miiwp mini` `dc ,ipdl daf `inc `lc d`xpe !`kile (eh

yxt`ymeid zlgz la` .zwqtn d`neh `dz `ly :opiyxcc ,aizk "xdhz xg`" `kd la` ,"didi" :aizkcn (`,br sc) dcp seqa ol `wtp cg`l cg` zxitqc mzd ip`y -`ed oic -

dz`x `lc dnk lkc ,dteqa dlriye`l dlil zxitqc ,zelila d`exa dl zgkyn `d ?zeynyd oia izya d`exa iqei 'xl dxenb daf igeky`l wigc i`n`e :z"`e .xedh `ed ixd -

zelila ,daf iedz innia `ni` (my) dcp seqa `a` 'xl dirny 'x l"` `nrh i`dnc "daef ini lk" :aizkc meyn innia daf` wigcc :l"ie (mye `,k 'c) dlibnc a"ta `zi`ck ,`id dxitq

ipyn ikc :cere .dl zgkyn ikid innia daf :`nile iyextl dil ded ok m`c ,okzi `l ,edine .`nnia `l` ied `l daf :xn`c ,miwecv iab inp (`,c 'c) zeixedc w"tae .dcp iedz
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קמו
izni`na cenr i sc ± oey`x wxt`nei

ïéã åðéà.jkl miaevwd mipy zavw zligzl dpey`x dpy seqa cg` mei dlriy -àìà
éàîln zegt rhepa xn`c ,lirlc `zipznl dnwez o`nk -.dpy el dzlr `l 'à"øë

.dinza ?dnwez -éòá íéùìùå íéùìù,ux`a zyxyp `dzy ,dhilwl mei 'l -

lk ,`inc `ziaa gpnc o`nkc ,dl oiler oi` dhilwd inie .dpy zaiygl mei miylye

.dhlw `ly onfïðúãzhlew drihp oi`c -

.mei 'ln zegtaø÷òé:ziriaya dhlwy itl -

.qxb `l n"x ixacíåé 'ì øîåàä éøáãì-

.dhilwlíéùìùå íéùìù êéøömiyly -

.`"xk .ztqezl 'le ,dhilwlíìåòì`ziixa -

miyly xn`w ike ,`id n"x lirlcdhilwl -

ick d"x iptl mei 'l drihpd `dzy ,xn`w

`lc n"x xaq `we .d"x axr zhlwp `dzy

.cg` mei `l` mei 'l ztqezl `paidiíéùìù
éòá ãçàåaeyg d"xl mcewd mei `dzy -

el dzlr ipzwck ,dlxr ly dpey`x dpyl

.dpyíäéðùå.xfrl` 'xe n"x -ùùå úçàá éäéå
äðù úåàîligzdy ycg xyr izyr seql -

`xap ixyza :xne`d ixacl ,cxil lean

sc) onwlck ,oeygxna f"ia cxi leane .mlerd

ycgl cg`a oey`xa i`d ied (a,`i,ixyza -

oqipa zeidl `"`c,lean mei 'n ixdy -

ekyn odili`n mind exaby mei z`ne miynge

ycg cr xeqge jeld eid k"g`e ,oeiq cr

,minyb zcixil ixiyr didy ,a` `ede ,ixiyrd

cg` cr a`a cg`ne .mixdd iy`x e`xp f`e

ixyzaidie" :aizkc epiide ,mind erlap -

ycgl cg`a oey`xa dpy ze`n yye zg`a

leand cxi xii`a xne`d ixacle ."mind eaxg

oiae xnl oiae .oqipa oey`xa i`d dil ded -

da eqpkp `l zg`e ze`n yy zpy zlgz xnl

dil ixwe "ycgl cg`a" :aizkc ,cg` mei `l`

"dpy ze`n yye zg`a" :aizkck ,dpy.

úøîà÷ãë.dpy dil ixwc -ùãç äéì éø÷å-

."ycgl cg`a" :aizkcåééåðîì ùãçon cg` -

,minia dpnp ycgdy ,ycg aeyg ely oiiepnd

.(`i xacna) "mini ycg cr" :aizkcãçà äðùå
äééåðîì,miycga zipnp `ide ,dpy aeyg -

."dpyd iycgl" (ai zeny) :aizkcììëî
'åëå åäééåøúãecen ediiexz `dc ,`"xe n"x -

opiqxb `lc d`xp ile .dpy zlgz dzid efy

i`de .edl `xiaq xfril` 'xk `nlcc ,dil

`edy iptne ,ixyz `l` oqip e`l oey`xc

dil ixw mipyd oipnle mler z`ixal oey`x

i`d `"xlc `icda `ipz mler xcqae .oey`x

.`ed ixyz "oey`xa"'åë 'îåà øæòéìà 'ø àéðú
.(`,`i sc) onwl dl sili `xwn -
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(mye `,fh 'c) xifpc ipy wxt seqa ,edine .zeynyd oia yly l"ld zeynyd oia ipy d`exc

zedy ied `lc ,dngd zriwyl jenq zeynyd oia dyly `fgc oebk :mixtqd lka 'iqxb

zelila d`exa xn`w `l jklc :yxtl d`xpe .`piipnl dil wilql meiaiqei 'xc meyn -

xeniy dl wilq meid zligzc ikid ikxifpc a"t seqae .xeniy dl wilq meid seq p"d -

iblta i`fgc oeik :mzd qixbc ,ok giken (y"fb)

b"r`e .xeniy dl wilq `neic iblt jci`e ,`neic

xn`w eixg` ly meic `blt jci`c yxtn z"xy

`lc ipync `iiepy jezn mbe .ok rnyn `l -

mei zxteqc mizek bdpn df oi`e .meia zedy ded

zwqetymiiwp 'f dkixvc ,dxenb dafa mzdc -

mei zxneya la` .`ed iwp e`l zwqety meie-

,iz` `xwc `iieaxn `l` ,dxdh aizk `l

meid seq ied 'f zxteqac :cere .ziyixtck

mei zxneya la` ,dxitq zlgzaseqa ied -

.`nei cga dil ibqc ,dxitq

ïéà.(e dpyn) ziriayc a"t `id dpyn - oirhep

íéùìùmiyly :qxhpewa 'it - miylye

,ziriay ztqezl miylye dhilwl

.ziriay ztqeza zhlwp `dz `ly opirac

rnyn oi` dpynd oeylac ,`cg :z"xl `iywe

`l` ,llk ziriay ztqeza ixii` `lc :'it .ok

dnwe` i` dil `iyw i`n k"`c :cere ,dhilwa

'ipznac ikid ik `d ?`"xk lirlc `ziixa `dl

`la ,dhilwa dil inwene 'l ipzw ziriayc

ztqez ly miyly`ziixac miylyc `nip p"d -

ly jpd e`la ,dhilw ly miylya lirlc

oibxte ogece fxe` iab (a,bi 'c) onwl :cere .ztqez

eyixyd oia ziriay oiprl wlgnc ,oinyneye

`lc rnyn ,d"x xg`l eyixydl d"x iptl

ziriay ipzwc .ztqeza eyixydy dna opiyiig

ixacl :p"x w"dc ,z"x yxtne !xyrnc `inec

ziriaya dhilwl 'l xne`dmiyly jixv -

'ipzn iyextl iz` `le :'it .dlxr oiprl miylye

ziriay oiprl la` ,dlxrn `l`opiyiig `l -

dcedi 'xle .dnvr ziriaya helwz `ly `l`

hlwp `lc oeik ,miiwl xzen mini 'ba zhlewc

ziriay ztqeza xeqi`a drhpy t"r` ,ziriaya

oinyneye oibxte ogece fxe`e .d"x iptl mini 'b

aizkck ,`ziixe`c dk`ln xeqi`a ozrixfy

ziriay ztqeza ixiq`e "rxfz `l" (dk `xwie)-

`de .d"x iptl eyixyiy calae ,opiyiig `l n"n

p"xc `d (`,bt sc zenai) "lxrd" seqa iziinc

dakxdae qepibexcp`a iqei 'xk dkld iabe`l -

`lc ,ziriay` 'ipzn iyextl p"x iz`c meyn

dkld dlxr oiprl s`c xninl `l` dl iziin

.iqei 'xk

íåérhep n"x xn`c `d iab (`,cp sc oihib) "oiwfpd" wxta - o`kle o`kl dler miyly

mei rlwnc oipnif ,inp zay `niz ike :xn`w ,xewri cifna oia bbeya oia ziriaya
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קמז
izni`na cenr i sc ± oey`x wxt`nei

ïéã åðéà.jkl miaevwd mipy zavw zligzl dpey`x dpy seqa cg` mei dlriy -àìà
éàîln zegt rhepa xn`c ,lirlc `zipznl dnwez o`nk -.dpy el dzlr `l 'à"øë

.dinza ?dnwez -éòá íéùìùå íéùìù,ux`a zyxyp `dzy ,dhilwl mei 'l -

lk ,`inc `ziaa gpnc o`nkc ,dl oiler oi` dhilwd inie .dpy zaiygl mei miylye

.dhlw `ly onfïðúãzhlew drihp oi`c -

.mei 'ln zegtaø÷òé:ziriaya dhlwy itl -

.qxb `l n"x ixacíåé 'ì øîåàä éøáãì-

.dhilwlíéùìùå íéùìù êéøömiyly -

.`"xk .ztqezl 'le ,dhilwlíìåòì`ziixa -

miyly xn`w ike ,`id n"x lirlcdhilwl -

ick d"x iptl mei 'l drihpd `dzy ,xn`w

`lc n"x xaq `we .d"x axr zhlwp `dzy

.cg` mei `l` mei 'l ztqezl `paidiíéùìù
éòá ãçàåaeyg d"xl mcewd mei `dzy -

el dzlr ipzwck ,dlxr ly dpey`x dpyl

.dpyíäéðùå.xfrl` 'xe n"x -ùùå úçàá éäéå
äðù úåàîligzdy ycg xyr izyr seql -

`xap ixyza :xne`d ixacl ,cxil lean

sc) onwlck ,oeygxna f"ia cxi leane .mlerd

ycgl cg`a oey`xa i`d ied (a,`i,ixyza -

oqipa zeidl `"`c,lean mei 'n ixdy -

ekyn odili`n mind exaby mei z`ne miynge

ycg cr xeqge jeld eid k"g`e ,oeiq cr

,minyb zcixil ixiyr didy ,a` `ede ,ixiyrd

cg` cr a`a cg`ne .mixdd iy`x e`xp f`e

ixyzaidie" :aizkc epiide ,mind erlap -

ycgl cg`a oey`xa dpy ze`n yye zg`a

leand cxi xii`a xne`d ixacle ."mind eaxg

oiae xnl oiae .oqipa oey`xa i`d dil ded -

da eqpkp `l zg`e ze`n yy zpy zlgz xnl

dil ixwe "ycgl cg`a" :aizkc ,cg` mei `l`

"dpy ze`n yye zg`a" :aizkck ,dpy.

úøîà÷ãë.dpy dil ixwc -ùãç äéì éø÷å-

."ycgl cg`a" :aizkcåééåðîì ùãçon cg` -

,minia dpnp ycgdy ,ycg aeyg ely oiiepnd

.(`i xacna) "mini ycg cr" :aizkcãçà äðùå
äééåðîì,miycga zipnp `ide ,dpy aeyg -

."dpyd iycgl" (ai zeny) :aizkcììëî
'åëå åäééåøúãecen ediiexz `dc ,`"xe n"x -

opiqxb `lc d`xp ile .dpy zlgz dzid efy

i`de .edl `xiaq xfril` 'xk `nlcc ,dil

`edy iptne ,ixyz `l` oqip e`l oey`xc

dil ixw mipyd oipnle mler z`ixal oey`x

i`d `"xlc `icda `ipz mler xcqae .oey`x

.`ed ixyz "oey`xa"'åë 'îåà øæòéìà 'ø àéðú
.(`,`i sc) onwl dl sili `xwn -
åãìåð
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(mye `,fh 'c) xifpc ipy wxt seqa ,edine .zeynyd oia yly l"ld zeynyd oia ipy d`exc

zedy ied `lc ,dngd zriwyl jenq zeynyd oia dyly `fgc oebk :mixtqd lka 'iqxb

zelila d`exa xn`w `l jklc :yxtl d`xpe .`piipnl dil wilql meiaiqei 'xc meyn -

xeniy dl wilq meid zligzc ikid ikxifpc a"t seqae .xeniy dl wilq meid seq p"d -

iblta i`fgc oeik :mzd qixbc ,ok giken (y"fb)

b"r`e .xeniy dl wilq `neic iblt jci`e ,`neic

xn`w eixg` ly meic `blt jci`c yxtn z"xy

`lc ipync `iiepy jezn mbe .ok rnyn `l -

mei zxteqc mizek bdpn df oi`e .meia zedy ded

zwqetymiiwp 'f dkixvc ,dxenb dafa mzdc -

mei zxneya la` .`ed iwp e`l zwqety meie-

,iz` `xwc `iieaxn `l` ,dxdh aizk `l

meid seq ied 'f zxteqac :cere .ziyixtck

mei zxneya la` ,dxitq zlgzaseqa ied -

.`nei cga dil ibqc ,dxitq

ïéà.(e dpyn) ziriayc a"t `id dpyn - oirhep

íéùìùmiyly :qxhpewa 'it - miylye

,ziriay ztqezl miylye dhilwl

.ziriay ztqeza zhlwp `dz `ly opirac

rnyn oi` dpynd oeylac ,`cg :z"xl `iywe

`l` ,llk ziriay ztqeza ixii` `lc :'it .ok

dnwe` i` dil `iyw i`n k"`c :cere ,dhilwa

'ipznac ikid ik `d ?`"xk lirlc `ziixa `dl

`la ,dhilwa dil inwene 'l ipzw ziriayc

ztqez ly miyly`ziixac miylyc `nip p"d -

ly jpd e`la ,dhilw ly miylya lirlc

oibxte ogece fxe` iab (a,bi 'c) onwl :cere .ztqez

eyixyd oia ziriay oiprl wlgnc ,oinyneye

`lc rnyn ,d"x xg`l eyixydl d"x iptl

ziriay ipzwc .ztqeza eyixydy dna opiyiig

ixacl :p"x w"dc ,z"x yxtne !xyrnc `inec

ziriaya dhilwl 'l xne`dmiyly jixv -

'ipzn iyextl iz` `le :'it .dlxr oiprl miylye

ziriay oiprl la` ,dlxrn `l`opiyiig `l -

dcedi 'xle .dnvr ziriaya helwz `ly `l`

hlwp `lc oeik ,miiwl xzen mini 'ba zhlewc

ziriay ztqeza xeqi`a drhpy t"r` ,ziriaya

oinyneye oibxte ogece fxe`e .d"x iptl mini 'b

aizkck ,`ziixe`c dk`ln xeqi`a ozrixfy

ziriay ztqeza ixiq`e "rxfz `l" (dk `xwie)-

`de .d"x iptl eyixyiy calae ,opiyiig `l n"n

p"xc `d (`,bt sc zenai) "lxrd" seqa iziinc

dakxdae qepibexcp`a iqei 'xk dkld iabe`l -

`lc ,ziriay` 'ipzn iyextl p"x iz`c meyn

dkld dlxr oiprl s`c xninl `l` dl iziin

.iqei 'xk

íåérhep n"x xn`c `d iab (`,cp sc oihib) "oiwfpd" wxta - o`kle o`kl dler miyly

mei rlwnc oipnif ,inp zay `niz ike :xn`w ,xewri cifna oia bbeya oia ziriaya

`nei `edda rhp i`c ,zaya miyly`l i`e ,`zy dil `wlq -`zy dil `wlq `l -,edine .'l hwp dhilw meyne ,ibq '` meia n"xl `dc ,dpy aeygl miyly irapc meyn 'l hwp `l -

.'l xn`c n"xl `pz `ki`c zvw rnyn (`,dn sc dcp) "otec `vei" wxtaéúëàãîdpy dil aiyg `le ,dzid leanl zipy dpyc xnel `"`c - dpy dil ixw `we liirc `ed cg` mei

liir `l izk`c meynwiic inlyexiae .miyly dl eqpkpy t"r` "ze`n yye mizya" :aizk `le "ycgl mei mixyre draya ipyd ycgae" (g ziy`xa) `pixg` `xw aizkdc '` mei `l`

dl aiyg `l cg` mei `l` liir `lc meyne ,dzid ziyily zxn` i`c .zipy dil ixwe cg` mei `l` liir `lc "okynd mwed ycgl cg`a zipyd dpya oey`xd ycga idie" :aizkcn
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mipyd oipnle mler z`ixal oey`x `edy iptne .ixyz `l` `ed oqip e`lm`c `dn wiice ,dil 'iqxb mlerlc d`xpe .ixyz oey`x i`d `"xlc `icda `ipz mler xcqae .oey`x dil ixw -
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åîëù ìáñî."sqedia zecr" xza ,aizk sqeia -àáå øîåùîä.dle`bl -åãæàå
åäééîòèìixyznc ,mlerd `xap ixyza xfril` 'xlc .ryedi 'xe xfril` iax -

,did ycg a"ie ,cxi oeygxna jgxk lr lean jkitl ,zexecd ipy oipn oiligzn

ux`d dyaiy mixyre draya ipyd ycgae

eiptly ixyzae ,d`ad dpyl did oeygxna -

oink ux`d ziyrpy ,ux`d lrn mind eaxg

yy zpy zlgzd eae ,ixnbl dyai `le ,cixb

yye zg`a idie" :aizkck ,dpy zg`e ze`n

,ixyz `ede ."ycgl cg`a oey`xa dpy ze`n

`zyd cr ze`n yye zg` dil ixw `lcne-

oqipn m`y ,oqipn zexecd oipn oi` dpin rny

ozepnl oiligzndaizd gpze" :aezkl el did -

ixd lr iriayd ycga dpy ze`n yye zg`a

eze` ixdy ,oqipn dpy dycgzp xaky ,"hxx`

zwqtdl iriay `ede ,did oeiq iriay ycg

`"x `idde .mler xcqa epipyy enk ,minyb

oeygxna xyr drayn dpen dz`yky `id

,minybd inil mirax` ,mei miryze d`n

ux`d lr exaby miynge d`nemilk e`vnp -

:xn`py ,xeqgl eligzd mei eze`e ,oeiqa cg`a

eide "mei z`ne miyng dvwn mind exqgie"

`edy ,a` `ede "ixiyrd ycg cr xeqge jeld

iy`x e`xp a`a cg`ae .minyb zcixil ixiyr

eidy ,dn` e"h exqg miycg ipya ,mixdd

yng" (f ziy`xa) xn`py ,min miqekn mixdd

"dn` dxyrdrax`l dn` dxqgy zcnl -

dxyr zg` mina zrweyn dzid daizde ,mini

'c `l` xdd y`x lr dtv dzid `le dn`

epnne ,mlerd `xap oqipa xn`c ryedi 'xle .oeiqa f"ia dgp jkitl ,daeb zen`

zexecd ipy oipn oiligzn.eilqk `ed daizd ea dgpy iriaye ,xii`a leand cxi -

dpy yecg aezkd jl dpn `leoixzet yie .oqipa `l` zycgzn dpyd oi`y itl -

oeygxn ipy ycga `"x xn`cn ,ediinrhl ecf`eiede ,mlerd `xap ixyza dil zi` -

m` ?ipy dil ixw i`nl ikd e`l i`c .ze`n yy zpy ea eligzdy ycgl ipy oeygxn
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meia cxil ligzd leandy oiipne"leand in iptn" :xn`py ,qpkil edewgce min ecxiy cr daizl qpkp `le ,did dpn` iphwn `ede (f ziy`xa) "gp `a dfd meid mvra" :xn`py -
êøöåäå

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

äìéìxneync ecen edlekc .dpin zrny izxz ryedi iaxe - oiwifnd on `ae xneynd

yiig `le ,zeqek 'c oewzc (a,hw sc migqt) "migqt iaxr"a gkenck ,oiwifnd on

.zebef`íåé:oeygxna f"i iab xfril` iaxc dizlina opiqxb - meia rwey dnik lfny

f"i iab ryedi iaxc dizlinae .meia dnik dlrde ,ziy`xa dyrn odilr d"awd dpiye

qixb qxhpewae .dler dnik lfny mei :qxb xii`a

zlgza dler dlh oqipac ,ok xcqd oi`e .`kti`

miylyn cg` wlg mr zery izy ddeye meid

lfn lk jxc oky ,zery izy xey eixg` ,drya

n"a) "lawnd" wxta rnynck ,zery izy ddey
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jled oke ,ecbpk rwey axwre meid zlgza dler

wxta xn`e .ycg ynyn cg` lkc ,mlek xcq

oeike ,dlh apf dnikc (a,gp sc zekxa) "d`exd"

meid zlgza xii`a zelrl ligzn xeycllkn -

.eapfa `ad dnik cr elek dler dlh xakc

xey ligzn ,meid zlgzn dler axwr oeygxnae

rewyl ecbpkyelek dlh rewy xaky `vnpe -

dnik iniiw" xcqd df itle .eapfa `ad mr

epiid (a,ew sc n"a) "lawnd" wxtc "ediiyix`

.xc` epiidc qxhpewa my 'ity enk `le ,hay

xii` iabe ,oihrnzn zepirn opiqxb oeygxn iabe

zcxei dpey`x driaxy t"r`c .oixabzn

oeygxna"xivw ini lk eizecb lk lr `ln ocxide" (b ryedi) aizkck ,ediigxe` ikd n"n -

dea` (mye `,fq sc) dcpc `xza wxtae (mye `,dq sc zay) "dy` dna" wxta xn`e
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אגרות קודש
 ב"ה,  ח' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מה שמעורר ע"ד עסקנותו של הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר...

אור  )בתורה  הזקן  רבנו  פסק  ידוע  הנה  כדבעי.  בתורה  מפריעו משקידה  זה  שבמילא אפשר 

בתחלתו( אשר ע"י עשיית הצדקה )וצדקה דרבים עאכו"כ( נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, 

ומהגהות אדמו"ר הצמח צדק לדרוש זה שנדפס בלקו"ת לג' פרשיות, מובן שהמספר אלף הוא בדיוק 

ולא בדרך גוזמא, ובמילא עסקנות דצרכי צבור אי אפשר שתפריע ואדרבא מסייעתו.

 בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.



קני izni`na cenr `i sc ± oey`x wxt`nei
åîù óñåäéá úåãò"l`xyil wg ik"c aizk `xw `eddc dixza -.éúåøéñä

åîëù ìáñî."sqedia zecr" xza ,aizk sqeia -àáå øîåùîä.dle`bl -åãæàå
åäééîòèìixyznc ,mlerd `xap ixyza xfril` 'xlc .ryedi 'xe xfril` iax -

,did ycg a"ie ,cxi oeygxna jgxk lr lean jkitl ,zexecd ipy oipn oiligzn

ux`d dyaiy mixyre draya ipyd ycgae

eiptly ixyzae ,d`ad dpyl did oeygxna -

oink ux`d ziyrpy ,ux`d lrn mind eaxg

yy zpy zlgzd eae ,ixnbl dyai `le ,cixb

yye zg`a idie" :aizkck ,dpy zg`e ze`n

,ixyz `ede ."ycgl cg`a oey`xa dpy ze`n

`zyd cr ze`n yye zg` dil ixw `lcne-

oqipn m`y ,oqipn zexecd oipn oi` dpin rny

ozepnl oiligzndaizd gpze" :aezkl el did -

ixd lr iriayd ycga dpy ze`n yye zg`a

eze` ixdy ,oqipn dpy dycgzp xaky ,"hxx`

zwqtdl iriay `ede ,did oeiq iriay ycg

`"x `idde .mler xcqa epipyy enk ,minyb

oeygxna xyr drayn dpen dz`yky `id

,minybd inil mirax` ,mei miryze d`n

ux`d lr exaby miynge d`nemilk e`vnp -

:xn`py ,xeqgl eligzd mei eze`e ,oeiqa cg`a

eide "mei z`ne miyng dvwn mind exqgie"

`edy ,a` `ede "ixiyrd ycg cr xeqge jeld

iy`x e`xp a`a cg`ae .minyb zcixil ixiyr

eidy ,dn` e"h exqg miycg ipya ,mixdd

yng" (f ziy`xa) xn`py ,min miqekn mixdd

"dn` dxyrdrax`l dn` dxqgy zcnl -

dxyr zg` mina zrweyn dzid daizde ,mini

'c `l` xdd y`x lr dtv dzid `le dn`

epnne ,mlerd `xap oqipa xn`c ryedi 'xle .oeiqa f"ia dgp jkitl ,daeb zen`

zexecd ipy oipn oiligzn.eilqk `ed daizd ea dgpy iriaye ,xii`a leand cxi -

dpy yecg aezkd jl dpn `leoixzet yie .oqipa `l` zycgzn dpyd oi`y itl -

oeygxn ipy ycga `"x xn`cn ,ediinrhl ecf`eiede ,mlerd `xap ixyza dil zi` -

m` ?ipy dil ixw i`nl ikd e`l i`c .ze`n yy zpy ea eligzdy ycgl ipy oeygxn

miycg xcqlipy dil ixwcn i`c ,`id `zlin e`le .miycgl d"x oqip opixn` `d -

mlerd `xap ixyzac opirnyxcma opiqxb ikd .mler z`ixal ipy sili `kdn `d ?ipy i`n xfril` iaxl `l` ,ipy aizkc epiid ryedi 'xl `nlya :dinwl jixt i`n k"` -

'x .xfril` 'x xcde `yixa ryedi 'x mler.meia dler dnik lfny mei ,did oeygxna f"i meid eze` xne` `"x .meia rwey dnik lfny mei ,did xii`a f"i meid eze` xne` ryedi

ilc icb zyw axwr mipf`n dleza dix` ohxq mine`z xey dlh :oxcq dfe ,ea oireaw zelfn xyr mipye .rwxwd on dhnl eivge rwxwd on dlrnl eivg ,`ed lebr dng lblb

lblbn lblbdyke .dlrnl mdn dyye ,dhnl oirewy odn dyy .c"cb w"rn a"`q z"yh jipniqe ,mibczery izye .mlerl oke ,rwey xg`d cvay oey`xde ,df cvn dler df -

.dhnl a"`q z"yh dlila dlrnl c"cb w"rn xwad xe`l zelrl ligzn dlh mlerl oqipae .mei ly zery c"ka oiynyn olek ediy ,erewiya ecbpky oke ,eziilra lfnd ddey

.oqip ycg lk olek oke rewyl axwre zelrl xey ligzn zery izy xg` ,rwey elek mipf`ne dler elek dlh zery 'a seql ,rewyl mipf`ne zelrl dlh ligzn xwad xe`l

`vnp .olek oke ,mipf`n ziyye ,dleza ziying ,dix` ziriax ,ohxq ziyily ,mine`z zeipy ,eziilr xneb zepey`xd zery izyae ,xii` ini lk meia ynyl ligzn xey xii`a

.daxd miakek ea yiy lfn `edy ,dnikn elhpy miakek izy awp jxce ,cxi meia leande ,dlh apf `ed dnike .rwey `ed meid lke ,dlila zepexg` zery izya dler dlh

meia cxil ligzd leandy oiipne"leand in iptn" :xn`py ,qpkil edewgce min ecxiy cr daizl qpkp `le ,did dpn` iphwn `ede (f ziy`xa) "gp `a dfd meid mvra" :xn`py -
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.zebef`íåé:oeygxna f"i iab xfril` iaxc dizlina opiqxb - meia rwey dnik lfny

f"i iab ryedi iaxc dizlinae .meia dnik dlrde ,ziy`xa dyrn odilr d"awd dpiye

qixb qxhpewae .dler dnik lfny mei :qxb xii`a

zlgza dler dlh oqipac ,ok xcqd oi`e .`kti`

miylyn cg` wlg mr zery izy ddeye meid

lfn lk jxc oky ,zery izy xey eixg` ,drya

n"a) "lawnd" wxta rnynck ,zery izy ddey

zni` cr opixn` `wc (mye a,ew scez`c cr -

yie .ediiyix icdl dnik `niiwe `xacn iqix`

zelfn a"ic ,c"cb w"rn :ocbpk zexg` zelfn yy

dlrnl dyy dhnl dyy lblba oireawy yi

zelrl cg`d ligznyke ,aaeq lblbdeligzn -

xe`l dler dlh oqip ycg lke .rewyl ecbpky

.ecbpk rwey mipf`ne ,eapfn e` ey`xn e` ,xwad

xii` ini lke ,xii`a ynyn dlh xg`y xeye

jled oke ,ecbpk rwey axwre meid zlgza dler

wxta xn`e .ycg ynyn cg` lkc ,mlek xcq

oeike ,dlh apf dnikc (a,gp sc zekxa) "d`exd"

meid zlgza xii`a zelrl ligzn xeycllkn -

.eapfa `ad dnik cr elek dler dlh xakc

xey ligzn ,meid zlgzn dler axwr oeygxnae

rewyl ecbpkyelek dlh rewy xaky `vnpe -

dnik iniiw" xcqd df itle .eapfa `ad mr

epiid (a,ew sc n"a) "lawnd" wxtc "ediiyix`

.xc` epiidc qxhpewa my 'ity enk `le ,hay

xii` iabe ,oihrnzn zepirn opiqxb oeygxn iabe

zcxei dpey`x driaxy t"r`c .oixabzn

oeygxna"xivw ini lk eizecb lk lr `ln ocxide" (b ryedi) aizkck ,ediigxe` ikd n"n -

dea` (mye `,fq sc) dcpc `xza wxtae (mye `,dq sc zay) "dy` dna" wxta xn`e

.ixyzc ineia ivtne ,oqipc ineia ze`eewn dizpal ciar l`enyc`nlya jenqa 'iqxbe]
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נופל מעט  הנה  רואים הצלחה  ישנה התעוררות אבל אח"כ כשאין  ... מ"ש שבעת התועדות 

ברוחו וחסר בענין השמחה. הנה אין להנהגה כזו יסוד כלל וכלל כי חזקה להתועדות חסידותי שפועלת, 

אלא שלפעמים ניכרת התועלת על אתר ולפעמים מתאחרים הדברים, אבל דבר בטוח הוא שסוכ"ס 

פועל זה הן בעצמו והן בסביבה.

שיצליח  ממש  כפשוטו  הבטחון  במדת  חזק  ולהיות  שמחה  מתוך  לעבדו  יצליחו  והשי"ת 

בפרנסתו נוסף על עסקנות בצרכי צבור והוא וזוגתו שיחיו ירוו רוב נחת חסידותי מכל ילידי' שיחיו.

בברכת הצלחה.
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izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxt`nei
zepiirne .epnn miakek ipy lhpe ,meia dnik apf dlrde ,ziy`xa xcq zepyl jxvede

dnga oihrnznzepiirnd exabzpe ziy`xa xcq dpiye ,minybd ewqte ,dngd zeni -

.mthyeíåéá äìåò äîéë ìæîù íåé,zyw eixg`e meid zlgza axwr dler oeygxnay -

.meid seqa dler dlh `vnp'åë íäéìò äðéù?dpiy i`n :jixt onwl -éðù áéúëã åðééä
.miycgl ipy xii` ixdy -ïéãì éðùdxfbpy -

.opiqxb ikd :eiptly ixyza odilr dxifb

äðéùã åðééä òùåäé 'øì àîìùálfn dlrdc -

.zepiirn zxeabzl dpiy cere ,meia dnikúîçå
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dzina dlke`dc -dzine ,zecxn zkn :inp i` .`ziixe`c dnexzl dpin `wtpe ,`nlra ipniql ipd lk -sc mixcp) "wxid on xcepd" wxta opixn`c `de .mixenb miryx oia exaewl -

obcc (`,dpmdixacn zewxi inlyexia opixn`wc `de .mc` ipa oeyla epiid .ziphw 'it` ,rnyn obcnc icin -"izewga" zyxt seqa mipdk zxezac b"r`e .weqtd on jnq mdl oi`y epiid -

"ux`d rxf" :`ipz "xyrz xyr" zyxta ixtqaezexyrnl zewxid zeaxl oipn ,ipz xcde .xbxbe milgye mey zeaxl -dil aiyg `l `xwn xity rnzyn `lc meyn "xyrn lke" :l"z -

.`bilt `aiwr oa iqi`c `ziixa :inp i` .dxenb `zknq`

éãééàsc oileg) "rexfd" wxta yixcck ,`xwa iaizkc ,miptbe mizif `l` d`ta iaiign `l `ziixe`cn .oiaexgde be`d :d`t oiprl opz (d dpyn) d`tc w"tae - dncw` dil `aiagc

,mxkay rax` (`,`lwoli`ay mizyoiaexge be` micw` opaxc `zlin dil `aiagc meyn i` ,`zyde .mizif oebk -`,b sc) zenai yixa jixtck ,seqal miptbe mizif ipzil -

oexg` oexg`d :p"` .xcqd lr edpipznl yiig `l jkld ,cg`k ozhiwly el` iyextl `l` `z` `l d`ta mzdc :l"ie !rvn`ae ,oibexiqa o`py mzde !seqal dy` zeg`l diipzil (mye

.ef s` ef `l ipze ,cg`k ozhiwly xaca jiiy d`te ,eiptly oey`xd enk i`d ilek cg`k ozhiwl oi`

ãçàzexyrn :iyextle d"c iiepyl n"dc :dnize ."dnda xyrnl dpyd y`x ixyza cg`" :oizipzna xn`c y"xk - obc xyrn cg`e dnda xyrnipy xyrne oey`x xyrn oebk -

xyrne xeka inp ipzwe ,zexyrn ipzw "xg`z la" iab (`,c sc) oiwxita inp lirle ,zexyrn zkqn yixa opzck ,ipr xyrneiieyw`l xcdn i`c :`iyw cere .dnda xyrn epiidc -

`yixa miax oeyl zexyrn ipz i`n`zexyrn meyn ,zewxile ipzwc ,i`w oizipzn` `l` jixt `ziixa` e`lc il d`xpe !zexyrn xcde `yixa zewxi `pz `dc ,zewxi` iieyw`l l"d -

mzq xyrn ipzilc ,opaxcn mdcixii` xyrn lkac `prci dede -oerny 'xk mzq obc xyrn cg`e dnda xyrn cg` rnyn dedc meyn :ipyne .obca oia wxia oia -i`n` :wiic xcde -

.yxtn mrh `evnl lekiy dne ,zelaei`e oihiny` iieyw`l ivn dedc d"de ?miax oeyl zewxi `pz÷øéla` (d dpyn) zexyrnc w"ta ipzin zexyrnl epxeb oiprl - cb`iyn cb`pd

.dhiwla ielz oyie ycg oiprlàìîéùîilkd z` `lnn epi` m`e :ipzw `tiqa - ilkd z`.ekxv lk hwliyn -
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òLBäé¯àìà ,"éðL" áéúëc eðééäìøæòéìà éaø §ª©©§¦§¦¥¦¤¨§©¦¡¦¤¤

éðL ?"éðL" éàîìLa .ïécìàîìòLBäé éaø¯eðééä ©¥¦¥¦©¦¦§¨¨§©¦§ª©©§
àìà ,äpéLãì?äpéL éàî øæòéìà éaø¯áøãk §¦¨¤¨§©¦¡¦¤¤©¦¨¦§©
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näìàøNé éîëç :ïðaø eðz ."äëëL CìïéðBîìeanì ©¤¤¨¨¨¨©¨©©§¥¦§¨¥¦©©
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קנד
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxt`nei

äéðùdhiny ly dipy dpya hwlpy dn -.milyexia ipy xyrne ,iell oey`x xyrn -

ziyily dpya hwlpy dne.ipr xyrne oey`x xyrn -éìéî éðä àðîziyilyac -

.ipy xyrn da bdep epi`ãçà àìà äá âäåð ïéàù äðùizya ebdpy zexyrnd on -

.diptly mipyïåùàø øùòî ãöéë àä.dpd cr ozpy jxck ozi -éðò øùòîåsiqei -

xbl" (ek mixac) aizkck ,ipy xyrn mewna

"dpnl`le mezil.ipr xyrn `ede -óà åà
ìèáé ïåùàø øùòî,xn`w cg xyrnd zpye -

mezil xbl iell" :lif`e yxtnc `idd

,ipr llka iel s`y ,ipr xyrn `ede "dpnl`le

.ux`a wlg el oi`yéåìä àáåxyrnl -

ziyily dpya `de .'eke `ay onf lk ,oey`x

:'ebe "ield `ae 'ebe mipy yly dvwn" :aizk

.b"d'åëå äàðä øãåîä ø"úopiqxb `le -

."olpn"íãà éðá ïåùì`l` xcep mc` oi`y -

mc` ipa jxce ,xacl libx `edy oeyl lr

.d"x ixyz zexwlïúìúä.i"xbipit oilaz oin -

çîöúùî,xyrzn `ed ezginv zpy xg` -

.ezhiwl zpy xg` `leíéòøæì çîöúùî-

.ekeza gnev rxfdyäàåáúäyexize obc -

z`eazk" (gi xacna) aizkc ,d`eaz oiiexw

."awi z`eazke oxebíéúéæäåe`iaiyn ,xdvi -

yilyl ea eribdy dpy xg` oixyrzn yily

.ziyily m` dipy m` ,mleyiaéìéî éðä àðî
edcic xyrnc ,i`w mizif`e d`eaz` -

wxi eli`c ?ilf` yily xzac olpne ,`ziixe`c

xza lif`c oli`e ,dhiwl xza opax dia lif`c

dhpgeda `iran `le ,opaxcn edcic xyrn -

wxi :ediinrh eda yxtn (`,ci sc) onwle .olpn

lcbe ,gnv xcde `zry lk dil efiibc meyn -

ezhiwl zpy ly minyb in lrxza dia lif` -

oli` .dhiwli"ry ,da hpgy dpy in lr lcb -

eae oihpeg eizexit dhpg iptl oli`a `ay sxy

,cinz ixta qpkpe dler oli`d sxyy ,oixnbp

.lcb epnneäéúãéáò éàîzekeqd bg zexwl -

xak ixd "dhinyd zpy" mipy ray seqay

!zipiny zqpkp xake ,d"xn dhinyd d`vi

'åë êì øîåì àìàxac jl yi :`xw w"de -

efi`e ,ziriayk xeq` `ede zipiny ly `edy-

i`nn jixt onwle .yily d`iady d`eaz ef

?xn`w yily liircac
àîìãå
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àáúùî.ixkpa dl iwen inlyexia - ynydçîöúùî:qxhpewa yxit - mirxfl

'ipzn :'ixn`c ,w"t zexyrnc inlyexia ok rnyn epi`e .ekeza gnev rxfdy

evnew `ln lhep :ozpei iax mya ipngp xa l`eny 'x ?wcea `ed cvik .gnvze rxfzy ick

daex rwy m` ,min ly ltqd jezl ozepee`l m`e ,zaiig -dzrn :`ra dpei 'x .dxeht -

!xeht `di rwy `ly dne aiig `di rwyy dn

`l`rnyn .zxn` z` dcixte dcixt lk aexa

"mirxfl gnvzyn"jk lk mleyia xnbpy epiid -

xg` mewna oze` oirxefe oze` oiylez m`y-

.ginvn

äàåáúäoiiexw yexize obc :qxhpewa 'it

oxeb z`eazk" :aizkc ,d`eaz

ok m`c :`cg ,ok xnel xyt` i`e ."awi z`eazke

enk d`eaz llka eedile ,mizif ipzil `l -

:cere .edpip awi z`eaz llka ediieexzc ,miapr

zexyrnc w"ta miapr iab `pz xg` xeriyc

,eyi`aiyn miye`ade miaprd :opzc (a dpyn)

miye`aeyrie" :oeyln ,`ed miapr oin -

,miye`ad :iqxbc zi`e (d diryi) "miye`a

.eyi`aiyn miye`ade miaprd :opiqxb inlyexiae

mrh jixve ,`ye`a `xwiyn :`qi 'x mya `xif 'x

d`eaza enk yily xza miapra opilf` `l dnl

lk olpne ,`kd iziinc diteb `xw i`dn ,mizife

zexit iab cg`e cg` lka oiyxetnd oixeriy jpd

mipenxe miapre mip`za (my) zexyrnc w"ta

miapr e`l i`e .mzd aiygc `aeheedlek` -

`l` .`ziixe`c e`lc ,opiyiig ded `l `pixg`

!"xdvie yexiz" :aizkc ,edpip `ziixe`c miapr

yily z`ad `ed oixeriy oze` lkc il d`xpe

ipzwck "yily e`iaiyn" ipzw `lc `de ,mdly

mizife d`eaz iabozil xyt` edlekac meyn -

rnyn oke .mizife d`eazn ueg ,oniq mda

iax dl yixc gnvzyn ozlzd iabc inlyexia

z`eaz lk z` xyrz xyr" :aizkcn `xirf

'ek "jrxfzegt `vi ,ginvne rxfp `edy xac -

iax mya `pipg iax .ginvne rxfp epi`y yilyn

yily e`iad `ly miapre mizif :xn`oiwyn -

`kd opitli ikide :z"`e .oixiykn opi` odn `veid

oikled zepli` lk `lde ?ziriayn xyrn aeig

,llka inp miapre ,dhpg xza ziriayl

oli` :opax ixn` ,onwl opixn`ck,dhpg xza -

wximizife d`eaz ,dhiwl xza -.yily xza -

xyrna aiigzdl oiprl ,d"t`exg` xeriy -

:xnel yie (b dpyn) zexyrnc w"ta yxetnd

la` ,mda yxetnd xeriyk efgc ,`gip edlekac

,efg inp yily z`ad mcew mizife d`eaz

(a,t sc zay) "oii `ivend" wxt opixn`ck

oepiwitp`xiyny ,yily `iad `ly zif ony -

"oixaer el`" wxta opixn`e .xyad ocrne xryd

sc migqt)migah ly olinr (a,and`eaz zt -

`iywc `gip `nrh i`dne .yily d`iad `ly

yily z`ad cr opixryn `l ziriayl elit`c ,ziriayn di`x iziine .efg okl mcewnc oeik ,yily xza opilf`c olpn jpd` ith dilopilf`c zepli` x`y `dc .xyrna aiigzdl y"k -

dhpg xza ziriayl.mda yxetnd xeriyl ehnc cr xyrna iaiign `l d"t` -âäðî"zeayz xivwae yixga"n ol `wtp (`,h sc) lirlc :dniz - zipinya ziriayziriay ly xivw -

ziriaya yily d`iady d`eaz oebk :qxhpewa yxite .ziriay i`venl `veid'yxitck ,ztqezl `edy yixg lr cnll jixhvi` `kdc i`dc) l"ie .zipinya ziriay bdpn da bdep dz` -

zipinya ziriay bdpn da bdepc `dc `pin` ded `kdn i`c (l"p cere .lirlyexgl la` .ziriay zexit ipic x`ye ,xeriaa oiaiige dxegqa `xiq`c ,mda zbdep ziriay zyecwc epiid -

d`eaz dze` xecrle xevwleziriay `wtpc oeik ,ux`d zceara ielzd xacc ,xqe` iziid `l -yixcc `zyd `gipe .`xw `edd jixhvi` ikdl .ziriay zexit jxevl elit` ,`ixy -

ikd e`l i`c ,ziriay ztqez dipin?zipinya ixiq`c i`na ziriaya elcby zexita jiiy ztqez dn -
`l`
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LîMä àázMî¯ò äfî ïéøOòîe ïéîøBz ïéàì,äæ ¦¤¨Ÿ©¤¤¥§¦§©§¦¦¤©¤
ìïéøOòîe ïéîøBz ïéàL éôìò Lãçä ïî àìå ïLiäìà §¦¤¥§¦§©§¦Ÿ¦¤¨¨©©¨¨§Ÿ

ò ïLiä ïîìúñðëð äiðL äúéä íà .LãçäìMì,úéLé ¦©¨¨©¤¨¨¦¨§¨§¦¨¦§¤¤©§¦¦
äiðL¯L ,éðL øNòîe ïBLàø øNòîìúéLé¯øNòî §¦¨©£¥¦©£¥¥¦§¦¦©£¥

?éléî éðä àðî .éðò øNòîe ïBLàø¯òLBäé éaø øîà ¦©£¥¨¦§¨¨¥¦¥¨©©¦§ª©
äìëú ék" :éåì ïaìk úà øNòìEúàeáz øNòî ¤¥¦¦§©¤©§¥¤¨©§©¨§

Mä äðMaì"øNònä úðL úéLé¯àìà da ïéàL äðL ©¨¨©§¦¦§©©©£¥¨¨¤¥¨¤¨
,éðò øNòîe ïBLàø øNòî ?ãöék àä .ãçà øNòî©£¥¤¨¨¥©©£¥¦©£¥¨¦

èaé éðL øNòîeìéîð ïBLàø øNòî óà àìà Bðéà Bà . ©§¥¥¦¦¨¥¥¤¨©©£¥¦©¦
èaéìàå" øîBì ãeîìz ?ìäìzøîàå øaãz íiå ¦¨¥©§©§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨

àìàøNé éða úàî eç÷ú ék íäéìøLà øNònä úà £¥¤¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥£¤
ézúðìçða ízàî íëìáeúkä BLéwä "íëúìçðì,ä ¨©¦¨¤¥¦¨§©£©§¤¦¦©¨§©£¨

çp äîìïéà äì÷ñôä d¯ïéà ïBLàø øNòî óàìB ©©£¨¥¨¤§¥©©£¥¦¥
äìëú ék" Cãéà àéðz .÷ñôäì'åâå "øNò¯ïéàL äðL ¤§¥©§¨¦¨¦§©¤©§¥§¨¨¤¥

ïBLàø øNòî ?ãöék àä .ãçà øNòî àìà dä¤¨©£¥¤¨¨¥©©£¥¦
èaé éðL øNòîe ,éðò øNòîeìBëé .ìïBLàø øNòî óà ©£¥¨¦©£¥¥¦¦¨¥¨©©£¥¦

èaé éîðì¯"éåìä àáe" øîBì ãeîìz¯kìàaL ïîæ ©¦¦¨¥©§©¨©¥¦¨§©¤¨
ïzìà éaø .äãeäé éaø éøác ,Bì:øîBà á÷òé ïa øæòé ¥¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

éøö Bðéààå" øîBà àeä éøä ,Cìäìzøîàå øaãú íiå ¥¨¦£¥¥§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨
àìàøNé éða úàî eç÷ú ék íäéìøLà øNònä úà £¥¤¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥£¤

ézúðìçða ízàî íëìáeúkä BLéwä "íëúìçðì,ä ¨©¦¨¤¥¦¨§©£©§¤¦¦©¨§©£¨
çp äîìïéà äì÷ñôä d¯ïBLàø øNòî óàïéàìB ©©£¨¥¨¤§¥©©£¥¦¥

å" .÷ñôäìî äàðä øcenä :ïðaø eðz .'åëå "íéøãð ¤§¥§¦§¨¦§¨©¨©©¨£¨¨¥
BøéáçìäðL¯íBiî LãBç øNò íéðL äðBîìíàå .íBé £¥§¨¨¤§¥¨¨¤¦§§¦

" øîàìeìéôà ,"Bæ äðLìíéøNòa àìà ãîò à ¨©§¨¨£¦Ÿ¨©¤¨§¤§¦
àa äòLúåìeìéøLúa ãçà íBé òébäL ïåék ,¯òìäú §¦§¨¤¡¥¨¤¦¦©¤¨§¦§¥¨§¨

ìeléôà .äðL BìBðéà äðMa ãçà íBé øîàc ïàî ¨¨£¦§©§¨©¤¨©¨¨¥
äðL áeLç¯ìéa÷ déLôð déøeòöìòìàäå ,dé ¨¨¨§©¥©§¥©¥£¥§¨

øòèöàì.dé¯øçà Cìä íéøãða !ïñéð àîéàåìïBL ¦§©©¥§¥¨¦¨¦§¨¦©¥©©§
zä :íúä ïðz .íãà éðaìïz¯äàeázä ,çîözMî §¥¨¨§©¨¨©¦§¨¦¤¦§©©§¨
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dézãéáò éàî ähîMä úðL ."úBkeqä âça ähîMä úðL ãòBîa íéðL òáL õwî" àø÷ øîà̈©§¨¦¥¤©¨¦§¥§©©§¦¨§©©§©©§¦¨©£¦§¥
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äðMä¯øîà .úéðéîMa úéòéáL âäðî Ba âäBð äzàìàøéæ éaø déì:éñà áø ©¨¨©¨¥¦§©§¦¦©§¦¦£©¥©¦¥¨§©©¦
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קנה
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxt`nei

äéðùdhiny ly dipy dpya hwlpy dn -.milyexia ipy xyrne ,iell oey`x xyrn -

ziyily dpya hwlpy dne.ipr xyrne oey`x xyrn -éìéî éðä àðîziyilyac -

.ipy xyrn da bdep epi`ãçà àìà äá âäåð ïéàù äðùizya ebdpy zexyrnd on -

.diptly mipyïåùàø øùòî ãöéë àä.dpd cr ozpy jxck ozi -éðò øùòîåsiqei -

xbl" (ek mixac) aizkck ,ipy xyrn mewna

"dpnl`le mezil.ipr xyrn `ede -óà åà
ìèáé ïåùàø øùòî,xn`w cg xyrnd zpye -

mezil xbl iell" :lif`e yxtnc `idd

,ipr llka iel s`y ,ipr xyrn `ede "dpnl`le

.ux`a wlg el oi`yéåìä àáåxyrnl -

ziyily dpya `de .'eke `ay onf lk ,oey`x

:'ebe "ield `ae 'ebe mipy yly dvwn" :aizk

.b"d'åëå äàðä øãåîä ø"úopiqxb `le -

."olpn"íãà éðá ïåùì`l` xcep mc` oi`y -

mc` ipa jxce ,xacl libx `edy oeyl lr

.d"x ixyz zexwlïúìúä.i"xbipit oilaz oin -

çîöúùî,xyrzn `ed ezginv zpy xg` -

.ezhiwl zpy xg` `leíéòøæì çîöúùî-

.ekeza gnev rxfdyäàåáúäyexize obc -

z`eazk" (gi xacna) aizkc ,d`eaz oiiexw

."awi z`eazke oxebíéúéæäåe`iaiyn ,xdvi -

yilyl ea eribdy dpy xg` oixyrzn yily

.ziyily m` dipy m` ,mleyiaéìéî éðä àðî
edcic xyrnc ,i`w mizif`e d`eaz` -

wxi eli`c ?ilf` yily xzac olpne ,`ziixe`c

xza lif`c oli`e ,dhiwl xza opax dia lif`c

dhpgeda `iran `le ,opaxcn edcic xyrn -

wxi :ediinrh eda yxtn (`,ci sc) onwle .olpn

lcbe ,gnv xcde `zry lk dil efiibc meyn -

ezhiwl zpy ly minyb in lrxza dia lif` -

oli` .dhiwli"ry ,da hpgy dpy in lr lcb -

eae oihpeg eizexit dhpg iptl oli`a `ay sxy

,cinz ixta qpkpe dler oli`d sxyy ,oixnbp

.lcb epnneäéúãéáò éàîzekeqd bg zexwl -

xak ixd "dhinyd zpy" mipy ray seqay

!zipiny zqpkp xake ,d"xn dhinyd d`vi

'åë êì øîåì àìàxac jl yi :`xw w"de -

efi`e ,ziriayk xeq` `ede zipiny ly `edy-

i`nn jixt onwle .yily d`iady d`eaz ef

?xn`w yily liircac
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àáúùî.ixkpa dl iwen inlyexia - ynydçîöúùî:qxhpewa yxit - mirxfl

'ipzn :'ixn`c ,w"t zexyrnc inlyexia ok rnyn epi`e .ekeza gnev rxfdy

evnew `ln lhep :ozpei iax mya ipngp xa l`eny 'x ?wcea `ed cvik .gnvze rxfzy ick

daex rwy m` ,min ly ltqd jezl ozepee`l m`e ,zaiig -dzrn :`ra dpei 'x .dxeht -

!xeht `di rwy `ly dne aiig `di rwyy dn

`l`rnyn .zxn` z` dcixte dcixt lk aexa

"mirxfl gnvzyn"jk lk mleyia xnbpy epiid -

xg` mewna oze` oirxefe oze` oiylez m`y-

.ginvn

äàåáúäoiiexw yexize obc :qxhpewa 'it

oxeb z`eazk" :aizkc ,d`eaz

ok m`c :`cg ,ok xnel xyt` i`e ."awi z`eazke

enk d`eaz llka eedile ,mizif ipzil `l -

:cere .edpip awi z`eaz llka ediieexzc ,miapr

zexyrnc w"ta miapr iab `pz xg` xeriyc

,eyi`aiyn miye`ade miaprd :opzc (a dpyn)

miye`aeyrie" :oeyln ,`ed miapr oin -

,miye`ad :iqxbc zi`e (d diryi) "miye`a

.eyi`aiyn miye`ade miaprd :opiqxb inlyexiae

mrh jixve ,`ye`a `xwiyn :`qi 'x mya `xif 'x

d`eaza enk yily xza miapra opilf` `l dnl

lk olpne ,`kd iziinc diteb `xw i`dn ,mizife

zexit iab cg`e cg` lka oiyxetnd oixeriy jpd

mipenxe miapre mip`za (my) zexyrnc w"ta

miapr e`l i`e .mzd aiygc `aeheedlek` -

`l` .`ziixe`c e`lc ,opiyiig ded `l `pixg`

!"xdvie yexiz" :aizkc ,edpip `ziixe`c miapr

yily z`ad `ed oixeriy oze` lkc il d`xpe

ipzwck "yily e`iaiyn" ipzw `lc `de ,mdly

mizife d`eaz iabozil xyt` edlekac meyn -

rnyn oke .mizife d`eazn ueg ,oniq mda

iax dl yixc gnvzyn ozlzd iabc inlyexia

z`eaz lk z` xyrz xyr" :aizkcn `xirf

'ek "jrxfzegt `vi ,ginvne rxfp `edy xac -

iax mya `pipg iax .ginvne rxfp epi`y yilyn

yily e`iad `ly miapre mizif :xn`oiwyn -

`kd opitli ikide :z"`e .oixiykn opi` odn `veid

oikled zepli` lk `lde ?ziriayn xyrn aeig

,llka inp miapre ,dhpg xza ziriayl

oli` :opax ixn` ,onwl opixn`ck,dhpg xza -

wximizife d`eaz ,dhiwl xza -.yily xza -

xyrna aiigzdl oiprl ,d"t`exg` xeriy -

:xnel yie (b dpyn) zexyrnc w"ta yxetnd

la` ,mda yxetnd xeriyk efgc ,`gip edlekac

,efg inp yily z`ad mcew mizife d`eaz

(a,t sc zay) "oii `ivend" wxt opixn`ck

oepiwitp`xiyny ,yily `iad `ly zif ony -

"oixaer el`" wxta opixn`e .xyad ocrne xryd

sc migqt)migah ly olinr (a,and`eaz zt -

`iywc `gip `nrh i`dne .yily d`iad `ly

yily z`ad cr opixryn `l ziriayl elit`c ,ziriayn di`x iziine .efg okl mcewnc oeik ,yily xza opilf`c olpn jpd` ith dilopilf`c zepli` x`y `dc .xyrna aiigzdl y"k -

dhpg xza ziriayl.mda yxetnd xeriyl ehnc cr xyrna iaiign `l d"t` -âäðî"zeayz xivwae yixga"n ol `wtp (`,h sc) lirlc :dniz - zipinya ziriayziriay ly xivw -

ziriaya yily d`iady d`eaz oebk :qxhpewa yxite .ziriay i`venl `veid'yxitck ,ztqezl `edy yixg lr cnll jixhvi` `kdc i`dc) l"ie .zipinya ziriay bdpn da bdep dz` -

zipinya ziriay bdpn da bdepc `dc `pin` ded `kdn i`c (l"p cere .lirlyexgl la` .ziriay zexit ipic x`ye ,xeriaa oiaiige dxegqa `xiq`c ,mda zbdep ziriay zyecwc epiid -

d`eaz dze` xecrle xevwleziriay `wtpc oeik ,ux`d zceara ielzd xacc ,xqe` iziid `l -yixcc `zyd `gipe .`xw `edd jixhvi` ikdl .ziriay zexit jxevl elit` ,`ixy -

ikd e`l i`c ,ziriay ztqez dipin?zipinya ixiq`c i`na ziriaya elcby zexita jiiy ztqez dn -
`l`
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?éléî éðä àðî .éðò øNòîe ïBLàø¯òLBäé éaø øîà ¦©£¥¨¦§¨¨¥¦¥¨©©¦§ª©
äìëú ék" :éåì ïaìk úà øNòìEúàeáz øNòî ¤¥¦¦§©¤©§¥¤¨©§©¨§

Mä äðMaì"øNònä úðL úéLé¯àìà da ïéàL äðL ©¨¨©§¦¦§©©©£¥¨¨¤¥¨¤¨
,éðò øNòîe ïBLàø øNòî ?ãöék àä .ãçà øNòî©£¥¤¨¨¥©©£¥¦©£¥¨¦

èaé éðL øNòîeìéîð ïBLàø øNòî óà àìà Bðéà Bà . ©§¥¥¦¦¨¥¥¤¨©©£¥¦©¦
èaéìàå" øîBì ãeîìz ?ìäìzøîàå øaãz íiå ¦¨¥©§©§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨

àìàøNé éða úàî eç÷ú ék íäéìøLà øNònä úà £¥¤¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥£¤
ézúðìçða ízàî íëìáeúkä BLéwä "íëúìçðì,ä ¨©¦¨¤¥¦¨§©£©§¤¦¦©¨§©£¨

çp äîìïéà äì÷ñôä d¯ïéà ïBLàø øNòî óàìB ©©£¨¥¨¤§¥©©£¥¦¥
äìëú ék" Cãéà àéðz .÷ñôäì'åâå "øNò¯ïéàL äðL ¤§¥©§¨¦¨¦§©¤©§¥§¨¨¤¥

ïBLàø øNòî ?ãöék àä .ãçà øNòî àìà dä¤¨©£¥¤¨¨¥©©£¥¦
èaé éðL øNòîe ,éðò øNòîeìBëé .ìïBLàø øNòî óà ©£¥¨¦©£¥¥¦¦¨¥¨©©£¥¦

èaé éîðì¯"éåìä àáe" øîBì ãeîìz¯kìàaL ïîæ ©¦¦¨¥©§©¨©¥¦¨§©¤¨
ïzìà éaø .äãeäé éaø éøác ,Bì:øîBà á÷òé ïa øæòé ¥¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

éøö Bðéààå" øîBà àeä éøä ,Cìäìzøîàå øaãú íiå ¥¨¦£¥¥§¤©§¦¦§©¥§¨©§¨
àìàøNé éða úàî eç÷ú ék íäéìøLà øNònä úà £¥¤¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥£¤

ézúðìçða ízàî íëìáeúkä BLéwä "íëúìçðì,ä ¨©¦¨¤¥¦¨§©£©§¤¦¦©¨§©£¨
çp äîìïéà äì÷ñôä d¯ïBLàø øNòî óàïéàìB ©©£¨¥¨¤§¥©©£¥¦¥

å" .÷ñôäìî äàðä øcenä :ïðaø eðz .'åëå "íéøãð ¤§¥§¦§¨¦§¨©¨©©¨£¨¨¥
BøéáçìäðL¯íBiî LãBç øNò íéðL äðBîìíàå .íBé £¥§¨¨¤§¥¨¨¤¦§§¦

" øîàìeìéôà ,"Bæ äðLìíéøNòa àìà ãîò à ¨©§¨¨£¦Ÿ¨©¤¨§¤§¦
àa äòLúåìeìéøLúa ãçà íBé òébäL ïåék ,¯òìäú §¦§¨¤¡¥¨¤¦¦©¤¨§¦§¥¨§¨

ìeléôà .äðL BìBðéà äðMa ãçà íBé øîàc ïàî ¨¨£¦§©§¨©¤¨©¨¨¥
äðL áeLç¯ìéa÷ déLôð déøeòöìòìàäå ,dé ¨¨¨§©¥©§¥©¥£¥§¨

øòèöàì.dé¯øçà Cìä íéøãða !ïñéð àîéàåìïBL ¦§©©¥§¥¨¦¨¦§¨¦©¥©©§
zä :íúä ïðz .íãà éðaìïz¯äàeázä ,çîözMî §¥¨¨§©¨¨©¦§¨¦¤¦§©©§¨
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המשך בעמוד דנה

izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxt`nei
ììë ìééò àì àîìãåzevn `pngx xn`w ziriaya lyazdl eligzd `l elit`e -

.xevwle yexgln zekeqd bg cr dxeqi` jynil ziriayã"ñ àì`l` `xw irzylc -

.`pixg` `xw gkenc ,yily e`iadykéñàä âçåéñàä âç éàî äðùä úàöá óó-

dtiq` onfa `ac meyne ,zekeq my `eddc `nili`ixz `xw cga azkc il dnl -

z` jtq`a" :diteb `xw `edda aizk `d ?ipnif

."jiyrnéñà éàî àìàøéö÷ óbge :w"de -

siq` dcyd on jiyrn z` jtq`a `ed xy`

ea xvew dz` xy``l` zqpkpd dpyn epi` -

jled bgd xivwy o`k jcnle ,z`veid dpyn

exn`y opaxl edl miwe .dxary dpy xg`

yily xg` d`eazdzxvwpy d`eaz lkc -

.d"x iptl yily d`iady recia bgaéø÷ à÷å
äðùä úàöá äéì,z`veid dpyn `idy -

.yily xg` d`eaz `nl`ïðáøì åäì íé÷å-

d`eazd lecib aiha od oi`iwa ike dinza

k"`` bga xevwl die`x d`eazd oi`y zrcl

?dxary dpya yily d`iadêùôð ÷éôú àì
àúëìäî øá.minkg xeriya wtwtl -ìë

àåä êë íúåãî.znvnevn -áåèøå÷ øñç-

.bela zipinya 'gn cg` ,c`n dphw dcn

äöéáëíéìëåàzia oi`y opaxl edl miwe -

zvian xzei `le zegt `l wifgn drilad

(`i `xwie) oilke` z`neha aizke ,zlebpxz

"lk`i xy` lke`d lkn"zaa lk`pd lke` -

.zg`íéàîèî íéçôè äùìù ìò íéçôè äùìù
ñøãîie`x dfd xeriyky minkg exriy -

.daiyiléøîàã àéä àúìéî åàìizywdy -

?yilyn zegtl yily oia opax edl miwe xnel

!edl miw i`cecéåâ ãéá ìééòãcr lyazpy -

.ux`l e`a `lyíëøéö÷."mkxivw ziy`x" -

.xivw diexw `id xevwl ie`xyneúøçîî
çñôämei zxgnn ,xnerd zaxwd mei `ed -

.gqt ly oey`xdåäì íé÷ àìå ìééò àîìãå-

`l c"q i`e ,`ed dinxi 'xc dizlinc `pwqn

edl miwmiw ded `le ieb cia liir `nlc -

?edlð"ä.bga zxvwpd d`eaz iab -åäì íé÷
.d"x iptl yily d`iady -ìééò àì àîìãå

ììë`ly cr d`eazn e`vny cr ewca -

.e`iad epnne ,llk lyail dligzdéáö õøà-

zeigd lkn eilbxa lw iav dndlw i"` s` -

lkn dizexit lyaldl yxtn ikd .zevx`d

.(`,aiw sc) `xza wxta zeaezk 'qnaúéöî éî
éñà éàäã úøîàøéö÷ ósiq` i`dc zxn`wc -

.`ed xivw oeyl diyxcinl ,`xiziáéúë àäå-

."jawine jpxbn jtq`a" :`nlraøî øîàå-

zleqta dkeq ly jkq zeyrl aezkd jcnly

awie oxeblawn oi`y xac ,zexenfe oiyw oebk -

inp "siq`d bg" i`de .ux`d on elecibe d`neh

jtq`a" :iab aizkc meyn ,`ed `xizi zxn`wc

bgd my edf `l` ,`ed `xizi e`l "jiyrn z`

.awie oxeb zleqta zkkeqn dkeqdy my lr

dpyd z`va zekeqd bge" :azkc o`nk l"de

"jiyrn jtq`aziad l` sqe` mc`dy onfa -

.zecyay d`eazïãéá äåä àúìéî àäepiid -

.yily xg` d`eazdy o`kn cenlpy oixeaqàâøð äéá àãù àðéðç 'ø àúàåxnel -

"siq`" i`dc.`ed `xizi e`le ,`xwc `pyila rnzyn xity -äàåáúä úà úùòå
ùéìùì àìà ùìùì éø÷ú ìà íéðùä ùìùì.dleyia yilya `idyk dzyry -

äéôåâì
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קנט `xew dida cenr bi sc ± ipy wxt`nei
äéôåâì.ziriayd dpya lk`p dn lr daeyz -'åë ïçåãäå æøåàä.od zeiphw ipin -

ogec.e"ilin -ïéâøô.f"rla e"wn -øáòùì ïéøùòúîm` ,dxary dpy zexyrna -

.ipr xyrn ziyily m`e ipy xyrn dipyúéòéáùá ïéøúåîåziriay axr eyixyd m` -

.d"x iptläàáä äðùì íéøùòúîådpi`y `id reay ipy x`yn m` ozhiwl zpya -

.ziriayäèðç øúádl `pz (a,eh sc) onwl -

haya e"h mcew eizexit ehpgy oli` :oiwxita

.dxary dpyl xyrzn zepli`l d"x `edy

äèé÷ì øúá ÷øé'c) lirl oxn`ck -:(`,ai

.'ek d"x axr wxi hwiléðäo`nk zeiphw -

.dyxyd xg` oda ekldy edpieyêåúî
ïéëøô ïéëøô ïééåùòùhrn ieyr opxeby jezn -

oihwel meid `l` ,cg`k oihwlp oi`y hrn

oyie ycg e`vnpe .hrn xgnle hrn oikxtne

oikxtpd mr d"x iptl oikxtpd cgi oiaxern

d"x xg`lx`yk dhiwl xg` oda oikled m` -

on xyrn l"d ,eizexyrn yixtn `diyk wxi

ycgd lr oyid one oyid lr ycgdeda ilf` -

.dcyd lk zyxyn zg` dpyay dyxyd xza

zexit xyrne .oze` oirxef zg` zaa ixdy

cia zlekie ,od opaxcn wxie zeiphwe oli`d

.cg`e cg` lkl mzrc itl onf reawl minkgd

ïéëøô ïéëøô'ixn`ck ,zeiphwa ltep df oeyl -

oikxtne zeliln oillen (a,ai sc) dvia zkqna

.h"ia zeiphwåëåúì åðøåâ øåáöéåm` jka dne -

,ekezl oxebd lk z` xeavi ?oiaxern ycge oyi

,dti cgi llap lkd `diy ,ezirvn`a xnelk

xyrie mexziyk `vnpeycgd on `di -

itl oyid one ,oxeba ycg yiy dn itl xyrna

.oyi yiy dnàéðú àì éî,dlia` opiknqc -

dn itl ycgd on mxez `vnpe ,llap dti xnel

.oyi yiy dn itl oyid one ycg yiyìåô
éøöîäorxefl okxce .i"lef`t ,ziphw oin -

wxil rxefde ,rxfle wxilxg` xyrzn -

erxf z` lek`l rxefde ,dhiwlzeiphw zxez -

rxfl erxfy dfe .dyxyd xg` xyrzne ,eilr

.d"x xg`l ezvwne d"x iptl ezvwn yixyde

äæî ïéîøåú ïéàederxfy ea oixikny -

oey`xd on `le ,dpey`xa rxfpd lr ,dpexg`a

.oexg`d lräùåò àåä ãöéëdf zzl gxeh -

.envra dfe envraåëåúì åðøåâ øáåölelai -

one ,ef ziefa oey`xd on ozpy xg`l dti eze`rvn`l epxavie xefgi ,ef ziefa ipyd

.'ek eay ycgd on mxez `vnpe ,cg`k elek `diy ,oxebdäìéá ùélr jenql yi -

.oeaygd itl xyrnd jeza odipyn yiy xnel ,dliadäìéá ïéà.jk lr oikneq oi` -

.oyid on eaex e` ycgd on xyrn ly eaexe ,dti llap `l xnel yiyïîùå ïééî õåç-

oyid mr ycg ony e` ,oyid mr ycg oii axrndxyrna yie ,epnn xyrne mxez -

yai la` .dti llap gl xacy .oeaygd itk mdipy.dliad lr ea oikneq oi` -

äéúèéîúùài`e opixn` eze .ixt xnb xg` jled lkd l`eny xn`c `d `xif 'xl -

ixt xnb xg` jled lkd opireny`dkld l"nw ,inp mizife d`eaz elit` `pin` ded -

xnb xg` eda opilf` `le ibilt `l mizife d`eazac .ibiltc i`na ,ixefy oerny 'xk

epcnl .ilf` `l opaxe dyxyd xza lif` oerny 'xc ,ibilt zeiphw ipina la` ,ixt

jinq dilre ,ixt xnb xg` `l` zeiphwa dyxyd xza lif` `lc `pz l`eny gky`c

oibxtde ogecde fxe`d :lirl opipzc oizipzn `dc dilre .ixefy oerny 'xc dilr ibeltl

.`pz `edd `ed o`n izrci `l ip`e .'ek eyixydy oinyneydeàøéæ 'øì äéúèéîúùà
éøô øîâ øçà êìåä ìëä ìàåîù øîàã àä.dyxyd xg` oda ekld `l zeiphwd s`e -

ixefy oerny 'xk dkld l`eny xn` ikeixefy oerny iax el`c ,xn`c dinrhn `l -

y`x xg` xnbpe lcby ,`ed ycg dilekc meyn l`enyc `nrhe ,dlia meyn dinrh

.dpyd
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ìà`xcdc :dnize .dleya yily `edyk dziiyr :xnelk - yilyl `l` ylyl ixwz

lifize hinyz `pngx xn`we ,llk liir `l `nlce :lirl xn`wc ,dizkecl `iyew

.lirlc dyxc dil zil `pz i`dc :l"ie !zekeqd bg crêåúîjezn - oikxt oiieyry

`vnpe ,hrn xgnle hrn oikxtpe oihwlp meid `l` ,cgia oihwlp oi`y ,hrn hrn opxeby

xg` mda ekld m` cgi oiaxern oyie ycg

,dyxyd xza eda lif` jkl .wxi x`yk dhiwl

zaa ixdy ,dcyd lk zyxyn zg` dpyay

ziphwe oli`d zexit xyrne .mze` mirxef zg`

wxieonf reawl minkg cia zlekie ,md opaxcn -

:dnize .qxhpewd yxit jk .mzrc itl cg` lkl

i`ed `ziixe`c ziriay `l` ,opaxc xyrn gpiz

xza opilf` ikid ,wxi x`yk dhiwl xza mpic

?ziyya eyixydyk ziriaya xizdl dyxyd

iab xn`ck ,`id iaxe ,dfd onfa ziriaya `nye

p"` (mye `,el sc oihib) "gleyd" wxta leafext

oinyneye oibxte ogece fxe`l oipn :k"za `ipzck

ziriaya oze` oiqpeky d"x iptl eyixydy-

t"r` leki "ziriaya dz`eaz z` ztq`e" :l"z

"ztq`e rxfz mipy yy" :l"z ,eyixyd `ly-

mirxef dyy `le ,mitqe` dyye mirxef dyy

.mitqe` draye

øåáöéåowzl lekic oeike :xnelk - ekezl epxeb

opaxc wiqne ?dyxyd xza lif` i`n`

izk` ?ipyn `w i`n :dnize .dlia oi` ixaq

xza lif`e ,dlia yi xaqc ixefy y"xl iywz

.eyixyd ozvwn :`icda ipzwck ,dyxyd

ziriayc 'a wxta opz inp dpyn jdc `tiqae

rxfl erxfy ixvnd let :ixefy y"x` (g"n)

dlgzafxe`k 'yxyd xza :xnelk .oda `veik -

?ekezl epxeb xeavie dil 'iyw i`n :cere .ogece

oiprl ,oyie ycg oiprl oxeb zxiavl lirenc idp

xyrn dipyc .ipdn `l ziyilyl zqpkpd dipy

zqpkpd ziying oke .ipr xyrn ziyily ,ipy

xyrn yixtiy :owzl leki df ,edine .ziyyl

,milyexia zernd lk`ie ,zern lr llgie cg`

inlyexia rnyn zvwe .miiprl wlgi xyrnde

xeav ici lr xyrn zexyrn ipyc ziriayc

.epxeb

ìåôfxe`d"c `iddc `tiq - 'ek erxfy ixvnd

leta s`y ,opaxc` siqene ,`id "ogecde

.dyxyd xza oikled ixvndøîà- ixefy y"xk dkld l`eny xn` ipngp xa wgvi iax

`le .ozpei x"` ipngp xa l`eny 'x (mye a,l zegpn) "dax unewd"a opiqxb mixtq aexa

ozpei 'xc` ozpei 'xc `iyw k"`c ,cere ?ikd l`eny xn` ine :jixtc ,o`k gkenck ,okzi

.i`nc ly xyrn znexzae okeqna ixefy y"xk dkld ozpei x"` :mzd qxbc mixtqd itl

iqxbc mixtq yiy t"r`e (a,dr oileg) "dywnd dnda"a gkenck ,`wec ipda :rnync

opgei 'x xn` `idda.(`,dp sc) "t"r`" wxt yixa zeaezk zkqna ,okzi `le -

õåçmigaf) "zeaexrzd" 'ta ,d`fd oiprl min oicd `ede .ixii` xyrn oiprl - onye oiin

.(`,tøçà.d"x xg` hwlpe d"x iptl xnbpc oipnfc ,dhiwl xg` df oi` - ixt xnb

dhiwl xza izkec lka hiwpc `l` .ixt xnb xg` ea oikled inp wxi lkedhiwlc meyn -

ipd la` .ixt xnbl skzozhiwl oi`e ,eyaiiziy cr odl oiznny ,ixt xnba ozhiwl oi` -

ab lr s` l`enyl xyrl xzen jkle ,zg`k ixt xnb la` .oikxt oikxt oiyaiiznc ,cg`k

opilf`c ecen opax oia ixefy oerny 'x oia `d ?o`nk xn`c l`eny :dnize .dlia oi` xaqc

xg`lc ixt xnb xza lif`c l`enye .oyi dil dede ,'itck ,dpyd y`x iptlc dyxyd xza

dpyd y`x!ycg dil ded -
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`xew did` cenr ci sc ± ipy wxt`nei
àëéøöåxnb xg` jled lkde ,dlia oi` lkle ,ixefy y"xk dkld l`enyc zlz ipd -

.ixtäéì àøéáñ ïðáøë`l` eaxrzpy oyie ycgl dpwz el oi`e .epnn oinxez oi`e -

.oyid lr oyine ,ycgd lr ycgn ,oeayg itl xg` mewnn eilr oinxez k"`àéù÷
ìàåîùãà ìàåîùã.dlia oi` xn` `kde ,dlia yic y"xk dkld l`eny xn` `kd -

'åë êìåä ìëä ì"î÷ycg dilekc `xninl -

dinrhn e`le ,y"xk dklde ,`ed.âéìôã éàîá
oiyxypd oiaxrnc l`eny xn` ziphw ipina -

`nrh aidie d"x xg`l oiyxypa ,d"x iptl

la` .ixt xnb xg` oda oikledc meyn dizlnl

.yily xg` mizife d`eazéúøú éðä ïðéòîùìå
ixt xnb xg` jled lkd :l`eny xn`cne --

meyn e`l y"xk dkld xn`wc i`dc opirny`

dlia la` .ycg dilekc meyn `l` ,dlia-

dlia dil zi` i`c ,dil zilopirny` i`n` -

?ixt xnb xg` jled lkdêá÷éîå êðøâî êôñàá
wxi xyrn onf reawl minkg eknq o`kn -

lk `nlra `zknq`l ,dhiwl xg` mdixacc

oda dkldy ,awie oxeb znexzk `di jly siq`

dkldy ixd .yily d`iady dpy xg` dxez

yily z`ady ,dinina elcby dpy xg` oda

die`x dry dze`ny ,ozlicb `id odly

.wgeca xvwil'åë ìë óàoli`a ekld jkl -

z`lrdy i"r eizexit zlicb lky ,dhpg xg`

.`ed dhpg iptl oli`d sxyúå÷øé åàöé
äàáä äðù éî ìò ïéìéãâùzpy epiide -

.dlicbe zxfeg `ide dze` oiffeb ixdy ,ozhiwl

íéî áåømilicb mirxf aexy ,minyb in md -

.mci lríéî ìë ìòoilecy ,oiae`y lr s` -

(`i mixac) xn`py oiprk ,cinz oze` oiwyne

"wxid obk jlbxa ziwyde"ekxc wxid ob mzq -

.d`wydaíéñéøñä íéìöá,f"rla i"letiv -

.milva x`yk oilecb oiyrp oi`yéøöîä ìåôå
÷øéì åòøæùrxfl erxf i`c -,`ed ziphw -

.dyxyd xg` `l` ea ekld `leåäééðéá àëéà
mei miyly ewyd `le min mdn rpny oebk -

opzc 'ipzn `d ike .d"x xg` ohwle ,d"x iptl

,'ek miqixqd milva (h"n a"t) ziriay 'qna

i"xrpnc oeikc ,'zipzn `d dil zi` ililbd

d"x iptl mei miyly minlr oilicb e`vnp -

min lk lr oilicb ixd r"xle ,dxary dpy in

`kti` yxtn m"iinex 'ita .`adl oixyrzne

miyly min odn rpny 'ipzn `d dil zi` r"x

dinrh yxtne ,xaryl xyrzn d"x iptl mei

odn rpny oeikn :`pn x"` ,inlyexi cenlza

d"x iptl mei miyly minminyb inn m` ik mei miyly df ,oiae`y min ody ,min lkn ewtzqp `l [mdc] d"xa xyrnl oaeig onf xnelk .lrak eyrp -zewxi zxezn e`vi -

ick ozhiwl iptl cg` wxt oiae`y min odn repnl ixvnd lete oiqixqd milva ly okxc .xaryl oixyrzne ,minyb ina wtzqnc lrad dcy zxeza eqpkpe min lk lr oilicbd

odn rpn elit` ,jka okxc oi`y zewxi x`y la` .zewxi x`yn minkg mewlig jkitl ,ozeywdlzg` d`wyda dpyl oiwtzqn miqixqd milva .ezrc dlhae ,wxi oicn e`vi `l -

d"x iptl mei miyly jeza owyd m` jkitl ,xzeie mei miylylin lr oilicbk edl eed inp xyrn oiprle .ziriaya oixeq` jkitl ,ziriaya mdl zlren z`f d`wyd z`vnp -

ffbil ekxcy wxi la` .zniiw oz`wyd zigelgl oiicry ,d`ad dpyd"x iptl mei miyly epnn rpn elit`e ,cinz ezewydl jixv -oda epzp `le ,mc` lk lv` ezrc dlha -

.`id `giky `lc `zlne ,jka okxc oi`y itl welig minkgïìéàì ä"ø èáùá ãçàá.o`kn xg`l ehpgy oli`d zexit lr okl mcew eizexit ehpgy oli` zexitn oinxez oi`e -

äðù éîùâ áåø åàöéå ìéàåä.dzrn oihpeg zexitd e`vnpe ,zepli`a sxyd dlre driax onf `edy minybd zeni aex xar xaky -õåçáî úáè úôå÷ú áåø ïééãòåaex oiicr -

.`al dtewzdøîà÷ éàî.xc` cr d"x reawl mdl did `le ,dhpgd onf ribd `l oiicr uegan dtewz aexc oeikc oky lk ,uegan dtewz aex oiicre -âåøúà è÷éìùoli` zexit -

.bexz`íéøåùéò éðù.ziyilyl zqpkp dipy dzidy ,ziyily dpya ipr xyrne ,dipy dpya ipy xyrn -
ãçà
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opax `ki`c xnel `vnz m` elit`e !ixefy y"xc opaxk weqtl l`enyl dil [ded] ithe

opaxk dkld `nil n"n ,epxb xaev edl zile ,dyxyd xza ixvnd let l"qc `ziixaa

!ixefy y"xcn ith `gip iede ,ziriayc 'ipznc

,xac lka ixefy y"xk weqtl `a l`enyc :l"ie

`le ,oinyneye oibxte ogece fxe`a elit`

yic epxb xaevc meyn y"xc dinrhc .dinrhn

lkdc meyn `l` .dlia oi` :xaq l`enye ,dlia

"dax unewd"ac b"r s`e .ixt xnb xg` jled

`le ixvnd letc `edd iziin (a,l sc zegpn)

llk oibxte ogece fxe`c `idd iziin`wtp n"n -

.`idd iabl dpinäî`zknq` - awie oxeb

zleqtl `xw xwire ,opaxc wxi xyrnc .`nlra

:p"` .dkeq oiprl (`,bi sc) lirlck ,awie oxeb

.`xw jixhvi` `ziixe`c ziriay meyn

íéìöáipy wxta 'yexia yxtn - miqixqd

oicar `lc ,i`xtew ilvea :ziriayc

.rxf

ìåôårxfl erxf i`c - wxil erxfy ixvnd-

`veik (g"n) ziriayc ipy 'ta opz `d

jde .min mdn rpn `l 'it`e ,dyxyd xzac oda

dpyn,ililbd iqei iaxk `iz`c qxhpewa yxit

iqei iaxk `le r"xk `iz`c d`xp `kti` la`

oeikn ,`pn x"` :inlyexia dlr xn`c ,ililbd

d"x iptl mei miyly min odn rpnyeyrp -

lr milicbd zewxi zxezn e`vi :xnelk .lrak

ina zwtzqny lrad zia dcyk eyrpe ,min lk

.xaryl oixyrzne ,minybãçàáh"n haya

,hwp `nw `l` ,y"al enk d"al inp yxtn -

,haya cg`a ef dpy inyb ly dzhipg onf xnlc

dfd onf mcew mihepgd lke .haya e"ha xnle-

lif` `lc `de .ixyz iptly dpy inyb lr epiid

d`eaza yilya enk ixyz xza zepli`ameyn -

oiicre ziriaxay minrt (`,i sc) lirl opiyxcc

.dlxr meyn oixeq`

âäðåynn mixeyir ipy m` - mixeyir ipy ea

yixtdyxtn `l` .owezn did `l -

,ipy xyrnl '` xyrn yixtdy :inlyexia

.miiprl ewlge e`cte
iraxl

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

ä ïðéòîLà éàc ;àëéøöeìéøeæL ïBòîL éaøk äë¯äåä §¦¨§¦©§©¦©£¨¨©¦¦§§¦£¨
:ïì òîLî à÷ ,äìéa Lé øáñ÷c íeMî àðéîàìkìïéà ¨¦¨¦§¨¨©¥¦¨¨©§©¨©Ÿ¥

ïðéòîLà éàå .äìéaìkìäìéa ïéà¯ïðaøk àðéîà äåä ¦¨§¦©§©¦©©Ÿ¥¦¨£¨¨¦¨§©¨©
ä :ïì òîLî à÷ ,déì àøéáñì.éøeæL ïBòîL éaøk äë §¦¨¥¨©§©¨£¨¨§©¦¦§§¦

ézøú éðä ïðéòîLà éàå¯àeîLc àéL÷ :àðéîà àåäì §¦©§©¦©¨¥©§¥£¨¨¦¨©§¨¦§¥
àeîLcàìkä :ïì òîLî à÷ ,ìBäì.éøt øîb øçà C ©¦§¥¨©§©¨©Ÿ¥©©§©§¦

kä ïðéòîLà éàåìBäìéøt øîb øçà C¯àðéîà äåä §¦©§©¦©©Ÿ¥©©§©§¦£¨¨¦¨
ä :ïì òîLî à÷ ,éîð íéúéæå äàeáz eìéôàìéaøk äë £¦§¨§¥¦©¦¨©§©¨£¨¨§©¦

ôc éàîa éøeæL ïBòîLìå .âéì,ézøú éðä ïðéòîLìkì ¦§§¦§©§¨¥§©§©¦©¨¥©§¥©Ÿ
äìéa ïéàìänì?é¯c ,ïì òîLî à÷ àäìLé ïîLå ïéé ¥¦¨¨¨¦¨¨©§©¨¦§©¦§¤¤¥

,àéðz .äìéabä éñBé éaøìéìðøbî Eôñàa" :øîBà éE ¦¨©§¨©¦¥©§¦¦¥§¨§§¦¨§§
ïéãçeéî á÷éå ïøBb äî "Eá÷iîe¯éãbLìò ïéìäðL éî ¦¦§§©¤§¤¤§¨¦¤§¥¦©¥¨¨

ïéøOòúîe ,äøáòLìk óà ,äøáòL äðMìéãbLìò ïéì ¤¨§¨¦§©§¦©¨¨¤¨§¨©Ÿ¤§¥¦©
äøáòL äðL éî¯ïéøOòúîìeàöé ,äøáòL äðM ¥¨¨¤¨§¨¦§©§¦©¨¨¤¨§¨¨§

éãbL úB÷øéìò ïéìïéøOòúîe äàaä äðL éîìäðM §¨¤§¥¦©¥¨¨©¨¨¦§©§¦©¨¨
ðøbî Eôñàa" :øîBà àáé÷ò éaø .äàaä"Eá÷iîe E ©¨¨©¦£¦¨¥§¨§§¦¨§§¦¦§§

ïéãçeéî á÷éå ïøBb äî¯éãbLìò ïéì,íéî áBø ©¤§¤¤§¨¦¤§¥¦©©¦
ïéøOòúîeìk óà ,äøáòL äðMìéãbLìò ïéìíéî áBø ¦§©§¦©¨¨¤¨§¨©Ÿ¤§¥¦©©¦

¯ïéøOòúîìéãbL úB÷øé eàöé ,äøáòL äðMìò ïéìkì ¦§©§¦©¨¨¤¨§¨¨§§¨¤§¥¦©¨
ïéøOòúîe íéîìðM?eäééðéa éàî .äàaä ä¯éaø øîà ©¦¦§©§¦©¨¨©¨¨©¥©§¨©©¦

öa :eäaàìBôe ïéñéøqä íéì.eäééðéa àkéà éøönä ©¨§¨¦©¨¦¦©¦§¦¦¨¥©§
öa :ïðúcìBôe ïéñéøqä íéìíéî ïäî òðnL éøönä ¦§©§¨¦©¨¦¦©¦§¦¤¨©¥¤©¦

LìíBé íéLìäðMä Làø éðô¯ïéøOòúîì,øáòL §¦¦§¥Ÿ©¨¨¦§©§¦§¤¨©
íàå ,úéòéáMa ïéøzeîeìåà¯,úéòéáMa ïéøeñà ¨¦©§¦¦§¦¨£¦©§¦¦

ïéøOòúîeìäðMä Làø èáLa ãçàa" .äàaä äðM ¦§©§¦©¨¨©¨¨§¤¨¦§¨Ÿ©¨¨
ìéàìà éaø øîà ?àîòè éàî ."ïìéaø øîà øæò ¨¦¨©©§¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦

éàBä :àéòLBàìáBø ïééãòå ,äðL éîLb áBø eàöéå ©£¨¦§¨§¦§¥¨¨©£©¦
.õeçaî äôe÷z¯?øîà÷ éàî¯ìò óà :øîà÷ éëä §¨¦©©¨¨©¨¦¨¨©©©

éàBä ,õeçaî äôe÷z áBøL étì.äðL éîLb áBø eàöéå ¦¤§¨¦©¦§¨§¦§¥¨¨
L àáé÷ò éaøa äNòî :ïðaø eðzì,ïéøeNéò éðL Ba âäðå ,èáLa ãçàa âBøúà èwé ¨©¨©©£¤§©¦£¦¨¤¦¥¤§§¤¨¦§¨§¨©§¥¦¦

ãçà

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



קסי               

         
            

       
        

         
        

       
        

        
        
         

        
  

        
      

       
          

        
         

         
        

       
          

        
        

        
     

       
      

         
         

           
          
         

         
        

      


       
       

        
         

        
        

        
         

         
       

         
        

          
          

        
           

        


          
       

           
        

        
      

         
       

  
         

          
         

         
       

         
         

        
        

       
         

         
         
         
          
         

       
         

        
         
         
        
          
           
         

     


        
        

           
          

         
         

      
          

         
        
         

          
         
         
         
          

         
           

         
     


        
          

        
        

         
          
        
        

       
























































































































































































































































`xew did` cenr ci sc ± ipy wxt`nei
àëéøöåxnb xg` jled lkde ,dlia oi` lkle ,ixefy y"xk dkld l`enyc zlz ipd -

.ixtäéì àøéáñ ïðáøë`l` eaxrzpy oyie ycgl dpwz el oi`e .epnn oinxez oi`e -

.oyid lr oyine ,ycgd lr ycgn ,oeayg itl xg` mewnn eilr oinxez k"`àéù÷
ìàåîùãà ìàåîùã.dlia oi` xn` `kde ,dlia yic y"xk dkld l`eny xn` `kd -

'åë êìåä ìëä ì"î÷ycg dilekc `xninl -

dinrhn e`le ,y"xk dklde ,`ed.âéìôã éàîá
oiyxypd oiaxrnc l`eny xn` ziphw ipina -

`nrh aidie d"x xg`l oiyxypa ,d"x iptl

la` .ixt xnb xg` oda oikledc meyn dizlnl

.yily xg` mizife d`eazéúøú éðä ïðéòîùìå
ixt xnb xg` jled lkd :l`eny xn`cne --

meyn e`l y"xk dkld xn`wc i`dc opirny`

dlia la` .ycg dilekc meyn `l` ,dlia-

dlia dil zi` i`c ,dil zilopirny` i`n` -

?ixt xnb xg` jled lkdêá÷éîå êðøâî êôñàá
wxi xyrn onf reawl minkg eknq o`kn -

lk `nlra `zknq`l ,dhiwl xg` mdixacc

oda dkldy ,awie oxeb znexzk `di jly siq`

dkldy ixd .yily d`iady dpy xg` dxez

yily z`ady ,dinina elcby dpy xg` oda

die`x dry dze`ny ,ozlicb `id odly

.wgeca xvwil'åë ìë óàoli`a ekld jkl -

z`lrdy i"r eizexit zlicb lky ,dhpg xg`

.`ed dhpg iptl oli`d sxyúå÷øé åàöé
äàáä äðù éî ìò ïéìéãâùzpy epiide -

.dlicbe zxfeg `ide dze` oiffeb ixdy ,ozhiwl

íéî áåømilicb mirxf aexy ,minyb in md -

.mci lríéî ìë ìòoilecy ,oiae`y lr s` -

(`i mixac) xn`py oiprk ,cinz oze` oiwyne

"wxid obk jlbxa ziwyde"ekxc wxid ob mzq -

.d`wydaíéñéøñä íéìöá,f"rla i"letiv -

.milva x`yk oilecb oiyrp oi`yéøöîä ìåôå
÷øéì åòøæùrxfl erxf i`c -,`ed ziphw -

.dyxyd xg` `l` ea ekld `leåäééðéá àëéà
mei miyly ewyd `le min mdn rpny oebk -

opzc 'ipzn `d ike .d"x xg` ohwle ,d"x iptl

,'ek miqixqd milva (h"n a"t) ziriay 'qna

i"xrpnc oeikc ,'zipzn `d dil zi` ililbd

d"x iptl mei miyly minlr oilicb e`vnp -

min lk lr oilicb ixd r"xle ,dxary dpy in

`kti` yxtn m"iinex 'ita .`adl oixyrzne

miyly min odn rpny 'ipzn `d dil zi` r"x

dinrh yxtne ,xaryl xyrzn d"x iptl mei

odn rpny oeikn :`pn x"` ,inlyexi cenlza

d"x iptl mei miyly minminyb inn m` ik mei miyly df ,oiae`y min ody ,min lkn ewtzqp `l [mdc] d"xa xyrnl oaeig onf xnelk .lrak eyrp -zewxi zxezn e`vi -

ick ozhiwl iptl cg` wxt oiae`y min odn repnl ixvnd lete oiqixqd milva ly okxc .xaryl oixyrzne ,minyb ina wtzqnc lrad dcy zxeza eqpkpe min lk lr oilicbd

odn rpn elit` ,jka okxc oi`y zewxi x`y la` .zewxi x`yn minkg mewlig jkitl ,ozeywdlzg` d`wyda dpyl oiwtzqn miqixqd milva .ezrc dlhae ,wxi oicn e`vi `l -

d"x iptl mei miyly jeza owyd m` jkitl ,xzeie mei miylylin lr oilicbk edl eed inp xyrn oiprle .ziriaya oixeq` jkitl ,ziriaya mdl zlren z`f d`wyd z`vnp -

ffbil ekxcy wxi la` .zniiw oz`wyd zigelgl oiicry ,d`ad dpyd"x iptl mei miyly epnn rpn elit`e ,cinz ezewydl jixv -oda epzp `le ,mc` lk lv` ezrc dlha -

.`id `giky `lc `zlne ,jka okxc oi`y itl welig minkgïìéàì ä"ø èáùá ãçàá.o`kn xg`l ehpgy oli`d zexit lr okl mcew eizexit ehpgy oli` zexitn oinxez oi`e -

äðù éîùâ áåø åàöéå ìéàåä.dzrn oihpeg zexitd e`vnpe ,zepli`a sxyd dlre driax onf `edy minybd zeni aex xar xaky -õåçáî úáè úôå÷ú áåø ïééãòåaex oiicr -

.`al dtewzdøîà÷ éàî.xc` cr d"x reawl mdl did `le ,dhpgd onf ribd `l oiicr uegan dtewz aexc oeikc oky lk ,uegan dtewz aex oiicre -âåøúà è÷éìùoli` zexit -

.bexz`íéøåùéò éðù.ziyilyl zqpkp dipy dzidy ,ziyily dpya ipr xyrne ,dipy dpya ipy xyrn -
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xew`קסב dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei
éøáãë ãçàù"á.dkiygyn ziyily zqpkp xake dpy dycgzp exn`y -éøáãë ãçàå

ä"á.ea xyr dyng cr dpy dycgzp `l :oixne`d -'åë ù"á âäðî àìoixeyir ipy -

xn`c l`ilnb oaxk dkld wtq meyn `l` ,d"ak wtq y"ak wtq meyn e`l da bdpy

`ny e` ,ziyilya hwlp ixde min lk lr lcbil ekxcc meyn ,wxik dhiwl xg` bexz`

x`yk ea ekld dhpg ixg` xn`c `"xk

k"` :jixt dinwle .dipya hpg ixde ,zepli`

.y"ak ziyily dqpkp xakc dil `hiytäåù
ïìéàìiraxe dlxr oiprl dhpg xg` jlil -

.ziriayeåøåùéò åúèé÷ì úòùáùm`y -

ziyilya zhwlpe dipya dhpgzck xyrzn -

lcbil ekxc `ed s`y itl ,wxik ziyily dpy

`ziinw `zrnya dl yxtn ikd .min lk lr

.oiyecwc'åëå úåùòì äöåøäå`nlra -

o`k :opipyne ,`yix` `tiq opikxt (a,e oiaexir)

.lew za xg`l o`k ,lew za mcewù"á éìå÷î
'åëyiy ,zg` zwelgna dl yxtn oiaexira -

yie ,lwdl i`ny zia ixac da oihepy mewn

oebk .lwdl lld zia ixac da oihepy mewn

y"a ,ld`a `nhz `ly dxcya oexqg dnk

,zg` `ileg :mixne` d"ae .zeileg 'a mixne`

dtixha oiliwn y"a ixac e`vnp .dtxhl oke

oixingn d"ae .zeileg izy xqgzy cr xne`e

dxqgy oeiky xnel ,d`neh oiprl oiliwne da

y"a ilew efa fge`de .d`nhn dpi` zg` `ileg

d"a ilewez` df oixzeq eixac ixdy ,ryx -

mdipy ixnega fge`de .lwdl ick dfliqk" -

in lr oigadl rcei epi`y ,`ed "jled jyga

efa el` eliwdy zewelgn 'aa la` .jenql

efa el`emeyn `le ryx meyn `l o`k oi` -

ziak `dae y"ak `da dil `xiaqc ,zelkq

.lldúéáë éàïåäéøîåçáå ïåäéìå÷á éàîùi` -

zg` `ilega oexqg dl aiyg `l d`neh oiprl

.`ed oexqg e`l inp dtixh oiprl -ä"áë éàå-

.`kde `kd oexqg daygil `ed oexqg exn`c

dil aiyg `wc ,iccd` oxzq inp r"xc jde

.ziyily dil aiyg `we dipy÷ôúñà àøîâ
'åëå äéì.carnl `ra d"ak -äá âäð ù"áë-

bdpn da bdpc meyn :xn`c dcedi xa iqei 'xl

,ziyily oick ipr xyrna dxyir l`ilnb oax

d"ak i`c .meid dpy dycgzpc ,l"q y"ak k"`

.ded zg` dpya dzhpge dzhiwl -êãéàã
èáùmizy epli`a xc bexz`dy ,cwzy`c -

dpy dqpkp cwzy`c haya e"hae ,mipy ylye

z`vnp .ziyily z`vi `l oiicre ,ziyily

.ziyilya dhwlpe dipya dhpgyàåä ïéãáå-

inp zaha e` eilqka e` okl mcew dhwl m`c

.`"xe b"x bdpn meyn ,oixeyir 'a da bdep ded

äéäù äùòî àìà.did haya '`a -éðúå êåøë
izy da dpye iqei 'x ixac z` letk -

.zewelgnäéä èáùá ãçà àìda oi`y -

.dpy yecigäéä èáùá å"è àìà.dpy dycgzp lkd ixacl -éøùú åìù ä"øoick -

.xn`w xyrn oiprle ,wxiúéòéáøì úñðëð úéùéìùm`e" `pz `lc y"n jixt onwl -

.wxi hwil iab (a,ai sc) lirl `ipzck ,"ziyilyl zqpkp dipy dzid
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éòáøì.(.dl sc zekxa) "n"k" yixa ,"irax rhp" :ipzc o`nk `iz` dpyn jd

úéòéáùìåwxt mixekiac inlyexia yxtn `l` ziriay dia zi` inp wxi

xehte ,dhpg xza oli`k milral `id ixd ziriayl zqpkpd ziyy za bexz` oebk :'a

,mxka mi`lk ied `lc ,mi`lk oiprl oli`l dey `pz `lc `de .dhiwl xzac wxik xyrnn

,oli`k hay ely d"x oiprle .wxia k"`yn

oizrnya xn`ckicin `l` `kd `ipz `l -

:z"`e .dhiwl xza i`dae dhpg xza ilf` i`dac

,xac lkl dhiwl xza bexz`a opilf` `l i`n`

lirl ziyixtc i`nl ,wxik min lk lr lcby oeik

:l"ie ?`ziixe`c ziriaya `kixv dyxc `iddc

minrt :dlxr iab (`,i sc) lirl opiyxcc meyn

:z"`e .dlxr meyn oixeq` oiicre ziriaxay

oiprl dhiwl xza wxia opilf`c rnyn `kdc

lk :opz (`"n h"t) ziriay zkqnae ,ziriay

ueg ,oixzen oigitqdy"xd yxite .aexk igitqn

ziyy igitqa ixii`c ,inlyexid t"r ,my

wxtc `idd ikda uxzne .ziriayl zqpkpd

`ipzc (mye a,`p sc migqt) "ebdpy mewn"

d`xpe .aexk igitqn ueg oixeq` mlek :`kti`

dhiwl xza wxia xn`c `dc ,yxtlepiid -

mlecb xnbp la` ,ziyya mlecb xnbp `lyk

ziyyaicin ,ililbd iqei 'xl oia r"xl oia exy -

min mdn rpny ,lirlc miqixqd milva` dedc

mzd biltc o`n 'it`c ,d"x iptl mei miyly-

mlecb xnbpc oeik ililbd iqei 'xlc dcen `kd-

ilcb `l eze ,dxary dpy in lr milicb e`vnp

ilcb `l ezc oeik ,inp r"xle .d`ad dpy in lr

min lk lrlr milicbd zewxi zxezn oi`vei -

iab lirl yxtnck inlyexia 'ixn`ck ,min lk

ina zwtzqny lrad dcyk eyrpc ,milva

iab (a,bi sc) lirl oke .xaryl mixyrzne minyb

xzac wxi oic l`eny edl aidic ,ogece fxe`

,`nl` .ixt xnb xg` jled lkd xn`we ,dhiwl

dhiwl izkec lka hwpc `l` .xwir ixt xnb-

ixnb edpde ,ixt xnb xza hwll jxcc meyn

'ixn`ck ,cgia oiyaiizn oi`y `l` ,cgia miixt

bexz`n dyw ,edine .oikxt oikxt oiieyrc

eizexit ehpgy bexz`a `kd :xn`c ,jenqac

`wtqnc meyn rnyne ,hay jci`c e"h mcew

xza e` ,`"xk bexz`a dhpg xza opilf` i` dil

b"xk dhiwl'ilf`c `nl` .oixeyir ipy ea bdp -

ixdc (inp) ixtd xnbpc ab lr s` dhiwl xza

hay cr hwlp `le dxary dpy ly haya hpg

itl ,zexit x`yn welg bexz` `nye .xg`

onf lke mipy ylye mizy oli`a cenrl ekxcy

s` ,inp i` .dpye dpy lka lcb oli`a miiwzny

haya hpgy it lrcr elecb xnbp oi`c oipnf -

sc) onwl opgei iax hwpc `zyd `gipe .xg` hay

:xnelk ,xkk ziyrpe zifk elit` bexz` iab (a,eh

i`ce zifk edine .dlicb d`ad dpy in ici lrc

.zifkn zegta bexz`a dhpg aiyg `l `nye ,lif` dhpg xza opgei 'x `dc ,`wec e`l

ìéñëär"xc iiepyl ira `le .envr lr xingne dkld o`nk rcei elit` - jled jyga

.d"ak dkldc did rcei `nzqnc ,`xnegl care o`nk `zkld dil `wtqn
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קסג `xew dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei
éøáãë ãçàù"á.dkiygyn ziyily zqpkp xake dpy dycgzp exn`y -éøáãë ãçàå

ä"á.ea xyr dyng cr dpy dycgzp `l :oixne`d -'åë ù"á âäðî àìoixeyir ipy -

xn`c l`ilnb oaxk dkld wtq meyn `l` ,d"ak wtq y"ak wtq meyn e`l da bdpy

`ny e` ,ziyilya hwlp ixde min lk lr lcbil ekxcc meyn ,wxik dhiwl xg` bexz`

x`yk ea ekld dhpg ixg` xn`c `"xk

k"` :jixt dinwle .dipya hpg ixde ,zepli`

.y"ak ziyily dqpkp xakc dil `hiytäåù
ïìéàìiraxe dlxr oiprl dhpg xg` jlil -

.ziriayeåøåùéò åúèé÷ì úòùáùm`y -

ziyilya zhwlpe dipya dhpgzck xyrzn -

lcbil ekxc `ed s`y itl ,wxik ziyily dpy

`ziinw `zrnya dl yxtn ikd .min lk lr

.oiyecwc'åëå úåùòì äöåøäå`nlra -

o`k :opipyne ,`yix` `tiq opikxt (a,e oiaexir)

.lew za xg`l o`k ,lew za mcewù"á éìå÷î
'åëyiy ,zg` zwelgna dl yxtn oiaexira -

yie ,lwdl i`ny zia ixac da oihepy mewn

oebk .lwdl lld zia ixac da oihepy mewn

y"a ,ld`a `nhz `ly dxcya oexqg dnk

,zg` `ileg :mixne` d"ae .zeileg 'a mixne`

dtixha oiliwn y"a ixac e`vnp .dtxhl oke

oixingn d"ae .zeileg izy xqgzy cr xne`e

dxqgy oeiky xnel ,d`neh oiprl oiliwne da

y"a ilew efa fge`de .d`nhn dpi` zg` `ileg

d"a ilewez` df oixzeq eixac ixdy ,ryx -

mdipy ixnega fge`de .lwdl ick dfliqk" -

in lr oigadl rcei epi`y ,`ed "jled jyga

efa el` eliwdy zewelgn 'aa la` .jenql

efa el`emeyn `le ryx meyn `l o`k oi` -

ziak `dae y"ak `da dil `xiaqc ,zelkq

.lldúéáë éàïåäéøîåçáå ïåäéìå÷á éàîùi` -

zg` `ilega oexqg dl aiyg `l d`neh oiprl

.`ed oexqg e`l inp dtixh oiprl -ä"áë éàå-

.`kde `kd oexqg daygil `ed oexqg exn`c

dil aiyg `wc ,iccd` oxzq inp r"xc jde

.ziyily dil aiyg `we dipy÷ôúñà àøîâ
'åëå äéì.carnl `ra d"ak -äá âäð ù"áë-

bdpn da bdpc meyn :xn`c dcedi xa iqei 'xl

,ziyily oick ipr xyrna dxyir l`ilnb oax

d"ak i`c .meid dpy dycgzpc ,l"q y"ak k"`

.ded zg` dpya dzhpge dzhiwl -êãéàã
èáùmizy epli`a xc bexz`dy ,cwzy`c -

dpy dqpkp cwzy`c haya e"hae ,mipy ylye

z`vnp .ziyily z`vi `l oiicre ,ziyily

.ziyilya dhwlpe dipya dhpgyàåä ïéãáå-

inp zaha e` eilqka e` okl mcew dhwl m`c

.`"xe b"x bdpn meyn ,oixeyir 'a da bdep ded

äéäù äùòî àìà.did haya '`a -éðúå êåøë
izy da dpye iqei 'x ixac z` letk -

.zewelgnäéä èáùá ãçà àìda oi`y -

.dpy yecigäéä èáùá å"è àìà.dpy dycgzp lkd ixacl -éøùú åìù ä"øoick -

.xn`w xyrn oiprle ,wxiúéòéáøì úñðëð úéùéìùm`e" `pz `lc y"n jixt onwl -

.wxi hwil iab (a,ai sc) lirl `ipzck ,"ziyilyl zqpkp dipy dzid
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éòáøì.(.dl sc zekxa) "n"k" yixa ,"irax rhp" :ipzc o`nk `iz` dpyn jd

úéòéáùìåwxt mixekiac inlyexia yxtn `l` ziriay dia zi` inp wxi

xehte ,dhpg xza oli`k milral `id ixd ziriayl zqpkpd ziyy za bexz` oebk :'a

,mxka mi`lk ied `lc ,mi`lk oiprl oli`l dey `pz `lc `de .dhiwl xzac wxik xyrnn

,oli`k hay ely d"x oiprle .wxia k"`yn

oizrnya xn`ckicin `l` `kd `ipz `l -

:z"`e .dhiwl xza i`dae dhpg xza ilf` i`dac

,xac lkl dhiwl xza bexz`a opilf` `l i`n`

lirl ziyixtc i`nl ,wxik min lk lr lcby oeik

:l"ie ?`ziixe`c ziriaya `kixv dyxc `iddc

minrt :dlxr iab (`,i sc) lirl opiyxcc meyn

:z"`e .dlxr meyn oixeq` oiicre ziriaxay

oiprl dhiwl xza wxia opilf`c rnyn `kdc

lk :opz (`"n h"t) ziriay zkqnae ,ziriay

ueg ,oixzen oigitqdy"xd yxite .aexk igitqn

ziyy igitqa ixii`c ,inlyexid t"r ,my

wxtc `idd ikda uxzne .ziriayl zqpkpd

`ipzc (mye a,`p sc migqt) "ebdpy mewn"

d`xpe .aexk igitqn ueg oixeq` mlek :`kti`

dhiwl xza wxia xn`c `dc ,yxtlepiid -

mlecb xnbp la` ,ziyya mlecb xnbp `lyk

ziyyaicin ,ililbd iqei 'xl oia r"xl oia exy -

min mdn rpny ,lirlc miqixqd milva` dedc

mzd biltc o`n 'it`c ,d"x iptl mei miyly-

mlecb xnbpc oeik ililbd iqei 'xlc dcen `kd-

ilcb `l eze ,dxary dpy in lr milicb e`vnp

ilcb `l ezc oeik ,inp r"xle .d`ad dpy in lr

min lk lrlr milicbd zewxi zxezn oi`vei -

iab lirl yxtnck inlyexia 'ixn`ck ,min lk

ina zwtzqny lrad dcyk eyrpc ,milva

iab (a,bi sc) lirl oke .xaryl mixyrzne minyb

xzac wxi oic l`eny edl aidic ,ogece fxe`

,`nl` .ixt xnb xg` jled lkd xn`we ,dhiwl

dhiwl izkec lka hwpc `l` .xwir ixt xnb-

ixnb edpde ,ixt xnb xza hwll jxcc meyn

'ixn`ck ,cgia oiyaiizn oi`y `l` ,cgia miixt

bexz`n dyw ,edine .oikxt oikxt oiieyrc

eizexit ehpgy bexz`a `kd :xn`c ,jenqac

`wtqnc meyn rnyne ,hay jci`c e"h mcew

xza e` ,`"xk bexz`a dhpg xza opilf` i` dil

b"xk dhiwl'ilf`c `nl` .oixeyir ipy ea bdp -

ixdc (inp) ixtd xnbpc ab lr s` dhiwl xza

hay cr hwlp `le dxary dpy ly haya hpg

itl ,zexit x`yn welg bexz` `nye .xg`

onf lke mipy ylye mizy oli`a cenrl ekxcy

s` ,inp i` .dpye dpy lka lcb oli`a miiwzny

haya hpgy it lrcr elecb xnbp oi`c oipnf -

sc) onwl opgei iax hwpc `zyd `gipe .xg` hay

:xnelk ,xkk ziyrpe zifk elit` bexz` iab (a,eh

i`ce zifk edine .dlicb d`ad dpy in ici lrc

.zifkn zegta bexz`a dhpg aiyg `l `nye ,lif` dhpg xza opgei 'x `dc ,`wec e`l

ìéñëär"xc iiepyl ira `le .envr lr xingne dkld o`nk rcei elit` - jled jyga

.d"ak dkldc did rcei `nzqnc ,`xnegl care o`nk `zkld dil `wtqn
e`
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המשך בעמוד דכי

`xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei
'åë äéì úòîù ïàî.dil `xiaq l`ilnb oaxk xfrl` oa y"x `nl` -äéì àéù÷ âåøúà

àãé.ea zeynynn mici bexz`d url dyw -íéùãçã èáù.dpal ly -èáù åà
äôå÷úã.dng ly hay qpkp zah ztewz ly miyly seql ,dng -úøáåòî äðù äúéä

åäî?hay mewna `edy oey`xd xc` e` ,zahl jenqd hay ?d"x izni` -áåø øçà
íéðù.hay enyy in -úá âåøúà äáø øîà

úéùù.ziyya dhpgy -øùòîä ïî äøåèô-

.`zlin dlekc `nrh yxtn dinwlééáà ì"à
àôéñ àîìùáziriay za zxn` `wc -

xyrnd on dxeht zipinyl dqpkpy`nl` -

,dxewt`l aiigine ,ziriay zyecw da dbdp

da zlf`c rnync .xyrndn dxeht `xwtde

xeria oiprle ,ziriay xwtd oiprl dhpg xza

`tiq jd lk ,xeriaa oiaiig zxn`wck inp

ziyy za :zxn`wc `yixl dl `xzqc b"r`

xwtdc xyrnd on dxeht ziriayl dqpkpy

zlf` dhiwl xza `nl` ,ziriay meyn `ed

da `bdp ziriayc e`l i`c ,ziriay oiprl da

dl xht ziriayc `xwtdc ,`xhtn ded `l -

jnr ipeia` elk`e" `zlikna `ipzck ,xyrnn

zlke` dig dn ,"dcyd zig lk`z mxzie

xyrnd on dxehte`l `d .xeht mc` s` -

i` jl `wtqn iwetq :`pin`c ,il `iyw ded

e` ,ziriay oiprl dhpg xza bexz`a opilf`

,`xnegl zlf`e ,xyrna enk dhiwl xza

`ziixe`c `witqe `id `ziixe`c ziriayc

.`xneglàùéø àìàon dxeht da zniiqc -

.`ed `lewc ,xeriadøúá ìéæ ïðéøîàã éàîà
äèðç`pwqne ,jl `wtqn `lc da ol 'rny` -

`hiytc ,`ed `nrh cg `tiq dleke `yixc

.opilf` dhpg xzac jléëä éà,`wtqn `lc -

.ziyy za bexz`a ziriay `bdp `leáééçúú
øùòîá.`ed xwtd e`lc -íéùîùîî ìëä ãé

äáda `bdp `lc dxewt`l aiign `lc idp -

od xwtd zeqcxte zecy lk edin ,ziriay

,ziriayalre ,ecal da xnyp df bexz` oi`e

on xeht xwtde ,ea oiynynn lkd egxk

.xyrndúéùù íìåòì øîà àðåðîä áøaiig -

e`le ,da `bdp `l ziriayc oeikc ,xyrna

`id `klnc `xwtdday lkd ci yenyn -

on dxeht dfk xwtd oi`e lfb `l` epi`

.xyrnd'åë øîåà äãåäé ïá ù"ø éáéúéîikd -

xyrna aiigy jl oi`y `ztqeza dl opiqxb

`tiqae ,aeiga hwlpe aeiga lcb ok m` `l`

lcb k"`` xeriaa aiigy jl oi`y 'iqxb

dizlinc `yixa .ziriaya hwlpe ziriaya

e`ivedy itl ,xyrnc `xehtl `nrh aidi

,dhpg xg` ma ekldy zepli` x`y llkn

'ireny`e ,eixacl mrh ozil wwfed jkitl

oeik ,`ed `klnc xwtd e`lc b"r`c daxk

da oiynynn lkd ci seq seqcon dxeht -

xyrnc `xehtlc .xeriac `xehtl `nrh aidi `tiqe .dhpg xza da opilf`c zepli` x`y oicn diwt` `lc ,`nrh azknl jixhv` `l xeriac `xehtlc ,xyrndopirny` `d -

.aeiga lcb `l dfe ,aeiga hwlpe aeiga lcb k"`` xyrna minkg edeaiig `lc ,`nrhúéòéáùá è÷ìðå úéòéáùá ìãâ ë"àà(dk `xwie) "jvx`a xy` digle jzndal" :aizk ikc -

xeria dpin opitlic.zipinya `le ,aizk ziriaya -àðåðîä áøì ïéá äáøì ïéá àéù÷ àôéñ,xeriaa zaiig zipinyl zqpkpy ziriay zae ,ziriaya ilf` dhpg xza ediiexz `dc -

.ziriayl zqpkpy ziyy zaa `l` daxc` `pepnd ax bilt `l `dcàéä éàðú.ediizeek i`w `pixg` `pze ,ediilr bilt `pz i`d -'åë àéðúãzkqnc `ztqeza 'iqxb ikd -

.ziriayl oia xyrnl oia dhiwl xg` bexz` exnbe `ye`a epnp epizeaxe ,xyrnl dhiwl xg` bexz` mipwf dyng meyn cird qenleha` ,iqei x"` (b"t) ziriayøëã ïàî úéòéáù
äéîù.biltc o`n `ki` `nl` ,epizeax dlr epni`c xn`wc -
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åà,bexz`a el`yc b"r` .ira `w ,haya cg`a ipzwc ,inp 'ipzn` - dtewzc hay

lel`a cg`a ira `l i`n` :`iywe)d"x oeiqa 'ea `ziinwa e` ,dnda xyrnl d"x

.(!jpi`ae ,mgld izyl

íéùãçãze`eaz cbnn" (bl mixac) xn`py ,dngd xg` jled zexitd leyiay b"r`

"ynymbe ."migxi yxb cbnn" (my) aizk p"d -

.dpall oipen mil`xyi

àîìùá?`xneg i`n :dniz - `xnegl `tiq

`xnege ,xyrn oiprl `id `lew ixd

ediiexza `xnegl lif` ded i`e !ziriay oiprl-

:xninl dil ded `zyd la` ,`xneg jiiy ded

:xn`w ikdc l"ie !dhpg xza `tiq `nlya

e` dhpg xzac wtq mrhn elit` `tiq `nlya

dhiwl xza`gipe .xeria oiprl `xnegl zlf` -

minkg eaiigc xg`n ,xyrnd on dxehtc `d

.xiwtdl

ãéaiigzz zxn` z`e ea miynynn lkd

o`nl `l` `nrh i`d hwp `l - xyrna

,xac lkl oli`l dey (a,ci sc) lirl xn`c

'it` ,dhpg xzac ecen edlekc zepli` x`yk

.oiynynn lkd ci mrhn xyrnd on oixeht ikd

mipwf dyng meyn qenleha` xaqc i`nlc

dhpg xg`e xyrnl dhiwl xg` bexz`c

ziriayloiprl oiac ,df mrhl jixv ded `l -

ipre ipy xyrn oiprl oia oyie ycgxza lif` -

epiidc ,qenleha`c onwl izii` mpgae .dhiwl

'ba oli`l dey bexz`c (e"n a"t) mixekac 'ipzn

.cg` jxca wxile mikxc

ïéàùaeiga lcb k"`` xyrna aiigy xac

xyrn ,oyie ycg oiprl - aeiga hwlpe

ipre ipyopilf`e .zg` dpya hwlpe lcb ira `l -

xeht `kde .dhpg xzalkd ci meyn -

.oiynynn

ïéàùlcb k"`` xeriaa aiigy xac jl

i`ne :z"`e - ziriaya hwlpe ziriaya

`d ?`pepnd axl oia daxl oia `tiq dil `iyw

`zlin `dc ,`da y"xc` ibilt i`pz edlek

ziriayl oia xyrnl oia izkec lkac `hiytc

mizife d`eaz ,dhiwl xza wxi ,dhpg xza oli`

"ebdpy mewn" 'tac :`iyw cere .yily xza

lk :diteb oerny iax xn`w (a,`p migqt)

dcinrny .aexk igitqn ueg ,oixeq` migitqd

!zipinya mi`veid ziriay lya oe`b miqp ax

ilin ipd :d`xpeueg ,ziriay ipic x`y oiprl -

`l` `kd ixii` `lc :d`xp cere .xeria oiprln

`nwezine ,yi mrh mey `nye ,`wec bexz`a

gey zepac `idd oerny iaxk `zyd xity

.(`"n d"t ziriay) dipy odly ziriay
epizeaxe
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המשך בעמוד דכי

`xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei
'åë äéì úòîù ïàî.dil `xiaq l`ilnb oaxk xfrl` oa y"x `nl` -äéì àéù÷ âåøúà

àãé.ea zeynynn mici bexz`d url dyw -íéùãçã èáù.dpal ly -èáù åà
äôå÷úã.dng ly hay qpkp zah ztewz ly miyly seql ,dng -úøáåòî äðù äúéä

åäî?hay mewna `edy oey`xd xc` e` ,zahl jenqd hay ?d"x izni` -áåø øçà
íéðù.hay enyy in -úá âåøúà äáø øîà

úéùù.ziyya dhpgy -øùòîä ïî äøåèô-

.`zlin dlekc `nrh yxtn dinwlééáà ì"à
àôéñ àîìùáziriay za zxn` `wc -

xyrnd on dxeht zipinyl dqpkpy`nl` -

,dxewt`l aiigine ,ziriay zyecw da dbdp

da zlf`c rnync .xyrndn dxeht `xwtde

xeria oiprle ,ziriay xwtd oiprl dhpg xza

`tiq jd lk ,xeriaa oiaiig zxn`wck inp

ziyy za :zxn`wc `yixl dl `xzqc b"r`

xwtdc xyrnd on dxeht ziriayl dqpkpy

zlf` dhiwl xza `nl` ,ziriay meyn `ed

da `bdp ziriayc e`l i`c ,ziriay oiprl da

dl xht ziriayc `xwtdc ,`xhtn ded `l -

jnr ipeia` elk`e" `zlikna `ipzck ,xyrnn

zlke` dig dn ,"dcyd zig lk`z mxzie

xyrnd on dxehte`l `d .xeht mc` s` -

i` jl `wtqn iwetq :`pin`c ,il `iyw ded

e` ,ziriay oiprl dhpg xza bexz`a opilf`

,`xnegl zlf`e ,xyrna enk dhiwl xza

`ziixe`c `witqe `id `ziixe`c ziriayc

.`xneglàùéø àìàon dxeht da zniiqc -

.`ed `lewc ,xeriadøúá ìéæ ïðéøîàã éàîà
äèðç`pwqne ,jl `wtqn `lc da ol 'rny` -

`hiytc ,`ed `nrh cg `tiq dleke `yixc

.opilf` dhpg xzac jléëä éà,`wtqn `lc -

.ziyy za bexz`a ziriay `bdp `leáééçúú
øùòîá.`ed xwtd e`lc -íéùîùîî ìëä ãé

äáda `bdp `lc dxewt`l aiign `lc idp -

od xwtd zeqcxte zecy lk edin ,ziriay

,ziriayalre ,ecal da xnyp df bexz` oi`e

on xeht xwtde ,ea oiynynn lkd egxk

.xyrndúéùù íìåòì øîà àðåðîä áøaiig -

e`le ,da `bdp `l ziriayc oeikc ,xyrna

`id `klnc `xwtdday lkd ci yenyn -

on dxeht dfk xwtd oi`e lfb `l` epi`

.xyrnd'åë øîåà äãåäé ïá ù"ø éáéúéîikd -

xyrna aiigy jl oi`y `ztqeza dl opiqxb

`tiqae ,aeiga hwlpe aeiga lcb ok m` `l`

lcb k"`` xeriaa aiigy jl oi`y 'iqxb

dizlinc `yixa .ziriaya hwlpe ziriaya

e`ivedy itl ,xyrnc `xehtl `nrh aidi

,dhpg xg` ma ekldy zepli` x`y llkn

'ireny`e ,eixacl mrh ozil wwfed jkitl

oeik ,`ed `klnc xwtd e`lc b"r`c daxk

da oiynynn lkd ci seq seqcon dxeht -

xyrnc `xehtlc .xeriac `xehtl `nrh aidi `tiqe .dhpg xza da opilf`c zepli` x`y oicn diwt` `lc ,`nrh azknl jixhv` `l xeriac `xehtlc ,xyrndopirny` `d -

.aeiga lcb `l dfe ,aeiga hwlpe aeiga lcb k"`` xyrna minkg edeaiig `lc ,`nrhúéòéáùá è÷ìðå úéòéáùá ìãâ ë"àà(dk `xwie) "jvx`a xy` digle jzndal" :aizk ikc -

xeria dpin opitlic.zipinya `le ,aizk ziriaya -àðåðîä áøì ïéá äáøì ïéá àéù÷ àôéñ,xeriaa zaiig zipinyl zqpkpy ziriay zae ,ziriaya ilf` dhpg xza ediiexz `dc -

.ziriayl zqpkpy ziyy zaa `l` daxc` `pepnd ax bilt `l `dcàéä éàðú.ediizeek i`w `pixg` `pze ,ediilr bilt `pz i`d -'åë àéðúãzkqnc `ztqeza 'iqxb ikd -

.ziriayl oia xyrnl oia dhiwl xg` bexz` exnbe `ye`a epnp epizeaxe ,xyrnl dhiwl xg` bexz` mipwf dyng meyn cird qenleha` ,iqei x"` (b"t) ziriayøëã ïàî úéòéáù
äéîù.biltc o`n `ki` `nl` ,epizeax dlr epni`c xn`wc -
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åà,bexz`a el`yc b"r` .ira `w ,haya cg`a ipzwc ,inp 'ipzn` - dtewzc hay

lel`a cg`a ira `l i`n` :`iywe)d"x oeiqa 'ea `ziinwa e` ,dnda xyrnl d"x

.(!jpi`ae ,mgld izyl

íéùãçãze`eaz cbnn" (bl mixac) xn`py ,dngd xg` jled zexitd leyiay b"r`

"ynymbe ."migxi yxb cbnn" (my) aizk p"d -

.dpall oipen mil`xyi

àîìùá?`xneg i`n :dniz - `xnegl `tiq

`xnege ,xyrn oiprl `id `lew ixd

ediiexza `xnegl lif` ded i`e !ziriay oiprl-

:xninl dil ded `zyd la` ,`xneg jiiy ded

:xn`w ikdc l"ie !dhpg xza `tiq `nlya

e` dhpg xzac wtq mrhn elit` `tiq `nlya

dhiwl xza`gipe .xeria oiprl `xnegl zlf` -

minkg eaiigc xg`n ,xyrnd on dxehtc `d

.xiwtdl

ãéaiigzz zxn` z`e ea miynynn lkd

o`nl `l` `nrh i`d hwp `l - xyrna

,xac lkl oli`l dey (a,ci sc) lirl xn`c

'it` ,dhpg xzac ecen edlekc zepli` x`yk

.oiynynn lkd ci mrhn xyrnd on oixeht ikd

mipwf dyng meyn qenleha` xaqc i`nlc

dhpg xg`e xyrnl dhiwl xg` bexz`c

ziriayloiprl oiac ,df mrhl jixv ded `l -

ipre ipy xyrn oiprl oia oyie ycgxza lif` -

epiidc ,qenleha`c onwl izii` mpgae .dhiwl

'ba oli`l dey bexz`c (e"n a"t) mixekac 'ipzn

.cg` jxca wxile mikxc

ïéàùaeiga lcb k"`` xyrna aiigy xac

xyrn ,oyie ycg oiprl - aeiga hwlpe

ipre ipyopilf`e .zg` dpya hwlpe lcb ira `l -

xeht `kde .dhpg xzalkd ci meyn -

.oiynynn

ïéàùlcb k"`` xeriaa aiigy xac jl

i`ne :z"`e - ziriaya hwlpe ziriaya

`d ?`pepnd axl oia daxl oia `tiq dil `iyw

`zlin `dc ,`da y"xc` ibilt i`pz edlek

ziriayl oia xyrnl oia izkec lkac `hiytc

mizife d`eaz ,dhiwl xza wxi ,dhpg xza oli`

"ebdpy mewn" 'tac :`iyw cere .yily xza

lk :diteb oerny iax xn`w (a,`p migqt)

dcinrny .aexk igitqn ueg ,oixeq` migitqd

!zipinya mi`veid ziriay lya oe`b miqp ax

ilin ipd :d`xpeueg ,ziriay ipic x`y oiprl -

`l` `kd ixii` `lc :d`xp cere .xeria oiprln

`nwezine ,yi mrh mey `nye ,`wec bexz`a

gey zepac `idd oerny iaxk `zyd xity

.(`"n d"t ziriay) dipy odly ziriay
epizeaxe
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xew`קסו dida cenr eh sc ± ipy wxt`nei
øçà âåøúà íéð÷æ äùîç íåùî ãéòä ñåîìåèáà éñåé ø"à éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç

äèé÷ìäèé÷ì øçà âåøúà åøîâå àùåàá åðîð åðéúåáøå .úéòéáùì äèðç øçà ,øùòîì
úéòéáùì ïéá øùòîì ïéá,oyie ycg oiprl ,xyrnl dhiwl xg` bexz` dyexit ikde -

ziriayl dhpg xg`e .ziriaxl ziyily e` ziyilyl zqpkp dipy oiprlexwtdl oia -

zqpkpd ziriay zae .zepli` x`yk xerial oia

zipinyl.xyrnd on dxhet `ed dxwtd -

dia lef` reay ipy x`ya xyrn oiprl eli`c

ipy xyrne oyie ycg iabl dhiwl xza opax

min lk lr lcbil ekxcc meyn ,ipr xyrne

oiyecwc `ziinw `zrnya yxtn ikde .wxik

eixac x`yl la` (`,b sc)xza ,oli`l dey -

edl `xiaq `pepnd axe daxe .dhpg

jkld .ziriayl dhpg xza xn`c ,qenleha`k

zipinyl zqpkpy ziriay za,xeriaa zaiig -

on dxeht ziriayl zqpkpd ziyy zae

dax ibilt bltine .dhpg xza lif`c ,xeriad

ax ,`da qenleha`c dizlina `pepnd axe

zaiig xeriad on dxehtc oeik :xaq `pepnd

xaq daxe .`id `klnc `xwtd e`lc xyrna

qenleha` dcene ,oiynynn lkd ci seq seq

.xyrnd on dxehtcúéùù íìåòìzaiig -

.xeriad on dxehte ,xyrnaúéæë åìéôà-

daexe ,hrn `l` ziyya dlcb `l elit`

xkk ziyrpy cr ziriaya dlcbzaiig -

.opilf` dhpg xzac ,lah meynúåëéøá éúù
ã"ñopzck .zetera `l` ltep df oeyl oi` -

gixtn jaey zexit gweld :(`,t sc a"a)

.dpey`x dkixadúåëéøá éúù ïéòëoi`y -

oxn`ck ,mip`z oebk ,zg`k oixnbp eizexit

.oikxt oieyry jezn ,zeiphw iab (a,bi sc lirl)

ïìéà ìáàcg`k oihwlp eizexity -xza -

.eda opilf` dhiwlçåù úåðázkqna yxtn -

.`zxeig ipi`z (`,ci sc) f"rïäìù úéòéáù
äéðùly dipy dpya zbdep odly ziriay -

.`nrh yxtnck ,dhnyùìùì úåùåòù éðôî
íéðùoixnbp oi` ziriaya da mihpegd zexit -

dhpg xza op`e ,dhny ly dipy dpy cr

.ziriay eda `bdpe ,opilf`éì úøîà úàå
àøåñéà`p` .dhiwl xza eda lfinl xeq`c -

.jk ebdp `l` ,xeq`c `picen inpåäì ïðé÷áù
.dinza -äìáé÷ íàmeyn wizyi`c i`de -

i`de ,dlaiw `l m` .aiydl rci `lc

wizyi`cinc `lc ,dil ztki` `lc meyn -

.`ziixe`c ziriayk dia ixeng`l opaxc oli`d zexit xyrn
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"lefbd alel" 'ta gken `icdac ,d`xp `le (a,ci sc) lirlc `"xk `zyd dl

.xaca zwelgn 'be ,dhiwl xg` opiqxbc (`,n sc dkeq)

éúùwxta opzck .qxhpewa 'itck ,mipeia `l` el`a dkixa oeyl jiiy `lc - c"q zekixa

gweld (`,t sc a"a) "dpitqd z` xkend"

jaey zexityxtl oi`e .dpey`x dkixa gixtn -

dpya minrt izy oreh oli` oi`c meyn jixtc-

oiaexir) "oiqt oiyer" yixa `xiteic ogky` `dc

`lc oeikc dil `iywc meyn :l"i ,edine (`,gi sc

.opaxcn wlgl epl oi` ,giky

ïåâë,mizif hwp mpga - mizifde milwcd

xg` mizife d`eazc w"z eda dcenc

.dhpg xg` `le ,yily

åâäðhwp `wec e`l - dingp iaxk oiaexga mrd

lke mizife milwc oicd `edc ,miaexg

dil jixtcn ,dpya zg` dkixa zeieyrd zepli`

gey zepa `de :z"`e .gey zepan yiwl yix

(a,n sc zekxa) "oikxan cvik" wxta yxtn

`,gq sc zay) "lecb llk" yixae ,`zxeig ipi`z

cg`k ezhiwl :opixn` (mye.dp`z ihernl -

ipi`zl mip`z mzq oia wlgl yiy t"r`e

zepli` aiyg (d"n) d`tc w"ta `d ,`zxeig

`pz `nye !gey zepa aiyg `le ,cg`k ozhiwly

.xiiye

úåðá) "oikxan cvik" wxta - geysc zekxa

ipi`z :dpg xa xa dax xn` (a,n

zkqn yixa rnynck ,`ed rexb ixte .`zxeig

:opzc .ux`d inr mdilr ecygp `lc ,i`nc

zepae oicxferde oinixd oiziyd i`ncay oilwd

(mye `,ci sc) f"rc w"ta rnyn oke .gey

oiqqken odilr etiqed ,ziriay iab opixn`c

,ziriay mda ebdp `l `xwirn la` .gey zepae

w"tac ,`iywe .mdipira aeyg did `ly

aeyg ixt `edy rnyn (mye a,ai sc) zereayc

lk ,mc`l (ray) zepak gafnl uiw zexzen iab

,gey zepa epiide .dcerq gepiwa eze` oilke`y

mc` lk`y ur iab dax ziy`xaa opixn`c

dgey enxby itl ,gey zepa dil exwc oey`xd

ray zepa dil exwc `ki`e .mc`lenxby itl -

"mixcp drax`" wxtae .zelia` ini zray

zepa oda eide dlklkd on xcep iab (`,fk mixcp)

(ray) zepay rcei iziid el` :xn`e (ray)

opgei iaxle .`ed aeh ixtc inp rnyn ,dkeza

oizipznc i`nce ,i`cea elit` i`nc yixa inlyexia xhtcoipin aexy itl ,`wec e`l -

,xwtd mewn `edy mixria lcbd `ed ixtc xninl epivn ded xwtdd on `l` oi`a mpi`

`xwirn ziriay dia ebdp `lc `de .mipenxr oebke ,eply miphw mifeb` oirk aeh `edy t"r` ,xyrnd on xehteopixn`ck mipy ylyl zeyerc meyn `l` ,`ed `zerixb meyn e`l -
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ly oiqqken :qxhpewa my 'ite .gey zepa oiqqken :ecbpk mixne` yie .xag epivn `l ryx eze`le mipy rayl ygp .gey zepa zepli`a ecbpke ,mipy ylyl qlcxade xnpde aecde ix`de

,dpy mirayl drt` :mzd xn`w `peeb i`d ike .ygp iab dl iziin ikd`e ,mipy ray cr zexit oreh oi` gey zepa ly oli`d zrihp zrync :l"i cere .ynn gey zepa `le ,gey zepa
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.dpyn mzqk dkld dil zi` opgei iaxc ,iieyw`l dil ded dipin `ticr - dingp iaxk

íåùîl"` ded i`c ,zxn`wck ikd l"` `l okl :'it jk il d`xp - dingp iaxk zcare opax zway dil xn`cz`c ,dingp iaxk ciarpe opax opiway ike :yiwl yix el aiyn ded ikd -

.jl `pin`w dingp iaxk zxn`éëådkldc ,`xeq` `ki`c oeik `kde ,`pixcdn `l ciar i`c (a,ek sc) ziprzc `xza wxta rnyn "ebdp" oeylc :dinza - edl opiway ebdp
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קסז `xew dida cenr eh sc ± ipy wxt`nei
øçà âåøúà íéð÷æ äùîç íåùî ãéòä ñåîìåèáà éñåé ø"à éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç

äèé÷ìäèé÷ì øçà âåøúà åøîâå àùåàá åðîð åðéúåáøå .úéòéáùì äèðç øçà ,øùòîì
úéòéáùì ïéá øùòîì ïéá,oyie ycg oiprl ,xyrnl dhiwl xg` bexz` dyexit ikde -

ziriayl dhpg xg`e .ziriaxl ziyily e` ziyilyl zqpkp dipy oiprlexwtdl oia -

zqpkpd ziriay zae .zepli` x`yk xerial oia

zipinyl.xyrnd on dxhet `ed dxwtd -

dia lef` reay ipy x`ya xyrn oiprl eli`c

ipy xyrne oyie ycg iabl dhiwl xza opax

min lk lr lcbil ekxcc meyn ,ipr xyrne

oiyecwc `ziinw `zrnya yxtn ikde .wxik

eixac x`yl la` (`,b sc)xza ,oli`l dey -

edl `xiaq `pepnd axe daxe .dhpg

jkld .ziriayl dhpg xza xn`c ,qenleha`k

zipinyl zqpkpy ziriay za,xeriaa zaiig -

on dxeht ziriayl zqpkpd ziyy zae

dax ibilt bltine .dhpg xza lif`c ,xeriad

ax ,`da qenleha`c dizlina `pepnd axe

zaiig xeriad on dxehtc oeik :xaq `pepnd

xaq daxe .`id `klnc `xwtd e`lc xyrna

qenleha` dcene ,oiynynn lkd ci seq seq

.xyrnd on dxehtcúéùù íìåòìzaiig -

.xeriad on dxehte ,xyrnaúéæë åìéôà-

daexe ,hrn `l` ziyya dlcb `l elit`

xkk ziyrpy cr ziriaya dlcbzaiig -

.opilf` dhpg xzac ,lah meynúåëéøá éúù
ã"ñopzck .zetera `l` ltep df oeyl oi` -

gixtn jaey zexit gweld :(`,t sc a"a)

.dpey`x dkixadúåëéøá éúù ïéòëoi`y -

oxn`ck ,mip`z oebk ,zg`k oixnbp eizexit

.oikxt oieyry jezn ,zeiphw iab (a,bi sc lirl)

ïìéà ìáàcg`k oihwlp eizexity -xza -

.eda opilf` dhiwlçåù úåðázkqna yxtn -

.`zxeig ipi`z (`,ci sc) f"rïäìù úéòéáù
äéðùly dipy dpya zbdep odly ziriay -

.`nrh yxtnck ,dhnyùìùì úåùåòù éðôî
íéðùoixnbp oi` ziriaya da mihpegd zexit -

dhpg xza op`e ,dhny ly dipy dpy cr

.ziriay eda `bdpe ,opilf`éì úøîà úàå
àøåñéà`p` .dhiwl xza eda lfinl xeq`c -

.jk ebdp `l` ,xeq`c `picen inpåäì ïðé÷áù
.dinza -äìáé÷ íàmeyn wizyi`c i`de -

i`de ,dlaiw `l m` .aiydl rci `lc

wizyi`cinc `lc ,dil ztki` `lc meyn -

.`ziixe`c ziriayk dia ixeng`l opaxc oli`d zexit xyrn
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xg` mizife d`eazc w"z eda dcenc

.dhpg xg` `le ,yily

åâäðhwp `wec e`l - dingp iaxk oiaexga mrd

lke mizife milwc oicd `edc ,miaexg

dil jixtcn ,dpya zg` dkixa zeieyrd zepli`

gey zepa `de :z"`e .gey zepan yiwl yix

(a,n sc zekxa) "oikxan cvik" wxta yxtn

`,gq sc zay) "lecb llk" yixae ,`zxeig ipi`z

cg`k ezhiwl :opixn` (mye.dp`z ihernl -

ipi`zl mip`z mzq oia wlgl yiy t"r`e

zepli` aiyg (d"n) d`tc w"ta `d ,`zxeig

`pz `nye !gey zepa aiyg `le ,cg`k ozhiwly
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úåðá) "oikxan cvik" wxta - geysc zekxa

ipi`z :dpg xa xa dax xn` (a,n

zkqn yixa rnynck ,`ed rexb ixte .`zxeig

:opzc .ux`d inr mdilr ecygp `lc ,i`nc

zepae oicxferde oinixd oiziyd i`ncay oilwd

(mye `,ci sc) f"rc w"ta rnyn oke .gey

oiqqken odilr etiqed ,ziriay iab opixn`c

,ziriay mda ebdp `l `xwirn la` .gey zepae

w"tac ,`iywe .mdipira aeyg did `ly

aeyg ixt `edy rnyn (mye a,ai sc) zereayc

lk ,mc`l (ray) zepak gafnl uiw zexzen iab

,gey zepa epiide .dcerq gepiwa eze` oilke`y

mc` lk`y ur iab dax ziy`xaa opixn`c

dgey enxby itl ,gey zepa dil exwc oey`xd

ray zepa dil exwc `ki`e .mc`lenxby itl -

"mixcp drax`" wxtae .zelia` ini zray

zepa oda eide dlklkd on xcep iab (`,fk mixcp)

(ray) zepay rcei iziid el` :xn`e (ray)

opgei iaxle .`ed aeh ixtc inp rnyn ,dkeza

oizipznc i`nce ,i`cea elit` i`nc yixa inlyexia xhtcoipin aexy itl ,`wec e`l -

,xwtd mewn `edy mixria lcbd `ed ixtc xninl epivn ded xwtdd on `l` oi`a mpi`

`xwirn ziriay dia ebdp `lc `de .mipenxr oebke ,eply miphw mifeb` oirk aeh `edy t"r` ,xyrnd on xehteopixn`ck mipy ylyl zeyerc meyn `l` ,`ed `zerixb meyn e`l -
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i`ce `d ,ixeyr ira `lc `ed i`nc :opixn`c (a,n zekxa) "n"k" 'ta dizeek q"ydc dizhiye .`ed `zerixb meyn rnynipi`z (`,ci sc) f"rc w"tae mzdc :`iyw cere .ixeyr ira -

md gey zepae ,mip`z mzq od zepale zexegy ,od mip`z ipin dylyc :xnel jixve !zepal mip`z `le zexegy mip`z `l df oi`c 'ixn` (`,fk sc) "mixcp drax`" 'tae ,dil ixw `zxeig

zepa la` .lwlewna dlwlwd oilezy itl gey zepa me`xwe ,f"rc w"tae i`ncc jpd oebk ,zerx mip`zmixcpe zereayc rayzeaehd on `nzqne ,zelia` ini zray enxby ,zeaeyg od -

a`fd :'ixn`c (mye `,g sc) zexekac w"ta gkenck ,eny jky cg` ixt `edy ,e"ie `la "gey zepa oiqqken" f"rc w"ta iqxbc zi`e ."likydl urd cngpe" (b ziy`xa) xn`py ,lk`

ly oiqqken :qxhpewa my 'ite .gey zepa oiqqken :ecbpk mixne` yie .xag epivn `l ryx eze`le mipy rayl ygp .gey zepa zepli`a ecbpke ,mipy ylyl qlcxade xnpde aecde ix`de

,dpy mirayl drt` :mzd xn`w `peeb i`d ike .ygp iab dl iziin ikd`e ,mipy ray cr zexit oreh oi` gey zepa ly oli`d zrihp zrync :l"i cere .ynn gey zepa `le ,gey zepa

mipy ylylc ix`e a`f iab la` ,dpy miray eizexit xnb zry cr ezrihp zryn df aexge .aexg oli`a ecbpke.`kd opixn`ck ,ixt xnb cr ezhipg zryn epiid -ú÷áùzcare opax

.dpyn mzqk dkld dil zi` opgei iaxc ,iieyw`l dil ded dipin `ticr - dingp iaxk

íåùîl"` ded i`c ,zxn`wck ikd l"` `l okl :'it jk il d`xp - dingp iaxk zcare opax zway dil xn`cz`c ,dingp iaxk ciarpe opax opiway ike :yiwl yix el aiyn ded ikd -
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`xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei
'éðúîíé÷øô äòáøàá.'ek oecip mlerd dpya -ïåøî éðáë.'nba yxtn -øîàðù

'åâå íáì ãçé øöåéä.dil yxtn 'nba -'îâàîéé÷ã äàåáú àä àîéìéà-

.xevwl zpkene ,xaegna `zydé÷úôøä.zexwn -äìò åãòã.dilr exary -àòøãæîã
.`ad oeygxna rexfl cizry -àðéã ãçã.zg` mrt -éø÷.oetcy e` cxa oebk -

øáòùì úéðåãéðgqt epiidc ,drxfpy mcew -

.cwzy` lyàáäì úðåãéðxg`y gqta -

.dzrixføáòùì ïåãéðcwzy` ly k"deiae -

.eilr xfbpàáäì.aexwa eiykr xary k"deia -

oii mpew (`,q sc) mixcp zkqna dpyn oeyl oke

df ycg mreh ipi`yelek ycgd lka xeq` -

,aexwa dzr xary g"x `ed ,`adl g"xe

cwzy` `eddl ixwc meyneixw ,"xary"

:"`adl" dinwlc i`dlàðãúéî éðéã éøú-

.xivwl jenqe ,dzrixf mcewùéðéà éæç éë
àìôà àòøæ çìöîãoirxfpy znqeke dhg -

.lyazdl oixdnn oi`y ,oeygxnaíéã÷éì
àôøç òøæéìå,lyazdl zxdnn dxeryd -

glvn `lt`c oeikc .xc`e haya dze` mirxefe

jkitl ,xary gqta oecip daehl dpin rny -

.dipy drixfa rexfl xdniäéðééãéîì éèîã ãòã
.`ad gqta -÷éìñ íéã÷epi`e ,zvw lcbe -

.lwlwzdl aey xdnnïéúéðúî éðú÷ éëå-

.oic xfb` miwxt drax`íãà àéù÷ipzc -

.xn` k"deia dcedi iaxe ,d"xa 'ipznéðú÷ éëå
ïéúéðúî.miwxt drax` -ïéã úìéçúàla` -

mc`c oic xfb`.k"deia -ïðéøîà÷ éëä ïðà-

.ol `iyw ikdøîà àì è"î ïúð éáøëmeyn -

,eiyrna wcea `l` oic df oi` dpiga xaqwc

ipeir dciwt jl iywiz inp dicica jkld

.`ed `nlraéòéøîàå éøéö÷àzkqna yxtn -

ixivw (a,hn sc) mixcpirixn ,mileg -g"z -

.gk iyeyz odyéñåé 'øëoecip mc` :xn`c -

`le zekfl eze` epeciy lltzie ,mei lka

oecip oi` :ixn`c ,opaxk i`c .dzin edeqpwi

d"xa `l`.eilr dqpwp xak ixd -ïîæ çñôäù
àåä äàåáú.ea zpecip d`eazdy onf -éúù

íçìäoixizn ody ,oli`d zexit lr evxi -

mcew mixeka oi`ian oi`y ,mixeka `iadl

."mihg xivw ixeka" (cl zeny) aizkc .zxvrl

`lf` `dc ,dinrhl dcedi iaxc izrny ip`e

mc` lk`y ur (a,r sc) oixcdpqa xn`c o`nk

.dzid dhg oey`xd
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çñôáiab (a,gi sc zekxa) "ezny in" 'ta - d`eazd lraxr ezy` ezhipwdy ciqg

cebxtd ixeg`n ernyy ,ef z` ef oixtqny zegex izy rny d"xac rnyn ,d"x

xfbpd oic mixikfn eid d"xa minya `nye .eze` dwln cxa dpey`x driaxa rxefd lky

.d`eazd lr gqta oic xfbe ,d"xa mipecip lkd xn`c ,dcedi 'xk :inp i` .gqtaòøéàù
(bk xacna) "dxwi ile`" oeyl ,dxwn - ixw da

"ixwa inr eklz m`" enk ,iyew oeyl :inp i`

.(ek `xwie)

ïàîëiaxk irixn`e ixivw` `pci`d opilvn

opilvn `l in ,inp opaxl :z"`e - iqei

xn`c dcedi iax ,cere ?mipyd zkxae "ep`tx"

,k"deia mzgp ely oic xfbe d"xa oecip mc` :`kd

xwal qpkpd (a,ai sc) zayc w"ta xn` `d

enr ileg lre jilr mgxi mewnd xne` dlegd

dlgi `lyc :z"x xne`e !l`xyi`l i`ce -

`txziy la` ,iqei 'xl `l` opilvnopilvn -

elgi iznc ,`nlr ilekc `ail`izn ,xfbp -

e`txzion xcepd" yixa xn`e .xfbp `l -

ixivw :sqei axc jd` (`,hn sc mixcp) "lyeand

irixn ,ynn ixivw -opilvn `zyde .opax -

opax epiid irixn`e ,e`txziy ixivw``ly -

mipyd zkxa oilltzny dne .elgiepiid -

minyb ewqt m`y (a,fi sc) oiwxta onwlck

oihren:l"i cere .opnfa mewnd mcixeiy -

onwlck ,rxwp mpic xfbc ,ip`y miaxc dltzc

dcedi 'xc zayc `idde (my)ayil yi inp -

dicda ilvn dedc ,miaxl `incc ,`peeb i`dk

.mileg lk lr

øôåùásc onwl) c"a ede`x wxta - li` ly

lya s` xiykn iqei iaxc opz (`,ek

lya oirwezc dcedi iaxk ol `niiw la` ,dxt

.(a,ek sc) `xnba mzd opiwqtck ,mitetk mili`
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äðùîBòä íé÷øt äòaøàaìò çñôa :ïBcéð íì §©§¨¨§¨¦¨¨¦§¤©©
,äàeázäò úøöòaìéàä úBøétì,ïäðMä Làøa ©§¨©£¤¤©¥¨¦¨§Ÿ©¨¨

kìBò éàaìïéøáBò íìøîàpL ,ïBøî éðák åéðô ¨¨¥¨§¦§¨¨¦§¥¨¤¤¡©
ãçé øöBiä"ìà ïéánä íaìkìâçáe ,"íäéNòî ©¥©©¦¨©¥¦¤¨©£¥¤§©

ò ïéðBcéðì.íénäàøîâéà ?äàeáú éäìàä àîé ¦¦©©©¦¥§¨¦¥¨¨
àîéé÷c äàeáú¯kìò eãòc é÷útøä éðäìúîéà d §¨§©§¨¨¨¥©§©§¥©££¨¥©

?ïecúéà¯.àòøcæîc äàeáz :àìàìãçc àøîéî ¦§¤¨§¨§¦§©§¨§¥§¨§©
da òøéàL äàeáz :àéðúäå ?àðcúî àðécBà éø÷ ¦¨¦§§¨§¨©§¨§¨¤¥©¨¤¦

úéðBcéð çñtä íãB÷ ñðBàì,øáòLìçñtä øçà¯ ¤¤©¤©¦¥§¤¨©§©¥©¤©
úéðBcéðìíãB÷ ñðBà Bà éø÷ Ba òøéàL íãà .àaä ¦¥§©¨¨¨¤¥©¤¦¤¤

íéøetkä íBé¯ïBcéðì,øáòLìíéøetkä íBé øçà ©¦¦¦§¤¨©§©©©¦¦
¯ïBcéðì!àaä¯éðéã éøz dpéî òîL :àáø øîà ¦§©¨£©¨¨§©¦¨§¥¦¥

ä :ééaà øîà .àðcúîìöîc Lðéà éæç ék ,Ckìàòøæ ç ¦§§¨£©©©¥¦§¨¦¨¥¡¨§©§©©§¨
ôàìà¯ìtøç òøæéìå íéã÷ééèîc ãòc ,àìdéðéécî ©§¨¦§¦§¦§©©©§¨§©§¨¥§¦©§¥

¯ñ íéc÷ì?ïéúéðúî épî .÷éìå ,øéàî éaø àìéaø à ©¥¨¥©¦©§¦¦¨©¦¥¦§¨©¦
å ,äãeäéìå ,éñBé éaø àì" :àéðúc .ïúð éaø àkäì §¨§¨©¦¥§¨©¦¨¨§©§¨©Ÿ

äðMä Làøa íéðBcéðíBéa ízçð íäìL ïéc øæâe , ¦¦§Ÿ©¨¨§©¦¤¨¤¤§¨§
kä :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,íéøetkäì ©¦¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©Ÿ

k ízçð íäìL ïéc øæâe äðMä Làøa ïéðBcéðìãçà ¦¦§Ÿ©¨¨§©¦¤¨¤¤§¨¨¤¨
ò çñôa ;Bpîæa ãçàåìò úøöòa ,äàeázäìúBøét §¤¨¦§©§¤©©©§¨©£¤¤©¥

éàäìò ïéðBcéð âça ,ïìLàøa ïBcéð íãàå ,íénä ¨¦¨§©¦¦©©©¦§¨¨¦§Ÿ
éñBé éaø .íéøetkä íBéa ízçð BìL ïéc øæâe äðMä©¨¨§©¦¤¤§¨§©¦¦©¦¥

ëa ïBcéð íãà :øîBàìepã÷ôzå" øîàpL ,íBéìëa ïBcéð íãà :øîBà ïúð éaø ."íéø÷áì ¥¨¨¦§¨¤¤¡©©¦§§¤¦§¨¦©¦¨¨¥¨¨¦§¨
" øîàpL ,äòLìàîéú éëå ."epðçáz íéòâøìBòìøæbà ïéúéðúî éðú÷ éëå ,àéä äãeäé éaø í ¨¨¤¡¤©¦§¨¦¦§¨¤§¦¥¨§¨©¦§¨¦§¦¨¨¥©§¦¦©§©
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c énwî :àîéàìïàîk ?éòéønàå éøéöwà àðcéàä ïðéìöî ïàîk :óñBé éaø øîà .óà ïBøç LBôé¯:àîéà úéòaéàå .éñBé éaøk ¥¨¦©¥§¥£©¨©©¦¥§©§©¥©¨¦¨¨©§¦¥§©§¥¥§©§©¦¥§¦¨¥¥¨
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ראש השנה. ארבעה - פרק ראשון דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xew`קע dida cenr fh sc ± ipy wxt`nei
ááøòì éãëzevnd z` oiaagn l`xyi rnyiyk ,oihyi `ly -.eixac oinzzqn -

äúìçúá äùøùoiprk ,dltze mipepgz xacl d"xa oiyx onvr oiyer l`xyiy -

.(gi ilyn) "yx xaci mipepgz" :xn`pyäòù äúåà ìùriyxdl cizr `ed 'it`e -

.onf xg`líù àåä øùàá øîàðùiptl zxyd ik`ln exn` ,dax ziy`xaa epivne -

z` zindl eipa oicizry in ,r"yax :d"awd

diryi) '`py ?x`a el dlrn dz` ,`nva jipa

."min eizd `nv z`xwl 'ebe axra `yn" (`k

migeln ipin milebd z`xwl oi`iven eidy

mdl xn` .mzd `zi`ck ,'eke migetp zecepe

xn` .wicv el exn` ?ryx e` `ed wicv dryd

`l` mlerd z` oc ipi` "my `ed xy`a" :mdl

.ezryaéåèð øé÷,eizeper xikfn eizgz xaere -

jk jezne ?qp el zeyril df ie`x melk :xne`y

.wcap `edäìôú ïåéòåezltz lr jneq -

.eal oiekl un`zne zrnyp `dzyïéã øñåî-

(fh ziy`xa) "jipiae ipia 'd hetyi" :enk

?eci lr exiag ypriy `ed ie`x melk mixne`

'åâå íäøáà àáéå.dze` xaw `ed -äùòî éåðéù
.ezrxn ay -åòâú àì íúìáðáålbxae -

.`ziixaa dinwl lif`e yxtnck ,`xw irzyn

íéøôñ äùìù.zeixad dyrn ly oexkf ixtq -

ïéãä íåéì.miznd eigiyk -íéøåîâ íéòùø-

.zeper maexíééðåðéá.dvgn lr dvgn -
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íéò÷åúåoicner odyk oirixneoeik `niz ike !"siqez la" meyn xarw `d :dniz -

xar `lc ,epnfa `ly dil ded `vi xakc"c"a ede`x" seqa opixn` `d -

dilr xar `lc meyn ,elyn zg` dkxa siqen oi`c mipdk zkxa iab (mye a,gk sc onwl)

`pixg` `xeav dil inxzn eli`c oeik ,dipnif`xeav dil inxzn i` p"d ,edl jxan xcd -

siqez la jiiy oi`c :l"ie !edl rwz xcd -

jxan m` odk oebk .minrt 'a zg` devn ziiyra

alel lhep e` ,envr xeav eze` jxane xfege

zepzn iabe .rweze xfege rwez oke ,lhepe xfege

minrt 'a cg` oxwa ozep m` ,inp xekadf oi` -

.siqez laéãëjexra yxit - ohyd z` aaxrl

:aizke "gvpl zend rla" :'lyexia [`zi`ck]

lw rny ck "lecb xteya rwzi `edd meia dide"

`cg `pnif `xetiyrny cke ,lida `le lida -
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zay zekld - jexr ogley

åäøBzä ãBák éðtî äìeâî BLàø äéäé àì óøèöäì äìBò ïèwäLk28[eh'á ïîéñ ïiò ìBãb ïkL ìëå31ïîéñå §¤©¨¨¤§¦§¨¥Ÿ¦§¤Ÿ§¤¦§¥§©¨§¨¤¥¨©¥¦¨§¦¨
'ç32à"ð÷å33:

ו  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

`zax `zkld
äøåúä ãåáë [åè כיסויים בב' ראשיהם יכסו בתורה הקורא וכן לתורה העולה מפני 29- עליון בגד ילבשו וכן ,

התורה  .30כבוד

zetqede mipeiv
ÓÒ"·עד"ז28) ‰Î ÔÓÈÒ· שהחזירו קודם תפיליו החולץ :

יהפך  אלא תורה הספר בפני יחלוץ לא להיכל תורה הספר
גילוי  משום שהוא הטעם נתבאר ס"י לח ובסימן אחר. לצד

התפילין. חליצת בשעת הראש
או 29) שחרית) בתפלת (לנשואים הטלית נתינת ע"י

ראשם. על מגבעת
חי"ח 30) התוועדויות מנחם תורת וראה חב"ד, מנהג כן

על  הטלית עם להתפלל חסידים נוהגים בכלל :106 עמ'
בברכת  עיטוף (לענין ס"ו קפג סימן ובשוע"ר הראש.
רק  במצנפת יברך לא שמים ירא כל מקום ומכל המזון):
להתעטף  ג"כ נוהגין מדקדקין ויש ראשו על הכובע ישים

העליון. בבגד
השלחן  בערוך התורה קריאת לענין בפרט זה ענין והוזכר
בגד  ילבשו בתורה והקורא לתורה שהעולה ס"ב צא סימן
סי' ובמשנ"ב התורה. בהגבהת וכן התורה כבוד מפני עליון
הראש  לעטוף קורא והבעל לתורה העולה שצריך יא ס"ק יד

בטלית.

חסידות 31) ומדת הראש בגילוי אמות ד' ילך ולא ז: סעיף
בגילוי  כלל לישב ושלא אמות מד' פחות אפי' ילך שלא
דתיהוי  היכי כי ראשם לכסות נכון קטנים ואפי' הראש
ס"ו. במהדו"ב ב בסימן הוא ועד"ז דשמיא. אימתא עלייהו

שם 32) כתב המחבר אמנם זה, מענין נזכר לא בשוע"ר
ילך  שלא שפירשוהו ויש בטלית. ראשו שיכסה ונכון ס"ב:

סק"ג). שם (ט"ז ראש בגילוי
ס"ו:33) שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן

ליכנס  אוסרים ויש ... ובתרמילו במקלו בבהכ"נ ליכנס מותר
מגולה. בראש ... בו

בשוע"ר Ò"‚ועד"ז ‡ˆ ÔÓÈÒ מפיו אזכרה להוציא אסור :
לבית  ליכנס שלא למחות שיש אומרים ויש מגולה בראש
אמות  ד' לילך שלא הוא חסידות ומדת הראש בגילוי הכנסת

הכנסת. בבית שלא אפילו הראש בגילוי
Ê"Ò Â¯ ÔÓÈÒ·Â בסימן שנתבאר כמו הראש בגילוי לברך אין :

צ"א.

•
zay zekld - jexr ogley

Î חיים בעלי מיני על אלא נשמה נטילת משום חייבין אין
רמשים  אבל ונקבה מזכר ונהוין ורבים פרים שהם
כגון  בהן וכיוצא שהבאישו הפירות ומן הגללים מן הנהוין
פטור  ההורגן הקטנית שבתוך וכתולעים בשר של תולעים
ותחשים  באילים אלא נשמה נטילת היתה לא שבמשכן מפני

ונקבה. מזכר ונהוין ורבים פרים שהם וחלזון

אע"פ ומכל  נשמה נטילת משום בו יש הפרעוש מקום
מן  המתהווה שכל לפי ורבה פרה ואינו העפר מן שהווייתו
תחלת  כי ונקבה מזכר ורבה פרה כאלו בו יש חיות העפר
תוצא  אלהים ויאמר כמ"ש העפר מן היתה חיים בעלי בריית
לבנה  אבל הקופצת שחורה היא זו פרעוש ואיזהו וגו' הארץ
מפני  בשבת להורגה ומותר כינה הנקראת היא הרוחשת

הזיעה. מן שהיא

על  שמצאה או בשרו על כינה במוצא אמורים דברים במה
מוללן  מכנים בגדיו המפלה אבל מקרה דרך בגדיו
בידיו  להורגן אסור אבל למים) (אפילו וזורקן באצבעותיו

פרעושים  ג"כ ימצא שמא חוששין בגדיו שמפלה שכיון
ג"כ. ויהרגם

מותר  ראשו במפלה אבל בגדיו במפלה אמורים דברים במה
בראש: מצויין פרעושים שאין מפני בידיו הכנים להרוג

‡Î בהם וכיוצא שועלים מעורות הכנים אדם יקח לא
גוזז  משום בזה ויש העור מן שיער מנתק שהוא משום

הוא: ימות ולא רישיה פסיק לכך מתכוין שאינו ואע"פ

·Î נחשים כגון ודאי וממיתין נושכין שהן ורמש חיה כל
מהמזיקין  בהם כיוצא וכל שוטה וכלב השרפים
אפילו  בשבת להורגם מותר בודאי ממיתין הן שכשנושכין
כי  בהריגתן נפש פיקוח שיש מפני כלל אחריו רצין אינן
את  דוחה נפשות ספק וכל מישראל אדם שום ימיתו שמא
להאומרים  אף תורה של גמורה במלאכה אפילו השבת
מן  עליה חייבים לגופה צריכה שאינה מלאכה שאפילו

התורה.
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אלא  בנשיכתן ממיתין אין שבודאי אותן אפילו מזיקין ושאר
במקומות  ועקרבים נחשים כגון בלבד הגוף את שמזיקין
כל  וכן בלבד שמזיקין אלא בנשיכתן לעולם ממיתין שאין
להורגם  מותר אחריו רצים הם שאם אומרים יש בהם כיוצא
אסורה  אינה לגופה צריכה שאינה מלאכה שכל להאומרים
ואינו  גזרו לא הגוף היזק שבמקום לפי סופרים מדברי אלא
אינו  שהפרעוש להרגו שאסור בשרו העוקץ לפרעוש דומה

בלבד. מצערו אלא הגוף מזיק

אסור  העתיד על שחושש אלא אחריו עתה רצין אינן ואם
מותר  אבל במתכוין נעשית שהיא הניכרת הריגה להרגם
אלא  להרוג כדי במתכוין ואפילו בהליכתו תומו לפי לדרסם
כלל  מכוין ואינו תומו לפי לו הולך כאילו עצמו שמראה
אסורה  אינה לגופה צריכה שאינה שמלאכה שכיון להרוג
הגוף  היזק במקום כלל עליה גזרו לא סופרים  מדברי אלא
הצריכו  שבזה אלא בעלמא חשש אלא שם אין אפילו
להראות  דהיינו לשנות דאפשר מה בכל בהריגתן לשנות

מ  אינו כאלו שיש עצמו ורמש חיה מיני ואפילו להרגם כוין
אין  ולפעמים ממיתין הן שלפעמים נפשות ספק בנשיכתן
אבל  אחריו רצין שאינן כל בהריגתן לשנות צריך ממיתין
אסור  בהם וכיוצא נמלים כגון מזיקין שאינן רמשים מיני
רישיה  פסיק שהוא אלא להרגם מתכוין אינו אפילו לדרסם

מצויים. שהם במקומות בהילוכו לדקדק וצריך

חייבים  לגופה צריכה שאינה מלאכה שאפילו ולהאומרים
תומו  לפי ולדרוס אחריו כשרצין להרוג התירו לא עליה
בנשיכתם  שיש ורמש חיה במיני אלא אחריו רצין כשאין
אסור  בנשיכתו לעולם ממית שאינו דבר אבל נפשות ספק
שבת  מחללים שאין אחריו רץ ואפילו לדרסו אפילו

הגוף. היזק בשביל תורה של גמורה במלאכה

לו  יש נפש בעל כל מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
דהיינו  שאפשר במקום תורה של באיסור עצמו על להחמיר
ממנו  להשמר לו אפשר אם ידרסנו אל אחריו רץ אין אם

ממנו: שישמרו לאחרים ולהזהיר

‚Î שקורין) השממית בשבת שהורגין האנשים אותן
שיש  ואף מזקת אינה שהרי בידם למחות צריך שפי"ן)
מצוי  שאינו דבר מקום מכל המאכל לתוך שתפול לחוש
היא  מאלף אחת וגם המאכלים לכסות אפשר וגם הוא
אלא  התירו לא סכנה חשש בה היה אם וגם במאכל מסוכנת

תומו: לפי לדרוס

„Î שמגדל מי כגון אדם של ברשותו הגדילים ועוף חיה
ויונים  ותרנגולים אווזים או בחצירו או בביתו צביים
יוני  הצד אבל הן ועומדין ניצודין שהרי פטור בשבת הצדן
בא  שכשאדם הן צידה שמחוסרין חייב עלייה ויוני שובך
שאין  מה מקיניהן ולברוח להשמט עשוין הן מקיניהן ליטלן
נוח  בערב לכלובן באין שכשהן בבית הגדילים עופות כן
ולפיכך  ולברוח להשמט עשויין אינן שאז מפני שם לתופסן
כיון  צידה מחוסרים נקראים אינן לכלובן חוץ כשהן אף
סופרים  מדברי מקום ומכל מאליהן לכלובן יבואו שלערב
שנוח  למקום שיכנסו עד אחריהן לרדוף דהיינו לצודן אסור
משום  צידה איסור בלא אסור ביד לטלטלן אבל שם לתופסן

מוקצה.

שאם  כך כל גדול בית או בחצר כשהן אמורים דברים במה
לבקש  דהיינו מצודה צריכים היו אדם בני בין גדלו לא
כגון  צידה מחוסרים נקראים והיו שם לתפסם תחבולות
במרוצה  שם לתפסו יכול שאינו כך כל גדול בית שהוא
כל  גדול שאינו לחדר שיכנסו עד אחריהם שם ורודף אחת
כל  גדול שאינו בבית הם אם אבל בפניהם הדלת ונועל כך
כך  כל גדול בבית הן אפילו או הן ועומדין ניצודין כך
לבית  שיכנסו עד אותם ודוחה הרבים ברשות הן ואפילו

ומותר: כלל צידה כאן אין כך כל גדול אחר

‰Î של ברשותו הגדילים בהמות אבל ועוף בחיה זה וכל
הרבים. מרשות אפילו לצודן מותר אדם

שנתבאר. דרך על אלא לצודו ואסור חיה כשאר דינו וחתול

ואין  שמרדה פרה אפילו מרדו אם אבל מרדו בשלא זה וכל
הצד  כמו חייב בשבת הצדן שמרדו ועוף חיה לומר צריך
לערב: לכלובן יבואו לא ג"כ הללו שהרי הבר ועופות חיות

כֿכה  סעיפים בשבת והמותרת האסורה צידה שטז סימן ב חלק

היו ‡ במשכן שכן מלאכות מאבות הן והמתיר הקושר
רשתות  שכל ברשתותיהן ומתירין קושרין חלזון צידי
שצריך  ופעמים קיימא קשרי והן קשרים קשרים עשויות
וקושר  מכאן ומתיר זו על ולהוסיף זו מרשת חוטין ליטול

מכאן.

העומד  קיימא של קשר על אלא חייב אינו התורה ומן
זמן  כל כן שישאר דעת על שקושרו דהיינו לעולם להתקיים
להתירו  לו יצטרך שלא זמן וכל קיים להיות לו שאפשר
ויתירנו  קרוב בזמן להתירו לו שיצטרך שאפשר ואע"פ
יתירנו  מתי בדעתו זמן קוצב אינו וכשקושרו הואיל אעפ"כ
קיימא  של קשר נקרא זה הרי לעולם כן שישאר ואפשר
איזה  בדעתו קוצב אם אבל התרתו ועל קשירתו על וחייבים
זה  אין מאד ארוך זמן הוא אפילו בודאי יתירנו שאז זמן
התרתו  על בין קשירתו על בין ופטור התורה מן קיימא של
ועומד  הואיל קיימא של ג"כ זה נקרא סופרים מדברי אבל
אם  אבל להתירו בין לקשרו בין ואסור זמן איזה להתקיים
קשרים  כגון ביומו להתירו אלא כלל להתקיים עומד אינו
קושרן  שחרית שכשלובשן ומנעלים שבמלבושים

בשבת. ולהתירן לקשרן מותר מתירן ערבית וכשפושטן

תלמידי  כגון ביומן להתירן שלא בדעתו הוא אם אבל
ולא  מנעליהן חולצין ואינם בלילות שלומדים חכמים
שחרית  בשבת לקשרם אסורים בלילה מלבושיהן פושטים
בשבת  להתירן אסורים וכן ערבית להתירן שלא בדעתם אם
שלא  בדעתם היה החול מימות באחד אותן כשקשרו אם
כלום  בדעתם אין אם אבל שלאחריו בלילה מיד להתירם
ואף  בשבת לקושרם מותרים סתם קושרים אלא כשקושרין
אינן  זמן איזה לאחר עד בלילה אותן מתירין אינן שאח"כ
הקשירה  ובשעת הואיל קיימא של קשר כך בשביל נקראים
שבת  מוצאי בליל אותן יתירו שלא ודאי הדבר היה לא
מנעליהם  חולצים חכמים התלמידי גם לפעמים שהרי
קשרו  אם בשבת להתירן מותרין וכן ישכבו טרם בלילה
התירו  ולא מרובה זמן השבת לפני קשרו אפילו סתם
בודאי  זמן איזה לקיימן דרכו שלעולם קשרים אבל בינתיים
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åäøBzä ãBák éðtî äìeâî BLàø äéäé àì óøèöäì äìBò ïèwäLk28[eh'á ïîéñ ïiò ìBãb ïkL ìëå31ïîéñå §¤©¨¨¤§¦§¨¥Ÿ¦§¤Ÿ§¤¦§¥§©¨§¨¤¥¨©¥¦¨§¦¨
'ç32à"ð÷å33:

ו  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

`zax `zkld
äøåúä ãåáë [åè כיסויים בב' ראשיהם יכסו בתורה הקורא וכן לתורה העולה מפני 29- עליון בגד ילבשו וכן ,

התורה  .30כבוד

zetqede mipeiv
ÓÒ"·עד"ז28) ‰Î ÔÓÈÒ· שהחזירו קודם תפיליו החולץ :

יהפך  אלא תורה הספר בפני יחלוץ לא להיכל תורה הספר
גילוי  משום שהוא הטעם נתבאר ס"י לח ובסימן אחר. לצד

התפילין. חליצת בשעת הראש
או 29) שחרית) בתפלת (לנשואים הטלית נתינת ע"י

ראשם. על מגבעת
חי"ח 30) התוועדויות מנחם תורת וראה חב"ד, מנהג כן

על  הטלית עם להתפלל חסידים נוהגים בכלל :106 עמ'
בברכת  עיטוף (לענין ס"ו קפג סימן ובשוע"ר הראש.
רק  במצנפת יברך לא שמים ירא כל מקום ומכל המזון):
להתעטף  ג"כ נוהגין מדקדקין ויש ראשו על הכובע ישים

העליון. בבגד
השלחן  בערוך התורה קריאת לענין בפרט זה ענין והוזכר
בגד  ילבשו בתורה והקורא לתורה שהעולה ס"ב צא סימן
סי' ובמשנ"ב התורה. בהגבהת וכן התורה כבוד מפני עליון
הראש  לעטוף קורא והבעל לתורה העולה שצריך יא ס"ק יד

בטלית.

חסידות 31) ומדת הראש בגילוי אמות ד' ילך ולא ז: סעיף
בגילוי  כלל לישב ושלא אמות מד' פחות אפי' ילך שלא
דתיהוי  היכי כי ראשם לכסות נכון קטנים ואפי' הראש
ס"ו. במהדו"ב ב בסימן הוא ועד"ז דשמיא. אימתא עלייהו

שם 32) כתב המחבר אמנם זה, מענין נזכר לא בשוע"ר
ילך  שלא שפירשוהו ויש בטלית. ראשו שיכסה ונכון ס"ב:

סק"ג). שם (ט"ז ראש בגילוי
ס"ו:33) שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן

ליכנס  אוסרים ויש ... ובתרמילו במקלו בבהכ"נ ליכנס מותר
מגולה. בראש ... בו

בשוע"ר Ò"‚ועד"ז ‡ˆ ÔÓÈÒ מפיו אזכרה להוציא אסור :
לבית  ליכנס שלא למחות שיש אומרים ויש מגולה בראש
אמות  ד' לילך שלא הוא חסידות ומדת הראש בגילוי הכנסת

הכנסת. בבית שלא אפילו הראש בגילוי
Ê"Ò Â¯ ÔÓÈÒ·Â בסימן שנתבאר כמו הראש בגילוי לברך אין :

צ"א.

•
zay zekld - jexr ogley

Î חיים בעלי מיני על אלא נשמה נטילת משום חייבין אין
רמשים  אבל ונקבה מזכר ונהוין ורבים פרים שהם
כגון  בהן וכיוצא שהבאישו הפירות ומן הגללים מן הנהוין
פטור  ההורגן הקטנית שבתוך וכתולעים בשר של תולעים
ותחשים  באילים אלא נשמה נטילת היתה לא שבמשכן מפני

ונקבה. מזכר ונהוין ורבים פרים שהם וחלזון

אע"פ ומכל  נשמה נטילת משום בו יש הפרעוש מקום
מן  המתהווה שכל לפי ורבה פרה ואינו העפר מן שהווייתו
תחלת  כי ונקבה מזכר ורבה פרה כאלו בו יש חיות העפר
תוצא  אלהים ויאמר כמ"ש העפר מן היתה חיים בעלי בריית
לבנה  אבל הקופצת שחורה היא זו פרעוש ואיזהו וגו' הארץ
מפני  בשבת להורגה ומותר כינה הנקראת היא הרוחשת

הזיעה. מן שהיא

על  שמצאה או בשרו על כינה במוצא אמורים דברים במה
מוללן  מכנים בגדיו המפלה אבל מקרה דרך בגדיו
בידיו  להורגן אסור אבל למים) (אפילו וזורקן באצבעותיו

פרעושים  ג"כ ימצא שמא חוששין בגדיו שמפלה שכיון
ג"כ. ויהרגם

מותר  ראשו במפלה אבל בגדיו במפלה אמורים דברים במה
בראש: מצויין פרעושים שאין מפני בידיו הכנים להרוג

‡Î בהם וכיוצא שועלים מעורות הכנים אדם יקח לא
גוזז  משום בזה ויש העור מן שיער מנתק שהוא משום

הוא: ימות ולא רישיה פסיק לכך מתכוין שאינו ואע"פ

·Î נחשים כגון ודאי וממיתין נושכין שהן ורמש חיה כל
מהמזיקין  בהם כיוצא וכל שוטה וכלב השרפים
אפילו  בשבת להורגם מותר בודאי ממיתין הן שכשנושכין
כי  בהריגתן נפש פיקוח שיש מפני כלל אחריו רצין אינן
את  דוחה נפשות ספק וכל מישראל אדם שום ימיתו שמא
להאומרים  אף תורה של גמורה במלאכה אפילו השבת
מן  עליה חייבים לגופה צריכה שאינה מלאכה שאפילו

התורה.
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אלא  בנשיכתן ממיתין אין שבודאי אותן אפילו מזיקין ושאר
במקומות  ועקרבים נחשים כגון בלבד הגוף את שמזיקין
כל  וכן בלבד שמזיקין אלא בנשיכתן לעולם ממיתין שאין
להורגם  מותר אחריו רצים הם שאם אומרים יש בהם כיוצא
אסורה  אינה לגופה צריכה שאינה מלאכה שכל להאומרים
ואינו  גזרו לא הגוף היזק שבמקום לפי סופרים מדברי אלא
אינו  שהפרעוש להרגו שאסור בשרו העוקץ לפרעוש דומה

בלבד. מצערו אלא הגוף מזיק

אסור  העתיד על שחושש אלא אחריו עתה רצין אינן ואם
מותר  אבל במתכוין נעשית שהיא הניכרת הריגה להרגם
אלא  להרוג כדי במתכוין ואפילו בהליכתו תומו לפי לדרסם
כלל  מכוין ואינו תומו לפי לו הולך כאילו עצמו שמראה
אסורה  אינה לגופה צריכה שאינה שמלאכה שכיון להרוג
הגוף  היזק במקום כלל עליה גזרו לא סופרים  מדברי אלא
הצריכו  שבזה אלא בעלמא חשש אלא שם אין אפילו
להראות  דהיינו לשנות דאפשר מה בכל בהריגתן לשנות

מ  אינו כאלו שיש עצמו ורמש חיה מיני ואפילו להרגם כוין
אין  ולפעמים ממיתין הן שלפעמים נפשות ספק בנשיכתן
אבל  אחריו רצין שאינן כל בהריגתן לשנות צריך ממיתין
אסור  בהם וכיוצא נמלים כגון מזיקין שאינן רמשים מיני
רישיה  פסיק שהוא אלא להרגם מתכוין אינו אפילו לדרסם

מצויים. שהם במקומות בהילוכו לדקדק וצריך

חייבים  לגופה צריכה שאינה מלאכה שאפילו ולהאומרים
תומו  לפי ולדרוס אחריו כשרצין להרוג התירו לא עליה
בנשיכתם  שיש ורמש חיה במיני אלא אחריו רצין כשאין
אסור  בנשיכתו לעולם ממית שאינו דבר אבל נפשות ספק
שבת  מחללים שאין אחריו רץ ואפילו לדרסו אפילו

הגוף. היזק בשביל תורה של גמורה במלאכה

לו  יש נפש בעל כל מקום ומכל הראשונה כסברא והעיקר
דהיינו  שאפשר במקום תורה של באיסור עצמו על להחמיר
ממנו  להשמר לו אפשר אם ידרסנו אל אחריו רץ אין אם

ממנו: שישמרו לאחרים ולהזהיר

‚Î שקורין) השממית בשבת שהורגין האנשים אותן
שיש  ואף מזקת אינה שהרי בידם למחות צריך שפי"ן)
מצוי  שאינו דבר מקום מכל המאכל לתוך שתפול לחוש
היא  מאלף אחת וגם המאכלים לכסות אפשר וגם הוא
אלא  התירו לא סכנה חשש בה היה אם וגם במאכל מסוכנת

תומו: לפי לדרוס

„Î שמגדל מי כגון אדם של ברשותו הגדילים ועוף חיה
ויונים  ותרנגולים אווזים או בחצירו או בביתו צביים
יוני  הצד אבל הן ועומדין ניצודין שהרי פטור בשבת הצדן
בא  שכשאדם הן צידה שמחוסרין חייב עלייה ויוני שובך
שאין  מה מקיניהן ולברוח להשמט עשוין הן מקיניהן ליטלן
נוח  בערב לכלובן באין שכשהן בבית הגדילים עופות כן
ולפיכך  ולברוח להשמט עשויין אינן שאז מפני שם לתופסן
כיון  צידה מחוסרים נקראים אינן לכלובן חוץ כשהן אף
סופרים  מדברי מקום ומכל מאליהן לכלובן יבואו שלערב
שנוח  למקום שיכנסו עד אחריהן לרדוף דהיינו לצודן אסור
משום  צידה איסור בלא אסור ביד לטלטלן אבל שם לתופסן

מוקצה.

שאם  כך כל גדול בית או בחצר כשהן אמורים דברים במה
לבקש  דהיינו מצודה צריכים היו אדם בני בין גדלו לא
כגון  צידה מחוסרים נקראים והיו שם לתפסם תחבולות
במרוצה  שם לתפסו יכול שאינו כך כל גדול בית שהוא
כל  גדול שאינו לחדר שיכנסו עד אחריהם שם ורודף אחת
כל  גדול שאינו בבית הם אם אבל בפניהם הדלת ונועל כך
כך  כל גדול בבית הן אפילו או הן ועומדין ניצודין כך
לבית  שיכנסו עד אותם ודוחה הרבים ברשות הן ואפילו

ומותר: כלל צידה כאן אין כך כל גדול אחר

‰Î של ברשותו הגדילים בהמות אבל ועוף בחיה זה וכל
הרבים. מרשות אפילו לצודן מותר אדם

שנתבאר. דרך על אלא לצודו ואסור חיה כשאר דינו וחתול

ואין  שמרדה פרה אפילו מרדו אם אבל מרדו בשלא זה וכל
הצד  כמו חייב בשבת הצדן שמרדו ועוף חיה לומר צריך
לערב: לכלובן יבואו לא ג"כ הללו שהרי הבר ועופות חיות

כֿכה  סעיפים בשבת והמותרת האסורה צידה שטז סימן ב חלק

היו ‡ במשכן שכן מלאכות מאבות הן והמתיר הקושר
רשתות  שכל ברשתותיהן ומתירין קושרין חלזון צידי
שצריך  ופעמים קיימא קשרי והן קשרים קשרים עשויות
וקושר  מכאן ומתיר זו על ולהוסיף זו מרשת חוטין ליטול

מכאן.

העומד  קיימא של קשר על אלא חייב אינו התורה ומן
זמן  כל כן שישאר דעת על שקושרו דהיינו לעולם להתקיים
להתירו  לו יצטרך שלא זמן וכל קיים להיות לו שאפשר
ויתירנו  קרוב בזמן להתירו לו שיצטרך שאפשר ואע"פ
יתירנו  מתי בדעתו זמן קוצב אינו וכשקושרו הואיל אעפ"כ
קיימא  של קשר נקרא זה הרי לעולם כן שישאר ואפשר
איזה  בדעתו קוצב אם אבל התרתו ועל קשירתו על וחייבים
זה  אין מאד ארוך זמן הוא אפילו בודאי יתירנו שאז זמן
התרתו  על בין קשירתו על בין ופטור התורה מן קיימא של
ועומד  הואיל קיימא של ג"כ זה נקרא סופרים מדברי אבל
אם  אבל להתירו בין לקשרו בין ואסור זמן איזה להתקיים
קשרים  כגון ביומו להתירו אלא כלל להתקיים עומד אינו
קושרן  שחרית שכשלובשן ומנעלים שבמלבושים

בשבת. ולהתירן לקשרן מותר מתירן ערבית וכשפושטן

תלמידי  כגון ביומן להתירן שלא בדעתו הוא אם אבל
ולא  מנעליהן חולצין ואינם בלילות שלומדים חכמים
שחרית  בשבת לקשרם אסורים בלילה מלבושיהן פושטים
בשבת  להתירן אסורים וכן ערבית להתירן שלא בדעתם אם
שלא  בדעתם היה החול מימות באחד אותן כשקשרו אם
כלום  בדעתם אין אם אבל שלאחריו בלילה מיד להתירם
ואף  בשבת לקושרם מותרים סתם קושרים אלא כשקושרין
אינן  זמן איזה לאחר עד בלילה אותן מתירין אינן שאח"כ
הקשירה  ובשעת הואיל קיימא של קשר כך בשביל נקראים
שבת  מוצאי בליל אותן יתירו שלא ודאי הדבר היה לא
מנעליהם  חולצים חכמים התלמידי גם לפעמים שהרי
קשרו  אם בשבת להתירן מותרין וכן ישכבו טרם בלילה
התירו  ולא מרובה זמן השבת לפני קשרו אפילו סתם
בודאי  זמן איזה לקיימן דרכו שלעולם קשרים אבל בינתיים
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אפילו  בשבת לקושרן אסור ביומן להתירו לעולם דרכו ואין
להתירם. או בסתם

אינו  ימים ז' להתקיים עומד שאינו קשר שכל אומרים ויש
לקשרו  ומותר סופרים מדברי אפילו קיימא של קשר נקרא

ז'ולהתיר  לקיימן דרכו הפעמים רוב אם ואפילו בשבת ו
תלמיד  כגון ז' בתוך אותו מתיר ג"כ שלפעמים אלא ימים
מלבושיו  פושט ולא מנעליו חולץ אינו הפעמים שרוב חכם
ימים  ז' קשריהם מקיים שנמצא לשבת משבת אם כי
קיימא  של קשר נקראים אינן ז' תוך מתירן ג"כ ולפעמים

עד  להתירן שלא קשירתן בשעת בדעתו יש כן אם אלא
אלא  קיימא של נקראים אינן סתם קושרן אם אבל ז' לאחר
המשיחות  כגון ימים שבעה לקיימם לעולם דרכו כן אם
לעולם  דרכו שאין מי הכתונת של הצואר בית בהן שקושרין
לקשרן  אסור לשבת משבת הכתונת כשמחלף אלא להתירן

בשבת. ולהתירן

כן  אם אלא הראשונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
נכרי: ע"י לעשות להקל יש אזי לכך הרבה צריך

א  סעיף בשבת ועניבה קשירה דין שיז, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: קבלת תוכןתוכןתוכןתוכן פורים; שמחת בענין: שאלות

שבא  מי אשרי מחז"ל ובפורים; תורה במתן התורה

תורה  דביטול החמור והעונש בידו; ותלמודו לכאן

ïéá òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç
.éëãøî êåøáì ïîä øåøà

(להשתכר  "לבסומי" אדם שחייב חז"ל, אמרו
ארור  בין להבחין ידע שלא עד בפורים רש"י) ביין.
היא  פורים ששמחת היינו מרדכי, לברוך המן

מוגבלת. בלתי שמחה

äìåãâ íéøåô úçîù äî éðôî ïéáäì êéøöå
íéñéð íäá äùòðù ,áåè íåé úçîùî äáøä
úåòåáùáå óåñ íé úòéø÷ çñôá åîë åðéúåáàì

.'åë äøåú ïúî
פורים  שמחת גדולה מדוע להבין צריך
דאע"פ  מוגבלת, שמחה שהיא יו"ט משמחת
זה  כל ועם מדאורייתא בשמחה בהו "דחייבים
שמחת  גבי הרמב"ם וכמ"ש כ"כ, לבסומי אין ודאי
טובים  ימים בשאר והלא כו'", ביין ימשך לא יו"ט
כמו  הטבע, מן שלמעלה נסים לישראל אירעו
"באותות  בפסח סוף ים וקריעת מצרים יציאת
בתורה", כמפורש מאד ונוראים גדולים ומופתים
סיני  הר על ה' וירד "דכתיב בשבועות, תורה מתן
ואילו  דיבר". בפנים פנים כו' וברקים בקולות כו'

הטבע. בדרכי מלובש הנס הי' בפורים 

íéøåñàù øúåé íéùåã÷ è"åéä éøä äìòîáå
øæâ éëãøîã íéøåôá ë"àùî ,äëàìî úééùòá

.åäééìò åìá÷ àìå
אסור  יו"ט הרי המועד, קדושת מבחינת גם
במלאכה  מותר פורים משא"כ מלאכה בעשיית

איסור  ישראל על גזר שמרדכי רז"ל כמאמר
לענין  מדוע וא"כ עליהם. קבלו ולא מלאכה

יו"ט. משמחת פורים שמחת גדולה שמחה,

øùà úà íéãåäéä ìá÷å ïéðò íéã÷äá ïáåéå
ïúî úòùá åðééä åìçä ùåøéôã ,úåùòì åìçä

.äøåú
שבפורים, המיוחדת המעלה את להבין כדי
יש  המועדים, מכל פורים שמחת גדולה שבגללה
אשר  את היהודים וקבל הכתוב פירוש להקדים
שכבר  ענין עצמם על קבלו שבנ"י לעשות, החלו

על  דקאי לומר דיש בעבר, לעשות מתן התחילו
תורה. מתן של כגמר נחשב שפורים תורה,

,íéãåäéä ìá÷å åîé÷ ÷åñô ìò ì"æø øîàîëå
äøåú ïúî úòùá éë ,øáë åìá÷ù äî åîéé÷
àáø àòãåî ïàëîå ,'åë úéâéâë øä íäéìò äôë
ùåøåùçà éîéá äåìá÷å øãäã àìà àúééøåàì

.'åë
"קיימו  הפסוק את חז"ל דפירשו הא וע"ד
כבר", שקבלו מה "קיימו - היהודים" וקבלו
אונס, מתוך התורה קבלת היתה תורה מתן דבשעת
ואמר  כגיגית ההר את עליהם הקב"ה ש"כפה מפני
שם  לאו ואם מוטב התורה מקבלים אתם אם להם
לאורייתא  רבה מודעא מכאן . . קבורתכם תהא
שקבלתם  מה קיימתם לא למה לדין יזמינם (שאם
רש"י).. באונס. שקבלוה תשובה להם יש עליכם

אחשורוש". בימי וקבלוה הדור אעפ"כ

היהודים  "וקבל הכתוב פירוש גם הוא ועד"ז
היתה  שבמ"ת דהיות לעשות", החלו אשר את
ברצון, קבלוה מרדכי בימי ורק אונס מחמת הקבלה

התורה. קבלת כגמר הפורים ימי נחשבו לכן
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íäéìò äôëù äî áùçð äî éðôî ïéáäì êéøöå
.ùåøåùçàã äùòîî ñðåà øúåé 'åë øä

ש"כפה  מה נחשב מה מפני להבין, צריך
אחשורוש, ממעשה אונס יותר כגיגית" הר עליהם
ביקש  המן כי יותר אונס הי' אחשורוש בימי "דהרי
התשובה  גם וא"כ כו'", היהודים כל את להשמיד
היתה  לא אחשורוש בזמן בנ"י של (והקבלה)

הגזירה. מפחד אונס מחמת אלא הטוב מרצונם

.äøåú ïúî ïéðò åäî ïéáäì êéøö äìçúî äðäå
אחשורוש  בימי התורה קבלת מעלת להבין כדי
להבין  יש תורה, מתן בשעת התורה קבלת לגבי

תורה. מתן של ענינו

ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù äî íâå
.åãéá åãåîìúå

ביאור  להקדים יש - תורה מתן של ענינו לבאר
ניתן  (שממנו התורה לימוד בענין רז"ל מאמר
של  ענינו ממילא ובדרך תורה, של מהותה להבין
בידו". ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי תורה): מתן
השכר  לקבל שכדי משמע, בידו" "ותלמודו מלשון
בעולם  תורה למד שהאדם מה מספיק לא עדן בגן
"תלמודו  עם ביחד עדן לגן להכנס צריך אלא הזה,

".בידו 

,ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâî íéâðòúî ïãò ïâá àìä
íäù åãéá åãåîìú à÷åã äéäéù äæá êééù äîå

åëìä.íééîùâ íéðéðòá åùáìúðù ú
מה  הוא עדן דגן השכר ענין הלא מובן, ואינו
(הנקרא  השכינה  מזיו ומתענגת  נהנית  שהנשמה
ומדוע  ב"ה "), סוף אין אור "גילוי הקבלה בלשון
כדי "תלמודו", את  עדן לגן עמו להביא אדם צריך 
התורה  הלכות הן ד"תלמודו" השכינה? מזיו ליהנות 

נתלבשו התורה  הלכות והרי הזה, בעולם  שלמד
תורה  רזי אינם  "תלמודו" כלומר, גשמיים , בענינים 
אלא  אלקות, וידיעת רוחניים בענינים המדברים
שאינם  גשמיים  בענינים העוסקות התורה הלכות
השייכות  ומהי רוחני, עולם  שהוא  עדן  בגן שייכים

השכינה . מזיו  לתענוג התורה הלכות בין 

÷åñòì åì øùôàù éî ìëù ì"æø åøîàù äî íâå
äæá 'ä øáã éë øîàð åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá
øçàîã ,äøåàëì äåîú äæå .ùôðä úøëú úøëä
ç"é àöåé ë"ë äøåúá ÷åñòì åì à"àù éîù
'éäé äîì ë"à ,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá
ë"ë åðåò ìåãâ ÷ñåò åðéàå ÷åñòì åì øùôàä

.'åë úøëú úøëä åéìò øîåì
תורה, ביטול עון של העונש גודל להבין יש גם
בתורה  לעסוק לו שאפשר מי דכל רז"ל שאמרו
תכרת  הכרת בזה ה' דבר כי נאמר עליו עוסק ואינו
לו  אפשר שאי מי דהרי לכאורה, תמוה וזה הנפש,
א' בפרק י"ח יוצא כפשוטו היום כל בתורה לעסוק
דמי  יתכן איך וא"כ ערבית, א' ופרק שחרית
אחד  רגע ומבטל בתורה לעסוק לו שאפשר

כרת. שיתחייב עד כ"כ גדול עוונו יהי' מלימודו

את  עשה שלא מי התורה, מצוות בכל כלומר:
(עכ"פ  י"ח לצאת אותה קיים ורק בהידור המצוה
המצוה, קיום העדר על קשות נענש אינו בדיעבד)
בת"ת, משא"כ מצוה, דהידור הענין לו חסר ורק
כו', שחרית א' בפרק יוצאים ת"ת חובת עצם הרי
כולו  היום כל ללמוד להדר לו שאפשר מי ומדוע
שלא  כמי חמור בעונש אחד רגע ביטול על ייענש

כלל. תורה לומד
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מה ‰Â‰(סה) הוא במרדכי הב' ומדרגה בחי'
דכיא  מירא הוא דרור מר של שתרגומו
יותר  ונשפל כשיורד עצמו זה אבא יסוד בחי' שזהו
בירורים  לברר דבי"ע דנוגה היכלות בחי' עד מטה למטה
משום  שזהו כו' למתיקו מרירו לאהפכא תו"מ ע"י

ממקומו  יוצא ה' הנה נא' וע"ז אתברירו דוקא דבחכמה
ממש  לחוץ הנ"ל הפנימי' אמא מהיכל יוצא אבא שיסוד
עצמה  אמא בכח זה אין (אשר כו' לברר דבי"ע בנגה
שירדה  שבתורה חכמה ענין שרש והיינו במ"א) כמ"ש
בין  להבדיל גשמיים בדברים כ"כ מטה למטה
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קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

אפילו  בשבת לקושרן אסור ביומן להתירו לעולם דרכו ואין
להתירם. או בסתם

אינו  ימים ז' להתקיים עומד שאינו קשר שכל אומרים ויש
לקשרו  ומותר סופרים מדברי אפילו קיימא של קשר נקרא

ז'ולהתיר  לקיימן דרכו הפעמים רוב אם ואפילו בשבת ו
תלמיד  כגון ז' בתוך אותו מתיר ג"כ שלפעמים אלא ימים
מלבושיו  פושט ולא מנעליו חולץ אינו הפעמים שרוב חכם
ימים  ז' קשריהם מקיים שנמצא לשבת משבת אם כי
קיימא  של קשר נקראים אינן ז' תוך מתירן ג"כ ולפעמים

עד  להתירן שלא קשירתן בשעת בדעתו יש כן אם אלא
אלא  קיימא של נקראים אינן סתם קושרן אם אבל ז' לאחר
המשיחות  כגון ימים שבעה לקיימם לעולם דרכו כן אם
לעולם  דרכו שאין מי הכתונת של הצואר בית בהן שקושרין
לקשרן  אסור לשבת משבת הכתונת כשמחלף אלא להתירן

בשבת. ולהתירן

כן  אם אלא הראשונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
נכרי: ע"י לעשות להקל יש אזי לכך הרבה צריך

א  סעיף בשבת ועניבה קשירה דין שיז, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: קבלת תוכןתוכןתוכןתוכן פורים; שמחת בענין: שאלות

שבא  מי אשרי מחז"ל ובפורים; תורה במתן התורה

תורה  דביטול החמור והעונש בידו; ותלמודו לכאן

ïéá òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç
.éëãøî êåøáì ïîä øåøà

(להשתכר  "לבסומי" אדם שחייב חז"ל, אמרו
ארור  בין להבחין ידע שלא עד בפורים רש"י) ביין.
היא  פורים ששמחת היינו מרדכי, לברוך המן

מוגבלת. בלתי שמחה

äìåãâ íéøåô úçîù äî éðôî ïéáäì êéøöå
íéñéð íäá äùòðù ,áåè íåé úçîùî äáøä
úåòåáùáå óåñ íé úòéø÷ çñôá åîë åðéúåáàì

.'åë äøåú ïúî
פורים  שמחת גדולה מדוע להבין צריך
דאע"פ  מוגבלת, שמחה שהיא יו"ט משמחת
זה  כל ועם מדאורייתא בשמחה בהו "דחייבים
שמחת  גבי הרמב"ם וכמ"ש כ"כ, לבסומי אין ודאי
טובים  ימים בשאר והלא כו'", ביין ימשך לא יו"ט
כמו  הטבע, מן שלמעלה נסים לישראל אירעו
"באותות  בפסח סוף ים וקריעת מצרים יציאת
בתורה", כמפורש מאד ונוראים גדולים ומופתים
סיני  הר על ה' וירד "דכתיב בשבועות, תורה מתן
ואילו  דיבר". בפנים פנים כו' וברקים בקולות כו'

הטבע. בדרכי מלובש הנס הי' בפורים 

íéøåñàù øúåé íéùåã÷ è"åéä éøä äìòîáå
øæâ éëãøîã íéøåôá ë"àùî ,äëàìî úééùòá

.åäééìò åìá÷ àìå
אסור  יו"ט הרי המועד, קדושת מבחינת גם
במלאכה  מותר פורים משא"כ מלאכה בעשיית

איסור  ישראל על גזר שמרדכי רז"ל כמאמר
לענין  מדוע וא"כ עליהם. קבלו ולא מלאכה

יו"ט. משמחת פורים שמחת גדולה שמחה,

øùà úà íéãåäéä ìá÷å ïéðò íéã÷äá ïáåéå
ïúî úòùá åðééä åìçä ùåøéôã ,úåùòì åìçä

.äøåú
שבפורים, המיוחדת המעלה את להבין כדי
יש  המועדים, מכל פורים שמחת גדולה שבגללה
אשר  את היהודים וקבל הכתוב פירוש להקדים
שכבר  ענין עצמם על קבלו שבנ"י לעשות, החלו

על  דקאי לומר דיש בעבר, לעשות מתן התחילו
תורה. מתן של כגמר נחשב שפורים תורה,

,íéãåäéä ìá÷å åîé÷ ÷åñô ìò ì"æø øîàîëå
äøåú ïúî úòùá éë ,øáë åìá÷ù äî åîéé÷
àáø àòãåî ïàëîå ,'åë úéâéâë øä íäéìò äôë
ùåøåùçà éîéá äåìá÷å øãäã àìà àúééøåàì

.'åë
"קיימו  הפסוק את חז"ל דפירשו הא וע"ד
כבר", שקבלו מה "קיימו - היהודים" וקבלו
אונס, מתוך התורה קבלת היתה תורה מתן דבשעת
ואמר  כגיגית ההר את עליהם הקב"ה ש"כפה מפני
שם  לאו ואם מוטב התורה מקבלים אתם אם להם
לאורייתא  רבה מודעא מכאן . . קבורתכם תהא
שקבלתם  מה קיימתם לא למה לדין יזמינם (שאם
רש"י).. באונס. שקבלוה תשובה להם יש עליכם

אחשורוש". בימי וקבלוה הדור אעפ"כ

היהודים  "וקבל הכתוב פירוש גם הוא ועד"ז
היתה  שבמ"ת דהיות לעשות", החלו אשר את
ברצון, קבלוה מרדכי בימי ורק אונס מחמת הקבלה

התורה. קבלת כגמר הפורים ימי נחשבו לכן
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íäéìò äôëù äî áùçð äî éðôî ïéáäì êéøöå
.ùåøåùçàã äùòîî ñðåà øúåé 'åë øä

ש"כפה  מה נחשב מה מפני להבין, צריך
אחשורוש, ממעשה אונס יותר כגיגית" הר עליהם
ביקש  המן כי יותר אונס הי' אחשורוש בימי "דהרי
התשובה  גם וא"כ כו'", היהודים כל את להשמיד
היתה  לא אחשורוש בזמן בנ"י של (והקבלה)

הגזירה. מפחד אונס מחמת אלא הטוב מרצונם

.äøåú ïúî ïéðò åäî ïéáäì êéøö äìçúî äðäå
אחשורוש  בימי התורה קבלת מעלת להבין כדי
להבין  יש תורה, מתן בשעת התורה קבלת לגבי

תורה. מתן של ענינו

ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù äî íâå
.åãéá åãåîìúå

ביאור  להקדים יש - תורה מתן של ענינו לבאר
ניתן  (שממנו התורה לימוד בענין רז"ל מאמר
של  ענינו ממילא ובדרך תורה, של מהותה להבין
בידו". ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי תורה): מתן
השכר  לקבל שכדי משמע, בידו" "ותלמודו מלשון
בעולם  תורה למד שהאדם מה מספיק לא עדן בגן
"תלמודו  עם ביחד עדן לגן להכנס צריך אלא הזה,

".בידו 

,ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâî íéâðòúî ïãò ïâá àìä
íäù åãéá åãåîìú à÷åã äéäéù äæá êééù äîå

åëìä.íééîùâ íéðéðòá åùáìúðù ú
מה  הוא עדן דגן השכר ענין הלא מובן, ואינו
(הנקרא  השכינה  מזיו ומתענגת  נהנית  שהנשמה
ומדוע  ב"ה "), סוף אין אור "גילוי הקבלה בלשון
כדי "תלמודו", את  עדן לגן עמו להביא אדם צריך 
התורה  הלכות הן ד"תלמודו" השכינה? מזיו ליהנות 

נתלבשו התורה  הלכות והרי הזה, בעולם  שלמד
תורה  רזי אינם  "תלמודו" כלומר, גשמיים , בענינים 
אלא  אלקות, וידיעת רוחניים בענינים המדברים
שאינם  גשמיים  בענינים העוסקות התורה הלכות
השייכות  ומהי רוחני, עולם  שהוא  עדן  בגן שייכים

השכינה . מזיו  לתענוג התורה הלכות בין 

÷åñòì åì øùôàù éî ìëù ì"æø åøîàù äî íâå
äæá 'ä øáã éë øîàð åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá
øçàîã ,äøåàëì äåîú äæå .ùôðä úøëú úøëä
ç"é àöåé ë"ë äøåúá ÷åñòì åì à"àù éîù
'éäé äîì ë"à ,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá
ë"ë åðåò ìåãâ ÷ñåò åðéàå ÷åñòì åì øùôàä

.'åë úøëú úøëä åéìò øîåì
תורה, ביטול עון של העונש גודל להבין יש גם
בתורה  לעסוק לו שאפשר מי דכל רז"ל שאמרו
תכרת  הכרת בזה ה' דבר כי נאמר עליו עוסק ואינו
לו  אפשר שאי מי דהרי לכאורה, תמוה וזה הנפש,
א' בפרק י"ח יוצא כפשוטו היום כל בתורה לעסוק
דמי  יתכן איך וא"כ ערבית, א' ופרק שחרית
אחד  רגע ומבטל בתורה לעסוק לו שאפשר

כרת. שיתחייב עד כ"כ גדול עוונו יהי' מלימודו

את  עשה שלא מי התורה, מצוות בכל כלומר:
(עכ"פ  י"ח לצאת אותה קיים ורק בהידור המצוה
המצוה, קיום העדר על קשות נענש אינו בדיעבד)
בת"ת, משא"כ מצוה, דהידור הענין לו חסר ורק
כו', שחרית א' בפרק יוצאים ת"ת חובת עצם הרי
כולו  היום כל ללמוד להדר לו שאפשר מי ומדוע
שלא  כמי חמור בעונש אחד רגע ביטול על ייענש

כלל. תורה לומד
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ענין  עיקר שזהו כו' פסול כשר כו' לטהור טמא
כי  דכיא מירא שנק' וזהו כידוע דעשיה דנגה הברורים
ומשום  כידוע בלה"ק טהור של תרגום הוא דכיא
ניצוצות  לרפ"ח ולהעלות לטהר אתברירו שבחכמ'
דכיא  נק' ע"כ כו' ס"ג שבבחי' השבירה ע"י שנפלו
בדכיין  שמתלבש לפי מרירות ל' דכיא מירא שנק' ומה
הטומאה  מגדר כשיוצא אלא טהור שאין ומסאבין
שעליהם  דמסאבותא כתרין בחי' המה והמסאבין כידוע
בתכלית  הקשות גבורות בחי' למו מרורות אשכלות או'
ומירא  דרור דמר המור בשמן חדשים ששה וזהו כו'
דוקא  דנוגה בירורים לברר למט' שמתלבש הנ"ל דכיא
לברר  בח"ת שנמשך ח"ע תרונה בחוץ חכמות וכמ"ש
כח  בחי' שבאמת לפי במ"א (וכמ"ש כו' בחוץ בירורים
לבחי' לברר למטה אמא בהיכל ממקומו ח"ע ירידת

מבחי' גם מעלה למעלה ה"ז דכיא מירא שנק' נוגה
והכח  היכולת זה כי דרור מר שנק' למעלה אבא יסוד
כו' לנהורא חשוכא ולהפוך ולברר כ"כ למטה לירד
עלאה  חכמ' של מגופה יותר עליון ממקום בהכרח הוא
במ"א  וכמ"ש עדיין באצי' במקומה שהיא כמו
אור  תוס' בחי' עושה דחכמה המברר שכח באריכות
איזה  לתקן לו עמדה שחכמתו מי כמשל עצמה בחכמה

שיוכל  או שנתקלקל שנפל דבר והטעו' המעוות לתקן
של  ומקור מכח בא זה כו' מזונו טרף שימציא או
מי  אשרי בג"ע מכריזין וע"כ וד"ל כו' העצמית חכמתו
שהלך  ההלכות שהן בידו ותלמודו לג"ע לכאן שבא
כו' למטה לברר אמא היכל בפנימית ממקומו ה' ויצא
מזיו  יותר בכחו להשיג בנשמתו אור יתוסף זה שבעבור

וד"ל: כו' השכינה
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הלל] לר' שהוסיף [ההוספה
ÔÈÚ·,וכ"ת כ"ע בחי' ב' שזהו הכבוד, מלך בחי' ב'

ומלך  מכ"ע, מל' כ"ת בחי' הוא הא' וכבוד
מלך  וכמו"כ ז"א, בחי' הכבוד על מלך פי' הכבוד
מלך  פי' הכבוד ומלך נ"ח ל"ב כ"ע דכבוד הב' הכבוד

עתיק. בחי' הכבוד על
ÔÈÚ·Â לבד בתפלה די אינו למה לו הקשו אחזתיו,

ואמר  שלמעלה. הרצון לבחי' ג"כ שמגיעין
הי' ולמה ועמך, אני ונפלינו משה שבקש כענין שזהו

במי  אלא שורה אוא"ס אין בלא"ה הלא לבקש צריך
י"ג  למדריגת אז שהגיע לפי הענין אך אליו, שבטל
כאורה  כחשיכה דשם כו' ועובר עון נושא בחי' מדה"ר
שמבחי' ביקש לכן ההיפוך, בבחי' ג"כ לימשך ויכול
כו', ונפלינו וזהו הביטול בבחי' רק ג"כ יומשך לא זו
למדוד  המדה קו חכ' בחי' שהוא התו' ענין ג"כ וזהו
הביטול  בבחי' רק יומשך שלא התפלה שע"י ההמשכה
בענין  דא"א לזרועות שהלבישו או"א בענין וכמ"ש

וד"ל. משם אלקינו ה' ויוציאנו
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰'בחי שני שיש והיינו רבים ל' הוא מראות ל'
ואספקלריא  המאירה אספקלריא שהם מראות
זכוכי' היינו המאירה אספקלריא פי' מאירה, שאינה
ישר. אור בבחי' מרחוק לראות יכולי' ע"י אשר בהירה
מזיו  ונהנין יושבי' צדיקי' ארז"ל דהנה הוא והענין
ב"ה  מא"ס הארה בחי' הוא הזיו שענין השכינה
מהזיו, הארה איזהו שמשיגי' בג"ע הנשמות ומתענגי'

יש  שבכלל אף ולכן גבול, בלי מא"ס הארה הוא והזיו
ביצי', תחתון וג"ע בבריאה, עליון ג"ע בחי', ב' רק
צדיקי' וכמארז"ל גבול בלי השגות יש בפרטיות אבל
אשר  חיל אל מחיל ילכו שנא' כו' מנוחה להם אין
מספר  אין כי עילוי אחר בעילוי מתעלה נשמתם
וכל  ב"ה. מאא"ס הארה הוא אשר וזיו אור להשגות
שלמעלה  לבחי' מג"ע להתעלות צריכה שהנשמה זמן
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לבטל  בכדי דינור בנהר טבילה מקודם צ"ל הימנו
מאה  צם ר"ז וכענין הקודמות, השגות כל ולשכח
וכמו"כ  כו', בבלי תלמוד דלישכח היכי כי תעניתא

הקודמת השגה כי אין בג"ע ממנה שלמעלה השגה נגד
שהשגות  אחרי נגדה, לגמרי בטילה והיא כלל ערוך
ב"ה, מאוא"ס הארה השגה משיג להיות הוא הנ"ל
השגה  הנה מהאור שמשיג יתירה השגה כל א"כ
נכוה  צדיק כל זה ולבעבור נגדה, בטלה שלמטה
על  החופף השגה מבחי' היינו חבירו, של מחופתו
השגה  אחד לכל ויש אחד השגתן שאין מאחר חבירו
וזהו  עליו. המאיר השכינה מזיו נהנה אשר אחרת
הנשמות  בחי' היינו קדושי' סלה, יהללוך בכ"י וקדושי'
כל  סלה יהללוך הם הנה קדושי' שנק' בג"ע שיושבי'
מתחדשי' תמיד אשר גבול בלי הוא סלה שנא' מקום
ארז"ל  ולכן גבול. בלי הוא אשר ב"ה מאוא"ס השגתם

יסורי  כל שכדאי דאתי לעלמא וליתי דלידייני' מוטב
כלא  כי להיות שבג"ע להשגה שיבוא בכדי גיהנם
אינם  שנה ע' איוב יסורי שגם גיהנם, היסורי כל חשיב
גיהנם  יסורי כל כדאי מ"מ מגיהנם, א' שעה נגד כדאי
העליון, ג"ע לגבי וכ"ש התחתון שבג"ע התענוג נגד
לבוא  בכדי הכל כדאי עליון עדן לגן התחתון מג"ע וכן
כל  מקור מאוא"ס שנמשכו התענוגי' כי להיות לזה,
מה  שאף בחוש שרואי' וכמו גבול, בלי הם התענוגי'
הוא  מוגבלי' שהם גשמי' תענוגי' הכלי' בשבירת שנפל
מספר, לאין תענוגי' מיני כמה יש כי שיעור, אין ג"כ
אף  רוחני' תענוגי' לזה ומקור השורש עאכו"כ א"כ
הוא  בבע"ג לגבי וגבול מא"ס, גבול בלי הוא מגעה"ת
מזיו  שנהנין ההשגה ענין ובכלל כלל, ערוך אין
החיות  התפשטות ועצמיות מהות השגת הוא השכינה

גילוי. בבחי' אלקות
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

åîë õøà íùá úàø÷ð ìàøùé úñðë äðäã ïéðòäå
áåúëù69,'åë 'ä øáã éòîù õøà õøà õøà ירמיהו -

"ארץ". בשם להם וקורא ישראל את מוכיח åîëåהנביא
éàñë íéîùä ìéçúîä øåáéã øåà äøåúá øàáúðù70,

àòøàã àìòá àåäù àøèîåשהוא המטר, כלומר –
לארץ, שנמשך äøåúהשפע éãé ìòù äëùîää àåä

úåîùðá úåøåà úôñåú êùîð äæ éãé ìòù úååöîå
,'åë ìàøùé אור יורד כך לארץ, יורד שהגשם כפי  -

והמצוות. התורה  ידי  על ישראל לכנסת עליון ושפע
ììë êøãáåיורד זה äèîìשפע äîùðä úãéøéá àåä

.'åë øåàä úðéçáì íéòéâî äèîì úååöîå äøåú éãé ìòù
àéä äøåäè éá úúðù äîùð äðäã71רק היא עצמה מצד

,('åë äáùçîá äìò ìàøùé ïéðò àåä) íéìëä úðéçá

הנפש , של לבד לבוש  היא äøåúäשהמחשבה éãé ìòå
àáàúùàì íéàá àëôäúàå àéôëúà úðéçáá úååöîå

àëìîã àôåâá(המלך של בגופו  ולהיכלל (להישאב
,'åë úåøåàä úðéçá åðééä

åäæåברובע השני òáøàהפירוש  ïåùì òáåøהעולם כנגד
אצילות, – ïäהרביעי  äéùò äøéöé äàéøá úåîìåò 'âã

åéúéùòכנגד óà áéúë äéùòáã äùòîå øåáéã äáùçî72

בין  להפריד כפולה, היא "אף" המילה דמשמעות –
עולם את לרבות  וגם העשיה, לעולם היצירה עולם

נ"ע:73האצילות הרבי  ובלשון  .'åë ïéðòä ÷éñôäì כמו
מהמחשבה אחר לענין מעבר כבר זה ש 'מעשה'

úåìéöàäוהדיבור  úðéçá úéòéáø äðéçá äáøî óàå ,
.ìàøùé òáåø úà øôñîå åäæå ,'åë úåøåàä úðéçá åäæù
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ג):70). א, (בראשית שם לשונו zqpkוזה ux` e`xwp dylye
ux` ux` .cg` `xwna oifnxp oleke zevne t"ray dxeze l`xyi

.'d xac irny ux`
נשמה".71). "אלקי ברכת נוסח
ז):72). מג, (ישעיה בפסוק שהוא inyaכפי `xwpd lk"

."eiziyr s` eizxvi eiz`xa iceakle
תשי"ד:73). משפטים ש"פ שיחת zenlerראה 'c oipra

oezgzd mlerd `ed 'iyrd mlery s`y ,zeciqga x`ean r"ia`

mler `wec ixd ± xzeia oeilrd mlerd `ed zeliv`d mlere ,xzeia
fnexnke ."oteqa ozligz uerp"y oeik ,zeliv`d mlerl jiiy 'iyrd
zenler 'c mifnxp eay ,"eiziyr s` eizxvi eiz`xa" weqta mb
zenler 'b mifnxp "eiziyr"e "eizxvi" ,"eiz`xa" zeaiza ± r"ia`
zaizy ± zeliv`d mler z` daxn (ieaix oeyl) "s`" zaize ,r"ia
zaizl (zekiiyae) jenqa daezk (zeliv`d mlerl zfnexd) "s`"
zekiiyd cvn edfy ,`wec ('iyrd mlerl zfnexd) "eiziyr"

.zeliv`d mlerl 'iyrd mler oia zcgeind



קעז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ענין  עיקר שזהו כו' פסול כשר כו' לטהור טמא
כי  דכיא מירא שנק' וזהו כידוע דעשיה דנגה הברורים
ומשום  כידוע בלה"ק טהור של תרגום הוא דכיא
ניצוצות  לרפ"ח ולהעלות לטהר אתברירו שבחכמ'
דכיא  נק' ע"כ כו' ס"ג שבבחי' השבירה ע"י שנפלו
בדכיין  שמתלבש לפי מרירות ל' דכיא מירא שנק' ומה
הטומאה  מגדר כשיוצא אלא טהור שאין ומסאבין
שעליהם  דמסאבותא כתרין בחי' המה והמסאבין כידוע
בתכלית  הקשות גבורות בחי' למו מרורות אשכלות או'
ומירא  דרור דמר המור בשמן חדשים ששה וזהו כו'
דוקא  דנוגה בירורים לברר למט' שמתלבש הנ"ל דכיא
לברר  בח"ת שנמשך ח"ע תרונה בחוץ חכמות וכמ"ש
כח  בחי' שבאמת לפי במ"א (וכמ"ש כו' בחוץ בירורים
לבחי' לברר למטה אמא בהיכל ממקומו ח"ע ירידת

מבחי' גם מעלה למעלה ה"ז דכיא מירא שנק' נוגה
והכח  היכולת זה כי דרור מר שנק' למעלה אבא יסוד
כו' לנהורא חשוכא ולהפוך ולברר כ"כ למטה לירד
עלאה  חכמ' של מגופה יותר עליון ממקום בהכרח הוא
במ"א  וכמ"ש עדיין באצי' במקומה שהיא כמו
אור  תוס' בחי' עושה דחכמה המברר שכח באריכות
איזה  לתקן לו עמדה שחכמתו מי כמשל עצמה בחכמה

שיוכל  או שנתקלקל שנפל דבר והטעו' המעוות לתקן
של  ומקור מכח בא זה כו' מזונו טרף שימציא או
מי  אשרי בג"ע מכריזין וע"כ וד"ל כו' העצמית חכמתו
שהלך  ההלכות שהן בידו ותלמודו לג"ע לכאן שבא
כו' למטה לברר אמא היכל בפנימית ממקומו ה' ויצא
מזיו  יותר בכחו להשיג בנשמתו אור יתוסף זה שבעבור

וד"ל: כו' השכינה
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הלל] לר' שהוסיף [ההוספה
ÔÈÚ·,וכ"ת כ"ע בחי' ב' שזהו הכבוד, מלך בחי' ב'

ומלך  מכ"ע, מל' כ"ת בחי' הוא הא' וכבוד
מלך  וכמו"כ ז"א, בחי' הכבוד על מלך פי' הכבוד
מלך  פי' הכבוד ומלך נ"ח ל"ב כ"ע דכבוד הב' הכבוד

עתיק. בחי' הכבוד על
ÔÈÚ·Â לבד בתפלה די אינו למה לו הקשו אחזתיו,

ואמר  שלמעלה. הרצון לבחי' ג"כ שמגיעין
הי' ולמה ועמך, אני ונפלינו משה שבקש כענין שזהו

במי  אלא שורה אוא"ס אין בלא"ה הלא לבקש צריך
י"ג  למדריגת אז שהגיע לפי הענין אך אליו, שבטל
כאורה  כחשיכה דשם כו' ועובר עון נושא בחי' מדה"ר
שמבחי' ביקש לכן ההיפוך, בבחי' ג"כ לימשך ויכול
כו', ונפלינו וזהו הביטול בבחי' רק ג"כ יומשך לא זו
למדוד  המדה קו חכ' בחי' שהוא התו' ענין ג"כ וזהו
הביטול  בבחי' רק יומשך שלא התפלה שע"י ההמשכה
בענין  דא"א לזרועות שהלבישו או"א בענין וכמ"ש

וד"ל. משם אלקינו ה' ויוציאנו
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‰‰'בחי שני שיש והיינו רבים ל' הוא מראות ל'
ואספקלריא  המאירה אספקלריא שהם מראות
זכוכי' היינו המאירה אספקלריא פי' מאירה, שאינה
ישר. אור בבחי' מרחוק לראות יכולי' ע"י אשר בהירה
מזיו  ונהנין יושבי' צדיקי' ארז"ל דהנה הוא והענין
ב"ה  מא"ס הארה בחי' הוא הזיו שענין השכינה
מהזיו, הארה איזהו שמשיגי' בג"ע הנשמות ומתענגי'

יש  שבכלל אף ולכן גבול, בלי מא"ס הארה הוא והזיו
ביצי', תחתון וג"ע בבריאה, עליון ג"ע בחי', ב' רק
צדיקי' וכמארז"ל גבול בלי השגות יש בפרטיות אבל
אשר  חיל אל מחיל ילכו שנא' כו' מנוחה להם אין
מספר  אין כי עילוי אחר בעילוי מתעלה נשמתם
וכל  ב"ה. מאא"ס הארה הוא אשר וזיו אור להשגות
שלמעלה  לבחי' מג"ע להתעלות צריכה שהנשמה זמן
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לבטל  בכדי דינור בנהר טבילה מקודם צ"ל הימנו
מאה  צם ר"ז וכענין הקודמות, השגות כל ולשכח
וכמו"כ  כו', בבלי תלמוד דלישכח היכי כי תעניתא

הקודמת השגה כי אין בג"ע ממנה שלמעלה השגה נגד
שהשגות  אחרי נגדה, לגמרי בטילה והיא כלל ערוך
ב"ה, מאוא"ס הארה השגה משיג להיות הוא הנ"ל
השגה  הנה מהאור שמשיג יתירה השגה כל א"כ
נכוה  צדיק כל זה ולבעבור נגדה, בטלה שלמטה
על  החופף השגה מבחי' היינו חבירו, של מחופתו
השגה  אחד לכל ויש אחד השגתן שאין מאחר חבירו
וזהו  עליו. המאיר השכינה מזיו נהנה אשר אחרת
הנשמות  בחי' היינו קדושי' סלה, יהללוך בכ"י וקדושי'
כל  סלה יהללוך הם הנה קדושי' שנק' בג"ע שיושבי'
מתחדשי' תמיד אשר גבול בלי הוא סלה שנא' מקום
ארז"ל  ולכן גבול. בלי הוא אשר ב"ה מאוא"ס השגתם

יסורי  כל שכדאי דאתי לעלמא וליתי דלידייני' מוטב
כלא  כי להיות שבג"ע להשגה שיבוא בכדי גיהנם
אינם  שנה ע' איוב יסורי שגם גיהנם, היסורי כל חשיב
גיהנם  יסורי כל כדאי מ"מ מגיהנם, א' שעה נגד כדאי
העליון, ג"ע לגבי וכ"ש התחתון שבג"ע התענוג נגד
לבוא  בכדי הכל כדאי עליון עדן לגן התחתון מג"ע וכן
כל  מקור מאוא"ס שנמשכו התענוגי' כי להיות לזה,
מה  שאף בחוש שרואי' וכמו גבול, בלי הם התענוגי'
הוא  מוגבלי' שהם גשמי' תענוגי' הכלי' בשבירת שנפל
מספר, לאין תענוגי' מיני כמה יש כי שיעור, אין ג"כ
אף  רוחני' תענוגי' לזה ומקור השורש עאכו"כ א"כ
הוא  בבע"ג לגבי וגבול מא"ס, גבול בלי הוא מגעה"ת
מזיו  שנהנין ההשגה ענין ובכלל כלל, ערוך אין
החיות  התפשטות ועצמיות מהות השגת הוא השכינה

גילוי. בבחי' אלקות
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åîë õøà íùá úàø÷ð ìàøùé úñðë äðäã ïéðòäå
áåúëù69,'åë 'ä øáã éòîù õøà õøà õøà ירמיהו -

"ארץ". בשם להם וקורא ישראל את מוכיח åîëåהנביא
éàñë íéîùä ìéçúîä øåáéã øåà äøåúá øàáúðù70,

àòøàã àìòá àåäù àøèîåשהוא המטר, כלומר –
לארץ, שנמשך äøåúהשפע éãé ìòù äëùîää àåä

úåîùðá úåøåà úôñåú êùîð äæ éãé ìòù úååöîå
,'åë ìàøùé אור יורד כך לארץ, יורד שהגשם כפי  -

והמצוות. התורה  ידי  על ישראל לכנסת עליון ושפע
ììë êøãáåיורד זה äèîìשפע äîùðä úãéøéá àåä

.'åë øåàä úðéçáì íéòéâî äèîì úååöîå äøåú éãé ìòù
àéä äøåäè éá úúðù äîùð äðäã71רק היא עצמה מצד

,('åë äáùçîá äìò ìàøùé ïéðò àåä) íéìëä úðéçá

הנפש , של לבד לבוש  היא äøåúäשהמחשבה éãé ìòå
àáàúùàì íéàá àëôäúàå àéôëúà úðéçáá úååöîå

àëìîã àôåâá(המלך של בגופו  ולהיכלל (להישאב
,'åë úåøåàä úðéçá åðééä

åäæåברובע השני òáøàהפירוש  ïåùì òáåøהעולם כנגד
אצילות, – ïäהרביעי  äéùò äøéöé äàéøá úåîìåò 'âã

åéúéùòכנגד óà áéúë äéùòáã äùòîå øåáéã äáùçî72

בין  להפריד כפולה, היא "אף" המילה דמשמעות –
עולם את לרבות  וגם העשיה, לעולם היצירה עולם

נ"ע:73האצילות הרבי  ובלשון  .'åë ïéðòä ÷éñôäì כמו
מהמחשבה אחר לענין מעבר כבר זה ש 'מעשה'

úåìéöàäוהדיבור  úðéçá úéòéáø äðéçá äáøî óàå ,
.ìàøùé òáåø úà øôñîå åäæå ,'åë úåøåàä úðéçá åäæù
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כט.69). כב, ירמיה

ג):70). א, (בראשית שם לשונו zqpkוזה ux` e`xwp dylye
ux` ux` .cg` `xwna oifnxp oleke zevne t"ray dxeze l`xyi

.'d xac irny ux`
נשמה".71). "אלקי ברכת נוסח
ז):72). מג, (ישעיה בפסוק שהוא inyaכפי `xwpd lk"

."eiziyr s` eizxvi eiz`xa iceakle
תשי"ד:73). משפטים ש"פ שיחת zenlerראה 'c oipra

oezgzd mlerd `ed 'iyrd mlery s`y ,zeciqga x`ean r"ia`

mler `wec ixd ± xzeia oeilrd mlerd `ed zeliv`d mlere ,xzeia
fnexnke ."oteqa ozligz uerp"y oeik ,zeliv`d mlerl jiiy 'iyrd
zenler 'c mifnxp eay ,"eiziyr s` eizxvi eiz`xa" weqta mb
zenler 'b mifnxp "eiziyr"e "eizxvi" ,"eiz`xa" zeaiza ± r"ia`
zaizy ± zeliv`d mler z` daxn (ieaix oeyl) "s`" zaize ,r"ia
zaizl (zekiiyae) jenqa daezk (zeliv`d mlerl zfnexd) "s`"
zekiiyd cvn edfy ,`wec ('iyrd mlerl zfnexd) "eiziyr"

.zeliv`d mlerl 'iyrd mler oia zcgeind
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íå÷îå ïîæá ïä úåöîä äðäãאת לה יש מצוה שכל –
וגם וכו', בסוכות מינים וד' בפסח, מצה  כמו  שלה, הזמן
בבית במזבח דוקא הקרבנות כמו שלה, המקום את

וכו', áåúëùהמקדש  åîëå74õôç ìëì úòå ïîæ ìëì
הם והמקום שהזמן  היא íéîùוהכוונה  éöôç úðéçá íâ

,'åë
ïë ìòåומקום בזמן מוגבל המצוות  קיום שאופן כיון –

øôñî úðéçáá íéàá ïä úåöîä éãé ìòù äëùîää íâ
ïéôðà øéòæã ïéçøà â"éøú úåöî â"éøú ïéðò àåäåשש –

של מהמידות הנובעות  דרכים עשרה ושלש  מאות
המצוות של (הרצון  אנפין, זעיר הנקראות האצילות
בזעיר  הוא שלהם והגילוי  אנפין, אריך בדרגת שרשו

àåä,אנפין) êåøá óåñ ïéà øåàî úåëùîä â"éøú ïäù
äæ øôñîåתרי "גäåöî ìë úåéèøôáå ììë êøãá àåä

,'åë úéìëúå õ÷ ïéàì íéáø íéèøôì ú÷ìçúî כלומר -
עד והמשכה התפשטות יש  המצוות של הגבול מבחינת

קץ. אין 
øôñî úåéäì äæì çëäåהמצוות של גבול בחינת –

øôñî àì úðéçááפרטי כל של קץ אין התחלקות –
â"éøúìהמצוות, ÷ìçúðù íãå÷ äëùîää øå÷îî àåä

,'åëמתוך קץ, אין  להתחלקות אפשרות שישנה  זה  -
שלאותו  בגלל רק הוא מוגבל, הוא  שלכאורה מקום
והגבלה, מדידה אין ששם יותר נעלה שרש יש מקום
שיש קץ אין עד הפרטים בריבוי  בפועל מתבטא והוא

מצוה. בכל
הקבלה: àçøàובלשון ãç ïéðò àåäå(אחת (דרך
éøòùã àúåâìôã(השערות (שלàúìâìâã(להתחלקות

åë',הגולגולת) à"æã ïéçøà â"éøúä ïéèùôúî äðîîù
אנפין, בזעיר כבר שזה הדרכים מתרי "ג  בשונה כלומר:
כפי אחת בדרך הוא  אלו , תרי"ג  כל של המקור  הרי 
השערות, של ההתחלקות מקור - בגולגולת שנמצאת
כיון  גולגולת , בקבלה נקראת שהיא הכתר בדרגת היינו
את מקיפה שהגולגולת כמו  המוחין, מעל הוא שהכתר

המוח.
ììë êøãáåההתחלקות בחינת האלו, הדרגות שתי  –

באופן  הרי (בכתר), מספר  האין ובחינת אנפין) (בזעיר
øåàäכללי  àåäù ìéòì øàáúðù øåàáù úåâéøãî 'á åäæ

øåàäå 'åë úå÷ìçúä úðéçáá àåäù íéìëá àáù åîë
íéìëî äìòîì àåäù åîë,ממקורו שנמשך הקו אור –

בכלי , מהתלבשות למעלה עדיין  éìáאך úðéçáá àåäù
.'åë ïééãò úå÷ìçúäî äìòîì ä"î

"מי הפסוק של במשמעות כיצד השאלה, מתורצת ובזה 
לפרש ניתן  – ישראל" רובע את ומספר יעקב עפר מנה
לפרש וניתן ישראל" רובע  את "מספר הגבלה  שיש זאת
– מנה" "מי  הפסוק לתחילת כהמשך מספר, ללא שזה
וגבול מספר של בחינה שיש  הנ"ל, פי על וההסבר
אורחא " ד"חד בשרש שזה כפי  ויש מצוות), (תרי"ג 

וגבול. מספר אין ששם
íéîéé÷îä íé÷éãö åðééäã ìàøùé úðéçá àåä äæ ìëå
øôñî éìá úðéçááå øôñî úðéçáá ïäù úååöîå äøåú

,'åëמקבילים שהם  האלו, הבחינות ב' את יש בהם -
אך ממקורו שנמשך כפי האור שבאור, הדרגות לשתי
שנמשך כפי והאור בכלים, מהתלבשות למעלה 

בכלים. להתלבש 
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ּברּורים e‡·e¯ז) אפני ב' יׁש ּדהּנה הּוא, ,4הענין ≈ְְְִִִֵֵֵֵָָָ
ׁשהּדבר  ּומתּברר הראׁשֹון מזּדּכ הּמתּברר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ידי  על נעׂשה ׁשהּברּור הּוא והּׁשני מעט, מעט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַמעצמֹו
מּמילא. מתּברר זה ידי ּדעל מּלמעלה, ׁשּמאיר אֹור ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּגּלּוי
הּׂשכל. ּבכח הּנפׁש ּבכחֹות ׁשהּוא ּכמֹו ּבמּוחׁש, זה ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹויּובן
אמנם  וחכמה, ׂשכל ּבֹו ׁשּיׁש הגם ּבהּולדֹו, האדם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּדהּנה
החמרּיים  ּבהענינים רק הּוא וחכמתֹו ׂשכלֹו ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָּכל
ּד"ידע  חּיים ּדבעלי הּנקנה ׂשכל ּדר ועל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהּגׁשמּיים,

ׁשהּׁשֹור  זֹו ּדידיעה ּבעליו", אבּוס וחמֹור קֹונהּו ְֲִִֵֵֶַַָָָׁשֹור
ידיעה  הם ּבעליו את ׁשּמּכיר החמֹור והּכרת קֹונהּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע
הּוא  וכן להּׂשכל, ׁשּמחּוץ ּדבר ידי על הּנקנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּכרה
אנֹוׁשי, ּדׂשכל ׂשכלּיים והּכרֹות ידיעֹות ׁשּיׁשנן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבאדם
מּמעלת  ּדאינם חּיים, ּדבעלי הּנקנה ׂשכל ּכמֹו הּמה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהן
לידע  להבין להׂשּכיל הּוא ּדעּקרֹו הּנבראים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּבחיר
ּבמחֹו יתּפסּו ההם ּדהּׂשכלים העּיּונים, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻּבהּׂשכלים

ּדחכמה  ּבראּיה הּמתאּמתת מּוחׁשית ּובכדי 5ּבתפיסא , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
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דיבור 4) [מאמר] סוף בראשית פרשת אור תורה כן גם ראה
המתחיל  דיבור [מאמר] תורה לקוטי האדם. הן גו' ויאמר המתחיל

ועוד. מועד. באוהל סיני במדבר כו' להבין

תש"ט 5) עמלק ויבוא המתחיל דיבור [מאמר] כן גם ראה
ב. סעיף סב) (קונטרס

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּדרכים  ב' ּפי על הּוא ּכזֹו ׂשכלית למעלה יּגיע ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהאדם
לאט  יזּדּככּו מחֹו ּדכלי זה ידי על הּוא הא' ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹואפנים,
ּומׁשּבח  נעלה לׂשכל קּבּול ּכלי ונעׂשים לזמן מּזמן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻלאט

ּדרּגֹות  ּבֹו יׁש הרי ּבּׂשכל ּדהּנה וׂשכל 6יֹותר, קטן ׂשכל , ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ועם  ּכבד, וׂשכל קל ׂשכל רחב, וׂשכל קצר ׂשכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגדֹול,
מהּותֹו ּכללּות הרי וׂשכל ׂשכל, הּוא ּכּלם ּדכללּות ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֻהיֹות
ורחב  קצר וגדלּות קטנּות ּבמּדת ּבא ּדאינֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָרּוחני,
ּדדבר  ּומׁשקל ּבהּמּדה ׁשהּוא ּכמֹו וכבד, ּדקל ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּובמׁשקל
רּוחני  ּבענין כן לא מּמׁש, ּובמׁשקל ּבמּדה ׁשּבא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּגׁשמי
זה  עם אבל לגמרי, אחר ּבנֹוׂשא הּוא ּומׁשקלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּדמּדתֹו
ענינֹו, לפי ּומׁשקל ּבמּדה ּבא הרּוחני הּׂשכל ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרי

ּדֹומ  ּדאינֹו ּבחכמֹות, חּלּוקים ׁשּיׁש חכמת ּכׁשם ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ּבחכמת  כן ּכמֹו הּנה ּותכּונה, הרפּואה לחכמת ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָהעׂשּיה
ּדיׁשנם  לענין, ענין ּבין והפרׁש הבּדל יׁש הרי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּתֹורה
ּדכח  ענינים ויׁש מקּבלם ׂשכלֹו ּדכח ּבּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹענינים
ללמד  הּמתחיל ּבתינֹוק ּוכמֹו לקּבלם, יּוכל לא ְְְְְְְִִִִַַַַָֹֹׂשכלֹו
החמּור, אל הּקל מן ּדוקא ּבסדר לּמּוד להי ֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּצרי
מחֹו חמר מזּדּכ לֹומד ׁשהּוא לּמּוד ּדבר ּׁשּבכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמה
ׁשּמתּפּתחים  עד יֹותר, חזקים נעׂשים ׂשכלֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּוכלי
ּגדֹול  ׂשכל לקּבל ויכֹול חּוׁשיו ּומתרחבים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכׁשרֹונֹותיו
נעׂשה  הרי יֹותר, מחֹו ּכלי ּׁשּמיּגע מה וכל יֹותר, ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹורחב
ּבלא  ּבטֹוב ּומקּבלם ּביֹותר, עמּקים ׂשכלים לקּבלת ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֻּכלי
ּבלי  ּבעצמֹו ללמד ׁשּיכֹול זה לידי ׁשּבא עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹטעּותים,
ּבמתינּות  ּדרּגא ּבכל לּמּודֹו ּׁשּיהיה מה וכל זּולתֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָעזרת
ּבּה, עֹומד ׁשהּוא מדרגתֹו מעלת לפי ּובעמקּות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָיֹותר
וכן  ּבּה, ׁשּיתעּלה ּבהּדרּגא עמידתֹו ּתהיה חזק יֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנה
מתּון  ּׁשּיהיה מה ּכל הּנה לדרּגא, מּדרּגא ּבהעלּיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּוא
עלּיתֹו ּתהיה יֹותר ּבטֹוב הּנה הראׁשֹונה, ּבהּדרּגא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹותר
הרי  ּבסּלם, העֹולה – מׁשל ּדר ועל הּׁשנּיה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבהּדרּגא
ּתחּלה  יהיה לא אם העליֹונה לּמעלה לעלֹות אפׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי
טֹוב  ּבסדר יהיה ּׁשהּלּוכֹו מה וכל הּתחּתֹונה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמעלה
ּוׁשליׁשית  ׁשנּיה ּכ ואחר הראׁשֹונה ּבּׁשליבה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָּתחּלה
הּיֹותר  להּׁשליבה יּגיע ּבנקל אז הּנה מסּדר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבסדר
מּדרּגא  הּמׂשּכלֹות ידיעת ּבעלּית הּוא ּכן אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻעליֹונה,
לקּבל  מּוכן חמר היֹותֹו עם הּמח ּדחמר ּדוקא, ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלדרּגא
מּוכן  ּכלי הּוא העין ׁשחמר ּכמֹו ּדבר ּבדגמת הּׂשכל, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאת
ּכח  לקּבל מּוכן ּכלי האזן וחמר הראּיה, ּכח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹלקּבל

חמר  ּדֹומה ּדאינֹו לֹומר ּבהכרח מּכלֿמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשמיעה,
ׁשּיׁש ּדמי ּבמּוחׁש רֹואים ּדאנּו ואזן, העין לחמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּמח
מּכלֿמקֹום  ׁשֹומע, אזנים לֹו ׁשּיׁש ּומי רֹואה עינים ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו
חמר  ואם מבין, הּמח חמר לֹו ׁשּיׁש מי ּכל לא ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹהּנה
חמר  ּכמֹו ּדבר ּבדגמת הּׂשכל ּכח לקּבל מּוכן היה ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻהּמח

ּכ הם והאזן הראּיה העין ּכחֹות לקּבל מּוכנים לים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ואנּו ּדבר, מבין אדם ּכל להיֹות צרי היה ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָוהּׁשמיעה,
ּביגיעה  ּבאה הּׂשכל ּדידיעת לפי והּוא ּכן, ּדאינֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָרֹואים

ּבארּכה  אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ידי 7ּדוקא, ועל , ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
זה  ידי על הּנה לדרּגא מּדרּגא ּבמׂשּכלֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻההתעּסקּות
הּׂשכלים. לקּבלת יֹותר ּכלי ׁשּנעׂשה מחֹו חמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמזּדּכ
העּיּונּיים  להּׂשכלים להּגיע אי אפן עֹוד יׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאמנם
ידי  על והּוא מּוחׁשית, ּבתפיסה ּבמחֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֻׁשּיתּפסּו
ׁשאנּו ּוכמֹו ּביֹותר, ּוגבהים נעלים ּבׂשכלים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹההתעּסקּות
ּכ ּבאפן ּפעל ּבר מלּמד ׁשהּוא מי יׁש ּבחּוׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹרֹואים
ׁשל  קּבּול ּכלי ער לפי ּׁשאינֹו מה ּגדֹול ׂשכל ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאׁשר
ּבטֹוב  וידיעתֹו חכמתֹו ּפי על הּוא, הּנה הּקטן, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהּתלמיד
הּנעלה  הּׂשכל הּקטן לּתלמיד ּגם מסּביר ההׁשּפעה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָענין
להיֹות  אמנם היטב, ּומבינֹו ּבטֹוב ׁשּמקּבלֹו עד ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָההּוא
ּכלי  מער למעלה הּוא הרי ּבעצם הּנה ההּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּדהּׂשכל
הּׂשכל  ׁשל ּפעּלתֹו אפן הּנה לכן הּתלמיד, ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻקּבלתֹו
ׁשהּוא  ּכמֹו עּבּוד ּבדר לא הּוא הּמח חמר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַֹֹֹּבהזּדּככּות
חמר  את ׁשּמצחצח צחצּוח, ּבדר אם ּכי הא', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבאפן
ׁשאנּו ּוכמֹו החּוׁשים, ּבפתיחת הּוא ּפעּלתֹו ועּקר ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֻהּמח,
ׁשאינֹו היֹות עם נפלא, ׂשכל ּדׁשמיעת ּבמּוחׁש, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָרֹואים
אם  ּכמֹו וׂשכלֹו מחֹו ּבכלי ּבתפיסא ּבהּׂשגה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹמתקּבל
אבל  ערּכֹו, לפי ּׁשהיא מה הׂשּכלה איזה ׁשֹומע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
ּבאפן  חּוׁשיו מפּתח ּדוקא הּוא הּנה הּזה הּנפלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשכל
מחֹו, ּכלי מזּדּככים ּומּמילא מאליו ּבדר אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכזה
ּבדר הּוא הא' ּדבאפן אּלּו, אפנים ב' ּבין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוההפרׁש
הּמח  ּכלי ּדהכׁשרת למעלה, מּלמּטה ויגיעה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹעבֹודה
ּבדר הּוא הב' ּובאפן הּׂשכל, אֹור ּגּלּוי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹממׁשיכים
נפלא  ׂשכל אֹור ּדגּלּוי למּטה, מּלמעלה ויגיעה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

ּכלי לעׂשֹותֹו מחֹו חמר קּבלה.מצחצח ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹ
.¯ev˜ּבדר ּביגיעה, ּברּורים: אפני ב' לבאר יתחיל ƒְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

למּטה. מּלמעלה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָמּמילא.
הּׂשכל. מּכח ּדגמא ְְִִֵֶַַָָֹֻויביא
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לילה. עשרה אחת שעה

וכמעט  גדולה עיפות הרגשתי בבוקר כשהקיצותי

כשעה  עוד שנחתי ואחר ממטתי, לקום יכולתי שלא
קמתי.

כי  לי ויספר ס.ר. מר בקרני עשרה אחת בשעה
1

2

3

4

5
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íå÷îå ïîæá ïä úåöîä äðäãאת לה יש מצוה שכל –
וגם וכו', בסוכות מינים וד' בפסח, מצה  כמו  שלה, הזמן
בבית במזבח דוקא הקרבנות כמו שלה, המקום את

וכו', áåúëùהמקדש  åîëå74õôç ìëì úòå ïîæ ìëì
הם והמקום שהזמן  היא íéîùוהכוונה  éöôç úðéçá íâ

,'åë
ïë ìòåומקום בזמן מוגבל המצוות  קיום שאופן כיון –

øôñî úðéçáá íéàá ïä úåöîä éãé ìòù äëùîää íâ
ïéôðà øéòæã ïéçøà â"éøú úåöî â"éøú ïéðò àåäåשש –

של מהמידות הנובעות  דרכים עשרה ושלש  מאות
המצוות של (הרצון  אנפין, זעיר הנקראות האצילות
בזעיר  הוא שלהם והגילוי  אנפין, אריך בדרגת שרשו

àåä,אנפין) êåøá óåñ ïéà øåàî úåëùîä â"éøú ïäù
äæ øôñîåתרי "גäåöî ìë úåéèøôáå ììë êøãá àåä

,'åë úéìëúå õ÷ ïéàì íéáø íéèøôì ú÷ìçúî כלומר -
עד והמשכה התפשטות יש  המצוות של הגבול מבחינת

קץ. אין 
øôñî úåéäì äæì çëäåהמצוות של גבול בחינת –

øôñî àì úðéçááפרטי כל של קץ אין התחלקות –
â"éøúìהמצוות, ÷ìçúðù íãå÷ äëùîää øå÷îî àåä

,'åëמתוך קץ, אין  להתחלקות אפשרות שישנה  זה  -
שלאותו  בגלל רק הוא מוגבל, הוא  שלכאורה מקום
והגבלה, מדידה אין ששם יותר נעלה שרש יש מקום
שיש קץ אין עד הפרטים בריבוי  בפועל מתבטא והוא

מצוה. בכל
הקבלה: àçøàובלשון ãç ïéðò àåäå(אחת (דרך
éøòùã àúåâìôã(השערות (שלàúìâìâã(להתחלקות

åë',הגולגולת) à"æã ïéçøà â"éøúä ïéèùôúî äðîîù
אנפין, בזעיר כבר שזה הדרכים מתרי "ג  בשונה כלומר:
כפי אחת בדרך הוא  אלו , תרי"ג  כל של המקור  הרי 
השערות, של ההתחלקות מקור - בגולגולת שנמצאת
כיון  גולגולת , בקבלה נקראת שהיא הכתר בדרגת היינו
את מקיפה שהגולגולת כמו  המוחין, מעל הוא שהכתר

המוח.
ììë êøãáåההתחלקות בחינת האלו, הדרגות שתי  –

באופן  הרי (בכתר), מספר  האין ובחינת אנפין) (בזעיר
øåàäכללי  àåäù ìéòì øàáúðù øåàáù úåâéøãî 'á åäæ

øåàäå 'åë úå÷ìçúä úðéçáá àåäù íéìëá àáù åîë
íéìëî äìòîì àåäù åîë,ממקורו שנמשך הקו אור –

בכלי , מהתלבשות למעלה עדיין  éìáאך úðéçáá àåäù
.'åë ïééãò úå÷ìçúäî äìòîì ä"î

"מי הפסוק של במשמעות כיצד השאלה, מתורצת ובזה 
לפרש ניתן  – ישראל" רובע את ומספר יעקב עפר מנה
לפרש וניתן ישראל" רובע  את "מספר הגבלה  שיש זאת
– מנה" "מי  הפסוק לתחילת כהמשך מספר, ללא שזה
וגבול מספר של בחינה שיש  הנ"ל, פי על וההסבר
אורחא " ד"חד בשרש שזה כפי  ויש מצוות), (תרי"ג 

וגבול. מספר אין ששם
íéîéé÷îä íé÷éãö åðééäã ìàøùé úðéçá àåä äæ ìëå
øôñî éìá úðéçááå øôñî úðéçáá ïäù úååöîå äøåú

,'åëמקבילים שהם  האלו, הבחינות ב' את יש בהם -
אך ממקורו שנמשך כפי האור שבאור, הדרגות לשתי
שנמשך כפי והאור בכלים, מהתלבשות למעלה 

בכלים. להתלבש 
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ּברּורים e‡·e¯ז) אפני ב' יׁש ּדהּנה הּוא, ,4הענין ≈ְְְִִִֵֵֵֵָָָ
ׁשהּדבר  ּומתּברר הראׁשֹון מזּדּכ הּמתּברר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ידי  על נעׂשה ׁשהּברּור הּוא והּׁשני מעט, מעט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַמעצמֹו
מּמילא. מתּברר זה ידי ּדעל מּלמעלה, ׁשּמאיר אֹור ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּגּלּוי
הּׂשכל. ּבכח הּנפׁש ּבכחֹות ׁשהּוא ּכמֹו ּבמּוחׁש, זה ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹויּובן
אמנם  וחכמה, ׂשכל ּבֹו ׁשּיׁש הגם ּבהּולדֹו, האדם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּדהּנה
החמרּיים  ּבהענינים רק הּוא וחכמתֹו ׂשכלֹו ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָּכל
ּד"ידע  חּיים ּדבעלי הּנקנה ׂשכל ּדר ועל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהּגׁשמּיים,

ׁשהּׁשֹור  זֹו ּדידיעה ּבעליו", אבּוס וחמֹור קֹונהּו ְֲִִֵֵֶַַָָָׁשֹור
ידיעה  הם ּבעליו את ׁשּמּכיר החמֹור והּכרת קֹונהּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע
הּוא  וכן להּׂשכל, ׁשּמחּוץ ּדבר ידי על הּנקנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּכרה
אנֹוׁשי, ּדׂשכל ׂשכלּיים והּכרֹות ידיעֹות ׁשּיׁשנן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבאדם
מּמעלת  ּדאינם חּיים, ּדבעלי הּנקנה ׂשכל ּכמֹו הּמה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהן
לידע  להבין להׂשּכיל הּוא ּדעּקרֹו הּנבראים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּבחיר
ּבמחֹו יתּפסּו ההם ּדהּׂשכלים העּיּונים, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻּבהּׂשכלים

ּדחכמה  ּבראּיה הּמתאּמתת מּוחׁשית ּובכדי 5ּבתפיסא , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
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דיבור 4) [מאמר] סוף בראשית פרשת אור תורה כן גם ראה
המתחיל  דיבור [מאמר] תורה לקוטי האדם. הן גו' ויאמר המתחיל

ועוד. מועד. באוהל סיני במדבר כו' להבין

תש"ט 5) עמלק ויבוא המתחיל דיבור [מאמר] כן גם ראה
ב. סעיף סב) (קונטרס

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּדרכים  ב' ּפי על הּוא ּכזֹו ׂשכלית למעלה יּגיע ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהאדם
לאט  יזּדּככּו מחֹו ּדכלי זה ידי על הּוא הא' ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹואפנים,
ּומׁשּבח  נעלה לׂשכל קּבּול ּכלי ונעׂשים לזמן מּזמן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻלאט

ּדרּגֹות  ּבֹו יׁש הרי ּבּׂשכל ּדהּנה וׂשכל 6יֹותר, קטן ׂשכל , ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ועם  ּכבד, וׂשכל קל ׂשכל רחב, וׂשכל קצר ׂשכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּגדֹול,
מהּותֹו ּכללּות הרי וׂשכל ׂשכל, הּוא ּכּלם ּדכללּות ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֻהיֹות
ורחב  קצר וגדלּות קטנּות ּבמּדת ּבא ּדאינֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָרּוחני,
ּדדבר  ּומׁשקל ּבהּמּדה ׁשהּוא ּכמֹו וכבד, ּדקל ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּובמׁשקל
רּוחני  ּבענין כן לא מּמׁש, ּובמׁשקל ּבמּדה ׁשּבא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּגׁשמי
זה  עם אבל לגמרי, אחר ּבנֹוׂשא הּוא ּומׁשקלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּדמּדתֹו
ענינֹו, לפי ּומׁשקל ּבמּדה ּבא הרּוחני הּׂשכל ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרי

ּדֹומ  ּדאינֹו ּבחכמֹות, חּלּוקים ׁשּיׁש חכמת ּכׁשם ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ּבחכמת  כן ּכמֹו הּנה ּותכּונה, הרפּואה לחכמת ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָהעׂשּיה
ּדיׁשנם  לענין, ענין ּבין והפרׁש הבּדל יׁש הרי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּתֹורה
ּדכח  ענינים ויׁש מקּבלם ׂשכלֹו ּדכח ּבּתֹורה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹענינים
ללמד  הּמתחיל ּבתינֹוק ּוכמֹו לקּבלם, יּוכל לא ְְְְְְְִִִִַַַַָֹֹׂשכלֹו
החמּור, אל הּקל מן ּדוקא ּבסדר לּמּוד להי ֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּצרי
מחֹו חמר מזּדּכ לֹומד ׁשהּוא לּמּוד ּדבר ּׁשּבכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמה
ׁשּמתּפּתחים  עד יֹותר, חזקים נעׂשים ׂשכלֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּוכלי
ּגדֹול  ׂשכל לקּבל ויכֹול חּוׁשיו ּומתרחבים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכׁשרֹונֹותיו
נעׂשה  הרי יֹותר, מחֹו ּכלי ּׁשּמיּגע מה וכל יֹותר, ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹורחב
ּבלא  ּבטֹוב ּומקּבלם ּביֹותר, עמּקים ׂשכלים לקּבלת ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֻּכלי
ּבלי  ּבעצמֹו ללמד ׁשּיכֹול זה לידי ׁשּבא עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹטעּותים,
ּבמתינּות  ּדרּגא ּבכל לּמּודֹו ּׁשּיהיה מה וכל זּולתֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָעזרת
ּבּה, עֹומד ׁשהּוא מדרגתֹו מעלת לפי ּובעמקּות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָיֹותר
וכן  ּבּה, ׁשּיתעּלה ּבהּדרּגא עמידתֹו ּתהיה חזק יֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּנה
מתּון  ּׁשּיהיה מה ּכל הּנה לדרּגא, מּדרּגא ּבהעלּיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּוא
עלּיתֹו ּתהיה יֹותר ּבטֹוב הּנה הראׁשֹונה, ּבהּדרּגא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹותר
הרי  ּבסּלם, העֹולה – מׁשל ּדר ועל הּׁשנּיה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבהּדרּגא
ּתחּלה  יהיה לא אם העליֹונה לּמעלה לעלֹות אפׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי
טֹוב  ּבסדר יהיה ּׁשהּלּוכֹו מה וכל הּתחּתֹונה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמעלה
ּוׁשליׁשית  ׁשנּיה ּכ ואחר הראׁשֹונה ּבּׁשליבה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָּתחּלה
הּיֹותר  להּׁשליבה יּגיע ּבנקל אז הּנה מסּדר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבסדר
מּדרּגא  הּמׂשּכלֹות ידיעת ּבעלּית הּוא ּכן אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻעליֹונה,
לקּבל  מּוכן חמר היֹותֹו עם הּמח ּדחמר ּדוקא, ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹלדרּגא
מּוכן  ּכלי הּוא העין ׁשחמר ּכמֹו ּדבר ּבדגמת הּׂשכל, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאת
ּכח  לקּבל מּוכן ּכלי האזן וחמר הראּיה, ּכח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹלקּבל

חמר  ּדֹומה ּדאינֹו לֹומר ּבהכרח מּכלֿמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשמיעה,
ׁשּיׁש ּדמי ּבמּוחׁש רֹואים ּדאנּו ואזן, העין לחמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּמח
מּכלֿמקֹום  ׁשֹומע, אזנים לֹו ׁשּיׁש ּומי רֹואה עינים ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו
חמר  ואם מבין, הּמח חמר לֹו ׁשּיׁש מי ּכל לא ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹהּנה
חמר  ּכמֹו ּדבר ּבדגמת הּׂשכל ּכח לקּבל מּוכן היה ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻהּמח

ּכ הם והאזן הראּיה העין ּכחֹות לקּבל מּוכנים לים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ואנּו ּדבר, מבין אדם ּכל להיֹות צרי היה ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָוהּׁשמיעה,
ּביגיעה  ּבאה הּׂשכל ּדידיעת לפי והּוא ּכן, ּדאינֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָרֹואים

ּבארּכה  אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ידי 7ּדוקא, ועל , ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
זה  ידי על הּנה לדרּגא מּדרּגא ּבמׂשּכלֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻההתעּסקּות
הּׂשכלים. לקּבלת יֹותר ּכלי ׁשּנעׂשה מחֹו חמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמזּדּכ
העּיּונּיים  להּׂשכלים להּגיע אי אפן עֹוד יׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאמנם
ידי  על והּוא מּוחׁשית, ּבתפיסה ּבמחֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֻׁשּיתּפסּו
ׁשאנּו ּוכמֹו ּביֹותר, ּוגבהים נעלים ּבׂשכלים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹההתעּסקּות
ּכ ּבאפן ּפעל ּבר מלּמד ׁשהּוא מי יׁש ּבחּוׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹרֹואים
ׁשל  קּבּול ּכלי ער לפי ּׁשאינֹו מה ּגדֹול ׂשכל ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאׁשר
ּבטֹוב  וידיעתֹו חכמתֹו ּפי על הּוא, הּנה הּקטן, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהּתלמיד
הּנעלה  הּׂשכל הּקטן לּתלמיד ּגם מסּביר ההׁשּפעה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָענין
להיֹות  אמנם היטב, ּומבינֹו ּבטֹוב ׁשּמקּבלֹו עד ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָההּוא
ּכלי  מער למעלה הּוא הרי ּבעצם הּנה ההּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּדהּׂשכל
הּׂשכל  ׁשל ּפעּלתֹו אפן הּנה לכן הּתלמיד, ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻקּבלתֹו
ׁשהּוא  ּכמֹו עּבּוד ּבדר לא הּוא הּמח חמר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַֹֹֹּבהזּדּככּות
חמר  את ׁשּמצחצח צחצּוח, ּבדר אם ּכי הא', ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבאפן
ׁשאנּו ּוכמֹו החּוׁשים, ּבפתיחת הּוא ּפעּלתֹו ועּקר ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֻהּמח,
ׁשאינֹו היֹות עם נפלא, ׂשכל ּדׁשמיעת ּבמּוחׁש, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָרֹואים
אם  ּכמֹו וׂשכלֹו מחֹו ּבכלי ּבתפיסא ּבהּׂשגה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹמתקּבל
אבל  ערּכֹו, לפי ּׁשהיא מה הׂשּכלה איזה ׁשֹומע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
ּבאפן  חּוׁשיו מפּתח ּדוקא הּוא הּנה הּזה הּנפלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׂשכל
מחֹו, ּכלי מזּדּככים ּומּמילא מאליו ּבדר אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכזה
ּבדר הּוא הא' ּדבאפן אּלּו, אפנים ב' ּבין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוההפרׁש
הּמח  ּכלי ּדהכׁשרת למעלה, מּלמּטה ויגיעה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹעבֹודה
ּבדר הּוא הב' ּובאפן הּׂשכל, אֹור ּגּלּוי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹממׁשיכים
נפלא  ׂשכל אֹור ּדגּלּוי למּטה, מּלמעלה ויגיעה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

ּכלי לעׂשֹותֹו מחֹו חמר קּבלה.מצחצח ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹ
.¯ev˜ּבדר ּביגיעה, ּברּורים: אפני ב' לבאר יתחיל ƒְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

למּטה. מּלמעלה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָמּמילא.
הּׂשכל. מּכח ּדגמא ְְִִֵֶַַָָֹֻויביא
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לילה. עשרה אחת שעה

וכמעט  גדולה עיפות הרגשתי בבוקר כשהקיצותי

כשעה  עוד שנחתי ואחר ממטתי, לקום יכולתי שלא
קמתי.

כי  לי ויספר ס.ר. מר בקרני עשרה אחת בשעה
1

2

3

4

5
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החבר  בא ממעונו שיצאתי אחרי שעה כחצי
של  עם הבית) (ועד ויעשו הדאמקאם אנשים ושה

בערב  בביתו היו מי ודרשו חקרו במעונו, גדול חיפוש
נתארסה  אשתו אחות אשר ענה הוא עשו. ומה הזה
לברך  חותנו של ממכריו זקנים איזה ובאו אלו, ימים
גם  הנה חותנו, של קרובו הנני אני ואשר חותנו, את

חותנו. את לברך באתי אני
סעודת  את לאכול לרב"ש הלכתי ראשונה בשעה
בחורים  תפארת מחברת מלאכות באו ולשם הצהרים
אבוא  כי מבקשים  לאנדא ר"י הרב  תלמידי 
והתמימים  אנ"ש ידידינו ועם עמהם להתועד

היום. שמחת לרגלי ליובאוויטש בביהכנ"ס
ובשעה  בקשתם את למלאות מאוד לנכון מצאתי
את  ומצאתי הליובאוויטשי לביהכנ"ס באתי השלישית
הורוויץ, יצחק הרב  ובראשם והתמימים אנ"ש ידידינו
לאנדא  ר"י הרב  ומורם בחורים תפארת חברי את

בראשם.
:˙Â„ÚÂ˙‰‰ ÔÎÂ˙

בחורים  תפארת לחברי והתעודדות הוכחה
העיקר  הלימוד. שיעורי בשמירת יותר חזקים להיות
ויעשה  ומכריו חבריו על ישפיע מהם אחד כל אשר
שמים  מלכות עול ומקבלי תורה לומדי של סביבה
נגד  עוז תוקף בכל ולעמוד נפש במסירות

הדת. ומפירי היעווסעקציא
הרה"ק  אאמו"ר מכ"ק שמעתי אשר את סיפרתי
אדמו"ר  שכ"ק הפעמים באחד אשר תרנ"ד, קיץ 
והגיע  במעזריטש המגיד מורו כ"ק אצל היה הזקן
הקדוש  המלאך הלך לביתו, לנסוע צריך שהיה המועד
אל  לעלות הזקן אדמו"ר כ"ק וכשקרב  ללוותו,
"זאלסט  העגלה: בעל אל המלאך אמר העגלה,
אויס  ווערן זאלען זיי וואנען ביז פערד די שמייסען
סוסים). מלהיות שיחדלו עד בסוסים (הצלף פערד"

המלאך  דברי את הזקן אדמו"ר כ"ק כשמוע
זיי  וואנען ביז פערד די שמייסען "זאלסט הקדוש:
וחזר  תרמילו את לקח פערד", אויס ווערן זאלען
אותו  עורר הקדוש המלאך כי ואמר שלו להאכסניא
להוראה  הוא וצריך העבודה בדרכי חדשה לדרך
דרך  רק ידע עכשיו עד כי החדשה, בעבודה פרטית
זיי  פערד די שמייסען בעדארף "מען בעבודה: אחד
"שמייסען  אבער פערד". זיינען זיי אז וויסען זאלען
א  גאר איז דאס פערד" אויס ווערן זאלען זיי ביז
שהם  שידעו בסוסים להצליף (צריך דרך. נייער

מלהיות  שיחדלו עד בסוסים להצליץ אך סוסים,
לגמרי). חדשה דרך כבר זה סוסים

לא  והוא סוס שהוא יודע "הסוס הורעוויץ: הר"י
חמה  ושיחה ויבך, סוס" היותו בעובדת מתבייש
כשעה. שארכה לאנדא ר"י הרב  ובין בינו מתלקחת

אם  דעות בחלוקי המריבה הושקטה אשר אחרי
המח  עבודת אם  יצחק ר' דעת  עיקר הלב  עבודת
הנאספים  אשר ואחריו  יעקב ר' דעת  עיקר
הנזכר  הסיפור את ביארתי הניגונים, לרגלי התעוררו

זה. נושא פי על העבודה אופני בשני
עליו 3כתיב  אדם כמראה דמות הכסא דמות "ועל :

הדברים  של הבירורים ידי על הנה מלמעלה",
"והחיות  הנה ומצוות התורה בקיום הגשמיים
הכסא  שעל האדם עם הכסא את שנושאות נושאות",

הוא. אדם לא כי ברוך־הוא באין־סוף
בדא"ח. הענין מבואר כך

העליה  היא שהתכלית יודעים אנו דבר ממוצא
ממדרגת  במדריגה שלמעלה אדם" לא "כי בבחינת
עלי' ואדם ארץ עשיתי ד"אנכי היות וטעם אדם,

עשיתי 4בראתי'" שאנכי מי שאנכי מה בזה: ופירשו ,
וכתיב  האדם, בשביל הוא צאן 5ארץ, צאני "ואתנה
רז"ל  ואמרו אתם" אדם אדם,6מרעיתי קרויים אתם

בגימטריא  בראת"י, הוא תכליתו הנה הלזה והאדם
בעבודה, אחת דרך דזהו המצוות, את שיקיים תרי"ג
בעבודה  השניה והדרך אדם, במדריגת להיות והוא
והוא  יותר עליונה במעלה אדם מדריגת עליית היא

הוא. אדם לא כי מדריגת
בדרך  הוא וסדרה העבודה עניני אשר היות עם
באה  הנפש בכוחות ההשפעה אבל למעלה, מלמטה

למטה. מלמעלה
מלמטה  היא והתיקון ההכשרה היינו העבודה,
המעשה, עניין להכשיר צריכים תחילה למעלה,
המחשבה  ממנו ולמעלה הדיבור ממנו ולמעלה
ולמעלה  השכל ממנו ולמעלה המדות ממנו ולמעלה
הנה  אחד כל כי התענוג, ממנו ולמעלה הרצון ממנו
ויסוד  בסיס הוא הנה הפרטית, והכשרתו תיקונו לבד

ממנו. שלמעלה למה מוסד
רק  הוא העבודה על כוח ונתינת ההשפעה אבל
או  הרצון את מעורר שהתענוג למטה, מלמעלה בדרך
לנו  אין ורצון בתענוג כי התענוג, את מעורר הרצון
משפיעים  כאחד ושניהם למי, קדום מי חיובי הכרח

במחשבה. ופעם במדות ופעם בשכל פעם
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כוחות  הם ושכל, מדות מחשבה, אלה: שלשה
הדיבור  את מרוממת שהמחשבה דכשם מתמידים,
כן  לחללו, או לקדשו לטמאו, או לטהרו ומשפילתו,

השכל  לזככן גם ובכוחו משפילו או המדות את מרים
לעכרן. או

כוחות  דכל והרצון, התענוג  מהשפעת בא זה וכל
העונג  ש"מונח" במה ורצון, בתענוג תלויים הנפש
כוחות  על משפיעים הם כך  האדם של והרצון

הנפש.
הראשון  בדרך העבודה סדר הוא זה כל אמנם
עצמו  ולתקן להכשיר אדם, דמדריגת העבודה שהיא
והיינו  ותכליתו, האדם עיקר זהו לא אבל אדם, להיות
האמיתית, להעבודה מבוא רק היא זו דעבודה
מה  והוא הוא", אדם לא "כי למדריגת עצמו להעלות
שלמעלה, והרצון התענוג הוא שלו והרצון שהתענוג
והרצון  התענוג גם זה ורצון, תענוג הוא שלמעלה מה

מה עצמית תחושה בלי כבר ed`שלו, הוא כי רוצה,
הנמוך  מהכוח  מהותו שכל דהיינו, אדם" "לא
כוח  ביותר, הנעלה לכוח עד המעשה, כוח ביותר,
בפועל. נפש במסירות לאלקות משעבד הוא התענוג,
מסירות  יש נפש. מסירות ויש נפש מסירות יש
היות  עם בפועל. נפש מסירות ויש בכוח נפש
הפרש  יש זאת בכל ממש, נפשם מוסרים ששניהם
המסירות  שבעל מה הוא בכוח נפש דמסירות ביניהם:
ידה  ועל שבה וסיבה בעילה תקוה איזה לו יש נפש
עם  אבל נפשו, מלמסור עצמו מונע שאין והגם ינצל,
מסירות  אבל בחיים, ישאר כי תקוה זיק לו יש זה
בעילה  תקוה זיק שום לו שאין הוא בפועל נפש
זה  אודות חושב שאינו  יותר ועוד להינצל, וסיבה

כלל.
דמסירות  הוא: ביניהם ההפרש הענין, ובעומק
אבל  ההוא הדבר על נפשו שמוסר הוא בכוח נפש

עצמו, אודות על היא ויש edy`מחשבתו נפשו מוסר
קידוש  על נפשו שמסר עקיבא רבי וכמו בזה תענוג לו
בשביל  נפשו מסר הרי התורה, לימוד בשביל השם
נפש  המסירות מעצם הנה זה עם אבל התורה,
אבינו  דאברהם נפש המסירות כן שאין מה התענג.
מסירות  לו היה בעולם, יתברך אלקותו לפרסם ע"ה
הרי  כלל. עצמו אודות חשב ולא זה, על בפועל נפש
עצמה  מהפעולה חלק הוא בפועל נפש שהמסירות
נפש  מסירות אבל כלום, ולא עצמו בשביל כוונתו ואין
אבל  בפועל נפשו מוסר שהוא היות עם בכוח
הוא" אדם לא "כי חלק אינו שלו נפש המסירות

כוחות ב  בכל לאלקות והמסירה השעבוד הוא עבודה,
היותר  הכוח עד דמעשה תחתון היותר מהכוח נפשו,

בפועל. נפש מסירות בדרך דתענוג, עליון
לא  "כי ומדריגת לבחינת ולהגיע לעלות והנה,
בנשמה  פנים: בשתי הוא בעבודה, הוא" אדם
נשמה  ובין ממש דאצילות נשמה בין דאצילות,
בדרך  הוא כללית נשמה גם ומה שבבי"ע דאצילות
בפרטי  משפעת דנשמה שיחידה מה למטה: מלמעלה
ולעלות  להגיע הנה  אדם ובכל דנשמה, המדרי'
על  הוא בעבודה, הוא" אדם לא "כי ומדריגת לבחינת
המעלות, לרום המגיעה עול, בקבלת העבודה ידי
שנראה  וכמו לזה, להגיע אדם כל ביכולת אשר

ההשכלה. בעלי על העבודה בעלי ביתרון במוחש
שני  בין ההבדל בקצרה ביארתי הוכחה בתור
אייזיק  הר' החסיד הגאון חב"ד: חסידי לבנון ארזי
שניהם  מפאריטש, הלל הר' החסיד והגאון מהאמיל
ההבדל  אלא עבודה, בעלי ושניהם בדא"ח משכילים
הלל  והר' משכיל, ועיקרו עובד אייזיק שהר' הוא
על  העובד ביתרון והסברתי עובד, ועיקרו משכיל

המשכיל.
הנאספים  של הקשבתם את כשראיתי
מסוגל  והמקום שהזמן מצאתי לשמוע, והתענינותם

בהוה. המצב אודות על ברבים להתעורר
במוחש  נראה עול, בקבלת העבודה מעלת יתרון
מקיימי  את לרדוף היעווסעקציא שעמדה הזה, בזמן
בקבלת  נפש המסירות ידי על הנה ומצוות, התורה
לעמוד  אלא מהם, להתפעל שלא רק לא היינו עול,
מוסדות  כל את המהרסים כנגד עוז תוקף בכל חזק
חוקי  את ולפרסם חוק פי על שלא ישראל דת
ילדים  חמשה אשר תשב"ר: ללמוד בהנוגע הממשלה
לשכור  רשאי אב וכל אחד מלמד אצל ללמוד יכולים
להחזיק  יכולים שלשים של עדה כל כן לבניו, מלמד
את  עצמם, חשבון על טבילה בית ולהבדיל תפלה בית

לכל. לפרסם צריכים הממשלה של האלה החוקים
מהדרים  המדינה, אזרחי אחינו, ישראל, כל
בדבר, טוב ובזריזות. בדיוק הממשלה חוקי את לקיים
וכל  סבלנו אשר הצרות את זוכרים כאחד כולנו כי
מזהירים  ורז"ל הישן, מהמשטר שסבלנו האכזריות

מלכות  של בשלומה להתפלל הבלתי 7אותנו כמובן 
העוזרת. גם ומה ותורתנו בדתנו נוגעת

טועים  ישראל, בני אחינו רוב לא אם הרבה,
בשם  עצמה שמכנה החברה אשר לחשוב
איזה  לה שיש גם או הממשלה, יסדה יעווסעקציא,

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

ב.7) ג, אבות



קפי c"ag i`iyp epizeax zxezn

החבר  בא ממעונו שיצאתי אחרי שעה כחצי
של  עם הבית) (ועד ויעשו הדאמקאם אנשים ושה

בערב  בביתו היו מי ודרשו חקרו במעונו, גדול חיפוש
נתארסה  אשתו אחות אשר ענה הוא עשו. ומה הזה
לברך  חותנו של ממכריו זקנים איזה ובאו אלו, ימים
גם  הנה חותנו, של קרובו הנני אני ואשר חותנו, את

חותנו. את לברך באתי אני
סעודת  את לאכול לרב"ש הלכתי ראשונה בשעה
בחורים  תפארת מחברת מלאכות באו ולשם הצהרים
אבוא  כי מבקשים  לאנדא ר"י הרב  תלמידי 
והתמימים  אנ"ש ידידינו ועם עמהם להתועד

היום. שמחת לרגלי ליובאוויטש בביהכנ"ס
ובשעה  בקשתם את למלאות מאוד לנכון מצאתי
את  ומצאתי הליובאוויטשי לביהכנ"ס באתי השלישית
הורוויץ, יצחק הרב  ובראשם והתמימים אנ"ש ידידינו
לאנדא  ר"י הרב  ומורם בחורים תפארת חברי את

בראשם.
:˙Â„ÚÂ˙‰‰ ÔÎÂ˙

בחורים  תפארת לחברי והתעודדות הוכחה
העיקר  הלימוד. שיעורי בשמירת יותר חזקים להיות
ויעשה  ומכריו חבריו על ישפיע מהם אחד כל אשר
שמים  מלכות עול ומקבלי תורה לומדי של סביבה
נגד  עוז תוקף בכל ולעמוד נפש במסירות

הדת. ומפירי היעווסעקציא
הרה"ק  אאמו"ר מכ"ק שמעתי אשר את סיפרתי
אדמו"ר  שכ"ק הפעמים באחד אשר תרנ"ד, קיץ 
והגיע  במעזריטש המגיד מורו כ"ק אצל היה הזקן
הקדוש  המלאך הלך לביתו, לנסוע צריך שהיה המועד
אל  לעלות הזקן אדמו"ר כ"ק וכשקרב  ללוותו,
"זאלסט  העגלה: בעל אל המלאך אמר העגלה,
אויס  ווערן זאלען זיי וואנען ביז פערד די שמייסען
סוסים). מלהיות שיחדלו עד בסוסים (הצלף פערד"

המלאך  דברי את הזקן אדמו"ר כ"ק כשמוע
זיי  וואנען ביז פערד די שמייסען "זאלסט הקדוש:
וחזר  תרמילו את לקח פערד", אויס ווערן זאלען
אותו  עורר הקדוש המלאך כי ואמר שלו להאכסניא
להוראה  הוא וצריך העבודה בדרכי חדשה לדרך
דרך  רק ידע עכשיו עד כי החדשה, בעבודה פרטית
זיי  פערד די שמייסען בעדארף "מען בעבודה: אחד
"שמייסען  אבער פערד". זיינען זיי אז וויסען זאלען
א  גאר איז דאס פערד" אויס ווערן זאלען זיי ביז
שהם  שידעו בסוסים להצליף (צריך דרך. נייער

מלהיות  שיחדלו עד בסוסים להצליץ אך סוסים,
לגמרי). חדשה דרך כבר זה סוסים

לא  והוא סוס שהוא יודע "הסוס הורעוויץ: הר"י
חמה  ושיחה ויבך, סוס" היותו בעובדת מתבייש
כשעה. שארכה לאנדא ר"י הרב  ובין בינו מתלקחת

אם  דעות בחלוקי המריבה הושקטה אשר אחרי
המח  עבודת אם  יצחק ר' דעת  עיקר הלב  עבודת
הנאספים  אשר ואחריו  יעקב ר' דעת  עיקר
הנזכר  הסיפור את ביארתי הניגונים, לרגלי התעוררו

זה. נושא פי על העבודה אופני בשני
עליו 3כתיב  אדם כמראה דמות הכסא דמות "ועל :

הדברים  של הבירורים ידי על הנה מלמעלה",
"והחיות  הנה ומצוות התורה בקיום הגשמיים
הכסא  שעל האדם עם הכסא את שנושאות נושאות",

הוא. אדם לא כי ברוך־הוא באין־סוף
בדא"ח. הענין מבואר כך

העליה  היא שהתכלית יודעים אנו דבר ממוצא
ממדרגת  במדריגה שלמעלה אדם" לא "כי בבחינת
עלי' ואדם ארץ עשיתי ד"אנכי היות וטעם אדם,

עשיתי 4בראתי'" שאנכי מי שאנכי מה בזה: ופירשו ,
וכתיב  האדם, בשביל הוא צאן 5ארץ, צאני "ואתנה
רז"ל  ואמרו אתם" אדם אדם,6מרעיתי קרויים אתם

בגימטריא  בראת"י, הוא תכליתו הנה הלזה והאדם
בעבודה, אחת דרך דזהו המצוות, את שיקיים תרי"ג
בעבודה  השניה והדרך אדם, במדריגת להיות והוא
והוא  יותר עליונה במעלה אדם מדריגת עליית היא

הוא. אדם לא כי מדריגת
בדרך  הוא וסדרה העבודה עניני אשר היות עם
באה  הנפש בכוחות ההשפעה אבל למעלה, מלמטה

למטה. מלמעלה
מלמטה  היא והתיקון ההכשרה היינו העבודה,
המעשה, עניין להכשיר צריכים תחילה למעלה,
המחשבה  ממנו ולמעלה הדיבור ממנו ולמעלה
ולמעלה  השכל ממנו ולמעלה המדות ממנו ולמעלה
הנה  אחד כל כי התענוג, ממנו ולמעלה הרצון ממנו
ויסוד  בסיס הוא הנה הפרטית, והכשרתו תיקונו לבד

ממנו. שלמעלה למה מוסד
רק  הוא העבודה על כוח ונתינת ההשפעה אבל
או  הרצון את מעורר שהתענוג למטה, מלמעלה בדרך
לנו  אין ורצון בתענוג כי התענוג, את מעורר הרצון
משפיעים  כאחד ושניהם למי, קדום מי חיובי הכרח

במחשבה. ופעם במדות ופעם בשכל פעם
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כוחות  הם ושכל, מדות מחשבה, אלה: שלשה
הדיבור  את מרוממת שהמחשבה דכשם מתמידים,
כן  לחללו, או לקדשו לטמאו, או לטהרו ומשפילתו,

השכל  לזככן גם ובכוחו משפילו או המדות את מרים
לעכרן. או

כוחות  דכל והרצון, התענוג  מהשפעת בא זה וכל
העונג  ש"מונח" במה ורצון, בתענוג תלויים הנפש
כוחות  על משפיעים הם כך  האדם של והרצון

הנפש.
הראשון  בדרך העבודה סדר הוא זה כל אמנם
עצמו  ולתקן להכשיר אדם, דמדריגת העבודה שהיא
והיינו  ותכליתו, האדם עיקר זהו לא אבל אדם, להיות
האמיתית, להעבודה מבוא רק היא זו דעבודה
מה  והוא הוא", אדם לא "כי למדריגת עצמו להעלות
שלמעלה, והרצון התענוג הוא שלו והרצון שהתענוג
והרצון  התענוג גם זה ורצון, תענוג הוא שלמעלה מה

מה עצמית תחושה בלי כבר ed`שלו, הוא כי רוצה,
הנמוך  מהכוח  מהותו שכל דהיינו, אדם" "לא
כוח  ביותר, הנעלה לכוח עד המעשה, כוח ביותר,
בפועל. נפש במסירות לאלקות משעבד הוא התענוג,
מסירות  יש נפש. מסירות ויש נפש מסירות יש
היות  עם בפועל. נפש מסירות ויש בכוח נפש
הפרש  יש זאת בכל ממש, נפשם מוסרים ששניהם
המסירות  שבעל מה הוא בכוח נפש דמסירות ביניהם:
ידה  ועל שבה וסיבה בעילה תקוה איזה לו יש נפש
עם  אבל נפשו, מלמסור עצמו מונע שאין והגם ינצל,
מסירות  אבל בחיים, ישאר כי תקוה זיק לו יש זה
בעילה  תקוה זיק שום לו שאין הוא בפועל נפש
זה  אודות חושב שאינו  יותר ועוד להינצל, וסיבה

כלל.
דמסירות  הוא: ביניהם ההפרש הענין, ובעומק
אבל  ההוא הדבר על נפשו שמוסר הוא בכוח נפש

עצמו, אודות על היא ויש edy`מחשבתו נפשו מוסר
קידוש  על נפשו שמסר עקיבא רבי וכמו בזה תענוג לו
בשביל  נפשו מסר הרי התורה, לימוד בשביל השם
נפש  המסירות מעצם הנה זה עם אבל התורה,
אבינו  דאברהם נפש המסירות כן שאין מה התענג.
מסירות  לו היה בעולם, יתברך אלקותו לפרסם ע"ה
הרי  כלל. עצמו אודות חשב ולא זה, על בפועל נפש
עצמה  מהפעולה חלק הוא בפועל נפש שהמסירות
נפש  מסירות אבל כלום, ולא עצמו בשביל כוונתו ואין
אבל  בפועל נפשו מוסר שהוא היות עם בכוח
הוא" אדם לא "כי חלק אינו שלו נפש המסירות

כוחות ב  בכל לאלקות והמסירה השעבוד הוא עבודה,
היותר  הכוח עד דמעשה תחתון היותר מהכוח נפשו,

בפועל. נפש מסירות בדרך דתענוג, עליון
לא  "כי ומדריגת לבחינת ולהגיע לעלות והנה,
בנשמה  פנים: בשתי הוא בעבודה, הוא" אדם
נשמה  ובין ממש דאצילות נשמה בין דאצילות,
בדרך  הוא כללית נשמה גם ומה שבבי"ע דאצילות
בפרטי  משפעת דנשמה שיחידה מה למטה: מלמעלה
ולעלות  להגיע הנה  אדם ובכל דנשמה, המדרי'
על  הוא בעבודה, הוא" אדם לא "כי ומדריגת לבחינת
המעלות, לרום המגיעה עול, בקבלת העבודה ידי
שנראה  וכמו לזה, להגיע אדם כל ביכולת אשר

ההשכלה. בעלי על העבודה בעלי ביתרון במוחש
שני  בין ההבדל בקצרה ביארתי הוכחה בתור
אייזיק  הר' החסיד הגאון חב"ד: חסידי לבנון ארזי
שניהם  מפאריטש, הלל הר' החסיד והגאון מהאמיל
ההבדל  אלא עבודה, בעלי ושניהם בדא"ח משכילים
הלל  והר' משכיל, ועיקרו עובד אייזיק שהר' הוא
על  העובד ביתרון והסברתי עובד, ועיקרו משכיל

המשכיל.
הנאספים  של הקשבתם את כשראיתי
מסוגל  והמקום שהזמן מצאתי לשמוע, והתענינותם

בהוה. המצב אודות על ברבים להתעורר
במוחש  נראה עול, בקבלת העבודה מעלת יתרון
מקיימי  את לרדוף היעווסעקציא שעמדה הזה, בזמן
בקבלת  נפש המסירות ידי על הנה ומצוות, התורה
לעמוד  אלא מהם, להתפעל שלא רק לא היינו עול,
מוסדות  כל את המהרסים כנגד עוז תוקף בכל חזק
חוקי  את ולפרסם חוק פי על שלא ישראל דת
ילדים  חמשה אשר תשב"ר: ללמוד בהנוגע הממשלה
לשכור  רשאי אב וכל אחד מלמד אצל ללמוד יכולים
להחזיק  יכולים שלשים של עדה כל כן לבניו, מלמד
את  עצמם, חשבון על טבילה בית ולהבדיל תפלה בית

לכל. לפרסם צריכים הממשלה של האלה החוקים
מהדרים  המדינה, אזרחי אחינו, ישראל, כל
בדבר, טוב ובזריזות. בדיוק הממשלה חוקי את לקיים
וכל  סבלנו אשר הצרות את זוכרים כאחד כולנו כי
מזהירים  ורז"ל הישן, מהמשטר שסבלנו האכזריות

מלכות  של בשלומה להתפלל הבלתי 7אותנו כמובן 
העוזרת. גם ומה ותורתנו בדתנו נוגעת

טועים  ישראל, בני אחינו רוב לא אם הרבה,
בשם  עצמה שמכנה החברה אשר לחשוב
איזה  לה שיש גם או הממשלה, יסדה יעווסעקציא,
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יסדו  יעווסעקציא החברה מהממשלה. כוח יפוי
ישראל  ושונאי והיהדות הדת צוררי אחדים אנשים

קל  אחינו מצעירי אליהם בטלה ויאספו אוהבי הדעת י
ניחא  שבהפקירא בשריים תענוגות אחרי ורודפים
שומרי  את היעווסעקציא רודפת אלה ובחיליהם להו,

מצוה.
האנושי, מין מחלאת הם היעווסעקציא מנהלי
קלונם  יתגלה ספק ובלי ואכזרים, כזבנים שקרנים,
להורידו  יעליל רעהו על ואיש ומעילות בגניבות
ויגלה  רעהו ויבוא הוא, עמדתו בצר למען לשחת
יכולים  אז עד אבל לשאול, אותו גם ויוריד ערמתו

הדת. מבצרי את להרוס  היל"ת  המה
חברת  נגד זרוע שלובי ללכת כאחד כולנו עלינו

ימ"ש  הארורה היעווסעקציא ודתנו, תורתנו צוררי
האמת  את לפרסם מאתנו ואחד אחד כל ועל וזכרה,
התורה  ללימוד בהנוגע הממשלה בחוקי א) הגמור:
היא  יעווסעקציא החברה אשר ב) המצוות. ולשמירת
מוסד  של כוח יפוי שום לה ואין פרטית חברה
יסוד  על נוסדה יעווסעקציא החברה ג) הממשלה.
ד) החופש. של העיקרי היסוד נגד שהוא מה כפי',
יתערבו  היעווסעקציא חברי אשר ומושבה עיר בכל
הקהילה  אל עצה בדרישת יפנו הדת בעניני

במאסקווא.
הנאספים  את הלהיבה התעוררות

חסידות  מאמר אחזור כי דרשו הנאספים
ערבית. תפלת אחר ה' ביום מחר לחזור והבטחתים
f"txz ,onei
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תרט"ז  בשנת אלול באחת 158בחדש והתאכסנו סחורה מובילי עגלונים באו הימים באחד
נחום  ר' הרב את ביקש המלון בעל בהמלון, וסוסיהם לעגלותיהם מקום מהעדר אך 56האכסניות ,

הרצ"צ  אאזמו"ר כ"ק חתן (שהי' שניאור ר' הרב בנו את או האמצעי  אדמו"ר כ"ק שירשה 159בן (
לבעל  טובה זה ובהיות לו, גדולה סוסים ארוות כי בחצרו, וסוסיהם עגלותיהם להעמיד להם

שמה. ג"כ לנו והמה זאת, להם הרשה המלון

הי' הגפריות ובלילה הזהיר ולא (ּפיּפקע) מקטרתו את הקטיר מהם ואחד גדול, ,160רוח
ההייא  האורווה,161והודלק בכותלי האש התחזק אחדים רגעים ובעוד גדול, ללהב ויצא שם, שהי'

העיר, פנות בכל האש את הרוח נשא אחדים וברגעים  החצר, בעל בניֿבית  את שהצילו וכמעט
גדולה  מהומה ותהי בערה, העיר שכל וכמעט הבתים, .162והודלקה

הרצ"צ  אאזמו"ר כ"ק את הלשינו ההיא להחזיק 163בעת  רצה ולא זאלקינד, מסירת ונק' ,ַ
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הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
של  בתאריך שונות נוסחאות – י. ע' לעיל גם ראה (158
.402 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות לספר בהוספות נלקטו זו שריפה

.162 בהערה שצויינו מקומות וראה וש"נ.
פריידא  ראדע הרבנית את בזוו"ר נשא תקצ"א בשנת (159
אדמו"ר  של דא"ח מאמרי "רשימת ב. קעג, ללקו"ת הוספות (ראה
כסלו  כ (שיחת בערך" תר"י או תר"ט "בשנת יג). ע' הצ"צ"

ב) קב, ח"א (לקו"ד הרבנית תרצ"ד את בזוו"ש נשא לט) הערה

ע' תש"ב השיחות ספר (ראה שלום ברוך ר' הרה"ק בת ָגאלדא
.(18

הגפרור. לכבות נזהר לא (160
התבן. = (161

אדמו"ר  קודש אגרות ראה – השריפה ע"ד פרטים עוד (162
ברוסיא  חב"ד "תולדות פ"ו. ח"ג רבי בית ואילך. קמג ע' הצ"צ

ואילך. קלא ע' הצארית"
ג"כ  עליו היתה תרט"ו "בשנת שם: רבי בית ראה (163
ומחמת  איגנאטאוו, מוויטעבסק, הגוברנטור אצל שוא ַָמלשינות
לקחוהו  לא מהממשלה לו שניתן הארץ אזרח הכבוד תואר
[=דיןֿוחשבון  דאּפראסין ממנו מקבלין היו כ"א ָלמאסר,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אצל  א) מקומות, בג' וחלקם שלו, הכתבים וימצאו לחפוש אצלו [יבואו ] שמא ירא כי הכתבים ,
ספרים  כורך מיכל אברהם ר' ג) הקצב, תודרוס אצל ב) ר"א, .164המ"ץ

אמו  כבוד כי אביו, כ"ק לבית מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק רץ תיכףֿומיד הנה הדליקה כשנפלה
הניח  מוהר"ש אאזמו"ר (וכ"ק לעיר לחוץ לנסוע עגלה עבורה והשיג אז, חלושה היתה הרבנית
מאומה, מהבית לקחו לא והם קטנים, וילדים משרתות שני עם בעצמה נ"ע הרבנית א"ז כבוד את

שלו  והכתבים הספרים כל הכל 165ונשרפו כי כתונת, אף להם נשאר לא בבית שהי' מה וכל ,
לאֿעלינו). נשרף

אאזמו"ר  וכ"ק הכתבים, בשלום לראות הכורך לרא"מ רץ צדק צמח הרב אאזמו"ר וכ"ק
מוהר"ש  כ"ק אך המ"ץ. לבית לרוץ דעתו על עלה לא מהם ואיש הקצב, לבית רץ מוהר"ש
חשב  ולא גדולה, תיבה מציל והוא בוערת, המ"ץ של ביתו כי ראה תודרוס מבית חזרה בריצתו
אדיר: בקול הר"א צעק שלמים, הכתבים כל האם ושאלו לעזרו, וקירב הכתבים, זהו כי אחרת
אאזמו"ר  כ"ק וכשמוע דבש). הי' שהציל התיבה (וזה הכתבים על לגמרי שכחתי כי לי אוי
אחד  והנה וקירותיו, הבית בגג כבר שהחזיק האש אל ונקרב ונרעש נבהל כזאת מוהר"ש
וחפש  עשן, המלא הבית תוך וקפץ כלל התבונן ולא מעמד באותו נמצא מהיושבים האברכים
הציל  גדול שבכובד עד באש, הבוערים הבית קורות ליפול התחילו כך ובתוך התיבה, את ומצא
קומות, כשני הארץ מן גבוה שהיתה הבית צפון לצד שהיתה החלון דרך אתֿעצמו הנ"ל האברך

החלונות כל בוערים כי היו כבר רבינו), כ"ק בית ממול הרחוב אל (שהם הבית דרום שלצד
הפתח  אצל התיבה נשרפה וכה גדול, .166בתוקף

שנים  שמונה ויגע שעבר מה כי  ואמר עלֿזה, במאד בכה הרצ"צ אאזמו"ר כ"ק וכשמוע
עתה  נאבד עלומיו לבו 167בימי שימת העדר על הר"א המ"ץ על גדולה בקפידא והי' .
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עוד  וראה ד"ח". אמר לא ההוא זמן וכל כו'. בביתו (דו"חות)]
(ווילנא  פ"ז ח"ג רבי בית הספר של האידית במהדורת פרטים
.(174 ע' תשי"ג קה"ת, הוצאת צילום דפוס ואילך. 49 ע' תרס"ה
ע' תשס"ד אלול חב"ד" "פרדס .16 ע' תש"ו השיחות ספר וראה

ואילך. 151
(1854 (תחילת תרי"ד "בחורף מונדשיין: הר"י וברשימות

במשך הלשינו  חסידיו בקרב הסתיר הצ"צ שאדמו"ר לשלטונות
שברח  "פושע" אלפרוביץ, זוסיא היהודי את רצופות, שנתיים
הסוהר  לבית ונשלח שוב נאסר כאשר בווילנא. הסוהר מבית

להימלט".באורשא, לו איפשרו הצ"צ של שאנשיו עוה"פ הלשינו
שמות  דפ' מנוחה ממוצאי רבינו של היומן ברשימת (164
השיחות  ספר שלום בתורת נדפס – ווירצבורג) תרס"ז, (כנראה
בשנת  שהיתה שבהשריפה אאמו"ר, מכ"ק "שמעתי ואילך: 81 ע'
מסירת  (מפני אברהם הרב אצל שנשרפו בהכתבים הנה תרי"ז,
לב' וחלקם אצלו הכתבים להחזיק אאזמו"ר כ"ק ירא ַזאלקינד
הב' והחלק מיכל, אברהם להשמש לשמירה נתן א' חלק חלקים,
לו  "והי' ואילך: שכג ע' ח"ב ובאגרותֿקודש אברהם[)]". להרב
המ"ץ  אברהם ר' אצל שמורה היתה אשר כתבים עם אחת תיבה

המלשינות". ע"י חיפוש מפני אז מתירא (שהי'
זו  "ובשריפה הקודמת: שבהערה אגרותֿקודש ראה (165
בשנת  לכתוב שהתחיל נ"ע מהר"ש רבינו של כתבים הרבה נשרפו

כת  וגם והנחות כתבים אסף וביותר אביו תרי"ד, עם שלמד מה ב
כרכים  איזה רק . . הזו בשריפה נשרפו דרובא ורובא הצ"צ,
דפים  נמצאים ,1086 בוך חב"ד חסידי אגודת בספריית נשארו".
בכי"ק: מוהריי"צ אדמו"ר כתב שעליהם מהר"ש אדמו"ר בכי"ק
מספר  שריד וזה בערך. תרט"ו בשנת בעצמו רשם אשר "מאמרים
ונאבדו  בדא"ח, רשימות לו שהיו קונטרסים מאות באיזה שלם

תרי"ז". דשנת בהשריפה
כ"ק  רץ השריפה "ובעת :164 שבהערה ברשימה (166
(להיותו  ע"ז שכח שבוודאי חשב כי השמש, אל בעצמו אאזמו"ר
הכתבים, עם התיבה את (שלעּפט) מושך כי ופגעו פשוט) איש
צבי  את שלח הרב ואל גיראטעוועט. דאס האב איך רבי ַָָואמר
הרב  והנה לשם, ובא געלער*) דער הירשעל ביתו, (מאנשי הצהוב
את  וחטף דבש, וכוורת נוצות מלא שק הציל רק לגמרי ע"ז שכח
כי  להוציאה באפשרו הי' לא ובהדלת בערה כבר והבית התיבה,
הציל  בקושי אשר עד הדלת] נשברה אחר: [בנוסח בהדלת נסבכה
השריפה". בעת להוציאה המ"ץ "ושכח שם: באגרותֿקודש נפשו".
איך  אאזמו"ר כ"ק אז ואמר :164 שבהערה ברשימה (167
עשרים  היו מיינעם, זילבער גאנצן דעם אוועקגעבן אייך ַַַָוואלט
ומליבק'ע  דא"ח, ושמונה נגלה עשר שנים הק', ידו כתב ביכער
כתוב  אחד ענין שהי' בבירור זאת שמע שהוא שמעתי ָהאמלער*
ה' וכל דפים) אלפים (שני בויגן מאות ה' מחזיק שהי' בנגלה
ועל  מהדורות, ה' שם והיו מהדורא, וכותב עליו חוזר הי' שנים
הוא, כתב אשר השו"ע שם הי' כן מאד, במאד רבינו הצטער זה
וגם  הוא, כתב הגדול רבינו בשו"ע חסרים שהיו הסימנים היינו
אך  ידעתי לא זאת רי"ל* ידע מאין ההיא. בהשריפה נשרפו הם

b"qxz fenz g"xr ,oeiq hk mein epiax zniyx ± ezece` d`x (*
.231 'r f"vxz zegiyd xtq .(55 'r oirne qxhpewl "`ean")

aiil dcedi 'xd =] l"ixd ciqgd :giy 'r d"g ycewÎzexb` d`x (*
x"enf`` w"k ced lv` aiag 'id xriln`d rwaiil mya rcepd r"p [ocqg

den w"dxdizeniyxae ,rwaiil oiin edpkn 'ide ,r"if m"bap d"dllwevf y"x
.mipey mipipra dfa mixetq daxd mi`vnp
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יסדו  יעווסעקציא החברה מהממשלה. כוח יפוי
ישראל  ושונאי והיהדות הדת צוררי אחדים אנשים

קל  אחינו מצעירי אליהם בטלה ויאספו אוהבי הדעת י
ניחא  שבהפקירא בשריים תענוגות אחרי ורודפים
שומרי  את היעווסעקציא רודפת אלה ובחיליהם להו,

מצוה.
האנושי, מין מחלאת הם היעווסעקציא מנהלי
קלונם  יתגלה ספק ובלי ואכזרים, כזבנים שקרנים,
להורידו  יעליל רעהו על ואיש ומעילות בגניבות
ויגלה  רעהו ויבוא הוא, עמדתו בצר למען לשחת
יכולים  אז עד אבל לשאול, אותו גם ויוריד ערמתו

הדת. מבצרי את להרוס  היל"ת  המה
חברת  נגד זרוע שלובי ללכת כאחד כולנו עלינו

ימ"ש  הארורה היעווסעקציא ודתנו, תורתנו צוררי
האמת  את לפרסם מאתנו ואחד אחד כל ועל וזכרה,
התורה  ללימוד בהנוגע הממשלה בחוקי א) הגמור:
היא  יעווסעקציא החברה אשר ב) המצוות. ולשמירת
מוסד  של כוח יפוי שום לה ואין פרטית חברה
יסוד  על נוסדה יעווסעקציא החברה ג) הממשלה.
ד) החופש. של העיקרי היסוד נגד שהוא מה כפי',
יתערבו  היעווסעקציא חברי אשר ומושבה עיר בכל
הקהילה  אל עצה בדרישת יפנו הדת בעניני

במאסקווא.
הנאספים  את הלהיבה התעוררות

חסידות  מאמר אחזור כי דרשו הנאספים
ערבית. תפלת אחר ה' ביום מחר לחזור והבטחתים
f"txz ,onei
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תרט"ז  בשנת אלול באחת 158בחדש והתאכסנו סחורה מובילי עגלונים באו הימים באחד
נחום  ר' הרב את ביקש המלון בעל בהמלון, וסוסיהם לעגלותיהם מקום מהעדר אך 56האכסניות ,

הרצ"צ  אאזמו"ר כ"ק חתן (שהי' שניאור ר' הרב בנו את או האמצעי  אדמו"ר כ"ק שירשה 159בן (
לבעל  טובה זה ובהיות לו, גדולה סוסים ארוות כי בחצרו, וסוסיהם עגלותיהם להעמיד להם

שמה. ג"כ לנו והמה זאת, להם הרשה המלון

הי' הגפריות ובלילה הזהיר ולא (ּפיּפקע) מקטרתו את הקטיר מהם ואחד גדול, ,160רוח
ההייא  האורווה,161והודלק בכותלי האש התחזק אחדים רגעים ובעוד גדול, ללהב ויצא שם, שהי'

העיר, פנות בכל האש את הרוח נשא אחדים וברגעים  החצר, בעל בניֿבית  את שהצילו וכמעט
גדולה  מהומה ותהי בערה, העיר שכל וכמעט הבתים, .162והודלקה

הרצ"צ  אאזמו"ר כ"ק את הלשינו ההיא להחזיק 163בעת  רצה ולא זאלקינד, מסירת ונק' ,ַ
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הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
של  בתאריך שונות נוסחאות – י. ע' לעיל גם ראה (158
.402 ע' תש"וֿה'שי"ת השיחות לספר בהוספות נלקטו זו שריפה

.162 בהערה שצויינו מקומות וראה וש"נ.
פריידא  ראדע הרבנית את בזוו"ר נשא תקצ"א בשנת (159
אדמו"ר  של דא"ח מאמרי "רשימת ב. קעג, ללקו"ת הוספות (ראה
כסלו  כ (שיחת בערך" תר"י או תר"ט "בשנת יג). ע' הצ"צ"

ב) קב, ח"א (לקו"ד הרבנית תרצ"ד את בזוו"ש נשא לט) הערה

ע' תש"ב השיחות ספר (ראה שלום ברוך ר' הרה"ק בת ָגאלדא
.(18

הגפרור. לכבות נזהר לא (160
התבן. = (161

אדמו"ר  קודש אגרות ראה – השריפה ע"ד פרטים עוד (162
ברוסיא  חב"ד "תולדות פ"ו. ח"ג רבי בית ואילך. קמג ע' הצ"צ

ואילך. קלא ע' הצארית"
ג"כ  עליו היתה תרט"ו "בשנת שם: רבי בית ראה (163
ומחמת  איגנאטאוו, מוויטעבסק, הגוברנטור אצל שוא ַָמלשינות
לקחוהו  לא מהממשלה לו שניתן הארץ אזרח הכבוד תואר
[=דיןֿוחשבון  דאּפראסין ממנו מקבלין היו כ"א ָלמאסר,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אצל  א) מקומות, בג' וחלקם שלו, הכתבים וימצאו לחפוש אצלו [יבואו ] שמא ירא כי הכתבים ,
ספרים  כורך מיכל אברהם ר' ג) הקצב, תודרוס אצל ב) ר"א, .164המ"ץ

אמו  כבוד כי אביו, כ"ק לבית מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק רץ תיכףֿומיד הנה הדליקה כשנפלה
הניח  מוהר"ש אאזמו"ר (וכ"ק לעיר לחוץ לנסוע עגלה עבורה והשיג אז, חלושה היתה הרבנית
מאומה, מהבית לקחו לא והם קטנים, וילדים משרתות שני עם בעצמה נ"ע הרבנית א"ז כבוד את

שלו  והכתבים הספרים כל הכל 165ונשרפו כי כתונת, אף להם נשאר לא בבית שהי' מה וכל ,
לאֿעלינו). נשרף

אאזמו"ר  וכ"ק הכתבים, בשלום לראות הכורך לרא"מ רץ צדק צמח הרב אאזמו"ר וכ"ק
מוהר"ש  כ"ק אך המ"ץ. לבית לרוץ דעתו על עלה לא מהם ואיש הקצב, לבית רץ מוהר"ש
חשב  ולא גדולה, תיבה מציל והוא בוערת, המ"ץ של ביתו כי ראה תודרוס מבית חזרה בריצתו
אדיר: בקול הר"א צעק שלמים, הכתבים כל האם ושאלו לעזרו, וקירב הכתבים, זהו כי אחרת
אאזמו"ר  כ"ק וכשמוע דבש). הי' שהציל התיבה (וזה הכתבים על לגמרי שכחתי כי לי אוי
אחד  והנה וקירותיו, הבית בגג כבר שהחזיק האש אל ונקרב ונרעש נבהל כזאת מוהר"ש
וחפש  עשן, המלא הבית תוך וקפץ כלל התבונן ולא מעמד באותו נמצא מהיושבים האברכים
הציל  גדול שבכובד עד באש, הבוערים הבית קורות ליפול התחילו כך ובתוך התיבה, את ומצא
קומות, כשני הארץ מן גבוה שהיתה הבית צפון לצד שהיתה החלון דרך אתֿעצמו הנ"ל האברך

החלונות כל בוערים כי היו כבר רבינו), כ"ק בית ממול הרחוב אל (שהם הבית דרום שלצד
הפתח  אצל התיבה נשרפה וכה גדול, .166בתוקף

שנים  שמונה ויגע שעבר מה כי  ואמר עלֿזה, במאד בכה הרצ"צ אאזמו"ר כ"ק וכשמוע
עתה  נאבד עלומיו לבו 167בימי שימת העדר על הר"א המ"ץ על גדולה בקפידא והי' .
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עוד  וראה ד"ח". אמר לא ההוא זמן וכל כו'. בביתו (דו"חות)]
(ווילנא  פ"ז ח"ג רבי בית הספר של האידית במהדורת פרטים
.(174 ע' תשי"ג קה"ת, הוצאת צילום דפוס ואילך. 49 ע' תרס"ה
ע' תשס"ד אלול חב"ד" "פרדס .16 ע' תש"ו השיחות ספר וראה

ואילך. 151
(1854 (תחילת תרי"ד "בחורף מונדשיין: הר"י וברשימות

במשך הלשינו  חסידיו בקרב הסתיר הצ"צ שאדמו"ר לשלטונות
שברח  "פושע" אלפרוביץ, זוסיא היהודי את רצופות, שנתיים
הסוהר  לבית ונשלח שוב נאסר כאשר בווילנא. הסוהר מבית

להימלט".באורשא, לו איפשרו הצ"צ של שאנשיו עוה"פ הלשינו
שמות  דפ' מנוחה ממוצאי רבינו של היומן ברשימת (164
השיחות  ספר שלום בתורת נדפס – ווירצבורג) תרס"ז, (כנראה
בשנת  שהיתה שבהשריפה אאמו"ר, מכ"ק "שמעתי ואילך: 81 ע'
מסירת  (מפני אברהם הרב אצל שנשרפו בהכתבים הנה תרי"ז,
לב' וחלקם אצלו הכתבים להחזיק אאזמו"ר כ"ק ירא ַזאלקינד
הב' והחלק מיכל, אברהם להשמש לשמירה נתן א' חלק חלקים,
לו  "והי' ואילך: שכג ע' ח"ב ובאגרותֿקודש אברהם[)]". להרב
המ"ץ  אברהם ר' אצל שמורה היתה אשר כתבים עם אחת תיבה

המלשינות". ע"י חיפוש מפני אז מתירא (שהי'
זו  "ובשריפה הקודמת: שבהערה אגרותֿקודש ראה (165
בשנת  לכתוב שהתחיל נ"ע מהר"ש רבינו של כתבים הרבה נשרפו

כת  וגם והנחות כתבים אסף וביותר אביו תרי"ד, עם שלמד מה ב
כרכים  איזה רק . . הזו בשריפה נשרפו דרובא ורובא הצ"צ,
דפים  נמצאים ,1086 בוך חב"ד חסידי אגודת בספריית נשארו".
בכי"ק: מוהריי"צ אדמו"ר כתב שעליהם מהר"ש אדמו"ר בכי"ק
מספר  שריד וזה בערך. תרט"ו בשנת בעצמו רשם אשר "מאמרים
ונאבדו  בדא"ח, רשימות לו שהיו קונטרסים מאות באיזה שלם

תרי"ז". דשנת בהשריפה
כ"ק  רץ השריפה "ובעת :164 שבהערה ברשימה (166
(להיותו  ע"ז שכח שבוודאי חשב כי השמש, אל בעצמו אאזמו"ר
הכתבים, עם התיבה את (שלעּפט) מושך כי ופגעו פשוט) איש
צבי  את שלח הרב ואל גיראטעוועט. דאס האב איך רבי ַָָואמר
הרב  והנה לשם, ובא געלער*) דער הירשעל ביתו, (מאנשי הצהוב
את  וחטף דבש, וכוורת נוצות מלא שק הציל רק לגמרי ע"ז שכח
כי  להוציאה באפשרו הי' לא ובהדלת בערה כבר והבית התיבה,
הציל  בקושי אשר עד הדלת] נשברה אחר: [בנוסח בהדלת נסבכה
השריפה". בעת להוציאה המ"ץ "ושכח שם: באגרותֿקודש נפשו".
איך  אאזמו"ר כ"ק אז ואמר :164 שבהערה ברשימה (167
עשרים  היו מיינעם, זילבער גאנצן דעם אוועקגעבן אייך ַַַָוואלט
ומליבק'ע  דא"ח, ושמונה נגלה עשר שנים הק', ידו כתב ביכער
כתוב  אחד ענין שהי' בבירור זאת שמע שהוא שמעתי ָהאמלער*
ה' וכל דפים) אלפים (שני בויגן מאות ה' מחזיק שהי' בנגלה
ועל  מהדורות, ה' שם והיו מהדורא, וכותב עליו חוזר הי' שנים
הוא, כתב אשר השו"ע שם הי' כן מאד, במאד רבינו הצטער זה
וגם  הוא, כתב הגדול רבינו בשו"ע חסרים שהיו הסימנים היינו
אך  ידעתי לא זאת רי"ל* ידע מאין ההיא. בהשריפה נשרפו הם

b"qxz fenz g"xr ,oeiq hk mein epiax zniyx ± ezece` d`x (*
.231 'r f"vxz zegiyd xtq .(55 'r oirne qxhpewl "`ean")

aiil dcedi 'xd =] l"ixd ciqgd :giy 'r d"g ycewÎzexb` d`x (*
x"enf`` w"k ced lv` aiag 'id xriln`d rwaiil mya rcepd r"p [ocqg

den w"dxdizeniyxae ,rwaiil oiin edpkn 'ide ,r"if m"bap d"dllwevf y"x
.mipey mipipra dfa mixetq daxd mi`vnp
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להלן 168לזה  בזה המעשה יבואר יותר ז"ל 169(ובפרט דוב חיים ר' משרת את גם העביר ואז .(170

וחסיד) נכבד איש השריפה.171(שהי' התחלת בעת להציל בא לא אשר על

העיר  אדון של וחצר גדול בית הי' ממש, העיר בקצה והוא לעיר, סמוך הנה ההיא בעת
נכרי) לכ"ק 172(שהי' הציע האדון, בשם העיר מנהל שהי' ומי שם, דר לא בעצמו הוא אך ,

הרבנים  בניו ובית ביתו יבנה אשר עד לשם לדור לכנוס הרצ"צ הי'173אאזמו"ר אאזמו"ר וכ"ק .
ממש  קטנים בתים איזה זולת בהם, לדור ראוים שיהיו בעיר בתים נשארו לא [כי] לזה, מוכרח

עלֿזה. הסכים ובהכרח העם, מדלי

דער  כל: בפי נקרא (כן להחצר הכניסה בתחלת אשר ע"ה הרבנית א"ז כבוד לי וסיפרה
הכל, על פחד והי' גדולה, שחורה במרה אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הי' הראשונים ובימים הייף),
והי' לגמרי אחר לאיש נהפך שמה) לשבתו שבועות שני במשך (והיינו ראשֿהשנה קודם ואח"כ

הרבה. חסידות וכתב הרבה, חסידות והגיד מאד, שמח

לא  (ויותר חלונות בו עשו תיכףֿומיד הנה קר, ובנין חלונות, בלי גדולה אורווה בחצר ושם
חסידות. הגיד ושם ביתֿהמדרש, במקום ושמש תקנו)

(אין  האחד במחצית הלזו ובהבית ביותר, גדול אחד בנין ובתוכם בנינים כמה הי' בהחצר
פאלאווינ  חדריהם איין שהיו מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק עם הרצ"צ אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק דר ע) ַָ

ממש  לזה זה הבנים 174סמוכים יתר דרו הבנינים ובשארי הבנים. משאר מי דרו השנית ובמחצית ,
רש"ז  דר ההוא ובהמרחץ חצר), בכל (כנהוג קטנה מרחץ גם הי' ושם ומשפחותיהם, בניהם 175עם

מהרי"ל  אחד.108בהרב עוד עם ז"ל,

ביתו  למקום סמוך – ארץ כברת עוד אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק קנה בחצר, שבתם ובהיות
הבית  בנאו ובעת מוהר"ש. אאזמו"ר כ"ק למען – ביתו שטח עם ישר הרחוב, לצד שנשרף,
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ובאגרותֿקודש  ביותר**". נאמן ממקור בבירור שיודע לי אמר
בהל' כתוב ענין אצלו הי' זו שבתיבה הצ"צ אדמו"ר "ואמר שם:
רבינו  לו כשאמר לכותבו שהתחיל בויגען, 500 מחזיק חליצה

שרייב". און שרייבען דארפסט . . ַהגדול
המ"צ  על גם ב): (הערה שם רבי בית גם ראה (168
של  כתבים הרבה הי' הרהמ"צ אצל כי בקפידא, הי' ַדליובאוויטש

כו'. ונשרפו להצילם חש לא והוא רבינו
חיים  ר' הרה"ח ברשימות וראה שלפנינו. בהעתקה אינו (169
רשימות  ב"לקוטי הועתק – רבי בית בעמח"ס הילמאן ַמאיר
כתבים  הרבה "נשרפו לה: ע' תשכ"ט) חב"ד, (כפר ומעשיות"
ידע  כי לכ"ק המ"ץ הלך לא ומאז דשם, המ"ץ אצל בתיבה שהי'
כ"ק, פני לקבל לילך הוכרח הסוכות בחג אך עליו. בלבו שיש
ואמר  זה, מה הרב הבין ולא פ"ץ. מ"ץ לו: אמר כ"ק וכשראהו
שם  זה אין מקבלה*, שם איזה אומר שאני סבור אתה כ"ק: לו
את  סטירה], =] ּפץ לך ליתן וראוי מ"ץ אתה פשוט, ע"פ ַכ"א
ואין  עליהם נפשי שמסרתי והכתבים הצלת, שלך שחורה הכתונת
ברח  ותיכף כו'. הנחת מחדש, לכתבם זקנתי לעת כעת בכחי

כו'". לנפשו המ"ץ

(**,miazkd lr c`n c`n b`c epiax" :(a dxrd) my iax ziaa
melyz lr b`c xzeiae .ycgn mazkl izpwf zrl iliga dzr zil xn`e

."my 'idy mixac dfi` cere r"eyd
.d"t zexinfd xry g"rt .(a ,`lw) r"z f"ewz d`x (*

רח"ב  משרתו על בקפידא מאד "והי' שם: רבי בבית (170
רבינו  של היומן וברשימת להציל". בא שלא על בער] חיים ר' =]
ס"ע  שלום תורת השיחות ספר – (עדר"ת זו שנה קייץ משלהי
על  הקפיד רבינו כ"ק . . הגדולה שריפה ש"אחר ואילך) 209
שימש  ממשרתו, שהועבר שבהתקופה ושם, רח"ב". משרתו

מקאליסק. אשכנזי הלוי דובער ר' הרה"ח ַכמשרת
אהרן  ר' החסיד בן דובער* ישכר חיים ר' החסיד (171
ספר  אודותו ראה - מוהילוב. פלך - ברודניא נולד ביינוש.
תקע"חֿתק"ץ  שבשנות ושם, ואילך, 91 ס"ע תש"ג השיחות
תק"ץ  ובשנת ובחסידות, בנגלה הצ"צ אדמו"ר כתבי את העתיק
ימיו  עד הצ"צ את שימש שלו. גבאי להיות הצ"צ אותו מינה
"שמועות  .350 ע' ה'שי"ת השיחות ספר גם (ראה האחרונים

ואילך). 47 ס"ע ח"ב וסיפורים"
רשימת  (ראה טשעכאווסקי או: שאכאווסקי. האדון (172

תקג). ס"ע ח"ג אגרותֿקודש ַ"ליובאוויטש".
ע' ח"ג אגרותֿקודש הקודמת. שבהערה רשימה ראה (173

.158 שבהערה השיחות ספר שפח.
.5 ע' תש"ד השיחות ספר גם ראה (174

תק"ץ  מקאפוסט. זלמן שניאור שלמה הר' אדמו"ר כ"ק (175ָ
"הקריאה  פ"ח. ח"ג רבי בית – אודותו ראה תר"ס. אייר כ"ז –

ז. ע' תש"א אייר והקדושה"

.cnw 'r v"vd x"enc` ycewÎzexb` d`x (*
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מוהר"ש  אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק בנו עבור בית גם בנה עליו 176עבורו, דר שאני המקום (והוא
).177עתה 

ּפלאן) (א מופלא סדר עשה הבניה בענין גם נפלא חכם להיותו מוהר"ש אאזמו"ר ַַוכ"ק
בנין  (לפיֿערך ורמים גבוהים וגם ביותר, ומורווחים גדולים חדרים והיו בביתו, בבינתו ומסודר

אז) לחביבות 178הבתים אשר המצטרך, כל כפי רחבה ביד רבינו כ"ק אביו כבוד לו נתן הכל ועל ,
הרב. מבני אחד שום זכה לא עוד ממש, ובקירוב ביחוד רבינו כ"ק עם לדור כזה

כ"ק  בית מול מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בית  והיתה שמה, לדור נכנסו הבתים בנין וכשנגמרו
ממש. א' בחצר בו), דר שהנני ביתי מול אשר הגדול האולם (כהיום ממש אדמו"ר אאזמו"ר

בימים  הנהוג לפי ביותר מקושטה מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בית היתה פנימה הבית ובתוך
נדפס  צבעי בנייר מדובקים הי' הבית כותלי וגם צבעי, בששר משוחים הריצפאות היו כי ההם,
והשולחנות  הכסאות הבית כלי וגם לבן, צבע בששר צבועים ופתחיו הבית וחלוני ָָ(אבאיעס),
בתי  לעומת מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בית הובדל אלה שבכל עד ההוא. הגבירים כמנהג והספסלים
ועניניו  הבית בסדרי הבדלתו וכערך החיצוני, בתוארה ההנהגה ובטוב ביפי' הרבנים, אחיו

הפנימי. בתוארו הלזה הבית הובדל ויותר יותר עוד כן החיצונים,

בית  לשבת אדם כתפארת להאמור בעלה 179מכאן עטרת חיל עדינות 127ואשת והדר כבוד רק ,
דקה  דממה צוחה 180וקול ואין פרץ אין עניניו, בכל הזה בהבית ארור...181נשמע ואין קללה אין

והצלחה. ברכה ושלוה שקיטה  רק

אאזמו"ר  כ"ק מלך, הוד בירת בחצר מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בית שהיתה בזה הועיל והרבה
צדק. צמח הרב אדמו"ר

ולברכה  לטובה פעלה ההנהגות, בכל נכונה והמזיגה ההנהגה, טוב של הפנימית הצורה ...
כולם  (אשר  גילם  בני ילדי  על ילדיהם ניכרו  והיופי התואר מלבד וחינוכם. הילדים הדרכת על
והרוח  הדירה (נקיות אלה כל כי גמורה. בהבדלה הובדלו נפשם בצורת גם נפלא) יפים בילדותם
מהלך  על הילדים על אדיר רושם פועל הבית) בכבוד שכנו אשר והאם, האב כבוד של הנעים

נעלה. והדר וכבוד מנוחה חיי חיו וכה במאד, שכלם ועיון נפשם

שהיו  הכתבים כי להיות אשר לזה, הקדושה לבו אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק שת השריפה ואחרי
מראדאמסיל  האיש לי שהגיד וכפי כתבֿיד, רובו אשר רבינו 153אצלו, כ"ק כתבֿידֿקודש גם הי' ַָ

כ"ק 182הגדול  בציווי הפסח), קודם ימים איזה (כלומר פסח בערב פעם  הוא אשר אמר והוא .
וסיפר  הכתבים, גם היו ובתוכם הפסח, חג על ספרים דיא גירייניקט ער האט הרצ"צ ָאאזמו"ר
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דחנוכה  ג' מקץ פרשת ועש"ק מיום הצ"צ בצוואת (176
ידוע  הנה . . ימי אריכות אחר . . ." לע"ע): נדפס (לא תרכ"ג
שייך  הבית חצי אשר באופן בניתי הבית את כשבניתי אשר לכל
בית  לו ובנה בביתי לדור שלא הוכרח סיבות ע"י רק שמואל לבני
כולכם  גם הלא מעט, לו עזרתי אני כי  ועם שלו, ממעות בפ"ע
ממה  יותר הבתים בנין על השריפה אחר מקרוביכם עזר לכם הי'
ימי  אריכות אחר עכ"פ ע"כ שיחי', שמואל לבני אני שעזרתי
כולו. שלו הבית לבד אחיו ככל שלי בבית חלק לו יהי' איה"ש

.". . . החתום] על [=באתי בעה"ח אגרותֿקודש eולראי' גם ראה
קח  ע' הצארית" ברוסיא חב"ד "תולדות מ. ע' מהר"ש אדמו"ר

ואילך.
ואילך. קס ע' שם חב"ד" "תולדות ראה (177

ח"ב  וסיפורים" "שמועות .86 בהערה המצויין גם ראה (178

.49 ע'
יג. מד, ישעי' (179

יב. יט, מלכיםֿא (180
יד. קמד, תהלים (181

תורה" ("יגדיל תרס"ח קדושים, ג' מיום היומן ברשימת (182
בשם  שליט"א הרה"ק אאמו"ר מכ"ק שמעתי :(155 שבהערה
הספרים  את מנקים שהיו אלו בין הי' הוא כי מראדמיסעל, הישיש
והי' זצוקללה"ה, הצ"צ אאזמו"ר כ"ק אצל הפסח קודם והכתבים
צעטיל  והי' [=בתיבה]. בשייד ואגרות, עלים, כתבים, הרבה מונח
כ' ליל ובשיחת זצוקללה"ה. הגדול אדמו"ר כ"ק כתי"ק ארוך א'

היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ג שבהשריפה כסלו שיג), ע'
הסתלקותו  בליל פיענא בכפר הזקן אדמו"ר שכתב מה גם נשרף

להצ"צ. ונתנו



קפה c"ag i`iyp epizeax zxezn

להלן 168לזה  בזה המעשה יבואר יותר ז"ל 169(ובפרט דוב חיים ר' משרת את גם העביר ואז .(170

וחסיד) נכבד איש השריפה.171(שהי' התחלת בעת להציל בא לא אשר על

העיר  אדון של וחצר גדול בית הי' ממש, העיר בקצה והוא לעיר, סמוך הנה ההיא בעת
נכרי) לכ"ק 172(שהי' הציע האדון, בשם העיר מנהל שהי' ומי שם, דר לא בעצמו הוא אך ,

הרבנים  בניו ובית ביתו יבנה אשר עד לשם לדור לכנוס הרצ"צ הי'173אאזמו"ר אאזמו"ר וכ"ק .
ממש  קטנים בתים איזה זולת בהם, לדור ראוים שיהיו בעיר בתים נשארו לא [כי] לזה, מוכרח

עלֿזה. הסכים ובהכרח העם, מדלי

דער  כל: בפי נקרא (כן להחצר הכניסה בתחלת אשר ע"ה הרבנית א"ז כבוד לי וסיפרה
הכל, על פחד והי' גדולה, שחורה במרה אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הי' הראשונים ובימים הייף),
והי' לגמרי אחר לאיש נהפך שמה) לשבתו שבועות שני במשך (והיינו ראשֿהשנה קודם ואח"כ

הרבה. חסידות וכתב הרבה, חסידות והגיד מאד, שמח

לא  (ויותר חלונות בו עשו תיכףֿומיד הנה קר, ובנין חלונות, בלי גדולה אורווה בחצר ושם
חסידות. הגיד ושם ביתֿהמדרש, במקום ושמש תקנו)

(אין  האחד במחצית הלזו ובהבית ביותר, גדול אחד בנין ובתוכם בנינים כמה הי' בהחצר
פאלאווינ  חדריהם איין שהיו מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק עם הרצ"צ אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק דר ע) ַָ

ממש  לזה זה הבנים 174סמוכים יתר דרו הבנינים ובשארי הבנים. משאר מי דרו השנית ובמחצית ,
רש"ז  דר ההוא ובהמרחץ חצר), בכל (כנהוג קטנה מרחץ גם הי' ושם ומשפחותיהם, בניהם 175עם

מהרי"ל  אחד.108בהרב עוד עם ז"ל,

ביתו  למקום סמוך – ארץ כברת עוד אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק קנה בחצר, שבתם ובהיות
הבית  בנאו ובעת מוהר"ש. אאזמו"ר כ"ק למען – ביתו שטח עם ישר הרחוב, לצד שנשרף,
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ובאגרותֿקודש  ביותר**". נאמן ממקור בבירור שיודע לי אמר
בהל' כתוב ענין אצלו הי' זו שבתיבה הצ"צ אדמו"ר "ואמר שם:
רבינו  לו כשאמר לכותבו שהתחיל בויגען, 500 מחזיק חליצה

שרייב". און שרייבען דארפסט . . ַהגדול
המ"צ  על גם ב): (הערה שם רבי בית גם ראה (168
של  כתבים הרבה הי' הרהמ"צ אצל כי בקפידא, הי' ַדליובאוויטש

כו'. ונשרפו להצילם חש לא והוא רבינו
חיים  ר' הרה"ח ברשימות וראה שלפנינו. בהעתקה אינו (169
רשימות  ב"לקוטי הועתק – רבי בית בעמח"ס הילמאן ַמאיר
כתבים  הרבה "נשרפו לה: ע' תשכ"ט) חב"ד, (כפר ומעשיות"
ידע  כי לכ"ק המ"ץ הלך לא ומאז דשם, המ"ץ אצל בתיבה שהי'
כ"ק, פני לקבל לילך הוכרח הסוכות בחג אך עליו. בלבו שיש
ואמר  זה, מה הרב הבין ולא פ"ץ. מ"ץ לו: אמר כ"ק וכשראהו
שם  זה אין מקבלה*, שם איזה אומר שאני סבור אתה כ"ק: לו
את  סטירה], =] ּפץ לך ליתן וראוי מ"ץ אתה פשוט, ע"פ ַכ"א
ואין  עליהם נפשי שמסרתי והכתבים הצלת, שלך שחורה הכתונת
ברח  ותיכף כו'. הנחת מחדש, לכתבם זקנתי לעת כעת בכחי

כו'". לנפשו המ"ץ

(**,miazkd lr c`n c`n b`c epiax" :(a dxrd) my iax ziaa
melyz lr b`c xzeiae .ycgn mazkl izpwf zrl iliga dzr zil xn`e

."my 'idy mixac dfi` cere r"eyd
.d"t zexinfd xry g"rt .(a ,`lw) r"z f"ewz d`x (*

רח"ב  משרתו על בקפידא מאד "והי' שם: רבי בבית (170
רבינו  של היומן וברשימת להציל". בא שלא על בער] חיים ר' =]
ס"ע  שלום תורת השיחות ספר – (עדר"ת זו שנה קייץ משלהי
על  הקפיד רבינו כ"ק . . הגדולה שריפה ש"אחר ואילך) 209
שימש  ממשרתו, שהועבר שבהתקופה ושם, רח"ב". משרתו

מקאליסק. אשכנזי הלוי דובער ר' הרה"ח ַכמשרת
אהרן  ר' החסיד בן דובער* ישכר חיים ר' החסיד (171
ספר  אודותו ראה - מוהילוב. פלך - ברודניא נולד ביינוש.
תקע"חֿתק"ץ  שבשנות ושם, ואילך, 91 ס"ע תש"ג השיחות
תק"ץ  ובשנת ובחסידות, בנגלה הצ"צ אדמו"ר כתבי את העתיק
ימיו  עד הצ"צ את שימש שלו. גבאי להיות הצ"צ אותו מינה
"שמועות  .350 ע' ה'שי"ת השיחות ספר גם (ראה האחרונים

ואילך). 47 ס"ע ח"ב וסיפורים"
רשימת  (ראה טשעכאווסקי או: שאכאווסקי. האדון (172

תקג). ס"ע ח"ג אגרותֿקודש ַ"ליובאוויטש".
ע' ח"ג אגרותֿקודש הקודמת. שבהערה רשימה ראה (173

.158 שבהערה השיחות ספר שפח.
.5 ע' תש"ד השיחות ספר גם ראה (174

תק"ץ  מקאפוסט. זלמן שניאור שלמה הר' אדמו"ר כ"ק (175ָ
"הקריאה  פ"ח. ח"ג רבי בית – אודותו ראה תר"ס. אייר כ"ז –

ז. ע' תש"א אייר והקדושה"

.cnw 'r v"vd x"enc` ycewÎzexb` d`x (*

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מוהר"ש  אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק בנו עבור בית גם בנה עליו 176עבורו, דר שאני המקום (והוא
).177עתה 

ּפלאן) (א מופלא סדר עשה הבניה בענין גם נפלא חכם להיותו מוהר"ש אאזמו"ר ַַוכ"ק
בנין  (לפיֿערך ורמים גבוהים וגם ביותר, ומורווחים גדולים חדרים והיו בביתו, בבינתו ומסודר

אז) לחביבות 178הבתים אשר המצטרך, כל כפי רחבה ביד רבינו כ"ק אביו כבוד לו נתן הכל ועל ,
הרב. מבני אחד שום זכה לא עוד ממש, ובקירוב ביחוד רבינו כ"ק עם לדור כזה

כ"ק  בית מול מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בית  והיתה שמה, לדור נכנסו הבתים בנין וכשנגמרו
ממש. א' בחצר בו), דר שהנני ביתי מול אשר הגדול האולם (כהיום ממש אדמו"ר אאזמו"ר

בימים  הנהוג לפי ביותר מקושטה מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בית היתה פנימה הבית ובתוך
נדפס  צבעי בנייר מדובקים הי' הבית כותלי וגם צבעי, בששר משוחים הריצפאות היו כי ההם,
והשולחנות  הכסאות הבית כלי וגם לבן, צבע בששר צבועים ופתחיו הבית וחלוני ָָ(אבאיעס),
בתי  לעומת מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בית הובדל אלה שבכל עד ההוא. הגבירים כמנהג והספסלים
ועניניו  הבית בסדרי הבדלתו וכערך החיצוני, בתוארה ההנהגה ובטוב ביפי' הרבנים, אחיו

הפנימי. בתוארו הלזה הבית הובדל ויותר יותר עוד כן החיצונים,

בית  לשבת אדם כתפארת להאמור בעלה 179מכאן עטרת חיל עדינות 127ואשת והדר כבוד רק ,
דקה  דממה צוחה 180וקול ואין פרץ אין עניניו, בכל הזה בהבית ארור...181נשמע ואין קללה אין

והצלחה. ברכה ושלוה שקיטה  רק

אאזמו"ר  כ"ק מלך, הוד בירת בחצר מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בית שהיתה בזה הועיל והרבה
צדק. צמח הרב אדמו"ר

ולברכה  לטובה פעלה ההנהגות, בכל נכונה והמזיגה ההנהגה, טוב של הפנימית הצורה ...
כולם  (אשר  גילם  בני ילדי  על ילדיהם ניכרו  והיופי התואר מלבד וחינוכם. הילדים הדרכת על
והרוח  הדירה (נקיות אלה כל כי גמורה. בהבדלה הובדלו נפשם בצורת גם נפלא) יפים בילדותם
מהלך  על הילדים על אדיר רושם פועל הבית) בכבוד שכנו אשר והאם, האב כבוד של הנעים

נעלה. והדר וכבוד מנוחה חיי חיו וכה במאד, שכלם ועיון נפשם

שהיו  הכתבים כי להיות אשר לזה, הקדושה לבו אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק שת השריפה ואחרי
מראדאמסיל  האיש לי שהגיד וכפי כתבֿיד, רובו אשר רבינו 153אצלו, כ"ק כתבֿידֿקודש גם הי' ַָ

כ"ק 182הגדול  בציווי הפסח), קודם ימים איזה (כלומר פסח בערב פעם  הוא אשר אמר והוא .
וסיפר  הכתבים, גם היו ובתוכם הפסח, חג על ספרים דיא גירייניקט ער האט הרצ"צ ָאאזמו"ר
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דחנוכה  ג' מקץ פרשת ועש"ק מיום הצ"צ בצוואת (176
ידוע  הנה . . ימי אריכות אחר . . ." לע"ע): נדפס (לא תרכ"ג
שייך  הבית חצי אשר באופן בניתי הבית את כשבניתי אשר לכל
בית  לו ובנה בביתי לדור שלא הוכרח סיבות ע"י רק שמואל לבני
כולכם  גם הלא מעט, לו עזרתי אני כי  ועם שלו, ממעות בפ"ע
ממה  יותר הבתים בנין על השריפה אחר מקרוביכם עזר לכם הי'
ימי  אריכות אחר עכ"פ ע"כ שיחי', שמואל לבני אני שעזרתי
כולו. שלו הבית לבד אחיו ככל שלי בבית חלק לו יהי' איה"ש

.". . . החתום] על [=באתי בעה"ח אגרותֿקודש eולראי' גם ראה
קח  ע' הצארית" ברוסיא חב"ד "תולדות מ. ע' מהר"ש אדמו"ר

ואילך.
ואילך. קס ע' שם חב"ד" "תולדות ראה (177

ח"ב  וסיפורים" "שמועות .86 בהערה המצויין גם ראה (178

.49 ע'
יג. מד, ישעי' (179

יב. יט, מלכיםֿא (180
יד. קמד, תהלים (181

תורה" ("יגדיל תרס"ח קדושים, ג' מיום היומן ברשימת (182
בשם  שליט"א הרה"ק אאמו"ר מכ"ק שמעתי :(155 שבהערה
הספרים  את מנקים שהיו אלו בין הי' הוא כי מראדמיסעל, הישיש
והי' זצוקללה"ה, הצ"צ אאזמו"ר כ"ק אצל הפסח קודם והכתבים
צעטיל  והי' [=בתיבה]. בשייד ואגרות, עלים, כתבים, הרבה מונח
כ' ליל ובשיחת זצוקללה"ה. הגדול אדמו"ר כ"ק כתי"ק ארוך א'

היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ג שבהשריפה כסלו שיג), ע'
הסתלקותו  בליל פיענא בכפר הזקן אדמו"ר שכתב מה גם נשרף

להצ"צ. ונתנו
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בשיידלעך  מונחים פעקלעך, גרייסע גדולות, חבילות חמשה הרשימה 183שהיו עם מתאים וזה .
גדולים,184שמצאתי  שיידין 8 וכותב לי, שיש הכתבים בעצמו: כותב אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק ,

המ"ץ  בבית שהי' (מה ומהם מכורכים. כתביֿידֿקודש כתבים ספרים הרבה עוד רושם ואח"כ
מהם. העתק גם [נשאר] ולא נשרפו, אברהם) ר'

עתה  כי נמשך ומזה שיהי', למי העתק ליתן מבלי במאד שומרם שהי' מפני לזה והסיבה
אחד  מדרוש העתק אף לו הי' לא ההיא) בעת ע"ז 185(היינו לו דרוש כי אמר העבודה ולהחזיר .

שלימה. בשבוע כהיום עשות  אוכל לא אחד ביום אז עשיתי אשר את אמר כי שנה, שלשים

העתקות. שיהיו למען שלו, הכתבים כל להעתיק ההיא בעת הקדושה לבו שם ולזאת
בזה  גם אשר להעתיקם. לו שנתן כלומר מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק למען עשה האלה וההעתקות
מן  לעת משאילם הי' רב בקושי אשר הרבנים, אחיו שאר על מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק את הבדיל
והעתיקו  מעתיקים, ה' או ד' הושיב מוהר"ש אאזמו"ר וכ"ק שלו. (ביכעל) חסידות ספר העתים
שכירות  משלם שהי' ומהם העתקה, של בויגין כל עבור להם ששלם מלא בכסף הכתבים עבורו

שבוע. בכל

וניכר  נראה מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק משפחת הלזו, המכובדת המשפחה חיי תפארת יקר נועם
הכי  ובאיכות נכונה במדה בכמות ריבויים מלבד אשר ההיא, מעת הנמצאים ההנחות מהמון

נעלה 

על  עמדו אז שמני הרבנים, אחיו משאר מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק את הבדיל בזה גם (אשר –
ברבים, שאמר הדרושים על ביאורים הן ביחידות, גם דא"ח לו הגיד ורחבה, עליון דעת דעתו,

הרבנים  בניו כבוד לפני שהגיד הביאורים על ,186והן

אחר  בערבֿשבתֿקודש (והיינו שבתֿקודש בכל אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק של סדרו הי' כך (כי
החסידות  חוזרים היו המפורסמים החסידים וכן הרב ובני חסידות, ברבים תורה מגיד הי' המקוה )
החסידות  חוזרים שהיו אלו על מאד מקפיד הי' אדמו"ר אאזמו"ר (כ"ק ש"ק היום כל הלילה כל
אלול  ח' א' דיום  שלי היומי  בספר שהובא  וכמו שלהם, והסברים ביאורים עם ממנו ששמעו

שלש 187שנהֿזו  (במקום למעריב מנחה בין ובש"ק זה), בענין מעמד באותו שהי' מאחד סיפור
היו 188סעודות  הזה להביאור תחלה. שאמר החסידות על ביאור אומר אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הי' (

ז"ל  הלל ר' הרב כמו הגדולים, מהחסידים סגולה יחידי וגם זצ"ל, הרבנים הרב בני כל 189[באים]

והדומה).
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בתיבות. = (183
אלינו. הגיעה לא (184

זקנתי  מאמי "ושמעתי :164 שבהערה באגרותֿקודש (185
הרבה  אצלו (שנשרפו אז אמר הצ"צ אדמו"ר אשר נ"ע, הרבנית
איך  וואלט גיגנבט, ניט איר האט וואס פאר חסידים אך ַַָָָכתבים),
(תורת  ה'שי"ת חוקת ש"פ שיחת גם וראה האבן". אויך ָָדאך

.(124 ע' ה'שי"ת התוועדויות מנחם
אאמו"ר  כ"ק מהוד "שמעתי "תרכ"ו": רבינו ברשימת (186
שנת  סוף עד תר"י משנת אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק
הי' בשבוע ג' יום בכל הנה שנה, עשרה כארבע במשך תרכ"ד,
הוד  לפני ביחוד מאמר אומר הצ"צ הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
מאלו  היו המאמרים ורוב מוהר"ש. אאזמו"ר הרה"ק אביו כ"ק
זקנו, אביו כ"ק מהוד שמע צ"צ הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אשר
בזמנים  עמו אתו לומד שהי' מה מלבד הי' וזה הגדול. רבינו כ"ק
[הי'] הצ"צ הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אשר מאמר כל וכן שונים.

זה". על ביאור ביחוד לו אומר הי' ברבים, אומר

דפים  ששה נמצאים ,1086 בוך חב"ד חסידי אגודת בספריית
ואליהם  תרכ"א, אלול מברכים שבת לדודי, אני ד"ה ממאמר

מהוריי"צ: אדמו"ר בכי"ק דף כ"ק מצורף הוד כי"ק עלים "ששה
זהו  זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה מוהרר"ש אדמו"ר הרה"ק אאזמו"ר
את  בכי"ק רשם אשר תרכ"א, דשנת ההנחות מספר שריד
צמח  אדמו"ר אאזמו"ר אביו כ"ק הוד לו הגיד אשר המאמרים
הרבה  נשרפו תרכ"ג בשנת ל"ע הי' אשר ובהשריפה ביחוד. צדק,
בין  אח"כ נמצאו אלו עלים ורק בכי"ק. שלו ההנחות מכתבי

שהצילו". החפצים
ואילך. 208 ע' השיחות ספר שלום בתורת נדפס (187

"רשימות  וש"נ. .30 ע' תרפ"ט השיחות ספר ראה (188
ברוך  הר"ר בידי כתובים וסיפורים ענינים (רשימות הרב"ש"

קנח. ע' שניאורסאהן) ז"ל שניאור
ר' בשם הידוע מאליסאוו, הלוי מאיר בר הלל ר' הרב (189

תרכ"ד). מנחםֿאב (תקנ"הֿיא ּפאריטשער ַהלל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אביו  מכבוד ששמע הדרושים לו חוזר והי' עוד. הגיד שלא מה לגמרי חדשים דרושים והן
הגדול  רבינו כ"ק אאזמו"ר 190זקנו שכ"ק מה בחנוכה בכ"ה אחד דרוש נמצא עמי אתי (והלא

ביחידות  לפניו שחזרו רבינו דרוש שהוא עליו כותב וכל 191מוהר"ש ממש, הק' וכלשונו כדבריו ,(
– כנודע) לי', אניס לא רז

היתה  ההרחבה כי אף אשר הדעת, הרחבת מתוך נכתבו כי נראה הכתב ועצם בגוף גם והנה
רז"ל  סימן בהם גם ונגלה נראה בכלֿזאת אף ואלקית, שמרחיבים 192רוחנית דברים בהשלשה

כ"ק  נבדל הי ' אלה  שבכל האלקית). הרחבה הדעת לקבל רחבים כלים (להיות אדם של דעתו
הרבנים. אחיו ובני אחיו שאר על מוהר"ש אאזמו"ר

ע"ה  הרשב"ץ המבואר 4מו"ר כפי העיר, מדיירי מאחד חתן (והוא בליובאוויטש דר אז שהי' ,
תרס"ה  דשנת היומי בספר ונדודיו מגורו וחיי תולדות הבית 193אצלי של בשבחה להפליג הרבה (

הנהגתם  ידידות ונעימות הטהורה, נפשם ומהלך הבית, אנשי ובצורת הפנימי בתוארה הלזו
כל. לעין והמשובחה הנעלית 

סמאלענסקין  ובלשן הסופר בכל הכופר גם אף וחבירו 194כי הוא דובנאוו 195(אשר ,196שמעון ָָ
בניו  כבוד ובתי רבינו כ"ק בית ליובאוויטש את לבקר באו עתה, המפורסם הימים דברי הכותב
בצבעים  מתאר וביחוד מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק בית למען בספרו מיוחד פרק יחד זצ"ל) הרבנים
עלי' לאמר נוכל בצדק אשר ע"ה. הרבנית א"ז כבוד הבית עקרת את הוא) כן (באשר טהורים

ביתה  בנתה עדינות נשים חכמות ביתה אשר 197ועל מיוחדת חטיבה לה וחטבה ולתפארת, לכבוד
אחריהם. ובנותיהם בניהם כשרון בהוד נצחי לקיום נשאר הלזה העדן רכוש

ויקויים  נצחי, למשמרת הלזה היקר האוצר יושמר אחרינו הבאים ובבנינו בנו ואשר ה' ויתן
אשר  בהמסילה ישרים בדרכי לילך תסייענו הקדושים אבות וזכות בנותם, אבות תפארת בנו

הקדושים. לבבם פנימיות טהרת בנקודת סללוה
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ע' תרצ"א השיחות ספר .186 שבהערה רשימה גם ראה (190
.13 ע' (הנ"ל) מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר .237

א  כא, ח"א (לקו"ד סי"א תרצ"ג כסלו  יט שיחת ראה (191
צו  בהמשך איז נסים"* שעשה "ברוך מאמר "דער שם): ובהערה
געזאגט  האט הגדול רבינו כ"ק וואס בכסלו, בכ"ה מאמר ָָָדעם

מפטרבורג. חזרה בנסיעתו בוויטעבסק תקנ"ט בחנוכה
לכ"ק  גיזאגט מאהל א נאך רבי דער האט מאמר ַָָָָדעם
ששמעו, כפי בהנחה וישנו תקס"ג, בשנת צ"צ הרה"ק אאזמו"ר
הרה"ק  אאזמו"ר מכ"ק ארוכות הגהות עם ישנו עצמו זה ומאמר
עם  גדולים פרקים ט"ו בו ויש תקע"ב**, או תקע"א משנת צ"צ
אבל  בינוני, בכתב בויגין תשעה על מותר ומחזיק קיצורים
בערך  ארוך לא מאמר הוא הגדול רבינו מכ"ק שקבלו כפי בעיקרו
הם  המאמרים שאלו העיקר זה אמנם עמודים, כחמשה

פטרבורג". אחר מהראשונים
ב. נז, ברכות ראה (192

בתוספת  תרצ"ה) (בשנת לאח"ז נדפסה זו רשימה (193

zegiyd xtq d`xe .jli`e a ,fpwzz d"g ziy`xa z"de` d`x (*
.p"ye .9 'r g"txz

.jli`e a ,rx a"g ziy`xa z"de` d`x (**

בנו  הרי"ל ש"כ"ק ושם, .4 שבהערה ב"התמים" – וכו' הגהות
אחד  איש עם להתחתן לו הציע [הצ"צ] אדמו"ר של
חתונתו  היתה תר"י ובשנת ע"ז, שהסכים מה מליובאוויטש,

שנים". איזה על שולחנו על חותנו ולקחו
תרפ"ח  משנת באגרת כותב אודותו תר"בֿתרמ"ה. (194
פרץ  גם מל"ל**, גם צוייפיל*, "גם קז): ע' ח"ב (אגרותֿקודש
רק  ליובאוויטש, בירת בקרו אשר מאלו היו . . ַסמולענסקין
אין  אבל האויב, מבצר אל וילכו אותם קאה העליונה ההשגחה
בצל  ישבו אשר הקצרה העת או האחדים הימים כי בדבר ספק

ונצחי". עולמי רושם הניחה התורה
(195exiage נולד שהרי ב"דיעות", חבירו הכוונה אולי –

במותו. כ"ה כבן והי' סמולענסקין, לאחר שנה עשרים כמעט
" רבינו ברשימת – תרכ"אֿתש"ב. אדמו"ר 196) חיי ימי דברי

המדקדק  "ההיסטוריון אודותו: כותב יא) (ס"ע הזקן"
הנה  הוא גם דובנוב מר המשכילים בחנוטי ומחטט בדוקומנטים

ושורה". שורה מכל מבצבצת וחסידים לחסידות שנאתו
א. יד, משלי ע"פ (197

.1815Î1888 ± ltiieev odkd iav xfril` (*
.r"xzÎc"xz ± melapilil aiil dyn (**
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בשיידלעך  מונחים פעקלעך, גרייסע גדולות, חבילות חמשה הרשימה 183שהיו עם מתאים וזה .
גדולים,184שמצאתי  שיידין 8 וכותב לי, שיש הכתבים בעצמו: כותב אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק ,

המ"ץ  בבית שהי' (מה ומהם מכורכים. כתביֿידֿקודש כתבים ספרים הרבה עוד רושם ואח"כ
מהם. העתק גם [נשאר] ולא נשרפו, אברהם) ר'

עתה  כי נמשך ומזה שיהי', למי העתק ליתן מבלי במאד שומרם שהי' מפני לזה והסיבה
אחד  מדרוש העתק אף לו הי' לא ההיא) בעת ע"ז 185(היינו לו דרוש כי אמר העבודה ולהחזיר .

שלימה. בשבוע כהיום עשות  אוכל לא אחד ביום אז עשיתי אשר את אמר כי שנה, שלשים

העתקות. שיהיו למען שלו, הכתבים כל להעתיק ההיא בעת הקדושה לבו שם ולזאת
בזה  גם אשר להעתיקם. לו שנתן כלומר מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק למען עשה האלה וההעתקות
מן  לעת משאילם הי' רב בקושי אשר הרבנים, אחיו שאר על מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק את הבדיל
והעתיקו  מעתיקים, ה' או ד' הושיב מוהר"ש אאזמו"ר וכ"ק שלו. (ביכעל) חסידות ספר העתים
שכירות  משלם שהי' ומהם העתקה, של בויגין כל עבור להם ששלם מלא בכסף הכתבים עבורו

שבוע. בכל

וניכר  נראה מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק משפחת הלזו, המכובדת המשפחה חיי תפארת יקר נועם
הכי  ובאיכות נכונה במדה בכמות ריבויים מלבד אשר ההיא, מעת הנמצאים ההנחות מהמון

נעלה 

על  עמדו אז שמני הרבנים, אחיו משאר מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק את הבדיל בזה גם (אשר –
ברבים, שאמר הדרושים על ביאורים הן ביחידות, גם דא"ח לו הגיד ורחבה, עליון דעת דעתו,

הרבנים  בניו כבוד לפני שהגיד הביאורים על ,186והן

אחר  בערבֿשבתֿקודש (והיינו שבתֿקודש בכל אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק של סדרו הי' כך (כי
החסידות  חוזרים היו המפורסמים החסידים וכן הרב ובני חסידות, ברבים תורה מגיד הי' המקוה )
החסידות  חוזרים שהיו אלו על מאד מקפיד הי' אדמו"ר אאזמו"ר (כ"ק ש"ק היום כל הלילה כל
אלול  ח' א' דיום  שלי היומי  בספר שהובא  וכמו שלהם, והסברים ביאורים עם ממנו ששמעו

שלש 187שנהֿזו  (במקום למעריב מנחה בין ובש"ק זה), בענין מעמד באותו שהי' מאחד סיפור
היו 188סעודות  הזה להביאור תחלה. שאמר החסידות על ביאור אומר אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הי' (

ז"ל  הלל ר' הרב כמו הגדולים, מהחסידים סגולה יחידי וגם זצ"ל, הרבנים הרב בני כל 189[באים]

והדומה).
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בתיבות. = (183
אלינו. הגיעה לא (184

זקנתי  מאמי "ושמעתי :164 שבהערה באגרותֿקודש (185
הרבה  אצלו (שנשרפו אז אמר הצ"צ אדמו"ר אשר נ"ע, הרבנית
איך  וואלט גיגנבט, ניט איר האט וואס פאר חסידים אך ַַָָָכתבים),
(תורת  ה'שי"ת חוקת ש"פ שיחת גם וראה האבן". אויך ָָדאך

.(124 ע' ה'שי"ת התוועדויות מנחם
אאמו"ר  כ"ק מהוד "שמעתי "תרכ"ו": רבינו ברשימת (186
שנת  סוף עד תר"י משנת אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק
הי' בשבוע ג' יום בכל הנה שנה, עשרה כארבע במשך תרכ"ד,
הוד  לפני ביחוד מאמר אומר הצ"צ הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
מאלו  היו המאמרים ורוב מוהר"ש. אאזמו"ר הרה"ק אביו כ"ק
זקנו, אביו כ"ק מהוד שמע צ"צ הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אשר
בזמנים  עמו אתו לומד שהי' מה מלבד הי' וזה הגדול. רבינו כ"ק
[הי'] הצ"צ הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אשר מאמר כל וכן שונים.

זה". על ביאור ביחוד לו אומר הי' ברבים, אומר

דפים  ששה נמצאים ,1086 בוך חב"ד חסידי אגודת בספריית
ואליהם  תרכ"א, אלול מברכים שבת לדודי, אני ד"ה ממאמר

מהוריי"צ: אדמו"ר בכי"ק דף כ"ק מצורף הוד כי"ק עלים "ששה
זהו  זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה מוהרר"ש אדמו"ר הרה"ק אאזמו"ר
את  בכי"ק רשם אשר תרכ"א, דשנת ההנחות מספר שריד
צמח  אדמו"ר אאזמו"ר אביו כ"ק הוד לו הגיד אשר המאמרים
הרבה  נשרפו תרכ"ג בשנת ל"ע הי' אשר ובהשריפה ביחוד. צדק,
בין  אח"כ נמצאו אלו עלים ורק בכי"ק. שלו ההנחות מכתבי

שהצילו". החפצים
ואילך. 208 ע' השיחות ספר שלום בתורת נדפס (187

"רשימות  וש"נ. .30 ע' תרפ"ט השיחות ספר ראה (188
ברוך  הר"ר בידי כתובים וסיפורים ענינים (רשימות הרב"ש"

קנח. ע' שניאורסאהן) ז"ל שניאור
ר' בשם הידוע מאליסאוו, הלוי מאיר בר הלל ר' הרב (189

תרכ"ד). מנחםֿאב (תקנ"הֿיא ּפאריטשער ַהלל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אביו  מכבוד ששמע הדרושים לו חוזר והי' עוד. הגיד שלא מה לגמרי חדשים דרושים והן
הגדול  רבינו כ"ק אאזמו"ר 190זקנו שכ"ק מה בחנוכה בכ"ה אחד דרוש נמצא עמי אתי (והלא

ביחידות  לפניו שחזרו רבינו דרוש שהוא עליו כותב וכל 191מוהר"ש ממש, הק' וכלשונו כדבריו ,(
– כנודע) לי', אניס לא רז

היתה  ההרחבה כי אף אשר הדעת, הרחבת מתוך נכתבו כי נראה הכתב ועצם בגוף גם והנה
רז"ל  סימן בהם גם ונגלה נראה בכלֿזאת אף ואלקית, שמרחיבים 192רוחנית דברים בהשלשה

כ"ק  נבדל הי ' אלה  שבכל האלקית). הרחבה הדעת לקבל רחבים כלים (להיות אדם של דעתו
הרבנים. אחיו ובני אחיו שאר על מוהר"ש אאזמו"ר

ע"ה  הרשב"ץ המבואר 4מו"ר כפי העיר, מדיירי מאחד חתן (והוא בליובאוויטש דר אז שהי' ,
תרס"ה  דשנת היומי בספר ונדודיו מגורו וחיי תולדות הבית 193אצלי של בשבחה להפליג הרבה (

הנהגתם  ידידות ונעימות הטהורה, נפשם ומהלך הבית, אנשי ובצורת הפנימי בתוארה הלזו
כל. לעין והמשובחה הנעלית 

סמאלענסקין  ובלשן הסופר בכל הכופר גם אף וחבירו 194כי הוא דובנאוו 195(אשר ,196שמעון ָָ
בניו  כבוד ובתי רבינו כ"ק בית ליובאוויטש את לבקר באו עתה, המפורסם הימים דברי הכותב
בצבעים  מתאר וביחוד מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק בית למען בספרו מיוחד פרק יחד זצ"ל) הרבנים
עלי' לאמר נוכל בצדק אשר ע"ה. הרבנית א"ז כבוד הבית עקרת את הוא) כן (באשר טהורים

ביתה  בנתה עדינות נשים חכמות ביתה אשר 197ועל מיוחדת חטיבה לה וחטבה ולתפארת, לכבוד
אחריהם. ובנותיהם בניהם כשרון בהוד נצחי לקיום נשאר הלזה העדן רכוש

ויקויים  נצחי, למשמרת הלזה היקר האוצר יושמר אחרינו הבאים ובבנינו בנו ואשר ה' ויתן
אשר  בהמסילה ישרים בדרכי לילך תסייענו הקדושים אבות וזכות בנותם, אבות תפארת בנו

הקדושים. לבבם פנימיות טהרת בנקודת סללוה
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ע' תרצ"א השיחות ספר .186 שבהערה רשימה גם ראה (190
.13 ע' (הנ"ל) מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר .237

א  כא, ח"א (לקו"ד סי"א תרצ"ג כסלו  יט שיחת ראה (191
צו  בהמשך איז נסים"* שעשה "ברוך מאמר "דער שם): ובהערה
געזאגט  האט הגדול רבינו כ"ק וואס בכסלו, בכ"ה מאמר ָָָדעם

מפטרבורג. חזרה בנסיעתו בוויטעבסק תקנ"ט בחנוכה
לכ"ק  גיזאגט מאהל א נאך רבי דער האט מאמר ַָָָָדעם
ששמעו, כפי בהנחה וישנו תקס"ג, בשנת צ"צ הרה"ק אאזמו"ר
הרה"ק  אאזמו"ר מכ"ק ארוכות הגהות עם ישנו עצמו זה ומאמר
עם  גדולים פרקים ט"ו בו ויש תקע"ב**, או תקע"א משנת צ"צ
אבל  בינוני, בכתב בויגין תשעה על מותר ומחזיק קיצורים
בערך  ארוך לא מאמר הוא הגדול רבינו מכ"ק שקבלו כפי בעיקרו
הם  המאמרים שאלו העיקר זה אמנם עמודים, כחמשה

פטרבורג". אחר מהראשונים
ב. נז, ברכות ראה (192

בתוספת  תרצ"ה) (בשנת לאח"ז נדפסה זו רשימה (193

zegiyd xtq d`xe .jli`e a ,fpwzz d"g ziy`xa z"de` d`x (*
.p"ye .9 'r g"txz

.jli`e a ,rx a"g ziy`xa z"de` d`x (**

בנו  הרי"ל ש"כ"ק ושם, .4 שבהערה ב"התמים" – וכו' הגהות
אחד  איש עם להתחתן לו הציע [הצ"צ] אדמו"ר של
חתונתו  היתה תר"י ובשנת ע"ז, שהסכים מה מליובאוויטש,

שנים". איזה על שולחנו על חותנו ולקחו
תרפ"ח  משנת באגרת כותב אודותו תר"בֿתרמ"ה. (194
פרץ  גם מל"ל**, גם צוייפיל*, "גם קז): ע' ח"ב (אגרותֿקודש
רק  ליובאוויטש, בירת בקרו אשר מאלו היו . . ַסמולענסקין
אין  אבל האויב, מבצר אל וילכו אותם קאה העליונה ההשגחה
בצל  ישבו אשר הקצרה העת או האחדים הימים כי בדבר ספק

ונצחי". עולמי רושם הניחה התורה
(195exiage נולד שהרי ב"דיעות", חבירו הכוונה אולי –

במותו. כ"ה כבן והי' סמולענסקין, לאחר שנה עשרים כמעט
" רבינו ברשימת – תרכ"אֿתש"ב. אדמו"ר 196) חיי ימי דברי

המדקדק  "ההיסטוריון אודותו: כותב יא) (ס"ע הזקן"
הנה  הוא גם דובנוב מר המשכילים בחנוטי ומחטט בדוקומנטים

ושורה". שורה מכל מבצבצת וחסידים לחסידות שנאתו
א. יד, משלי ע"פ (197

.1815Î1888 ± ltiieev odkd iav xfril` (*
.r"xzÎc"xz ± melapilil aiil dyn (**
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פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

ומרומם, הנכבד הרב הנעלה, ידידי כבוד

שי' מרדכי מוהר"ר אי"א וו"ח

וברכה, שלום

הכללים  שי' אנ"ש לידידנו מכתביי כבודו קרא בטח

אתו  לבוא פרטי אדרעס לי הי' לא היום ועד והפרטים,

העת  מחזה אצלי שמור העת כל וכי בכתובים, עמו

נסעו  טרם בליובאויטש, כבודו בהיות ברור לי כמדומה

דברנו, אשר הדברים ונושא אמעריקע, למדינת צלחה

ההוא. במעמד זעליקסאן שי' רי"ק וידידנו אנחנו

מפריד  המקום אין ולכן עולם, של מקומו ית' הוא

(אדם  אדם בני לבות בקרב שם אשר ממעל, אלוקה בחלק

בחיים, להם תעודה כי היודעים אדם) קרוים אתם אתם

למערב, וזה למזרח הולך זה כוננו, גבר מצעדי ומד'

כל  זה אשר התורה, באור אור קוי ממתיחים ושניהם

האדמה, פני על האדם תולדות בספר הכתוב האדם

תורה, בני להחזיק בנועם טובי' מעשים ולהפרות להרבות

יחיו. הקדש עם לבות לחזק מצוה, ושומרי

הוא, למותר אך ההתעוררות אשר מראש, יודע הנני

מאהבה  יעשו עשו לעשות, ביכולתם אשר כל בטח כי

הוא  מה ואדם ית', האל וציווי התורה אל יתירה וחיבה

מן  דקה דממה קול גם שמעין אודנין על לדבר, ירבה כי

הדקה.

הכחות, שיתוף כי אנחנו מאמינים בני מאמינים אמנם

מראש, משוערת בלתי תועלת מביאה ברוח וההשתתפות

לבבו  יחם אשר מישראל, אחד ככל נפשי, חובת ע"כ אשר

יחיו, קדשינו עם נשמת התורה החזקת אודות בדברו

אלקי  ואל ולעורר, לעורר ולהתחנן, לבקש לשיח וירבה

כרם  את לנטע עלינו ית'. לעבדו לבבינו יעיר הוא ישראל,

הרד"ק  בפי' ע' אל, כארזי (להיות ענפיהם לשמור ישראל,

יתן  והאלקים יבול, לא עליהם גם ואשר י"א), פ' תהלי'

תנובה. תבל פני ומלאה טוב, פרי ויעשו ברכתו את

יום  דבר על שי' אנ"ש את עוררתי החולפת בשנה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד הילולא

על  מהמתיחס ואיש איש יזכור בו אשר יום לניסן, בשני

לימוד  שיעורי לסדר ד' יראי וידברו ורבו, מורו את דגלו

התועדות. וזמני

את  הקדישו שי' מאנ"ש רבים שקבלתי הידיעות וכפי

דא"ח, ולימוד תפלה בתורה בשמים אל לברכת הזה היום

ומזונא  חייא בבני האלקים מאת שלמה משכורתם יהי

בגו"ר. כה"י להם לטוב רויחא,

בעב[ו]תת  הקשורים שי' אנ"ש ידידנו אשר אפונה לא

הבא  (וגם הזה יום יקבעו אמיתי, ורגש דעה בעלי אהבה,

בדברים אחריו) רעים, ושיחת תורה בצדקה עבודה ליום

התורה. לחיזוק המעוררים

כאחב"י  בתוך שי' אנ"ש בעזר אבותינו אלקי ד' יהי

ברו"ג. ידיהם מעשי כל את לברך שי'

שי' אנ"ש ידידנו שלום מנועם לשמוע לי ינעם מאד

מגורם  במקום אשר התורה ומוסדי כבודו, במחנ[ה]

הברכה. על יעמדו כולם אליהם והסביב
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שבני מה הם במצרים לאבותינו שנעשו הנסים עשרת

וכדכתיב המצרים, על שבאו המכות מעשר נפגעו לא 1ישראל

וכן מצרים", מקנה ובין ישראל מקנה בין ה' "למען2"והפלה ,

ישראל" ובין מצרים בין ה' יפלה אשר וקשה3תדעון אם4.

לאבותינו" שנעשו נסים "עשרה המשנה הקדימה מדוע כן,

לכאורה, לה, היה המצריים"; על הקב"ה הביא מכות ל"עשר

ולאחר המכות תחילה התרחשותם כסדר הדברים את לכתוב

לאבותינו?! שנעשו הניסים מכן

: הדברים בביאור לומר ויש

ההשתלשלות") ("סדר טבע עלֿפי העולם הנהגת מצד

("נגוף בניֿישראל לבין המצרים בין לחלק מקום היה לא

לישראל" ורפוא של5למצרים טענתה היתה זו ואמנם, .(

עובדי והללו עבודהֿזרה עובדי הללו - הדין" "מידת

!6עבודהֿזרה

לבניֿ המצרים בין זו הבדלה תתאפשר שבכלֿזאת כדי

מסדר שלמעלה נעלה, אור בהתגלות צורך היה ישראל

שנעשו הנסים לעשרת היסוד היא זו הארה ההשתלשלות.

הרמה מלשון "נס" - ישראל7לאבותינו את הגביה הקב"ה .

בהם. פגעו לא המכות ולכן הטבע מסדרי למעלה

ההכנה היא בניֿישראל, את ה' שהגביה זו הגבהה

מצרים קליפת "שבירת" הוא העיקרי שענינה מצרים, ליציאת

מצרים. שיעבוד ביטול - זה ועלֿידי

ל"עשר נסים" "עשרה התנא הקדים מדוע מובן זה, לפי

אכן המצרים על הקב"ה שהביא שהמכות בכדי מכות":

דהיינו ה"נסים", את להן להקדים היה צריך יעודן, את ימלאו

יכלו אז רק מהטבע; למעלה ישראל את ולהעלות להגביה

המצרים את "לשבור" בישראל), (ולא במצרים לפגוע המכות

בניֿישראל. של צוארם מעל עולם את ולפרוק
(1220 עמ' ד, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ניסו נסיונות ש"עשרה מהפסוק להוכיח כדי להבין: יש

של הראשון חלקו את להביא לתנא היה די וכו'", אבותינו

גם הביא מה ולשם פעמים") עשר זה אותי ("וינסו הפסוק

של שבחן הפך את המבליט בקולי") שמעו ("ולא סיומו את

ישראל?

אלא גנאי של ענין אינו הפסוק סיום שאדרבה, לומר ויש

בתניא כמבואר שבח, מבין8של (האחרון המרגלים חטא לגבי

הנסיונות ):9עשרת

חזק "כי בטענה לארץ להיכנס ישראל רצו לא בתחילה

ממנו" (חסֿושלום)10הוא הקב"ה ביכולת האמינו שלא ,

"הננו ואמרו דעתם את שינו לבסוף אך הארץ. את לכבוש

לפתע11ועלינו" אליהם חזרה כיצד - (בתניא) שם ומקשה .

אות שום רבינו משה להם הראה לא והרי ה' ביכולת האמונה

? הארץ את לכבוש ה' יכולת את שיוכיחו חדשים ומופת

ורק מאמינים", בני "מאמינים הם שישראל ומבאר,

עצמה את הגביהה בגופם, נתלבשה אשר אחרא" שה"סטרא

קשים, דברים שמעו כאשר אך ודעת". טעם בלי "בחוצפה

לעדה מתי עד ורוגז, רעש בקול "והרעים עליהם ה' שקצף

נפלה "וממילא בקרבם", לבם ונשבר "נכנע - הזאת" הרעה

וישראל רוחה, וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא

לשינוי הסיבה אפוא זוהי מאמינים". בני מאמינים עצמן

ועלינו". "הננו לפתע שאמרו בניֿישראל אצל שהתחולל

הנהגה יהודי אצל מופיעה כאשר היא: הענין משמעות

נפשו טבע מצד אדרבה, טבעי; דבר זה אין בלתיֿרצויה

שמונע הוא בלבד חיצוני ענין הטוב; תכלית עם היהודי קשור

רצון את מלקיים מתבטלאותו זה חיצוני דבר כאשר לכן, ה'.

עליהם ה' "שקצף ידי על זה היה המרגלים (בחטא ונעלם

האמיתי ורצונו טבעו מתגלה ממילא רעש"), בקול והרעים

היהודי. של

של הסיפא את גם המביא - התנא דברי את נבין מעתה

למעליותא: - בקולי" שמעו "ולא הפסוק,

לא שהם היתה לא הקב"ה את ניסו שבניֿישראל הסיבה

שאמר להבדיל, פרעה, (בדוגמת ה' במציאות חלילה, הכירו,

בני בקולי": שמעו ש"לא מפני אלא ה"'); את ידעתי "לא

חסר שהיה רק הקב"ה, של קולו "בקולי", שזהו ידעו ישראל

הבנה מלשון "שמיעה (ה"דערהערן") ה"שמעו" אצלם

.12וקליטה

מתי עד ורוגז, רעש בקול ש"הרעים ברגע כאמור, לכן,

כי בקרבם" לבם ונשבר "נכנע מיד - הזאת" הרעה לעדה

האמיתי. רצונם נתגלה

(1704 עמ' ג, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ד.1) ט, ז.2)וארא יא, ומדרשֿשמואל.3)בא רבינוֿיונה הרמב"ם, פירשו א.5)תויו"ט.4)כן לו, חלקֿב ראה6)זוהר

כח. יד, בשלח מכילתא ב. קע, שם ד.7)זוהר ע, יתרו כט.8)תורהֿאור רע"ב.9)פרק פירוש לא.10)ראה יג, שם11)שלח

מ. כג.12)טו, מב, מקץ רש''י ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  א' סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה על המברק שנתקבל זה עתה, ותוכנו תמוה במאד... ויתבונן בעצמו כשהי' כאן ונדבר 

ע"ד הכנות להחתונה בין שאר הדברים הי' ג"כ הענין שביחד עם הוצאות החתונה של כלי זמר ענינים 

של אכו"ש וכו' יכנס בזה ג"כ הדפסת ספרו של רבנו הזקן מייסד חסידות חב"ד ונשיא כל חסידי חב"ד 

לדורותיהם, ותיכף כשבא לכת"ר קס"ד לאחר התשלומין וכמה הסברות בזה, הרי רואה שהתחילו 

ענינים מוזרים וענין הנ"ל בכלל. ולפלא שגם עתה מפרשו בענינים שהם לא בדרי דאונא ואינו רוצה 

לבארו בענין שהי' צ"ל מושכל ראשון שלו.

והשי"ת יורהו ויוליכו בדרך הישרה והמאושרה בשבילו ובשביל כל ב"ב שיחיו.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
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פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

ומרומם, הנכבד הרב הנעלה, ידידי כבוד

שי' מרדכי מוהר"ר אי"א וו"ח

וברכה, שלום

הכללים  שי' אנ"ש לידידנו מכתביי כבודו קרא בטח

אתו  לבוא פרטי אדרעס לי הי' לא היום ועד והפרטים,

העת  מחזה אצלי שמור העת כל וכי בכתובים, עמו

נסעו  טרם בליובאויטש, כבודו בהיות ברור לי כמדומה

דברנו, אשר הדברים ונושא אמעריקע, למדינת צלחה

ההוא. במעמד זעליקסאן שי' רי"ק וידידנו אנחנו

מפריד  המקום אין ולכן עולם, של מקומו ית' הוא

(אדם  אדם בני לבות בקרב שם אשר ממעל, אלוקה בחלק

בחיים, להם תעודה כי היודעים אדם) קרוים אתם אתם

למערב, וזה למזרח הולך זה כוננו, גבר מצעדי ומד'

כל  זה אשר התורה, באור אור קוי ממתיחים ושניהם

האדמה, פני על האדם תולדות בספר הכתוב האדם

תורה, בני להחזיק בנועם טובי' מעשים ולהפרות להרבות

יחיו. הקדש עם לבות לחזק מצוה, ושומרי

הוא, למותר אך ההתעוררות אשר מראש, יודע הנני

מאהבה  יעשו עשו לעשות, ביכולתם אשר כל בטח כי

הוא  מה ואדם ית', האל וציווי התורה אל יתירה וחיבה

מן  דקה דממה קול גם שמעין אודנין על לדבר, ירבה כי

הדקה.

הכחות, שיתוף כי אנחנו מאמינים בני מאמינים אמנם

מראש, משוערת בלתי תועלת מביאה ברוח וההשתתפות

לבבו  יחם אשר מישראל, אחד ככל נפשי, חובת ע"כ אשר

יחיו, קדשינו עם נשמת התורה החזקת אודות בדברו

אלקי  ואל ולעורר, לעורר ולהתחנן, לבקש לשיח וירבה

כרם  את לנטע עלינו ית'. לעבדו לבבינו יעיר הוא ישראל,

הרד"ק  בפי' ע' אל, כארזי (להיות ענפיהם לשמור ישראל,

יתן  והאלקים יבול, לא עליהם גם ואשר י"א), פ' תהלי'

תנובה. תבל פני ומלאה טוב, פרי ויעשו ברכתו את

יום  דבר על שי' אנ"ש את עוררתי החולפת בשנה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד הילולא

על  מהמתיחס ואיש איש יזכור בו אשר יום לניסן, בשני

לימוד  שיעורי לסדר ד' יראי וידברו ורבו, מורו את דגלו

התועדות. וזמני

את  הקדישו שי' מאנ"ש רבים שקבלתי הידיעות וכפי

דא"ח, ולימוד תפלה בתורה בשמים אל לברכת הזה היום

ומזונא  חייא בבני האלקים מאת שלמה משכורתם יהי

בגו"ר. כה"י להם לטוב רויחא,

בעב[ו]תת  הקשורים שי' אנ"ש ידידנו אשר אפונה לא

הבא  (וגם הזה יום יקבעו אמיתי, ורגש דעה בעלי אהבה,

בדברים אחריו) רעים, ושיחת תורה בצדקה עבודה ליום

התורה. לחיזוק המעוררים

כאחב"י  בתוך שי' אנ"ש בעזר אבותינו אלקי ד' יהי

ברו"ג. ידיהם מעשי כל את לברך שי'

שי' אנ"ש ידידנו שלום מנועם לשמוע לי ינעם מאד

מגורם  במקום אשר התורה ומוסדי כבודו, במחנ[ה]

הברכה. על יעמדו כולם אליהם והסביב
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שבני מה הם במצרים לאבותינו שנעשו הנסים עשרת

וכדכתיב המצרים, על שבאו המכות מעשר נפגעו לא 1ישראל

וכן מצרים", מקנה ובין ישראל מקנה בין ה' "למען2"והפלה ,

ישראל" ובין מצרים בין ה' יפלה אשר וקשה3תדעון אם4.

לאבותינו" שנעשו נסים "עשרה המשנה הקדימה מדוע כן,

לכאורה, לה, היה המצריים"; על הקב"ה הביא מכות ל"עשר

ולאחר המכות תחילה התרחשותם כסדר הדברים את לכתוב

לאבותינו?! שנעשו הניסים מכן

: הדברים בביאור לומר ויש

ההשתלשלות") ("סדר טבע עלֿפי העולם הנהגת מצד

("נגוף בניֿישראל לבין המצרים בין לחלק מקום היה לא

לישראל" ורפוא של5למצרים טענתה היתה זו ואמנם, .(

עובדי והללו עבודהֿזרה עובדי הללו - הדין" "מידת

!6עבודהֿזרה

לבניֿ המצרים בין זו הבדלה תתאפשר שבכלֿזאת כדי

מסדר שלמעלה נעלה, אור בהתגלות צורך היה ישראל

שנעשו הנסים לעשרת היסוד היא זו הארה ההשתלשלות.

הרמה מלשון "נס" - ישראל7לאבותינו את הגביה הקב"ה .

בהם. פגעו לא המכות ולכן הטבע מסדרי למעלה

ההכנה היא בניֿישראל, את ה' שהגביה זו הגבהה

מצרים קליפת "שבירת" הוא העיקרי שענינה מצרים, ליציאת

מצרים. שיעבוד ביטול - זה ועלֿידי

ל"עשר נסים" "עשרה התנא הקדים מדוע מובן זה, לפי

אכן המצרים על הקב"ה שהביא שהמכות בכדי מכות":

דהיינו ה"נסים", את להן להקדים היה צריך יעודן, את ימלאו

יכלו אז רק מהטבע; למעלה ישראל את ולהעלות להגביה

המצרים את "לשבור" בישראל), (ולא במצרים לפגוע המכות

בניֿישראל. של צוארם מעל עולם את ולפרוק
(1220 עמ' ד, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ניסו נסיונות ש"עשרה מהפסוק להוכיח כדי להבין: יש

של הראשון חלקו את להביא לתנא היה די וכו'", אבותינו

גם הביא מה ולשם פעמים") עשר זה אותי ("וינסו הפסוק

של שבחן הפך את המבליט בקולי") שמעו ("ולא סיומו את

ישראל?

אלא גנאי של ענין אינו הפסוק סיום שאדרבה, לומר ויש

בתניא כמבואר שבח, מבין8של (האחרון המרגלים חטא לגבי

הנסיונות ):9עשרת

חזק "כי בטענה לארץ להיכנס ישראל רצו לא בתחילה

ממנו" (חסֿושלום)10הוא הקב"ה ביכולת האמינו שלא ,

"הננו ואמרו דעתם את שינו לבסוף אך הארץ. את לכבוש

לפתע11ועלינו" אליהם חזרה כיצד - (בתניא) שם ומקשה .

אות שום רבינו משה להם הראה לא והרי ה' ביכולת האמונה

? הארץ את לכבוש ה' יכולת את שיוכיחו חדשים ומופת

ורק מאמינים", בני "מאמינים הם שישראל ומבאר,

עצמה את הגביהה בגופם, נתלבשה אשר אחרא" שה"סטרא

קשים, דברים שמעו כאשר אך ודעת". טעם בלי "בחוצפה

לעדה מתי עד ורוגז, רעש בקול "והרעים עליהם ה' שקצף

נפלה "וממילא בקרבם", לבם ונשבר "נכנע - הזאת" הרעה

וישראל רוחה, וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא

לשינוי הסיבה אפוא זוהי מאמינים". בני מאמינים עצמן

ועלינו". "הננו לפתע שאמרו בניֿישראל אצל שהתחולל

הנהגה יהודי אצל מופיעה כאשר היא: הענין משמעות

נפשו טבע מצד אדרבה, טבעי; דבר זה אין בלתיֿרצויה

שמונע הוא בלבד חיצוני ענין הטוב; תכלית עם היהודי קשור

רצון את מלקיים מתבטלאותו זה חיצוני דבר כאשר לכן, ה'.

עליהם ה' "שקצף ידי על זה היה המרגלים (בחטא ונעלם

האמיתי ורצונו טבעו מתגלה ממילא רעש"), בקול והרעים

היהודי. של

של הסיפא את גם המביא - התנא דברי את נבין מעתה

למעליותא: - בקולי" שמעו "ולא הפסוק,

לא שהם היתה לא הקב"ה את ניסו שבניֿישראל הסיבה

שאמר להבדיל, פרעה, (בדוגמת ה' במציאות חלילה, הכירו,

בני בקולי": שמעו ש"לא מפני אלא ה"'); את ידעתי "לא

חסר שהיה רק הקב"ה, של קולו "בקולי", שזהו ידעו ישראל

הבנה מלשון "שמיעה (ה"דערהערן") ה"שמעו" אצלם

.12וקליטה

מתי עד ורוגז, רעש בקול ש"הרעים ברגע כאמור, לכן,
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:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîì ãeäénr-ïa¤©¦®¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«

àé:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáìáé-ïa øæréçà ïãì §¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¾̈£¦¤−¤¤
:écLénrâé:ïøër-ïa ìàérât øLàìãéãâì ©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«§¾̈

:ìàeòc-ïa óñéìàåè:ïðér-ïa òøéçà éìzôðì ¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«
æèälàáéúëø÷éàééø÷úBhî éàéNð äãrä éàeø÷ ¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´

:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà(ìàøùé)æéçwiå £¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«©¦©¬
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ã ycew zegiyn zecewp ã(221 'nr g zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈

החּיים' ה'אֹור כ)ּכתב הּבאים (פסוק מּכל אחד היה "לא : ִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגּבֹורי  ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻלכלל

ּבאדֹון  ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו נס וזה . . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח

לחּקי  מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ידי על יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּנפלאֹות

ׁשל  הרׁשם ּתחת עדין עמד יׂשראל ׁשעם ּומּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּטבע;

למעמד  זכה הּתֹורה, לחּקי ונתּון מסּור והיה סיני הר ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֻמעמד

זה. ִִֶנּסי

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéàëäML ïáeàø ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯
:úBàî Lîçå óìà íéraøàåôáëïBòîL éðáì §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½

åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§ªÀ̈
íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìrîå äðLâëähîì íäéã÷t ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
ìLe óìà íéMîçå ärLz ïBòîL:úBàî Lô ¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéäëäMîç ãâ ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³
:íéMîçå úBàî LLå óìà íéraøàåôåëéðáì §©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¦§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìrîå §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöæëíéráLå äraøà äãeäé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²
:úBàî LLå óìàôçëíúãìBz øëùOé éðáì ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrèëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

òaøàå óìà íéMîçå äraøà øëùOé ähîì§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîôìíúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì ¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàìïìeáæ ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§ª®

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráLôáìéðáì ¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥³
úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkâìíéøôà ähîì íäéã÷t −ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®
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ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´
øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´

Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´®̈§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®
:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯
:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈
כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª®̈¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤
íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−

:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´
Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−

:íäéìâãìñçéíúàáöì íéøôà äðçî ìâc §¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné̈®¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

èé:úBàî Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«
ëìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−

:øeöäãt-ïaàëìLe íéðL íäéã÷ôe BàáöeíéL ¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²



קצי ipy ,oey`x - ` - xacna zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øáãîá úùøô
ààäLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøéðéñ øaãîa ©§©¥̧§Ÿ̈¯¤¤²§¦§©¬¦©−

äðMa éðMä Lãçì ãçàa ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´
:øîàì íéøöî õøàî íúàöì úéðMäáeàN ©¥¦À§¥¨²¥¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ§À

íúçtLîì ìàøNé-éða úãr-ìk Làø-úà¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈

:íúìbìâìâäìrîå äðL íéøNr ïaî §ª§§Ÿ¨«¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨
íúà eã÷ôz ìàøNéa àáö àöé-ìk̈Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®¦§§¬Ÿ¨²

:ïøäàå äzà íúàáöìãLéà eéäé íëzàå §¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ§¦§¤´¦«§½¦¬
:àeä åéúáà-úéáì Làø Léà ähnì Léà¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥«£Ÿ−̈«

(éåì)äeãîré øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøì íëzàåìïBòîL ¦§¤®¦§¥¾¡¦−¤§¥«§¦§¾

:écLéøeö-ïa ìàéîìLæ-ïa ïBLçð äãeäéì §ª«¦¥−¤¦«©¨«¦«¾̈©§−¤
:áãðénrç:øreö-ïa ìàðúð øëùOéìèïìeáæì ©¦«¨¨«§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«¦§ª¾

:ïìç-ïa áàéìàéòîLéìà íéøôàì óñBé éðáì ¡¦−̈¤¥«Ÿ¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîì ãeäénr-ïa¤©¦®¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«

àé:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáìáé-ïa øæréçà ïãì §¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¾̈£¦¤−¤¤
:écLénrâé:ïøër-ïa ìàérât øLàìãéãâì ©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«§¾̈

:ìàeòc-ïa óñéìàåè:ïðér-ïa òøéçà éìzôðì ¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«
æèälàáéúëø÷éàééø÷úBhî éàéNð äãrä éàeø÷ ¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´

:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà(ìàøùé)æéçwiå £¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«©¦©¬
eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−

:úBîLaçéãçàa eìéä÷ä äãrä-ìk úàå §¥«§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ
úéáì íúçtLî-ìr eãìéúiå éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨

:íúìbìâìèéäLî-úà ýåýé äeö øLàk §ª§§Ÿ¨«©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:éðéñ øaãîa íã÷ôiåñ ©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(221 'nr g zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈

החּיים' ה'אֹור כ)ּכתב הּבאים (פסוק מּכל אחד היה "לא : ִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגּבֹורי  ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻלכלל

ּבאדֹון  ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו נס וזה . . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח

לחּקי  מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ידי על יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּנפלאֹות

ׁשל  הרׁשם ּתחת עדין עמד יׂשראל ׁשעם ּומּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּטבע;

למעמד  זכה הּתֹורה, לחּקי ונתּון מסּור והיה סיני הר ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֻמעמד

זה. ִִֶנּסי

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéàëäML ïáeàø ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯
:úBàî Lîçå óìà íéraøàåôáëïBòîL éðáì §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½

åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§ªÀ̈
íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìrîå äðLâëähîì íäéã÷t ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
ìLe óìà íéMîçå ärLz ïBòîL:úBàî Lô ¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéäëäMîç ãâ ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³
:íéMîçå úBàî LLå óìà íéraøàåôåëéðáì §©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¦§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìrîå §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöæëíéráLå äraøà äãeäé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²
:úBàî LLå óìàôçëíúãìBz øëùOé éðáì ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrèëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

òaøàå óìà íéMîçå äraøà øëùOé ähîì§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîôìíúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì ¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàìïìeáæ ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§ª®

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráLôáìéðáì ¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥³
úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkâìíéøôà ähîì íäéã÷t −ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®

iyily - a - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´
øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´

Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´®̈§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®
:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯
:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈
כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª®̈¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤
íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−

:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´
Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−

:íäéìâãìñçéíúàáöì íéøôà äðçî ìâc §¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné̈®¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

èé:úBàî Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«
ëìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−

:øeöäãt-ïaàëìLe íéðL íäéã÷ôe BàáöeíéL ¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²



iyingקצב ,iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íéúàîe óìàáëîéða ähîeïîéðá éðáì àéNðå ï ¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½
:éðòãb-ïa ïãéáàâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe £¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯

ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º
äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈

ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëïã äðçî ìâc §¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²
-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö̈−Ÿ¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤

:écLénråëóìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«©¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤
:úBàî òáLeæëàéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå §©¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ

:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìçëíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´¨¥½©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®
:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàèëähîe ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−

:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«
ììL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬

:úBàîàìóìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk ¥«¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤
äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå äráLå§¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬

:íäéìâãì eòñéôáììàøNé-éðá éãe÷t älà ¦§−§¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−
-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«

ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéMîçåâìéða CBúa eã÷túä àì íiåìäå ©«£¦¦«§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéãìeNriå ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£−
ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éðaäLî-úà §¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤¤À

åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈
:åéúáà úéa-ìrô ©¥¬£Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬
אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ׁשּיּוכלּו מיל (רש"י)ּכדי מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין  הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר החל. ּבימֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻּגם

ּביֹום  ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה (ּבין הּקּב"ה לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיהּודי

צריכה  הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ּגם להּמׁש צריכה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשּבת

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ּדחל' ה'עּובדין על ְְְְְִִֶַַַַַָָֹלהׁשּפיע

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà ýåýéáúBîL älàå §Ÿ̈²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬

øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨®̈©«£¦¾¤§¨−̈
:øîúéàåâíéðäkä ïøäà éða úBîL älà §¦«¨¨«¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−

:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnäãáãð úîiå ©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´
éðôì äøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³

ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³
:íäéáà ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìàô ¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåå-úà áø÷ä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ¤
ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®

:Búà eúøLåæ-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤
ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk úøîLî¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ

:ïkLnä úãár-úàçìäà éìk-ìk-úà eøîLå ¤£Ÿ©¬©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤
-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî-úàå ãrBî¥½§¤¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤

:ïkLnä úãárèïøäàì íiåìä-úà äzúðå £Ÿ©¬©¦§¨«§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ
:ìàøNé éða úàî Bì änä íðeúð íðeúð åéðáìe§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

é-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤
:úîeé áøwä øfäå íúpäkôàéýåýé øaãéå §ª¨®̈§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáé-úà ézç÷ì äpä éðàå ¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤
øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤

:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»
íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©

:ýåýé éðà eéäé éì äîäaô §¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆

B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו היּו . .ְְְְְְְִִִִִִַַַָ

ׁשעסק  ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ׁשּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

זקנה  לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת על ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבהׁשּפעה

ועֹוד  יהּודי עֹוד לקרב ּתלמידים, עם ּתֹורה ללמד עליו -ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לּתֹורה. ְִַָיהּודי

éùéîçãééðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−
:øîàìåèíúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t ¥«Ÿ§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈

:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ®̈¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«
æè:äeö øLàk ýåýé ét-ìr äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«
æéúä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈

:éøøîeçéíúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå §¨¦«§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®
:érîLå éðáìèéíøîr íúçtLîì úä÷ éðáe ¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈§¦§§Ÿ®̈©§¨´

:ìàéfrå ïBøáç øäöéåëíúçtLîì éøøî éðáe §¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈
úéáì éålä úçtLî íä älà éLeîe éìçî©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬

iyy - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íúáààëúçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì £Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©
:épLøbä úçtLî íä älà érîMäáëíäéã÷t ©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«§ª«¥¤Æ

íäéã÷t äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úráLâëúçtLî ¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëàéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬
:ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéáäëúøîLîe ¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàa ïBLøâ-éðaeä §¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾
:ãrBî ìäà çút Cñîeåë-úàå øöçä érì÷å ¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤

-ìrå ïkLnä-ìr øLà øöçä çút Cñî̈©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²§©
:Búãár ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænäñ ©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æëéøäöiä úçtLîe éîøîrä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfrä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLîçëLãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa ¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤
éøîL úBàî LLå íéôìà úðîL äìrîå̈¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−

:Lãwä úøîLîèëìr eðçé úä÷-éða úçtLî ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²
:äðîéz ïkLnä Cøéìáà-úéá àéNðe ¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈

:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«
àìúçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ

ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ
:Búãáráìïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð àéNðe £«Ÿ̈«§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ

:Lãwä úøîLî éøîL úc÷t ïäkäâìéøøîì ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾
íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−

:éøøî úçtLîãìøëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe ¦§§¬Ÿ§¨¦«§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈
:íéúàîe íéôìà úLL äìrîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

äììàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìr ìéçéáà-ïa¤£¦¨®¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

åìïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈
:Búãár ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe§¦−̈§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîeçìéðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå ¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á

øæî | ãrBî-ìäàåéðáe ïøäàå | äLî äç «Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈
éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´

:úîeé áøwä øfäå ìàøNéèìíiåìä éãe÷t-ìk ¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«¨§¥¸©«§¦¦¹

äLî ã÷t øLàýåýé ét-ìr ïøäàå £¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§Ÿ̈−
íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ®̈¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNråñ §¤§¦−¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»
ÔÈn‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

בי"ע; ּבעֹולמֹות ּגם אֹורם את ממׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות

חבּוׁש ו'אין ּבהם מתלּבׁשת היא (ׁשהרי מּכחּה זה אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל

ואף  ּבּה. ׁשּמאיר הּספירֹות אֹור מּכח אּלא עצמֹו'), ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּתיר

ָּכאן:

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיֹוכבד

ÈÙÏ.זֹו ּכניסה ƒ¿≈ְִָ

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬

:íúîLàîúçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå §Ÿ¨«§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©
úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
éðáa øBëa-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨§−¦§¥¬

:ìàøNéâîúîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå ¦§¨¥«©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ
óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤

ìL:íéúàîe íéráLå äLôãîýåýé øaãéå §¨¬§¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàäî-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¤¤¬¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨

úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé éðáa øBëa§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©
:ýåýé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäaåîééeãt úàå §¤§®̈§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«§¥Æ§¥´

ìMä-ìr íéôãrä íéúànäå íéráMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©
:ìàøNé éða øBëaî íiåìäæîúLîç zç÷ìå ©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§À̈£¥¯¤

çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈
:ì÷Mä äøb íéøNrçîïøäàì óñkä äzúðå ¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ

:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìeèîúà äLî çwiå §¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½¥−
:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«

ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©®̈¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

àðåéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìrô ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«



קצג iying ,iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íéúàîe óìàáëîéða ähîeïîéðá éðáì àéNðå ï ¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½
:éðòãb-ïa ïãéáàâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe £¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯

ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º
äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈

ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëïã äðçî ìâc §¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²
-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö̈−Ÿ¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤

:écLénråëóìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«©¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤
:úBàî òáLeæëàéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå §©¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ

:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìçëíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´¨¥½©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®
:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàèëähîe ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−

:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«
ììL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬

:úBàîàìóìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk ¥«¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤
äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå äráLå§¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬

:íäéìâãì eòñéôáììàøNé-éðá éãe÷t älà ¦§−§¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−
-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«

ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéMîçåâìéða CBúa eã÷túä àì íiåìäå ©«£¦¦«§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéãìeNriå ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£−
ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éðaäLî-úà §¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤¤À

åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈
:åéúáà úéa-ìrô ©¥¬£Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬
אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ׁשּיּוכלּו מיל (רש"י)ּכדי מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין  הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר החל. ּבימֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻּגם

ּביֹום  ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה (ּבין הּקּב"ה לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיהּודי

צריכה  הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ּגם להּמׁש צריכה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשּבת

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ּדחל' ה'עּובדין על ְְְְְִִֶַַַַַָָֹלהׁשּפיע

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà ýåýéáúBîL älàå §Ÿ̈²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬

øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨®̈©«£¦¾¤§¨−̈
:øîúéàåâíéðäkä ïøäà éða úBîL älà §¦«¨¨«¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−

:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnäãáãð úîiå ©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´
éðôì äøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³

ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³
:íäéáà ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìàô ¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåå-úà áø÷ä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ¤
ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®

:Búà eúøLåæ-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤
ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk úøîLî¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ

:ïkLnä úãár-úàçìäà éìk-ìk-úà eøîLå ¤£Ÿ©¬©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤
-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî-úàå ãrBî¥½§¤¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤

:ïkLnä úãárèïøäàì íiåìä-úà äzúðå £Ÿ©¬©¦§¨«§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ
:ìàøNé éða úàî Bì änä íðeúð íðeúð åéðáìe§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

é-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤
:úîeé áøwä øfäå íúpäkôàéýåýé øaãéå §ª¨®̈§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáé-úà ézç÷ì äpä éðàå ¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤
øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤

:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»
íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©

:ýåýé éðà eéäé éì äîäaô §¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆

B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו היּו . .ְְְְְְְִִִִִִַַַָ

ׁשעסק  ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ׁשּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

זקנה  לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת על ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבהׁשּפעה

ועֹוד  יהּודי עֹוד לקרב ּתלמידים, עם ּתֹורה ללמד עליו -ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לּתֹורה. ְִַָיהּודי

éùéîçãééðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−
:øîàìåèíúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t ¥«Ÿ§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈

:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ®̈¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«
æè:äeö øLàk ýåýé ét-ìr äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«
æéúä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈

:éøøîeçéíúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå §¨¦«§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®
:érîLå éðáìèéíøîr íúçtLîì úä÷ éðáe ¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈§¦§§Ÿ®̈©§¨´

:ìàéfrå ïBøáç øäöéåëíúçtLîì éøøî éðáe §¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈
úéáì éålä úçtLî íä älà éLeîe éìçî©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬

iyy - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íúáààëúçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì £Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©
:épLøbä úçtLî íä älà érîMäáëíäéã÷t ©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«§ª«¥¤Æ

íäéã÷t äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úráLâëúçtLî ¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëàéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬
:ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéáäëúøîLîe ¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàa ïBLøâ-éðaeä §¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾
:ãrBî ìäà çút Cñîeåë-úàå øöçä érì÷å ¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤

-ìrå ïkLnä-ìr øLà øöçä çút Cñî̈©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²§©
:Búãár ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænäñ ©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æëéøäöiä úçtLîe éîøîrä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfrä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLîçëLãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa ¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤
éøîL úBàî LLå íéôìà úðîL äìrîå̈¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−

:Lãwä úøîLîèëìr eðçé úä÷-éða úçtLî ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²
:äðîéz ïkLnä Cøéìáà-úéá àéNðe ¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈

:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«
àìúçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ

ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ
:Búãáráìïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð àéNðe £«Ÿ̈«§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ

:Lãwä úøîLî éøîL úc÷t ïäkäâìéøøîì ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾
íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−

:éøøî úçtLîãìøëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe ¦§§¬Ÿ§¨¦«§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈
:íéúàîe íéôìà úLL äìrîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

äììàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìr ìéçéáà-ïa¤£¦¨®¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

åìïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈
:Búãár ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe§¦−̈§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîeçìéðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå ¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á

øæî | ãrBî-ìäàåéðáe ïøäàå | äLî äç «Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈
éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´

:úîeé áøwä øfäå ìàøNéèìíiåìä éãe÷t-ìk ¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«¨§¥¸©«§¦¦¹

äLî ã÷t øLàýåýé ét-ìr ïøäàå £¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§Ÿ̈−
íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ®̈¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNråñ §¤§¦−¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»
ÔÈn‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

בי"ע; ּבעֹולמֹות ּגם אֹורם את ממׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות

חבּוׁש ו'אין ּבהם מתלּבׁשת היא (ׁשהרי מּכחּה זה אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל

ואף  ּבּה. ׁשּמאיר הּספירֹות אֹור מּכח אּלא עצמֹו'), ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּתיר

ָּכאן:

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיֹוכבד

ÈÙÏ.זֹו ּכניסה ƒ¿≈ְִָ

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬

:íúîLàîúçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå §Ÿ¨«§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©
úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
éðáa øBëa-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨§−¦§¥¬

:ìàøNéâîúîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå ¦§¨¥«©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ
óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤

ìL:íéúàîe íéráLå äLôãîýåýé øaãéå §¨¬§¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàäî-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¤¤¬¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨

úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé éðáa øBëa§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©
:ýåýé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäaåîééeãt úàå §¤§®̈§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«§¥Æ§¥´

ìMä-ìr íéôãrä íéúànäå íéráMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©
:ìàøNé éða øBëaî íiåìäæîúLîç zç÷ìå ©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§À̈£¥¯¤

çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈
:ì÷Mä äøb íéøNrçîïøäàì óñkä äzúðå ¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ

:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìeèîúà äLî çwiå §¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½¥−
:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«

ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©®̈¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

àðåéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìrô ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«



xihtnקצד ,iriay - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

והלוּים  לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

מי  אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ּתחּתיהם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנכנסּו

ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. לּה נֹועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

להּגיע  יכֹול העֹולם, ּבעניני התעּסקּות זבּולּון, ׁשבט ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלעבֹודת

ׁשבט  "ולא הרמּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ׁשרּות לוי, ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלעבֹודת

קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלוי

ֳִָקדׁשים".

éòéáùãàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáéåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð ¥«Ÿ¨À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àa-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äëàìî úBNrìãúãár úàæ ©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«²Ÿ£Ÿ©¬
:íéLãwä Lã÷ ãrBî ìäàa úä÷-éðaäàáe §¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«¨̧

úëøt úà eãøBäå äðçnä rñða åéðáe ïøäà©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤
:úãrä ïøà úà dá-eqëå Cñnäååéìr eðúðå ©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«§¨«§´¨À̈

úìëz ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²§¥−¤
:åéca eîNå äìrîìîæíéðtä ïçìL | ìrå ¦§¨®§¨§¨−©¨«§©´ª§©´©¨¦À

úørwä-úà åéìr eðúðå úìëz ãâa eNøôé¦§§»¤´¤§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ
Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤

:äéäé åéìr ãéîzä íçìåçãâa íäéìr eNøôe §¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«¨«§´£¥¤À¤µ¤
eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå éðL úrìBz©´©¨¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−

:åéca-úàèúøðî-úà eqëå úìëz ãâa | eç÷ìå ¤©¨«§¨«§´¤´¤§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³
î-úàå äéúøð-úàå øBànä-úàå äéç÷ì ©¨Æ§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤

-ìk úàå äéúzçîdì-eúøLé øLà dðîL éìk ©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈
:íäaéäñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå ¨¤«§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−

:èBnä-ìr eðúðå Lçz øBòàéçaæî | ìrå ´®̈©§¨«§−©©«§©´¦§©´
äñëîa Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½§¦§¥−

:åéca-úà eîNå Lçz øBòáé-ìk-úà eç÷ìå ´®̈©§¨−¤©¨«§¨«§Á¤¨
eðúðå Lãwa íá-eúøLé øLà úøMä éìk§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´©ÀŸ¤§¨«§Æ
Lçz øBò äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−´®̈©

:èBnä-ìr eðúðåâéeNøôe çaænä-úà eðMãå §¨«§−©©«§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´
:ïîbøà ãâa åéìrãéåéìk-ìk-úà åéìr eðúðå ¨½̈¤−¤©§¨¨«§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈

-úà úzçnä-úà íäa åéìr eúøLé øLà£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À¤©©§³Ÿ¤
éìk ìk ú÷øænä-úàå íériä-úàå úâìænä©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´

eîNå Lçz øBò éeñk åéìr eNøôe çaænä©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬
:åécáåèLãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå ©¨«§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤

ïë-éøçàå äðçnä rñða Lãwä éìk-ìk-úàå§¤¨§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À
Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì úä÷-éðá eàáé̈³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤
:ãrBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå̈¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

æèøBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa | øærìà úc÷ôe§ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤

:åéìëáeôæéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå §¥¨«©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìçéúçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà ¥«Ÿ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ

:íiåìä CBzî éúäwäèéeéçå íäì eNr | úàæå ©§¨¦®¦−©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ
ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa eúîé àìå§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ
Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå eàáé åéðáe¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−

:BàOî-ìàåë-úà òlák úBàøì eàáé-àìå §¤©¨«§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤
ôôô :eúîå Lãwä©−Ÿ¤¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»
העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓ ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

ּכנגד  - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר להיֹותם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" ˜‰˙"ממלכת Èa ÔÈÓקדׁש" נאמר ּבהם , ְֲִִֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶֶַָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ּכנגד - ְֳִֶֶַָָהּקדׁשים"

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæé:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
çéCBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−

xihtn - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íiåìäèéeúîé àìå eéçå íäì eNr | úàæå ©«§¦¦«§Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½
eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ
:BàOî-ìàå Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

ë:eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«
ôôô

.ïîéñ å"äé÷ìç ,íé÷åñô è"ð÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôä

á ÷øô òùåä

áàøLà íiä ìBçk ìàøNé-éða øtñî äéäå§Â¨Â̈¦§©³§¥«¦§¨¥Æ§´©½̈£¤¬
íäì øîàé-øLà íB÷îa äéäå øôqé àìå ãné-àì«Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨¥®§Â¨Â̈¦§º£¤¥«¨¥³¨¤Æ

:éç-ìû éða íäì øîàé ízà énr-àìáeöa÷ðå «Ÿ©¦´©¤½¥«¨¥¬¨¤−§¥¬¥¨«§Â¦§§Â
Làø íäì eîNå åcçé ìàøNé-éðáe äãeäé-éða§¥«§¨³§¥«¦§¨¥Æ©§½̈§¨¬¨¤²¬Ÿ

:ìàrøæé íBé ìBãâ ék õøàä-ïî eìrå ãçàâeøîà ¤¨−§¨´¦¨¨®¤¦¬¨−¬¦§§¤«¦§¬
:äîçø íëéúBçàìå énr íëéçàìãíënàá eáéø ©«£¥¤−©¦®§©«£«¥¤−ª¨«¨¦³§¦§¤Æ

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ãné àì øLà (à.íéãcîð úBéäì eìëeé àlLíB÷îa £¤Ÿ¦©¤Ÿ§¦§¦§¨¦¦§
,íäì øîàé øLà.íäéìò øîàð äéä øLà íB÷îaàì £¤¥¨¥¨¤¦§£¤¨¨¤¡¨£¥¤Ÿ

,ízà énò.Ck øîàð äéä íéòøä íäéNòî éôììà éða ©¦©¤§¦©£¥¤¨¨¦¨¨¤¡¨¨§¥¥
,éç.íòî øúBé ,íéðák Bì íéáéáçL,ãçà Làø (áCìî ¨¤£¦¦§¨¦¥¥©Ÿ¤¨¤¤

.çéLnä,õøàä ïî eìòå.íúeìb õøàî eìòéåék ©¨¦©§¨¦¨¨¤§©£¥¤¤¨¨¦
,ìàòøæé íBé ìBãbõea÷ íBé äéäé ãaëðå ìBãb íBé ék ¨¦§§¤¦¨§¦§¨¦§¤¦

éðt ìò íéòøæ øefôk ä"á÷ä íöéôä øLà ìàøNé¦§¨¥£¤¡¦¨©§¦§¨¦©§¥

.äãOä,énò íëéçàì eøîà (âäãeäé éða ízà ©¨¤¦§©£¥¤©¦©¤§¥§¨

énò íäL ,íéèáMä úøNò éða íëéçàì eøîà ,ïéîéðáe¦§¨¦¦§©£¥¤§¥£¤¤©§¨¦¤¥©¦

íei÷ì eáeLéå ,íëéðôì úeìba eëìäL ét ìò óà ,íëBîk§¤©©¦¤¨§©¨¦§¥¤§¨§¦



קצה xihtn ,iriay - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

והלוּים  לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

מי  אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ּתחּתיהם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנכנסּו

ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. לּה נֹועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

להּגיע  יכֹול העֹולם, ּבעניני התעּסקּות זבּולּון, ׁשבט ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלעבֹודת

ׁשבט  "ולא הרמּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ׁשרּות לוי, ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלעבֹודת

קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלוי

ֳִָקדׁשים".

éòéáùãàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
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:ïîbøà ãâa åéìrãéåéìk-ìk-úà åéìr eðúðå ¨½̈¤−¤©§¨¨«§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈

-úà úzçnä-úà íäa åéìr eúøLé øLà£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À¤©©§³Ÿ¤
éìk ìk ú÷øænä-úàå íériä-úàå úâìænä©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´

eîNå Lçz øBò éeñk åéìr eNøôe çaænä©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬
:åécáåèLãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå ©¨«§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤

ïë-éøçàå äðçnä rñða Lãwä éìk-ìk-úàå§¤¨§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À
Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì úä÷-éðá eàáé̈³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤
:ãrBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå̈¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

æèøBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa | øærìà úc÷ôe§ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤

:åéìëáeôæéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå §¥¨«©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìçéúçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà ¥«Ÿ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ

:íiåìä CBzî éúäwäèéeéçå íäì eNr | úàæå ©§¨¦®¦−©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ
ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa eúîé àìå§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ
Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå eàáé åéðáe¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−

:BàOî-ìàåë-úà òlák úBàøì eàáé-àìå §¤©¨«§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤
ôôô :eúîå Lãwä©−Ÿ¤¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»
העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓ ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

ּכנגד  - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר להיֹותם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" ˜‰˙"ממלכת Èa ÔÈÓקדׁש" נאמר ּבהם , ְֲִִֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶֶַָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ּכנגד - ְֳִֶֶַָָהּקדׁשים"

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæé:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
çéCBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−

xihtn - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íiåìäèéeúîé àìå eéçå íäì eNr | úàæå ©«§¦¦«§Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½
eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ
:BàOî-ìàå Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

ë:eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«
ôôô

.ïîéñ å"äé÷ìç ,íé÷åñô è"ð÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôä

á ÷øô òùåä
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:ìàrøæé íBé ìBãâ ék õøàä-ïî eìrå ãçàâeøîà ¤¨−§¨´¦¨¨®¤¦¬¨−¬¦§§¤«¦§¬
:äîçø íëéúBçàìå énr íëéçàìãíënàá eáéø ©«£¥¤−©¦®§©«£«¥¤−ª¨«¨¦³§¦§¤Æ

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ãné àì øLà (à.íéãcîð úBéäì eìëeé àlLíB÷îa £¤Ÿ¦©¤Ÿ§¦§¦§¨¦¦§
,íäì øîàé øLà.íäéìò øîàð äéä øLà íB÷îaàì £¤¥¨¥¨¤¦§£¤¨¨¤¡¨£¥¤Ÿ

,ízà énò.Ck øîàð äéä íéòøä íäéNòî éôììà éða ©¦©¤§¦©£¥¤¨¨¦¨¨¤¡¨¨§¥¥
,éç.íòî øúBé ,íéðák Bì íéáéáçL,ãçà Làø (áCìî ¨¤£¦¦§¨¦¥¥©Ÿ¤¨¤¤

.çéLnä,õøàä ïî eìòå.íúeìb õøàî eìòéåék ©¨¦©§¨¦¨¨¤§©£¥¤¤¨¨¦
,ìàòøæé íBé ìBãbõea÷ íBé äéäé ãaëðå ìBãb íBé ék ¨¦§§¤¦¨§¦§¨¦§¤¦

éðt ìò íéòøæ øefôk ä"á÷ä íöéôä øLà ìàøNé¦§¨¥£¤¡¦¨©§¦§¨¦©§¥

.äãOä,énò íëéçàì eøîà (âäãeäé éða ízà ©¨¤¦§©£¥¤©¦©¤§¥§¨

énò íäL ,íéèáMä úøNò éða íëéçàì eøîà ,ïéîéðáe¦§¨¦¦§©£¥¤§¥£¤¤©§¨¦¤¥©¦

íei÷ì eáeLéå ,íëéðôì úeìba eëìäL ét ìò óà ,íëBîk§¤©©¦¤¨§©¨¦§¥¤§¨§¦



קצו

øñúå dLéà àì éëðàå ézLà àì àéä-ék eáéø¦½¦¦Æ´Ÿ¦§¦½§¨«Ÿ¦−´Ÿ¦¨®§¨¥³
:äéãL ïéaî äéôeôàðå äéðtî äéðeðæä-ït §¤̧¨Æ¦¨¤½¨§©«£¤−¨¦¥¬¨¤«¨¤

äézîNå dãìeä íBék äézâväå änør äpèéLôà©§¦¤´¨£ª½̈§¦̧©§¦½¨§−¦¨«§¨®§©§¦´¨
:àîva äézîäå äiö õøàk äzLå øaãnëå-úàå ©¦§À̈§©¦̧¨Æ§¤´¤¦½̈©«£¦¦−¨©¨¨«§¤

:änä íéðeðæ éðá-ék íçøà àì äéðaæäúðæ ék ¨¤−¨´Ÿ£©¥®¦«§¥¬§¦−¥«¨¦³¨«§¨Æ
éøçà äëìà äøîà ék íúøBä äLéáBä ínà¦½̈¦−¨«¨¨®¦´¨§À̈¥«§º̈©«£¥³
éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúð éáäàî§©«£©Æ«Ÿ§¥³©§¦Æ¥©½©§¦´¦§¦½©§¦−

:ééewLåçézøãâå íéøéqa Ekøc-úà CN-éððä ïëì §¦¨«¨¥²¦«§¦¨¬¤©§¥−©¦¦®§¨«©§¦Æ
:àöîú àì äéúBáéúðe døãb-úàè-úà äôcøå ¤§¥½̈§¦«¤−¨¬Ÿ¦§¨«§¦§¨³¤

àöîú àìå íúL÷áe íúà âéOú-àìå äéáäàî§©«£¤̧¨Æ§«Ÿ©¦´Ÿ½̈¦§−̈©§´Ÿ¦§¨®
áBè ék ïBLàøä éLéà-ìà äáeLàå äëìà äøîàå§¨«§À̈¥«§¨³§¨¸¨Æ¤¦¦´¨«¦½¦´¬

:äzrî æà éìédì ézúð éëðà ék ärãé àì àéäå ¦²−̈¥¨«¨§¦Æ´Ÿ¨«§½̈¦³¨«Ÿ¦Æ¨©´¦½̈
äæå dì éúéaøä óñëå øäöiäå LBøézäå ïâcäá ©¨−̈§©¦´§©¦§¨®§¤̧¤¦§¥¬¦¨²§¨−̈

:ìraì eNràéBzra éðâã ézç÷ìå áeLà ïëì ¨¬©¨«©¨¥´¨½§¨«©§¦³§¨¦Æ§¦½
úBqëì ézLôe éøîö ézìväå BãrBîa éLBøéúå§¦«¦−§«£®§¦©§¦Æ©§¦´¦§¦½§©−

:dúåør-úàáééðérì dúìáð-úà älâà äzrå ¤¤§¨¨«§©¨²£©¤¬¤©§ª−̈§¥¥´
:éãiî äpìévé-àì Léàå äéáäàîâé-ìk ézaLäå §©«£¤®¨§¦−«Ÿ©¦¤¬̈¦¨¦«§¦§©¦Æ¨

:dãrBî ìëå dzaLå dLãç dbç dNBNî§½̈©−̈¨§¨´§©©¨®§−Ÿ«£¨«
ãéäðúà äøîà øLà dúðàúe dðôb éúnLäå©«£¦Ÿ¦À©§¨Æ§¥´¨½̈£¤´¨«§À̈¤§¨¬

øréì íézîNå éáäàî éì-eðúð øLà éì änä¥̧¨Æ¦½£¤¬¨«§¦−§©«£¨®§©§¦´§©½©
:äãOä úiç íúìëàååèéîé-úà äéìr ézã÷ôe ©«£¨−̈©©©¬©¨¤«¨«©§¦´¨¤À¨¤§¥³

dúéìçå dîæð ãrzå íäì øéè÷z øLà íéìraä©§¨¦Æ£¤´©§¦´¨¤½©©³©¦§¨Æ§¤§¨½̈
:ýåýé-íàð äçëL éúàå äéáäàî éøçà Cìzå©¥−¤©«£¥´§©«£¤®¨§Ÿ¦¬¨«§−̈§ª§Ÿ̈«

æèøaãnä äézëìäå äézôî éëðà äpä ïëì̈¥À¦¥³¨«Ÿ¦Æ§©¤½¨§«Ÿ©§¦−¨©¦§¨®
:daì-ìr ézøaãåæéíMî äéîøk-úà dì ézúðå §¦©§¦−©¦¨«§¨«©¦̧¨³¤§¨¤̧¨Æ¦½̈

éîék änM äúðrå äå÷z çúôì øBër ÷îr-úàå§¤¥¬¤¨−§¤´©¦§¨®§¨³§¨¨̧¨Æ¦¥´
:íéøöî-õøàî dúBìr íBéëe äéøeòðçéäéäå §¤½¨§−£¨¬¥¤«¤¦§¨«¦§¨¨³

-éàø÷ú-àìå éLéà éàø÷z ýåýé-íàð àeää-íBiá©«©Æ§ª§Ÿ̈½¦§§¦−¦¦®§«Ÿ¦§§¦

.äøBzä,äîçø íëéúBçàìåúøNòaL íéLpìå ©¨§©£¥¤ª¨¨§©¨¦¤©£¤¤

.ïäéìò 'ä íçøL ïäì eøîà ,íéèáMäeáéø (ã ©§¨¦¦§¨¤¤¦¥£¥¤¦
,eáéø íënàáäçëBzä éøáãì àéápä áL ïàk §¦§¤¦¨¨©¨¦§¦§¥©¨¨

eNò ,øBcaL íé÷écvä ìà øîàå ,älçza øîàL¤¨©©§¦¨§¨©¤©©¦¦¤©£

íäL äéðáì "íà" úàø÷pL ,øeavä úeììk íò äáéøî§¦¨¦§¨©¦¤¦§¥¥§¨¤¨¤¥

.øeavaL íéèøtä,ézLà àì àéä ékäçøñ ék ©§¨¦¤©¦¦¦Ÿ¦§¦¦¨§¨

.éìòî,dLéà àì éëðàå.äéëøö dì ïéîæäì éìò ïéàå ¥¨©§¨Ÿ¦Ÿ¦¨§¥¨©§©§¦¨§¨¤¨

,äéðtî äéðeðæ øñúåäéðt úà ãBò òaöz àlL §¨¥§¤¨¦¨¤¨¤Ÿ¦§©¤¨¤¨

.íéòø íéNòî ãBò eNòé àlL ,øîBìk .äéøçà úBðæäì§©§©£¤¨§©¤Ÿ©£©£¦¨¦

,äéãL ïéaî äéôeôàðåéðéî äéãL ïéa íéNz àìå §©£¤¨¦¥¨¤¨§Ÿ¨¦¥¨¤¨¦¥

úBãBáò éðéî eøéñiL ,øîBìk .íéôàBpä áéäìäì íéîNa§¨¦§©§¦©£¦§©¤¨¦¦¥£

.íéøòä ïéaî úBøæ,änøò äpèéLôà ït (äït ¨¦¥¤¨¦¤©§¦¤¨£ª¨¤

.íäî éúðéëL ÷lñà ,øîBìk .äéèéLëzî äpèéLôà©§¦¤¨¦©§¦¤¨§©£©¥§¦¨¦¥¤

,dãìeä íBékéôk ,øîBìk .íéøöîa äéúàönL íBik §¦¨§¨©¤§¨¦¨§¦§©¦§©§¦

.äøBzä úà eìawL íã÷ eéäL,øaãnk,ìkì ø÷ôä ¤¨Ÿ¤¤¦§¤©¨©¦§¨¤§¥©Ÿ

.øaãnä Bîk,äiö õøàk äzLåõøàk dúBà íéNà §©¦§¨§©¦¨§¤¤¦¨¨¦¨§¤¤

.äîîBL,äéða úàå (å.øeavä ìL íéèøtä íäék ¥¨§¤¨¤¨¥©§¨¦¤©¦¦
,änä íéðeðæ éðáéëøãa úBòèì íéëéLîî íäL §¥§¦¥¨¤¥©§¦¦¦§§©§¥

.íäéúBáà,ínà äúðæ ék (æäçøñ änàä úeììk £¥¤¦¨§¨¦¨§¨¨ª¨¨§¨

.éìòî,äLéáä.äLea éNòî äúNò,íúøBäéî ¥¨©Ÿ¦¨¨§¨©£¥¨¨¨¦

.íúBà äúøäL,éáäàî éøçàeéäL úBnàä éøçà ¤¨§¨¨©£¥§©£©©£¥¨ª¤¨

.íänò úéøa ìàøNéìå,ééewL.íé÷Lî øàLe ïéiä §¦§¨¥§¦¦¨¤§¦¨©©¦§¨©§¦

,CN (ç"BúkeNî øñä" Bîk .øãâa øâBñ.(ä,ä äéòùé) ¨¥§¨¥§¨¥§¨

,íéøéqa"íéëáñ íéøéñ" Bîk .íéöB÷a.(é,à íåçð) ©¦¦§¦§¦¦§ª¦

,ïBLàøä éLéà ìà (è,øîBìk .ïBLàøä éìòa ìà ¤¦¦¨¦¤©§¦¨¦§©

.ä"á÷äì,ìòaì eNò (éáäfäå óñkäî eNò íäå §¨©¨©§¥¨¥©¤¤§©¨¨

."ìòa" äàø÷pL äøæ äãBáòì íéèeM÷ézç÷ìå (àé ¦¦©£¨¨¨¤¦§§¨©©§¨©§¦
,Bzòa éðâãBúBà çwà ,ïâcä ìL ìeMaä øîb úòa §¨¦§¦§¥§©©¦¤©¨¨¤©

.äæì äîBcëå äaøàå ãøa éãé ìò íäî,'åâå ézìväå ¥¤©§¥¨¨§©§¤§©¤¨¤§¦©§¦
úà úBqëì dì ézúpL íézLtäå øîvä úà øéñàå§¨¦¤©¤¤§©¦§¦¤¨©¦¨§©¤

e÷ìé íézLtäå ,øîö äéäé àìå ïàvä eúeîé ék ,dúåøò¤§¨¨¦¨©Ÿ§Ÿ¦§¤¤¤§©¦§¦¦§

.äãOa,ézaLäå.ìháàå,éúnLäå (ãéäNòà ©¨¤§¦§©¦©£©¥©£¦Ÿ¦¤¡¤

.äîîL,äðúàlî.éàðúa äðzî Bðéðòå ,"ïðúà" ïBL §¨¨¤§¨¦§¤§¨§¦§¨©¨¨¦§©

,øòéì íézîNåø÷ôä íB÷î íéñcøtä úà äNòà §©§¦§©©¤¡¤¤©©§¥¦§¤§¥

.øòék,äãOä úiç íúìëàåçwé áéBàä ,øîBìk §©©©£¨¨©©©©¨¤§©¨¥¦©

.ìkä,íäì øéè÷z øLà (åèäúéä ãéîz øLà ©Ÿ£¤©§¦¨¤£¤¨¦¨§¨

.íäì äøéè÷î,dúéìçå dîæð ãòzådîöò äèM÷ ©§¦¨¨¤©©©¦§¨§¤§¨¨¦§¨©§¨

.úBiìbøî èéLëúå íæð ìL éãòa,äézôî éëðà (æè ©£¦¤¤¤§©§¦©§¨¦¨Ÿ¦§©¤¨
ì daìa ïzà ,øîBìk.úeìba dãBòa äáeLúa áeL §©¤¥§¦¨¨¦§¨§¨©¨

,daì ìò ézøaãåúeìbä øòvî dúBà íçðà §¦©§¦©¦¨£©¥¨¦©©©¨

.äìáqL,íMî äéîøk úà dì ézúðå (æé,øîBìk ¤¨§¨§¨©¦¨¤§¨¤¨¦¨§©

.íéâéäðîe íéñðøt dì ïzà úeìbáe øaãna dãBòa§¨©¦§¨©¨¤¥¨©§¨¦©§¦¦

,äå÷z çúôì øBëò ÷îò úàåúeìbä ÷îò úàå §¤¥¤¨§¤©¦§¨§¤¥¤©¨

ïúBà CBznL ,äå÷z çúôì ïzà ,íL íéøeëò íäL¤¥£¦¨¤¥§¤©¦§¨¤¦¨

ì áì ïzz úBøö.éìà áeL,änM äúðòåíéøz íLå ¨¦¥¥¨¥©§¨§¨¨¨§¨¨¦

.øéL ìB÷,äéøeòð éîékäNòpL ñpä éîéa Bîk ¦¦¥§¤¨§¦¥©¥¤©£¨

"äøBác øLzå" íL øîàpL ,àøñéñ éîéa ìàøNéì(à,ä íéèôåù)"úàfä äøéMä éøác úà 'äì ãåc øaãéå" ãåc úøéL ïëå ..(à,áë á-ìàåîù)íBéëe §¦§¨¥¦¥¦§¨¤¤¡©¨©¨©§¨§¥¦©¨¦©§©¥¨¦©¤¦§¥©¦¨©Ÿ§
,íéøöî õøàî dúBìò"ìàøNé éðáe äùî øéLé æà" eøML.(à,åè úåîù),éLéà éàø÷z (çéì ,"éLéà" .äáäàî éðeãáòzúaçå úeLéà ïBL £¨¥¤¤¦§¨¦¤¨¨¨¦Ÿ¤§¥¦§¨¥¦§§¦¦¦©©§¦¥©£¨¦¦§¦§¦©

:éìra ãBò éìèéäétî íéìraä úBîL-úà éúøñäå ¦²−©§¦«©«£¦«Ÿ¦²¤§¬©§¨¦−¦¦®¨
:íîLa ãBò eøëfé-àìåëíBia úéøa íäì ézøëå §«Ÿ¦¨«§¬−¦§¨«§¨«©¦̧¨¤³§¦Æ©´

Nîøå íéîMä óBò-írå äãOä úiç-ír àeää©½¦©©³©¨¤Æ§¦´©¨©½¦§¤−¤
õøàä-ïî øBaLà äîçìîe áøçå úL÷å äîãàä̈«£¨¨®§¤̧¤§¤³¤¦§¨¨Æ¤§´¦¨½̈¤

:çèáì íézákLäåàëézNøàåíìBòì éì C §¦§©§¦−¨¤«©§¥«©§¦¬¦−§¨®
ézNøàå:íéîçøáe ãñçáe ètLîáe ÷ãöa éì C §¥«©§¦¬¦Æ§¤¤́§¦§½̈§¤−¤§©«£¦«

áëézNøàå:ýåýé-úà zrãéå äðeîàa éì C §¥«©§¦¬¦−¤«¡¨®§¨©−©§¤§Ÿ̈«

.íéøeòð,éìòaì.àøBîe úeðãà ïBLeøëfé àìå (èé §¦©§¦§©§¨§Ÿ¦¨§
,íîLa ãBòãBò eøékæé àì íìBòä úBnà elôàL ¦§¨¤£¦ª¨¨Ÿ©§¦

.äøæ äãBáò úBîL,äãOä úiç íò (ë.e÷éfé àlL §£¨¨¨¦©©©¨¤¤Ÿ©¦

,íéîMä óBò íòåeìëàé àlL ,Búìeæå äaøà Bîk §¦©¨©¦§©§¤§¨¤ŸŸ§

.íúàeáúe íäéúBøt,äîãàä NîøåíéLçð Bîk ¥¥¤§¨¨§¤¤¨£¨¨§§¨¦

.íéaø÷òå,äîçìîe.äîçìî éìk øàLe,øBaLà §©§©¦¦§¨¨§¨§¥¦§¨¨¤§
.ìháàézNøàå (àë,'åâå éì Cøékæä íéîòt ùìL £©¥§¥©§¦¦¨Ÿ§¨¦¦§¦

ézNøàå"úeìb ,ìàøNé eìbL úBiìb ùìL ãâðk ,"éì C §¥©§¦¦§¤¤¨Ÿ¨ª¤¨¦§¨¥¨

ïîæ ìëå .da eðçðàL úàfä úeìbäå ,ìáa úeìb ,íéøöî¦§©¦¨¨¤§©¨©Ÿ¤£©§¨§¨§©

.íúBà Nøàî elàk ä"á÷ä äéä úeìbä ïî íúàö¥¨¦©¨¨¨§¦§¨¥¨

eéä àì ,íéøönî íàéöBäLk íéðBLàøä íéNeøàä̈¥¦¨¦¦§¤¦¨¦¦§©¦Ÿ¨

ézNøàå" Bcâðk øîà Cëéôì ,eìb éøäL ,íìBòìéì C §¨¤£¥¨§¦¨¨©§¤§§¥©§¦¦

íéLáBk eéäå úBiøëð íéLð íéàNBðå úBúaL éìlçî íäa eéäL áeúk éøäL ,ètLîáe ÷ãöa eéä àì ìáaî íàéöBäLk íéiðMä íéNeøàäå ."íìBòì§¨§¨¥¦©§¦¦§¤¦¨¦¨¤Ÿ¨§¤¤§¦§¨¤£¥¨¤¨¨¤§©§¥©¨§§¦¨¦¨§¦§¨§¦

ézNøàå" Bcâðk øîà Cëéôì ,íéãáòì íäéçàéäìà 'ä ãò záLå" áeúkL Bîk ,äáeLúa eáeLé éøäL ,"íéîçøáe ãñçáe ètLîáe ÷ãöa éì C"E £¥¤©£¨¦§¦¨¨©§¤§§¥©§¦¦§¤¤§¦§¨§¤¤§©£¦¤£¥¨¦§¨§¤¨§©§¨©¡Ÿ¤

.(÷"ãø é"ôò) .(ì,ã íéøáã)ézNøàå (áë,äðeîàa éì C.éàéáð éãé ìò élL úBçèáäì äìBba zðîàäL ,äðeîàä øëNa,'ä úà zòãéåéâéOzL §¥©§¦¦¤¡¨¦§©¨¡¨¤¤¡©§§©¨©©§¨¤¦©§¥§¦©§¨©©§¤¤©¦¦

.'ä úà úòãì äìBãb äâOä©¨¨§¨¨©©¤

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

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 11e zFwc 22 ,xwFAA 5 drW ,'d mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWiWd mFiA ,oeiq Wcg W`xŸŸ¤¦¨©©¦¦©¨¨¥§¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם קצח
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
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5:125:057:587:519:008:5610:1810:1620:3120:3821:1221:2020:1921:38אוסטריה, וינה )ק(

7:167:209:069:089:449:4710:3610:3817:1717:1317:4717:4416:5617:55אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:205:148:088:029:059:0210:2310:2120:2720:3421:0621:1420:1521:30אוקראינה, אודסה )ק(

4:474:407:337:278:348:319:539:5120:0420:1220:4520:5319:5321:11אוקראינה, דונייצק )ק(

4:564:497:427:358:448:4110:0310:0120:1720:2520:5821:0720:0521:25אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:155:087:587:499:069:0310:2610:2420:5020:5821:3321:4220:3822:02אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:074:597:497:418:598:5510:1910:1620:4320:5121:2721:3620:3221:56אוקראינה, קייב )ק(

5:505:448:388:339:339:3010:5010:4820:5020:5721:2821:3520:3821:51איטליה, מילאנו )ק(

6:076:088:378:379:079:0710:0910:1018:1418:1418:3718:3817:5618:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:437:479:379:3910:1410:1711:0811:0917:5717:5418:2618:2317:3718:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:498:5510:3310:3511:1311:1612:0412:0618:3418:2919:0619:0118:1219:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:505:468:398:369:259:2310:3910:3820:1620:2120:4920:5420:0221:08ארה״ב, בולטימור )ק(

5:365:318:258:219:129:1010:2710:2620:0920:1420:4220:4819:5521:02ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:375:328:258:229:139:1110:2710:2620:0920:1520:4320:4919:5621:03ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:086:038:578:539:469:4411:0211:0020:5020:5621:2521:3120:3721:46ארה״ב, דטרויט )ק(

6:276:249:129:109:509:4911:0111:0020:0920:1320:3820:4219:5520:53ארה״ב, האוסטון )ק(

5:495:458:368:349:179:1510:2910:2819:4919:5320:1820:2319:3420:35ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:346:319:189:169:549:5311:0311:0220:0120:0420:2820:3119:4620:42ארה״ב, מיאמי )ק(

5:305:258:198:159:079:0510:2210:2120:0720:1220:4120:4719:5321:01ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:285:238:168:129:059:0310:2110:1920:0720:1320:4120:4819:5421:02ארה״ב, שיקגו )ק(

6:496:519:069:079:379:3810:3610:3718:0818:0718:3318:3217:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:485:408:288:189:419:3811:0211:0021:3121:3922:1622:2521:2022:46בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:495:428:318:229:429:3911:0311:0121:2921:3822:1422:2321:1822:43בלגיה, בריסל )ק(

6:356:388:448:459:179:1910:1410:1517:3117:2917:5717:5517:1118:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:226:248:328:339:049:0610:0110:0217:2017:1917:4617:4417:0117:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:044:577:447:348:598:5510:2010:1720:5020:5821:3521:4520:4222:06בריטניה, לונדון )ק(

5:044:567:337:069:038:5910:2510:2321:0821:1721:5722:0821:0022:31בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:064:587:427:289:038:5910:2410:2221:0121:0921:4821:5820:5022:20גרמניה, ברלין )ק(

5:355:288:198:109:279:2310:4710:4421:0921:1721:5222:0220:5822:21גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:406:438:468:489:209:2210:1610:1717:2717:2517:5317:5117:0718:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:036:018:448:439:179:1610:2410:2419:0719:0919:3219:3518:5119:45הודו, מומבאי )ח(

6:005:588:408:399:149:1310:2110:2019:0219:0419:2719:3018:4619:40הודו, פונה )ח(

5:034:577:507:448:508:4710:0810:0620:1820:2520:5721:0520:0621:23הונגריה, בודפשט )ק(

5:405:358:298:259:179:1410:3110:3020:1420:2020:4820:5420:0121:08טורקיה, איסטנבול )ק(

6:136:089:018:589:459:4310:5910:5820:3120:3621:0321:0820:1721:21יוון, אתונה )ק(

5:265:208:138:079:129:0910:3010:2820:3720:4421:1621:2420:2521:41מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר 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
6:005:588:418:409:149:1310:2110:2119:0519:0819:3019:3318:4919:43מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:457:519:199:2210:0310:0710:5210:5417:0617:0117:4117:3616:4417:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:135:117:587:568:358:349:459:4418:4718:5119:1519:1818:3219:29נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:569:269:269:569:5710:5911:0019:0619:0719:3019:3118:4919:40סינגפור, סינגפור )ח(

4:374:297:147:018:338:299:549:5220:2920:3721:1521:2620:1821:47פולין, ורשא )ק(

6:186:208:398:409:109:1110:0910:1017:5117:5018:1518:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

6:066:008:548:499:509:4711:0711:0521:0921:1521:4721:5420:5622:10צרפת, ליאון )ק(

6:055:598:518:449:549:5111:1311:1121:3021:3722:1122:2021:1822:38צרפת, פריז )ק(

5:425:428:158:158:468:469:499:5018:0318:0418:2718:2817:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

5:495:448:388:349:309:2710:4610:4420:3920:4521:1521:2220:2621:37קנדה, טורונטו )ק(

5:205:158:088:039:049:0110:2110:1920:2220:2820:5921:0720:0921:23קנדה, מונטריאול )ק(

5:405:368:288:259:099:0710:2110:2019:4419:4820:1420:1919:3020:32קפריסין, לרנקה )ק(

5:455:367:537:539:479:4311:1011:0822:0222:1122:5423:0621:5223:32רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:135:047:267:269:189:1310:4210:3921:4021:5022:3522:4821:3123:15רוסיה, מוסקבה )ק(

5:425:368:298:239:289:2510:4610:4420:5421:0121:3321:4120:4221:59רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:465:408:338:279:329:2910:5010:4920:5921:0621:3921:4720:4722:04שוויץ, ציריך )ק(

5:515:508:298:289:019:0110:0710:0718:3818:4019:0319:0518:2219:14תאילנד, 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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קצט לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר 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
5:435:408:308:289:089:0710:1910:1919:3219:3520:0020:0419:1520:16באר שבע )ק(

5:395:368:268:249:069:0410:1810:1719:3419:3820:0320:0819:0720:20חיפה )ק(

5:415:378:278:259:069:0510:1710:1719:3619:4020:0020:0418:5920:16ירושלים )ק(

5:425:388:288:269:089:0610:1910:1819:3319:3720:0220:0719:1720:18תל אביב )ק(

5:125:057:587:519:008:5610:1810:1620:3120:3821:1221:2020:1921:38אוסטריה, וינה )ק(

7:167:209:069:089:449:4710:3610:3817:1717:1317:4717:4416:5617:55אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:205:148:088:029:059:0210:2310:2120:2720:3421:0621:1420:1521:30אוקראינה, אודסה )ק(

4:474:407:337:278:348:319:539:5120:0420:1220:4520:5319:5321:11אוקראינה, דונייצק )ק(

4:564:497:427:358:448:4110:0310:0120:1720:2520:5821:0720:0521:25אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:155:087:587:499:069:0310:2610:2420:5020:5821:3321:4220:3822:02אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:074:597:497:418:598:5510:1910:1620:4320:5121:2721:3620:3221:56אוקראינה, קייב )ק(

5:505:448:388:339:339:3010:5010:4820:5020:5721:2821:3520:3821:51איטליה, מילאנו )ק(

6:076:088:378:379:079:0710:0910:1018:1418:1418:3718:3817:5618:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:437:479:379:3910:1410:1711:0811:0917:5717:5418:2618:2317:3718:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:498:5510:3310:3511:1311:1612:0412:0618:3418:2919:0619:0118:1219:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:505:468:398:369:259:2310:3910:3820:1620:2120:4920:5420:0221:08ארה״ב, בולטימור )ק(

5:365:318:258:219:129:1010:2710:2620:0920:1420:4220:4819:5521:02ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:375:328:258:229:139:1110:2710:2620:0920:1520:4320:4919:5621:03ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:086:038:578:539:469:4411:0211:0020:5020:5621:2521:3120:3721:46ארה״ב, דטרויט )ק(

6:276:249:129:109:509:4911:0111:0020:0920:1320:3820:4219:5520:53ארה״ב, האוסטון )ק(

5:495:458:368:349:179:1510:2910:2819:4919:5320:1820:2319:3420:35ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:346:319:189:169:549:5311:0311:0220:0120:0420:2820:3119:4620:42ארה״ב, מיאמי )ק(

5:305:258:198:159:079:0510:2210:2120:0720:1220:4120:4719:5321:01ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:285:238:168:129:059:0310:2110:1920:0720:1320:4120:4819:5421:02ארה״ב, שיקגו )ק(

6:496:519:069:079:379:3810:3610:3718:0818:0718:3318:3217:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:485:408:288:189:419:3811:0211:0021:3121:3922:1622:2521:2022:46בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:495:428:318:229:429:3911:0311:0121:2921:3822:1422:2321:1822:43בלגיה, בריסל )ק(

6:356:388:448:459:179:1910:1410:1517:3117:2917:5717:5517:1118:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:226:248:328:339:049:0610:0110:0217:2017:1917:4617:4417:0117:54ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:044:577:447:348:598:5510:2010:1720:5020:5821:3521:4520:4222:06בריטניה, לונדון )ק(

5:044:567:337:069:038:5910:2510:2321:0821:1721:5722:0821:0022:31בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:064:587:427:289:038:5910:2410:2221:0121:0921:4821:5820:5022:20גרמניה, ברלין )ק(

5:355:288:198:109:279:2310:4710:4421:0921:1721:5222:0220:5822:21גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:406:438:468:489:209:2210:1610:1717:2717:2517:5317:5117:0718:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:036:018:448:439:179:1610:2410:2419:0719:0919:3219:3518:5119:45הודו, מומבאי )ח(

6:005:588:408:399:149:1310:2110:2019:0219:0419:2719:3018:4619:40הודו, פונה )ח(

5:034:577:507:448:508:4710:0810:0620:1820:2520:5721:0520:0621:23הונגריה, בודפשט )ק(

5:405:358:298:259:179:1410:3110:3020:1420:2020:4820:5420:0121:08טורקיה, איסטנבול )ק(

6:136:089:018:589:459:4310:5910:5820:3120:3621:0321:0820:1721:21יוון, אתונה )ק(

5:265:208:138:079:129:0910:3010:2820:3720:4421:1621:2420:2521:41מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר 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
6:005:588:418:409:149:1310:2110:2119:0519:0819:3019:3318:4919:43מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:457:519:199:2210:0310:0710:5210:5417:0617:0117:4117:3616:4417:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:135:117:587:568:358:349:459:4418:4718:5119:1519:1818:3219:29נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:569:269:269:569:5710:5911:0019:0619:0719:3019:3118:4919:40סינגפור, סינגפור )ח(

4:374:297:147:018:338:299:549:5220:2920:3721:1521:2620:1821:47פולין, ורשא )ק(

6:186:208:398:409:109:1110:0910:1017:5117:5018:1518:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

6:066:008:548:499:509:4711:0711:0521:0921:1521:4721:5420:5622:10צרפת, ליאון )ק(

6:055:598:518:449:549:5111:1311:1121:3021:3722:1122:2021:1822:38צרפת, פריז )ק(

5:425:428:158:158:468:469:499:5018:0318:0418:2718:2817:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

5:495:448:388:349:309:2710:4610:4420:3920:4521:1521:2220:2621:37קנדה, טורונטו )ק(

5:205:158:088:039:049:0110:2110:1920:2220:2820:5921:0720:0921:23קנדה, מונטריאול )ק(

5:405:368:288:259:099:0710:2110:2019:4419:4820:1420:1919:3020:32קפריסין, לרנקה )ק(

5:455:367:537:539:479:4311:1011:0822:0222:1122:5423:0621:5223:32רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:135:047:267:269:189:1310:4210:3921:4021:5022:3522:4821:3123:15רוסיה, מוסקבה )ק(

5:425:368:298:239:289:2510:4610:4420:5421:0121:3321:4120:4221:59רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:465:408:338:279:329:2910:5010:4920:5921:0621:3921:4720:4722:04שוויץ, ציריך )ק(

5:515:508:298:289:019:0110:0710:0718:3818:4019:0319:0518:2219:14תאילנד, 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

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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Israel
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קבצים: להורדת
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