
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(June 13 8 - 2)כ"ד - ל' סיון ה'תשע"ג
שבוע פרשת קרח

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



ב
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

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

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
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
lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd
ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

)קיב, ט( פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד

נתינת צדקה ניכרת במצח

א. איתא בגמרא1 "שאלו את שלמה בן דוד עד היכן כוחה של צדקה, אמר להן צאו וראו מה פירש 
דוד־אבא, פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד". היינו, שכוחה של נתינת צדקה היא 

שעומדת לעד ולעולמי עולמים.
"כל המצוות שאדם  בנוגע להשפעה הרוחנית של מצוות הצדקה  עד"ז מובא בכתבי האריז"ל2 
עושה, הם נרשמים באות אחד של כ"ב אתוון המיוחד לאותה המצווה. והנה אותו האות מאיר במצחו, 
וזה הוא בזמן שעושה המצווה, ותכף מסתלק ונבלע בפנים, אבל אם עשה מצוה של הצדקה, הנה האות 
שלה מאיר במצחו כל אותו השבוע. וזהו וצדקתו עומדת לעד, כי אינה נבלעת תיכף כמו שאר האותיות 
של שאר המצוות. או יאמר באופן אחר, והוא אם תחליף אותיות של צדק"ה בא"ת ב"ש, חוזרים להיות 

אותיות צדק"ה ממש, לרמוז כי היא עומדת לו לעד במקומה"3.

1( ב"ב י, ב.
2( ספר הליקוטים תהלים קיב. וראה גם זח"א רח, א.

3( מלקו"ש חי"א ע' 302 בהערה )ממכתב לחברת גמילות חסדים, פ' משפטים ה'תשל"ד(. וראה לקו"ש ח"ה ע' 444. 
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äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
.ycegd inil wlgzny

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

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

)קיב, ט( פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד

נתינת צדקה ניכרת במצח

א. איתא בגמרא1 "שאלו את שלמה בן דוד עד היכן כוחה של צדקה, אמר להן צאו וראו מה פירש 
דוד־אבא, פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד". היינו, שכוחה של נתינת צדקה היא 

שעומדת לעד ולעולמי עולמים.
"כל המצוות שאדם  בנוגע להשפעה הרוחנית של מצוות הצדקה  עד"ז מובא בכתבי האריז"ל2 
עושה, הם נרשמים באות אחד של כ"ב אתוון המיוחד לאותה המצווה. והנה אותו האות מאיר במצחו, 
וזה הוא בזמן שעושה המצווה, ותכף מסתלק ונבלע בפנים, אבל אם עשה מצוה של הצדקה, הנה האות 
שלה מאיר במצחו כל אותו השבוע. וזהו וצדקתו עומדת לעד, כי אינה נבלעת תיכף כמו שאר האותיות 
של שאר המצוות. או יאמר באופן אחר, והוא אם תחליף אותיות של צדק"ה בא"ת ב"ש, חוזרים להיות 

אותיות צדק"ה ממש, לרמוז כי היא עומדת לו לעד במקומה"3.

1( ב"ב י, ב.
2( ספר הליקוטים תהלים קיב. וראה גם זח"א רח, א.

3( מלקו"ש חי"א ע' 302 בהערה )ממכתב לחברת גמילות חסדים, פ' משפטים ה'תשל"ד(. וראה לקו"ש ח"ה ע' 444. 
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‰p‰Â ׁשקדים וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ,1ּפרח ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵַַַַָֹֹ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְִִִֵַַָָּומבֹואר

ּכי 2זה  הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ּדהּטעם , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּפרֹות  מּכל יֹותר להּגמר ממהרים הם 3ׁשקדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ׁשם  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי נקראים 4[ּומֹוסיף ׁשּלכן , ְְִִִִֵֵֶָָָָ

ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ְְְְְְִִִִֵֵָּבׁשם

ּדברי 5ׁשּכתּוב  על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

היא  ז ֹו ּבהֹוספה ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ְְֲִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹותֹו.

וכּידּוע  ענינם, הּוא ׁשּבּׁשקדים ּדהּמהירּות 6לרמז ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

רֹומזים  ולכן ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּׁשמֹו

עלֿידי  הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, ְְְְִִֵַַַַַַָָָעל

נראה  אֹותּיֹות [אהרן הּכהן ּבמהירּות.7אהרן הן [ ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַֹֹֹ

אהרן, ּבני הּכהנים לכל ּבנֹוגע הּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹועלּֿדר ֿזה

הּׁשפע  נמׁש העם, את מברכים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדכׁשהּכהנים

(כדלקמן  עּכּובים ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות ְְְְְְִִִִִִַַָָָלמּטה

ז). ְִסעיף

הּוא 8הּוא ÔÈÚ‰Âב) ההׁשּפעֹות ּכל ּדׁשרׁש , ¿»ƒ¿»ְְֶַַָָֹ

חסד  ,יתּבר חסּדֹו ְְִִִֵֶֶַַָמּמּדת

ׁשּבאצילּות  מהחסד ׁשּיּומׁשכּו ּובכדי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּדאצילּות.

עלֿידי  הּוא ּומזֹוני, חּיי ּבני ּגׁשמּיֹות, ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָהׁשּפעֹות

הּמדריגֹות  ּבכל ּומׁשּתלׁשל יֹורד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהחסד

מּמדרגה  המׁשכה ּובכל עׂשּיה. ועד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמאצילּות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

התחלת *) הבעל"ט, סיון כ"ח הבהיר יום "לקראת ה'תש"נ". שנת סיון, כ"ח "ה, תש"נ, – סיון כ"ח בקונטרס לאור יצא

והגיעו  האירופאי הבכא מעמק – יבחל"ח – נ"ע הצדקנית והרבנית שליט"א אדמו"ר כ"ק ניצלו בו ליום החמישים שנת

והפצת  והיהדות התורה והפצת בהחזקת חדשה תנופה התחילה שאז ה'תש"א), סיון כ"ח ב', (ביום הברית לארצות צלחה

חינוך", לעניני ו"מרכז "קה"ת" ישראל", "מחנה המרכזיים המוסדות את ביסדו נ"ע, (מהריי"צ) אדמו"ר כ"ק ע"י המעינות,

שליט"א". אדמו"ר כ"ק להנהלת כג.1)ומסרם יז, (קרח) להצ"צ 2)פרשתנו סהמ"צ גם וראה ואילך). ג (נה, פרשתנו סוף

ואילך. א'תשמא ס"ע ו כרך נשא אוה"ת א-ב). קיב, (דרמ"צ כהנים ברכת הובא 3)מצות – העפר וישב ז) (יב, עה"פ קה"ר

ובכ"מ. שם. פרשתנו עה"פ פרש"י גם וראה שם. שם.4)בלקו"ת להצ"צ בסהמ"צ מפרשים 5)ועד"ז וראה יא-יב. א, ירמי'

.70 הערה 388 ע' חי"ח .34 הערה 117 ע' חכ"ג בלקו"ש נסמנו – ובכ"מ. שם. קה"ר תשובות 6)שם. פ"א. שעהיוה"א ראה

ואילך). רפח ס"ע ח"א באגרות-קודש (נדפס א סימן תשל"ד) (קה"ת ובכ"מ.7)וביאורים שם. וסהמ"צ לקו"ת א. קג, זח"ג

ואילך).8) א קו, (דרמ"צ כשיטהר מצורע תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה שם. וסהמ"צ לקו"ת ראה לקמן בהבא
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ÌÈ„˜L ÏÓ‚iÂ 'B‚ Ô¯‰‡ ‰hÓ Á¯t ‰p‰Â1, כי בתורה מסופר ¿ƒ≈»««≈«¬…«ƒ¿…¿≈ƒ

אחד  מכל מטה לקחת למשה ה' אמר אהרן כהונת על קורח מחלוקת בעקבות

את  לוי מטה ועל השבט שם את מטה כל על ולכתוב השבטים עשר משנים

והנה  ממחרת ויהי יפרח... מטהו בו אבחר אשר האיש "והיה אהרן של שמו

פרח  ויוצא לוי לבית אהרן מטה פרח

שקדים" ויגמל ציץ «¿B·Óe‡¯ויצץ
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לרבנו ¿ƒ≈»

Ê‰במאמר  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac2, ƒ««¿ƒ∆
זה בפסוק ÏÓbLהפותח ÌÚh‰c¿«««∆»«

הצמיח  אהרן Âc˜‡מטה ÌÈ„˜L¿≈ƒ«¿»
אחר  פרי ‰Ìולא ÌÈ„˜L Èk ‡e‰ƒ¿≈ƒ≈

¯Ób‰Ï ÌÈ¯‰ÓÓ להתבשל ¿«¬ƒ¿ƒ»≈
ÏkÓולצמוח ¯˙BÈ שאר˙B¯t‰3 ≈ƒ»«≈

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÛÈÒBÓe]ƒ¿ƒ≈»
ÌL4ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL אלה , פירות »∆»≈ƒ¿»ƒ

‰„È˜L ÔBLlÓ ÌÈ„˜L ÌLa¿≈¿≈ƒƒ¿¿ƒ»
·e˙kL BÓk ,˙e¯È‰Óe5 בנבואת ¿ƒ¿∆»

לו  הראה שהקדושֿברוךֿהוא ירמיהו

הנבואה Èkבמראה 'B‚ „˜L ÏwÓ«≈»≈ƒ
„˜BL ממהרÈ¯·c ÏÚ '‰ È‡ ≈¬ƒ«¿»ƒ

.B˙BNÚÏ«¬
‰ÙÒB‰a ‰ek‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆««»»¿»»

BÊ על שקדים נקראים אלה שפירות

המהירות ÊÓ¯Ïשם ‡È‰ƒƒ¿…
‡e‰ ÌÈ„˜MaL ˙e¯È‰n‰c¿«¿ƒ∆«¿≈ƒ

,ÌÈÚ של והמהות התוכן וזה ƒ¿»»
Úe„iÎÂ6ÏLהשקדים  BÓML ¿«»«∆¿∆

BÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ ¯·c ובלשון »»∆«ƒ¿»
היחוד  (שער התניא בספר הזקן רבנו

בכל  וכן ..." א): פרק והאמונה

שנקראים  השמות שבעולם הנבראים

אותיות  הן הן הקודש בלשון בהם

למדרגה  ממדרגה המשתלשלות הדבור

שמו  וזה ... שבתורה מאמרות מעשרה

כלי  הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר

זה"], שם באותיות המצומצם ¯ÌÈÊÓBלחיות ÔÎÏÂ השקדיםÏÚ ¿»≈¿ƒ«
Ô‰k‰ Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ˙BÎLÓp‰ ˙BÚtL‰‰ Èk ,‰e‰k‰«¿»ƒ««¿»«ƒ¿»«¿≈«¬…«…≈

‰‡¯ ˙Bi˙B‡ Ô¯‰‡]7 לעין הנראית והשפעה גילוי ‰Ôלשון [ «¬…ƒƒ¿∆≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .˙e¯È‰Óa שבאות שההשפעות הכהן אהרן לגבי האמור ƒ¿ƒ¿«∆∆∆

במהירות  הן Ú‚Baממנו ‡e‰¿≈«
,Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ¿»«…¬ƒ¿≈«¬…
˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰LÎcƒ¿∆«…¬ƒ¿»¿ƒ∆

,ÌÚ‰ על שמצווה בתורה כאמור »»
"יברכך  ישראל בני את לברך הכוהנים

‰ÚÙMה' CLÓ כתוצאה ..." ƒ¿»«∆«
הכוהנים  e¯È‰Óa˙מברכת ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ

ÔÓ˜Ï„Î) ÌÈ·ekÚ ÈÏa ‰ÏB„b¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«»
(Ê ÛÈÚÒ לפרוח שממהרים כשקדים ¿ƒ

ולצמוח.

‡e‰ ÔÈÚ‰Â הפנימי ,8·) התוכן ¿»ƒ¿»
הכוהנים  ידי על במהירות השפעה של

˙BÚtL‰‰ Ïk L¯Lc בעולם ¿…∆»««¿»
BcÒÁ ˙cnÓ ‡e‰'ה של ƒƒ««¿

˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ ,C¯a˙È מידת ƒ¿»≈∆∆«¬ƒ
בעולם  שהיא כפי העליונה החסד

מארבעת  והעליון (הראשון האצילות

בריאה, אצילות, הרוחניים העולמות

ונמשך  יורד שדרכם ועשייה יצירה

לדרגה. מדרגה האלוקי ≈¿È„Î·eƒהאור
˙eÏÈˆ‡aL „ÒÁ‰Ó eÎLÓeiL∆¿¿≈«∆∆∆»¬ƒ
נאמר  עליו עליון רוחני עולם שהוא

ממש" "אלוקות שהוא התניא בספר

˙BiÓLb ˙BÚtL‰ הזה בעולם «¿»«¿ƒ
ÈBÊÓe,הגשמי, ÈiÁ Èa השפעות »≈«≈¿≈

ומזונות  (בריאות) חיים בנים, של

ÒÁ‰L„(פרנסה) È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆«∆∆
ונמשך BÈ¯„האצילות שבעולם  ≈

למטה  מדרגה ÏLÏzLÓeמלמעלה ƒ¿«¿≈
קשורות  שהדרגות כזו (בצורה לדרגה

בזו  שרשרת זו של חוליות כמו
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

ג  ......................................  קיג, קיב ליםי תהמזמור  )ב

  והנה פרח מטה אהרןה "מאמר ד  )ג

ה .................  ג"לתש'ה ,חודש תמוזדראש ' א, קרחשבת פרשת 

 טז  .....  ו"כתש'ה תמוז ח"דר' ב, חוקת פרשת' אשיחת   )ד

   קרחפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

טי   .....................................................................    יגרך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

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

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

כג  ..............  תרגום מאידיש, לחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

כד  ......................  קרחפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

הכ  ...................  קרחלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

חמ  ......................  קרחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

טמ  ............................................  קרחפרשת לשבוע  

זנ  ......................  קרחלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

בס   ....................קרחלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

זפ   ....................  קרחלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

דצ  .......................  קרחלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

זצ  ....................................  פג- בפ פרק יםתהל, טו- ידפרק  מלכים א

  בתראבבא  מסכת – משניות  )יח

טצ  ....................................................   ביאור קהתי

זק  .........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  עם ביאורים  עירוביןמסכת   )כ

חק  ......................................................  צבף עד ד פומדף 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

טלק  ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

טלק  ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כג

מק  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

במק  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

גמק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

גמק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

דמק  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'הם המאמריספר   )כח

המק  ...................................................  צ''ר מוהריי''דמוא

   בוריםילקוטי ד  )כט

מוק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

מזק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

מחק  .. ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מטק  ...............................ד פרק ביאורים בפרקי אבות   )לב

נק  .........................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

נחק  ..............................  קרחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

נטק  ....................  לשבת קודשהדלקת נרות  מצותסדר   )לה



ה

'` ,gxw zyxt zay .c"qa
*b"lyz'd fenz yceg y`xc

‰p‰Â ׁשקדים וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ,1ּפרח ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵַַַַָֹֹ

ּדּבּורֿהּמתחיל  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְִִִֵַַָָּומבֹואר

ּכי 2זה  הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ּדהּטעם , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּפרֹות  מּכל יֹותר להּגמר ממהרים הם 3ׁשקדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ׁשם  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי נקראים 4[ּומֹוסיף ׁשּלכן , ְְִִִִֵֵֶָָָָ

ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ְְְְְְִִִִֵֵָּבׁשם

ּדברי 5ׁשּכתּוב  על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

היא  ז ֹו ּבהֹוספה ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ְְֲִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹותֹו.

וכּידּוע  ענינם, הּוא ׁשּבּׁשקדים ּדהּמהירּות 6לרמז ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

רֹומזים  ולכן ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּׁשמֹו

עלֿידי  הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, ְְְְִִֵַַַַַַָָָעל

נראה  אֹותּיֹות [אהרן הּכהן ּבמהירּות.7אהרן הן [ ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַֹֹֹ

אהרן, ּבני הּכהנים לכל ּבנֹוגע הּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹועלּֿדר ֿזה

הּׁשפע  נמׁש העם, את מברכים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּדכׁשהּכהנים

(כדלקמן  עּכּובים ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות ְְְְְְִִִִִִַַָָָלמּטה

ז). ְִסעיף

הּוא 8הּוא ÔÈÚ‰Âב) ההׁשּפעֹות ּכל ּדׁשרׁש , ¿»ƒ¿»ְְֶַַָָֹ

חסד  ,יתּבר חסּדֹו ְְִִִֵֶֶַַָמּמּדת

ׁשּבאצילּות  מהחסד ׁשּיּומׁשכּו ּובכדי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּדאצילּות.

עלֿידי  הּוא ּומזֹוני, חּיי ּבני ּגׁשמּיֹות, ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָהׁשּפעֹות

הּמדריגֹות  ּבכל ּומׁשּתלׁשל יֹורד ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהחסד

מּמדרגה  המׁשכה ּובכל עׂשּיה. ועד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמאצילּות
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התחלת *) הבעל"ט, סיון כ"ח הבהיר יום "לקראת ה'תש"נ". שנת סיון, כ"ח "ה, תש"נ, – סיון כ"ח בקונטרס לאור יצא

והגיעו  האירופאי הבכא מעמק – יבחל"ח – נ"ע הצדקנית והרבנית שליט"א אדמו"ר כ"ק ניצלו בו ליום החמישים שנת

והפצת  והיהדות התורה והפצת בהחזקת חדשה תנופה התחילה שאז ה'תש"א), סיון כ"ח ב', (ביום הברית לארצות צלחה

חינוך", לעניני ו"מרכז "קה"ת" ישראל", "מחנה המרכזיים המוסדות את ביסדו נ"ע, (מהריי"צ) אדמו"ר כ"ק ע"י המעינות,

שליט"א". אדמו"ר כ"ק להנהלת כג.1)ומסרם יז, (קרח) להצ"צ 2)פרשתנו סהמ"צ גם וראה ואילך). ג (נה, פרשתנו סוף

ואילך. א'תשמא ס"ע ו כרך נשא אוה"ת א-ב). קיב, (דרמ"צ כהנים ברכת הובא 3)מצות – העפר וישב ז) (יב, עה"פ קה"ר

ובכ"מ. שם. פרשתנו עה"פ פרש"י גם וראה שם. שם.4)בלקו"ת להצ"צ בסהמ"צ מפרשים 5)ועד"ז וראה יא-יב. א, ירמי'

.70 הערה 388 ע' חי"ח .34 הערה 117 ע' חכ"ג בלקו"ש נסמנו – ובכ"מ. שם. קה"ר תשובות 6)שם. פ"א. שעהיוה"א ראה

ואילך). רפח ס"ע ח"א באגרות-קודש (נדפס א סימן תשל"ד) (קה"ת ובכ"מ.7)וביאורים שם. וסהמ"צ לקו"ת א. קג, זח"ג

ואילך).8) א קו, (דרמ"צ כשיטהר מצורע תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה שם. וסהמ"צ לקו"ת ראה לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ„˜L ÏÓ‚iÂ 'B‚ Ô¯‰‡ ‰hÓ Á¯t ‰p‰Â1, כי בתורה מסופר ¿ƒ≈»««≈«¬…«ƒ¿…¿≈ƒ

אחד  מכל מטה לקחת למשה ה' אמר אהרן כהונת על קורח מחלוקת בעקבות

את  לוי מטה ועל השבט שם את מטה כל על ולכתוב השבטים עשר משנים

והנה  ממחרת ויהי יפרח... מטהו בו אבחר אשר האיש "והיה אהרן של שמו

פרח  ויוצא לוי לבית אהרן מטה פרח

שקדים" ויגמל ציץ «¿B·Óe‡¯ויצץ
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לרבנו ¿ƒ≈»

Ê‰במאמר  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac2, ƒ««¿ƒ∆
זה בפסוק ÏÓbLהפותח ÌÚh‰c¿«««∆»«

הצמיח  אהרן Âc˜‡מטה ÌÈ„˜L¿≈ƒ«¿»
אחר  פרי ‰Ìולא ÌÈ„˜L Èk ‡e‰ƒ¿≈ƒ≈

¯Ób‰Ï ÌÈ¯‰ÓÓ להתבשל ¿«¬ƒ¿ƒ»≈
ÏkÓולצמוח ¯˙BÈ שאר˙B¯t‰3 ≈ƒ»«≈

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ÛÈÒBÓe]ƒ¿ƒ≈»
ÌL4ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL אלה , פירות »∆»≈ƒ¿»ƒ

‰„È˜L ÔBLlÓ ÌÈ„˜L ÌLa¿≈¿≈ƒƒ¿¿ƒ»
·e˙kL BÓk ,˙e¯È‰Óe5 בנבואת ¿ƒ¿∆»

לו  הראה שהקדושֿברוךֿהוא ירמיהו

הנבואה Èkבמראה 'B‚ „˜L ÏwÓ«≈»≈ƒ
„˜BL ממהרÈ¯·c ÏÚ '‰ È‡ ≈¬ƒ«¿»ƒ

.B˙BNÚÏ«¬
‰ÙÒB‰a ‰ek‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆««»»¿»»

BÊ על שקדים נקראים אלה שפירות

המהירות ÊÓ¯Ïשם ‡È‰ƒƒ¿…
‡e‰ ÌÈ„˜MaL ˙e¯È‰n‰c¿«¿ƒ∆«¿≈ƒ

,ÌÈÚ של והמהות התוכן וזה ƒ¿»»
Úe„iÎÂ6ÏLהשקדים  BÓML ¿«»«∆¿∆

BÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ ¯·c ובלשון »»∆«ƒ¿»
היחוד  (שער התניא בספר הזקן רבנו

בכל  וכן ..." א): פרק והאמונה

שנקראים  השמות שבעולם הנבראים

אותיות  הן הן הקודש בלשון בהם

למדרגה  ממדרגה המשתלשלות הדבור

שמו  וזה ... שבתורה מאמרות מעשרה

כלי  הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר

זה"], שם באותיות המצומצם ¯ÌÈÊÓBלחיות ÔÎÏÂ השקדיםÏÚ ¿»≈¿ƒ«
Ô‰k‰ Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ˙BÎLÓp‰ ˙BÚtL‰‰ Èk ,‰e‰k‰«¿»ƒ««¿»«ƒ¿»«¿≈«¬…«…≈

‰‡¯ ˙Bi˙B‡ Ô¯‰‡]7 לעין הנראית והשפעה גילוי ‰Ôלשון [ «¬…ƒƒ¿∆≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .˙e¯È‰Óa שבאות שההשפעות הכהן אהרן לגבי האמור ƒ¿ƒ¿«∆∆∆

במהירות  הן Ú‚Baממנו ‡e‰¿≈«
,Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ¿»«…¬ƒ¿≈«¬…
˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰LÎcƒ¿∆«…¬ƒ¿»¿ƒ∆

,ÌÚ‰ על שמצווה בתורה כאמור »»
"יברכך  ישראל בני את לברך הכוהנים

‰ÚÙMה' CLÓ כתוצאה ..." ƒ¿»«∆«
הכוהנים  e¯È‰Óa˙מברכת ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ

ÔÓ˜Ï„Î) ÌÈ·ekÚ ÈÏa ‰ÏB„b¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«»
(Ê ÛÈÚÒ לפרוח שממהרים כשקדים ¿ƒ

ולצמוח.

‡e‰ ÔÈÚ‰Â הפנימי ,8·) התוכן ¿»ƒ¿»
הכוהנים  ידי על במהירות השפעה של

˙BÚtL‰‰ Ïk L¯Lc בעולם ¿…∆»««¿»
BcÒÁ ˙cnÓ ‡e‰'ה של ƒƒ««¿

˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ ,C¯a˙È מידת ƒ¿»≈∆∆«¬ƒ
בעולם  שהיא כפי העליונה החסד

מארבעת  והעליון (הראשון האצילות

בריאה, אצילות, הרוחניים העולמות

ונמשך  יורד שדרכם ועשייה יצירה

לדרגה. מדרגה האלוקי ≈¿È„Î·eƒהאור
˙eÏÈˆ‡aL „ÒÁ‰Ó eÎLÓeiL∆¿¿≈«∆∆∆»¬ƒ
נאמר  עליו עליון רוחני עולם שהוא

ממש" "אלוקות שהוא התניא בספר

˙BiÓLb ˙BÚtL‰ הזה בעולם «¿»«¿ƒ
ÈBÊÓe,הגשמי, ÈiÁ Èa השפעות »≈«≈¿≈

ומזונות  (בריאות) חיים בנים, של

ÒÁ‰L„(פרנסה) È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆«∆∆
ונמשך BÈ¯„האצילות שבעולם  ≈

למטה  מדרגה ÏLÏzLÓeמלמעלה ƒ¿«¿≈
קשורות  שהדרגות כזו (בצורה לדרגה

בזו  שרשרת זו של חוליות כמו
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 מפתח  כללי

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

ג  ......................................  קיג, קיב ליםי תהמזמור  )ב

  והנה פרח מטה אהרןה "מאמר ד  )ג

ה .................  ג"לתש'ה ,חודש תמוזדראש ' א, קרחשבת פרשת 

 טז  .....  ו"כתש'ה תמוז ח"דר' ב, חוקת פרשת' אשיחת   )ד

   קרחפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

טי   .....................................................................    יגרך כ )ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"כל על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

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

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ז

כג  ..............  תרגום מאידיש, לחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

כד  ......................  קרחפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

הכ  ...................  קרחלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

חמ  ......................  קרחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

טמ  ............................................  קרחפרשת לשבוע  

זנ  ......................  קרחלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

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

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

בס   ....................קרחלשבוע פרשת  פרקים ליום' ג –  )יד

זפ   ....................  קרחלשבוע פרשת  פרק אחד ליום –  )טו

דצ  .......................  קרחלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

זצ  ....................................  פג- בפ פרק יםתהל, טו- ידפרק  מלכים א

  בתראבבא  מסכת – משניות  )יח

טצ  ....................................................   ביאור קהתי

זק  .........................................................  מסכת יומא עקבעין י  )יט

  עם ביאורים  עירוביןמסכת   )כ

חק  ......................................................  צבף עד ד פומדף 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

טלק  ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

טלק  ........................ ................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כג

מק  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

במק  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

גמק  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

גמק  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

דמק  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'הם המאמריספר   )כח

המק  ...................................................  צ''ר מוהריי''דמוא

   בוריםילקוטי ד  )כט

מוק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )ל

מזק  ...................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

מחק  .. ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מטק  ...............................ד פרק ביאורים בפרקי אבות   )לב

נק  .........................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

נחק  ..............................  קרחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

נטק  ....................  לשבת קודשהדלקת נרות  מצותסדר   )לה



eb'ו oxd` dhn gxt dpde

הּׁשפע  יּומׁש אם ּומׁשּפט, ּדין יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלמדרגה

ּבּמדרגה  ׁשּתּׁשאר אֹו ׁשּלמּטה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּמדרגה

יֹום  ּבכל ּומבּקׁשים ׁשּמתּפּללים וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה.

אדם  ׁשל ׁשּמזֹונֹותיו אף עלינּו, ּבר ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָרפאנּו,

הּכּפּורים  יֹום ועד מראׁשֿהּׁשנה לֹו 9קצּובים ְְִִִֵַַַָָֹ

הענינים  ג' לכל היא ּכאן ּבמזֹונֹותיו ְְְְִִִִַַָָָָָָָ(והּכונה

ּומזֹוני  חּיי טֹובה 10דּבני וחתימה הּכתיבה ּכי ,( ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

המׁשכת  הּוא הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֶַַַַָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה

ׁשּתהיה  ּובכדי ּדאצילּות, ּבמלכּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַהחסד

עלֿידי  הּוא ּגׁשמּיים ּבענינים החסד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהׁשּפעת

ּדאצילּות  ּדמלכּות החסד והתלּבׁשּות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַירידת

ּדיצירה  ּבחסד ּולאחריֿזה ּדבריאה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבחסד

יֹום  ּבכל נּדֹון אדם וזהּו ׁשּכבר 11ודעׂשּיה. אף , ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

ּכי  הּכּפּורים, ּוביֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ּדינֹו ְְְִִִִִַַַָָֹנגמר

הּוא  הּכּפּורים ּוביֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  ְְִִִֶַַַָָֹהּדין

ּדאצילּות. ּבמלכּות להאדם, החסד ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָׁשּיּומׁש

ראּוי  הּוא אם הּוא, יֹום ּבכל נּדֹון ׁשאדם ְְִִִֶַָָָָוהּדין

 ֿ ּבראׁש למעלה נפׁשֹו על ּכבר ׁשּנמׁש ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהחסד

 ֿ (ּבבריאה ויּומׁש ירד הּכּפּורים ויֹום ְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּׁשנה

הּזה  ּבעֹולם למּטה (ׁשּיּומׁש עד ֿ ועׂשּיה, ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָיצירה

לֹו ויֹוסיפּו למעלה החסד ׁשּיּׁשאר אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּגׁשמי,

רפאנּו יֹום ּבכל מתּפּללים ולכן למעלה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּתענּוג

 ֿ ּבראׁש לֹו ׁשּנקצב ׁשהחסד וכּו', עלינּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּובר

הּזה  ּבעֹולם למּטה יּומׁש הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָָהּׁשנה

ּגׁשמּיים. ּבענינים – עצמֹו הּזה ּובעֹולם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּגׁשמי,

יֹום  ׁשּבכל ּבּדין ענין ׁשהחסד 12ועֹוד ּדכיון , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לאחרי  ּגם הרי רּוחני, חסד הּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ּדין  יׁש הּזה, ּבעֹולם למּטה ׁשּיּומׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּפסקּֿדין
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ואילך. יז מאמר סוף ומעין קונטרס .18 שבהערה ופיה"מ א.9)סידור טז, כא 10)ביצה מאמר שם ומעין בקונטרס כ"ה

(ר"ה 11)בתחלתו. נתן ר' לדעת [וכן יום בכל נידון דאדם שם) (ר"ה יוסי ר' לדעת דגם שם, לקו"ת וראה א. טז, ר"ה

יום  בכל דין יש שם), (ר"ה יוסי אר' דפליגי לרבנן שגם לאידך, וכן בר"ה, הוא הדין עיקר – שעה] בכל נידון דאדם שם)

בסופו, כב מאמר שם  וראה ואילך. כ מאמר ומעין קונטרס בארוכה וראה שבשמו"ע. הבקשות יום בכל מבקשים שלכן –

ואילך. 375 ע' ח"ט לקו"ש וראה פליגי. ולא חדא אמר ומר חדא אמר בסופו.12)דמר יט מאמר שם ומעין קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשנייה) אחת ‰B‚È¯„n˙שאחוזות ÏÎa של הדרך אורך שלכל ¿»««¿≈

לדרגה  מדרגה מארבעת eÏÈˆ‡ÓL˙ההשתלשלות ביותר העליון העולם ∆≈¬ƒ
iNÚ‰העולמות  „ÚÂ.העולמות מארבעת ביותר התחתון ÏÎ·eהעולם ¿«¬ƒ»¿»

‰ÎLÓ‰והתגלות השפעה ÔÈcירידה, LÈ ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ «¿»»ƒ«¿≈»¿«¿≈»≈ƒ
ËtLÓe,מחדשCLÓeÈ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿«

B‡ ‰hÓlL ‰‚¯„na ÚÙM‰«∆«««¿≈»∆¿«»
‰ÏÚÓlL ‰‚¯„na ¯‡MzL∆ƒ»≈««¿≈»∆¿«¿»

למטה. ירד ולא

e‰ÊÂ לכך ÌÈÏlt˙nLההסבר ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLw·Óe שמונהֿעשרה בתפלת ¿«¿ƒ
ÌBÈ ÏÎa מחדש,e‡Ù¯ שהיא ¿»¿»≈

והבריאות  הרפואה על ≈«C¯aתפילה
eÈÏÚ,הפרנסה על תפילה ‡Ûשהיא »≈«

ÌÈ·eˆ˜ Ì„‡ ÏL ÂÈ˙BBÊnL∆¿»∆»»¿ƒ
ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó BÏ≈…«»»¿«

ÌÈ¯etk‰9 הימים עשרת ובמהלך «ƒƒ
נקצב  בו ומשפט דין התנהל כבר האלה

כל  במשך לו יושפע מה אדם לכל

הבא  השנה ראש עד כולה, השנה

‡È‰ Ô‡k ÂÈ˙BBÊÓa ‰Âk‰Â)¿««»»ƒ¿»»ƒ
אלא  בלבד הפרנסה לעניין רק לא

ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ '‚ ÏÎÏ¿»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
ÈBÊÓe10 בתחילת נקצבים שכולם ¿≈

כן  ואם כולה), השנה כל על השנה

מ  לשם מובן לא חוזרים לכאורה ה

והרי  מחדש, יום כל כך על ומתפללים

השנה? בתחילת נקבע כבר הכול

והביאור:

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k‰ Èkƒ«¿ƒ»«¬ƒ»»
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»¿

ÌÈ¯etk‰ ומשפט דין ימי אכן שהם «ƒƒ
כולה השנה כל ‰ÎLÓ˙על ‡e‰«¿»«

והשפעת  העליון ‰ÒÁ„וגילוי «∆∆
האצילות  ¿»¿eÎÏÓa˙שבעולם

,˙eÏÈˆ‡c ממידת השפעה היינו «¬ƒ
לספירת  האצילות שבעולם החסד

עצמו, האצילות שבעולם המלכות

שדרכה  הספירה היא והמלכות

שהשפעת  הכרח אין עדיין אבל הבאים, לעולמות הלאה יורדת ההשפעה

ביטוי  לידי שתבוא ועד יותר למטה גם ותתגלה ותרד תמשיך הזו החסד

גשמית, ÌÈÈÚaבהשפעה „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ ‰È‰zL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»««∆∆¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb"דאצילות "מלכות אחרי רבות דרגות של ירידה שמחייב דבר «¿ƒƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓc „ÒÁ‰ ˙eLaÏ˙‰Â ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿«¿«∆∆¿«¿«¬ƒ

‰iNÚ„Â ‰¯ÈˆÈc „ÒÁa ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,‰‡È¯·c „ÒÁa זה שכל ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬≈∆¿∆∆ƒƒ»¿«¬ƒ»
לדרגה. מדרגה השפע של רבות ירידות עוד ÏÎaדורש ÔBc Ì„‡ e‰ÊÂ¿∆»»ƒ¿»

ÌBÈ11,מחדש¯Ó‚ ¯·kL Û‡«∆¿»ƒ¿«
ÌBÈ·e ‰M‰ŒL‡¯a BÈcƒ¿…«»»¿

,ÌÈ¯etk‰ מה לשם לכאורה כן ואם «ƒƒ
אלא  מחדש? יום בכל ומשפט דין יש

הוא  ŒL‡¯aLההסבר ÔÈc‰ Èkƒ«ƒ∆¿…
‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ‰M‰«»»¿«ƒƒ
,Ì„‡‰Ï „ÒÁ‰ CLÓeiL∆¿««∆∆¿»»»

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa יותר ולא ¿«¿«¬ƒ
ÏÎaלמטה. ÔBc Ì„‡L ÔÈc‰Â¿«ƒ∆»»ƒ¿»

‡e‰ Ì‡ ,‡e‰ ÌBÈהאדםÈe‡¯ ƒ»
ÏÚ ¯·k CLÓpL „ÒÁ‰L∆«∆∆∆ƒ¿«¿»«
‰M‰ŒL‡¯a ‰ÏÚÓÏ BLÙ«¿¿«¿»¿…«»»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ לו הוקצב וכבר ¿«ƒƒ
למעלה È¯„אכן CLÓeÈÂמלמטה ≈≈¿¿«

ויבוא ( יותר למטה דאצילות ממלכות

«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒויתגלה 
‰hÓÏ (CLÓeiL „Ú ,‰iNÚÂ«¬ƒ»«∆¿«¿«»

ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa בהשפעה »»«∆««¿ƒ
בפועל, ראוי ש ‡Bגשמית אינו האדם

עד  מלמעלה עליו יושפע שהחסד לכך

אלא  גשמית ≈«MiL∆ƒ‡¯להשפעה
BÏ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏÚÓÏ „ÒÁ‰«∆∆¿«¿»¿ƒ

‚eÚzרוחני‰ÏÚÓÏ במקום «¬¿«¿»
הזה  בעולם גשמי חסד לו להשפיע

ÏÎaלמטה. ÌÈÏlt˙Ó ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌBÈנוספת פעם ≈«̄¿e‡Ùמחדש

„ÒÁ‰L ,'eÎÂ eÈÏÚ C¯·e»≈»≈¿∆«∆∆
‰M‰ŒL‡¯a BÏ ·ˆ˜pL∆ƒ¿«¿…«»»
CLÓeÈ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒ¿«
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆««¿ƒ
ÌÈÈÚa Y BÓˆÚ ‰f‰ ÌÏBÚ·e»»«∆«¿¿ƒ¿»ƒ

.ÌÈiÓLb«¿ƒƒ
ÌBÈ ÏÎaL ÔÈca ÔÈÚ „BÚÂ12, ¿ƒ¿»«ƒ∆¿»

בראש  הכללי ומשפט בדין קיים שלא

הכיפורים  וביום ¯ÈÁe,השנה „ÒÁ ‡e‰ ‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«∆∆∆¿«¿»∆∆»ƒ
ÔÈcŒ˜Òt‰ È¯Á‡Ï Ìb È¯‰הכלליCLÓeiLהחסד‰hÓÏ ¬≈«¿«¬≈«¿«ƒ∆¿«¿«»
ËtLÓe ÔÈc LÈ ,‰f‰ ÌÏBÚaנוסףÔÈÚ ‰ÊÈ‡a פרטיCLÓeÈ »»«∆≈ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿»¿«
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ּתּקנּו ולכן החסד. יּומׁש ענין ּבאיזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומׁשּפט

ׁשּיׁש אמצעּיֹות ּברכֹות י"ב יֹום ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָלהתּפּלל

הּצּבּור  וצרכי האדם צרכי ּכל ׁשאלת ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהן

.13ּכּולן  ָ

יּומׁשp‰Â‰ג) ענין ּבאיזה ּומׁשּפט הּדין עיקר ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

לֹו ׁשּנקצב ּכׁשהחסד הּוא ְְִֶֶֶֶֶֶַַַהחסד

מצּומצם  חסד הּוא הּכּפּורים ּוביֹום ֿ הּׁשנה ְְְְִִֶֶַַָָָֹּבראׁש

ג' ּכל מּמּנּו ׁשּיּומׁשכּו מסּפיק ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָּביֹותר,

מהם  ׁשנים רק אּלא ּומזֹוני, חּיי דּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהענינים

הׁשּפעת  אם ּומׁשּפט ּדין יׁש ׁשאז מהם, אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ּותפּלת  ּבמזֹוני. אֹו ּבחּיי אֹו בּבני ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהחסד

לענין  מענין להחליף מֹועלת .14הּצּדיק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

אליו  ׁשּבאּו הּבעלֿׁשםֿטֹוב, עלּֿדבר ְְִֵֵֶַַַַַַָָ[ּוכהּסיּפּור

להם  ׁשּיהיה לה' ׁשּיתּפּלל  לבּקׁשֹו ּבנים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחׂשּוכי

ואמר  ּגדֹול, עׁשיר היה ההּוא והאיׁש ְְִִִַַָָָָָָָּבנים,

ׁשּיהיּו מסּכימים הם ׁשּבאם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַהּבעלֿׁשםֿט ֹוב

עליהם, ּוכׁשּקיּבלּו ּבנים. להם יהיה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶָָענּיים,

 ֿ ׁשהּבעל והינּו ענּיים. ונעׂשּו ּבנים להם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָנֹולדּו

יסּפיק  לא להם ׁשּנקצב ׁשהחסד ראה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשםֿטֹוב

ּפעל  ּתפּלתֹו ועלֿידי יחד, ועׁשר ּבנים ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹעל

לבנים  מעׁשירּות החסד הׁשּפעת ויׁש14להחליף .[ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשאינֹו מצּומצם הּוא [ּכׁשהחסד ׁשאז ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָלֹומר,

הּדין  ּומזֹוני], חּיי דּבני הענינים ּכל על ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָמסּפיק

מענין  החסד ׁשּיּוחלף  ּובכדי ּביֹותר. הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומׁשּפט

אבל  צּדיק. ּתפּלת עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָלענין

הענינים  ג' לכל מסּפיק ּכׁשהחסד ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבכללּות

ּבנֹוגע  יֹום ּבכל ּומׁשּפט ּדין יׁש ּומזֹוני, חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָדּבני

יֹום  ּבכל מתּפּללים ולכן ּפרטית, הׁשּפעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָלכל

ּכל  ׁשאלת ּבהן ׁשּיׁש אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָי"ב

ְִַָהּדברים.
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ה"ד.13) פ"א תפלה הל' (קז,14)רמב"ם שם כשיטהר מצורע תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה שם. ומעין קונטרס

ב).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÒÁ‰ מפורט באופן נפסק לא זה שדבר ב"מזוני" או ב"חיי" או ב"בני" «∆∆

מחדש. יום בכל כך על דנים אלא הכיפורים ויום השנה בראש ומוגדר

ewz ÔÎÏÂ ז"ל BÎ¯a˙חכמינו ·"È ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿»¿»
˙BiÚˆÓ‡ הראשונות הברכות שלושת (מלבד שמונהֿעשרה תפילת של ∆¿»ƒ

אין  שבהן האחרונות הברכות ושלושת

צרכיו) את מבקש Ô‰aהאדם LiL∆≈»∆
בברכות  קבעו שחכמים בבקשות

‰‡„Ìנכללות  ÈÎ¯ˆ Ïk ˙Ï‡L¿≈«»»¿≈»»»
ÔÏek ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÂ13 כל שעל ¿»¿≈«ƒ»

מחדש  יום בכל ומשפט דין יש זה

האם  – לעיל האמורים האופנים בשני

לעולם  מאצילות יומשך הזה החסד

ההשפעה  בפרט ענין באיזה וכן הגשמי

ביטוי. לדי תבוא

ËtLÓe ÔÈc‰ ¯˜ÈÚ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈ƒ««ƒƒ¿»
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡aבפרטCLÓeÈ ¿≈∆ƒ¿»¿«

„ÒÁ‰Lk ‡e‰ „ÒÁ‰«∆∆¿∆«∆∆
‰M‰ŒL‡¯a BÏ ·ˆ˜pL∆ƒ¿«¿…«»»
„ÒÁ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒ∆∆

,¯˙BÈa ÌˆÓeˆÓ ומלכתחילה ¿¿»¿≈
כך  מאד מועטת השפעה לו נקצבה

eÎLÓeiL ˜ÈtÒÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ∆¿¿
epnÓ לו שנקצב מועט חסד מאותו ƒ∆

ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ '‚ Ïk»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
Ì‰Ó ÌÈL ˜¯ ‡l‡ ,ÈBÊÓe¿≈∆»«¿«ƒ≈∆
ÔÈc LÈ Ê‡L ,Ì‰Ó „Á‡ B‡∆»≈∆∆»≈ƒ

ËtLÓe יום ‰ÚtL˙בכל Ì‡ ƒ¿»ƒ«¿»«
ÈiÁa B‡ Èa· ‰È‰z „ÒÁ‰«∆∆ƒ¿∆¿»≈¿«≈

.ÈBÊÓa B‡ להתפלל יש ולכן ƒ¿≈
לעיל. כאמור ויום, יום בכל

˙ÏÚBÓ ˜Ècv‰ ˙lÙ˙e¿ƒ«««ƒ∆∆
ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ÛÈÏÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿»

מיוחד  כוח יש הצדיק לתפילת

למעלה  ההחלטה על להשפיע

אחד, מתחום השפעת את ולהחליף

כמו  אחר, לתחום בנים, למשל כמו

בריאות. etÈq‰Îe]¿«ƒ¯למשל
¯·cŒÏÚ אודות «¿«

ÂÈÏ‡ e‡aL ,·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈∆»≈»
BLw·Ï ÌÈa ÈÎeNÁ¬≈»ƒ¿«¿
Ì‰Ï ‰È‰iL '‰Ï Ïlt˙iL∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆»∆

‡e‰‰ LÈ‡‰Â ,ÌÈa לבנים עליו להתפלל מהבעלֿשםֿטוב שבקש »ƒ¿»ƒ«
,ÏB„b ¯ÈLÚ ‰È‰ רב לשפע זכה שב"מזוני" Ó‡Â¯כך »»»ƒ»¿»«

Ì‰ Ì‡aL ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ואשתו eÈ‰iLהאיש ÌÈÓÈkÒÓ «««≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ∆ƒ¿
Ì‰ÈÏÚ eÏaÈwLÎe .ÌÈa Ì‰Ï ‰È‰È ,ÌÈiÚ להיות והסכימו ¬ƒƒƒ¿∆»∆»ƒ¿∆ƒ¿¬≈∆

eÈ‰Âעניים, .ÌÈiÚ eNÚÂ ÌÈa Ì‰Ï e„ÏB¿»∆»ƒ¿«¬¬ƒƒ¿«¿
‰‡¯ ·BËŒÌLŒÏÚa‰L עליונים בעולמות למעלה הנעשה את ∆«««≈»»

וידע  pL˜ˆ·רוחניים „ÒÁ‰L∆«∆∆∆ƒ¿«
Ì‰Ï מוגבלת במידה הוא »∆

ולכן  ÈtÒÈ˜ומצומצמת ‡Ï…«¿ƒ
המוקצב  LÚÂ¯החסד ÌÈa ÏÚ«»ƒ¿…∆

,„ÁÈ או מהשניים, לאחד רק אלא ««
עושר  או B˙lÙzבנים È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»

ÏÚt הבעלֿשםֿטוב‰ÏÛÈÏÁ »«¿«¬ƒ
˙e¯ÈLÚÓ „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆≈¬ƒ

ÌÈ·Ï היו לבנים שיזכו כדי ולכן ¿»ƒ
להיות  עצמם על לקבל צריכים

].14עניים 
„ÒÁ‰Lk] Ê‡L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»¿∆«∆∆
˜ÈtÒÓ BÈ‡L ÌˆÓeˆÓ ‡e‰¿¿»∆≈«¿ƒ
ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ«»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
‡e‰ ËtLÓe ÔÈc‰ ,[ÈBÊÓe¿≈«ƒƒ¿»

¯˙BÈa להחליף צורך יש כאשר ¿≈
אחד  מתחום חסד של השפעה

(בנים, אחר לתחום למשל) (עשירות,

היטב  ובוחנים יותר חמור הדין למשל)

לא. או לכך ראוי אכן האדם האם

ÔÈÚÓ „ÒÁ‰ ÛÏÁeiL È„Î·eƒ¿≈∆¿««∆∆≈ƒ¿»
ÔÈÚÏ לפעול יכול לא עצמו האדם ¿ƒ¿»

שלו  והבקשות התפילות ידי על זאת

lÙz˙אלא È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈¿ƒ«
˜Ècˆ מעבר מיוחד, כוח בה שיש «ƒ

רגיל. אדם של התפילה «¬‡·Ïלכוח
˙eÏÏÎa המיוחדים במקרים רק ולא ƒ¿»

החסד  את להחליף לצורך יש בהם

מועט  שהחסד בגלל לשני אחד מתחום

אלא לעיל, כמבואר »Ìbומצומצם,
'‚ ÏÎÏ ˜ÈtÒÓ „ÒÁ‰Lk¿∆«∆∆«¿ƒ¿»

,ÈBÊÓe ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ בכל »ƒ¿»ƒ¿»≈«≈¿≈
עדיין  ÏÎaזאת ËtLÓe ÔÈc LÈ≈ƒƒ¿»¿»

‰ÚtL‰ ÏÎÏ Ú‚Ba ÌBÈ¿≈«¿»«¿»»
,˙ÈË¯t תישאר ההשפעה האם ¿»ƒ

למטה  תושפע או העליונים בעולמות

·"È ÌBÈ ÏÎa ÌÈÏlt˙Ó ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LiL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a הללו והברכות ¿»∆¿»ƒ∆≈»∆¿≈«»«¿»ƒ

לעיל. כמבואר והציבור, היחיד צרכי כל על בקשות כוללות
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הּׁשפע  יּומׁש אם ּומׁשּפט, ּדין יׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלמדרגה

ּבּמדרגה  ׁשּתּׁשאר אֹו ׁשּלמּטה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּמדרגה

יֹום  ּבכל ּומבּקׁשים ׁשּמתּפּללים וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה.

אדם  ׁשל ׁשּמזֹונֹותיו אף עלינּו, ּבר ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָרפאנּו,

הּכּפּורים  יֹום ועד מראׁשֿהּׁשנה לֹו 9קצּובים ְְִִִֵַַַָָֹ

הענינים  ג' לכל היא ּכאן ּבמזֹונֹותיו ְְְְִִִִַַָָָָָָָ(והּכונה

ּומזֹוני  חּיי טֹובה 10דּבני וחתימה הּכתיבה ּכי ,( ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

המׁשכת  הּוא הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֶַַַַָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה

ׁשּתהיה  ּובכדי ּדאצילּות, ּבמלכּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַהחסד

עלֿידי  הּוא ּגׁשמּיים ּבענינים החסד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהׁשּפעת

ּדאצילּות  ּדמלכּות החסד והתלּבׁשּות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַירידת

ּדיצירה  ּבחסד ּולאחריֿזה ּדבריאה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבחסד

יֹום  ּבכל נּדֹון אדם וזהּו ׁשּכבר 11ודעׂשּיה. אף , ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

ּכי  הּכּפּורים, ּוביֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ּדינֹו ְְְִִִִִַַַָָֹנגמר

הּוא  הּכּפּורים ּוביֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  ְְִִִֶַַַָָֹהּדין

ּדאצילּות. ּבמלכּות להאדם, החסד ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָׁשּיּומׁש

ראּוי  הּוא אם הּוא, יֹום ּבכל נּדֹון ׁשאדם ְְִִִֶַָָָָוהּדין

 ֿ ּבראׁש למעלה נפׁשֹו על ּכבר ׁשּנמׁש ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהחסד

 ֿ (ּבבריאה ויּומׁש ירד הּכּפּורים ויֹום ְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּׁשנה

הּזה  ּבעֹולם למּטה (ׁשּיּומׁש עד ֿ ועׂשּיה, ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָיצירה

לֹו ויֹוסיפּו למעלה החסד ׁשּיּׁשאר אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּגׁשמי,

רפאנּו יֹום ּבכל מתּפּללים ולכן למעלה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּתענּוג

 ֿ ּבראׁש לֹו ׁשּנקצב ׁשהחסד וכּו', עלינּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּובר

הּזה  ּבעֹולם למּטה יּומׁש הּכּפּורים ּוביֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָָהּׁשנה

ּגׁשמּיים. ּבענינים – עצמֹו הּזה ּובעֹולם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהּגׁשמי,

יֹום  ׁשּבכל ּבּדין ענין ׁשהחסד 12ועֹוד ּדכיון , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לאחרי  ּגם הרי רּוחני, חסד הּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ּדין  יׁש הּזה, ּבעֹולם למּטה ׁשּיּומׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּפסקּֿדין
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ואילך. יז מאמר סוף ומעין קונטרס .18 שבהערה ופיה"מ א.9)סידור טז, כא 10)ביצה מאמר שם ומעין בקונטרס כ"ה

(ר"ה 11)בתחלתו. נתן ר' לדעת [וכן יום בכל נידון דאדם שם) (ר"ה יוסי ר' לדעת דגם שם, לקו"ת וראה א. טז, ר"ה

יום  בכל דין יש שם), (ר"ה יוסי אר' דפליגי לרבנן שגם לאידך, וכן בר"ה, הוא הדין עיקר – שעה] בכל נידון דאדם שם)

בסופו, כב מאמר שם  וראה ואילך. כ מאמר ומעין קונטרס בארוכה וראה שבשמו"ע. הבקשות יום בכל מבקשים שלכן –

ואילך. 375 ע' ח"ט לקו"ש וראה פליגי. ולא חדא אמר ומר חדא אמר בסופו.12)דמר יט מאמר שם ומעין קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בשנייה) אחת ‰B‚È¯„n˙שאחוזות ÏÎa של הדרך אורך שלכל ¿»««¿≈

לדרגה  מדרגה מארבעת eÏÈˆ‡ÓL˙ההשתלשלות ביותר העליון העולם ∆≈¬ƒ
iNÚ‰העולמות  „ÚÂ.העולמות מארבעת ביותר התחתון ÏÎ·eהעולם ¿«¬ƒ»¿»

‰ÎLÓ‰והתגלות השפעה ÔÈcירידה, LÈ ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ «¿»»ƒ«¿≈»¿«¿≈»≈ƒ
ËtLÓe,מחדשCLÓeÈ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿«
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‰ÏÚÓlL ‰‚¯„na ¯‡MzL∆ƒ»≈««¿≈»∆¿«¿»

למטה. ירד ולא

e‰ÊÂ לכך ÌÈÏlt˙nLההסבר ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLw·Óe שמונהֿעשרה בתפלת ¿«¿ƒ
ÌBÈ ÏÎa מחדש,e‡Ù¯ שהיא ¿»¿»≈

והבריאות  הרפואה על ≈«C¯aתפילה
eÈÏÚ,הפרנסה על תפילה ‡Ûשהיא »≈«

ÌÈ·eˆ˜ Ì„‡ ÏL ÂÈ˙BBÊnL∆¿»∆»»¿ƒ
ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó BÏ≈…«»»¿«

ÌÈ¯etk‰9 הימים עשרת ובמהלך «ƒƒ
נקצב  בו ומשפט דין התנהל כבר האלה

כל  במשך לו יושפע מה אדם לכל

הבא  השנה ראש עד כולה, השנה

‡È‰ Ô‡k ÂÈ˙BBÊÓa ‰Âk‰Â)¿««»»ƒ¿»»ƒ
אלא  בלבד הפרנסה לעניין רק לא

ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ '‚ ÏÎÏ¿»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
ÈBÊÓe10 בתחילת נקצבים שכולם ¿≈

כן  ואם כולה), השנה כל על השנה

מ  לשם מובן לא חוזרים לכאורה ה

והרי  מחדש, יום כל כך על ומתפללים

השנה? בתחילת נקבע כבר הכול

והביאור:

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k‰ Èkƒ«¿ƒ»«¬ƒ»»
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»¿

ÌÈ¯etk‰ ומשפט דין ימי אכן שהם «ƒƒ
כולה השנה כל ‰ÎLÓ˙על ‡e‰«¿»«

והשפעת  העליון ‰ÒÁ„וגילוי «∆∆
האצילות  ¿»¿eÎÏÓa˙שבעולם

,˙eÏÈˆ‡c ממידת השפעה היינו «¬ƒ
לספירת  האצילות שבעולם החסד

עצמו, האצילות שבעולם המלכות

שדרכה  הספירה היא והמלכות

שהשפעת  הכרח אין עדיין אבל הבאים, לעולמות הלאה יורדת ההשפעה

ביטוי  לידי שתבוא ועד יותר למטה גם ותתגלה ותרד תמשיך הזו החסד

גשמית, ÌÈÈÚaבהשפעה „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ ‰È‰zL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»««∆∆¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb"דאצילות "מלכות אחרי רבות דרגות של ירידה שמחייב דבר «¿ƒƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓc „ÒÁ‰ ˙eLaÏ˙‰Â ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿«¿«∆∆¿«¿«¬ƒ

‰iNÚ„Â ‰¯ÈˆÈc „ÒÁa ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,‰‡È¯·c „ÒÁa זה שכל ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬≈∆¿∆∆ƒƒ»¿«¬ƒ»
לדרגה. מדרגה השפע של רבות ירידות עוד ÏÎaדורש ÔBc Ì„‡ e‰ÊÂ¿∆»»ƒ¿»

ÌBÈ11,מחדש¯Ó‚ ¯·kL Û‡«∆¿»ƒ¿«
ÌBÈ·e ‰M‰ŒL‡¯a BÈcƒ¿…«»»¿

,ÌÈ¯etk‰ מה לשם לכאורה כן ואם «ƒƒ
אלא  מחדש? יום בכל ומשפט דין יש

הוא  ŒL‡¯aLההסבר ÔÈc‰ Èkƒ«ƒ∆¿…
‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ‰M‰«»»¿«ƒƒ
,Ì„‡‰Ï „ÒÁ‰ CLÓeiL∆¿««∆∆¿»»»

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa יותר ולא ¿«¿«¬ƒ
ÏÎaלמטה. ÔBc Ì„‡L ÔÈc‰Â¿«ƒ∆»»ƒ¿»

‡e‰ Ì‡ ,‡e‰ ÌBÈהאדםÈe‡¯ ƒ»
ÏÚ ¯·k CLÓpL „ÒÁ‰L∆«∆∆∆ƒ¿«¿»«
‰M‰ŒL‡¯a ‰ÏÚÓÏ BLÙ«¿¿«¿»¿…«»»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ לו הוקצב וכבר ¿«ƒƒ
למעלה È¯„אכן CLÓeÈÂמלמטה ≈≈¿¿«

ויבוא ( יותר למטה דאצילות ממלכות

«Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒויתגלה 
‰hÓÏ (CLÓeiL „Ú ,‰iNÚÂ«¬ƒ»«∆¿«¿«»

ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa בהשפעה »»«∆««¿ƒ
בפועל, ראוי ש ‡Bגשמית אינו האדם

עד  מלמעלה עליו יושפע שהחסד לכך

אלא  גשמית ≈«MiL∆ƒ‡¯להשפעה
BÏ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏÚÓÏ „ÒÁ‰«∆∆¿«¿»¿ƒ

‚eÚzרוחני‰ÏÚÓÏ במקום «¬¿«¿»
הזה  בעולם גשמי חסד לו להשפיע

ÏÎaלמטה. ÌÈÏlt˙Ó ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌBÈנוספת פעם ≈«̄¿e‡Ùמחדש

„ÒÁ‰L ,'eÎÂ eÈÏÚ C¯·e»≈»≈¿∆«∆∆
‰M‰ŒL‡¯a BÏ ·ˆ˜pL∆ƒ¿«¿…«»»
CLÓeÈ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒ¿«
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆««¿ƒ
ÌÈÈÚa Y BÓˆÚ ‰f‰ ÌÏBÚ·e»»«∆«¿¿ƒ¿»ƒ

.ÌÈiÓLb«¿ƒƒ
ÌBÈ ÏÎaL ÔÈca ÔÈÚ „BÚÂ12, ¿ƒ¿»«ƒ∆¿»

בראש  הכללי ומשפט בדין קיים שלא

הכיפורים  וביום ¯ÈÁe,השנה „ÒÁ ‡e‰ ‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«∆∆∆¿«¿»∆∆»ƒ
ÔÈcŒ˜Òt‰ È¯Á‡Ï Ìb È¯‰הכלליCLÓeiLהחסד‰hÓÏ ¬≈«¿«¬≈«¿«ƒ∆¿«¿«»
ËtLÓe ÔÈc LÈ ,‰f‰ ÌÏBÚaנוסףÔÈÚ ‰ÊÈ‡a פרטיCLÓeÈ »»«∆≈ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿»¿«
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ּתּקנּו ולכן החסד. יּומׁש ענין ּבאיזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּומׁשּפט

ׁשּיׁש אמצעּיֹות ּברכֹות י"ב יֹום ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָלהתּפּלל

הּצּבּור  וצרכי האדם צרכי ּכל ׁשאלת ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהן

.13ּכּולן  ָ

יּומׁשp‰Â‰ג) ענין ּבאיזה ּומׁשּפט הּדין עיקר ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

לֹו ׁשּנקצב ּכׁשהחסד הּוא ְְִֶֶֶֶֶֶַַַהחסד

מצּומצם  חסד הּוא הּכּפּורים ּוביֹום ֿ הּׁשנה ְְְְִִֶֶַַָָָֹּבראׁש

ג' ּכל מּמּנּו ׁשּיּומׁשכּו מסּפיק ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָּביֹותר,

מהם  ׁשנים רק אּלא ּומזֹוני, חּיי דּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהענינים

הׁשּפעת  אם ּומׁשּפט ּדין יׁש ׁשאז מהם, אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ּותפּלת  ּבמזֹוני. אֹו ּבחּיי אֹו בּבני ּתהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהחסד

לענין  מענין להחליף מֹועלת .14הּצּדיק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

אליו  ׁשּבאּו הּבעלֿׁשםֿטֹוב, עלּֿדבר ְְִֵֵֶַַַַַַָָ[ּוכהּסיּפּור

להם  ׁשּיהיה לה' ׁשּיתּפּלל  לבּקׁשֹו ּבנים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחׂשּוכי

ואמר  ּגדֹול, עׁשיר היה ההּוא והאיׁש ְְִִִַַָָָָָָָּבנים,

ׁשּיהיּו מסּכימים הם ׁשּבאם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַהּבעלֿׁשםֿט ֹוב

עליהם, ּוכׁשּקיּבלּו ּבנים. להם יהיה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶָָענּיים,

 ֿ ׁשהּבעל והינּו ענּיים. ונעׂשּו ּבנים להם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָנֹולדּו

יסּפיק  לא להם ׁשּנקצב ׁשהחסד ראה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשםֿטֹוב

ּפעל  ּתפּלתֹו ועלֿידי יחד, ועׁשר ּבנים ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹעל

לבנים  מעׁשירּות החסד הׁשּפעת ויׁש14להחליף .[ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשאינֹו מצּומצם הּוא [ּכׁשהחסד ׁשאז ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָלֹומר,

הּדין  ּומזֹוני], חּיי דּבני הענינים ּכל על ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָמסּפיק

מענין  החסד ׁשּיּוחלף  ּובכדי ּביֹותר. הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומׁשּפט

אבל  צּדיק. ּתפּלת עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָלענין

הענינים  ג' לכל מסּפיק ּכׁשהחסד ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּבכללּות

ּבנֹוגע  יֹום ּבכל ּומׁשּפט ּדין יׁש ּומזֹוני, חּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָדּבני

יֹום  ּבכל מתּפּללים ולכן ּפרטית, הׁשּפעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָלכל

ּכל  ׁשאלת ּבהן ׁשּיׁש אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָי"ב

ְִַָהּדברים.
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ה"ד.13) פ"א תפלה הל' (קז,14)רמב"ם שם כשיטהר מצורע תגלחת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה שם. ומעין קונטרס

ב).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÒÁ‰ מפורט באופן נפסק לא זה שדבר ב"מזוני" או ב"חיי" או ב"בני" «∆∆

מחדש. יום בכל כך על דנים אלא הכיפורים ויום השנה בראש ומוגדר

ewz ÔÎÏÂ ז"ל BÎ¯a˙חכמינו ·"È ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿»¿»
˙BiÚˆÓ‡ הראשונות הברכות שלושת (מלבד שמונהֿעשרה תפילת של ∆¿»ƒ

אין  שבהן האחרונות הברכות ושלושת

צרכיו) את מבקש Ô‰aהאדם LiL∆≈»∆
בברכות  קבעו שחכמים בבקשות

‰‡„Ìנכללות  ÈÎ¯ˆ Ïk ˙Ï‡L¿≈«»»¿≈»»»
ÔÏek ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÂ13 כל שעל ¿»¿≈«ƒ»

מחדש  יום בכל ומשפט דין יש זה

האם  – לעיל האמורים האופנים בשני

לעולם  מאצילות יומשך הזה החסד

ההשפעה  בפרט ענין באיזה וכן הגשמי

ביטוי. לדי תבוא

ËtLÓe ÔÈc‰ ¯˜ÈÚ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈ƒ««ƒƒ¿»
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡aבפרטCLÓeÈ ¿≈∆ƒ¿»¿«

„ÒÁ‰Lk ‡e‰ „ÒÁ‰«∆∆¿∆«∆∆
‰M‰ŒL‡¯a BÏ ·ˆ˜pL∆ƒ¿«¿…«»»
„ÒÁ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒ∆∆

,¯˙BÈa ÌˆÓeˆÓ ומלכתחילה ¿¿»¿≈
כך  מאד מועטת השפעה לו נקצבה

eÎLÓeiL ˜ÈtÒÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ∆¿¿
epnÓ לו שנקצב מועט חסד מאותו ƒ∆

ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ '‚ Ïk»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
Ì‰Ó ÌÈL ˜¯ ‡l‡ ,ÈBÊÓe¿≈∆»«¿«ƒ≈∆
ÔÈc LÈ Ê‡L ,Ì‰Ó „Á‡ B‡∆»≈∆∆»≈ƒ

ËtLÓe יום ‰ÚtL˙בכל Ì‡ ƒ¿»ƒ«¿»«
ÈiÁa B‡ Èa· ‰È‰z „ÒÁ‰«∆∆ƒ¿∆¿»≈¿«≈

.ÈBÊÓa B‡ להתפלל יש ולכן ƒ¿≈
לעיל. כאמור ויום, יום בכל

˙ÏÚBÓ ˜Ècv‰ ˙lÙ˙e¿ƒ«««ƒ∆∆
ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ÛÈÏÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿»

מיוחד  כוח יש הצדיק לתפילת

למעלה  ההחלטה על להשפיע

אחד, מתחום השפעת את ולהחליף

כמו  אחר, לתחום בנים, למשל כמו

בריאות. etÈq‰Îe]¿«ƒ¯למשל
¯·cŒÏÚ אודות «¿«

ÂÈÏ‡ e‡aL ,·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈∆»≈»
BLw·Ï ÌÈa ÈÎeNÁ¬≈»ƒ¿«¿
Ì‰Ï ‰È‰iL '‰Ï Ïlt˙iL∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆»∆

‡e‰‰ LÈ‡‰Â ,ÌÈa לבנים עליו להתפלל מהבעלֿשםֿטוב שבקש »ƒ¿»ƒ«
,ÏB„b ¯ÈLÚ ‰È‰ רב לשפע זכה שב"מזוני" Ó‡Â¯כך »»»ƒ»¿»«

Ì‰ Ì‡aL ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ואשתו eÈ‰iLהאיש ÌÈÓÈkÒÓ «««≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ∆ƒ¿
Ì‰ÈÏÚ eÏaÈwLÎe .ÌÈa Ì‰Ï ‰È‰È ,ÌÈiÚ להיות והסכימו ¬ƒƒƒ¿∆»∆»ƒ¿∆ƒ¿¬≈∆

eÈ‰Âעניים, .ÌÈiÚ eNÚÂ ÌÈa Ì‰Ï e„ÏB¿»∆»ƒ¿«¬¬ƒƒ¿«¿
‰‡¯ ·BËŒÌLŒÏÚa‰L עליונים בעולמות למעלה הנעשה את ∆«««≈»»

וידע  pL˜ˆ·רוחניים „ÒÁ‰L∆«∆∆∆ƒ¿«
Ì‰Ï מוגבלת במידה הוא »∆

ולכן  ÈtÒÈ˜ומצומצמת ‡Ï…«¿ƒ
המוקצב  LÚÂ¯החסד ÌÈa ÏÚ«»ƒ¿…∆

,„ÁÈ או מהשניים, לאחד רק אלא ««
עושר  או B˙lÙzבנים È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»

ÏÚt הבעלֿשםֿטוב‰ÏÛÈÏÁ »«¿«¬ƒ
˙e¯ÈLÚÓ „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰«¿»««∆∆≈¬ƒ

ÌÈ·Ï היו לבנים שיזכו כדי ולכן ¿»ƒ
להיות  עצמם על לקבל צריכים

].14עניים 
„ÒÁ‰Lk] Ê‡L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»¿∆«∆∆
˜ÈtÒÓ BÈ‡L ÌˆÓeˆÓ ‡e‰¿¿»∆≈«¿ƒ
ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ«»»ƒ¿»ƒ¿»≈«≈
‡e‰ ËtLÓe ÔÈc‰ ,[ÈBÊÓe¿≈«ƒƒ¿»

¯˙BÈa להחליף צורך יש כאשר ¿≈
אחד  מתחום חסד של השפעה

(בנים, אחר לתחום למשל) (עשירות,

היטב  ובוחנים יותר חמור הדין למשל)

לא. או לכך ראוי אכן האדם האם

ÔÈÚÓ „ÒÁ‰ ÛÏÁeiL È„Î·eƒ¿≈∆¿««∆∆≈ƒ¿»
ÔÈÚÏ לפעול יכול לא עצמו האדם ¿ƒ¿»

שלו  והבקשות התפילות ידי על זאת

lÙz˙אלא È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈¿ƒ«
˜Ècˆ מעבר מיוחד, כוח בה שיש «ƒ

רגיל. אדם של התפילה «¬‡·Ïלכוח
˙eÏÏÎa המיוחדים במקרים רק ולא ƒ¿»

החסד  את להחליף לצורך יש בהם

מועט  שהחסד בגלל לשני אחד מתחום

אלא לעיל, כמבואר »Ìbומצומצם,
'‚ ÏÎÏ ˜ÈtÒÓ „ÒÁ‰Lk¿∆«∆∆«¿ƒ¿»

,ÈBÊÓe ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ בכל »ƒ¿»ƒ¿»≈«≈¿≈
עדיין  ÏÎaזאת ËtLÓe ÔÈc LÈ≈ƒƒ¿»¿»

‰ÚtL‰ ÏÎÏ Ú‚Ba ÌBÈ¿≈«¿»«¿»»
,˙ÈË¯t תישאר ההשפעה האם ¿»ƒ

למטה  תושפע או העליונים בעולמות

·"È ÌBÈ ÏÎa ÌÈÏlt˙Ó ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LiL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a הללו והברכות ¿»∆¿»ƒ∆≈»∆¿≈«»«¿»ƒ

לעיל. כמבואר והציבור, היחיד צרכי כל על בקשות כוללות
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eb'ח oxd` dhn gxt dpde

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה CÈ¯ˆÂד) הּדין הרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ּכמֹו האדם על הּוא הּכּפּורים ְְִִַַָָָויֹום

הּמּובא  לפי [ּובפרט ּבגּוף) (נׁשמה למּטה ְְְְְִִֶַַָָָָָׁשהּוא

ּתֹורה' מיימֹוני מהּגהֹו15ּב'לּקּוטי ׁשאדם 16ת ְְִִֵֵֶַַָָָָ

והּדין  הּזה], עֹולם ּבעניני ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹנידֹון

החסד  להׁשּפעת ּבנֹוגע רק (לא הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּומׁשּפט

להּפרטים  ּבנֹוגע ּגם) אּלא [וכדמּוכח 17ּבכלל, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּכּפּורים  ויֹום ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשּבּתפּלֹות מּזה ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּגם

ואףֿעלּֿפיֿכן  ּפרטּיים], ענינים על ּגם ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמבּקׁשים

החסד  לֹו יּומׁש ענין ּבאיזה יֹום ּבכל נידֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאדם

הּכּפּורים. ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה עליו ְְְִִִֶַַָָָָָֹׁשּנקצב

ׁשּנקצבה  ההׁשּפעה אם נידֹון ׁשהּוא מּזֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָויתירה

ּתענּוג  לֹו ׁשּיֹוסיפּו אֹו הּזה ּבעֹולם ּתּומׁש ְֲִֶֶַַַָָלֹו,

למעלה. ְְְַָוכּו'

ּב'ּסידּור'Ô·eÈÂה) ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי על 18זה ¿»ִִֶֶַַַַָ

אֹומר,19הּפסּוק  יּביע ליֹום יֹום ְִֶַַַָ

ּבהמׁשכת  עּכּובים ּכּמה יׁשנם החֹול ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבימי

המׁשכת  הּׁשּבת, ּוביֹום למּטה. ְְְְַַַַַַַָָָָָההׁשּפעה

לׁשֹון  יּביע אֹומר, יּביע ּבמהירּות, היא ְְְִִִִִֶַַַַַַָָההׁשּפעה

ׁשם 20מהירּות  ּומבֹואר החֹול 21. ׁשּבימי ּדזה , ְְְִִֵֶֶַָָ

למּטה, ּתּומׁש ולא ּתתעּכב ׁשההׁשּפעה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאפׁשר

אם  ּדבר , איזה על ּבׂשכלֹו ׁשּדן אדם ּכמׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא

והחלטה  למּסקנא ּובא לאו, אם לעׂשֹותֹו ְְְְֲִַַַָָָָָָָראּוי

להיֹות  אפׁשר ואףֿעלּֿפי ֿכן לעׂשֹותֹו, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשראּוי

ּבפֹועל. ּבמעׂשה יבא ולא ּבׂשכלֹו יּׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּזה

למעׂשה  נֹוגע הּדבר ׁשּכאׁשר מּזֹו, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָויתירה

לעׂשֹות  אם ּפעם  עֹוד ּבדעּתֹו ׁשֹוקל הּוא ְְְֲִֵַַַַַּבפֹועל,

ׁשההחלטה  ּדהגם ּבׂשכלֹו. ׁשהחליט ּכפי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָּבפֹועל
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ב.15) נט, לר"ה שלו).16)דרושים הגמול בשער הרמב"ן (בשם א אות פ"ג תשובה הל' שם 17)לרמב"ם ומעין ובקונטרס

שלו". המאורעות לכל וכן כו' לחיים השנה כל על האדם עניני פרטי נגמר ויוהכ"פ "דבר"ה בתחלתו כא סידור 18)מאמר

פרשתנו  לקו"ת וראה ואילך). סע"ג (יד, ואילך פכ"ו לאדהאמ"צ המילות פירוש בארוכה וראה ואילך. ב קפ, דא"ח עם

אומר". יביע ליום יום ע"פ במ"א "ועמ"ש א) (נו, זה ג.19)ד"ה יט, הובא 20)תהלים – שם) (ובנצו"א ב קלו, זח"ב ראה

שם. ופיה"מ סידור פכ"ז.21)בלקו"ת, שם פיה"מ ד). (קפ, שם סידור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈc‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ÌBÈÂומשפט „) ‰M‰ŒL‡¯aL ¿»ƒ¿»ƒ¬≈«ƒ∆¿…«»»¿

ÌÈ¯etk‰ למעלה hÓÏ‰שמתנהל ‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏÚ ‡e‰ «ƒƒ«»»»¿∆¿«»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‡·en‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·e] (Ûe‚a ‰ÓL)15 ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«»¿ƒ≈»

ÈBÓÈÈÓ ˙B‰b‰Ó16ÌÏBÚ ÈÈÚa ‰M‰ŒL‡¯a ÔB„È Ì„‡L ≈«»«¿ƒ∆»»ƒ¿…«»»¿ƒ¿¿≈»
‰f‰ רוחניים בעניינים ÔÈc‰Âולא ,[ «∆¿«ƒ

Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ËtLÓeƒ¿»…«¿≈«
‡l‡ ,ÏÏÎa „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰Ï¿«¿»««∆∆ƒ¿»∆»

ÌÈË¯t‰Ï Ú‚Ba (Ìb17 איך «¿≈«¿«¿»ƒ
של  ההשפעה תהיה מה ועל וכיצד

fÓ‰החסד  Ìb ÁÎeÓ„ÎÂ]¿ƒ¿»«ƒ∆
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c ˙BlÙzaL∆«¿ƒ¿…«»»¿
ÏÚ Ìb ÌÈLw·Ó ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿«¿ƒ««

ÌÈiË¯t ÌÈÈÚ בקשה רק ולא ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ
כללית  להשפעה ŒÏÚŒÛ‡Âכללית ,[¿««

ÔÎŒÈt דין יש השנה שבראש למרות ƒ≈
פרטני ÏÎaומשפט ÔB„È Ì„‡»»ƒ¿»

BÏ CLÓeÈ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a ÌBÈ¿≈∆ƒ¿»¿«
ŒL‡¯a ÂÈÏÚ ·ˆ˜pL „ÒÁ‰«∆∆∆ƒ¿»»»¿…

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ וצריך «»»¿«ƒƒ
בקנה  עולים הדברים שני איך להבין

אם  יום בכל דנים מה על היינו אחד,

היה  כבר הכיפורים ויום השנה בראש

החסד  פרטי על ומשפט דין

e‰L‡וההשפעה.? ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
‰·ˆ˜pL ‰ÚtL‰‰ Ì‡ ÔB„Èƒƒ««¿»»∆ƒ¿¿»
B‡ ‰f‰ ÌÏBÚa CLÓez ,BÏ¿«»»«∆
'eÎÂ ‚eÚz BÏ eÙÈÒBiL∆ƒ«¬¿

‰ÏÚÓÏ לעיל האמור הנוסף וההסבר ¿«¿»
האם  הוא יום בכל ומשפט שהדין

יושפע  או ברוחניות יישאר השפע

שהרי  יותר עוד תמוה בגשמיות,

שבראש  עולה כאן שהובאו מהמקורות

איך  במפורט דנים כיפור ויום השנה

לדון  צורך יש ולמה השפע, יהיה ומה

ירד  השפע האם מחדש יום בכל

לא.? או בגשמיות

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆«ƒ«
'¯e„Èq'a ·e˙kM18 תפילה סידור ∆»«ƒ

הזקן  רבנו של חסידות מאמרי עם

חיים  אלוקים דברי – דא"ח' עם 'סידור ‰eÒt˜(הנקרא ÏÚ בתהלים 19) ««»

ÌÈ·ekÚ ‰nk ÌLÈ ÏBÁ‰ ÈÓÈaL ,¯ÓB‡ ÚÈaÈ ÌBÈÏ ÌBÈ¿«ƒ«∆∆ƒ≈«∆¿»«»ƒƒ
ומניעות  ‰‰ÚtL‰הפרעות ˙ÎLÓ‰a העליון האלוקי החסד של ¿«¿»«««¿»»

‰hÓÏ.הזה ‰È‡בעולם ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ‰ ,˙aM‰ ÌBÈ·e ¿«»¿««»«¿»«««¿»»ƒ
,˙e¯È‰Óa,עיכובים נאמרללא השבת ביום ההשפעה ‡ÓB¯,ועל ÚÈaÈ ƒ¿ƒ«ƒ«∆

˙e¯È‰Ó ÔBLÏ ÚÈaÈ20 כמו «ƒ«¿¿ƒ
הפסוק  על אונקלוס בתרגום שמצינו

- האזינו) (בפרשת למו" עתידות "וחש

שהעתיד  היינו להון" דעתיד "ומבע

מהר. יבוא

ÌL ¯‡B·Óe21ÈÓÈaL ‰Êc , ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯LÙ‡ ÏBÁ‰ייתכן‰ÚtL‰‰L «∆¿»∆««¿»»

מלמעלה  החסד ≈»¿kÚ˙zƒ·של
רוחניים  עליונים …¿ÏÂ‡בעולמות

ÏLÓk ‡e‰ ,‰hÓÏ CLÓez¿«¿«»ƒ¿«
‰ÊÈ‡ ÏÚ BÏÎNa ÔcL Ì„‡»»∆»¿ƒ¿«≈∆

,¯·c ומסתפקÈe‡¯ Ì‡ »»ƒ»
‡·e ,Â‡Ï Ì‡ B˙BNÚÏ«¬ƒ»»
Èe‡¯L ‰ËÏÁ‰Â ‡˜qÓÏ¿«¿»»¿«¿»»∆»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B˙BNÚÏ«¬¿««ƒ≈
לעשות  כן הסופית ההחלטה למרות

הדבר  BÈ‰Ï˙את ¯LÙ‡ ייתכן ∆¿»ƒ¿
‡·È ‡ÏÂ BÏÎNa ¯‡MÈ ‰fL∆∆ƒ»≈¿ƒ¿¿…»…

ÏÚBÙa ‰NÚÓa שלעתים נמצא ¿«¬∆¿«
החלטה  התקבלה שאמנם מצב יש

לא  הדבר זאת ובכל מסקנה לידי ובאו

– בענייננו גם וכך פועל, לידי  בא

השנה  בראש ומשפט דין יש אמנם

בביצוע  עיכוב ייתכן עדיין זאת ובכל

האדם  את דנים כך ולשם ההחלטה

מחדש. יום BfÓ,בכל ‰¯È˙ÈÂ לא ƒ≈»ƒ
בביצוע זו  עיכוב שייתכן בלבד

אלא  שהתקבלה, ∆¬»∆L‡kL¯ההחלטה
,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ Ú‚B ¯·c‰«»»≈«¿«¬∆¿«
בפועלֿממש  הביצוע שלב כשמגיע

‡e‰ קיבל כבר הדיונים שבשלב האדם

מסויים  בכיוון ברורה ≈Ï˜BLמסקנה
ÌÚt „BÚ BzÚ„a מחדש ‡Ìודן ¿«¿««ƒ

ËÈÏÁ‰L ÈÙk ÏÚBÙa ˙BNÚÏ«¬¿«¿ƒ∆∆¿ƒ
BÏÎNa.לכן קודם ¿ƒ¿

האדם  הביצוע שבשלב רואים אנו באמת מדוע הדבר, טעם את ומבאר והולך
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b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay

מּכלֿמקֹום  הּדבר, לעׂשֹות ׁשראּוי היתה ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּבּׂשכל

ׂשכלֹו ּבהחלטת אצלֹו ׁשּנרּגׁשה ׁשהעׂשּיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיון

ּכׁשּבא  לכן ּבּׂשכל, ׁשּכלּולה ּכמֹו עׂשּיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא

ׁשהּוא  ּכמֹו מעׂשה ּבפֹועל, מעׂשה לידי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָהּדבר

להתיעץ  צרי מהּׂשכל), (נפרד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפניֿעצמ ֹו

ּבפֹועל.ו  ּכן לעׂשֹות אם ּפעם עֹוד ּבׂשכלֹו לדּון ְְְְֲִִֵַַַַָ

ּבזה  ענינים ׁשני הּׂשכל 22ּובפרטּיּות, ׁשהחלטת . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את  מחּיבת אינּה הּדבר) לעׂשֹות ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ(ׁשראּוי

ּבּׂשכל  הּכלּול ׁשהּמעׂשה ּדכיון ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשה,

נפרד  ּבפניֿעצמֹו ׁשהּוא (ּכמֹו ּבפֹועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָוהּמעׂשה

ׁשההחלטה  אפׁשר לכן ענינים, ׁשני הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּׂשכל)

ׁשּלא  היינּו למעׂשה, אֹותֹו ּתביא לא ְְְֲִִִֶֶַַַָֹֹהּׂשכלית

ויתירה  ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע אפילּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָיחׁשֹוב

להיֹות  אפׁשר זה, ּדבר על ּכׁשיחׁשֹוב ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָמּזֹו,

ּפעם. עֹוד לדּון וצרי לעׂשֹות, ׁשּלא סברא ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹאצלֹו

‰p‰Â הּוא הּנפׁש לבּוׁשי ּדׁשלׁשה הּסדר ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּומעׂשה  ּדּבּור ׁשּתהיה 23מחׁשבה ּובכדי . ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָ

הּוא  למעׂשה , מהּמּדֹות) (אֹו מהּׂשכל ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָההמׁשכה

והּדּבּור  הּמחׁשבה ֿ 24עלֿידי ׁשעל והּמחׁשבה . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשחֹוׁשב  היא ו)הּמעׂשה ל(הּדיּבּור נמׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָידּה

נפרדת  היא זֹו ׁשּמחׁשבה וכיון לעׂשֹות. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאי

ּתחּלה, אצלֹו ׁשהיתה [ׁשהּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּׂשכל

היתה  לעׂשֹות, ׁשראּוי והחליט ּבׂשכלֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּכׁשּדן

ּולהחלטתֹו), הּׂשכל (לדּיּון להּׂשכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּבטלה

נרּגׁש ׁשעלֿידּה רק הּוא הּמחׁשבה ׁשל ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָוענינּה
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ג).22) (טו, שם בפיה"מ להדיא ובכ"מ.23)כ"ה ב). (פה, פ"ח שעהיוה"א פ"ד. שם.24)תניא שעהיוה"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעשות  האם בשאלה מחדש החלטה דן הייתה שכבר למרות הדבר את

לעשות: ראוי שכך ומסקנה

,¯·c‰ ˙BNÚÏ Èe‡¯L ‰˙È‰ ÏÎOa ‰ËÏÁ‰‰L Ì‚‰c וכבר «¬«∆««¿»»«≈∆»¿»∆»«¬«»»
הביצוע על ברורה חיובית החלטה ÔÂÈkהתקבלה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»

BÏˆ‡ ‰Lb¯pL ‰iNÚ‰L∆»¬ƒ»∆ƒ¿¿»∆¿
BÏÎN ˙ËÏÁ‰a שאליה העשייה ¿«¿»«ƒ¿

כפי  השכלית ההחלטה מתייחסת

המעשה  עולם את 'רואה' שהשכל

‰ÏeÏkL BÓk ‰iNÚ ‡È‰ƒ¬ƒ»¿∆¿»
,ÏÎOa החלטה היותה שעם כך «≈∆

קיים  עדיין ממשית, פעולה לעשות

ההחלטה  בין עניינית, מבחינה פער,

בפועלֿממש  המעשה ≈«ÔÎÏלעולם
‰NÚÓ È„ÈÏ ¯·c‰ ‡aLk¿∆»«»»ƒ≈«¬∆
‡e‰L BÓk ‰NÚÓ ,ÏÚBÙa¿««¬∆¿∆
,(ÏÎO‰Ó „¯Ù) BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿ƒ¿»≈«≈∆
בעולם  שהוא כפי בפועל מעשה

השכל  בעולם שהוא כפי ולא המעשה

BÏÎNa Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿
Ôk ˙BNÚÏ Ì‡ ÌÚt „BÚ««ƒ«¬≈

ÏÚBÙa כפי בהחלטה די ולא ¿«
שלפי  למרות בשכל, שהתקבלה

השכל  עולם של והגדרים המושגים

מעשה. לעשות החלטה זו הייתה

,˙eiË¯Ù·e יותר לפרט ÈLאם ƒ¿»ƒ¿≈
‰Êa ÌÈÈÚ22 שגם לעיל באמור ƒ¿»ƒ»∆

מעשה, על החלטה שהתקבלה לאחר

בפועל, הביצוע לקראת יותר, מאוחר

שני  יש נוספת, פעם בכך דן האדם

- האחד ‰ÏÎOפרטים. ˙ËÏÁ‰L∆«¿»««≈∆
העקרונית ( «∆Èe‡¯Lההחלטה

˙·iÁÓ dÈ‡ (¯·c‰ ˙BNÚÏ«¬«»»≈»¿«∆∆
‰NÚn‰ ÔÂÈÎcבפועלֿממש ‡˙ , ∆««¬∆¿≈»

ÏÎOa ÏeÏk‰ ‰NÚn‰L כפי ∆««¬∆«»«≈∆
השכל  מעולם חלק ∆¬»»¿NÚn‰Â‰שהוא

ÈL Ì‰ (ÏÎO‰Ó „¯Ù BÓˆÚŒÈÙa ‡e‰L BÓk) ÏÚBÙa¿«¿∆ƒ¿≈«¿ƒ¿»≈«≈∆≈¿≈
ÌÈÈÚ,משמעותי והבדל פער ביניהם ויש ‡LÙ¯שונים ÔÎÏ ייתכן ƒ¿»ƒ»≈∆¿»

B˙B‡ ‡È·z ‡Ï ˙ÈÏÎO‰ ‰ËÏÁ‰‰Lדבר של NÚÓÏ‰,בסופו ∆««¿»»«ƒ¿ƒ…»ƒ¿«¬∆
ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ Ú‚Ba eÏÈÙ‡ ·BLÁÈ ‡lL eÈÈ‰ כולו והע ניין «¿∆…«¿¬ƒ¿≈«¿«¬∆¿«

ממש. בפועל הביצוע לגבי מחשבה אפילו שתהיה מבלי השכל בעולם יישאר

- ‡LÙ¯והשני ,‰Ê ¯·c ÏÚ ·BLÁÈLk ÌbL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ יכולה ƒ≈»ƒ∆«¿∆«¿«»»∆∆¿»
,˙BNÚÏ ‡lL ‡¯·Ò BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï יותר עוד גדול חידוש וזה ƒ¿∆¿¿»»∆…«¬

לעשות, כן החלטה התקבלה כבר לכן שקודם למרות אשר מזו") ("יתירה

בניגוד  לעשות לא עדיף שאולי סברא להתעורר יכולה יותר מאוחר בשלב

(העקרונית  הראשונית ÌÚtלמסקנה „BÚ Ôe„Ï CÈ¯ˆÂ נוסף ) דיון וללא ¿»ƒ»««
בפועל. ביצוע של לשלב יגיע לא האדם

מנפש  זה במשל עוד ומפרט והולך

שבהם  השונים השלבים לגבי האדם

והרעיון  השכל מרמת עוברים דברים

הביצוע  שלפני באופן הביצוע לשלב

מחדש: לדיון עולה הדבר בפועל

ÈLe·Ï ‰LÏLc ¯„q‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«≈∆ƒ¿…»¿≈
¯eac ‰·LÁÓ ‡e‰ LÙp‰«∆∆«¬»»ƒ

‰NÚÓe23 שעיקרם) הנפש כוחות «¬∆
והרגש) השכל - והמידות המוחין הוא

באמצעות  ופועלים ביטוי לידי באים

השכל  (שכוחות ה'לבושים' שלושת

כאדם  בהם 'מתלבשים' והרגש

תוכן  להם שאין בבגדיו) המתלבש

והאמצעי  הכלי הם אבל עצמם משל

הפעולה  וסדר הנפש. כוחות לגילוי

חושב, האדם שתחילה הוא וההתגלות

עושה. הוא ולבסוף מדבר הוא כך אחר

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆««¿»»
וההתגלות  (‡Bהירידה ÏÎO‰Ó≈«≈∆

ŒÏÚ ‡e‰ ,‰NÚÓÏ (˙Bcn‰Ó≈«ƒ««¬∆«
¯eac‰Â ‰·LÁn‰ È„È24 שהם ¿≈««¬»»¿«ƒ

(או  השכל את המביאים הלבושים

לידי  ««¬»»¿LÁn‰Â·‰מעשה.הרגש)
CLÓ d„ÈŒÏÚL הנפשי העניין ∆«»»ƒ¿»

‡È‰ ‰NÚn‰(Â ¯eaÈc‰)Ï¿«ƒ¿««¬∆ƒ
,˙BNÚÏ CÈ‡ ·LBÁL איך היינו ∆≈≈«¬

ביטוי  לידי הנפשי העניין את להביא

בפועל. LÁnL·‰במעשה ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¬»»
BÊ לעשות איך והתכנון המחשבה

ÏÎO‰Óבפועל  ˙„¯Ù ‡È‰ƒƒ¿∆∆≈«≈∆
È‰L˙‰עצמו ‰·LÁn‰L]∆««¬»»∆»¿»

‰˙È‰ ,˙BNÚÏ Èe‡¯L ËÈÏÁ‰Â BÏÎNa ÔcLk ,‰lÁz BÏˆ‡∆¿¿ƒ»¿∆»¿ƒ¿¿∆¿ƒ∆»«¬»¿»
,(B˙ËÏÁ‰Ïe ÏÎO‰ Ôei„Ï) ÏÎO‰Ï ‰ÏËa מוקדם בשלב גם ¿≈»¿«≈∆¿ƒ«≈∆¿«¿»»

האם  ודן מסויים לעניין יחסו את בוחן שכלו, את מפעיל האדם כאשר יותר,

לבוש  באמצעות פועל השכל אז גם לעשותו, מחליט ולבסוף אותו לעשות

בטלה  אלא מהשכל נפרד דבר איננה המחשבה שעה שבאותה אלא המחשבה

בשכל  שמתנהל לדיון בלבד ואמצעי כלי של במובן 'לבוש' (ומשמשת לשכל

בו) שמתקבלות ¯˜ולהחלטות ‡e‰ ‰·LÁn‰ ÏL dÈÚÂ¿ƒ¿»»∆««¬»»«
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ׁשּבראׁשֿהּׁשנה CÈ¯ˆÂד) הּדין הרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ּכמֹו האדם על הּוא הּכּפּורים ְְִִַַָָָויֹום

הּמּובא  לפי [ּובפרט ּבגּוף) (נׁשמה למּטה ְְְְְִִֶַַָָָָָׁשהּוא

ּתֹורה' מיימֹוני מהּגהֹו15ּב'לּקּוטי ׁשאדם 16ת ְְִִֵֵֶַַָָָָ

והּדין  הּזה], עֹולם ּבעניני ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹנידֹון

החסד  להׁשּפעת ּבנֹוגע רק (לא הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּומׁשּפט

להּפרטים  ּבנֹוגע ּגם) אּלא [וכדמּוכח 17ּבכלל, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּכּפּורים  ויֹום ּדראׁשֿהּׁשנה ׁשּבּתפּלֹות מּזה ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּגם

ואףֿעלּֿפיֿכן  ּפרטּיים], ענינים על ּגם ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמבּקׁשים

החסד  לֹו יּומׁש ענין ּבאיזה יֹום ּבכל נידֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאדם

הּכּפּורים. ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה עליו ְְְִִִֶַַָָָָָֹׁשּנקצב

ׁשּנקצבה  ההׁשּפעה אם נידֹון ׁשהּוא מּזֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָויתירה

ּתענּוג  לֹו ׁשּיֹוסיפּו אֹו הּזה ּבעֹולם ּתּומׁש ְֲִֶֶַַַָָלֹו,

למעלה. ְְְַָוכּו'

ּב'ּסידּור'Ô·eÈÂה) ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי על 18זה ¿»ִִֶֶַַַַָ

אֹומר,19הּפסּוק  יּביע ליֹום יֹום ְִֶַַַָ

ּבהמׁשכת  עּכּובים ּכּמה יׁשנם החֹול ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבימי

המׁשכת  הּׁשּבת, ּוביֹום למּטה. ְְְְַַַַַַַָָָָָההׁשּפעה

לׁשֹון  יּביע אֹומר, יּביע ּבמהירּות, היא ְְְִִִִִֶַַַַַַָָההׁשּפעה

ׁשם 20מהירּות  ּומבֹואר החֹול 21. ׁשּבימי ּדזה , ְְְִִֵֶֶַָָ

למּטה, ּתּומׁש ולא ּתתעּכב ׁשההׁשּפעה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאפׁשר

אם  ּדבר , איזה על ּבׂשכלֹו ׁשּדן אדם ּכמׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא

והחלטה  למּסקנא ּובא לאו, אם לעׂשֹותֹו ְְְְֲִַַַָָָָָָָראּוי

להיֹות  אפׁשר ואףֿעלּֿפי ֿכן לעׂשֹותֹו, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשראּוי

ּבפֹועל. ּבמעׂשה יבא ולא ּבׂשכלֹו יּׁשאר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּזה

למעׂשה  נֹוגע הּדבר ׁשּכאׁשר מּזֹו, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָויתירה

לעׂשֹות  אם ּפעם  עֹוד ּבדעּתֹו ׁשֹוקל הּוא ְְְֲִֵַַַַַּבפֹועל,

ׁשההחלטה  ּדהגם ּבׂשכלֹו. ׁשהחליט ּכפי ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָּבפֹועל
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ב.15) נט, לר"ה שלו).16)דרושים הגמול בשער הרמב"ן (בשם א אות פ"ג תשובה הל' שם 17)לרמב"ם ומעין ובקונטרס

שלו". המאורעות לכל וכן כו' לחיים השנה כל על האדם עניני פרטי נגמר ויוהכ"פ "דבר"ה בתחלתו כא סידור 18)מאמר

פרשתנו  לקו"ת וראה ואילך). סע"ג (יד, ואילך פכ"ו לאדהאמ"צ המילות פירוש בארוכה וראה ואילך. ב קפ, דא"ח עם

אומר". יביע ליום יום ע"פ במ"א "ועמ"ש א) (נו, זה ג.19)ד"ה יט, הובא 20)תהלים – שם) (ובנצו"א ב קלו, זח"ב ראה

שם. ופיה"מ סידור פכ"ז.21)בלקו"ת, שם פיה"מ ד). (קפ, שם סידור
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ÔÈc‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ÌBÈÂומשפט „) ‰M‰ŒL‡¯aL ¿»ƒ¿»ƒ¬≈«ƒ∆¿…«»»¿

ÌÈ¯etk‰ למעלה hÓÏ‰שמתנהל ‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏÚ ‡e‰ «ƒƒ«»»»¿∆¿«»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‡·en‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·e] (Ûe‚a ‰ÓL)15 ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«»¿ƒ≈»

ÈBÓÈÈÓ ˙B‰b‰Ó16ÌÏBÚ ÈÈÚa ‰M‰ŒL‡¯a ÔB„È Ì„‡L ≈«»«¿ƒ∆»»ƒ¿…«»»¿ƒ¿¿≈»
‰f‰ רוחניים בעניינים ÔÈc‰Âולא ,[ «∆¿«ƒ

Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ËtLÓeƒ¿»…«¿≈«
‡l‡ ,ÏÏÎa „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰Ï¿«¿»««∆∆ƒ¿»∆»

ÌÈË¯t‰Ï Ú‚Ba (Ìb17 איך «¿≈«¿«¿»ƒ
של  ההשפעה תהיה מה ועל וכיצד

fÓ‰החסד  Ìb ÁÎeÓ„ÎÂ]¿ƒ¿»«ƒ∆
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c ˙BlÙzaL∆«¿ƒ¿…«»»¿
ÏÚ Ìb ÌÈLw·Ó ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿«¿ƒ««

ÌÈiË¯t ÌÈÈÚ בקשה רק ולא ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ
כללית  להשפעה ŒÏÚŒÛ‡Âכללית ,[¿««

ÔÎŒÈt דין יש השנה שבראש למרות ƒ≈
פרטני ÏÎaומשפט ÔB„È Ì„‡»»ƒ¿»

BÏ CLÓeÈ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡a ÌBÈ¿≈∆ƒ¿»¿«
ŒL‡¯a ÂÈÏÚ ·ˆ˜pL „ÒÁ‰«∆∆∆ƒ¿»»»¿…

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ וצריך «»»¿«ƒƒ
בקנה  עולים הדברים שני איך להבין

אם  יום בכל דנים מה על היינו אחד,

היה  כבר הכיפורים ויום השנה בראש

החסד  פרטי על ומשפט דין

e‰L‡וההשפעה.? ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
‰·ˆ˜pL ‰ÚtL‰‰ Ì‡ ÔB„Èƒƒ««¿»»∆ƒ¿¿»
B‡ ‰f‰ ÌÏBÚa CLÓez ,BÏ¿«»»«∆
'eÎÂ ‚eÚz BÏ eÙÈÒBiL∆ƒ«¬¿

‰ÏÚÓÏ לעיל האמור הנוסף וההסבר ¿«¿»
האם  הוא יום בכל ומשפט שהדין

יושפע  או ברוחניות יישאר השפע

שהרי  יותר עוד תמוה בגשמיות,

שבראש  עולה כאן שהובאו מהמקורות

איך  במפורט דנים כיפור ויום השנה

לדון  צורך יש ולמה השפע, יהיה ומה

ירד  השפע האם מחדש יום בכל

לא.? או בגשמיות

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆«ƒ«
'¯e„Èq'a ·e˙kM18 תפילה סידור ∆»«ƒ

הזקן  רבנו של חסידות מאמרי עם

חיים  אלוקים דברי – דא"ח' עם 'סידור ‰eÒt˜(הנקרא ÏÚ בתהלים 19) ««»

ÌÈ·ekÚ ‰nk ÌLÈ ÏBÁ‰ ÈÓÈaL ,¯ÓB‡ ÚÈaÈ ÌBÈÏ ÌBÈ¿«ƒ«∆∆ƒ≈«∆¿»«»ƒƒ
ומניעות  ‰‰ÚtL‰הפרעות ˙ÎLÓ‰a העליון האלוקי החסד של ¿«¿»«««¿»»

‰hÓÏ.הזה ‰È‡בעולם ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ‰ ,˙aM‰ ÌBÈ·e ¿«»¿««»«¿»«««¿»»ƒ
,˙e¯È‰Óa,עיכובים נאמרללא השבת ביום ההשפעה ‡ÓB¯,ועל ÚÈaÈ ƒ¿ƒ«ƒ«∆

˙e¯È‰Ó ÔBLÏ ÚÈaÈ20 כמו «ƒ«¿¿ƒ
הפסוק  על אונקלוס בתרגום שמצינו

- האזינו) (בפרשת למו" עתידות "וחש

שהעתיד  היינו להון" דעתיד "ומבע

מהר. יבוא

ÌL ¯‡B·Óe21ÈÓÈaL ‰Êc , ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯LÙ‡ ÏBÁ‰ייתכן‰ÚtL‰‰L «∆¿»∆««¿»»

מלמעלה  החסד ≈»¿kÚ˙zƒ·של
רוחניים  עליונים …¿ÏÂ‡בעולמות

ÏLÓk ‡e‰ ,‰hÓÏ CLÓez¿«¿«»ƒ¿«
‰ÊÈ‡ ÏÚ BÏÎNa ÔcL Ì„‡»»∆»¿ƒ¿«≈∆

,¯·c ומסתפקÈe‡¯ Ì‡ »»ƒ»
‡·e ,Â‡Ï Ì‡ B˙BNÚÏ«¬ƒ»»
Èe‡¯L ‰ËÏÁ‰Â ‡˜qÓÏ¿«¿»»¿«¿»»∆»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B˙BNÚÏ«¬¿««ƒ≈
לעשות  כן הסופית ההחלטה למרות

הדבר  BÈ‰Ï˙את ¯LÙ‡ ייתכן ∆¿»ƒ¿
‡·È ‡ÏÂ BÏÎNa ¯‡MÈ ‰fL∆∆ƒ»≈¿ƒ¿¿…»…

ÏÚBÙa ‰NÚÓa שלעתים נמצא ¿«¬∆¿«
החלטה  התקבלה שאמנם מצב יש

לא  הדבר זאת ובכל מסקנה לידי ובאו

– בענייננו גם וכך פועל, לידי  בא

השנה  בראש ומשפט דין יש אמנם

בביצוע  עיכוב ייתכן עדיין זאת ובכל

האדם  את דנים כך ולשם ההחלטה

מחדש. יום BfÓ,בכל ‰¯È˙ÈÂ לא ƒ≈»ƒ
בביצוע זו  עיכוב שייתכן בלבד

אלא  שהתקבלה, ∆¬»∆L‡kL¯ההחלטה
,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ Ú‚B ¯·c‰«»»≈«¿«¬∆¿«
בפועלֿממש  הביצוע שלב כשמגיע

‡e‰ קיבל כבר הדיונים שבשלב האדם

מסויים  בכיוון ברורה ≈Ï˜BLמסקנה
ÌÚt „BÚ BzÚ„a מחדש ‡Ìודן ¿«¿««ƒ

ËÈÏÁ‰L ÈÙk ÏÚBÙa ˙BNÚÏ«¬¿«¿ƒ∆∆¿ƒ
BÏÎNa.לכן קודם ¿ƒ¿

האדם  הביצוע שבשלב רואים אנו באמת מדוע הדבר, טעם את ומבאר והולך
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מּכלֿמקֹום  הּדבר, לעׂשֹות ׁשראּוי היתה ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּבּׂשכל

ׂשכלֹו ּבהחלטת אצלֹו ׁשּנרּגׁשה ׁשהעׂשּיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיון

ּכׁשּבא  לכן ּבּׂשכל, ׁשּכלּולה ּכמֹו עׂשּיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא

ׁשהּוא  ּכמֹו מעׂשה ּבפֹועל, מעׂשה לידי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָהּדבר

להתיעץ  צרי מהּׂשכל), (נפרד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבפניֿעצמ ֹו

ּבפֹועל.ו  ּכן לעׂשֹות אם ּפעם עֹוד ּבׂשכלֹו לדּון ְְְְֲִִֵַַַַָ

ּבזה  ענינים ׁשני הּׂשכל 22ּובפרטּיּות, ׁשהחלטת . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את  מחּיבת אינּה הּדבר) לעׂשֹות ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ(ׁשראּוי

ּבּׂשכל  הּכלּול ׁשהּמעׂשה ּדכיון ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשה,

נפרד  ּבפניֿעצמֹו ׁשהּוא (ּכמֹו ּבפֹועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָוהּמעׂשה

ׁשההחלטה  אפׁשר לכן ענינים, ׁשני הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּׂשכל)

ׁשּלא  היינּו למעׂשה, אֹותֹו ּתביא לא ְְְֲִִִֶֶַַַָֹֹהּׂשכלית

ויתירה  ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע אפילּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָיחׁשֹוב

להיֹות  אפׁשר זה, ּדבר על ּכׁשיחׁשֹוב ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָמּזֹו,

ּפעם. עֹוד לדּון וצרי לעׂשֹות, ׁשּלא סברא ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹאצלֹו

‰p‰Â הּוא הּנפׁש לבּוׁשי ּדׁשלׁשה הּסדר ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּומעׂשה  ּדּבּור ׁשּתהיה 23מחׁשבה ּובכדי . ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָ

הּוא  למעׂשה , מהּמּדֹות) (אֹו מהּׂשכל ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָההמׁשכה

והּדּבּור  הּמחׁשבה ֿ 24עלֿידי ׁשעל והּמחׁשבה . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשחֹוׁשב  היא ו)הּמעׂשה ל(הּדיּבּור נמׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָידּה

נפרדת  היא זֹו ׁשּמחׁשבה וכיון לעׂשֹות. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאי

ּתחּלה, אצלֹו ׁשהיתה [ׁשהּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּׂשכל

היתה  לעׂשֹות, ׁשראּוי והחליט ּבׂשכלֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּכׁשּדן

ּולהחלטתֹו), הּׂשכל (לדּיּון להּׂשכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּבטלה

נרּגׁש ׁשעלֿידּה רק הּוא הּמחׁשבה ׁשל ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָוענינּה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעשות  האם בשאלה מחדש החלטה דן הייתה שכבר למרות הדבר את

לעשות: ראוי שכך ומסקנה

,¯·c‰ ˙BNÚÏ Èe‡¯L ‰˙È‰ ÏÎOa ‰ËÏÁ‰‰L Ì‚‰c וכבר «¬«∆««¿»»«≈∆»¿»∆»«¬«»»
הביצוע על ברורה חיובית החלטה ÔÂÈkהתקבלה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»

BÏˆ‡ ‰Lb¯pL ‰iNÚ‰L∆»¬ƒ»∆ƒ¿¿»∆¿
BÏÎN ˙ËÏÁ‰a שאליה העשייה ¿«¿»«ƒ¿

כפי  השכלית ההחלטה מתייחסת

המעשה  עולם את 'רואה' שהשכל

‰ÏeÏkL BÓk ‰iNÚ ‡È‰ƒ¬ƒ»¿∆¿»
,ÏÎOa החלטה היותה שעם כך «≈∆

קיים  עדיין ממשית, פעולה לעשות

ההחלטה  בין עניינית, מבחינה פער,

בפועלֿממש  המעשה ≈«ÔÎÏלעולם
‰NÚÓ È„ÈÏ ¯·c‰ ‡aLk¿∆»«»»ƒ≈«¬∆
‡e‰L BÓk ‰NÚÓ ,ÏÚBÙa¿««¬∆¿∆
,(ÏÎO‰Ó „¯Ù) BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿ƒ¿»≈«≈∆
בעולם  שהוא כפי בפועל מעשה

השכל  בעולם שהוא כפי ולא המעשה

BÏÎNa Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿
Ôk ˙BNÚÏ Ì‡ ÌÚt „BÚ««ƒ«¬≈

ÏÚBÙa כפי בהחלטה די ולא ¿«
שלפי  למרות בשכל, שהתקבלה

השכל  עולם של והגדרים המושגים

מעשה. לעשות החלטה זו הייתה

,˙eiË¯Ù·e יותר לפרט ÈLאם ƒ¿»ƒ¿≈
‰Êa ÌÈÈÚ22 שגם לעיל באמור ƒ¿»ƒ»∆

מעשה, על החלטה שהתקבלה לאחר

בפועל, הביצוע לקראת יותר, מאוחר

שני  יש נוספת, פעם בכך דן האדם

- האחד ‰ÏÎOפרטים. ˙ËÏÁ‰L∆«¿»««≈∆
העקרונית ( «∆Èe‡¯Lההחלטה

˙·iÁÓ dÈ‡ (¯·c‰ ˙BNÚÏ«¬«»»≈»¿«∆∆
‰NÚn‰ ÔÂÈÎcבפועלֿממש ‡˙ , ∆««¬∆¿≈»

ÏÎOa ÏeÏk‰ ‰NÚn‰L כפי ∆««¬∆«»«≈∆
השכל  מעולם חלק ∆¬»»¿NÚn‰Â‰שהוא

ÈL Ì‰ (ÏÎO‰Ó „¯Ù BÓˆÚŒÈÙa ‡e‰L BÓk) ÏÚBÙa¿«¿∆ƒ¿≈«¿ƒ¿»≈«≈∆≈¿≈
ÌÈÈÚ,משמעותי והבדל פער ביניהם ויש ‡LÙ¯שונים ÔÎÏ ייתכן ƒ¿»ƒ»≈∆¿»

B˙B‡ ‡È·z ‡Ï ˙ÈÏÎO‰ ‰ËÏÁ‰‰Lדבר של NÚÓÏ‰,בסופו ∆««¿»»«ƒ¿ƒ…»ƒ¿«¬∆
ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ Ú‚Ba eÏÈÙ‡ ·BLÁÈ ‡lL eÈÈ‰ כולו והע ניין «¿∆…«¿¬ƒ¿≈«¿«¬∆¿«

ממש. בפועל הביצוע לגבי מחשבה אפילו שתהיה מבלי השכל בעולם יישאר

- ‡LÙ¯והשני ,‰Ê ¯·c ÏÚ ·BLÁÈLk ÌbL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ יכולה ƒ≈»ƒ∆«¿∆«¿«»»∆∆¿»
,˙BNÚÏ ‡lL ‡¯·Ò BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï יותר עוד גדול חידוש וזה ƒ¿∆¿¿»»∆…«¬

לעשות, כן החלטה התקבלה כבר לכן שקודם למרות אשר מזו") ("יתירה

בניגוד  לעשות לא עדיף שאולי סברא להתעורר יכולה יותר מאוחר בשלב

(העקרונית  הראשונית ÌÚtלמסקנה „BÚ Ôe„Ï CÈ¯ˆÂ נוסף ) דיון וללא ¿»ƒ»««
בפועל. ביצוע של לשלב יגיע לא האדם

מנפש  זה במשל עוד ומפרט והולך

שבהם  השונים השלבים לגבי האדם

והרעיון  השכל מרמת עוברים דברים

הביצוע  שלפני באופן הביצוע לשלב

מחדש: לדיון עולה הדבר בפועל

ÈLe·Ï ‰LÏLc ¯„q‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«≈∆ƒ¿…»¿≈
¯eac ‰·LÁÓ ‡e‰ LÙp‰«∆∆«¬»»ƒ

‰NÚÓe23 שעיקרם) הנפש כוחות «¬∆
והרגש) השכל - והמידות המוחין הוא

באמצעות  ופועלים ביטוי לידי באים

השכל  (שכוחות ה'לבושים' שלושת

כאדם  בהם 'מתלבשים' והרגש

תוכן  להם שאין בבגדיו) המתלבש

והאמצעי  הכלי הם אבל עצמם משל

הפעולה  וסדר הנפש. כוחות לגילוי

חושב, האדם שתחילה הוא וההתגלות

עושה. הוא ולבסוף מדבר הוא כך אחר

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆««¿»»
וההתגלות  (‡Bהירידה ÏÎO‰Ó≈«≈∆

ŒÏÚ ‡e‰ ,‰NÚÓÏ (˙Bcn‰Ó≈«ƒ««¬∆«
¯eac‰Â ‰·LÁn‰ È„È24 שהם ¿≈««¬»»¿«ƒ

(או  השכל את המביאים הלבושים

לידי  ««¬»»¿LÁn‰Â·‰מעשה.הרגש)
CLÓ d„ÈŒÏÚL הנפשי העניין ∆«»»ƒ¿»

‡È‰ ‰NÚn‰(Â ¯eaÈc‰)Ï¿«ƒ¿««¬∆ƒ
,˙BNÚÏ CÈ‡ ·LBÁL איך היינו ∆≈≈«¬

ביטוי  לידי הנפשי העניין את להביא

בפועל. LÁnL·‰במעשה ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¬»»
BÊ לעשות איך והתכנון המחשבה

ÏÎO‰Óבפועל  ˙„¯Ù ‡È‰ƒƒ¿∆∆≈«≈∆
È‰L˙‰עצמו ‰·LÁn‰L]∆««¬»»∆»¿»

‰˙È‰ ,˙BNÚÏ Èe‡¯L ËÈÏÁ‰Â BÏÎNa ÔcLk ,‰lÁz BÏˆ‡∆¿¿ƒ»¿∆»¿ƒ¿¿∆¿ƒ∆»«¬»¿»
,(B˙ËÏÁ‰Ïe ÏÎO‰ Ôei„Ï) ÏÎO‰Ï ‰ÏËa מוקדם בשלב גם ¿≈»¿«≈∆¿ƒ«≈∆¿«¿»»

האם  ודן מסויים לעניין יחסו את בוחן שכלו, את מפעיל האדם כאשר יותר,

לבוש  באמצעות פועל השכל אז גם לעשותו, מחליט ולבסוף אותו לעשות

בטלה  אלא מהשכל נפרד דבר איננה המחשבה שעה שבאותה אלא המחשבה

בשכל  שמתנהל לדיון בלבד ואמצעי כלי של במובן 'לבוש' (ומשמשת לשכל

בו) שמתקבלות ¯˜ולהחלטות ‡e‰ ‰·LÁn‰ ÏL dÈÚÂ¿ƒ¿»»∆««¬»»«
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לעׂשֹות, אי הּמחׁשבה מהּֿׁשאיןּֿכן ֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׂשכל.

לכן  מהּׂשכל], ׁשּנפרד ּבפניֿעצמֹו מהּות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּוא

לעׂשֹות 25ההמׁשכה  להּמחׁשבה הּׂשכל מהחלטת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הּנ"ל. ענינים  ּבׁשני עיּכּוב, עלֿידי ְְְִִִִִֵֵַַַָהיא

הּמחׁשבה, את מחּיבת אינּה הּׂשכל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהחלטת

ּבמחׁשבה, הענין להמׁשי ׁשּבכדי מּזֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָויתירה

הּוא  ועלּֿדרֿזה ּפעם. עֹוד לדּון ְִֶֶֶַַַָָצרי

ׁשהּדיּבּור  ּדכיון לדיּבּור, מּמחׁשבה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבהמׁשכה

לעצמֹו היא ּדמחׁשבה מּמחׁשבה, למּטה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָהּוא

ׁשּמּמחׁשבה והּדיּבּו ההמׁשכה לכן לזּולתֹו, הּוא ר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ענינים  ׁשני ּבזה וגם עיּכּוב. עלֿידי היא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָלדיּבּור 

מחּיבת  אינּה עצמּה) (מּצד ּדהּמחׁשבה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנ"ל.

ּבמחׁשבּתֹו הענין ׁשּיּׁשאר ׁשאפׁשר הּדיּבּור, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

מּזֹו, ויתירה ּבזה, לדּבר אם אפילּו יחׁשֹוב ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹולא

יׁש לדּבר) אם ּכׁשחֹוׁשב (ּגם לדּבּור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּבנֹוגע

זה. על ולדּון להתיעץ צרי והּוא ספק ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאצלֹו

לזּולתֹו, הּוא  ודּבּור לעצמ ֹו היא ׁשּמחׁשבה  ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּדכיון

הּוא  למחׁשבה, ּבנֹוגע ׁשהחליט לאחרי ּגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלכן

לגּלֹות  ּבדיּבּור, ּגם זה להביא אם עדין ְְְְֲִִִִֶַַַָָמסּוּפק

מּדיּבּור  ּבהמׁשכה הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְִִֶֶֶַַַָָָלזּולתֹו.

מהּדיּבּור, יֹותר נפרד ׁשהּמעׂשה ּדכיון ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלמעׂשה,

עלֿידי  היא למעׂשה מּדיּבּור ההמׁשכה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלכן

מחּיב  אינֹו ׁשהּדיּבּור  הּנ"ל. ענינים ּבׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָעיּכּוב,

למעׂשה, מּדיּבּור להמׁשי וׁשּבכדי הּמעׂשה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַאת

הּידּוע  ועלּֿפי ּפעם. עֹוד ולדּון להתיעץ 26צרי ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ּדאֹותן  לזה, זה ׁשּיכים ודיּבּור ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשּמחׁשבה

 ֿ אחר נמׁשכֹות ּבּמחׁשבה, ּתחּלה ׁשהיּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהאֹותּיֹות

ענין  הּוא  הּמע ׂשה ֿ ּכן מהּֿׁשאין ּבדיּבּור, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּכ

ּבהמׁשכה  ׁשהעיּכּוב לֹומר יׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבפניֿעצמ ֹו,

הּוא  הּנ"ל) ענינים לׁשני (ּבנֹוגע למעׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָמּדיּבּור
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(25.21 שבהערה ופיה"מ סידור ראה לקמן, ובכ"מ.26)בהבא בלק. ר"פ לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
d„ÈŒÏÚLובאמצעותהÏÎO‰ Lb¯ נפרד בלתי חלק נחשבת והיא ∆«»»ƒ¿»«≈∆

‰LÁn·‰מהשכל. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó אלא השכל את משרתת שלא «∆≈≈««¬»»
BNÚÏ˙,מחשבה  CÈ‡ או) השכלי הרעיון את ולהוריד להעביר ואיך ≈«¬

מעשה לידי ÏÎO‰Ó],הרגש) „¯ÙpL BÓˆÚŒÈÙa ˙e‰Ó ‡e‰«ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈«≈∆
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ25 והירידה המעבר »≈««¿»»

ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰Ó ראוי שהדבר ≈«¿»««≈∆
לעשותו  ««¬»»¿LÁn‰Ï·‰(עקרונית)

˙BNÚÏבפועלÈ„ÈŒÏÚ ‡È‰ «¬ƒ«¿≈
.Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈLa ,·ekÈÚƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ««

- ‡dÈהאחד ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰L∆«¿»««≈∆≈»
‰·LÁn‰ ˙‡ ˙·iÁÓ וייתכן ¿«∆∆∆««¬»»

תבוא  לא ההחלטה דבר של שבסופו

- והשני בפועלֿממש, ביצוע לידי

CÈLÓ‰Ï È„ÎaL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ
את מהשכל ‰ÔÈÚולהוריד »ƒ¿»

„BÚ Ôe„Ï CÈ¯ˆ ,‰·LÁÓa««¬»»»ƒ»
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÌÚt««¿«∆∆∆

‰ÎLÓ‰a והירידה המעבר ««¿»»
ÔÂÈÎc ,¯eaÈ„Ï ‰·LÁnÓƒ«¬»»¿ƒ¿≈»
‰hÓÏ ‡e‰ ¯eaÈc‰L∆«ƒ¿«»

,‰·LÁnÓ לבוש הוא והדיבור ƒ«¬»»
מהנפש יותר ‰È‡רחוק ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ

BÓˆÚÏ,B˙ÏeÊÏ ‡e‰ ¯eaÈc‰Â ¿«¿¿«ƒ¿»
פנימי  יותר דבר היא המחשבה כן ואם

חיצוני  יותר דבר הוא ≈«ÔÎÏוהדיבור
‰·LÁnnL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ«¬»»

¯eaÈ„Ïירידה משמעותית שהיא ¿ƒ
פער  קיים והדיבור המחשבה בין כי

ekÈÚ·גדול  È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ולא ƒ«¿≈ƒ
בדרך  שמתרחש מאליו מובן דבר

ממילא.

‰Êa Ì‚Â ממחשבה בהמשכה ¿«»∆
‰Ï"pלדיבור  ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ««

למחשבה. משכל שבהמשכה

(dÓˆÚ „vÓ) ‰·LÁn‰c¿««¬»»ƒ««¿»
,¯eaÈc‰ ˙‡ ˙·iÁÓ dÈ‡≈»¿«∆∆∆«ƒ
ÔÈÚ‰ ¯‡MiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ»≈»ƒ¿»
eÏÈÙ‡ ·BLÁÈ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa¿«¬«¿¿…«¿¬ƒ

,‰Êa ¯a„Ï Ì‡ שהאפשרות כך ƒ¿«≈»∆
(בדוגמת  תעלה לא בכלל דיבור של

לידי  באה לא שלבסוף שכלית החלטה

a„Ï¯)מעשה) Ì‡ ·LBÁLk Ìb) ¯ea„Ï Ú‚BaL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿≈«¿ƒ«¿∆≈ƒ¿«≈

‰Ê ÏÚ Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰Â ˜ÙÒ BÏˆ‡ LÈ בכלל האם ≈∆¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿»«∆
לדבר. B˙ÏeÊÏ,ראוי ‡e‰ ¯ea„Â BÓˆÚÏ ‡È‰ ‰·LÁnL ÔÂÈÎc¿≈»∆«¬»»ƒ¿«¿¿ƒ¿»

ונבדלים שונים עולמות שני הם הדיבור' ו'עולם המחשבה' ש'עולם ≈«ÔÎÏכך
ÔÈ„Ú ˜teÒÓ ‡e‰ ,‰·LÁÓÏ Ú‚Ba ËÈÏÁ‰L È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆∆¿ƒ¿≈«««¬»»¿»¬«ƒ
,¯eaÈ„a Ìb ‰Ê ‡È·‰Ï Ì‡ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ

B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï שגם לכך (בדומה ¿«¿»
לעשות  בשכל ההחלטה קבלת לאחר

והביצוע  העשייה בשלב מסויים, דבר

מחדש). דיון יש

‰ÎLÓ‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««¿»»
והירידה  eaÈcÓƒƒ¯המעבר

‰NÚn‰L ÔÂÈÎc ,‰NÚÓÏ««¬∆¿≈»∆««¬∆
„¯Ù חיצוני לבוש והוא מהנפש ƒ¿»

ÔÎÏ ,¯eaÈc‰Ó ¯˙BÈ≈≈«ƒ»≈
‰NÚÓÏ ¯eaÈcÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ««¬∆
ÈLa ,·ekÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒƒ¿≈

Ï"p‰ ÌÈÈÚ עניינים שני באותם ƒ¿»ƒ««
מהשכל  במעבר עיכוב ישנו שבהם

לדיבור. מהמחשבה ובמעבר למחשבה

- iÁÓ·האחד BÈ‡ ¯eaÈc‰L∆«ƒ≈¿«≈
‰NÚn‰ והשני ‡˙ ממילא, בדרך ∆««¬∆

-¯eaÈcÓ CÈLÓ‰Ï È„ÎaLÂ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒƒƒ
Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,‰NÚÓÏ««¬∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿»

.ÌÚt „BÚ««
Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ26 החסידות בתורת ¿«ƒ«»«

‰Ê ÌÈÎiL ¯eaÈ„Â ‰·LÁnL∆«¬»»¿ƒ«»ƒ∆
,‰ÊÏ הוא המחשבה שלבוש ואף »∆

ויותר  הדיבור מלבוש פנימי יותר לבוש

יש  מכלֿמקום הנפש, עם מאוחד

קרובה ושייכות קשר «¿Ô˙B‡cביניהם
‰lÁz eÈ‰L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆»¿ƒ»

,‰·LÁna שבאמצעותן ה'מילים' ««¬»»
עצמן הן חושב, «¿BÎLÓƒ˙האדם

,¯eaÈ„a CkŒ¯Á‡ את מדבר והוא ««»¿ƒ
במחשבתו  לכן קודם שהיה מה

‡e‰ ‰NÚn‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¬∆
,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ ונבדל נפרד ƒ¿»ƒ¿≈«¿
ומהמחשבה, ÓBÏ¯מהדיבור LÈ≈«

‰ÎLÓ‰a ·ekÈÚ‰L המעבר ∆»ƒ««¿»»
NÚÓÏ‰והירידה  ¯eaÈcÓƒƒ««¬∆

(Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈLÏ Ú‚Ba)¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««
‰·LÁnÓ ‰ÎLÓ‰a ·ekÈÚ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b ·ekÈÚ ‡e‰ƒ»≈≈»ƒ««¿»»ƒ«¬»»
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מּמחׁשבה  ּבהמׁשכה מהעיּכּוב יֹותר ּגדֹול ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעיּכּוב

ְִלדיּבּור.

ּדהּדין ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) למעלה, ּבּנמׁשל הּוא ¿«∆∆∆ְְְְִִַַַָָ

ויֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִֶַָָָֹּומׁשּפט

ּדאצילּות  ּבמלכּות החסד המׁשכת הּוא ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָהּכּפּורים

וידּוע  ב), סעיף ֿ 27(ּכּנ"ל ּובריאה ׁשאצילּות ְְְֲִִִֶַַַָָ

(ׂשכל  הּפנימּיים ּכחֹות ּדגמת הם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻיצירהֿעׂשּיה

ּומעׂשה, ּדיּבּור מחׁשבה הּלבּוׁשים וג' ְְֲֲִִִֶַַַָָּומּדֹות)

ויֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ּומׁשּפט ׁשהּדין אף ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹולכן

הּזה  ּבע ֹולם לההׁשּפעה ּבנֹוגע הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּכּפּורים

(ּגם  האצילּות ׁשּכללּות ּכיון מּכלֿמקֹום ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּגׁשמי,

הּפנימ  ּכחֹות ּדּוגמת הּוא ּדאצילּות) ּיים הּמלכּות ְְְֲִִִִַַַַַֹ

הּכתיבה  ּומעׂשה, ּדּבּור מּמחׁשבה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

הּכּפּורים  ויֹום ׁשּבראׁשֿהּׁשנה טֹובה ְְֲִִִֶַַַָָָָֹוחתימה

הּׂשכל  החלטת ּדּוגמת היא  ּגׁשמי ׁשפע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיּומׁש

ׁשהּוא  (ּכמ ֹו ׁשהּמעׂשה לעׂשֹותֹו, הּדבר ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָׁשראּוי

ׁשּתּומׁש ּובכדי ּבּׂשכל, ּכלּול הּׂשכל) ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהחלטת

הּזה  ּבעֹולם [ּובפרט העׂשּיה ּבעֹולם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָההׁשּפעה

ּבעֹולם  ההמׁשכה ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּגׁשמי]

(יצירה). הּדיּבּור ועֹולם (ּבריאה) ְְְֲִִִַַַָָָָָהּמחׁשבה

 ֿ ועל לבריאה, ּדאצילּות מּמלכּות ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָוההמׁשכה

מיצירה  ּומּכלֿׁשּכן ליצירה, מּבריאה ְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּדרֿזה

ענינים  ּבׁשני עיּכּוב עלֿידי הּוא ְְְֲִִִִִֵֵַַָָלעׂשּיה,

ּכּנ"ל. ַַַַהּנ"ל,

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ להיֹות ׁשּיכֹול לבאר, יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֶָָ

ּבראׁשֿהּׁשנה  ׁשּנקצב ְְִֶֶֶַַַַָָֹׁשהּׁשפע

ׁשאפׁשר  ועד ּברּוחנּיּות, יּומׁש הּכּפּורים ְְְְְִִִֶֶַַַָָויֹום

אף  ּבגןֿעדן, ּתהיה ּברּוחנּיּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשההמׁשכה

ּכי  ּגׁשמית, להׁשּפעה ּבנֹוגע הּוא הּכּפּורים ויֹום ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשהּדין

עליהם, ׁשּדנים הּגׁשמּיים ענינים ּגם ויצירה, ּבבריאה ועלּֿדרֿזה ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאצילּות

ועלּֿדרֿזה  הּׂשכל, ׁשּבהחלטת הּמעׂשה ּבדּוגמת ּברּוחנּיּות, ּכלּולים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהם

ּדין  יׁש יֹום ׁשּבכל ּגם וזהּו ּבּׂשכל. ּכלּול ׁשהּמעׂשה ודיּבּור, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמחׁשבה
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ובכ"מ.27) וירא. ר"פ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯eaÈ„Ï בפועל ובא לנפש קרוב (שעדיין הדיבור' 'עולם בין הפער כי ¿ƒ

יותר  גדול המעשה' ל'עולם לנפש) הקרובה המחשבה של ב'אותיות'

שלמרות  המחשבה' ל'עולם הדיבור' 'עולם שבין הפער מאשר יותר ומשמעותי

לזה. זה שייכים הם הרי ונבדלים, שונים היותם

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â למבואר בדומה ¿«∆∆∆
למעשה  משכל ההמשכה לגבי לעיל

למחשבה, משכל וההמשכה בפועל

כפי  למעשה ומדיבור לדיבור ממחשבה

האדם  בנפש ÏLÓpaשהיא ‡e‰«ƒ¿»
,‰ÏÚÓÏ באלוקותÔÈc‰c ¿«¿»¿«ƒ
ËtLÓeלמעלה‰M‰ŒL‡¯aL ƒ¿»∆¿…«»»

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ«¿»«
„ÒÁ‰שהיא eÎÏÓa˙כפי «∆∆¿«¿

,(· ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ««¿ƒ
Úe„ÈÂ27Œ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡L ¿»«∆¬ƒ¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ העליונים הרוחניים ¿ƒ»¬ƒ»
‰ ˙BÁk ˙Ó‚c Ì‰ÌÈiÓÈt של ≈À¿«…«¿ƒƒƒ

האדם Â‚'נפש (˙BcÓe ÏÎN)≈∆ƒ¿
¯eaÈc ‰·LÁÓ ÌÈLe·l‰«¿ƒ«¬»»ƒ

,‰NÚÓe בנפש פעולתם שאופן כך «¬∆
הירידה  לאופן הולם משל הוא האדם

למעלה  החסד השפעת של וההמשכה

עולם  עד העליון האצילות מעולם

התחתון  ÔÈc‰Lהעשייה Û‡ ÔÎÏÂ¿»≈«∆«ƒ
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯aL ËtLÓeƒ¿»∆¿…«»»¿

‡e‰ ÌÈ¯etk‰ מלכתחילהÚ‚Ba «ƒƒ¿≈«
‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÚtL‰‰Ï¿««¿»»»»«∆

,ÈÓLb‰ בשכלו הדיון שבאדם כשם ««¿ƒ
בפועל  עשייה לגבי מלכתחילה הוא

˙eÏÏkL ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆¿»
˙eÎÏn‰ Ìb) ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«««¿

˙eÏÈˆ‡c הנמוכה הדרגה שהיא «¬ƒ
עניינה  וכל באצילות ביותר והתחתונה

והמידות  המוחין את להעביר הוא

שלמטה  לעולמות שבאצילות

BÁk˙מאצילות  ˙Ó‚ec ‡e‰ (¿«…
ÌÈiÓÈt‰ האדם בנפש «¿ƒƒƒ

¯eac ‰·LÁnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¬»»ƒ
,‰NÚÓe,חיצוניים לבושים שהם «¬∆

BË·‰לכן  ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k‰«¿ƒ»«¬ƒ»»
ומשפט  הדין …¿∆ŒL‡¯aLמסקנת

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰«»»¿«ƒƒ
‡È‰ ÈÓLb ÚÙL CLÓeiL∆¿«∆««¿ƒƒ
Èe‡¯L ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ó‚ec¿««¿»««≈∆∆»

(ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰a ‡e‰L BÓk) ‰NÚn‰L ,B˙BNÚÏ ¯·c‰«»»«¬∆««¬∆¿∆¿«¿»««≈∆
,ÏÎOa ÏeÏkעיכוב ייתכן עדיין בפועל הביצוע CLÓezLועד È„Î·e »«≈∆ƒ¿≈∆¿«

‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ‰ÚtL‰‰ הרוחני‰f‰ ÌÏBÚa Ë¯Ù·e] ««¿»»¿»»¬ƒ»ƒ¿»»»«∆
ÈÓLb‰[בפועל ומזוני" חיי ב"בני גשמית BÈ‰Ï˙בהשפעה ‰ÎÈ¯ˆ ««¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ ‰lÁz האצילות מעולם ¿ƒ»««¿»»
(‰‡È¯a) ‰·LÁn‰ ÌÏBÚa¿»««¬»»¿ƒ»
.(‰¯ÈˆÈ) ¯eaÈc‰ ÌÏBÚÂ¿»«ƒ¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏnÓ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ«¿«¬ƒ

,‰‡È¯·Ï המעבר בדוגמת שהיא ƒ¿ƒ»
האדם  בנפש למחשבה »¿ŒÏÚÂמשכל

,‰¯ÈˆÈÏ ‰‡È¯aÓ ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
ממחשבה  המעבר בדוגמת שהיא

ÈˆÈÓ¯‰לדיבור  ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒƒ»
,‰iNÚÏ המעבר בדוגמת שהיא «¬ƒ»

בפועלֿממש לעשייה ‰e‡מדיבור
ÌÈÈÚ ÈLa ·ekÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

Ï"pk ,Ï"p‰ לעיל כמבואר ««««
באריכות.

ÏBÎiL ,¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆»
·ˆ˜pL ÚÙM‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«∆«∆ƒ¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
גשמי  שפע על כהחלטה נקצב אמנם

השכל  שבין הגדול הפער בגלל אבל

כפשוטו, לגשמיות העליון האלוקי

שהשפע  eiÁe¯a˙ייתכן CLÓeÈ¿«¿»ƒ
בגשמיות, מלרדת »¿ÚÂ„ויתעכב

¯LÙ‡L ייתכן‰ÎLÓ‰‰L ∆∆¿»∆««¿»»
Ô„ÚŒÔ‚a ‰È‰z ˙eiÁe¯a מבלי ¿»ƒƒ¿∆¿«≈∆

מזה,לרדת  ÔÈc‰Lלמטה Û‡«∆«ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»¿«ƒƒ
,˙ÈÓLb ‰ÚtL‰Ï Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿«¿»»«¿ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ˙eÏÈˆ‡a Èkƒ«¬ƒ¿«∆∆∆
ÌÈÈÚ Ìb ,‰¯ÈˆÈÂ ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈcL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»ƒ¬≈∆≈

˙eiÁe¯a ÌÈÏeÏk אינם ועדיין ¿ƒ¿»ƒ
נפרדת, כמציאות ונבדלים ניכרים

˙ËÏÁ‰aL ‰NÚn‰ ˙Ó‚e„a¿¿«««¬∆∆¿«¿»«
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לעׂשֹות, אי הּמחׁשבה מהּֿׁשאיןּֿכן ֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׂשכל.

לכן  מהּׂשכל], ׁשּנפרד ּבפניֿעצמֹו מהּות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּוא

לעׂשֹות 25ההמׁשכה  להּמחׁשבה הּׂשכל מהחלטת ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הּנ"ל. ענינים  ּבׁשני עיּכּוב, עלֿידי ְְְִִִִִֵֵַַַָהיא

הּמחׁשבה, את מחּיבת אינּה הּׂשכל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהחלטת

ּבמחׁשבה, הענין להמׁשי ׁשּבכדי מּזֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָויתירה

הּוא  ועלּֿדרֿזה ּפעם. עֹוד לדּון ְִֶֶֶַַַָָצרי

ׁשהּדיּבּור  ּדכיון לדיּבּור, מּמחׁשבה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבהמׁשכה

לעצמֹו היא ּדמחׁשבה מּמחׁשבה, למּטה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָהּוא

ׁשּמּמחׁשבה והּדיּבּו ההמׁשכה לכן לזּולתֹו, הּוא ר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ענינים  ׁשני ּבזה וגם עיּכּוב. עלֿידי היא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָלדיּבּור 

מחּיבת  אינּה עצמּה) (מּצד ּדהּמחׁשבה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנ"ל.

ּבמחׁשבּתֹו הענין ׁשּיּׁשאר ׁשאפׁשר הּדיּבּור, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

מּזֹו, ויתירה ּבזה, לדּבר אם אפילּו יחׁשֹוב ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹולא

יׁש לדּבר) אם ּכׁשחֹוׁשב (ּגם לדּבּור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּבנֹוגע

זה. על ולדּון להתיעץ צרי והּוא ספק ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאצלֹו

לזּולתֹו, הּוא  ודּבּור לעצמ ֹו היא ׁשּמחׁשבה  ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּדכיון

הּוא  למחׁשבה, ּבנֹוגע ׁשהחליט לאחרי ּגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלכן

לגּלֹות  ּבדיּבּור, ּגם זה להביא אם עדין ְְְְֲִִִִֶַַַָָמסּוּפק

מּדיּבּור  ּבהמׁשכה הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְִִֶֶֶַַַָָָלזּולתֹו.

מהּדיּבּור, יֹותר נפרד ׁשהּמעׂשה ּדכיון ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלמעׂשה,

עלֿידי  היא למעׂשה מּדיּבּור ההמׁשכה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלכן

מחּיב  אינֹו ׁשהּדיּבּור  הּנ"ל. ענינים ּבׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָעיּכּוב,

למעׂשה, מּדיּבּור להמׁשי וׁשּבכדי הּמעׂשה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַאת

הּידּוע  ועלּֿפי ּפעם. עֹוד ולדּון להתיעץ 26צרי ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ּדאֹותן  לזה, זה ׁשּיכים ודיּבּור ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשּמחׁשבה

 ֿ אחר נמׁשכֹות ּבּמחׁשבה, ּתחּלה ׁשהיּו ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהאֹותּיֹות

ענין  הּוא  הּמע ׂשה ֿ ּכן מהּֿׁשאין ּבדיּבּור, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּכ

ּבהמׁשכה  ׁשהעיּכּוב לֹומר יׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבפניֿעצמ ֹו,

הּוא  הּנ"ל) ענינים לׁשני (ּבנֹוגע למעׂשה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָמּדיּבּור
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d„ÈŒÏÚLובאמצעותהÏÎO‰ Lb¯ נפרד בלתי חלק נחשבת והיא ∆«»»ƒ¿»«≈∆

‰LÁn·‰מהשכל. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó אלא השכל את משרתת שלא «∆≈≈««¬»»
BNÚÏ˙,מחשבה  CÈ‡ או) השכלי הרעיון את ולהוריד להעביר ואיך ≈«¬

מעשה לידי ÏÎO‰Ó],הרגש) „¯ÙpL BÓˆÚŒÈÙa ˙e‰Ó ‡e‰«ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈«≈∆
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ25 והירידה המעבר »≈««¿»»

ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰Ó ראוי שהדבר ≈«¿»««≈∆
לעשותו  ««¬»»¿LÁn‰Ï·‰(עקרונית)

˙BNÚÏבפועלÈ„ÈŒÏÚ ‡È‰ «¬ƒ«¿≈
.Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈLa ,·ekÈÚƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ««

- ‡dÈהאחד ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰L∆«¿»««≈∆≈»
‰·LÁn‰ ˙‡ ˙·iÁÓ וייתכן ¿«∆∆∆««¬»»

תבוא  לא ההחלטה דבר של שבסופו

- והשני בפועלֿממש, ביצוע לידי

CÈLÓ‰Ï È„ÎaL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ
את מהשכל ‰ÔÈÚולהוריד »ƒ¿»

„BÚ Ôe„Ï CÈ¯ˆ ,‰·LÁÓa««¬»»»ƒ»
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÌÚt««¿«∆∆∆

‰ÎLÓ‰a והירידה המעבר ««¿»»
ÔÂÈÎc ,¯eaÈ„Ï ‰·LÁnÓƒ«¬»»¿ƒ¿≈»
‰hÓÏ ‡e‰ ¯eaÈc‰L∆«ƒ¿«»

,‰·LÁnÓ לבוש הוא והדיבור ƒ«¬»»
מהנפש יותר ‰È‡רחוק ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ

BÓˆÚÏ,B˙ÏeÊÏ ‡e‰ ¯eaÈc‰Â ¿«¿¿«ƒ¿»
פנימי  יותר דבר היא המחשבה כן ואם

חיצוני  יותר דבר הוא ≈«ÔÎÏוהדיבור
‰·LÁnnL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ«¬»»

¯eaÈ„Ïירידה משמעותית שהיא ¿ƒ
פער  קיים והדיבור המחשבה בין כי

ekÈÚ·גדול  È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ולא ƒ«¿≈ƒ
בדרך  שמתרחש מאליו מובן דבר

ממילא.

‰Êa Ì‚Â ממחשבה בהמשכה ¿«»∆
‰Ï"pלדיבור  ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ««

למחשבה. משכל שבהמשכה

(dÓˆÚ „vÓ) ‰·LÁn‰c¿««¬»»ƒ««¿»
,¯eaÈc‰ ˙‡ ˙·iÁÓ dÈ‡≈»¿«∆∆∆«ƒ
ÔÈÚ‰ ¯‡MiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ»≈»ƒ¿»
eÏÈÙ‡ ·BLÁÈ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa¿«¬«¿¿…«¿¬ƒ

,‰Êa ¯a„Ï Ì‡ שהאפשרות כך ƒ¿«≈»∆
(בדוגמת  תעלה לא בכלל דיבור של

לידי  באה לא שלבסוף שכלית החלטה

a„Ï¯)מעשה) Ì‡ ·LBÁLk Ìb) ¯ea„Ï Ú‚BaL ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿≈«¿ƒ«¿∆≈ƒ¿«≈

‰Ê ÏÚ Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰Â ˜ÙÒ BÏˆ‡ LÈ בכלל האם ≈∆¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿»«∆
לדבר. B˙ÏeÊÏ,ראוי ‡e‰ ¯ea„Â BÓˆÚÏ ‡È‰ ‰·LÁnL ÔÂÈÎc¿≈»∆«¬»»ƒ¿«¿¿ƒ¿»

ונבדלים שונים עולמות שני הם הדיבור' ו'עולם המחשבה' ש'עולם ≈«ÔÎÏכך
ÔÈ„Ú ˜teÒÓ ‡e‰ ,‰·LÁÓÏ Ú‚Ba ËÈÏÁ‰L È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆∆¿ƒ¿≈«««¬»»¿»¬«ƒ
,¯eaÈ„a Ìb ‰Ê ‡È·‰Ï Ì‡ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ

B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï שגם לכך (בדומה ¿«¿»
לעשות  בשכל ההחלטה קבלת לאחר

והביצוע  העשייה בשלב מסויים, דבר

מחדש). דיון יש

‰ÎLÓ‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««¿»»
והירידה  eaÈcÓƒƒ¯המעבר

‰NÚn‰L ÔÂÈÎc ,‰NÚÓÏ««¬∆¿≈»∆««¬∆
„¯Ù חיצוני לבוש והוא מהנפש ƒ¿»

ÔÎÏ ,¯eaÈc‰Ó ¯˙BÈ≈≈«ƒ»≈
‰NÚÓÏ ¯eaÈcÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ««¬∆
ÈLa ,·ekÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒƒ¿≈

Ï"p‰ ÌÈÈÚ עניינים שני באותם ƒ¿»ƒ««
מהשכל  במעבר עיכוב ישנו שבהם

לדיבור. מהמחשבה ובמעבר למחשבה

- iÁÓ·האחד BÈ‡ ¯eaÈc‰L∆«ƒ≈¿«≈
‰NÚn‰ והשני ‡˙ ממילא, בדרך ∆««¬∆

-¯eaÈcÓ CÈLÓ‰Ï È„ÎaLÂ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒƒƒ
Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,‰NÚÓÏ««¬∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿»

.ÌÚt „BÚ««
Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ26 החסידות בתורת ¿«ƒ«»«

‰Ê ÌÈÎiL ¯eaÈ„Â ‰·LÁnL∆«¬»»¿ƒ«»ƒ∆
,‰ÊÏ הוא המחשבה שלבוש ואף »∆

ויותר  הדיבור מלבוש פנימי יותר לבוש

יש  מכלֿמקום הנפש, עם מאוחד

קרובה ושייכות קשר «¿Ô˙B‡cביניהם
‰lÁz eÈ‰L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆»¿ƒ»

,‰·LÁna שבאמצעותן ה'מילים' ««¬»»
עצמן הן חושב, «¿BÎLÓƒ˙האדם

,¯eaÈ„a CkŒ¯Á‡ את מדבר והוא ««»¿ƒ
במחשבתו  לכן קודם שהיה מה

‡e‰ ‰NÚn‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¬∆
,BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ ונבדל נפרד ƒ¿»ƒ¿≈«¿
ומהמחשבה, ÓBÏ¯מהדיבור LÈ≈«

‰ÎLÓ‰a ·ekÈÚ‰L המעבר ∆»ƒ««¿»»
NÚÓÏ‰והירידה  ¯eaÈcÓƒƒ««¬∆

(Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈLÏ Ú‚Ba)¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««
‰·LÁnÓ ‰ÎLÓ‰a ·ekÈÚ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b ·ekÈÚ ‡e‰ƒ»≈≈»ƒ««¿»»ƒ«¬»»
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מּמחׁשבה  ּבהמׁשכה מהעיּכּוב יֹותר ּגדֹול ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעיּכּוב

ְִלדיּבּור.

ּדהּדין ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ו) למעלה, ּבּנמׁשל הּוא ¿«∆∆∆ְְְְִִַַַָָ

ויֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִֶַָָָֹּומׁשּפט

ּדאצילּות  ּבמלכּות החסד המׁשכת הּוא ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָהּכּפּורים

וידּוע  ב), סעיף ֿ 27(ּכּנ"ל ּובריאה ׁשאצילּות ְְְֲִִִֶַַַָָ

(ׂשכל  הּפנימּיים ּכחֹות ּדגמת הם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֻיצירהֿעׂשּיה

ּומעׂשה, ּדיּבּור מחׁשבה הּלבּוׁשים וג' ְְֲֲִִִֶַַַָָּומּדֹות)

ויֹום  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ּומׁשּפט ׁשהּדין אף ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹולכן

הּזה  ּבע ֹולם לההׁשּפעה ּבנֹוגע הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּכּפּורים

(ּגם  האצילּות ׁשּכללּות ּכיון מּכלֿמקֹום ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּגׁשמי,

הּפנימ  ּכחֹות ּדּוגמת הּוא ּדאצילּות) ּיים הּמלכּות ְְְֲִִִִַַַַַֹ

הּכתיבה  ּומעׂשה, ּדּבּור מּמחׁשבה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

הּכּפּורים  ויֹום ׁשּבראׁשֿהּׁשנה טֹובה ְְֲִִִֶַַַָָָָֹוחתימה

הּׂשכל  החלטת ּדּוגמת היא  ּגׁשמי ׁשפע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיּומׁש

ׁשהּוא  (ּכמ ֹו ׁשהּמעׂשה לעׂשֹותֹו, הּדבר ְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָׁשראּוי

ׁשּתּומׁש ּובכדי ּבּׂשכל, ּכלּול הּׂשכל) ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהחלטת

הּזה  ּבעֹולם [ּובפרט העׂשּיה ּבעֹולם ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָההׁשּפעה

ּבעֹולם  ההמׁשכה ּתחּלה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָהּגׁשמי]

(יצירה). הּדיּבּור ועֹולם (ּבריאה) ְְְֲִִִַַַָָָָָהּמחׁשבה

 ֿ ועל לבריאה, ּדאצילּות מּמלכּות ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָוההמׁשכה

מיצירה  ּומּכלֿׁשּכן ליצירה, מּבריאה ְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּדרֿזה

ענינים  ּבׁשני עיּכּוב עלֿידי הּוא ְְְֲִִִִִֵֵַַָָלעׂשּיה,

ּכּנ"ל. ַַַַהּנ"ל,

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ להיֹות ׁשּיכֹול לבאר, יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֶָָ

ּבראׁשֿהּׁשנה  ׁשּנקצב ְְִֶֶֶַַַַָָֹׁשהּׁשפע

ׁשאפׁשר  ועד ּברּוחנּיּות, יּומׁש הּכּפּורים ְְְְְִִִֶֶַַַָָויֹום

אף  ּבגןֿעדן, ּתהיה ּברּוחנּיּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשההמׁשכה

ּכי  ּגׁשמית, להׁשּפעה ּבנֹוגע הּוא הּכּפּורים ויֹום ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשהּדין

עליהם, ׁשּדנים הּגׁשמּיים ענינים ּגם ויצירה, ּבבריאה ועלּֿדרֿזה ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבאצילּות

ועלּֿדרֿזה  הּׂשכל, ׁשּבהחלטת הּמעׂשה ּבדּוגמת ּברּוחנּיּות, ּכלּולים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהם

ּדין  יׁש יֹום ׁשּבכל ּגם וזהּו ּבּׂשכל. ּכלּול ׁשהּמעׂשה ודיּבּור, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמחׁשבה
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ובכ"מ.27) וירא. ר"פ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯eaÈ„Ï בפועל ובא לנפש קרוב (שעדיין הדיבור' 'עולם בין הפער כי ¿ƒ

יותר  גדול המעשה' ל'עולם לנפש) הקרובה המחשבה של ב'אותיות'

שלמרות  המחשבה' ל'עולם הדיבור' 'עולם שבין הפער מאשר יותר ומשמעותי

לזה. זה שייכים הם הרי ונבדלים, שונים היותם

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Â למבואר בדומה ¿«∆∆∆
למעשה  משכל ההמשכה לגבי לעיל

למחשבה, משכל וההמשכה בפועל

כפי  למעשה ומדיבור לדיבור ממחשבה

האדם  בנפש ÏLÓpaשהיא ‡e‰«ƒ¿»
,‰ÏÚÓÏ באלוקותÔÈc‰c ¿«¿»¿«ƒ
ËtLÓeלמעלה‰M‰ŒL‡¯aL ƒ¿»∆¿…«»»

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ«¿»«
„ÒÁ‰שהיא eÎÏÓa˙כפי «∆∆¿«¿

,(· ÛÈÚÒ Ï"pk) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ««¿ƒ
Úe„ÈÂ27Œ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡L ¿»«∆¬ƒ¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ העליונים הרוחניים ¿ƒ»¬ƒ»
‰ ˙BÁk ˙Ó‚c Ì‰ÌÈiÓÈt של ≈À¿«…«¿ƒƒƒ

האדם Â‚'נפש (˙BcÓe ÏÎN)≈∆ƒ¿
¯eaÈc ‰·LÁÓ ÌÈLe·l‰«¿ƒ«¬»»ƒ

,‰NÚÓe בנפש פעולתם שאופן כך «¬∆
הירידה  לאופן הולם משל הוא האדם

למעלה  החסד השפעת של וההמשכה

עולם  עד העליון האצילות מעולם

התחתון  ÔÈc‰Lהעשייה Û‡ ÔÎÏÂ¿»≈«∆«ƒ
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯aL ËtLÓeƒ¿»∆¿…«»»¿

‡e‰ ÌÈ¯etk‰ מלכתחילהÚ‚Ba «ƒƒ¿≈«
‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÚtL‰‰Ï¿««¿»»»»«∆

,ÈÓLb‰ בשכלו הדיון שבאדם כשם ««¿ƒ
בפועל  עשייה לגבי מלכתחילה הוא

˙eÏÏkL ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆¿»
˙eÎÏn‰ Ìb) ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«««¿

˙eÏÈˆ‡c הנמוכה הדרגה שהיא «¬ƒ
עניינה  וכל באצילות ביותר והתחתונה

והמידות  המוחין את להעביר הוא

שלמטה  לעולמות שבאצילות

BÁk˙מאצילות  ˙Ó‚ec ‡e‰ (¿«…
ÌÈiÓÈt‰ האדם בנפש «¿ƒƒƒ

¯eac ‰·LÁnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¬»»ƒ
,‰NÚÓe,חיצוניים לבושים שהם «¬∆

BË·‰לכן  ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k‰«¿ƒ»«¬ƒ»»
ומשפט  הדין …¿∆ŒL‡¯aLמסקנת

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰«»»¿«ƒƒ
‡È‰ ÈÓLb ÚÙL CLÓeiL∆¿«∆««¿ƒƒ
Èe‡¯L ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ó‚ec¿««¿»««≈∆∆»

(ÏÎO‰ ˙ËÏÁ‰a ‡e‰L BÓk) ‰NÚn‰L ,B˙BNÚÏ ¯·c‰«»»«¬∆««¬∆¿∆¿«¿»««≈∆
,ÏÎOa ÏeÏkעיכוב ייתכן עדיין בפועל הביצוע CLÓezLועד È„Î·e »«≈∆ƒ¿≈∆¿«

‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ‰ÚtL‰‰ הרוחני‰f‰ ÌÏBÚa Ë¯Ù·e] ««¿»»¿»»¬ƒ»ƒ¿»»»«∆
ÈÓLb‰[בפועל ומזוני" חיי ב"בני גשמית BÈ‰Ï˙בהשפעה ‰ÎÈ¯ˆ ««¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ ‰lÁz האצילות מעולם ¿ƒ»««¿»»
(‰‡È¯a) ‰·LÁn‰ ÌÏBÚa¿»««¬»»¿ƒ»
.(‰¯ÈˆÈ) ¯eaÈc‰ ÌÏBÚÂ¿»«ƒ¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏnÓ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ«¿«¬ƒ

,‰‡È¯·Ï המעבר בדוגמת שהיא ƒ¿ƒ»
האדם  בנפש למחשבה »¿ŒÏÚÂמשכל

,‰¯ÈˆÈÏ ‰‡È¯aÓ ‰ÊŒC¯c∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
ממחשבה  המעבר בדוגמת שהיא

ÈˆÈÓ¯‰לדיבור  ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒƒ»
,‰iNÚÏ המעבר בדוגמת שהיא «¬ƒ»

בפועלֿממש לעשייה ‰e‡מדיבור
ÌÈÈÚ ÈLa ·ekÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ

Ï"pk ,Ï"p‰ לעיל כמבואר ««««
באריכות.

ÏBÎiL ,¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆»
·ˆ˜pL ÚÙM‰L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«∆«∆ƒ¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿«ƒƒ
גשמי  שפע על כהחלטה נקצב אמנם

השכל  שבין הגדול הפער בגלל אבל

כפשוטו, לגשמיות העליון האלוקי

שהשפע  eiÁe¯a˙ייתכן CLÓeÈ¿«¿»ƒ
בגשמיות, מלרדת »¿ÚÂ„ויתעכב

¯LÙ‡L ייתכן‰ÎLÓ‰‰L ∆∆¿»∆««¿»»
Ô„ÚŒÔ‚a ‰È‰z ˙eiÁe¯a מבלי ¿»ƒƒ¿∆¿«≈∆

מזה,לרדת  ÔÈc‰Lלמטה Û‡«∆«ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»¿«ƒƒ
,˙ÈÓLb ‰ÚtL‰Ï Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿«¿»»«¿ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ˙eÏÈˆ‡a Èkƒ«¬ƒ¿«∆∆∆
ÌÈÈÚ Ìb ,‰¯ÈˆÈÂ ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈcL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»ƒ¬≈∆≈

˙eiÁe¯a ÌÈÏeÏk אינם ועדיין ¿ƒ¿»ƒ
נפרדת, כמציאות ונבדלים ניכרים

˙ËÏÁ‰aL ‰NÚn‰ ˙Ó‚e„a¿¿«««¬∆∆¿«¿»«
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ׁשהּדין  אף החסד, יּומׁש ענין ּבאיזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומׁשּפט

הּוא  הּכּפּורים ויֹום ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִֶַַָָָֹּומׁשּפט

ּכמֹו ּדעׂשּיה הענינים ּכי הּפרטים, לכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּבנֹוגע

ּבבריאה  ועלּֿדרֿזה ּבאצילּות, ּבׁשרׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהם

יׁש ולכן ּגׁשמי, מּצּיּור מּופׁשטים הם ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָויצירה,

ההׁשּפעה  ּתצטּיר אֹופן ּבאיזה ּומׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּדין

ְְִַּבגׁשמּיּות.

ּבהמׁשכה p‰Â28‰ז) להיֹות ׁשּיכֹול העיּכּוב ¿ƒ≈ְְִִֶַַָָָָ

ּכׁשהרצֹון  הּוא למדרגה ְְְְִֵֵֶַַָָָָמּמדרגה

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּׂשכל. מּצד הּוא ּבּדבר ִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלֹו

ּובפרט ּכ ּבזה, ּתענּוג לֹו ׁשּיׁש לפי הּוא ׁשהרצֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

אזי  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה עצמי ּתענּוג ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכׁשּיׁש

ּבמהירּות, היא לּמעׂשה עד מהרצֹון ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָההמׁשכה

ּבדבר, לרצֹות ּברצֹונֹו ּדכׁשעֹולה עיּכּוב. ְְְְְִִִִִֶֶָָּבלי

ּבׂשכלֹו ׁשּיבין הּׂשכל, על מּיד הרצֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפֹועל

מּיד  נמׁש ּומהּׂשכל ּבּדבר, לרצֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראּוי

למעׂשה. ּומּדיּבּור לדּבּור ּומהּמחׁשבה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָלּמחׁשבה

עיּכּוב. ּבלי ּבמהירּות הם אּלה המׁשכֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָוכל

ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ׁשּלאחרי ּבזה, ענינים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּוׁשני

אם  ולדּון להתיעץ  צרי אינֹו הענין, ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָּכללּות

ׁשּכל  מּזֹו, ויתירה ולעׂשֹות. לדּבר לחׁשֹוב ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָראּוי

מהּמחׁשבה  לּמחׁשבה, [מהּׂשכל אּלה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשכֹות

ּדבדר ּבאֹופן הם למעׂשה] ּומּדיּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַלדּבּור

לא  ּבּדבר, והּתענּוג הרצֹון ּגֹודל מּצד ּכי ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּמילא,

ּבמעׂשה  הּדבר ׁשּיהיה עד ינּוח ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹיׁשקֹוט

ְַּבפֹועל.

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,למעלה ּבּנמׁשל הּוא ¿«∆∆∆ְְְִַַָָ

הּוא  ההמׁשכה ְְִֶֶַַָָּדכׁשׁשֹורׁש

אזי  מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה חסד רב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָמּבחינת
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ב-ג).28) (טז, פכ"ח שם פיה"מ ראה לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÏÎO‰ הוא שהמעשה eaÈ„Â¯,כפי ‰·LÁÓa «≈∆¿«∆∆∆¿«¬»»¿ƒ

ÏÎOa ÏeÏk ‰NÚn‰L זה הרי מעשה, על הוא שהדיון היות ועם ∆««¬∆»«≈∆
השכל. מעולם חלק שהוא כפי מעשה

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ËtLÓeהטעם ÔÈc LÈ ÌBÈ ÏÎaL רק (לא ¿∆«∆¿»≈ƒƒ¿»
ירד  אכן החסד האם הדבר בעצם

ויום  יום בכל אלא גשמית להשפעה

גם) ÔÈÚדנים ‰ÊÈ‡a מסויים גשמי ¿≈∆ƒ¿»
‡Ûבפרט  ,„ÒÁ‰ CLÓeÈ¿««∆∆«

ËtLÓe ÔÈc‰L∆«ƒƒ¿»
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»¿
ÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈«¿»

,ÌÈË¯t‰ התחום גם ולכאורה «¿»ƒ
נקבע כבר ההשפעה של Èkƒהמסויים

Ì‰L BÓk ‰iNÚc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬ƒ»¿∆≈
,˙eÏÈˆ‡a ÌL¯La¿»¿»«¬ƒ
,‰¯ÈˆÈÂ ‰‡È¯·a ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
,ÈÓLb ¯eivÓ ÌÈËLÙeÓ Ì‰≈¿»ƒƒƒ«¿ƒ

c LÈ ÔÎÏÂËtLÓe ÔÈ יום בכל ¿»≈≈ƒƒ¿»
הוא  הזה והדיון מחדש, ∆≈¿ÊÈ‡a‰ויום
‰ÚtL‰‰ ¯iËˆz ÔÙB‡ שאמנם ∆ƒ¿«≈««¿»»

ההחלטה  אבל עליה הוחלט כבר

כלול  שהוא כפי למעשה התייחסה

באיזה  דנים וכעת הרוחניים בעולמות

לידי  יבוא הזה השפע מסויים תחום

בפועל eiÓL‚a¿«¿ƒ˙.ביטוי
‰p‰Â (Ê28ÏBÎiL ·ekÈÚ‰ ¿ƒ≈»ƒ∆»

‰‚¯„nÓ ‰ÎLÓ‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒ«¿≈»
BlL ÔBˆ¯‰Lk ‡e‰ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»¿∆»»∆

הרוצה  האדם המסויים ca·¯של «»»
‡e‰ שנובע ‰ÏÎOרצון „vÓƒ««≈∆

מהכרה  כתוצאה ש'נולד' רצון היינו

הבנה  בעקבות הדבר ומעלת בטוב

שכלית. והתבוננות והשגה

‡e‰ ÔBˆ¯‰Lk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆»»
,‰Êa ‚eÚz BÏ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¬»∆
ÈÓˆÚ ‚eÚz LiLk Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆≈«¬«¿ƒ
מעצם  שנובע יחסי, לא מוחלט, תענוג

ÏÎO‰Ó,הנפש  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆
רצון  שיש בהרחבה בחסידות כמבואר

רצון  ויש השכל באמצעות שנוצר

אחר) או כזה לכיוון השכל את מטה (ולעתים מהשכל »¬‡ÈÊשלמעלה
ותוקפו  עצמה הנפש מתוך עצמי נפשי עניין שהוא מהתענוג נובע כשהרצון

הזה  במצב והמידות, השכל תוקף על שיעור לאין ««¿»»‰‰ÎLÓ‰עולה

‰NÚnÏ „Ú ÔBˆ¯‰Ó,רבים פערים על בדילוג קשורה שההמשכה אף ≈»»«««¬∆
ההמשכה למעשה מקום מכל האריכות, לעיל e¯È‰Óa˙,כמבואר ‡È‰ƒƒ¿ƒ

,¯·„a ˙Bˆ¯Ï BBˆ¯a ‰ÏBÚLÎc .·ekÈÚ ÈÏa של התעוררות ויש ¿ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¿¿»»
זה  בדבר עונג יש שלנפש בגלל מהנפש ‰¯ˆÔBרצון ÏÚBt ומשפיע„iÓ ≈»»ƒ«

BÏÎNa ÔÈ·iL ,ÏÎO‰ ÏÚ««≈∆∆»ƒ¿ƒ¿
,¯·ca ˙Bˆ¯Ï Èe‡¯L∆»ƒ¿«»»
„iÓ CLÓ ÏÎO‰Óe≈«≈∆ƒ¿»ƒ«
¯ea„Ï ‰·LÁn‰Óe ‰·LÁnÏ««¬»»≈««¬»»¿ƒ
ÏÎÂ .‰NÚÓÏ ¯eaÈcÓeƒƒ««¬∆¿»
˙e¯È‰Óa Ì‰ ‰l‡ ˙BÎLÓ‰«¿»≈∆≈ƒ¿ƒ

·ekÈÚ ÈÏa הפערים על דילוג תוך ¿ƒƒ
ל'עולם'. מ'עולם' ≈¿ÈLeוההבדלים

,‰Êa ÌÈÈÚ לידי באה המהירות ƒ¿»ƒ»∆
לשני  (בהקבלה עניינים בשני ביטוי

כשמדובר  עיכוב קיים שבהם העניינים

מהשכל), שנובע רצון מימוש על

- ËÈÏÁ‰Lהאחד È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆∆¿ƒ
BÈ‡ ,ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk BÏÎNa¿ƒ¿¿»»ƒ¿»≈
Èe‡¯ Ì‡ Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙BNÚÏÂ ¯a„Ï ·BLÁÏ אלא «¿¿«≈¿«¬
הדיבור  המחשה, להפעלת מיד עובר

הרצון. את לממש מנת על והמעשה

- ÏkLוהשני ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆»
] ‰l‡ ˙BÎLÓ‰ השלבים בכל «¿»≈∆

LÁnÏ·‰,לעיל שנימנו  ÏÎO‰Ó≈«≈∆««¬»»
¯eaÈcÓe ¯ea„Ï ‰·LÁn‰Ó≈««¬»»¿ƒƒƒ
C¯„·c ÔÙB‡a Ì‰ [‰NÚÓÏ««¬∆≈¿∆ƒ¿∆∆

,‡ÏÈnÓ בפעולה צורך מבלי ƒ≈»
לשלב  שלב בין מחודש ובדיון מיוחדת

‚eÚz‰Â ÔBˆ¯‰ Ï„Bb „vÓ Èkƒƒ«∆»»¿««¬
ÁeÈ ‡ÏÂ ËB˜LÈ ‡Ï ,¯·ca«»»…ƒ¿¿…»«

הבא לשלב לעבור ימהר »Ú„אלא
‰NÚÓa ¯·c‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«»»¿«¬∆

.ÏÚBÙa¿«
ÏLÓpa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«ƒ¿»
L¯BLLÎc ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿∆∆

‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ החסד ממידת לא ««¿»»
שהוא  כפי אלא דאצילות כלל בדרך

‰ÏÚÓlL „ÒÁ ·¯ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó שהספירות ובעוד ≈ƒ¿«¿¿

למעלה  הוא זו השפעה של השורש השתלשלות', מ'סדר חלק הם דאצילות

הרגיל) והרגש מהשכל שלמעלה הרצון (כמו ÎLÓ˙מ'השתלשלות' ÈÊ‡¬«ƒ¿∆∆
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎc ˙B‚¯c‰ È„ÈŒÏÚ ,‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«»«¿≈«¿»¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
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ּדכל  הּדרג ֹות עלֿידי למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָנמׁשכת

ּבלי  ּגדֹולה ּבמהירּות  ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָסדר

ּדינים 29עיּכּובים  אין זֹו ׁשּבהמׁשכה לזה ּדנֹוסף . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

למדריגה  ׁשמּמדריגה ההמׁשכֹות הּנה 29ׁשּיעּכבּו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּמילא. ּדבדר ּבאֹופן הן עצמן ההמׁשכֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגם

ּבמהירּות, היא ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹוזהּו

מּלמעלה  היא ּכהנים ּדברּכת ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹּכי

אחר  ּבמקֹום [ּכמבֹואר ׁשּבברּכת 30מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

הּתפּלה  ׁשעלֿידי ּדתפּלה, הּמעלה ּגם יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכהנים

ולכן  מהׁשּתלׁשלּות], ׁשּלמעלה חדׁש רצֹון ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָנמׁש

ּבמהירּות. היא ְְִִִַַָָההמׁשכה

ּדברּכת LÈÂח) ּבּמעלה ענין עֹוד להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִִַַַָָ

ּכהנים  ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹֹּכהנים,

ׁשׁשֹורׁש [וכּנ"ל ּביֹותר מעלה מּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהיא

ל  היא למּטה ההמׁשכה עד מהׁשּתלׁשלּות] מעלה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

ּכהנים  ּדברּכת ׁשההמׁשכה [וכּנ"ל ּביֹותר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹמּטה

ראּוים]. אינם הּדין מּדת ׁשּמּצד לאּלה ּגם ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהיא

ּבמהירּות  היא ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹוכיון

נמׁשכת  ּכׁשההׁשּפעה לכן מתעּכבת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואינּה

לבאר  יׁש ועלּֿפיֿזה ּגדֹול. ּברּבּוי היא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלמּטה

ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ּבּדרּוׁש הענינים 31המׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

היא  ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלאחרי 

ז"ל  רּבֹותינּו ּדרׁשת מביא על 32ּבמהירּות, ְְִִִֵֵַַַַָ

כּו'33הּפסּוק  ּבממֹון יברכ ,ויׁשמר ה' יברכ ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָ

הּמּזיקין, מן ויׁשמר כּו' ּבבנים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָיברכ

הּנ"ל  רז"ל ּבדרׁשת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּדלכאֹורה

ּוּבבנים, ּבממֹון (ּברכה ההמׁשכה מהי רק ְְְְְִִַַַַָָָָָָָמבֹואר

מביא  ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי הּמּזיקים), מן ְְִִִִִִֵֵַַָָּוׁשמירה

ויׁש ּבמהירּות. היא ׁשההמׁשכה לענין זֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּדרׁשה

מֹורה  ּוּבבנים ּבממֹון ּדיברכ ּבזה, הּביאּור ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלֹומר

על  הּברכה ּגם נכלל ּבממֹון ּדביברכ] ּומזֹוני חּיי דּבני הענינים ּבכל היא ׁשההׁשּפעה ההׁשּפעה, ריּבּוי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל
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ב).29) (קיב, 2 שבהערה להצ"צ סהמ"צ ואילך). ד (נה, שם פרשתנו תרכ"ט 30)לקו"ת כו' שמברך כהן כל ריב"ל ד"ה

שם. ובהנסמן ואילך, 38 ס"ע ח"י לקו"ש ואילך). שטו ס"ע תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד תברכו כה ד"ה בתחלתו). תרכ"ט (סה"מ

ד.31) ה.32)נה, פי"א, כד.33)במדב"ר ו, נשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לדרגה  מדרגה ויורדת ÌÈ·ekÈÚועוברת ÈÏa ‰ÏB„b ˙e¯È‰Óaƒ¿ƒ¿»¿ƒƒƒ

הדרגות  בין והבדלים מפערים 29‰ÎLÓ‰aLשנובעים ‰ÊÏ ÛÒBc .¿»»∆∆¿«¿»»
ÌÈÈc ÔÈ‡ BÊ החסד È¯„nÓL‚‰היפך ˙BÎLÓ‰‰ e·kÚiL ≈ƒƒ∆¿«¿««¿»∆ƒ«¿≈»

‰‚È¯„ÓÏ,29 הזה המעבר את שיחייב מחודש דיון שיהיה Ìbעד ‰p‰ ¿«¿≈»ƒ≈«
ÔÙB‡a Ô‰ ÔÓˆÚ ˙BÎLÓ‰‰««¿»«¿»≈¿∆

‡ÏÈnÓ C¯„·c שהמעבר כאילו ƒ¿∆∆ƒ≈»
ובהם  ומעשה דיבור למחשבה משכל

טבעי  מעבר הוא לשלב משלב עצמם

מאליו. ומובן

e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆
ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒ

˙e¯È‰Óa ‡È‰,עיכובים Èkוללא ƒƒ¿ƒƒ
‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók]30 «¿»¿»«≈
Ìb LÈ ÌÈ‰k ˙k¯·aL∆¿ƒ¿«…¬ƒ≈«

,‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ יש כלל בדרך כי ««¬»ƒ¿ƒ»
אחד  שמצד לתפילה ברכה בין הבדל

שביכולתו  מי של בברכה יתרון יש

שני  ומצד להתקיים חייבת והיא לברך

רק  נמשך שבברכה בתפילה יתרון יש

ואילו  הברכה. במקור שקיים מה

והמשכה  חדש רצון מעוררת התפילה

בנוסח  הן רבות תפילות ולכן חדשה,

כיוון  רצון" ≈¿»∆È„ÈŒÏÚL"יהי
L„Á ÔBˆ¯ CLÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»»»»

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL וזה ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
כוהנים  ברכת של המיוחד החידוש

תפילה  גם אלא ברכה רק לא  ],שהיא
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ ברכת ידי שעל ¿»≈««¿»»

e¯È‰Óa˙.כוהנים  ‡È‰ƒƒ¿ƒ
ÔÈÚ „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒƒ¿»

‰ÏÚnaהמיוחד k¯·c˙היתרון ««¬»¿ƒ¿«
,ÌÈ‰k המהירות לעניין בנוסף …¬ƒ

לעיל  ««¿»»∆ÎLÓ‰‰L‰המבואר
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿«¿»
L¯BLL Ï"pÎÂ] ¯˙BÈa ‰ÏÚÓ«¿»¿≈¿««∆∆
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó והעונג הרצון ≈ƒ¿«¿¿
של  הספירות מעשר שלמעלה העליון

האצילות  BÈa˙¯עולם ‰hÓ ‰hÓÏ „Ú הזה ] בעולם גשמית להשפעה «¿«»«»¿≈
‰ÎLÓ‰‰L Ï"pÎÂ] השפע Ìbוירידת ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ¿««∆««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒƒ«

‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎÂ .[ÌÈe‡¯ ÌÈ‡ ÔÈc‰ ˙cÓ „vnL ‰l‡Ï¿≈∆∆ƒ«ƒ««ƒ≈»¿ƒ¿≈»∆««¿»»
ÔÎÏ ,˙·kÚ˙Ó dÈ‡Â ˙e¯È‰Óa ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿«∆∆»≈
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰Lk¿∆««¿»»ƒ¿∆∆¿«»

ÏB„b Èea¯a ‡È‰ שורשה שה רי ƒ¿ƒ»
"למעלה  ביותר, נעלה ממקור הוא

מהשתלשלות".

CLÓ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆¿≈
וקשר  Le¯caשייכות ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿

החסידות ≈ÈËewÏ'aL∆¿ƒמאמר
'‰¯Bz31, זה מאמר דן שבו »

‰ÎLÓ‰‰L ¯‡·nL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿»≈∆««¿»»
,˙e¯È‰Óa ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿ƒ

לעיל, כמבואר עיכובים, È·Ó≈ƒ‡ללא
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ˙L¯c32ÏÚ ¿»««≈««

˜eÒt‰33,E¯ÓLÈÂ '‰ EÎ¯·È «»¿»∆¿¿ƒ¿¿∆
בעניינים  לברכות הכוונה כי שפירשו

הזה  בעולם ÔBÓÓaגשמיים EÎ¯·È¿»∆¿¿»
E¯ÓLÈÂ 'eÎ ÌÈ·a EÎ¯·È 'eÎ¿»∆¿¿»ƒ¿ƒ¿¿∆
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ¿»≈

,Ô·eÓ להביא הזקן רבנו ראה מדוע »
בגשמיות  נמשכת שהברכה זה עניין

כוהנים  שברכת לביאור בהמשך

במהירות  L¯„a˙נמשכת È¯‰¬≈ƒ¿»«
È‰Ó ˜¯ ¯‡B·Ó Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««¿»««ƒ

‰ÎLÓ‰‰ לידי באה היא במה ««¿»»
בפועל ÔBÓÓaביטוי ‰Î¯a)¿»»¿»

ÔÓ ‰¯ÈÓLe ,ÌÈ·ae¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'‰¯Bz ÈËewÏ'·e ,(ÌÈ˜Èfn‰««ƒƒ¿ƒ≈»
ÔÈÚÏ BÊ ‰L¯c ‡È·Ó≈ƒ¿»»»ƒ¿»
?.˙e¯È‰Óa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ¿ƒ
,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‰¯BÓ ÌÈ·ae ÔBÓÓa EÎ¯·Ècƒ»∆¿¿»¿»ƒ∆
,‰ÚtL‰‰ ÈeaÈ¯ ÏÚ«ƒ««¿»»
ÏÎa ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿»

ÈBÊÓe ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ וכפי »ƒ¿»ƒ¿»≈«≈¿≈
ההשפעה  כאשר שרק לעיל שנתבאר

לא  היא אזי ומצומצמת מוגבלת היא

התחומים  שלושת בכל ביטוי לידי באה
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יג 'eb oxd` dhn gxt dpde

ׁשהּדין  אף החסד, יּומׁש ענין ּבאיזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומׁשּפט

הּוא  הּכּפּורים ויֹום ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִֶַַָָָֹּומׁשּפט

ּכמֹו ּדעׂשּיה הענינים ּכי הּפרטים, לכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּבנֹוגע

ּבבריאה  ועלּֿדרֿזה ּבאצילּות, ּבׁשרׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהם

יׁש ולכן ּגׁשמי, מּצּיּור מּופׁשטים הם ְְְִִִִִִֵֵֵַָָָויצירה,

ההׁשּפעה  ּתצטּיר אֹופן ּבאיזה ּומׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּדין

ְְִַּבגׁשמּיּות.

ּבהמׁשכה p‰Â28‰ז) להיֹות ׁשּיכֹול העיּכּוב ¿ƒ≈ְְִִֶַַָָָָ

ּכׁשהרצֹון  הּוא למדרגה ְְְְִֵֵֶַַָָָָמּמדרגה

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּׂשכל. מּצד הּוא ּבּדבר ִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלֹו

ּובפרט ּכ ּבזה, ּתענּוג לֹו ׁשּיׁש לפי הּוא ׁשהרצֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

אזי  מהּׂשכל, ׁשּלמעלה עצמי ּתענּוג ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכׁשּיׁש

ּבמהירּות, היא לּמעׂשה עד מהרצֹון ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָההמׁשכה

ּבדבר, לרצֹות ּברצֹונֹו ּדכׁשעֹולה עיּכּוב. ְְְְְִִִִִֶֶָָּבלי

ּבׂשכלֹו ׁשּיבין הּׂשכל, על מּיד הרצֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּפֹועל

מּיד  נמׁש ּומהּׂשכל ּבּדבר, לרצֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראּוי

למעׂשה. ּומּדיּבּור לדּבּור ּומהּמחׁשבה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָלּמחׁשבה

עיּכּוב. ּבלי ּבמהירּות הם אּלה המׁשכֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָוכל

ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ׁשּלאחרי ּבזה, ענינים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּוׁשני

אם  ולדּון להתיעץ  צרי אינֹו הענין, ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָּכללּות

ׁשּכל  מּזֹו, ויתירה ולעׂשֹות. לדּבר לחׁשֹוב ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָראּוי

מהּמחׁשבה  לּמחׁשבה, [מהּׂשכל אּלה ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשכֹות

ּדבדר ּבאֹופן הם למעׂשה] ּומּדיּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַלדּבּור

לא  ּבּדבר, והּתענּוג הרצֹון ּגֹודל מּצד ּכי ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹמּמילא,

ּבמעׂשה  הּדבר ׁשּיהיה עד ינּוח ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹיׁשקֹוט

ְַּבפֹועל.

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,למעלה ּבּנמׁשל הּוא ¿«∆∆∆ְְְִַַָָ

הּוא  ההמׁשכה ְְִֶֶַַָָּדכׁשׁשֹורׁש

אזי  מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה חסד רב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָמּבחינת
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ב-ג).28) (טז, פכ"ח שם פיה"מ ראה לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÏÎO‰ הוא שהמעשה eaÈ„Â¯,כפי ‰·LÁÓa «≈∆¿«∆∆∆¿«¬»»¿ƒ

ÏÎOa ÏeÏk ‰NÚn‰L זה הרי מעשה, על הוא שהדיון היות ועם ∆««¬∆»«≈∆
השכל. מעולם חלק שהוא כפי מעשה

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ËtLÓeהטעם ÔÈc LÈ ÌBÈ ÏÎaL רק (לא ¿∆«∆¿»≈ƒƒ¿»
ירד  אכן החסד האם הדבר בעצם

ויום  יום בכל אלא גשמית להשפעה

גם) ÔÈÚדנים ‰ÊÈ‡a מסויים גשמי ¿≈∆ƒ¿»
‡Ûבפרט  ,„ÒÁ‰ CLÓeÈ¿««∆∆«

ËtLÓe ÔÈc‰L∆«ƒƒ¿»
ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»¿
ÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈«¿»

,ÌÈË¯t‰ התחום גם ולכאורה «¿»ƒ
נקבע כבר ההשפעה של Èkƒהמסויים

Ì‰L BÓk ‰iNÚc ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬ƒ»¿∆≈
,˙eÏÈˆ‡a ÌL¯La¿»¿»«¬ƒ
,‰¯ÈˆÈÂ ‰‡È¯·a ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
,ÈÓLb ¯eivÓ ÌÈËLÙeÓ Ì‰≈¿»ƒƒƒ«¿ƒ

c LÈ ÔÎÏÂËtLÓe ÔÈ יום בכל ¿»≈≈ƒƒ¿»
הוא  הזה והדיון מחדש, ∆≈¿ÊÈ‡a‰ויום
‰ÚtL‰‰ ¯iËˆz ÔÙB‡ שאמנם ∆ƒ¿«≈««¿»»

ההחלטה  אבל עליה הוחלט כבר

כלול  שהוא כפי למעשה התייחסה

באיזה  דנים וכעת הרוחניים בעולמות

לידי  יבוא הזה השפע מסויים תחום

בפועל eiÓL‚a¿«¿ƒ˙.ביטוי
‰p‰Â (Ê28ÏBÎiL ·ekÈÚ‰ ¿ƒ≈»ƒ∆»

‰‚¯„nÓ ‰ÎLÓ‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒ«¿≈»
BlL ÔBˆ¯‰Lk ‡e‰ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»¿∆»»∆

הרוצה  האדם המסויים ca·¯של «»»
‡e‰ שנובע ‰ÏÎOרצון „vÓƒ««≈∆

מהכרה  כתוצאה ש'נולד' רצון היינו

הבנה  בעקבות הדבר ומעלת בטוב

שכלית. והתבוננות והשגה

‡e‰ ÔBˆ¯‰Lk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆»»
,‰Êa ‚eÚz BÏ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¬»∆
ÈÓˆÚ ‚eÚz LiLk Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆≈«¬«¿ƒ
מעצם  שנובע יחסי, לא מוחלט, תענוג

ÏÎO‰Ó,הנפש  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆
רצון  שיש בהרחבה בחסידות כמבואר

רצון  ויש השכל באמצעות שנוצר

אחר) או כזה לכיוון השכל את מטה (ולעתים מהשכל »¬‡ÈÊשלמעלה
ותוקפו  עצמה הנפש מתוך עצמי נפשי עניין שהוא מהתענוג נובע כשהרצון

הזה  במצב והמידות, השכל תוקף על שיעור לאין ««¿»»‰‰ÎLÓ‰עולה

‰NÚnÏ „Ú ÔBˆ¯‰Ó,רבים פערים על בדילוג קשורה שההמשכה אף ≈»»«««¬∆
ההמשכה למעשה מקום מכל האריכות, לעיל e¯È‰Óa˙,כמבואר ‡È‰ƒƒ¿ƒ

,¯·„a ˙Bˆ¯Ï BBˆ¯a ‰ÏBÚLÎc .·ekÈÚ ÈÏa של התעוררות ויש ¿ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¿¿»»
זה  בדבר עונג יש שלנפש בגלל מהנפש ‰¯ˆÔBרצון ÏÚBt ומשפיע„iÓ ≈»»ƒ«

BÏÎNa ÔÈ·iL ,ÏÎO‰ ÏÚ««≈∆∆»ƒ¿ƒ¿
,¯·ca ˙Bˆ¯Ï Èe‡¯L∆»ƒ¿«»»
„iÓ CLÓ ÏÎO‰Óe≈«≈∆ƒ¿»ƒ«
¯ea„Ï ‰·LÁn‰Óe ‰·LÁnÏ««¬»»≈««¬»»¿ƒ
ÏÎÂ .‰NÚÓÏ ¯eaÈcÓeƒƒ««¬∆¿»
˙e¯È‰Óa Ì‰ ‰l‡ ˙BÎLÓ‰«¿»≈∆≈ƒ¿ƒ

·ekÈÚ ÈÏa הפערים על דילוג תוך ¿ƒƒ
ל'עולם'. מ'עולם' ≈¿ÈLeוההבדלים

,‰Êa ÌÈÈÚ לידי באה המהירות ƒ¿»ƒ»∆
לשני  (בהקבלה עניינים בשני ביטוי

כשמדובר  עיכוב קיים שבהם העניינים

מהשכל), שנובע רצון מימוש על

- ËÈÏÁ‰Lהאחד È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆∆¿ƒ
BÈ‡ ,ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk BÏÎNa¿ƒ¿¿»»ƒ¿»≈
Èe‡¯ Ì‡ Ôe„ÏÂ ıÚÈ˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙BNÚÏÂ ¯a„Ï ·BLÁÏ אלא «¿¿«≈¿«¬
הדיבור  המחשה, להפעלת מיד עובר

הרצון. את לממש מנת על והמעשה

- ÏkLוהשני ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆»
] ‰l‡ ˙BÎLÓ‰ השלבים בכל «¿»≈∆

LÁnÏ·‰,לעיל שנימנו  ÏÎO‰Ó≈«≈∆««¬»»
¯eaÈcÓe ¯ea„Ï ‰·LÁn‰Ó≈««¬»»¿ƒƒƒ
C¯„·c ÔÙB‡a Ì‰ [‰NÚÓÏ««¬∆≈¿∆ƒ¿∆∆

,‡ÏÈnÓ בפעולה צורך מבלי ƒ≈»
לשלב  שלב בין מחודש ובדיון מיוחדת

‚eÚz‰Â ÔBˆ¯‰ Ï„Bb „vÓ Èkƒƒ«∆»»¿««¬
ÁeÈ ‡ÏÂ ËB˜LÈ ‡Ï ,¯·ca«»»…ƒ¿¿…»«

הבא לשלב לעבור ימהר »Ú„אלא
‰NÚÓa ¯·c‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«»»¿«¬∆

.ÏÚBÙa¿«
ÏLÓpa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«ƒ¿»
L¯BLLÎc ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿∆∆

‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ החסד ממידת לא ««¿»»
שהוא  כפי אלא דאצילות כלל בדרך

‰ÏÚÓlL „ÒÁ ·¯ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
,˙eÏLÏzL‰Ó שהספירות ובעוד ≈ƒ¿«¿¿

למעלה  הוא זו השפעה של השורש השתלשלות', מ'סדר חלק הם דאצילות

הרגיל) והרגש מהשכל שלמעלה הרצון (כמו ÎLÓ˙מ'השתלשלות' ÈÊ‡¬«ƒ¿∆∆
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎc ˙B‚¯c‰ È„ÈŒÏÚ ,‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«»«¿≈«¿»¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
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ּדכל  הּדרג ֹות עלֿידי למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָנמׁשכת

ּבלי  ּגדֹולה ּבמהירּות  ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָסדר

ּדינים 29עיּכּובים  אין זֹו ׁשּבהמׁשכה לזה ּדנֹוסף . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

למדריגה  ׁשמּמדריגה ההמׁשכֹות הּנה 29ׁשּיעּכבּו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּמילא. ּדבדר ּבאֹופן הן עצמן ההמׁשכֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגם

ּבמהירּות, היא ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹוזהּו

מּלמעלה  היא ּכהנים ּדברּכת ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹּכי

אחר  ּבמקֹום [ּכמבֹואר ׁשּבברּכת 30מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

הּתפּלה  ׁשעלֿידי ּדתפּלה, הּמעלה ּגם יׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכהנים

ולכן  מהׁשּתלׁשלּות], ׁשּלמעלה חדׁש רצֹון ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָנמׁש

ּבמהירּות. היא ְְִִִַַָָההמׁשכה

ּדברּכת LÈÂח) ּבּמעלה ענין עֹוד להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִִַַַָָ

ּכהנים  ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹֹּכהנים,

ׁשׁשֹורׁש [וכּנ"ל ּביֹותר מעלה מּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהיא

ל  היא למּטה ההמׁשכה עד מהׁשּתלׁשלּות] מעלה ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

ּכהנים  ּדברּכת ׁשההמׁשכה [וכּנ"ל ּביֹותר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹמּטה

ראּוים]. אינם הּדין מּדת ׁשּמּצד לאּלה ּגם ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהיא

ּבמהירּות  היא ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹוכיון

נמׁשכת  ּכׁשההׁשּפעה לכן מתעּכבת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואינּה

לבאר  יׁש ועלּֿפיֿזה ּגדֹול. ּברּבּוי היא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלמּטה

ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ּבּדרּוׁש הענינים 31המׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

היא  ּכהנים ּדברּכת ׁשההמׁשכה ׁשּמבאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלאחרי 

ז"ל  רּבֹותינּו ּדרׁשת מביא על 32ּבמהירּות, ְְִִִֵֵַַַַָ

כּו'33הּפסּוק  ּבממֹון יברכ ,ויׁשמר ה' יברכ ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָ

הּמּזיקין, מן ויׁשמר כּו' ּבבנים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָיברכ

הּנ"ל  רז"ל ּבדרׁשת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּדלכאֹורה

ּוּבבנים, ּבממֹון (ּברכה ההמׁשכה מהי רק ְְְְְִִַַַַָָָָָָָמבֹואר

מביא  ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי הּמּזיקים), מן ְְִִִִִִֵֵַַָָּוׁשמירה

ויׁש ּבמהירּות. היא ׁשההמׁשכה לענין זֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּדרׁשה

מֹורה  ּוּבבנים ּבממֹון ּדיברכ ּבזה, הּביאּור ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלֹומר

על  הּברכה ּגם נכלל ּבממֹון ּדביברכ] ּומזֹוני חּיי דּבני הענינים ּבכל היא ׁשההׁשּפעה ההׁשּפעה, ריּבּוי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל
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לדרגה  מדרגה ויורדת ÌÈ·ekÈÚועוברת ÈÏa ‰ÏB„b ˙e¯È‰Óaƒ¿ƒ¿»¿ƒƒƒ

הדרגות  בין והבדלים מפערים 29‰ÎLÓ‰aLשנובעים ‰ÊÏ ÛÒBc .¿»»∆∆¿«¿»»
ÌÈÈc ÔÈ‡ BÊ החסד È¯„nÓL‚‰היפך ˙BÎLÓ‰‰ e·kÚiL ≈ƒƒ∆¿«¿««¿»∆ƒ«¿≈»

‰‚È¯„ÓÏ,29 הזה המעבר את שיחייב מחודש דיון שיהיה Ìbעד ‰p‰ ¿«¿≈»ƒ≈«
ÔÙB‡a Ô‰ ÔÓˆÚ ˙BÎLÓ‰‰««¿»«¿»≈¿∆

‡ÏÈnÓ C¯„·c שהמעבר כאילו ƒ¿∆∆ƒ≈»
ובהם  ומעשה דיבור למחשבה משכל

טבעי  מעבר הוא לשלב משלב עצמם

מאליו. ומובן

e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆
ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒ

˙e¯È‰Óa ‡È‰,עיכובים Èkוללא ƒƒ¿ƒƒ
‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók]30 «¿»¿»«≈
Ìb LÈ ÌÈ‰k ˙k¯·aL∆¿ƒ¿«…¬ƒ≈«

,‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ יש כלל בדרך כי ««¬»ƒ¿ƒ»
אחד  שמצד לתפילה ברכה בין הבדל

שביכולתו  מי של בברכה יתרון יש

שני  ומצד להתקיים חייבת והיא לברך

רק  נמשך שבברכה בתפילה יתרון יש

ואילו  הברכה. במקור שקיים מה

והמשכה  חדש רצון מעוררת התפילה

בנוסח  הן רבות תפילות ולכן חדשה,

כיוון  רצון" ≈¿»∆È„ÈŒÏÚL"יהי
L„Á ÔBˆ¯ CLÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»»»»

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL וזה ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
כוהנים  ברכת של המיוחד החידוש

תפילה  גם אלא ברכה רק לא  ],שהיא
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ ברכת ידי שעל ¿»≈««¿»»

e¯È‰Óa˙.כוהנים  ‡È‰ƒƒ¿ƒ
ÔÈÚ „BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒƒ¿»

‰ÏÚnaהמיוחד k¯·c˙היתרון ««¬»¿ƒ¿«
,ÌÈ‰k המהירות לעניין בנוסף …¬ƒ

לעיל  ««¿»»∆ÎLÓ‰‰L‰המבואר
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿«¿»
L¯BLL Ï"pÎÂ] ¯˙BÈa ‰ÏÚÓ«¿»¿≈¿««∆∆
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó והעונג הרצון ≈ƒ¿«¿¿
של  הספירות מעשר שלמעלה העליון

האצילות  BÈa˙¯עולם ‰hÓ ‰hÓÏ „Ú הזה ] בעולם גשמית להשפעה «¿«»«»¿≈
‰ÎLÓ‰‰L Ï"pÎÂ] השפע Ìbוירידת ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ¿««∆««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒƒ«

‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎÂ .[ÌÈe‡¯ ÌÈ‡ ÔÈc‰ ˙cÓ „vnL ‰l‡Ï¿≈∆∆ƒ«ƒ««ƒ≈»¿ƒ¿≈»∆««¿»»
ÔÎÏ ,˙·kÚ˙Ó dÈ‡Â ˙e¯È‰Óa ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿«∆∆»≈
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰Lk¿∆««¿»»ƒ¿∆∆¿«»

ÏB„b Èea¯a ‡È‰ שורשה שה רי ƒ¿ƒ»
"למעלה  ביותר, נעלה ממקור הוא

מהשתלשלות".

CLÓ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆¿≈
וקשר  Le¯caשייכות ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿

החסידות ≈ÈËewÏ'aL∆¿ƒמאמר
'‰¯Bz31, זה מאמר דן שבו »

‰ÎLÓ‰‰L ¯‡·nL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¿»≈∆««¿»»
,˙e¯È‰Óa ‡È‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿ƒ

לעיל, כמבואר עיכובים, È·Ó≈ƒ‡ללא
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ˙L¯c32ÏÚ ¿»««≈««

˜eÒt‰33,E¯ÓLÈÂ '‰ EÎ¯·È «»¿»∆¿¿ƒ¿¿∆
בעניינים  לברכות הכוונה כי שפירשו

הזה  בעולם ÔBÓÓaגשמיים EÎ¯·È¿»∆¿¿»
E¯ÓLÈÂ 'eÎ ÌÈ·a EÎ¯·È 'eÎ¿»∆¿¿»ƒ¿ƒ¿¿∆
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓƒ««ƒƒ¿ƒ¿»≈

,Ô·eÓ להביא הזקן רבנו ראה מדוע »
בגשמיות  נמשכת שהברכה זה עניין

כוהנים  שברכת לביאור בהמשך

במהירות  L¯„a˙נמשכת È¯‰¬≈ƒ¿»«
È‰Ó ˜¯ ¯‡B·Ó Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««¿»««ƒ

‰ÎLÓ‰‰ לידי באה היא במה ««¿»»
בפועל ÔBÓÓaביטוי ‰Î¯a)¿»»¿»

ÔÓ ‰¯ÈÓLe ,ÌÈ·ae¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'‰¯Bz ÈËewÏ'·e ,(ÌÈ˜Èfn‰««ƒƒ¿ƒ≈»
ÔÈÚÏ BÊ ‰L¯c ‡È·Ó≈ƒ¿»»»ƒ¿»
?.˙e¯È‰Óa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ¿ƒ
,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
‰¯BÓ ÌÈ·ae ÔBÓÓa EÎ¯·Ècƒ»∆¿¿»¿»ƒ∆
,‰ÚtL‰‰ ÈeaÈ¯ ÏÚ«ƒ««¿»»
ÏÎa ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿»

ÈBÊÓe ÈiÁ Èa„ ÌÈÈÚ‰ וכפי »ƒ¿»ƒ¿»≈«≈¿≈
ההשפעה  כאשר שרק לעיל שנתבאר

לא  היא אזי ומצומצמת מוגבלת היא

התחומים  שלושת בכל ביטוי לידי באה
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הּוא  לחּיי ׂשֹובעא, רחמנא יהיב דכי ְְְֲִִֵֵַַַָָָָחּיי,

מֹורה 34ּדיהיב  הּמּזיקין מן ויׁשמר וענין ,[ ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָ

ּביֹותר, מּטה למּטה היא ההׁשּפעה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָׁשהמׁשכת

הּמּזיקין, מן לׁשמירה ׁשּצרי למקֹום ְְֲִִִִִִִֶַַָָָאפילּו

ּכׁשההׁשּפעה  ׁשּגם אּלה, ענינים ּדׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהחּבּור

היא  הּמּזיקין) מן ויׁשמר) מּטה למּטה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָנמׁשכת

לפי  הּוא ּוּבבנים), ּבממֹון יברכ) ּגדֹול ְְְְְְִִִֶָָָָּבריּבּוי

מתעּכבת. ואינּה ּבמהירּות היא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשההמׁשכה

לפני LÈÂט) היתה ּכהנים ׁשּברּכת ּדהגם לֹומר, ¿≈ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ

מּט ּכמֹוׁשּפרח ׁשקדים, וּיגמל אהרן ה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ

ויברכם,35ׁשּכתּוב  העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

היתה  אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּופירׁש

מּכלֿמקֹום  ּבמהירּות], ּכהנים ּדברּכת ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹההמׁשכה

ּכי  ּבזה. עילּוי נתוּסף אהרן מּטה ׁשּפרח ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלאחרי

ׁשקדים  וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכיון

זה  הרי הּכהּונה, על הערעּור עלֿידי 36ּבא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

 ֿ ּבבית והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְְִֵֶַַָָָָָּדּוגמת

עליו  היה ׁשּלא  מׁשטר  יֹותר ּתֹוקף לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּדין,

החֹוׁש37ערעּור  מן האֹור ּוכיתרֹון .38 ֿ ועלּֿפי . ְְְְִִִִֶַַָ

ּבסּיּום  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָזה

ּוׁשקדים 39הּמאמר  ּולטֹוב, למּוטב ׁשקידה ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ּדזה  לֹומר, ּדיׁש טֹובים, ׁשקדים הם אהרן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַֹּדמּטה

לרּמז  הּוא למּוטב ׁשקידה ׁשּיׁש ּבּמאמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמביא

מעלת  ּגם יׁש אהרן ּדמּטה טֹובים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹׁשּבׁשקדים

לטֹוב. ּדמּוטב ְְְְִַָָָהאתהּפכא

LÈÂ אהרן ּדכהּונת ׁשהּקּיּום ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְֲִִִֶֶַַַֹ

וּיגמֹול  עלֿידי היה הערעּור ְְְְֲִִֵֵַַַָָָלאחרי

(כנ"ל  מהירּות  הּוא ׁשקדים ׁשל ׁשענינם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָׁשקדים,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התחומים  בכל הוא רב שפע כשיורד אבל ÔBÓÓaהללו, EÎ¯·È·c]¿ƒ»∆¿¿»

,ÈiÁ ÏÚ ‰Î¯a‰ Ìb ÏÏÎ הגמרא וכלשון ובריאות È‰È·חיים ÈÎ„ ƒ¿»««¿»»««≈¿ƒ»ƒ
·È‰Èc ‡e‰ ÈiÁÏ ,‡Ú·BN ‡ÓÁ¯34 הקדושֿברוךֿהו נותן כאשר א «¬»»¿»¿«≈¿»ƒ

ברכה  כוללת והפרנסה הממון שברכת הרי חיים, לאנשים זאת נותן הוא שובע,

ÔÓלחיים  E¯ÓLÈÂ ÔÈÚÂ ,[¿ƒ¿«¿ƒ¿¿∆ƒ
ÔÈ˜Èfn‰ שההשפעה מלמד הוא גם ««ƒƒ

הדבר כי בריבוי, ∆BÓ¯‰היא
‡È‰ ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«««¿»»ƒ
eÏÈÙ‡ ,¯˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿≈¬ƒ
ÔÓ ‰¯ÈÓLÏ CÈ¯vL ÌB˜ÓÏ¿»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ

,ÔÈ˜Èfn‰ המאפיינים אחד זה וגם ««ƒƒ
רחוק  מגעת שהיא בריבוי השפעה של

שבדרך  במקום גם – ובענייננו מאד,

מהמזיקים, שמירה צריך כלל

,‰l‡ ÌÈÈÚ ÈLc ¯eaÁ‰Â¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆
˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰Lk ÌbL∆«¿∆««¿»»ƒ¿∆∆

‰hÓ ‰hÓÏ ונחות רחוק למקום ¿«»«»
‡È‰ (ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓ E¯ÓLÈÂ)¿ƒ¿¿∆ƒ««ƒƒƒ
ÔBÓÓa EÎ¯·È) ÏB„b ÈeaÈ¯a¿ƒ»¿»∆¿¿»
ÈÙÏ ‡e‰ ,(ÌÈ·ae¿»ƒ¿ƒ
˙e¯È‰Óa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ¿ƒ

˙·kÚ˙Ó dÈ‡Â שני זה ומטעם ¿≈»ƒ¿«∆∆
במהירות  ההשפעה (נושא העניינים

בריבוי  הברכה ונושא עיכובים ללא

תורה' ב'לקוטי במאמר מבוארים גדול)

לזה. זה בסמיכות

פתח: שבו לנושא חוזר המאמר וכעת

קורח: מחלוקת בעת אהרן מטה פריחת

˙k¯aL Ì‚‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ë¿≈««¬«∆ƒ¿«
Á¯tL ÈÙÏ ‰˙È‰ ÌÈ‰k…¬ƒ»¿»ƒ¿≈∆»«
,ÌÈ„˜L ÏÓ‚iÂ Ô¯‰‡ ‰hÓ«≈«¬…«ƒ¿…¿≈ƒ

·e˙kL BÓk35,שמיני בפרשת ¿∆»
המשכן, ‡˙בחנוכת Ô¯‰‡ ‡OiÂ«ƒ»«¬…∆

L¯ÈÙe ,ÌÎ¯·ÈÂ ÌÚ‰ Ï‡ ÂÈ„È»»∆»»«¿»¬≈≈≈
ÌÈ‰k ˙k¯a ÌÎ¯·ÈÂ È"L«̄ƒ«¿»¬≈ƒ¿«…¬ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ Ê‡ Ì‚Â]¿«»»¿»««¿»»
,[˙e¯È‰Óa ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿ƒ
Á¯tL È¯Á‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«¬≈∆»«

Ô¯‰‡ ‰hÓ שבאותו רבה במהירות «≈«¬…
פירות  וגם פרחים הוציא ÈeÏÈÚלילה ÛqÂ˙ נוסף יתרון Êa‰ונהיה ƒ¿«≈ƒ»∆

יתרון. עוד כוהנים לברכת הוסיפה במהירות, אהרן מטה שפריחת כלומר

הוא  הדבר ÏÓ‚iÂוטעם 'B‚ Ô¯‰‡ ‰hÓ Á¯Ùc ÔÈÚ‰L ÔÂÈk Èkƒ≈»∆»ƒ¿»¿»««≈«¬…«ƒ¿…

¯eÚ¯Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡a ÌÈ„˜L ועדתו קורח ‰¯Èשל ,‰e‰k‰ ÏÚ ¿≈ƒ»«¿≈»ƒ¿««¿»¬≈
‰Ê36ÔÈcŒ˙È·a ˜ÊÁe‰Â ¯eÚ¯Ú ÂÈÏÚ ‡ˆiL ¯ËL ˙Ó‚ec על ∆¿«¿»∆»»»»ƒ¿¿¿«¿≈ƒ

השטר, ואמיתות נכונות את אישר הדין ובית עדים, BÏפי LiL זה לשטר ∆≈
ערעור  עליו יצא לכן ÂÈÏÚשקודם ‰È‰ ‡lL ¯ËLÓ ¯˙BÈ Û˜Bz∆≈ƒ¿»∆…»»»»

¯eÚ¯Ú37 האישור לאחר כי מעולם, ƒ¿
שטר  על ולערער לשוב מקום אין כבר

ÔÓזה. ¯B‡‰ ÔB¯˙ÈÎe¿ƒ¿»ƒ
CLBÁ‰38 האור של שמעלתו כשם «∆

החושך  מול אל יותר ובולטת ניכרת

על  שהערעור לאחר - בענייננו גם וכך

פריחת  ידי על התבטל, אהרן כהונת

הכהונה, ענייני שאר כל גם מטהו,

התעלו  כוהנים, ברכת ובכללם

פריחת  של והמהירות יותר. והתחזקו

נוסף  יתרון גרמה השקדים וצמיחת

כוהנים  ברכת ידי על השפע בהשפעת

במהירות.

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»

¯Ó‡n‰ ÌeiÒa39LiL ¿ƒ««¬»∆≈
·ËeÓÏ ‰„È˜L הטוב היפך ¿ƒ»¿»

ÌÈ„˜Le(לפורענות) ,·BËÏe¿¿≈ƒ
ÌÈ„˜L Ì‰ Ô¯‰‡ ‰hÓc¿«≈«¬…≈¿≈ƒ
‰Êc ,¯ÓBÏ LÈc ,ÌÈ·BËƒ¿≈«¿∆
‰„È˜L LiL ¯Ó‡na ‡È·nL∆≈ƒ««¬»∆≈¿ƒ»

·ËeÓÏהטוב Ên¯Ïלהיפך ‡e‰ ¿»¿«≈
‰hÓc ÌÈ·BË ÌÈ„˜LaL∆ƒ¿≈ƒƒ¿«≈
˙ÏÚÓ Ìb LÈ Ô¯‰‡«¬…≈««¬«

‡Ît‰˙‡‰ ההפיכה·ËeÓc »ƒ¿«¿»¿»
·BËÏ על החסידות, בתורת כמבואר ¿

והחושך  הרע שכאשר הזוהר דברי פי

חשוכא  "אתהפכא ולאור, לטוב נהפך

יותר  גדולה התעלות זו לנהורא",

בתקפו  נשאר הרע שבו מצב מאשר

"אתכפיא". לטוב, נכנע שהוא אלא

השקידה  עניין גם במאמר נזכר ולכן

להדגיש  הטוב, להיפך והמהירות

מטה  בפריחת והמהירות שהשקידה

"אתהפכא". בבחינת הייתה אהרן

Ìeiw‰L ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂוהחיזוק ‡‰¯Ôהאישור ˙e‰Îc ¿≈¿ƒ¿∆∆«ƒƒ¿««¬…
¯eÚ¯Ú‰ È¯Á‡Ï המחלוקת ÌÈ„˜L,בעקבות ÏBÓ‚iÂ È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ¿«¬≈»ƒ¿»»«¿≈«ƒ¿¿≈ƒ

‡e‰ ,(‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙e¯È‰Ó ‡e‰ ÌÈ„˜L ÏL ÌÈÚL∆ƒ¿»»∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
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ּדמּוטב  האתהּפכא ׁשּמעלת לפי הּוא א), ְְְְְֲִִִֶַַַָָָסעיף

לֹומר  ויׁש הּמהירּות. לענין ּגם ׁשּיכת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַלטֹוב

ׁשּגם  הּוא הּמהירּות ענין ּכי ּבזה, ְְִִִֵֶֶַַַַָהּביאּור

ּבריּבּוי  היא מּטה למּטה נמׁשכת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכׁשההׁשּפעה

ּתהיה  למּטה ׁשּגם ּובכדי ח). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּגדֹול

ויׁש לזה. ּכלי הּמּטה להיֹות צרי הׁשּפעה, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָריּבּוי 

והחֹותם  ׁשהּסּיּום זה על ׁשּמהּטעמים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹומר,

ׁשלֹום  ל ויׂשם הּוא ּכהנים ּכי 40ּדברּכת הּוא , ְְְְֲִִִֵַָָֹ

מּוגּבל  ּבלּתי לריּבּוי ועד ּברכה, לריּבּוי ְְְְְְְִִִִִַַָָָהּכלי

ּכה  ּדברּכת ההׁשּפעה (ּבׁשרׁשֹו)[ּדריּבּוי הּוא נים ְְְְְְֲִִִַַַָָָֹ

ההׁשּפעה  ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָריּבּוי

הּוא  מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ּכהנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַָֹּדברּכת

ּברכה  מחזיק ּכלי הּקּב"ה מצא ּדלא ְְְֲִִַַַָָָָָָָֹהּׁשלֹום,

הּׁשלֹום  אּלא לבאר 41ליׂשראל יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּמהירּות  לענין האתהּפכא ּדמעלת ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָהּׁשּיכּות

ּדזה  הּוא, הּמהירּות ענין אמיּתית ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַּדׁשקדים,

רק  לא הּוא ּבריּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ְְְִִֶַַַַַָָָֹׁשּגם

מתעּכבת  אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני

הּׁשלֹום  עלֿידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא

הּמּוטב  ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ענין ואמיּתית ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשּבֹו,

לטֹוב. ְְֶַנהּפ

˙ÈÏÎzÂ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ¿«¿ƒְְֵֵֶֶַַָָ

מׁשיח  ּבביאת יהיה לאֹוהב) ְְְְְִִִֵֶֶַַַנהּפ

ּבריּבּוי  ׁשלֹום יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְִִִֵֶֶַָָָָצדקנּו

ּבריּבּוי  ּכמֹו42ּוברכה מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי , ְְְְְִִִִָָָ

מדידֹות 43ׁשּכתּוב  ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ְְַָוהגּבלֹות.
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כו.40) ו, עוקצין.41)נשא מס' בסופו.42)סוף עה"פ.43)אסת"ר פרש"י וראה ח. ב, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÏÚnL ÈÙÏ של המיוחדת ËeÓc·המעלה ‡Ît‰˙‡‰ של ההפיכה ¿ƒ∆«¬«»ƒ¿«¿»¿»

הטוב  ‰e¯È‰n˙היפך ÔÈÚÏ Ìb ˙ÎiL ·BËÏ.ומבאר שהולך כפי ¿«∆∆«¿ƒ¿««¿ƒ
,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ הפיכת של והשייכות הקשר במשמעות ¿≈««≈»∆

המהירות עם לטוב הטוב ÌbLהיפך ‡e‰ ˙e¯È‰n‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿ƒ∆«
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰Lk¿∆««¿»»ƒ¿∆∆¿«»
ÏB„b ÈeaÈ¯a ‡È‰ ‰hÓ«»ƒ¿ƒ»

Á ÛÈÚÒ Ï"pk) כי נתבאר שם ««¿ƒ
היא  במהירות היא ההשפעה כאשר

נעלה  משורש מגיעה וגם יותר גדולה

ביותר  נחות למקום עד ).ביותר
‰È‰z ‰hÓÏ ÌbL È„Î·eƒ¿≈∆«¿«»ƒ¿∆

,‰ÚtL‰ ÈeaÈ¯ מבואר שהרי ƒ«¿»»
השפע  שלפעמים בהרחבה לעיל

למטה, מגיע לא מלמעלה שבא הגדול

השפע  של ירידה תהיה שכן וכדי

ביותר, נחותים למקומות עד למטה,

‰ÊÏ ÈÏk ‰hn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««»¿ƒ¿∆
את  לקלוט ומסוגל ראוי 'כלי' שיהיה

ונעלה. גדול שפע אותו

ÌÈÓÚh‰nL ,¯ÓBÏ LÈÂ אחד ¿≈«∆≈«¿»ƒ
Ìeiq‰Lהטעמים  ‰Ê ÏÚ«∆∆«ƒ

‡e‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c Ì˙BÁ‰Â¿«»¿ƒ¿«…¬ƒ
ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ40Èk ‡e‰ , ¿»≈¿»ƒ

„ÚÂ ,‰Î¯a ÈeaÈ¯Ï ÈÏk‰«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«
Ïa‚eÓ ÈzÏa ÈeaÈ¯Ï ברכה ¿ƒƒ¿ƒ¿»

גבול ללא השפעה ÈeaÈ¯c]¿ƒשמביאה
‡e‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒ
,Ïa‚eÓ ÈzÏa ÈeaÈ¯ (BL¯La)¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»
היא  למטה ההמשכה תמיד שלא אלא

והמקור  השורש מצד אבל גבול, בלי

ללא  בריבוי ברכה היא כוהנים ברכת

L¯BLLגבול  Ï"pÎÂ¿««∆∆
‡e‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולכן ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
עיכוב  וללא במהירות באה ],ים היא

כך  כל נעלית לברכה ‰e‡והכלי
‰"aw‰ ‡ˆÓ ‡Ïc ,ÌBÏM‰«»¿…»»«»»

ÌBÏM‰ ‡l‡ Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯a ˜ÈÊÁÓ ÈÏk41 הסיום ולכן ¿ƒ«¬ƒ¿»»¿ƒ¿»≈∆»«»
השלום. על ברכה הוא כוהנים ברכת של וה"חותם"

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ את ביאור ÏÚÓc˙בתוספת ˙eÎiM‰ ¿«ƒ∆≈¿»≈««»¿«¬«
‡Ît‰˙‡‰ לאור וחושך לטוב הטוב היפך שבהפיכת המיוחד היתרון »ƒ¿«¿»

,‡e‰ ˙e¯È‰n‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ Èk ,ÌÈ„˜Lc ˙e¯È‰n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿ƒƒ¿≈ƒƒ¬ƒƒƒ¿««¿ƒ
ÈtÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÈeaÈ¯a ‡È‰ ‰ÚtL‰‰ ‰hÓÏ ÌbL ‰Êc¿∆∆«¿«»««¿»»ƒ¿ƒ…«ƒ¿≈
dÈ‡ ‰ÏÚÓlnL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆ƒ¿«¿»≈»

˙·kÚ˙Ó הסיבה כל כן ואם ƒ¿«∆∆
אופן  שזהו בגלל היא בריבוי להשפעה

העניין  אם אבל מלמעלה שלה הירידה

היתרון  אזי ה"אתהפכא" במעלת קשור

שהם  כפי הדברים מצד רק לא הוא

hn‰L‰למעלה  Ìb ‡l‡ עצמו ∆»«∆««»
ÌBÏM‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆«¿≈«»
ÌBÏM‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡Â ,BaL∆«¬ƒƒƒ¿««»
Ct‰ ·Ëen‰ ÌbLk ‡e‰¿∆««»∆¿«

·BËÏ בברכת השלום שנושא כך ¿
עצמו  המטה שבגללו זה הוא כוהנים

ובלי  בריבוי הברכה לקבלת לכלי הופך

הוא  אותה שהמקבל והשפעה גבול,

השפעה  היא אותה, לקלוט ראוי כלי

שיעור. לאין ועמוקה גדולה

‰Ê ÌBÏLc ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎzÂ¿«¿ƒ«¿≈¿»∆
"אתהפכא" של »∆(ÌbLבאופן

·‰B‡Ï Ct‰ ·ÈB‡‰ שהיא »≈∆¿«¿≈
שבו  מצב מאשר בהרבה גבוהה דרגה

ברירה  בלית נכנע È‰È‰האויב (ƒ¿∆
·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
ÌBÏL ‰È‰È Ê‡L ,LnÓ«»∆»ƒ¿∆»

ÈeaÈ¯a ‰Î¯·e ÈeaÈ¯a42, ¿ƒ¿»»¿ƒ
יהיה  עצמו ÈzÏaוהריבוי ÈeaÈƒ̄ƒ¿ƒ

·e˙kL BÓk ,Ïa‚eÓ43 בין ¿»¿∆»
הגאולה  Lz·יעודי ˙BÊ¯t¿»≈≈

˙B„È„Ó ÈÏa ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ
˙BÏa‚‰Â אומר הכתוב פשוטו לפי ¿«¿»

תהיה  לא ירושלים לבוא שלעתיד

צורך  יהיה לא כי חומות מוקפת

ולפי  עליה, להגן כדי בחומות

היא  הפסוק כוונת הפנימית המשמעות

'חומות'שלעתיד  בלי גבול, ללא יהיה מלמעלה שיבוא האלוקי השפע לבוא
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טו 'eb oxd` dhn gxt dpde

הּוא  לחּיי ׂשֹובעא, רחמנא יהיב דכי ְְְֲִִֵֵַַַָָָָחּיי,

מֹורה 34ּדיהיב  הּמּזיקין מן ויׁשמר וענין ,[ ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָ

ּביֹותר, מּטה למּטה היא ההׁשּפעה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָׁשהמׁשכת

הּמּזיקין, מן לׁשמירה ׁשּצרי למקֹום ְְֲִִִִִִִֶַַָָָאפילּו

ּכׁשההׁשּפעה  ׁשּגם אּלה, ענינים ּדׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהחּבּור

היא  הּמּזיקין) מן ויׁשמר) מּטה למּטה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָנמׁשכת

לפי  הּוא ּוּבבנים), ּבממֹון יברכ) ּגדֹול ְְְְְְִִִֶָָָָּבריּבּוי

מתעּכבת. ואינּה ּבמהירּות היא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשההמׁשכה

לפני LÈÂט) היתה ּכהנים ׁשּברּכת ּדהגם לֹומר, ¿≈ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹ

מּט ּכמֹוׁשּפרח ׁשקדים, וּיגמל אהרן ה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹ

ויברכם,35ׁשּכתּוב  העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

היתה  אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּופירׁש

מּכלֿמקֹום  ּבמהירּות], ּכהנים ּדברּכת ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹההמׁשכה

ּכי  ּבזה. עילּוי נתוּסף אהרן מּטה ׁשּפרח ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלאחרי

ׁשקדים  וּיגמל גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכיון

זה  הרי הּכהּונה, על הערעּור עלֿידי 36ּבא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

 ֿ ּבבית והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְְִֵֶַַָָָָָּדּוגמת

עליו  היה ׁשּלא  מׁשטר  יֹותר ּתֹוקף לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּדין,

החֹוׁש37ערעּור  מן האֹור ּוכיתרֹון .38 ֿ ועלּֿפי . ְְְְִִִִֶַַָ

ּבסּיּום  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָזה

ּוׁשקדים 39הּמאמר  ּולטֹוב, למּוטב ׁשקידה ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ּדזה  לֹומר, ּדיׁש טֹובים, ׁשקדים הם אהרן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַֹּדמּטה

לרּמז  הּוא למּוטב ׁשקידה ׁשּיׁש ּבּמאמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמביא

מעלת  ּגם יׁש אהרן ּדמּטה טֹובים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹׁשּבׁשקדים

לטֹוב. ּדמּוטב ְְְְִַָָָהאתהּפכא

LÈÂ אהרן ּדכהּונת ׁשהּקּיּום ּדזה להֹוסיף, ¿≈ְְְֲִִִֶֶַַַֹ

וּיגמֹול  עלֿידי היה הערעּור ְְְְֲִִֵֵַַַָָָלאחרי

(כנ"ל  מהירּות  הּוא ׁשקדים ׁשל ׁשענינם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָׁשקדים,
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ב.34) ח, כב.35)תענית ט, (בענין 36)שמיני 159 ע' ה'תש"א השיחות ספר וראה ח. יח, פרשתנו עה"פ פרש"י ראה

כסלו). די"ט רסמ"ו.37)הגאולה חו"מ טושו"ע יג.38)ראה ב, קהלת – הכתוב לשון ב.39)ע"פ נו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התחומים  בכל הוא רב שפע כשיורד אבל ÔBÓÓaהללו, EÎ¯·È·c]¿ƒ»∆¿¿»

,ÈiÁ ÏÚ ‰Î¯a‰ Ìb ÏÏÎ הגמרא וכלשון ובריאות È‰È·חיים ÈÎ„ ƒ¿»««¿»»««≈¿ƒ»ƒ
·È‰Èc ‡e‰ ÈiÁÏ ,‡Ú·BN ‡ÓÁ¯34 הקדושֿברוךֿהו נותן כאשר א «¬»»¿»¿«≈¿»ƒ

ברכה  כוללת והפרנסה הממון שברכת הרי חיים, לאנשים זאת נותן הוא שובע,

ÔÓלחיים  E¯ÓLÈÂ ÔÈÚÂ ,[¿ƒ¿«¿ƒ¿¿∆ƒ
ÔÈ˜Èfn‰ שההשפעה מלמד הוא גם ««ƒƒ

הדבר כי בריבוי, ∆BÓ¯‰היא
‡È‰ ‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«««¿»»ƒ
eÏÈÙ‡ ,¯˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿≈¬ƒ
ÔÓ ‰¯ÈÓLÏ CÈ¯vL ÌB˜ÓÏ¿»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ

,ÔÈ˜Èfn‰ המאפיינים אחד זה וגם ««ƒƒ
רחוק  מגעת שהיא בריבוי השפעה של

שבדרך  במקום גם – ובענייננו מאד,

מהמזיקים, שמירה צריך כלל

,‰l‡ ÌÈÈÚ ÈLc ¯eaÁ‰Â¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆
˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰Lk ÌbL∆«¿∆««¿»»ƒ¿∆∆

‰hÓ ‰hÓÏ ונחות רחוק למקום ¿«»«»
‡È‰ (ÔÈ˜Èfn‰ ÔÓ E¯ÓLÈÂ)¿ƒ¿¿∆ƒ««ƒƒƒ
ÔBÓÓa EÎ¯·È) ÏB„b ÈeaÈ¯a¿ƒ»¿»∆¿¿»
ÈÙÏ ‡e‰ ,(ÌÈ·ae¿»ƒ¿ƒ
˙e¯È‰Óa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ¿ƒ

˙·kÚ˙Ó dÈ‡Â שני זה ומטעם ¿≈»ƒ¿«∆∆
במהירות  ההשפעה (נושא העניינים

בריבוי  הברכה ונושא עיכובים ללא

תורה' ב'לקוטי במאמר מבוארים גדול)

לזה. זה בסמיכות

פתח: שבו לנושא חוזר המאמר וכעת

קורח: מחלוקת בעת אהרן מטה פריחת

˙k¯aL Ì‚‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ë¿≈««¬«∆ƒ¿«
Á¯tL ÈÙÏ ‰˙È‰ ÌÈ‰k…¬ƒ»¿»ƒ¿≈∆»«
,ÌÈ„˜L ÏÓ‚iÂ Ô¯‰‡ ‰hÓ«≈«¬…«ƒ¿…¿≈ƒ

·e˙kL BÓk35,שמיני בפרשת ¿∆»
המשכן, ‡˙בחנוכת Ô¯‰‡ ‡OiÂ«ƒ»«¬…∆

L¯ÈÙe ,ÌÎ¯·ÈÂ ÌÚ‰ Ï‡ ÂÈ„È»»∆»»«¿»¬≈≈≈
ÌÈ‰k ˙k¯a ÌÎ¯·ÈÂ È"L«̄ƒ«¿»¬≈ƒ¿«…¬ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ‰˙È‰ Ê‡ Ì‚Â]¿«»»¿»««¿»»
,[˙e¯È‰Óa ÌÈ‰k ˙k¯·c¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿ƒ
Á¯tL È¯Á‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«¬≈∆»«

Ô¯‰‡ ‰hÓ שבאותו רבה במהירות «≈«¬…
פירות  וגם פרחים הוציא ÈeÏÈÚלילה ÛqÂ˙ נוסף יתרון Êa‰ונהיה ƒ¿«≈ƒ»∆

יתרון. עוד כוהנים לברכת הוסיפה במהירות, אהרן מטה שפריחת כלומר

הוא  הדבר ÏÓ‚iÂוטעם 'B‚ Ô¯‰‡ ‰hÓ Á¯Ùc ÔÈÚ‰L ÔÂÈk Èkƒ≈»∆»ƒ¿»¿»««≈«¬…«ƒ¿…

¯eÚ¯Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡a ÌÈ„˜L ועדתו קורח ‰¯Èשל ,‰e‰k‰ ÏÚ ¿≈ƒ»«¿≈»ƒ¿««¿»¬≈
‰Ê36ÔÈcŒ˙È·a ˜ÊÁe‰Â ¯eÚ¯Ú ÂÈÏÚ ‡ˆiL ¯ËL ˙Ó‚ec על ∆¿«¿»∆»»»»ƒ¿¿¿«¿≈ƒ

השטר, ואמיתות נכונות את אישר הדין ובית עדים, BÏפי LiL זה לשטר ∆≈
ערעור  עליו יצא לכן ÂÈÏÚשקודם ‰È‰ ‡lL ¯ËLÓ ¯˙BÈ Û˜Bz∆≈ƒ¿»∆…»»»»

¯eÚ¯Ú37 האישור לאחר כי מעולם, ƒ¿
שטר  על ולערער לשוב מקום אין כבר

ÔÓזה. ¯B‡‰ ÔB¯˙ÈÎe¿ƒ¿»ƒ
CLBÁ‰38 האור של שמעלתו כשם «∆

החושך  מול אל יותר ובולטת ניכרת

על  שהערעור לאחר - בענייננו גם וכך

פריחת  ידי על התבטל, אהרן כהונת

הכהונה, ענייני שאר כל גם מטהו,

התעלו  כוהנים, ברכת ובכללם

פריחת  של והמהירות יותר. והתחזקו

נוסף  יתרון גרמה השקדים וצמיחת

כוהנים  ברכת ידי על השפע בהשפעת

במהירות.

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»

¯Ó‡n‰ ÌeiÒa39LiL ¿ƒ««¬»∆≈
·ËeÓÏ ‰„È˜L הטוב היפך ¿ƒ»¿»

ÌÈ„˜Le(לפורענות) ,·BËÏe¿¿≈ƒ
ÌÈ„˜L Ì‰ Ô¯‰‡ ‰hÓc¿«≈«¬…≈¿≈ƒ
‰Êc ,¯ÓBÏ LÈc ,ÌÈ·BËƒ¿≈«¿∆
‰„È˜L LiL ¯Ó‡na ‡È·nL∆≈ƒ««¬»∆≈¿ƒ»

·ËeÓÏהטוב Ên¯Ïלהיפך ‡e‰ ¿»¿«≈
‰hÓc ÌÈ·BË ÌÈ„˜LaL∆ƒ¿≈ƒƒ¿«≈
˙ÏÚÓ Ìb LÈ Ô¯‰‡«¬…≈««¬«

‡Ît‰˙‡‰ ההפיכה·ËeÓc »ƒ¿«¿»¿»
·BËÏ על החסידות, בתורת כמבואר ¿

והחושך  הרע שכאשר הזוהר דברי פי

חשוכא  "אתהפכא ולאור, לטוב נהפך

יותר  גדולה התעלות זו לנהורא",

בתקפו  נשאר הרע שבו מצב מאשר

"אתכפיא". לטוב, נכנע שהוא אלא

השקידה  עניין גם במאמר נזכר ולכן

להדגיש  הטוב, להיפך והמהירות

מטה  בפריחת והמהירות שהשקידה

"אתהפכא". בבחינת הייתה אהרן

Ìeiw‰L ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂוהחיזוק ‡‰¯Ôהאישור ˙e‰Îc ¿≈¿ƒ¿∆∆«ƒƒ¿««¬…
¯eÚ¯Ú‰ È¯Á‡Ï המחלוקת ÌÈ„˜L,בעקבות ÏBÓ‚iÂ È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ¿«¬≈»ƒ¿»»«¿≈«ƒ¿¿≈ƒ

‡e‰ ,(‡ ÛÈÚÒ Ï"Î) ˙e¯È‰Ó ‡e‰ ÌÈ„˜L ÏL ÌÈÚL∆ƒ¿»»∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
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b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay

ּדמּוטב  האתהּפכא ׁשּמעלת לפי הּוא א), ְְְְְֲִִִֶַַַָָָסעיף

לֹומר  ויׁש הּמהירּות. לענין ּגם ׁשּיכת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַלטֹוב

ׁשּגם  הּוא הּמהירּות ענין ּכי ּבזה, ְְִִִֵֶֶַַַַָהּביאּור

ּבריּבּוי  היא מּטה למּטה נמׁשכת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכׁשההׁשּפעה

ּתהיה  למּטה ׁשּגם ּובכדי ח). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּגדֹול

ויׁש לזה. ּכלי הּמּטה להיֹות צרי הׁשּפעה, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָריּבּוי 

והחֹותם  ׁשהּסּיּום זה על ׁשּמהּטעמים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹומר,

ׁשלֹום  ל ויׂשם הּוא ּכהנים ּכי 40ּדברּכת הּוא , ְְְְֲִִִֵַָָֹ

מּוגּבל  ּבלּתי לריּבּוי ועד ּברכה, לריּבּוי ְְְְְְְִִִִִַַָָָהּכלי

ּכה  ּדברּכת ההׁשּפעה (ּבׁשרׁשֹו)[ּדריּבּוי הּוא נים ְְְְְְֲִִִַַַָָָֹ

ההׁשּפעה  ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָריּבּוי

הּוא  מהׁשּתלׁשלּות], למעלה הּוא ּכהנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַָֹּדברּכת

ּברכה  מחזיק ּכלי הּקּב"ה מצא ּדלא ְְְֲִִַַַָָָָָָָֹהּׁשלֹום,

הּׁשלֹום  אּלא לבאר 41ליׂשראל יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּמהירּות  לענין האתהּפכא ּדמעלת ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָהּׁשּיכּות

ּדזה  הּוא, הּמהירּות ענין אמיּתית ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַּדׁשקדים,

רק  לא הּוא ּבריּבּוי היא ההׁשּפעה למּטה ְְְִִֶַַַַַָָָֹׁשּגם

מתעּכבת  אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני

הּׁשלֹום  עלֿידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא

הּמּוטב  ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ענין ואמיּתית ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשּבֹו,

לטֹוב. ְְֶַנהּפ

˙ÈÏÎzÂ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ¿«¿ƒְְֵֵֶֶַַָָ

מׁשיח  ּבביאת יהיה לאֹוהב) ְְְְְִִִֵֶֶַַַנהּפ

ּבריּבּוי  ׁשלֹום יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְִִִֵֶֶַָָָָצדקנּו

ּבריּבּוי  ּכמֹו42ּוברכה מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי , ְְְְְִִִִָָָ

מדידֹות 43ׁשּכתּוב  ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ְְַָוהגּבלֹות.
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כו.40) ו, עוקצין.41)נשא מס' בסופו.42)סוף עה"פ.43)אסת"ר פרש"י וראה ח. ב, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÏÚnL ÈÙÏ של המיוחדת ËeÓc·המעלה ‡Ît‰˙‡‰ של ההפיכה ¿ƒ∆«¬«»ƒ¿«¿»¿»

הטוב  ‰e¯È‰n˙היפך ÔÈÚÏ Ìb ˙ÎiL ·BËÏ.ומבאר שהולך כפי ¿«∆∆«¿ƒ¿««¿ƒ
,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ הפיכת של והשייכות הקשר במשמעות ¿≈««≈»∆

המהירות עם לטוב הטוב ÌbLהיפך ‡e‰ ˙e¯È‰n‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿ƒ∆«
‰hÓÏ ˙ÎLÓ ‰ÚtL‰‰Lk¿∆««¿»»ƒ¿∆∆¿«»
ÏB„b ÈeaÈ¯a ‡È‰ ‰hÓ«»ƒ¿ƒ»

Á ÛÈÚÒ Ï"pk) כי נתבאר שם ««¿ƒ
היא  במהירות היא ההשפעה כאשר

נעלה  משורש מגיעה וגם יותר גדולה

ביותר  נחות למקום עד ).ביותר
‰È‰z ‰hÓÏ ÌbL È„Î·eƒ¿≈∆«¿«»ƒ¿∆

,‰ÚtL‰ ÈeaÈ¯ מבואר שהרי ƒ«¿»»
השפע  שלפעמים בהרחבה לעיל

למטה, מגיע לא מלמעלה שבא הגדול

השפע  של ירידה תהיה שכן וכדי

ביותר, נחותים למקומות עד למטה,

‰ÊÏ ÈÏk ‰hn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««»¿ƒ¿∆
את  לקלוט ומסוגל ראוי 'כלי' שיהיה

ונעלה. גדול שפע אותו

ÌÈÓÚh‰nL ,¯ÓBÏ LÈÂ אחד ¿≈«∆≈«¿»ƒ
Ìeiq‰Lהטעמים  ‰Ê ÏÚ«∆∆«ƒ

‡e‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c Ì˙BÁ‰Â¿«»¿ƒ¿«…¬ƒ
ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ40Èk ‡e‰ , ¿»≈¿»ƒ

„ÚÂ ,‰Î¯a ÈeaÈ¯Ï ÈÏk‰«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«
Ïa‚eÓ ÈzÏa ÈeaÈ¯Ï ברכה ¿ƒƒ¿ƒ¿»

גבול ללא השפעה ÈeaÈ¯c]¿ƒשמביאה
‡e‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒ
,Ïa‚eÓ ÈzÏa ÈeaÈ¯ (BL¯La)¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»
היא  למטה ההמשכה תמיד שלא אלא

והמקור  השורש מצד אבל גבול, בלי

ללא  בריבוי ברכה היא כוהנים ברכת

L¯BLLגבול  Ï"pÎÂ¿««∆∆
‡e‰ ÌÈ‰k ˙k¯·c ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒ¿«…¬ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולכן ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
עיכוב  וללא במהירות באה ],ים היא

כך  כל נעלית לברכה ‰e‡והכלי
‰"aw‰ ‡ˆÓ ‡Ïc ,ÌBÏM‰«»¿…»»«»»

ÌBÏM‰ ‡l‡ Ï‡¯NÈÏ ‰Î¯a ˜ÈÊÁÓ ÈÏk41 הסיום ולכן ¿ƒ«¬ƒ¿»»¿ƒ¿»≈∆»«»
השלום. על ברכה הוא כוהנים ברכת של וה"חותם"

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ את ביאור ÏÚÓc˙בתוספת ˙eÎiM‰ ¿«ƒ∆≈¿»≈««»¿«¬«
‡Ît‰˙‡‰ לאור וחושך לטוב הטוב היפך שבהפיכת המיוחד היתרון »ƒ¿«¿»

,‡e‰ ˙e¯È‰n‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ Èk ,ÌÈ„˜Lc ˙e¯È‰n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿ƒƒ¿≈ƒƒ¬ƒƒƒ¿««¿ƒ
ÈtÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÈeaÈ¯a ‡È‰ ‰ÚtL‰‰ ‰hÓÏ ÌbL ‰Êc¿∆∆«¿«»««¿»»ƒ¿ƒ…«ƒ¿≈
dÈ‡ ‰ÏÚÓlnL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆ƒ¿«¿»≈»

˙·kÚ˙Ó הסיבה כל כן ואם ƒ¿«∆∆
אופן  שזהו בגלל היא בריבוי להשפעה

העניין  אם אבל מלמעלה שלה הירידה

היתרון  אזי ה"אתהפכא" במעלת קשור

שהם  כפי הדברים מצד רק לא הוא

hn‰L‰למעלה  Ìb ‡l‡ עצמו ∆»«∆««»
ÌBÏM‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆«¿≈«»
ÌBÏM‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡Â ,BaL∆«¬ƒƒƒ¿««»
Ct‰ ·Ëen‰ ÌbLk ‡e‰¿∆««»∆¿«

·BËÏ בברכת השלום שנושא כך ¿
עצמו  המטה שבגללו זה הוא כוהנים

ובלי  בריבוי הברכה לקבלת לכלי הופך

הוא  אותה שהמקבל והשפעה גבול,

השפעה  היא אותה, לקלוט ראוי כלי

שיעור. לאין ועמוקה גדולה

‰Ê ÌBÏLc ˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎzÂ¿«¿ƒ«¿≈¿»∆
"אתהפכא" של »∆(ÌbLבאופן

·‰B‡Ï Ct‰ ·ÈB‡‰ שהיא »≈∆¿«¿≈
שבו  מצב מאשר בהרבה גבוהה דרגה

ברירה  בלית נכנע È‰È‰האויב (ƒ¿∆
·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
ÌBÏL ‰È‰È Ê‡L ,LnÓ«»∆»ƒ¿∆»

ÈeaÈ¯a ‰Î¯·e ÈeaÈ¯a42, ¿ƒ¿»»¿ƒ
יהיה  עצמו ÈzÏaוהריבוי ÈeaÈƒ̄ƒ¿ƒ

·e˙kL BÓk ,Ïa‚eÓ43 בין ¿»¿∆»
הגאולה  Lz·יעודי ˙BÊ¯t¿»≈≈

˙B„È„Ó ÈÏa ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ
˙BÏa‚‰Â אומר הכתוב פשוטו לפי ¿«¿»

תהיה  לא ירושלים לבוא שלעתיד

צורך  יהיה לא כי חומות מוקפת

ולפי  עליה, להגן כדי בחומות

היא  הפסוק כוונת הפנימית המשמעות

'חומות'שלעתיד  בלי גבול, ללא יהיה מלמעלה שיבוא האלוקי השפע לבוא

ומגבילות. מעצור שמשמשות
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מוגה  בלתי

פגישה ‡. לקשר לראש לכל משתדלים גדול, במספר בהיותם ובפרט יחדיו, נפגשים יהודים כאשר
של  ההוראה פתגם וכידוע זו, למסיבה בשייכות הוראה ממנה וללמוד השבוע, פרשת עם - התורה עם זו

הזקן  בתורה 1רבינו הפרשה עם היינו הזמן" ש"עם הכוונה שנתפרשה וכפי הזמן, עם לחיות צריך שיהודי ,
זמן. באותו וקוראים שלומדים

ומהוה  ישראל ובנות לנשי שייכות לו שיש ענין למצוא קשה לא - חוקת פרשת השבוע, בפרשת
עבורן: הוראה

בפירוש  שנתפרש כפי - בפרשה מסופר הנביאה: למרים בקשר הוא בפרשה העיקריים הסיפורים אחד
במדבר  לבנ"י שהיתה שהבאר הוכיח, במדבר, בנ"י שהיו השנים ארבעים בסוף שאירע שמאורע - רש"י 

מרים". של "בזכותה היתה שנה ארבעים במשך

בו  שיהי' אפשרות היתה לא הטבע שבדרך "מדבר", פראי, במקום בנ"י הלכו שנה ארבעים במשך
להם  שסיפקה במדבר, מסעיהם בכל בנ"י עם מהלכת היתה מים" ש"באר אלא גשמים. לא ובודאי מים,

חז"ל  במדרשי כמסופר מיוחדות, סגולות בעלי היו הבאר שמי אלא עוד ולא הדרוש. ככל שהמים 2מים
בהם. רוחצים או אותם שותים שהיו אלו כל אצל לטובה ופעלו מרפאים היו

לעדה" מים הי' "לא מרים מיתת שלאחרי הבאר 3וכיון להם הי' שנה מ' שכל "מכאן רש"י: מפרש -
mixn zekfa."

השכר ·. בין שהשייכות באופן "זכות" של ענין לומר שייך לא - בכלל ובתורה בנ"י, אצל בקדושה,
מקרה. בדרך היא השכר בא שבגללה לעבודה

העיקרי  הענין הי' מה מזה ללמוד יש המים, באר לבנ"י הי' מרים" של) (צדקותה ש"בזכות וכיון
לבנ"י  שהיו הרועים שלשת שבין מצינו שלכן - ישראל עם בהנהגת ובעבודתה מרים, של בצדקותה

ואהרן) משה אחי' עם (יחד מרים נמנית עבודתה 4במדבר התבטאה במה בבירור מצינו שלא כיון ;
המים. באר לבנ"י הי' מרים שבזכות מהעובדה זאת ולהבין ללמוד יש - בנ"י בהנהגת מרים של המיוחדת

ובכן:

וחלקי  אברי כל אל המרכזי ממקומו המזון את להוליך הוא - ושתי' אכילה למזון, ביחס - המים ענין
.5הגוף 

לעשותו  יש - לעירוב בנוגע בתורה: בהלכה זה ענין גם משתקף - העולם שבטבע הענינים וככל
במים  מערבין אין אבל מזון, של הו"ע שעיקרו הגוף,6מדבר את לזון (לא הוא המים ענין שעיקר לפי ,

לו. הזקוק בגוף חלק לכל המזון את להוליך אלא)

ענינים  מהאדם להסיר היינו, הטבילה, הו"ע - בתורה פעמים ריבוי שנזכר - במים עיקרי ענין ועוד
הגוף. חלקי עם במגע לבוא או להידבק יכולים שונות שמסיבות בלתיֿטהורים 
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רשימת )* נמצאת חב"ד חסידי אגודת שבספריית לציין יש
) בהגהתה התחיל שליט"א אדמו"ר שכ"ק ).המו"ל ההנחה

חשון).1) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.2) ס"כ. סרצ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.3) כ, פרשתנו

סע"א.4) ט, תענית
בתו"א 5) (הובא רפ"ג עירובין להרמב"ם פיהמ"ש ראה

ג). עח, משפטים
ס"ה.6) סשפ"ו או"ח ואדה"ז טושו"ע שם. עירובין

e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg 't '` mei zgiy

המים: בענין הי' מרים של עבודתה שעיקר מובן, מרים, של בזכותה הי' המים שבאר וכיון

את א) "בהעלותך כמו במשכן, עבודתו ע"י ופעל התפלל ואהרן לימד, שמשה הענינים לכל בנוגע
ובזמן 7הנרות" במקום הן שנמצא, היכן ביותר, להפשוט עד מישראל, אחד לכל יגיע שזה לפעול צריך -

ע"י  (ובעיקר ואהרן משה ע"י שהוכן שה"מזון" - מרים של העיקרי תפקידה הי' וזה והשגה. בהבנה והן
וגדול. קטן מישראל, אחד כל של מחייו חלק וייעשה ומתקבל מובן שיהי' באופן יומשך משה),

קדוש"ב) "גוי שנקרא לעם שייך עצמו מצד הוא 8יהודי הרי שנמצא זמן או מקום שבאיזה כך, ,
הפכיים, דברים גם אלא וטובים, קדושים דברים רק לא בו שיש בעולם וחי שנמצא כיון אבל קדוש.

מרים  של) (בארה ועבודת בתפקיד נכלל זה וגם ליהודי. משהו שידבק שונות סיבות מצד יתכן -9הרי
זאת. ולרחוץ לשטוף

נשי ‚. ללמוד צריכות שמזה גם מובן הרי - חי' דוגמא שהראתה מרים אודות מספרת שהתורה וכיון
הזמנים: ובכל הדורות בכל ישראל ובנות

לא  ששכלו בגלל אם אחד, לכל בקלות מובן שאינו באופן לפעמים להיות יכול - התורה לימוד
- ישראל ובנות לנשי עיקרי תפקיד יש זה ובענין מקום. בריחוק שנמצא בגלל או כדבעי, עדיין התפתח
התפקיד  שזהו כפשוטו, ילדים או בהבנה, "ילדים" שהם לאלו ולהביאם מובנת בשפה הדברים את לתרגם

חינוך. של העיקרי

שענין  אלא מאנשים. יותר נשים מצליחות קטנים, ילדים ובפרט הילדים, שבחינוך אנו, רואים ולכן
ואהרן. משה ע"י לנו שניתן מה להם ולהעניק הילדים את לחנך ושיטה מטרה מתוך להיעשות צריך זה

בחומש  גם מסופר - מרים כמו ביחידיֿסגולה, צורך יש זה שבשביל נחשוב שלא שפעולתה 10וכדי
בהיו  במצרים, עוד התחילה ישראל לעם תועלת להביא מרים שנים!של חמש בת תה

להביא  תולדתה מטבע אפשרות לה יש בישראל, ובת אשה שכל - והוראה לימוד מהוה זה ענין וגם
יהודי. וגוף יהודית נשמה נמצאת שבה פינה לכל ומצוותי', תורה היהדות, בהפצת תועלת

לזולתם,„. בנוגע והן לעצמם בנוגע הן יגיעתם, שלמרות בגלל ברוחם שנופלים כאלו יש אמנם,
הפירות. את מיד רואים אינם

מי  בזכות בנ"י ידעו לא שנה ארבעים שבמשך שלמרות - השבוע מפרשת לימוד ישנו זה על וגם
זמן  משך לאחרי כי אם הדבר, להם נודע סוכ"ס הנה במדבר, בהיותם שתו שממנה הבאר להם היתה

רב.

מתעסקים  רק שאם הדבר, ברור יותר, הרבה גדולה במהירות מתרחשים שהמאורעות בימינו, ועאכו"כ
במהירות  טובים פירות ורואים הקב"ה מצליח - חיובי) (באופן נפש למסירת עד ונתינה מסירה רגש, מתוך

קצר. זמן משך תוך - אופן ובכל ומיד, תיכף או יותר, גדולה

***

שנמצאים ‰. לאלו אפילו יהודי, לכל ומצוותי', תורה יהדות, להפיץ הצורך אודות לעיל האמור
הקיץ: זמן והתחלת בביתֿהספר, הלימוד זמן והפסק בסיום עתה, במיוחד נוגע - מקום בריחוק

ללימוד  באים שממנו מסויים לימוד סיום אם כי הלימוד, סיום זה שאין בכך להתבונן יש לראש, לכל
יותר. נעלים ושליחות עבודה לתפקיד, הכנה של סיום שזהו כך, נוסף. ביתֿספר או נוסף
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שם.7) לקו"ת וראה בהעלותך. ר"פ
ו.8) יט, יתרו

ובפרש"י.9) א לה, שבת ראה
ובפרש"י.10) טו א, שמות ראה



יז

zgiy .c"qa*.e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg 't '` mei
c zeniiqndl"dpgnc zekixcndle "dwax zia""dpen`

-dpiigz odilr 'd-
e"kyz'd,fenzg"xca,zweg't'̀meizgiy
.

מוגה  בלתי

פגישה ‡. לקשר לראש לכל משתדלים גדול, במספר בהיותם ובפרט יחדיו, נפגשים יהודים כאשר
של  ההוראה פתגם וכידוע זו, למסיבה בשייכות הוראה ממנה וללמוד השבוע, פרשת עם - התורה עם זו

הזקן  בתורה 1רבינו הפרשה עם היינו הזמן" ש"עם הכוונה שנתפרשה וכפי הזמן, עם לחיות צריך שיהודי ,
זמן. באותו וקוראים שלומדים

ומהוה  ישראל ובנות לנשי שייכות לו שיש ענין למצוא קשה לא - חוקת פרשת השבוע, בפרשת
עבורן: הוראה

בפירוש  שנתפרש כפי - בפרשה מסופר הנביאה: למרים בקשר הוא בפרשה העיקריים הסיפורים אחד
במדבר  לבנ"י שהיתה שהבאר הוכיח, במדבר, בנ"י שהיו השנים ארבעים בסוף שאירע שמאורע - רש"י 

מרים". של "בזכותה היתה שנה ארבעים במשך

בו  שיהי' אפשרות היתה לא הטבע שבדרך "מדבר", פראי, במקום בנ"י הלכו שנה ארבעים במשך
להם  שסיפקה במדבר, מסעיהם בכל בנ"י עם מהלכת היתה מים" ש"באר אלא גשמים. לא ובודאי מים,

חז"ל  במדרשי כמסופר מיוחדות, סגולות בעלי היו הבאר שמי אלא עוד ולא הדרוש. ככל שהמים 2מים
בהם. רוחצים או אותם שותים שהיו אלו כל אצל לטובה ופעלו מרפאים היו

לעדה" מים הי' "לא מרים מיתת שלאחרי הבאר 3וכיון להם הי' שנה מ' שכל "מכאן רש"י: מפרש -
mixn zekfa."

השכר ·. בין שהשייכות באופן "זכות" של ענין לומר שייך לא - בכלל ובתורה בנ"י, אצל בקדושה,
מקרה. בדרך היא השכר בא שבגללה לעבודה

העיקרי  הענין הי' מה מזה ללמוד יש המים, באר לבנ"י הי' מרים" של) (צדקותה ש"בזכות וכיון
לבנ"י  שהיו הרועים שלשת שבין מצינו שלכן - ישראל עם בהנהגת ובעבודתה מרים, של בצדקותה

ואהרן) משה אחי' עם (יחד מרים נמנית עבודתה 4במדבר התבטאה במה בבירור מצינו שלא כיון ;
המים. באר לבנ"י הי' מרים שבזכות מהעובדה זאת ולהבין ללמוד יש - בנ"י בהנהגת מרים של המיוחדת

ובכן:

וחלקי  אברי כל אל המרכזי ממקומו המזון את להוליך הוא - ושתי' אכילה למזון, ביחס - המים ענין
.5הגוף 

לעשותו  יש - לעירוב בנוגע בתורה: בהלכה זה ענין גם משתקף - העולם שבטבע הענינים וככל
במים  מערבין אין אבל מזון, של הו"ע שעיקרו הגוף,6מדבר את לזון (לא הוא המים ענין שעיקר לפי ,

לו. הזקוק בגוף חלק לכל המזון את להוליך אלא)

ענינים  מהאדם להסיר היינו, הטבילה, הו"ע - בתורה פעמים ריבוי שנזכר - במים עיקרי ענין ועוד
הגוף. חלקי עם במגע לבוא או להידבק יכולים שונות שמסיבות בלתיֿטהורים 
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רשימת )* נמצאת חב"ד חסידי אגודת שבספריית לציין יש
) בהגהתה התחיל שליט"א אדמו"ר שכ"ק ).המו"ל ההנחה

חשון).1) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.2) ס"כ. סרצ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.3) כ, פרשתנו

סע"א.4) ט, תענית
בתו"א 5) (הובא רפ"ג עירובין להרמב"ם פיהמ"ש ראה

ג). עח, משפטים
ס"ה.6) סשפ"ו או"ח ואדה"ז טושו"ע שם. עירובין

e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg 't '` mei zgiy

המים: בענין הי' מרים של עבודתה שעיקר מובן, מרים, של בזכותה הי' המים שבאר וכיון

את א) "בהעלותך כמו במשכן, עבודתו ע"י ופעל התפלל ואהרן לימד, שמשה הענינים לכל בנוגע
ובזמן 7הנרות" במקום הן שנמצא, היכן ביותר, להפשוט עד מישראל, אחד לכל יגיע שזה לפעול צריך -

ע"י  (ובעיקר ואהרן משה ע"י שהוכן שה"מזון" - מרים של העיקרי תפקידה הי' וזה והשגה. בהבנה והן
וגדול. קטן מישראל, אחד כל של מחייו חלק וייעשה ומתקבל מובן שיהי' באופן יומשך משה),

קדוש"ב) "גוי שנקרא לעם שייך עצמו מצד הוא 8יהודי הרי שנמצא זמן או מקום שבאיזה כך, ,
הפכיים, דברים גם אלא וטובים, קדושים דברים רק לא בו שיש בעולם וחי שנמצא כיון אבל קדוש.

מרים  של) (בארה ועבודת בתפקיד נכלל זה וגם ליהודי. משהו שידבק שונות סיבות מצד יתכן -9הרי
זאת. ולרחוץ לשטוף

נשי ‚. ללמוד צריכות שמזה גם מובן הרי - חי' דוגמא שהראתה מרים אודות מספרת שהתורה וכיון
הזמנים: ובכל הדורות בכל ישראל ובנות

לא  ששכלו בגלל אם אחד, לכל בקלות מובן שאינו באופן לפעמים להיות יכול - התורה לימוד
- ישראל ובנות לנשי עיקרי תפקיד יש זה ובענין מקום. בריחוק שנמצא בגלל או כדבעי, עדיין התפתח
התפקיד  שזהו כפשוטו, ילדים או בהבנה, "ילדים" שהם לאלו ולהביאם מובנת בשפה הדברים את לתרגם

חינוך. של העיקרי

שענין  אלא מאנשים. יותר נשים מצליחות קטנים, ילדים ובפרט הילדים, שבחינוך אנו, רואים ולכן
ואהרן. משה ע"י לנו שניתן מה להם ולהעניק הילדים את לחנך ושיטה מטרה מתוך להיעשות צריך זה

בחומש  גם מסופר - מרים כמו ביחידיֿסגולה, צורך יש זה שבשביל נחשוב שלא שפעולתה 10וכדי
בהיו  במצרים, עוד התחילה ישראל לעם תועלת להביא מרים שנים!של חמש בת תה

להביא  תולדתה מטבע אפשרות לה יש בישראל, ובת אשה שכל - והוראה לימוד מהוה זה ענין וגם
יהודי. וגוף יהודית נשמה נמצאת שבה פינה לכל ומצוותי', תורה היהדות, בהפצת תועלת

לזולתם,„. בנוגע והן לעצמם בנוגע הן יגיעתם, שלמרות בגלל ברוחם שנופלים כאלו יש אמנם,
הפירות. את מיד רואים אינם

מי  בזכות בנ"י ידעו לא שנה ארבעים שבמשך שלמרות - השבוע מפרשת לימוד ישנו זה על וגם
זמן  משך לאחרי כי אם הדבר, להם נודע סוכ"ס הנה במדבר, בהיותם שתו שממנה הבאר להם היתה

רב.

מתעסקים  רק שאם הדבר, ברור יותר, הרבה גדולה במהירות מתרחשים שהמאורעות בימינו, ועאכו"כ
במהירות  טובים פירות ורואים הקב"ה מצליח - חיובי) (באופן נפש למסירת עד ונתינה מסירה רגש, מתוך

קצר. זמן משך תוך - אופן ובכל ומיד, תיכף או יותר, גדולה

***

שנמצאים ‰. לאלו אפילו יהודי, לכל ומצוותי', תורה יהדות, להפיץ הצורך אודות לעיל האמור
הקיץ: זמן והתחלת בביתֿהספר, הלימוד זמן והפסק בסיום עתה, במיוחד נוגע - מקום בריחוק

ללימוד  באים שממנו מסויים לימוד סיום אם כי הלימוד, סיום זה שאין בכך להתבונן יש לראש, לכל
יותר. נעלים ושליחות עבודה לתפקיד, הכנה של סיום שזהו כך, נוסף. ביתֿספר או נוסף
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8

שם.7) לקו"ת וראה בהעלותך. ר"פ
ו.8) יט, יתרו

ובפרש"י.9) א לה, שבת ראה
ובפרש"י.10) טו א, שמות ראה



e"kyz'dיח ,fenz g"xca ,zweg 't '` mei zgiy

אלו  ואפילו לעיר, מחוץ נוסעות מכן חלק שאז, הקיץ, בזמן הוא זה והפסק שסיום כיון לזה: ונוסף
זמן  יותר הרבה שישנו כיון מיוחדים, נסיונות שישנם כך, שלהן, מבתיֿהספר יוצאות בעיר, שנשארות
שמתרחקים  נראה ראשונה ובהשקפה ביתֿהספר, והנהלת המורות של ההשגחה גם וחסרה פנוי,

את רק לא להבטיח בישראל, ובת אשה כל על תפקיד מוטל אזי - היהדות של שיהי'dnvrמהמעיינות ,
האידיאלים  מכל שרחוקים אלו על גם לפעול אלא בגשמיות, בריא קיץ עם יחד ברוחניות, בריא קיץ לה

של  חי מעיין מרים", של "בארה את אליהם להביא ומצוות, תורה עליהם של ומצוותי' חיים" "תורת
תומ"צ.11נאמר  ע"פ חייו בהנהגת תלויים יהודי כל של שחייו היינו, בהם", "וחי

הקיץ: לזמן בשייכות מיוחדת שליחות ועוד

ההגבלות  כל נחלשים וכיו"ב, האקלים בגלל הקיץ, בזמן הנה קדוש", ל"גוי שייכים שאינם אלו אצל
כו'. הנסיונות ומתגברים וקדושה, טהרה ("מאדעסטי"), צניעות ַשל

לסביבה  בנוגע והן לעצמו בנוגע הן הצניעות, שמירת את להבטיח כפולה בשימתֿלב צורך יש ולכן
טובים  הימים ובפרט הימיםֿטובים, בזמני וכמו החורף, בזמן מאשר פחות לא הקיץ, זמן במשך כולה,

הקיץ. בזמן היא אליהם שההכנה תשרי, חודש של

***

.Â של פשוטה בצורה התורה), בלימוד מישראל אחד כל מתחיל (שבה שבכתב בתורה הנ"ל וסיפור
לתקוה  בנוגע הראי' את ומעמיק מגדיל - רש"י בפירוש שנתבאר המוסרֿהשכל בתוספת דברים, סיפור

תורה  היהדות, בהפצת  תפקידה  את למלא בישראל, ובת  אשה מכל  בביתה והדרישה היוםֿיום, בחיי ומצוות,
שמחה  מתוך זאת  ולעשות שלה, המעשה או הדיבור להגיע  שיכול מקום בכל ובסביבתה, ובמשפחתה
אשה, או איש זקן, או צעיר יהודי, של ללבו הדברים שיגיעו בטוחים שאז חסידי, ואור חיות לבב, וטוב

היוםֿיומית. הנהגתו על וישפיעו מבוגר, או ילד

***

.Ê ושמח בריא קיץ שיהי' משפחותיכן, את - ידכן ועל מכן, אחת כל את ויצליח יברך השי"ת
ברוחניות, ושמח בריא קיץ עם ביחד זה הרי בנ"י, אצל אשר , בגשמיות,

תורתו  דברו, את להפיץ הקב"ה של שליחותו את ימלא ישראל, כלל בתוככי מאתנו, אחד וכל
ישראל, מעם ואחת אחד כל בין ומצוותיו,

רבה. בהצלחה זה יהי' שאז - ואור חיות טוב, רוח מצב טובה, בריאות מתוך זאת ולעשות

הקשורים  בענינים והן הנשמה עם הקשורים בענינים הן בשר, ועד מנפש לכן, המצטרך בכל ותתברכו
הימים. כל תמיד טובות בשורות מכן ונשמע הגוף, עם

***
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ה.11) יח, אחרי

    יג כרך

 הכתוב מעתיק על וגו' פניהם על ויפלו
ומפרש  הרוחות" אלקי "אֿל "יודע רש"י: :

בו"ד  מלך בו"ד, כמדת מדתך אין מחשבות,
החוטא  מי יודע אינו מדינה מקצת עליו שסרחה
לפניך  אתה אבל מכולם נפרע כועס כשהוא לפיכך

החוטא". מי אתה ויודע המחשבות כל גלויות
היא  רש"י של כוונתו – בפשטות לדייק והנה

נשמות  של במובן הרוחות" "(אלקי) לפרש ,שאין
של במובן הרוחות":אלא "אלקי ופי' –

בפרשה  שמצינו (וכמו מחשבות. היודע אלקים
היתההקודמת  עקב כלב "ועבדי : עמו אחרת

מחשבה  ענינה בה הנאמר "רוח" שתיבת ).גו'",
של  השייכות מובנת זה לפי' רק לזה: וההוכחה
לאח"ז  למ"ש הרוחות" "אלקי הדבור התחלת
לפי  כי – תקצוף" העדה כל ועל יחטא אחד "האיש
הוא  מי יודע הוא הרי מחשבות יודע שהקב"ה
"אלקי  נפרש אם אבל לקצוף, מי ועל החוטא

 אלקי" של ענינו מהו מובן: אינו "
יחטא  אחד "האיש למ"ש כהקדמה הנשמות"

?וגו'"

בו"ד  כמדת מדתך "אין ממשיך: שרש"י וזהו
כו' אתה אבל והיינו וכו' החוטא", מי אתה

"יודע  היינו הרוחות" ש"אלקי זה פירושו שלפי
ההכרח  וזהו – בכתוב ההמשך מוסבר מחשבות",

.לפירושו 

להבין: וצריך

מדתך  (ש"אין הדבר להסביר לרש"י למה א)
– וכו'" בו"ד "מלך של המשל ע"י בו"ד") כמדת

זה? משל ע"י יש ביאור ותוספת הבהרה איזו

באם ולכן ב) בהענין הסברה איזו זה במשל
רש"י  הביאו שלא הטעם מהו – רש"י מביאו

וירא  בפ' – בתורה (הדומה מוקדם א"א בטענת
שם  גם ובמילא בעניננו משה לטענת לכאורה
"האף  לסדום: בנוגע זה) משל להביא מתאים

רשע" עם צדיק ?תספה

ויושר, בצדק מושל באם בו"ד, מלך גם הרי ג)
כ"א  רבים אנשים יעניש לא אחד כשיחטא הרי
"מי  ויברר וידרוש שיחקור וכו' שופט שימנה
מי  לברר שא"א באופן הוא אם ואפילו החוטא",
בשביל  וכי – ביאור דורש עדיין הרי החוטא, הוא

האחד  הוא מי הוברר שלא מלך זה יעניש שחטא
"כולם"? את הולך ישר

מקצת  (עליו "סרחה בלשון רש"י פתח ד)
ה)חוטא" "(מי בל' ומסיים ?!מדינה)"

החוטא" מי יודע "אינו רש"י מסיים – כן ה)
עליו "שסרחה כהפתיחה ודלא יחיד, ל'

"?

"אחד "האיש התיבות רש"י מעתיק אח"כ
תקצוף. העדה כל על ואתה החוטא "הוא ומפרש:

אמרת  יפה הקב"ה חטא אמר מי ומודיע יודע אני
חטא". לא ומי
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בשר.1) לכל (הרוחות) הענין: סיום ולהעיר: כב. טז, פרשתנו
ולכאורה  ב"נ. מרבינן בשר כל דמאלקי ה"ח) (פ"ז סנה' ובירוש'
(לקמן  אברהם בטענת דוקא שייכת ואדרבא לכאן, השייכות צ"ע
יח  חלק לקו"ש וראה ואכ"מ. בהר. ס"פ מצפע"נ ולהעיר בפנים).

ואילך. 196 ע'
כאן.2) במדב"ר כאן. מתנחומא
כאן.3) ברא"ם ראה
הא'.4) בפי' כאן בראב"ע גם וראה כאן. ות"י בתיב"ע ראה
ובפרש"י.5) לב כ, יחזקאל גם וראה כד. יד, שלח
וכו'",6) בלב ואחת בפה אחת רוחות "שתי שם: רש"י וראה

וראה  בדבורו. שנתגלתה וכפי בלבו שהיתה כפי המחשבה היינו
מפיו. שהבינו הרוח שם: בגו"א

כי 7) לכלותם  יוכל כי אֿל פי' והטעם כתב: הנ"ל בראב"ע
שייכות לזה אין לפי"ז אבל הם. בידו משה הרוחות

תקצוף". העדה כל ועל יחטא אחד "האיש
עפמ"ש 8) לבאר יש "אֿל" תיבת גם רש"י שמעתיק ומה

פרש"י  וע"פ וכו'", רחמים מדת זו אף "אֿל ו): לד, (תשא רש"י
יג. יב, בהעלותך

גו'" הרוחות אלקי "אֿל באמרו משה כוונת לפרש"י כי והיינו

ה"ז  הקודמת שבהערה הראב"ע לפי' משא"כ רחמים, לעורר היתה
לפירושו. הוכחה "אֿל" מתיבת גם וא"כ להיפך.

כג.9) יח,
שתספה.10) ישיאך (רוגז) האף שם: שברש"י השני לפי' וגם
בני 11) עליו שמרדו בו"ד "מלך כאן: ובמדב"ר בתנחומא

בפר  אבל וכו'" עשרים או עשרה הם אם . . השמיט המדינה ש"י
חוטא  רק הי' מקרא של בפשוטו כי כו'") עשרה הם ("אם זה ענין

"האיש כמ"ש כו,אחד פנחס מפרש"י ולהעיר וגו'". יחטא
.26 הערה לקמן וראה יא.

כאן 12) ובמדב"ר התנחומא מל' בזה רש"י שמשנה – ובפרט
. . " מסיים: דפתח דבמאי – שאינו . . המדינה בני עליו

מי בהם לאמכיר ".ומי
בני 13) עליו שמרדו . . " ובמדב"ר: בתנחומא משא"כ

כו'". עשרה הם אם . . מפרש) ואח"כ (סתם, המדינה
גו'"14) אחד ד"האיש אף יחיד) (ל' אמרת" "יפה רש"י מ"ש

אל הוי' "וידבר כי – אהרן גם (אמר " שייך בו שרק –
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אלו  ואפילו לעיר, מחוץ נוסעות מכן חלק שאז, הקיץ, בזמן הוא זה והפסק שסיום כיון לזה: ונוסף
זמן  יותר הרבה שישנו כיון מיוחדים, נסיונות שישנם כך, שלהן, מבתיֿהספר יוצאות בעיר, שנשארות
שמתרחקים  נראה ראשונה ובהשקפה ביתֿהספר, והנהלת המורות של ההשגחה גם וחסרה פנוי,

את רק לא להבטיח בישראל, ובת אשה כל על תפקיד מוטל אזי - היהדות של שיהי'dnvrמהמעיינות ,
האידיאלים  מכל שרחוקים אלו על גם לפעול אלא בגשמיות, בריא קיץ עם יחד ברוחניות, בריא קיץ לה

של  חי מעיין מרים", של "בארה את אליהם להביא ומצוות, תורה עליהם של ומצוותי' חיים" "תורת
תומ"צ.11נאמר  ע"פ חייו בהנהגת תלויים יהודי כל של שחייו היינו, בהם", "וחי

הקיץ: לזמן בשייכות מיוחדת שליחות ועוד

ההגבלות  כל נחלשים וכיו"ב, האקלים בגלל הקיץ, בזמן הנה קדוש", ל"גוי שייכים שאינם אלו אצל
כו'. הנסיונות ומתגברים וקדושה, טהרה ("מאדעסטי"), צניעות ַשל

לסביבה  בנוגע והן לעצמו בנוגע הן הצניעות, שמירת את להבטיח כפולה בשימתֿלב צורך יש ולכן
טובים  הימים ובפרט הימיםֿטובים, בזמני וכמו החורף, בזמן מאשר פחות לא הקיץ, זמן במשך כולה,

הקיץ. בזמן היא אליהם שההכנה תשרי, חודש של

***

.Â של פשוטה בצורה התורה), בלימוד מישראל אחד כל מתחיל (שבה שבכתב בתורה הנ"ל וסיפור
לתקוה  בנוגע הראי' את ומעמיק מגדיל - רש"י בפירוש שנתבאר המוסרֿהשכל בתוספת דברים, סיפור

תורה  היהדות, בהפצת  תפקידה  את למלא בישראל, ובת  אשה מכל  בביתה והדרישה היוםֿיום, בחיי ומצוות,
שמחה  מתוך זאת  ולעשות שלה, המעשה או הדיבור להגיע  שיכול מקום בכל ובסביבתה, ובמשפחתה
אשה, או איש זקן, או צעיר יהודי, של ללבו הדברים שיגיעו בטוחים שאז חסידי, ואור חיות לבב, וטוב

היוםֿיומית. הנהגתו על וישפיעו מבוגר, או ילד

***

.Ê ושמח בריא קיץ שיהי' משפחותיכן, את - ידכן ועל מכן, אחת כל את ויצליח יברך השי"ת
ברוחניות, ושמח בריא קיץ עם ביחד זה הרי בנ"י, אצל אשר , בגשמיות,

תורתו  דברו, את להפיץ הקב"ה של שליחותו את ימלא ישראל, כלל בתוככי מאתנו, אחד וכל
ישראל, מעם ואחת אחד כל בין ומצוותיו,

רבה. בהצלחה זה יהי' שאז - ואור חיות טוב, רוח מצב טובה, בריאות מתוך זאת ולעשות

הקשורים  בענינים והן הנשמה עם הקשורים בענינים הן בשר, ועד מנפש לכן, המצטרך בכל ותתברכו
הימים. כל תמיד טובות בשורות מכן ונשמע הגוף, עם

***
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ה.11) יח, אחרי

    יג כרך

 הכתוב מעתיק על וגו' פניהם על ויפלו
ומפרש  הרוחות" אלקי "אֿל "יודע רש"י: :

בו"ד  מלך בו"ד, כמדת מדתך אין מחשבות,
החוטא  מי יודע אינו מדינה מקצת עליו שסרחה
לפניך  אתה אבל מכולם נפרע כועס כשהוא לפיכך

החוטא". מי אתה ויודע המחשבות כל גלויות
היא  רש"י של כוונתו – בפשטות לדייק והנה

נשמות  של במובן הרוחות" "(אלקי) לפרש ,שאין
של במובן הרוחות":אלא "אלקי ופי' –

בפרשה  שמצינו (וכמו מחשבות. היודע אלקים
היתההקודמת  עקב כלב "ועבדי : עמו אחרת

מחשבה  ענינה בה הנאמר "רוח" שתיבת ).גו'",
של  השייכות מובנת זה לפי' רק לזה: וההוכחה
לאח"ז  למ"ש הרוחות" "אלקי הדבור התחלת
לפי  כי – תקצוף" העדה כל ועל יחטא אחד "האיש
הוא  מי יודע הוא הרי מחשבות יודע שהקב"ה
"אלקי  נפרש אם אבל לקצוף, מי ועל החוטא

 אלקי" של ענינו מהו מובן: אינו "
יחטא  אחד "האיש למ"ש כהקדמה הנשמות"

?וגו'"

בו"ד  כמדת מדתך "אין ממשיך: שרש"י וזהו
כו' אתה אבל והיינו וכו' החוטא", מי אתה

"יודע  היינו הרוחות" ש"אלקי זה פירושו שלפי
ההכרח  וזהו – בכתוב ההמשך מוסבר מחשבות",

.לפירושו 

להבין: וצריך

מדתך  (ש"אין הדבר להסביר לרש"י למה א)
– וכו'" בו"ד "מלך של המשל ע"י בו"ד") כמדת

זה? משל ע"י יש ביאור ותוספת הבהרה איזו

באם ולכן ב) בהענין הסברה איזו זה במשל
רש"י  הביאו שלא הטעם מהו – רש"י מביאו

וירא  בפ' – בתורה (הדומה מוקדם א"א בטענת
שם  גם ובמילא בעניננו משה לטענת לכאורה
"האף  לסדום: בנוגע זה) משל להביא מתאים

רשע" עם צדיק ?תספה

ויושר, בצדק מושל באם בו"ד, מלך גם הרי ג)
כ"א  רבים אנשים יעניש לא אחד כשיחטא הרי
"מי  ויברר וידרוש שיחקור וכו' שופט שימנה
מי  לברר שא"א באופן הוא אם ואפילו החוטא",
בשביל  וכי – ביאור דורש עדיין הרי החוטא, הוא

האחד  הוא מי הוברר שלא מלך זה יעניש שחטא
"כולם"? את הולך ישר

מקצת  (עליו "סרחה בלשון רש"י פתח ד)
ה)חוטא" "(מי בל' ומסיים ?!מדינה)"

החוטא" מי יודע "אינו רש"י מסיים – כן ה)
עליו "שסרחה כהפתיחה ודלא יחיד, ל'

"?

"אחד "האיש התיבות רש"י מעתיק אח"כ
תקצוף. העדה כל על ואתה החוטא "הוא ומפרש:

אמרת  יפה הקב"ה חטא אמר מי ומודיע יודע אני
חטא". לא ומי
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בשר.1) לכל (הרוחות) הענין: סיום ולהעיר: כב. טז, פרשתנו
ולכאורה  ב"נ. מרבינן בשר כל דמאלקי ה"ח) (פ"ז סנה' ובירוש'
(לקמן  אברהם בטענת דוקא שייכת ואדרבא לכאן, השייכות צ"ע
יח  חלק לקו"ש וראה ואכ"מ. בהר. ס"פ מצפע"נ ולהעיר בפנים).

ואילך. 196 ע'
כאן.2) במדב"ר כאן. מתנחומא
כאן.3) ברא"ם ראה
הא'.4) בפי' כאן בראב"ע גם וראה כאן. ות"י בתיב"ע ראה
ובפרש"י.5) לב כ, יחזקאל גם וראה כד. יד, שלח
וכו'",6) בלב ואחת בפה אחת רוחות "שתי שם: רש"י וראה

וראה  בדבורו. שנתגלתה וכפי בלבו שהיתה כפי המחשבה היינו
מפיו. שהבינו הרוח שם: בגו"א

כי 7) לכלותם  יוכל כי אֿל פי' והטעם כתב: הנ"ל בראב"ע
שייכות לזה אין לפי"ז אבל הם. בידו משה הרוחות

תקצוף". העדה כל ועל יחטא אחד "האיש
עפמ"ש 8) לבאר יש "אֿל" תיבת גם רש"י שמעתיק ומה

פרש"י  וע"פ וכו'", רחמים מדת זו אף "אֿל ו): לד, (תשא רש"י
יג. יב, בהעלותך

גו'" הרוחות אלקי "אֿל באמרו משה כוונת לפרש"י כי והיינו

ה"ז  הקודמת שבהערה הראב"ע לפי' משא"כ רחמים, לעורר היתה
לפירושו. הוכחה "אֿל" מתיבת גם וא"כ להיפך.

כג.9) יח,
שתספה.10) ישיאך (רוגז) האף שם: שברש"י השני לפי' וגם
בני 11) עליו שמרדו בו"ד "מלך כאן: ובמדב"ר בתנחומא

בפר  אבל וכו'" עשרים או עשרה הם אם . . השמיט המדינה ש"י
חוטא  רק הי' מקרא של בפשוטו כי כו'") עשרה הם ("אם זה ענין

"האיש כמ"ש כו,אחד פנחס מפרש"י ולהעיר וגו'". יחטא
.26 הערה לקמן וראה יא.

כאן 12) ובמדב"ר התנחומא מל' בזה רש"י שמשנה – ובפרט
. . " מסיים: דפתח דבמאי – שאינו . . המדינה בני עליו

מי בהם לאמכיר ".ומי
בני 13) עליו שמרדו . . " ובמדב"ר: בתנחומא משא"כ

כו'". עשרה הם אם . . מפרש) ואח"כ (סתם, המדינה
גו'"14) אחד ד"האיש אף יחיד) (ל' אמרת" "יפה רש"י מ"ש

אל הוי' "וידבר כי – אהרן גם (אמר " שייך בו שרק –



כ    

צלה"ב: בזה וגם

שבמקום  זה, בפירושו רש"י כוונת מהי א)
אחד) "הוא "(האיש כתב בקרא, שנאמר "

העדה  כל (על "ואתה תיבת והוסיף החוטא"
ביאור  תוספת כל בזה אין לכאורה הרי – תקצוף)"

.בהכתוב 

שהוא) אופן (באיזה לפרש רש"י כוונת באם ב)
העדה  כל ועל (וגם) יחטא אחד) "(האיש מ"ש
עכ"פ  או אלו תיבות גם להעתיק הו"ל תקצוף",

ב  "וגו'".לרמזם

בזה רש"י כוונת מהי "אמר ג) הענין:
מזו  יתירה חטא". כו' יפה הקב"ה

אל  הקב"ה אמר – משה לטענת במענה ד)
ואבירם", דתן קרח למשכן מסביב "העלו משה:

שהגיע העונש מפרש אינו והכתוב עפי"ז .
היינו  אמרת" יפה הקב"ה "אמר רש"י: מ"ש מובן
(ותיבות  אחד "האיש משה לטענת מסכים שהקב"ה

הודיע אלו  הקב"ה והרי – יחטא" רש"י)
אלא חטא אחד ?שלא

החידוש  כי מיותר לכאורה – יודע" "(אני) ה)
שרש"י ובפרט מודיע". . . ב"אני רק זה הוא

"יודע"! המדרש ל' על

קשה: הענין בכללות

פעמים  כמה נזכר הקודמים בפסוקים
אנשים  השתתפו ואהרן משה על קרח שבמחלוקת
חמישים  מבנ"י ואנשים . . "ויקומו – רבים
ומשה  וגו'", אהרן ועל משה על ויקהלו . . ומאתים
"כל  את גם והוכיח עדתו", כל ואל קרח "אל דבר

אתה" שאמר ועד ," הנועדים
" ובפרש"י ,זה "שכבר :,רביעי סרחון

אחד  שלא מוכח זה שמכל – וכו'" בעגל חטאו
משה) של דעתו לפי (גם זו במחלוקת חטא בלבד

גו'"? יחטא אחד "האיש משה אמר  ואיך –

 בכ"ז :והביאור
גו'" קרח עליהם "ויקהל עה"פ בפירושו
השבטים  אצל "הלך רש"י: כתב זה) פסוק (שלפני
מקפיד  אני לבדי שעלי אתם כסבורין אותם ופתה

ע  כו' כולכם בשביל אלא מקפיד שנתפתו איני ד
כולם".

העדה  אנשי את פיתה אשר הוא שקרח היינו
עד  וכו' לטובתם מתכוון שהוא בדבריו ומשכם
הדבר  והוא ואהרן. משה על בתלונות שהכניסם
"דתן  שהם בהמחלוקת, המשתתפים לראשי בנוגע
ומאתים", חמישים מבנ"י ואנשים וגו' ואבירם
(שממנו  ראובן שבט שהי' "בשביל שפרש"י: וכמו
שרוי  איש) הר"ן של ו"רובן" וכו' ואבירם דתן היו
קרח  עם נשתתפו . . . ובניו לקהת שכן . .
באה  במחלוקת שהשתתפותם והיינו במחלוקתו",
להם  שנדמה עד והסיתם אותם פיתה שקרח עי"ז

נכונה  של שטענתו פיתויו לולא מצ"ע הם אבל .
זו. למחלוקת נכנסים היו לא קרח,

א"ע  להצדיק לאדם לו אין שבודאי [ואף
זו  דבר בהתנצלות שעשה בזה האשם הוא שאין ,

כי  – מישהו ע"י לזה שנתפתה היות כהוגן שלא
חזק  להיות וגם הרשע, מן להתרחק האדם צריך
הרי  עכ"ז – וכו' מפיתויים להתפעל מבלי בדעתו
בהשפעתו  אלא ואהרן משה על נחלקו לא בפועל

קרח]. של

בו"ד  ל"מלך משל בהביאו רש"י כוונת וזוהי
 שהנהגתם לדייק היינו מדינה", מקצת עליו

באופן – "סרוחה" (כפי'היתה המלך אצל
ש  לא אבל כפשוטו), "סרחה" של 

עבור בהמלך  מיתה שיתחייבו באופן (ובפרט
זה).

המדינה" ו"מקצת היות הרי אמנם עכ"פ,
לפחות) (אחד, שהוא מי ביניהם שיש מסתבר
גופא) ו(בזה – זה סרחון לידי והביאם שהסיתם

" ממשה"ה " שכתב וזהו המלך. נגד
מי יודע "ואינו היינו רש"י: – יחיד) (בל' "
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אל בפרש"י"דבר כתוב הי' ואולי .(" קו (בתוספת

לאח"ז. הקו הושמט ובטעות – מ"ם) במקום – התי"ו על
פי'15) שאין לומר רש"י שכוונת כתבו כאן רש"י במפרשי

חוטא שהוא אלא כאן) אוה"ח (ראה לעתיד ,"יחטא"
לקמן  המבואר על נוסף אבל עתיד. ל' כפשוטו: הוא ו"תקצוף"
ו"תקצוף": "יחטא" תיבות גם להעתיק לרש"י הו"ל דא"כ בפנים
לעבר  מעתיד (לשנות "חוטא" או "חטא" לומר לרש"י הו"ל א)

"הוא"). ובהדגשת התואר (בשם החוטא" "הוא ולא להוה) או
"ואתה". תיבת רש"י הוסיף למה ב)

יא.16) ה, ג, ב, – שם פרשתנו
ז.17) שם, פרש"י גם וראה ד. שם, פרשתנו

(כאן).18) ספורנו ראב"ע, כא), פסוק (כאן רמב"ן גם ראה
כאן. לבמדב"ר מהרז"ו פי'

סנהדראות 19) ראשי משך שם: וראה פרשתנו. ריש פרש"י
כו'. בדברים שבהם

קונטרס 20) וראה יד. שם, ובפרש"י ואילך א ג, בראשית ראה
.98 ע' ומעין

הערה 21) לעיל ראה כאן. ובמדב"ר התנחומא לפי' משא"כ
.12

    

"מקצת  אנשי משא"כ להסרחון. והגורם המסית
"חוטאים" לקרותם שאין אלא המדינה"

כאן  יש .ש"סרחון"

ה"ה  החוטא מי שא"י מכיון בו"ד במלך ולכן
כולם, עליו "סרחו" בפועל שהרי מכולם, נפרע
אתה  ויודע המחשבות כל גלויות לפניך אתה "אבל
"סרחו" שרק שאלה יתכן לא וא"כ החוטא", מי

החוטא. של החמור בעונש ייענשו

ומפרשה  רש"י מבארה משה של זו וטענתו
שנדפס  כפי בפ"ע דיבור (ואינו הכתוב -בתיבות

מי  אתה "ויודע לפנ"ז: למ"ש בהמשך אלא
אחד "האיש החוטא"):  העם שאר (אבל

העדה  כל על מחשבות) (היודע ואתה "סרחו") רק
בתמי'! תקצוף,

יפה  הקב"ה "אמר משה של לטענתו ובתשובה
טענתו  לכללות בזה והכוונה משה אמרת" של

שרק  אלו ולא "החוטא" את אלא להעניש שאין
שמשה  כמו הדבר אין לפרט, בנוגע אולם "סרחו".

חוטאהי' שהי' ש"וסבור אלא ,
חטא יודע  בלבד קרח שלא – חטא" מי ומודיע

העדה), שאר (משא"כ חטאו אבירם דתן גם אלא
קרח למשכן מסביב "העלו הקב"ה שאמר וזהו

.הם "חוטאים" שלשתם כי ,"

 זה מפרש"י – האדם בעבודת ההוראה
הענינים: בפנימיות
בפרשה  לדתן מסופר לקרוא "משה ששלח

בעזות  וענו לבוא מיאנו והם גו'" ולאבירם
במדבר גדולה  להמיתנו . . העליתנו כי "המעט :

אשר  עד גו'", תנקר ההם האנשים העיני וגו'
שהשתתפותם  מורה שכ"ז – מאד" למשה ש"ויחר
אלא  בלבד, "סרחון" של באופן היתה לא במחלוקת

לכף ש  רבינו משה דנם כ"ז ולאחר – היו
"האיש ואמר !יחטא"זכות

(שבכאו"א  כאו"א צריך כמה עד ההוראה ומזה
מרע"ה  מבחי' בו בנפשו יש ולהשריש לפעול (

שאפילו  ועד זכות, לכף חבירו את לדון – זו מדה
כל  לכאורה השולל באופן היא חבירו כשהנהגת
וכתוצאה  בזכותו להפך עליו בכ"ז זכות, לימוד
להחזירו  בו התלוי כל יעשה גם הרי – מזה

הישרה. בדרך ולהעמידו
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האלה 22) החטאים מחתות "את ג) יז, (פרשתנו ומ"ש
הנה  כו'" נפשותם על חטאו "הם ז): (טז, ובפרש"י בנפשותם",

בפ"ע  סוג – איש הר"נ
ל "נ ו"נחלקו (שהרי אוה"מ, פתח עמדו כי – להם בנוגע

ולכן  בחוץ. שרת" ב"כלי קטורת שהקריבו עי"ז הקב"ה" על
– הוי'" מאת יצאה ב"אש נדב עונשם ממש) (ולא

יג) יז, פרש"י ראה – ואביהוא
מקרא. של פשוטו ע"פ הוא איך וצ"ע

בידם23) זה שכבר ד): (שם, רש"י ומ"ש  חטאו
במתאוננים  וכן רב (ערב מפתים ע"י זה הי' בעגל גם כי כו'. בעגל
ה"ז  ולכן סרחון, – וכו') (דעגל חטא בכלל יש י"ל: גם כו').
אלא  אינו בפרשתנו (כי רביעי חטא שאינו אף רביעי סרחון
אביו  על "שסרח ד): (טז, מפרש"י כן משמע לא אבל – סרחון)

דסרח. פיוס הי' הראשונה בפעם שגם היינו ופייס",
ש 24) כת"י, ובפרש"י ושני, ראשון, בדפוס משמע וכן

לפירושו) – מעתיק שרש"י התיבות בין (המפסקת הנקודה חסרה
"הוא". לתיבת אחד" "האיש תיבות בין

בפנים.25) כנ"ל הוא, אחד ד"ה כי
"אני 26) (ולא מודיע" "אני אלא נזכר לא בתנחומא משא"כ

(וכנ"ל  חטאו*) מהם שכמה ידע משה גם התנחומא לפי כי יודע")
וכו' שמרדו אי' שבתנחומא 11 מהם)אוהערה (**

ש"אני הוא הקב"ה שבמענה (ע"י והחידוש בנ"י לכל "
" שרק גם הוא החידוש לפרש"י אבל כו'. חטא מי העונש)

שאיש משה של טענתו שלל בזה כי כי יודע" החוטא, הוא
הם. "חוטאים" בגדר שג' ידע לא משה

העיקרי, החוטא הוא אחד" ש"האיש צ"ל התנחומא ולפי (*
כאן. בחיי רבינו וראה וכיו"ב.

שגם  וכדרז"ל ואבירם ודתן דקרח ב"ב גם שכולל וי"ל (**
תנחומא  א. קי, (סנהדרין ואדרבא במחלוקת השתתפו כו' נשיהם
תשובה  לעשות הוצרכו קרח ובני ד) יח, במדב"ר ג. פרשתנו

) ביניהם היו שדים" "יונקי שגם וכיון יא) כו, פנחס
סברות: ב' לכן כז)), (טז, פרש"י שם. במדב"ר שם. (תנחומא

עשרים. או עשרה
ואילך.27) יב שם, פרשתנו
כו'.28) דב"ד בשלוחו דין בעל מתפקר א: טז, מו"ק ראה
הי'.29) ישראל אוהב רבינו משה א: סה, מנחות ראה
רפמ"ב.30) תניא



כי     

צלה"ב: בזה וגם

שבמקום  זה, בפירושו רש"י כוונת מהי א)
אחד) "הוא "(האיש כתב בקרא, שנאמר "

העדה  כל (על "ואתה תיבת והוסיף החוטא"
ביאור  תוספת כל בזה אין לכאורה הרי – תקצוף)"

.בהכתוב 

שהוא) אופן (באיזה לפרש רש"י כוונת באם ב)
העדה  כל ועל (וגם) יחטא אחד) "(האיש מ"ש
עכ"פ  או אלו תיבות גם להעתיק הו"ל תקצוף",

ב  "וגו'".לרמזם

בזה רש"י כוונת מהי "אמר ג) הענין:
מזו  יתירה חטא". כו' יפה הקב"ה

אל  הקב"ה אמר – משה לטענת במענה ד)
ואבירם", דתן קרח למשכן מסביב "העלו משה:

שהגיע העונש מפרש אינו והכתוב עפי"ז .
היינו  אמרת" יפה הקב"ה "אמר רש"י: מ"ש מובן
(ותיבות  אחד "האיש משה לטענת מסכים שהקב"ה

הודיע אלו  הקב"ה והרי – יחטא" רש"י)
אלא חטא אחד ?שלא

החידוש  כי מיותר לכאורה – יודע" "(אני) ה)
שרש"י ובפרט מודיע". . . ב"אני רק זה הוא

"יודע"! המדרש ל' על

קשה: הענין בכללות

פעמים  כמה נזכר הקודמים בפסוקים
אנשים  השתתפו ואהרן משה על קרח שבמחלוקת
חמישים  מבנ"י ואנשים . . "ויקומו – רבים
ומשה  וגו'", אהרן ועל משה על ויקהלו . . ומאתים
"כל  את גם והוכיח עדתו", כל ואל קרח "אל דבר

אתה" שאמר ועד ," הנועדים
" ובפרש"י ,זה "שכבר :,רביעי סרחון

אחד  שלא מוכח זה שמכל – וכו'" בעגל חטאו
משה) של דעתו לפי (גם זו במחלוקת חטא בלבד

גו'"? יחטא אחד "האיש משה אמר  ואיך –

 בכ"ז :והביאור
גו'" קרח עליהם "ויקהל עה"פ בפירושו
השבטים  אצל "הלך רש"י: כתב זה) פסוק (שלפני
מקפיד  אני לבדי שעלי אתם כסבורין אותם ופתה

ע  כו' כולכם בשביל אלא מקפיד שנתפתו איני ד
כולם".

העדה  אנשי את פיתה אשר הוא שקרח היינו
עד  וכו' לטובתם מתכוון שהוא בדבריו ומשכם
הדבר  והוא ואהרן. משה על בתלונות שהכניסם
"דתן  שהם בהמחלוקת, המשתתפים לראשי בנוגע
ומאתים", חמישים מבנ"י ואנשים וגו' ואבירם
(שממנו  ראובן שבט שהי' "בשביל שפרש"י: וכמו
שרוי  איש) הר"ן של ו"רובן" וכו' ואבירם דתן היו
קרח  עם נשתתפו . . . ובניו לקהת שכן . .
באה  במחלוקת שהשתתפותם והיינו במחלוקתו",
להם  שנדמה עד והסיתם אותם פיתה שקרח עי"ז

נכונה  של שטענתו פיתויו לולא מצ"ע הם אבל .
זו. למחלוקת נכנסים היו לא קרח,

א"ע  להצדיק לאדם לו אין שבודאי [ואף
זו  דבר בהתנצלות שעשה בזה האשם הוא שאין ,

כי  – מישהו ע"י לזה שנתפתה היות כהוגן שלא
חזק  להיות וגם הרשע, מן להתרחק האדם צריך
הרי  עכ"ז – וכו' מפיתויים להתפעל מבלי בדעתו
בהשפעתו  אלא ואהרן משה על נחלקו לא בפועל

קרח]. של

בו"ד  ל"מלך משל בהביאו רש"י כוונת וזוהי
 שהנהגתם לדייק היינו מדינה", מקצת עליו

באופן – "סרוחה" (כפי'היתה המלך אצל
ש  לא אבל כפשוטו), "סרחה" של 

עבור בהמלך  מיתה שיתחייבו באופן (ובפרט
זה).

המדינה" ו"מקצת היות הרי אמנם עכ"פ,
לפחות) (אחד, שהוא מי ביניהם שיש מסתבר
גופא) ו(בזה – זה סרחון לידי והביאם שהסיתם

" ממשה"ה " שכתב וזהו המלך. נגד
מי יודע "ואינו היינו רש"י: – יחיד) (בל' "
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אל בפרש"י"דבר כתוב הי' ואולי .(" קו (בתוספת

לאח"ז. הקו הושמט ובטעות – מ"ם) במקום – התי"ו על
פי'15) שאין לומר רש"י שכוונת כתבו כאן רש"י במפרשי

חוטא שהוא אלא כאן) אוה"ח (ראה לעתיד ,"יחטא"
לקמן  המבואר על נוסף אבל עתיד. ל' כפשוטו: הוא ו"תקצוף"
ו"תקצוף": "יחטא" תיבות גם להעתיק לרש"י הו"ל דא"כ בפנים
לעבר  מעתיד (לשנות "חוטא" או "חטא" לומר לרש"י הו"ל א)

"הוא"). ובהדגשת התואר (בשם החוטא" "הוא ולא להוה) או
"ואתה". תיבת רש"י הוסיף למה ב)

יא.16) ה, ג, ב, – שם פרשתנו
ז.17) שם, פרש"י גם וראה ד. שם, פרשתנו

(כאן).18) ספורנו ראב"ע, כא), פסוק (כאן רמב"ן גם ראה
כאן. לבמדב"ר מהרז"ו פי'

סנהדראות 19) ראשי משך שם: וראה פרשתנו. ריש פרש"י
כו'. בדברים שבהם

קונטרס 20) וראה יד. שם, ובפרש"י ואילך א ג, בראשית ראה
.98 ע' ומעין

הערה 21) לעיל ראה כאן. ובמדב"ר התנחומא לפי' משא"כ
.12

    

"מקצת  אנשי משא"כ להסרחון. והגורם המסית
"חוטאים" לקרותם שאין אלא המדינה"

כאן  יש .ש"סרחון"

ה"ה  החוטא מי שא"י מכיון בו"ד במלך ולכן
כולם, עליו "סרחו" בפועל שהרי מכולם, נפרע
אתה  ויודע המחשבות כל גלויות לפניך אתה "אבל
"סרחו" שרק שאלה יתכן לא וא"כ החוטא", מי

החוטא. של החמור בעונש ייענשו

ומפרשה  רש"י מבארה משה של זו וטענתו
שנדפס  כפי בפ"ע דיבור (ואינו הכתוב -בתיבות

מי  אתה "ויודע לפנ"ז: למ"ש בהמשך אלא
אחד "האיש החוטא"):  העם שאר (אבל

העדה  כל על מחשבות) (היודע ואתה "סרחו") רק
בתמי'! תקצוף,

יפה  הקב"ה "אמר משה של לטענתו ובתשובה
טענתו  לכללות בזה והכוונה משה אמרת" של

שרק  אלו ולא "החוטא" את אלא להעניש שאין
שמשה  כמו הדבר אין לפרט, בנוגע אולם "סרחו".

חוטאהי' שהי' ש"וסבור אלא ,
חטא יודע  בלבד קרח שלא – חטא" מי ומודיע

העדה), שאר (משא"כ חטאו אבירם דתן גם אלא
קרח למשכן מסביב "העלו הקב"ה שאמר וזהו

.הם "חוטאים" שלשתם כי ,"

 זה מפרש"י – האדם בעבודת ההוראה
הענינים: בפנימיות
בפרשה  לדתן מסופר לקרוא "משה ששלח

בעזות  וענו לבוא מיאנו והם גו'" ולאבירם
במדבר גדולה  להמיתנו . . העליתנו כי "המעט :

אשר  עד גו'", תנקר ההם האנשים העיני וגו'
שהשתתפותם  מורה שכ"ז – מאד" למשה ש"ויחר
אלא  בלבד, "סרחון" של באופן היתה לא במחלוקת

לכף ש  רבינו משה דנם כ"ז ולאחר – היו
"האיש ואמר !יחטא"זכות

(שבכאו"א  כאו"א צריך כמה עד ההוראה ומזה
מרע"ה  מבחי' בו בנפשו יש ולהשריש לפעול (

שאפילו  ועד זכות, לכף חבירו את לדון – זו מדה
כל  לכאורה השולל באופן היא חבירו כשהנהגת
וכתוצאה  בזכותו להפך עליו בכ"ז זכות, לימוד
להחזירו  בו התלוי כל יעשה גם הרי – מזה

הישרה. בדרך ולהעמידו
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האלה 22) החטאים מחתות "את ג) יז, (פרשתנו ומ"ש
הנה  כו'" נפשותם על חטאו "הם ז): (טז, ובפרש"י בנפשותם",

בפ"ע  סוג – איש הר"נ
ל "נ ו"נחלקו (שהרי אוה"מ, פתח עמדו כי – להם בנוגע

ולכן  בחוץ. שרת" ב"כלי קטורת שהקריבו עי"ז הקב"ה" על
– הוי'" מאת יצאה ב"אש נדב עונשם ממש) (ולא

יג) יז, פרש"י ראה – ואביהוא
מקרא. של פשוטו ע"פ הוא איך וצ"ע

בידם23) זה שכבר ד): (שם, רש"י ומ"ש  חטאו
במתאוננים  וכן רב (ערב מפתים ע"י זה הי' בעגל גם כי כו'. בעגל
ה"ז  ולכן סרחון, – וכו') (דעגל חטא בכלל יש י"ל: גם כו').
אלא  אינו בפרשתנו (כי רביעי חטא שאינו אף רביעי סרחון
אביו  על "שסרח ד): (טז, מפרש"י כן משמע לא אבל – סרחון)

דסרח. פיוס הי' הראשונה בפעם שגם היינו ופייס",
ש 24) כת"י, ובפרש"י ושני, ראשון, בדפוס משמע וכן

לפירושו) – מעתיק שרש"י התיבות בין (המפסקת הנקודה חסרה
"הוא". לתיבת אחד" "האיש תיבות בין

בפנים.25) כנ"ל הוא, אחד ד"ה כי
"אני 26) (ולא מודיע" "אני אלא נזכר לא בתנחומא משא"כ

(וכנ"ל  חטאו*) מהם שכמה ידע משה גם התנחומא לפי כי יודע")
וכו' שמרדו אי' שבתנחומא 11 מהם)אוהערה (**

ש"אני הוא הקב"ה שבמענה (ע"י והחידוש בנ"י לכל "
" שרק גם הוא החידוש לפרש"י אבל כו'. חטא מי העונש)

שאיש משה של טענתו שלל בזה כי כי יודע" החוטא, הוא
הם. "חוטאים" בגדר שג' ידע לא משה

העיקרי, החוטא הוא אחד" ש"האיש צ"ל התנחומא ולפי (*
כאן. בחיי רבינו וראה וכיו"ב.

שגם  וכדרז"ל ואבירם ודתן דקרח ב"ב גם שכולל וי"ל (**
תנחומא  א. קי, (סנהדרין ואדרבא במחלוקת השתתפו כו' נשיהם
תשובה  לעשות הוצרכו קרח ובני ד) יח, במדב"ר ג. פרשתנו

) ביניהם היו שדים" "יונקי שגם וכיון יא) כו, פנחס
סברות: ב' לכן כז)), (טז, פרש"י שם. במדב"ר שם. (תנחומא

עשרים. או עשרה
ואילך.27) יב שם, פרשתנו
כו'.28) דב"ד בשלוחו דין בעל מתפקר א: טז, מו"ק ראה
הי'.29) ישראל אוהב רבינו משה א: סה, מנחות ראה
רפמ"ב.30) תניא



כב

כתיב  אור  אור2. אם שיהי  ליהי  רקיע1  יהי  הקדים 
מקודם.

הוא, כי ביהי דכאן יהי כו' מבורך, מבורך הוא מ"ב 
מ"ב  מתחלה  כתיב  חסדים,  ר"ך  גבורות  מ"ב3  ר"ך, 
ואח"כ ר"ך, ועיין בזהר4 בפרשת תצוה דף קפ"ז ע"א, 
רקיע  יהי  מתחלה  הביא  לכן  רך,  מע'  אור5  ובמאורי 

1( בראשית א, ו.
2( שם פסוק ג.

ד.  יב,  ואתחנן  פרשת  ג.  לו,  בהעלותך  פרשת  תורה  לקוטי  ראה   )3
מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ו חלק א' עמוד א.

מאי  )ושאל(  מבורך  יהו"ה  שם  יהי  כא(  א,  )איוב  כתיב  וז"ל:   )4
מבורך )ואמר( אלא כלא ידעי )אלא הכל יודעים פירושו(, אבל רזא 
חדא ידע חד מחברנא במדברא )אבל סוד אחד על מלת מבורך יודע 
אחד מחברינו שהי' עמנו במדבר, כי( דאחזיאו לי' בחלמא )הראו לו 
בחלום(, ורבי יצחק כפתורא שמי' )ור' יצחק מכפתור שמו, שהקשה( 
מאי מברך )למה כתוב מבר"ך חסר ו', ואמר כי המלכות הנקראת שם 
וסופה רך, ומפרש(  וסופי' רך )תחילתה קשה  יהו"ה( שירותא קשה 
מ"ב קשה ודינא איהו ודאי )אותיות מ"ב ממלת מבר"ך הם רומזות על 
קושי ודין ודאי(, ולבתר רך )ואח"כ באות אותיות רך לרמז על רכות 

והמתקת הדין כדמפרש להלן(.
שבו  השנה  ראש  יום  זה  )כעין  מ"ב  השנה  דראש  יומא  דא  כגוונא 
נברא העולם הוא סוד מ"ב( דהא במ"ב אתוון אתברי עלמא )כי במ"ב 
אותיות שיש מב' דבראשית עד אות ב' של מלת וב' הו שמהם יוצא 
השם מ"ב דאנא בכח בהם נברא העולם(, ועל דא אתברי בדינא )ועל 
אבל(  אלהי"ם,  ברא  בראשית  כמ"ש  בדין  העולם  נברא  בתחילה  כן 
לבתר רך )אחר כך נמתקו דיני העולם כי שיתף הקב"ה עם מדת הדין 
תנינן  דא  ועל  יהו"ה אלהי"ם(,  ביום עשות  את מדת רחמים, כמ"ש 
)ועל זה למדנו(, כי כל שירותין קשין וסופא דלהון רכין )כל התחלות 
קשות וסופם רכות(, ביומא דראש השנה מ"ב קשה בדינא )כי ביום 
ואח"כ(  נידון העולם,  בו  לכן  בדין  בחי' מ"ב שהוא קשה  הוא  ר"ה 
ביומא דעצרת רך בחדוה וכו' )ביום השמיני העצרת שבו נמתקו כל 

הדינים הוא רך בשמחה(.
]ראה בכל זה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות סימן קיב[.

ומצדם  ע"ב,  דשם  אותיות  הו'  גימטריא  החסד  מצד  רך  וז"ל:   )5
הרכות והרחמים עכ"ל. וביאיר נתיב מפרש וז"ל: מ"ש הרב גי' הו' 
אותיות נ"ל שצריך לומר גימטריא רי"ו אותיות דשם ע"ב וו' אותיות 

בחי'  אלקי"ם(  )גי'6  מבדיל  והוא  שני,  ביום  הנברא 
גבורות כמו מ"ב, ואח"כ יהי אור הנברא ביום ראשון 

בחי' חסדים כמו ר"ך.
יהי רקיע, כי הוא אחריו  ויהי מאורות הבא אחרי 
יהי  מביא  הי'  אם  )משא"כ  בתורה  כסדרן  לו  סמוך 
כלל(,  הסדר  על  שלא  הוי  מאורות,  ליהי  קודם  אור 
גם מאורות שייכים לרקיע כמ"ש7 יהי מאורות ברקיע 

השמים, וכתיב ויתן כו' להאיר כו'.
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דמילוי דשם ע"ב, ועיין בכוונת התפלה בסוד המברך מ"ב ר"ך עכ"ל.
6( ראה גם לעיל סימן יז, יח.

7( בראשית א, יד.
8( חגיגה יב. "א"ר אלעזר אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה 
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11( ראה זוהר ויחי דף רמ"ו ע"ב, ובליקוטי לוי יצחק הערות לזוהר 

בראשית עמוד רס"ד.

מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"

ל  חוברת

ביקטרינוסלב  הרבנות על המאבק
וואלף  בערע ר' של מקומו על ביקטרינוסלב, הרבנות לבעלי הוצעה קצר זמן .124כעבור

– ראשונה רבנות כמשרת שכזו משרה לקבל גדול. יהודי מרכז יקטרינוסלב העיר היתה עת באותה

רבים. במובנים הקלים, הדברים מן כלל היה לא – צעיר אברך בעלי עדיין היה ימים שבאותם עוד מה

אוסישקין  מ. הציונים. בידי רב כוח היה זו מאורגנים 125בעיר היו והציונים לכן, קודם בעיר התגורר

היטב. בה

הציונות  נגד נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר מכ"ק מכתב פורסם תקופה בכל 126באותה והופץ נשלח המכתב .

מחסידיו  אחד של מועמדותו על שמדובר הללו כששמעו הציונים. בקרב רב כעס עורר והוא ועיר, עיר

החלטה  להתקבל. הרב של למועמדותו להניח שלא החליטו שבה אסיפה, לקיים מיהרו – העיר לרבנות

בחייו... בעלי שעבר הקשה לדרך הפתיחה נקודת את היוותה זו

אוסישקין  של של 127חותנו בנו היה הוא אך בעיר, הציונית בתנועה הבולטים מהחברים הוא אף היה

מליטא  חסידי היטב 128יהודי ידע מאוד, טובים כשרונות בעל היה הוא דתי. חינוך לבנו שהעניק גביר, ,

מאוד. התרחק מיראתֿשמים אםֿכי היהודית, ללמדנות והכבוד החיבה בו נותרו ועוד ללמוד,

ל"צד  האיש מסר שניאורסון, של למינויו להתנגד הציונים באסיפת ההחלטה שהתקבלה לאחר

ערב  אפוא, ארגנו, החסידים הצעיר. הרב עם להיפגש שברצונו זה, בעניין אליו שפנה החסידי",

השאירו  ולאחרֿמכן בשיחה, יחד כולם בילו מה זמן בולטים. בעליֿבתים מספר של בהשתתפותם

עיניים. בארבע ופאליי) (שניאורסון אותם רק המארגנים

הטובים  כשרונותיו בזכות נשוי. כבר כשהיה לרכוש החל אותה כמהנדס, השכלה היתה פאליי למר

לאחרֿמכן  בה. ללמוד ליהודים הותר לא שככלל למד, שבה באוניברסיטה היחיד היהודי הסטודנט היה

הדנייפר  נהר על הגשר את פאליי.129בנה פאבלוב סרגיי היה שמו ברוסיה. ביותר הגדולים לאחד שנחשב ,

להתעניינ  מושא היא ביקטרינוסלב הרבנות ששאלת שמאחר בדעתו, החליט פאליי העולם מר של ותו

מצד  ראוי ימצאנו ואם המועמד, עם אישית היכרות לערוך רצונו רבות, בערים והחסידי האורתודוקסי

כוחותיו. בכל למענו יפעל זו, במשרה להחזיק – שיטתו לפי – ומעלותיו ערכו

"מבחן". מין להתקיים החל ולאחרֿמכן גרידא, מפגש של אופי הערב נשא תשע השעה עד ובכן,

מה  – הראשונה בוודאות: אני זוכרת מהן שתיים שאלות. שלוש שניאורסון בפני הציג פאליי מר

השלישית, התבוללות. בעניין – השנייה והחסידות? הקבלה בתורת הצורך ומהו החסידות, חידשה

אמונה. בענייני עסקה כמדומתני,

לפנותֿבוקר. ארבע השעה עד תשע מהשעה החל נמשכו השאלות שלוש על שניאורסון של תשובותיו

עצמו, הוא ינהיג אותו "צבא", להקים שעליהם להם ואמר אנשים, מספר אליו פאליי מר קרא לאחרֿמכן

לשוםֿדבר  להניח אסור הרב עם היכרותו יסוד שעל מינוי – הרב של מינויו את פועל לידי להביא כדי

מידינו!"... להוציאה לנו "אל – אמר – שכזו" "גדלות  שיעלה. ככל באמצעים הדבר ויעלה בעדו, לעצור

"תולדות 124) ראה – ביקטרינוסלב הרבנות כס על רלוי"צ של עלותו ע"ד – .(229 הערה (כנ"ל תרס"ח בשנת שנפטר
ואילך. 151 ע' ח"א יצחק" לוי

(125 ֿ תרנ"א בשנים ביקטרינוסלב התגורר הציונית. התנועה מראשי (תרכ"ג ֿתש"ב), אוסישקין מענדל מנחם אברהם
תרס"ו.

ועוד.126) ואילך. רצ ע' ואילך. רו ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר קודש אגרות וראה הכוונה. מכתב לאיזה ברור לא
ביקטרינוסלב.127) הציונית ההסתדרות ממנהיגי פאליי, (סרגיי) שמריהו
העיר.128) מנכבדי פאליי, פייטל ר'
תרמ"ד.129) בשנת נבנה ביקטרינוסלב. הדנייפר על הראשון הגשר אמורסקי, לגשר כנראה הכוונה
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רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסהן
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i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑ אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְֶֶַַַָָ
להחזיק  העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו נחלק ְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻלהיֹות

וכן טו)ּבמחלקת. קרח"(איוב "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, ׁשּבהם סנהדראֹות ראׁשי כ)מׁש אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÂÏŒÔa ˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa∑,מחלקּתם על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא עצמֹו, על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
מט)ׁשּנאמר הּימים,(בראשית ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ּכבדי". אלּֿתחד  "ּבקהלם : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ו)ׁשּנאמר א ּבןֿיׂשראל"(דה"י ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף :.Ì¯È·‡Â Ô˙„Â∑(תנחומא) ּבׁשביל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿»»«¬ƒ»ְִִ

ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ׁשכן ּתימנה, ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהיה
ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא מׁשה? עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאֹוי

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא אחי קרח: אמר הּדּבּור. ּפי על קהת ּבני על נׂשיא ו)מׁשה וגֹו'".(שמות קהת "ּובני : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשאני  אני, לא  הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול ; ּכהן ואחד מל אחד ּגד ּלה: ּבניו ׁשני  נטל ּו הּבכֹור  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעמרם
את  ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! הּקטן אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבן
ׁשדאּור  ּבן אליצּור והם ׁשכניו, ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּדבריו!

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא א)וחבריו העדה".(במדבר קרּואי "אּלה : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבציצית  חּיבת ּתכלת ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻוהלּביׁשן
ּתכלת  ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו

עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ¯‡Ô·e.ּפֹוטרּה. Èa∑ואבירם ּפלת ּדתן ּבן .ואֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלג אּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן הּוא נחלקנחלקנחלקנחלק". וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ִִִִַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
"לא  ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה "קרחה", ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמּלׁשֹון

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות: ּובפנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) אגּדֹות ּתעׂשּו (לא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָָֹֹֻֻתתּגֹודדּו"

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)

FnWA gxw lW FYwlgnl fnxd̈¤¤§©§ª§¤Ÿ©¦§

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
הרמז: ּובדר החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

ּוכמ"ש  לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ּומחלקת, קרחה מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹחטאֹו
ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה הפ הּמבּדיל', 'רקיע ע"ד ׁשהּוא 'אלימל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה'נֹועם

ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות
רֹומזים  הימני והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש: לבּוׁשי לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשת

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ודּבּור, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָלמחׁשבה
ּבינֹו מפסיק רוח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת עֹובר אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבאֹות

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו הּׂשמאלי, הּקו ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ּבׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאליהם.
ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ּבלּתי להֹוספה רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹות
לׁשני  מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות קּיּום לכללּות ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסר ֹון הרֹומז ּדבר קּים, לא הּוא –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם לצאת רצֹון מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על הרֹומז האחרים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקּוים
הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם יל ּבּה הּנכֹונה והּדר האמּתי מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאמנם,

א הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צרי ּכי מראה ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשי ּבזה ּדוקא יחד אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ÈÂÏא  ¯a ˙‰˜ ¯a ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
Èa ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈
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יז, כג – ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל 
העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויוצא 

פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים

א
רמז בגי' למלכות בית דוד

פרח ציץ שקדים. בגי'1 מלכות בית דו]י[ד.
רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ב
ס"ת צמ"ח  שקדים  ציץ  פרח   – "קץ"  בגי'  ציץ 

זה מלך המשיח

ויצץ ציץ. ציץ בגימ' קץ, לעת קץ יוציאהו אליהו ויראהו 
שקדים  ציץ  פרח  הנביא.  אליהו  הוא  כי  לדעת  לישראל 
ס"ת צמח, זה המלך המשיח שכתוב בו )ירמי' לג, טו( צמח 

צדקה.
רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ג
רמזים במזמור תהלים צ"א על מפלתו של קרח 

ופריחת מטה אהרן, ולע"ל קרח יתוקן

יתבור  קנה  חית  שגער  סג(  )תהלים  הזוהר  דברי  לפי 
הנה,  הם  הגאולות  כל  לכן  הנה,  ישתאר  קנה  מן  קוף2  רגל 
)מלאכי ז( הנ"ה אנכי שולח לכם את אליהו וגומר, וכן קרח 

1( בגי' מלכות בית דוד: פי' פר"ח )בגי' 288( + צי"ץ )190( + שקדי"ם )454( = 932, וכן 

מלכות )496( + בית )412( + דויד )24( = 932.

2( לפי דברי הזוהר )תהלים סג( שגער חית קנה יתבור רגל קוף: עיין בזה ילקוט משיח 

וגאולה על התורה פרשת תרומה סימן קעג, קעד. קפב. פרשת תצוה סימן טו. )טז(.

תפס באות ק' של קרח3 ובעולם הזה נבלע עם כל היקום 
אשר ברגליהם, לעתיד לבוא )דברים לב( לעת תמוט רגלם 
שישבור רגל של הנחש וישאר )זכרי' ט, ט( הנ"ה מלכך יבא 
לך, )ישעי' סב, יא( ה"נה ישעך בא, )ירמי' לא, ל( הנ"ה אנכי 

שולח לכם את אליהו הנביא וגו'.
קרח  של  מפלתו  שם  שאמר  במזמור  משה  אמר  לכן 
הוא  בעשרו  בוטח  כמו עשב  בפרוח רשעים  )תהלים צא( 
זה מטה אהרן שפרח  יפרחו  וכעלה צדיקים  זה קרח  יפול 
וביתו,  קרח  זהו  ישמיד  רשעים  בית  יא(  )משלי  לוי,  לבית 

ואוהל ישרים יפריח זה מטה לוי...
הנה  כי  י"י  אויביך  הנה  כי  שם  אמר  המזמור  בזה  והנה 
שאחז  קרח  של  ק'  רגל  שיחתך  הנה,  לשון  אמר  אויביך 
יפר"ח4  כתמ"ר  צדי"ק  ז"ש  אחרא,  סיטרא  של  באות 
ושם  כן קרח  גם  ויפרח  יעלה  הימים  לבוא לסוף  שלעתיד 
עד,  עדי  להשמדם  ז"ש  לגמרי,  ישמיד  רשעים  בית  נרמז 
יפריח  ישרים  ואהל  ז"ש  ישרים  משבט  בא  שהוא  ומאחר 
ובזכות אבותיו יעלה מן שאול כמו שאמרה חנה )שמואל 
יפריחו  לע"ל  אלקינו  בחצרות  ז"ש  ויעל5  שאול  מוריד  א( 
להגיד כי ישר י"י לכן אהל ישרים יפריח, וכן באותו מזמור 
שאמרו נמוגים ארץ וכל יושבי' כי כל ישראל נסו לקולם כי 
עמודים  הם  עמודי'  תכנתי  אנכי  הארץ,  תבלענו  פן  אמרו 
שעמדו ונתבצר מקום בגיהנם לבני קרח בעשרו הוא יפול 
ז"ש )סנהדרין קיא( כי לא ממוצא וממערב כי אותו עושר 
של קרח לא הי' במשפט6 ומצא אוצרות של יוסף כי אלקים 
זה  ולע"ל  רבה  דתהומא  לנוקבא  שנפל  ישפיל  זה  שופט 

בעצמו ירים...
מגלה עמוקות

3( קרח תפס באות ק' של קרח.

4( צדי"ק כתמ"ר יפר"ח: עיין בזה לעיל סימן א, ובהנסמן שם.

5( כמו שאמרה חנה )שמואל א( מוריד שאול ויעל: עיין לעיל סימן עא, ובהנסמן שם.

6( כי אותו עושר של קרח לא הי' במשפט: עיין גם לעיל סימן כז.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קורח

             

        
     

         
      

        
        

       
        

        
       

 
       

      
      

        
          

 
         

         
        

        


         

         
          

       
        
            

          
           

 































































המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמ' א



כה gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy

ß oeiq c"k oey`x mei ß

æè(à)ïúãå éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa çø÷ çwiå©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®§¨¨̧
:ïáeàø éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬§¥«

i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ ּתנחּומא רּבי ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ˜¯Á.ּפרׁשה ÁwiÂ∑ אחד לצד עצמֹו את לקח «ƒ«…«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ«ƒ«…«ְְֶֶַַַָָ
להחזיק  העדה מּׁשאר נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו נחלק ְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻלהיֹות

וכן טו)ּבמחלקת. קרח"(איוב "וּיּקח אחר: ּדבר ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"לּב מהּֿיּקח" : ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדברים, ׁשּבהם סנהדראֹות ראׁשי כ)מׁש אתֿאהרן",(במדבר "קח יד): ּדברים"(הושע עּמכם "קחּו :. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÂÏŒÔa ˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa∑,מחלקּתם על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא עצמֹו, על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆ƒ¿»∆¿»∆≈ƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
מט)ׁשּנאמר הּימים,(בראשית ּבדברי הּדּוכן על ּבהתיחסם קרח? על ׁשמֹו נזּכר והיכן ּכבדי". אלּֿתחד  "ּבקהלם : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ו)ׁשּנאמר א ּבןֿיׂשראל"(דה"י ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף :.Ì¯È·‡Â Ô˙„Â∑(תנחומא) ּבׁשביל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿»»«¬ƒ»ְִִ

ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, החֹונים ּובניו לקהת ׁשכן ּתימנה, ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ׁשבט ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהיה
ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על נתקּנא מׁשה? עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי לרׁשע, ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאֹוי

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא אחי קרח: אמר הּדּבּור. ּפי על קהת ּבני על נׂשיא ו)מׁשה וגֹו'".(שמות קהת "ּובני : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשאני  אני, לא  הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול ; ּכהן ואחד מל אחד ּגד ּלה: ּבניו ׁשני  נטל ּו הּבכֹור  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעמרם
את  ּומבּטל עליו חֹולק הריני מּכּלם! הּקטן אחיו ּבן את נׂשיא מּנה והּוא לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻּבן
ׁשדאּור  ּבן אליצּור והם ׁשכניו, ראּובן מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי ר"נ וכּנס עמד עׂשה? מה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻּדבריו!

אֹומר הּוא ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ׁשּנאמר: ּבֹו, וכּיֹוצא א)וחבריו העדה".(במדבר קרּואי "אּלה : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבציצית  חּיבת ּתכלת ׁשל ׁשּכּלּה טּלית לֹו: אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן טּליתֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻוהלּביׁשן
ּתכלת  ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית אפׁשר? עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ּפטּורה? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו

עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו ¯‡Ô·e.ּפֹוטרּה. Èa∑ואבירם ּפלת ּדתן ּבן .ואֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם "ואתּפלג אּונקלּוס רׁש"י ּכתב וכן הּוא נחלקנחלקנחלקנחלק". וקרח ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ִִִִַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ
"לא  ׁשל מהּסמיכּות ּולהעיר מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון והתחּלקּות נּתּוק – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה "קרחה", ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמּלׁשֹון

.(578) מחלק"ת ּגימטרּיא - ר"ע קר"ח יפֹות: ּובפנים קרחה". תׂשימּו ל"ולא אגּדֹות) אגּדֹות ּתעׂשּו (לא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִַַָָָָָָֹֹֻֻתתּגֹודדּו"
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קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
הרמז: ּובדר החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

ּוכמ"ש  לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ּומחלקת, קרחה מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹחטאֹו
ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה הפ הּמבּדיל', 'רקיע ע"ד ׁשהּוא 'אלימל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה'נֹועם

ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות
רֹומזים  הימני והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש: לבּוׁשי לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשת

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ודּבּור, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָלמחׁשבה
ּבינֹו מפסיק רוח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת עֹובר אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּבאֹות

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו הּׂשמאלי, הּקו ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ּבׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאליהם.
ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ּבלּתי להֹוספה רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹות
לׁשני  מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות קּיּום לכללּות ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסר ֹון הרֹומז ּדבר קּים, לא הּוא –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם לצאת רצֹון מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על הרֹומז האחרים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקּוים
הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם יל ּבּה הּנכֹונה והּדר האמּתי מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאמנם,

א הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צרי ּכי מראה ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשי ּבזה ּדוקא יחד אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
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gxwכו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy
למדרגתם  להּגיע ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ּתמיד ּכי – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ּבין הפסק יׁשנֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעם

ה"י" ּב[אֹות] נברא הּזה "העֹולם אמרז"ל (וע"כ ּבעלי-הּתֹורה. ב)ׁשל כט, ).(מנחות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
(ר'), לגמרי אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי מקֹומֹו את ּולׁשּנֹות זֹו, ּדר על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹא

ל"ּתחּתֹונים". "עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' לגרם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובכ
אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ׁשּכּלּה טּלית א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זה מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻֻ[ּבמקֹורֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)
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קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא מהּו ספרים מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח פי"ח)וּיּקח (במדב"ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

להסּתּפק  יכֹול ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", מלא "ּבית היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדר הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
ויראה, אהבה ענינם ׁשּבמזּוזה ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ויראתֹו, ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ּבעל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהיֹותֹו

יראה. ענינּה ׁשמֹוע", אם "והיה ּופרׁשת "ואהבּת" נאמר "ׁשמע" ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבפרׁשת
ּׁשּבּבית, מה ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד מכרחים ויראה ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוע"ז

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו על ׁשּיׁשמרּו ויראה לאהבה צרי ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" מלא "ּבית ט)ּכן ג, ׁשּיראתֹו(אבות "ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
מתקּימת". חכמתֹו לחכמתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא קֹודמת אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶֶֶֶַָָָָ

(á)íéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãòBî éàø÷ äãò éàéNð íéúàîe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

(â)íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék íëì-áø©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ ּגדּלה לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר ˜„ÌÈL.הרּבה Ìlk∑(תנחומא) ּבסיני ּדברים ׁשמעּו ּכּלם «»∆ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻÀ»¿…ƒְְְִִַָָָֻ

הּגבּורה  e‡O˙z.מּפי ÚecÓe∑ לבּדכם אּתם לא ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה לקחּת אם ְִִַָ««ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשמעּו העדה ּכל ,אלהי ה' אנכי ּבסיני עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשמעּתם אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני "ויחל (שמות : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

Ï‡¯NÈב  ÈaÓ ‡i¯·‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zLÎ È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

ÔB‰Ïג  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡È¯L ÔB‰ÈÈ·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡È‰Bt:ד  ÏÚ ÏÙe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`Á¯˜ ÁwiÂ,סיני ּבמדּבר היה הּדבר זה . «ƒ«…«ְְִִֶַַַָָָָ
ּכי  הּלוּים. ונבּדלּו הּבכֹורים נתחּלפּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַּכאׁשר
מּדעּתֹו עׂשה אדֹונינּו ׁשּמׁשה יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹחׁשבּו
ׁשהם  קהת לבני ּגם לאחיו, ּגדּולה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָלתת
ׁשהם  לוי ּבני ּולכל אליו, ְְְִִֵֵֵֵֶָָקרֹובים
ּבעבּור  עליו קׁשרּו והּלוּים ְְְְְֲִִִִַַַָָָמּמׁשּפחּתֹו.
ּדתן  וקׁשר ּולבניו. לאהרן נתּונים ְְְְֱֲִַַָָָָָָֹהיֹותם
מראּובן  הּבכֹורה ׁשהסיר ּבעבּור ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָואבירם
ּבעבּור  חׁשדּוהּו אּולי ליֹוסף, ּונתנּה ְְֲֲֲִֵֶַַָָָאביהם
ּכן  ּכי היה, ּבכֹור קרח ּגם מׁשרתֹו. ְְְְִֵַַַָָָֹֻיהֹוׁשע
ּבנגב  וקרח ּבּנגב, חֹונה ראּובן ודגל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹּכתּוב.
נׂשיאי  ואּלה קהת. מּבני הּוא ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָהּמׁשּכן,
את  מקריבים היּו והם ּבכֹורים, היּו ְְְִִִֵֵֶַָָָָהעדה
על  והראיה מחּתֹות. לקחּו ּכן על ְְְְֵַַַָָָָָהעֹולֹות,
יׂשראל  ּכל ׁשראּו הּמּטה. מֹופת הּפרּוׁש, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

הּבכֹורים, ּתחת לוי ׁשבט ּבחר הּׁשם ְִִִֵֵֵֶַַַַַָּכי
הּתלּונה  ּכי ּתלּוּנתם, ּותכל ּכתּוב ּכן ְְְִֵַַַָָָֹעל
מּלּבי, לא ּכי מׁשה, אמר ּגם היתה. זה ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹעל
ועֹוד, עׂשה. מּלּבֹו ּכי ׁשחׁשדּוהּו ְֲֲִִִֶַָָָּבעבּור
ּכבר  ּכי הּזה, ּבּׁשליחּות ׁשלחני ה' ְְְִִִֶַַַָָֹלא
ּגמּורה, ראיה ועֹוד יׂשראל. ּכל ּבֹו ְְְְֱִִֵֶָָָָָהאמינּו
רמז  וזה קדֹוׁשים, ּכּלם העדה כל ְְִִֵֶֶֶָָָָֻּכי
קּדׁש ּכתּוב ּכן ּכי קדֹוׁשים, ׁשהם ְְִִִֵֵֶֶַַָלּבכֹורים
אל  הּנּגׁשים הּכהנים היּו והם ּבכֹור. ּכל ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹלי

וּיּקח העדה: ּכל עיקר והם .˜¯Áה', ְִִֵֵַַַָָָ…«
ורּבים  לחם, חמֹור ּכמֹו קצרה, ּדר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָאנׁשים.
לקח  וּיּקח, ּפירּוׁש ּכי יֹונה, ר' וּיאמר ִִֵֶַַַַָָָָֹּככה.

מּׁשהּו: על ֶַַָלקּום
a‰LÓ ÈÙÏהפרׁש ויׁש ּבּסתר. קמּו ׁשּלא . ƒ¿≈…∆ְְֵֵֵֶֶֶַָֹ

מּפני: ּובין לפני ÚBÓ„ּבין È‡¯˜ׁשהיּו . ְְִִֵֵֵֵ¿ƒ≈≈ֶָ

מֹועד: אהל אל ÌLנקראים ÈL‡ קֹודם . ְִִֵֶֶָֹ«¿≈≈ֶ
נׂשיאי  ּכי אמר, ּומדקּדק מּמצרים. ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָצאתם
הּפקּודים, על העֹומדים הּנׂשיאים הם ְְְִִִִֵֵַַַָָעדה

ּפעּו ּכתיב,והם ּכאילּו לקח. למּלת לים ְְְְְִִִִֵַַָ
העדה  נׂשיאי ואֹון ואבירם ודתן קרח ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹוּיּקח

רחֹוק: מעט וזה אליהם. ְְְֲֵֵֶֶַַָלדּבר
bÌÎÏ ׁשּתפׂשּתם ¯· והּטעם, לכם. ּדי ּכמֹו . «»∆ְְְְֶֶֶַַַַַָ

הרב: ˜„ÌÈLBהחלק Ìlk ‰„Ú‰ ÏÎ Èk. ֵֶַַָƒ»»≈»À»¿ƒ
היּו סיני הר מעמד מּיֹום העדה, ּכל ֲִִִֵַַַָָָָָּכי

‰'קדֹוׁשים: ÌÎB˙·eנבחרּו הּלוּים ּכי . ְִ¿»ְְֲִִִִַ
ואם  יׂשראל. ּבני ּבתֹו הּכבֹוד היֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָאחרי
נבחר  ּכי סיני ּבהר היה ּכאׁשר מׁשה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹידע

יׂשראל: ידעּו לא לוי, .e‡O˙zׁשבט ְְִִֵֵֵֶָָֹƒ¿«¿
למעלה  ּומׁשה הּגדֹול, הּכהן אהרן ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות

לּמדֹו: הּוא ּכי ְִִִֶמּמּנּו,

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy
ּבּמתאֹוננים יא)מׁשה", ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ

וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבמחלקּתֹו
רב  מּמּני ּכׁשּסרח עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .יעית אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבה עּתה לדחֹותם )(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם  יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑ לוּיה אֹותם ∑È¯˜‰Â·.לכהּנה ∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒָ
מׁשה:(תנחומא)אליו להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר  זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּלק ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּגבּולֹות
א) ּכ(בראשית וּיבּדל". ויהיֿבקר... "ויהיֿערב כג): וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«

i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי להם: אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ותֹורה  אחד ארֹון אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו אחד; ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻּוכמרים

ּב רֹוצה אני אף ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ר"נ ואּתם – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח לכם אחת הא ,כ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּתׁשמיׁש
יֹודעים, אנּו אין וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: התרה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻלפיכ
חי, יצא ּבֹו ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּמי

אֹובדים רבה)וכּלכם יד ∑BzÁÓ˙.(במדבר ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם ׁשחֹותין .ּכלים ְְְִֶֻ«¿ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחמחמחמחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹות ת ת ת  קחקחקחקחּוּוּוּו־־־־לכםלכםלכםלכם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבככככ ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה אניאניאניאני אףאףאףאף ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה,,,, ּכּכּכּכההההּוּוּוּונהנהנהנה מבמבמבמבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים איאיאיאיׁשׁשׁשׁש רררר""""ןןןן ואואואואּתּתּתּתםםםם אחדאחדאחדאחד,,,, ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל וכהןוכהןוכהןוכהן ככככּוּוּוּו'''' אחדאחדאחדאחד הההה'''' אאאאּלּלּלּלאאאא לנלנלנלנּוּוּוּו איןאיןאיןאין ו.אנאנאנאנּוּוּוּו (טז, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ובפרש"י)

ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ואי אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה
?"ּבכ רֹוצה אני "אף ְְְֲִֶַָָּבאמרֹו

לעֹולם" יאמינּו ּב ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה הרי קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ט)ויׁש יט, ,(יתרו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
סנהדראֹות" ראׁשי "ר"ן עליו חלקּו ודתן)ואי ד"ה א טז, ?(רש"י ְְְְֵֵֶַָָָָָ

נבעה  ּגדֹולה" ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם וטעּותם ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועכצ"ל
הּכהּונה. למעלת להּגיע ְְְְֲִֵַַַַַָָמרצֹונם

קדׁשים" קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ׁש"עֹומד ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר (דה"י והינּו, ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
יג) כג, יכֹולים א ּכמֹו"כ וכיֹו"ב, ּדין ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ּדכמֹו וחׁשבּו לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

ּגדֹולה. לכהּונה ׁשּיזּכּו לפעל ְְְְִִִֵֶָָֹהם

ÓÈÓÏ¯ה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

ÏÎÂו  Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzLk¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

cÂÈt ÏÚ ÏtiÂ,אֹומרים ויׁש ּברצֹונֹו. . «ƒ…«»»ְְְִִֵ
הּנבּואֹות: ְְֶֶַּכדר

dBÏ ¯L‡ וזאת ‡˙ הּנבחר. הּׁשבט . ∆¬∆ְְִֵֶַַָֹ
העדה, ולנׂשיאי ולאבירם לדתן ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָּתׁשּובה

הּבכֹורים: ‰LB„wׁשהיּו ˙‡Â,ּבׁשבטֹו . ְִֶַָ¿∆«»ְְִ
ּגדֹול: ּכהן ְִֵָֹלהיֹותֹו



כז gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy
למדרגתם  להּגיע ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ּתמיד ּכי – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ּבין הפסק יׁשנֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָעם

ה"י" ּב[אֹות] נברא הּזה "העֹולם אמרז"ל (וע"כ ּבעלי-הּתֹורה. ב)ׁשל כט, ).(מנחות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
(ר'), לגמרי אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי מקֹומֹו את ּולׁשּנֹות זֹו, ּדר על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹא

ל"ּתחּתֹונים". "עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' לגרם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובכ
אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ׁשּכּלּה טּלית א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זה מקּׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻֻ[ּבמקֹורֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)

Fz`xie 'd zad` ± dxFYl dxinXd©§¦¨©¨©£©§¦§¨

קרחקרחקרחקרח א)ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח (טז, ִִִִַַַַַַַַֹֹ ַַַַֹֹ
המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא מהּו ספרים מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח פי"ח)וּיּקח (במדב"ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

להסּתּפק  יכֹול ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", מלא "ּבית היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדר הענין לבאר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
ויראה, אהבה ענינם ׁשּבמזּוזה ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ויראתֹו, ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ּבעל ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבהיֹותֹו

יראה. ענינּה ׁשמֹוע", אם "והיה ּופרׁשת "ואהבּת" נאמר "ׁשמע" ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבפרׁשת
ּׁשּבּבית, מה ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד מכרחים ויראה ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוע"ז

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו על ׁשּיׁשמרּו ויראה לאהבה צרי ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" מלא "ּבית ט)ּכן ג, ׁשּיראתֹו(אבות "ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
מתקּימת". חכמתֹו לחכמתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא קֹודמת אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶֶֶֶַָָָָ

(á)íéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãòBî éàø÷ äãò éàéNð íéúàîe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

(â)íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék íëì-áø©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ ּגדּלה לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר ˜„ÌÈL.הרּבה Ìlk∑(תנחומא) ּבסיני ּדברים ׁשמעּו ּכּלם «»∆ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻÀ»¿…ƒְְְִִַָָָֻ

הּגבּורה  e‡O˙z.מּפי ÚecÓe∑ לבּדכם אּתם לא ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, אּתה לקחּת אם ְִִַָ««ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשמעּו העדה ּכל ,אלהי ה' אנכי ּבסיני עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשמעּתם אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר ּבעגל(תנחומא. חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה ׁשּכבר הּמחלקת, לב)מּפני "ויחל (שמות : «ƒ…«»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

Ï‡¯NÈב  ÈaÓ ‡i¯·‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zLÎ È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

ÔB‰Ïג  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡È¯L ÔB‰ÈÈ·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡È‰Bt:ד  ÏÚ ÏÙe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`Á¯˜ ÁwiÂ,סיני ּבמדּבר היה הּדבר זה . «ƒ«…«ְְִִֶַַַָָָָ
ּכי  הּלוּים. ונבּדלּו הּבכֹורים נתחּלפּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַּכאׁשר
מּדעּתֹו עׂשה אדֹונינּו ׁשּמׁשה יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹחׁשבּו
ׁשהם  קהת לבני ּגם לאחיו, ּגדּולה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָלתת
ׁשהם  לוי ּבני ּולכל אליו, ְְְִִֵֵֵֵֶָָקרֹובים
ּבעבּור  עליו קׁשרּו והּלוּים ְְְְְֲִִִִַַַָָָמּמׁשּפחּתֹו.
ּדתן  וקׁשר ּולבניו. לאהרן נתּונים ְְְְֱֲִַַָָָָָָֹהיֹותם
מראּובן  הּבכֹורה ׁשהסיר ּבעבּור ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָואבירם
ּבעבּור  חׁשדּוהּו אּולי ליֹוסף, ּונתנּה ְְֲֲֲִֵֶַַָָָאביהם
ּכן  ּכי היה, ּבכֹור קרח ּגם מׁשרתֹו. ְְְְִֵַַַָָָֹֻיהֹוׁשע
ּבנגב  וקרח ּבּנגב, חֹונה ראּובן ודגל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹּכתּוב.
נׂשיאי  ואּלה קהת. מּבני הּוא ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָהּמׁשּכן,
את  מקריבים היּו והם ּבכֹורים, היּו ְְְִִִֵֵֶַָָָָהעדה
על  והראיה מחּתֹות. לקחּו ּכן על ְְְְֵַַַָָָָָהעֹולֹות,
יׂשראל  ּכל ׁשראּו הּמּטה. מֹופת הּפרּוׁש, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

הּבכֹורים, ּתחת לוי ׁשבט ּבחר הּׁשם ְִִִֵֵֵֶַַַַַָּכי
הּתלּונה  ּכי ּתלּוּנתם, ּותכל ּכתּוב ּכן ְְְִֵַַַָָָֹעל
מּלּבי, לא ּכי מׁשה, אמר ּגם היתה. זה ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹעל
ועֹוד, עׂשה. מּלּבֹו ּכי ׁשחׁשדּוהּו ְֲֲִִִֶַָָָּבעבּור
ּכבר  ּכי הּזה, ּבּׁשליחּות ׁשלחני ה' ְְְִִִֶַַַָָֹלא
ּגמּורה, ראיה ועֹוד יׂשראל. ּכל ּבֹו ְְְְֱִִֵֶָָָָָהאמינּו
רמז  וזה קדֹוׁשים, ּכּלם העדה כל ְְִִֵֶֶֶָָָָֻּכי
קּדׁש ּכתּוב ּכן ּכי קדֹוׁשים, ׁשהם ְְִִִֵֵֶֶַַָלּבכֹורים
אל  הּנּגׁשים הּכהנים היּו והם ּבכֹור. ּכל ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹלי

וּיּקח העדה: ּכל עיקר והם .˜¯Áה', ְִִֵֵַַַָָָ…«
ורּבים  לחם, חמֹור ּכמֹו קצרה, ּדר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָאנׁשים.
לקח  וּיּקח, ּפירּוׁש ּכי יֹונה, ר' וּיאמר ִִֵֶַַַַָָָָֹּככה.

מּׁשהּו: על ֶַַָלקּום
a‰LÓ ÈÙÏהפרׁש ויׁש ּבּסתר. קמּו ׁשּלא . ƒ¿≈…∆ְְֵֵֵֶֶֶַָֹ

מּפני: ּובין לפני ÚBÓ„ּבין È‡¯˜ׁשהיּו . ְְִִֵֵֵֵ¿ƒ≈≈ֶָ

מֹועד: אהל אל ÌLנקראים ÈL‡ קֹודם . ְִִֵֶֶָֹ«¿≈≈ֶ
נׂשיאי  ּכי אמר, ּומדקּדק מּמצרים. ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָצאתם
הּפקּודים, על העֹומדים הּנׂשיאים הם ְְְִִִִֵֵַַַָָעדה

ּפעּו ּכתיב,והם ּכאילּו לקח. למּלת לים ְְְְְִִִִֵַַָ
העדה  נׂשיאי ואֹון ואבירם ודתן קרח ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹוּיּקח

רחֹוק: מעט וזה אליהם. ְְְֲֵֵֶֶַַָלדּבר
bÌÎÏ ׁשּתפׂשּתם ¯· והּטעם, לכם. ּדי ּכמֹו . «»∆ְְְְֶֶֶַַַַַָ

הרב: ˜„ÌÈLBהחלק Ìlk ‰„Ú‰ ÏÎ Èk. ֵֶַַָƒ»»≈»À»¿ƒ
היּו סיני הר מעמד מּיֹום העדה, ּכל ֲִִִֵַַַָָָָָּכי

‰'קדֹוׁשים: ÌÎB˙·eנבחרּו הּלוּים ּכי . ְִ¿»ְְֲִִִִַ
ואם  יׂשראל. ּבני ּבתֹו הּכבֹוד היֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵַַָָאחרי
נבחר  ּכי סיני ּבהר היה ּכאׁשר מׁשה ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹידע

יׂשראל: ידעּו לא לוי, .e‡O˙zׁשבט ְְִִֵֵֵֶָָֹƒ¿«¿
למעלה  ּומׁשה הּגדֹול, הּכהן אהרן ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות

לּמדֹו: הּוא ּכי ְִִִֶמּמּנּו,

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy
ּבּמתאֹוננים יא)מׁשה", ּבמרּגלים(במדבר מׁשה", "וּיתּפּלל יד): מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ

וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ׁשּסרח מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבמחלקּתֹו
רב  מּמּני ּכׁשּסרח עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי עד אמר: ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .יעית אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבה עּתה לדחֹותם )(במדבר מתּכּון היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא לנּו היא ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ּבהם  יחזרּו ‡˙BÏŒ¯L‡Œ.ׁשּמא '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a∑ לוּיה אֹותם ∑È¯˜‰Â·.לכהּנה ∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת ְְֶֶַָָ…∆¿…«∆¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ¿ƒ¿ƒָ
מׁשה:(תנחומא)אליו להם אמר – ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ויקרב ּכן: מֹוכיח והּתרּגּום . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר  זֹו, את לבּטל ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ּבעֹולמֹו, הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּלק ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּגבּולֹות
א) ּכ(בראשית וּיבּדל". ויהיֿבקר... "ויהיֿערב כג): וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«

i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ הרּבה נימּוסים יׁש העּכּו"ם ּבדרכי להם: אמר ?ּכ להם לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ותֹורה  אחד ארֹון אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו אחד; ּבבית מתקּבצים ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻּוכמרים

ּב רֹוצה אני אף ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש ר"נ ואּתם – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח לכם אחת הא ,כ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא מּכל, חביב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּתׁשמיׁש
יֹודעים, אנּו אין וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: התרה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻלפיכ
חי, יצא ּבֹו ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּמי

אֹובדים רבה)וכּלכם יד ∑BzÁÓ˙.(במדבר ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם ׁשחֹותין .ּכלים ְְְִֶֻ«¿ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחמחמחמחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹות ת ת ת  קחקחקחקחּוּוּוּו־־־־לכםלכםלכםלכם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבככככ ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה אניאניאניאני אףאףאףאף ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה,,,, ּכּכּכּכההההּוּוּוּונהנהנהנה מבמבמבמבּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשיםיםיםים איאיאיאיׁשׁשׁשׁש רררר""""ןןןן ואואואואּתּתּתּתםםםם אחדאחדאחדאחד,,,, ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל וכהןוכהןוכהןוכהן ככככּוּוּוּו'''' אחדאחדאחדאחד הההה'''' אאאאּלּלּלּלאאאא לנלנלנלנּוּוּוּו איןאיןאיןאין ו.אנאנאנאנּוּוּוּו (טז, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ובפרש"י)

ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ואי אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻלכאֹורה
?"ּבכ רֹוצה אני "אף ְְְֲִֶַָָּבאמרֹו

לעֹולם" יאמינּו ּב ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה הרי קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ט)ויׁש יט, ,(יתרו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
סנהדראֹות" ראׁשי "ר"ן עליו חלקּו ודתן)ואי ד"ה א טז, ?(רש"י ְְְְֵֵֶַָָָָָ

נבעה  ּגדֹולה" ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם וטעּותם ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועכצ"ל
הּכהּונה. למעלת להּגיע ְְְְֲִֵַַַַַָָמרצֹונם

קדׁשים" קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ׁש"עֹומד ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר (דה"י והינּו, ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
יג) כג, יכֹולים א ּכמֹו"כ וכיֹו"ב, ּדין ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ּדכמֹו וחׁשבּו לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

ּגדֹולה. לכהּונה ׁשּיזּכּו לפעל ְְְְִִִֵֶָָֹהם

ÓÈÓÏ¯ה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

ÏÎÂו  Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzLk¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

cÂÈt ÏÚ ÏtiÂ,אֹומרים ויׁש ּברצֹונֹו. . «ƒ…«»»ְְְִִֵ
הּנבּואֹות: ְְֶֶַּכדר

dBÏ ¯L‡ וזאת ‡˙ הּנבחר. הּׁשבט . ∆¬∆ְְִֵֶַַָֹ
העדה, ולנׂשיאי ולאבירם לדתן ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָּתׁשּובה

הּבכֹורים: ‰LB„wׁשהיּו ˙‡Â,ּבׁשבטֹו . ְִֶַָ¿∆«»ְְִ
ּגדֹול: ּכהן ְִֵָֹלהיֹותֹו
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להם  ׁשאמר אי וזהּו ׁשּבפעל ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה ּבכהּונה לׁשּמׁש ּורצֹונם ּדתׁשּוקתם ."ּבכ רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר  להיֹות אפׁשר אי ּכמֹו"כ אחת" ותֹורה אחד ארֹון אחד ה' אּלא לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים להיֹות להם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפׁשר
אחד". ּגדֹול עזרא עזרא עזרא עזרא מ"ּכהן אבןאבןאבןאבן ִֵֶָָֹ

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ
LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®

:éåì éða íëì-áø©¨¤−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ·¯∑,לקרב עליהם וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ולא לכם. אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ראה  מה היה, ׁשּפּקח וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים מחּתֹות "את ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו הם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
אמר: ואהרן. מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ּגדֹולה ׁשלשלת ראה הטעּתֹו, עינֹו זה? ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלׁשטּות

ׁשּנאמר הּקדׁש, ּברּוח מתנּבאים ּכּלם ּבניו לבני עֹומדֹות מׁשמרֹות וכ"ד נמלט! אני כה)ּבׁשבילֹו א :(ד"ה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
לבא  נׁשּתּתף לכ אּדם? ואני מּמּני לעמד עתידה הּזאת הּגד ּלה ּכל אפׁשר אמר: להימן". בנים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"ּכלֿאּלה
ותלה  טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ואחד אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה מּפי ׁשּׁשמע חזקה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלאֹותּה

יפה. רֹואה היה ּומׁשה ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה  ולא נטלּתם ∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)ּבעצמֹו. ּגדֹול ּדבר ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ«»∆ְְֶַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  על לחלק עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבעצמכם אבןאבןאבןאבן ְְְֲֶַַַַָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,ערף קׁשה ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

"ׁשמעּוֿנא  ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר עּמֹו, ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא עד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻאמר:
לוי" .ּבני ְִֵֵ

(è)íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé úãòî¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé ïkLî úãáò:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ הּדּוכן על עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשיר אבןאבןאבןאבן ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáe¦©§¤−©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑ יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות עזרא עזרא עזרא עזרא .לאֹותֹו אבןאבןאבןאבן ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑ ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה  הּמחלקת הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .לנּו אבןאבןאבןאבן ֲֶֶַַַָֹ

˜BË¯˙ז  ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

ÈÂÏ:ח  Èa ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט  ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

e˙‡Ê:הּבחינה . …ְִַָ
fÈÂÏ Èa ÌÎÏ ׁשאמר ¯· ּפירּוׁשֹו, וזה . «»∆¿≈≈ƒְֵֶֶַָ

מׁשה  וּיאמר הּכתּוב, ואמר המעט. ְְֶֶֶַַַַַָָָֹֹלהם
ועם  קרח עם הראׁשֹון הּדּבּור ּכי קרח, ְִִִִִֶַַַָֹֹאל

הּלוּים: עם וזה עדתֹו, ְְֲִִִֶַָָּכל
hËÚÓ‰:אצלכם הּוא מעט הּדבר .ÈÙÏ «¿«ְְְֶֶַַָָƒ¿≈

Ì˙¯LÏ ‰„Ú‰ עֹולֹותיהם את ּבהביאם . »≈»¿»¿»ְִֵֶֶָָ
זבחיהם: ְְִֵֶֶואת

iE˙B‡ ·¯˜iÂ,ואחי אֹות הקריב וכאׁשר . ««¿≈¿ְְְְֲִִֶֶַַ
ּכהּונה: ּגם ְְִֶַַָּבּקׁשּתם

`iÔÎÏ,עדת וכל אּתה קׁשרּתם ּכן על . »≈ְְְְֲֵֶַַַָָָ
ּכמֹו והּטעם, הּׁשם. על נֹועדים ְְִֵֶֶַַַַַַָׁשאּתם

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי להׁשלימם (סנהדרין אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, מחזיקין ׁשאין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשלֹום  ÏÚ‰.ּבדברי ‡Ï∑ ירידה אּלא להם ׁשאין הכׁשילם, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפיהם אבןאבןאבןאבן ְְִֵָ…«¬∆ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−

:øøzNä-íb עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¨¥«

ß oeiq d"k ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«
i"yx£eÏŒÔzzÂ∑ ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא הביאֹותנּו לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לנּו אמרּת ג)וכרם, ארץ (שמות אל ולא הֹוצאתנּו מּׁשם – וגֹו'" טֹובה אלֿארץ מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב יד)זבת יּפלּו(במדבר הּזה "ּבּמדּבר : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

B‚Â'.פגריכם" ¯wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ לא ,אלי נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה אפּלּו ְִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
‰‰Ì.נעלה  ÌÈL‡‰∑ּבחברֹו קללתֹו הּתֹולה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאדם אבןאבןאבןאבן ֲֶַ»¬»ƒ»≈ְְֲִֵֶַַָָָ

(åè)ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî-ìà¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

:íäî ãçà-úà éúòøä£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑ למאד עד ‡Ì˙ÁÓŒÏ.נצטער ÔÙzŒÏ‡∑ מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ

יקּבל  לא חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל מחר, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלפני
ּתאכלּנּו ולא האׁש ּתּניחּנּו לרצֹון, לפני.È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï∑,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו לא ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ…¬∆»≈∆»»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b ÈÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו  ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

מׁשיחֹו, ועל ה' על יחד נֹוסדּו ְְְְְִִַַַָורֹוזנים
ּבהּצתם  וכן הּׁשם. עם להריב ועד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשעׂשּו
הּנֹועדים, ה''א ּכי אֹומרים, ויׁש ה'. ְְִִִֵֵַַָעל

‰e‡נֹוסף: ‰Ó:עֹוׂשה הּוא מה ּפׁשעֹו, מה . ַ«ְִֶַַ
ai‰ÏÚ ‡Ïּבתֹו מֹועד אהל ׁשהיה יּתכן . …«¬∆ְִֵֵֶֶָָָֹ

העלּו מּלת ּכן על ּגבֹוּה, ּבמקֹום ְֲִֵֵֶַַַַַָָָהּמחנה
אֹו הּׁשם לעבֹודת ׁשּיל מי אֹו, ֲִִִֵֵֵֶַַַָמּסביב.

עֹולה: יּקרא הּנבחר, הּמקֹום ְִִֵֶֶַַָָָאל
biËÚÓ‰ מארץ העליתנּו ּכי קל, הּדבר . «¿«ֱִִֵֶֶֶַַָָָ

ארץ  ּבנגב מצרים ּכי ּודבׁש. חלב ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזבת
ּבאמת  ּכנען, לארץ מּמצרים והּבא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָיׂשראל,

עֹולה: eÈÏÚהּוא ¯¯zN˙ Èkהעליתנּו . ֶƒƒ¿»≈»≈ֱִֶָ

עלינּו: ׁשּתׂשּתרר ּכדי ‰zN¯¯מּמצרים, Ìb. ְְְִִִִֵֵֵֶַָָ«ƒ¿»≈
:ואחי אּתה רּבֹות, ׂשררֹות ְְִַַַָָָּגם

ciL·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡ ‡Ï Û‡. «…∆∆∆»«»»¿»
ואילּו טֹוב. מּמקֹום ׁשהֹוצאתנּו ְְִִֵֶַַַָָוהּטעם,
לנּו ונתּת ּכמֹוהּו, טֹוב למקֹום ְְֲִַָָָָָָהביאֹותנּו
וּתבּקׁש ּבמצרים, לנּו היה ּכאׁשר וכרם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשדה
מּמקֹום  הסירֹותנּו רק סֹובלים. היינּו ְְֲִִִִַָָָָָׂשררה,
אל  הביאֹותנּו ולא וכרמנּו, מּׂשדֹותינּו ְְְְֲִִֵֵֶַָֹטֹוב,

ׂשררה: ּתבּקׁש ולּמה ּכמֹוהּו, ‰ÈÈÚמקֹום ְְְֵַָָָָָָ«≈≈
Ì‰‰ ÌÈL‡‰ עיני לנּקר ּתרצה טעמֹו, . »¬»ƒ»≈ְְְִֵֵֵֶַַ

מּמצרים. לּיֹוצאים רמז ההם, ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָהאנׁשים
ׁשּלא  העינים לנּקר ּתרצה אמר, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכאילּו

הּוא  נראה לנּו, ׁשעׂשית זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶָָָָּתראינה,
עיני  הן סגּורֹות לֹומר, מׁשל ודר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָלעינים.
נעלה. לא ּכן על יראה. לא ּכן על ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹּפלֹוני,
ׁשּלא  העינים להחׁשי הּתרצה אֹומרים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹויׁש

ע  אחיזת ּכלֹומר, עֹוׂשה ּתראינה. אּתה ינים ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
היית  איּלּו אֹומרים, ויׁש נעלה. לא ְְֲִִִֵֶַָָָֹלנּו,
האנׁשים  ואמר נעלה. לא עינינּו, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹמנּקר
ׁשּלא  ּדעת, חסרי אדם ּבני ּדר על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹההם,
ּבעיני, והּנכֹון ּבגנאי. נפׁשם על לדּבר ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָירצּו
ׁשהיּו לּזקנים רמז ההם, האנׁשים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּלת
זקני  אחריו וּילכּו ּכתּוב, כן ּכי מׁשה. ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹעם

ְִֵָיׂשראל:



כט gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k oey`x meil inei xeriy
להם  ׁשאמר אי וזהּו ׁשּבפעל ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה ּבכהּונה לׁשּמׁש ּורצֹונם ּדתׁשּוקתם ."ּבכ רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר  להיֹות אפׁשר אי ּכמֹו"כ אחת" ותֹורה אחד ארֹון אחד ה' אּלא לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים להיֹות להם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפׁשר
אחד". ּגדֹול עזרא עזרא עזרא עזרא מ"ּכהן אבןאבןאבןאבן ִֵֶָָֹ

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ
LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®

:éåì éða íëì-áø©¨¤−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ·¯∑,לקרב עליהם וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ולא לכם. אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ראה  מה היה, ׁשּפּקח וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים מחּתֹות "את ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו הם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
אמר: ואהרן. מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ּגדֹולה ׁשלשלת ראה הטעּתֹו, עינֹו זה? ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלׁשטּות

ׁשּנאמר הּקדׁש, ּברּוח מתנּבאים ּכּלם ּבניו לבני עֹומדֹות מׁשמרֹות וכ"ד נמלט! אני כה)ּבׁשבילֹו א :(ד"ה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
לבא  נׁשּתּתף לכ אּדם? ואני מּמּני לעמד עתידה הּזאת הּגד ּלה ּכל אפׁשר אמר: להימן". בנים ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"ּכלֿאּלה
ותלה  טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ה' "אׁשרֿיבחר נמלט: ואחד אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה מּפי ׁשּׁשמע חזקה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלאֹותּה

יפה. רֹואה היה ּומׁשה ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי יפה ראה  ולא נטלּתם ∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)ּבעצמֹו. ּגדֹול ּדבר ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ«»∆ְְֶַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  על לחלק עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבעצמכם אבןאבןאבןאבן ְְְֲֶַַַַָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,ערף קׁשה ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר התחיל «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

"ׁשמעּוֿנא  ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר עּמֹו, ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא עד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻאמר:
לוי" .ּבני ְִֵֵ

(è)íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé úãòî¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé ïkLî úãáò:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ הּדּוכן על עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשיר אבןאבןאבןאבן ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáe¦©§¤−©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑ יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות עזרא עזרא עזרא עזרא .לאֹותֹו אבןאבןאבןאבן ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑ ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה  הּמחלקת הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .לנּו אבןאבןאבןאבן ֲֶֶַַַָֹ

˜BË¯˙ז  ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

ÈÂÏ:ח  Èa ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט  ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

e˙‡Ê:הּבחינה . …ְִַָ
fÈÂÏ Èa ÌÎÏ ׁשאמר ¯· ּפירּוׁשֹו, וזה . «»∆¿≈≈ƒְֵֶֶַָ

מׁשה  וּיאמר הּכתּוב, ואמר המעט. ְְֶֶֶַַַַַָָָֹֹלהם
ועם  קרח עם הראׁשֹון הּדּבּור ּכי קרח, ְִִִִִֶַַַָֹֹאל

הּלוּים: עם וזה עדתֹו, ְְֲִִִֶַָָּכל
hËÚÓ‰:אצלכם הּוא מעט הּדבר .ÈÙÏ «¿«ְְְֶֶַַָָƒ¿≈

Ì˙¯LÏ ‰„Ú‰ עֹולֹותיהם את ּבהביאם . »≈»¿»¿»ְִֵֶֶָָ
זבחיהם: ְְִֵֶֶואת

iE˙B‡ ·¯˜iÂ,ואחי אֹות הקריב וכאׁשר . ««¿≈¿ְְְְֲִִֶֶַַ
ּכהּונה: ּגם ְְִֶַַָּבּקׁשּתם

`iÔÎÏ,עדת וכל אּתה קׁשרּתם ּכן על . »≈ְְְְֲֵֶַַַָָָ
ּכמֹו והּטעם, הּׁשם. על נֹועדים ְְִֵֶֶַַַַַַָׁשאּתם

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k ipy meil inei xeriy

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי להׁשלימם (סנהדרין אחריהם מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, מחזיקין ׁשאין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשלֹום  ÏÚ‰.ּבדברי ‡Ï∑ ירידה אּלא להם ׁשאין הכׁשילם, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפיהם אבןאבןאבןאבן ְְִֵָ…«¬∆ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−

:øøzNä-íb עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¨¥«

ß oeiq d"k ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«
i"yx£eÏŒÔzzÂ∑ ׂשדה נחלת לנּו נתּת ולא הביאֹותנּו לא ּכלֹומר למעלה, האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ְְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לנּו אמרּת ג)וכרם, ארץ (שמות אל ולא הֹוצאתנּו מּׁשם – וגֹו'" טֹובה אלֿארץ מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, להמיתנּו עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב יד)זבת יּפלּו(במדבר הּזה "ּבּמדּבר : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

B‚Â'.פגריכם" ¯wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ לא ,אלי נעלה לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה אפּלּו ְִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
‰‰Ì.נעלה  ÌÈL‡‰∑ּבחברֹו קללתֹו הּתֹולה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאדם אבןאבןאבןאבן ֲֶַ»¬»ƒ»≈ְְֲִֵֶַַָָָ

(åè)ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî-ìà¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

:íäî ãçà-úà éúòøä£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑ למאד עד ‡Ì˙ÁÓŒÏ.נצטער ÔÙzŒÏ‡∑ מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ

יקּבל  לא חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש אני יֹודע אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל מחר, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלפני
ּתאכלּנּו ולא האׁש ּתּניחּנּו לרצֹון, לפני.È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ ‡Ï∑,נטלּתי מהם אחד ׁשל חמֹורֹו לא ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ…¬∆»≈∆»»ƒְֲִֵֶֶֶַָָֹ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b ÈÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

Ï‡טו  ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

מׁשיחֹו, ועל ה' על יחד נֹוסדּו ְְְְְִִַַַָורֹוזנים
ּבהּצתם  וכן הּׁשם. עם להריב ועד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשעׂשּו
הּנֹועדים, ה''א ּכי אֹומרים, ויׁש ה'. ְְִִִֵֵַַָעל

‰e‡נֹוסף: ‰Ó:עֹוׂשה הּוא מה ּפׁשעֹו, מה . ַ«ְִֶַַ
ai‰ÏÚ ‡Ïּבתֹו מֹועד אהל ׁשהיה יּתכן . …«¬∆ְִֵֵֶֶָָָֹ

העלּו מּלת ּכן על ּגבֹוּה, ּבמקֹום ְֲִֵֵֶַַַַַָָָהּמחנה
אֹו הּׁשם לעבֹודת ׁשּיל מי אֹו, ֲִִִֵֵֵֶַַַָמּסביב.

עֹולה: יּקרא הּנבחר, הּמקֹום ְִִֵֶֶַַָָָאל
biËÚÓ‰ מארץ העליתנּו ּכי קל, הּדבר . «¿«ֱִִֵֶֶֶַַָָָ

ארץ  ּבנגב מצרים ּכי ּודבׁש. חלב ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזבת
ּבאמת  ּכנען, לארץ מּמצרים והּבא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָיׂשראל,

עֹולה: eÈÏÚהּוא ¯¯zN˙ Èkהעליתנּו . ֶƒƒ¿»≈»≈ֱִֶָ

עלינּו: ׁשּתׂשּתרר ּכדי ‰zN¯¯מּמצרים, Ìb. ְְְִִִִֵֵֵֶַָָ«ƒ¿»≈
:ואחי אּתה רּבֹות, ׂשררֹות ְְִַַַָָָּגם

ciL·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡ ‡Ï Û‡. «…∆∆∆»«»»¿»
ואילּו טֹוב. מּמקֹום ׁשהֹוצאתנּו ְְִִֵֶַַַָָוהּטעם,
לנּו ונתּת ּכמֹוהּו, טֹוב למקֹום ְְֲִַָָָָָָהביאֹותנּו
וּתבּקׁש ּבמצרים, לנּו היה ּכאׁשר וכרם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשדה
מּמקֹום  הסירֹותנּו רק סֹובלים. היינּו ְְֲִִִִַָָָָָׂשררה,
אל  הביאֹותנּו ולא וכרמנּו, מּׂשדֹותינּו ְְְְֲִִֵֵֶַָֹטֹוב,

ׂשררה: ּתבּקׁש ולּמה ּכמֹוהּו, ‰ÈÈÚמקֹום ְְְֵַָָָָָָ«≈≈
Ì‰‰ ÌÈL‡‰ עיני לנּקר ּתרצה טעמֹו, . »¬»ƒ»≈ְְְִֵֵֵֶַַ

מּמצרים. לּיֹוצאים רמז ההם, ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָהאנׁשים
ׁשּלא  העינים לנּקר ּתרצה אמר, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכאילּו

הּוא  נראה לנּו, ׁשעׂשית זה ּכי ְְִִִִֶֶֶֶָָָָּתראינה,
עיני  הן סגּורֹות לֹומר, מׁשל ודר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָלעינים.
נעלה. לא ּכן על יראה. לא ּכן על ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹּפלֹוני,
ׁשּלא  העינים להחׁשי הּתרצה אֹומרים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹויׁש

ע  אחיזת ּכלֹומר, עֹוׂשה ּתראינה. אּתה ינים ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
היית  איּלּו אֹומרים, ויׁש נעלה. לא ְְֲִִִֵֶַָָָֹלנּו,
האנׁשים  ואמר נעלה. לא עינינּו, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹמנּקר
ׁשּלא  ּדעת, חסרי אדם ּבני ּדר על ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹההם,
ּבעיני, והּנכֹון ּבגנאי. נפׁשם על לדּבר ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָירצּו
ׁשהיּו לּזקנים רמז ההם, האנׁשים ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּלת
זקני  אחריו וּילכּו ּכתּוב, כן ּכי מׁשה. ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹעם

ְִֵָיׂשראל:



gxwל zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy
מּמד (תנחומא) ּכׁשהלכּתי החמֹור אפּלּו אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מל ׁשל אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ותרּגּום מּׁשּלי. אּלא נטלּתי לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשּלהם,
מ"ז)ׁשחוֹור  עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ב אבןאבןאבןאבן ֲַ

(æè)eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑עזרא עזרא עזרא עזרא .עדת אבןאבןאבןאבן »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

:Búzçî Léà ïøäàå äzàå úzçî©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷ íäéìò£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬

:ïøäàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©«£«Ÿ

(èé)çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא):אֹותם ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי  ׁשעלי אּתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ"ּכסבּורין

ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה! ּולאחיו הּמלכּות ‰'.לֹו „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ענן ּבעּמּוד .ּבא ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ«≈»¿ְַָָָ

ß oeiq e"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו כא)ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,,(טז, ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ונקונקונקונקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת יהאיהאיהאיהא לאלאלאלא ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ּדּדּדּדברברברבר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו .... .... ב)ּוּוּוּוכתיבכתיבכתיבכתיב כא, מּיׂשראל (ברכות עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ּביחד ממממּמּמּמּמציאציאציאציאּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹו עׂשר מתמתמתמתּבּבּבּבּטּטּטּטלללל ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת יׁש אלקּיֹות עזרא עזרא עזרא עזרא נפׁשֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

‰BÂטז  CzLk ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז  ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח  e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

dxezd lr `xfr oa`

eh¯ÁiÂ ּכי ּפירׁשּתיו, ּכבר הּדּבּור זה . «ƒ«ְְִִִֵֶַַָ
הרׁשעים. על האף מארכת והּמנחה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהעֹולה
והקריבּו ּגדֹולים, אנׁשים היּו ואבירם ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָודתן
ּתפן  אל טעם וזה הּמעׂשה. זה קֹודם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמנחה
חמֹור  נׂשאתי לא ּכי אלי, ּופנה מנחתם, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאל

מּׂשא  ׁשּׂשמּתי נׂשאתי, ּופרּוׁש מהם. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
‰¯È˙Úעליו: ‡ÏÂ:ּדבר ּבׁשּום . ָָ¿…¬≈…ƒְָָ

fhÁ¯˜ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ,ּכן אמר ּוכבר . «…∆…∆∆…«ְֵַָָ
היּו לקרח, מׁשה אמר ּכאׁשר הּטעם, ְֱֲֶֶַַַַַַַָֹֹרק

מחּתתֹו: איׁש לקחּו ה', והּוא ÁÓ¯לפני . ְְְִִֵַָָ»»ְ

ויּתכן  ואבירם. לדתן מׁשה ׁשּקרא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּיֹום
מּלת  ּבעבּור הּנכֹון, והּוא קֹודם. ְְֲִֶֶַַַָָָׁשּקראם

ֶֹּבקר:
giÔ¯‰‡Â ‰LÓe:עּמם . …∆¿«¬…ִָ
`keÏ„a‰:מֹועד אהל ּפתח עּמם היּו ּכי . ƒ»¿ִִֵֶֶַָָֹ

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑ מקצת עליו ׁשּסרחה ודם ּבׂשר מל ודם: ּבׂשר ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמחׁשבֹות  ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמדינה,
החֹוטא  מי אּתה ‡Á„.ויֹודע LÈ‡‰∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא הּוא ְִֵֵַַַָ»ƒ∆»ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, חטא יפה לא ּומי חטא עזרא עזרא עזרא עזרא .מי אבןאבןאבןאבן ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכסבּור אבןאבןאבןאבן «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

(åë)éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

(æë)áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬

:ítèå íäéðáe§¥¤−§©¨«
i"yx£ÌÈ·v e‡ˆÈ∑(תנחומא)ּכמֹו ּולגּדף, לחרף זקּופה יז)ּבקֹומה א ּדגלית (שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :. »¿ƒ»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ÌtËÂ Ì‰È·e Ì‰ÈLe∑ עד אּלא עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּדין ּבית ׁשהרי הּמחלקת: קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿≈∆¿«»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשדים  יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד מעלה ׁשל ּדין ּובית ׂשערֹות, ׁשּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּיביא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÔÚÎכו  e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז  Á¯˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È·e ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

akÌ‰Èt ÏÚ eÏtiÂ וטעם להתּפּלל: . «ƒ¿«¿≈∆ְְְִֵַַַ
Ï‡,ּכרגע לכּלֹותם ּכח לֹו ׁשּיׁש מֹורה . ≈ְְֵֶֶֶַַַָֹ

אל, ּפירּוׁש והּטעם הרּוחֹות. אלהי ְְֱֵֵֵַַַָֹוהּוא
הם: ּבידֹו הרּוחֹות ּכי לכּלֹותם, יּוכל ְְִִֵַַָָָּכי

‡ËÁÈ „Á‡ LÈ‡‰ ׁשהקהיל קרח הּוא . »ƒ∆»∆¡»ְִִֶַֹ
ויׁש העדה. ּכל אהרן ועל מׁשה ְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹעל
ּבידֹו ּכי הרּוחֹות, אלהי טעם ּכי ְְֱִִִֵַַָָֹאֹומרים,
והּוא  אלהיהם. הּוא ּכי הרּוחֹות לחּפׂש ְְֱִֵֵֶַַָֹֹּכח

ׁשה  האחד ּכי לבּדֹו,ידע חטא קרח, ּוא ְִֶֶַַַָָָָָֹ

ּכי  ּבעיני, והּנכֹון אחרים. החטיא אם ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָוגם
קרח  הם הּזאת, העדה מּתֹו הּבדלּו ְִִֵֵַַַַָָָֹֹטעם
וכלתם  ואכלתם יצאה ואׁש עדתֹו. ְְְְְֲֲִֵַָָָָָָָָוכל

ְֶַּכרגע:
ckÁ¯˜ ÔkLÓÏ ׁשהיה ּבעיני, הּנכֹון . ¿ƒ¿«…«ְֵֶַַָָָ

רחֹוק  ולרכּוׁשֹו, ׁשּלֹו לאדם אהל ְְְִֶֶַָָָָֹֹלקרח
ּדתן  אהלי אהלֹו, עם והיה הּלוּים. ְְֲֳֳִִִִֵֵַַָָָָָָמּמחנה
ּכי  הּמׁשּכן, סביב יחנּו לא ּכי ְְֲֲִִִִִַַַָָֹואבירם.
נלמֹוד, הּכתּוב ּומּזה לבּדם. הּלוּים ְְְִִִִִֶַַַָָאם

מּמחנה  קרֹוב חֹונה היה הּדגל ּבעל ֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּכי
ְִִַהּלוּים:

dkÏ‡¯NÈ È˜Ê ׁשהם ּבעיני, הּנכֹון . ƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵֵֶַַָ
הּנבחרים: הּזקנים ְְְִִִִִֵַַַָהּׁשבעים

ekÌ‰Ï ¯L‡ ÏÎa eÚbz Ï‡Âּבאּו ׁשאם . ¿«ƒ¿¿»¬∆»∆ִֶָ
הם: ּכמֹו ׁשאֹול חּיים ירדּו ממֹונם, ְְְְִִֵֵַַָָלהּציל

Ì˙‡hÁ ÏÎa:חּטאתם רב ּבעבּור . ¿»«…»ֲַַָָֹ
fkÌ‰È·e:הּגדֹולים .ÌtËÂ קטּנים . ¿≈∆ְִַ¿«»ְִַ

ְַּוקטּנֹות:



לי gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy
מּמד (תנחומא) ּכׁשהלכּתי החמֹור אפּלּו אֹותֹו לּטל לי והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את והרּכבּתי למצרים ין ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מל ׁשל אנּגריא נקראת ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ותרּגּום מּׁשּלי. אּלא נטלּתי לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשּלהם,
מ"ז)ׁשחוֹור  עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ב אבןאבןאבןאבן ֲַ

(æè)eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑עזרא עזרא עזרא עזרא .עדת אבןאבןאבןאבן »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

:Búzçî Léà ïøäàå äzàå úzçî©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷ íäéìò£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬

:ïøäàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©«£«Ÿ

(èé)çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא):אֹותם ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא הּלילה ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל אּלא מקּפיד איני מקּפיד? אני לבּדי  ׁשעלי אּתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ"ּכסבּורין

ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה! ּולאחיו הּמלכּות ‰'.לֹו „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ענן ּבעּמּוד .ּבא ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ«≈»¿ְַָָָ

ß oeiq e"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו כא)ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,,(טז, ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ונקונקונקונקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה,,,, ּפּפּפּפחחחחֹוֹוֹוֹותתתת יהאיהאיהאיהא לאלאלאלא ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ּדּדּדּדברברברבר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּזּזּזּזאתאתאתאת העדההעדההעדההעדה ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ההההּבּבּבּבדלדלדלדלּוּוּוּו .... .... ב)ּוּוּוּוכתיבכתיבכתיבכתיב כא, מּיׂשראל (ברכות עׂשרה ּבמעמד עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ּכתב ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּׁשכינּתא . . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ּביחד ממממּמּמּמּמציאציאציאציאּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹו עׂשר מתמתמתמתּבּבּבּבּטּטּטּטלללל ּבמעמד ." ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לגמרי. ּומתּבּטל זאת רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת יׁש אלקּיֹות עזרא עזרא עזרא עזרא נפׁשֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

‰BÂטז  CzLk ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז  ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח  e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

dxezd lr `xfr oa`

eh¯ÁiÂ ּכי ּפירׁשּתיו, ּכבר הּדּבּור זה . «ƒ«ְְִִִֵֶַַָ
הרׁשעים. על האף מארכת והּמנחה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהעֹולה
והקריבּו ּגדֹולים, אנׁשים היּו ואבירם ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָודתן
ּתפן  אל טעם וזה הּמעׂשה. זה קֹודם ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמנחה
חמֹור  נׂשאתי לא ּכי אלי, ּופנה מנחתם, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאל

מּׂשא  ׁשּׂשמּתי נׂשאתי, ּופרּוׁש מהם. ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד
‰¯È˙Úעליו: ‡ÏÂ:ּדבר ּבׁשּום . ָָ¿…¬≈…ƒְָָ

fhÁ¯˜ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ,ּכן אמר ּוכבר . «…∆…∆∆…«ְֵַָָ
היּו לקרח, מׁשה אמר ּכאׁשר הּטעם, ְֱֲֶֶַַַַַַַָֹֹרק

מחּתתֹו: איׁש לקחּו ה', והּוא ÁÓ¯לפני . ְְְִִֵַָָ»»ְ

ויּתכן  ואבירם. לדתן מׁשה ׁשּקרא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּיֹום
מּלת  ּבעבּור הּנכֹון, והּוא קֹודם. ְְֲִֶֶַַַָָָׁשּקראם

ֶֹּבקר:
giÔ¯‰‡Â ‰LÓe:עּמם . …∆¿«¬…ִָ
`keÏ„a‰:מֹועד אהל ּפתח עּמם היּו ּכי . ƒ»¿ִִֵֶֶַָָֹ

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑ מקצת עליו ׁשּסרחה ודם ּבׂשר מל ודם: ּבׂשר ּכמּדת מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּמחׁשבֹות  ּכל ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ּכֹועס ּכׁשהּוא לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמדינה,
החֹוטא  מי אּתה ‡Á„.ויֹודע LÈ‡‰∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא הּוא ְִֵֵַַַָ»ƒ∆»ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, חטא יפה לא ּומי חטא עזרא עזרא עזרא עזרא .מי אבןאבןאבןאבן ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכסבּור אבןאבןאבןאבן «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

(åë)éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

(æë)áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬

:ítèå íäéðáe§¥¤−§©¨«
i"yx£ÌÈ·v e‡ˆÈ∑(תנחומא)ּכמֹו ּולגּדף, לחרף זקּופה יז)ּבקֹומה א ּדגלית (שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :. »¿ƒ»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ÌtËÂ Ì‰È·e Ì‰ÈLe∑ עד אּלא עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּדין ּבית ׁשהרי הּמחלקת: קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿≈∆¿«»ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשדים  יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, עׂשרים עד מעלה ׁשל ּדין ּובית ׂשערֹות, ׁשּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּיביא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

ÔÚÎכו  e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז  Á¯˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È·e ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

akÌ‰Èt ÏÚ eÏtiÂ וטעם להתּפּלל: . «ƒ¿«¿≈∆ְְְִֵַַַ
Ï‡,ּכרגע לכּלֹותם ּכח לֹו ׁשּיׁש מֹורה . ≈ְְֵֶֶֶַַַָֹ

אל, ּפירּוׁש והּטעם הרּוחֹות. אלהי ְְֱֵֵֵַַַָֹוהּוא
הם: ּבידֹו הרּוחֹות ּכי לכּלֹותם, יּוכל ְְִִֵַַָָָּכי

‡ËÁÈ „Á‡ LÈ‡‰ ׁשהקהיל קרח הּוא . »ƒ∆»∆¡»ְִִֶַֹ
ויׁש העדה. ּכל אהרן ועל מׁשה ְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹעל
ּבידֹו ּכי הרּוחֹות, אלהי טעם ּכי ְְֱִִִֵַַָָֹאֹומרים,
והּוא  אלהיהם. הּוא ּכי הרּוחֹות לחּפׂש ְְֱִֵֵֶַַָֹֹּכח

ׁשה  האחד ּכי לבּדֹו,ידע חטא קרח, ּוא ְִֶֶַַַָָָָָֹ

ּכי  ּבעיני, והּנכֹון אחרים. החטיא אם ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָוגם
קרח  הם הּזאת, העדה מּתֹו הּבדלּו ְִִֵֵַַַַָָָֹֹטעם
וכלתם  ואכלתם יצאה ואׁש עדתֹו. ְְְְְֲֲִֵַָָָָָָָָוכל

ְֶַּכרגע:
ckÁ¯˜ ÔkLÓÏ ׁשהיה ּבעיני, הּנכֹון . ¿ƒ¿«…«ְֵֶַַָָָ

רחֹוק  ולרכּוׁשֹו, ׁשּלֹו לאדם אהל ְְְִֶֶַָָָָֹֹלקרח
ּדתן  אהלי אהלֹו, עם והיה הּלוּים. ְְֲֳֳִִִִֵֵַַָָָָָָמּמחנה
ּכי  הּמׁשּכן, סביב יחנּו לא ּכי ְְֲֲִִִִִַַַָָֹואבירם.
נלמֹוד, הּכתּוב ּומּזה לבּדם. הּלוּים ְְְִִִִִֶַַַָָאם

מּמחנה  קרֹוב חֹונה היה הּדגל ּבעל ֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּכי
ְִִַהּלוּים:

dkÏ‡¯NÈ È˜Ê ׁשהם ּבעיני, הּנכֹון . ƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵֵֶַַָ
הּנבחרים: הּזקנים ְְְִִִִִֵַַַָהּׁשבעים

ekÌ‰Ï ¯L‡ ÏÎa eÚbz Ï‡Âּבאּו ׁשאם . ¿«ƒ¿¿»¬∆»∆ִֶָ
הם: ּכמֹו ׁשאֹול חּיים ירדּו ממֹונם, ְְְְִִֵֵַַָָלהּציל

Ì˙‡hÁ ÏÎa:חּטאתם רב ּבעבּור . ¿»«…»ֲַַָָֹ
fkÌ‰È·e:הּגדֹולים .ÌtËÂ קטּנים . ¿≈∆ְִַ¿«»ְִַ

ְַּוקטּנֹות:
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(çë)éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà úBNòì©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקהתי  נׂשיא – ואליצפן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכהּנה, אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

(èë)-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té íãàä́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe äét¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑ חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה

קי)ּפירׁשּו ה'(סנהדרין יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
לכאן) .הּפה ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשאלהאלהאלהאלה חחחחּיּיּיּייםיםיםים ל)וירדוירדוירדוירדּוּוּוּו יֹורדת (טז, ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלּגלּות

ּתחּתית. לׁשאֹול עזרא עזרא עזרא עזרא י ֹורדת אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֶַ

(àì)älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
:íäézçz øLà äîãàä ò÷azå©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

(áì)-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäézä«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

:Leëøä̈«§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיאבדאבדאבדאבדּוּוּוּו .... .... ּכּכּכּכלללל־־־־הרכהרכהרכהרכּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש:::: ואתואתואתואת לקרחלקרחלקרחלקרח אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל־־־־האדםהאדםהאדםהאדם ואתואתואתואת ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבּתּתּתּתיהםיהםיהםיהם אתםאתםאתםאתם ווווּתּתּתּתבלעבלעבלעבלע אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפיהיהיהיה הארץהארץהארץהארץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֹֹ
לב–לג)ההההּקּקּקּקהלהלהלהל:::: (טז, ַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

ּפנחס ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר יא)ּכאן רׁש"י(כו, ּומפרׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר לפיכ ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיּו

ÈpÁlLכח  ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל  ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

iÓb˙t‡לא  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

ÔB‰˙Èלב  ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡È˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

gkÌÈNÚn‰ Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ להחליף . «¬∆»««¬ƒְֲִַ
היה, ּגדֹול ּדבר ּכי ודע ּבלוּים. ְְְִִִִַַַָָָָָהּבכֹורים
להסיר  מאמין, אינּנּו לאׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָּומכעיס
הּמעלה  ּולהׁשיב מּכהּונתם, ְְְֲִִִַַַָָָָהּבכֹורים

ּבעבּור  היה זה וכל לבּדֹו. מׁשה ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹלמׁשּפחת
וּיּגׁשּו עֹולֹות וּיעלּו ּכי העגל, ֲֲִִֵֵֶַַַַַָמעׂשה
לבּדם  היּו הם ּכי העלּום, הּבכֹורים ְְְֱִִִֵֶַַָָָׁשלמים,
ויׁש העגל. עֹובדי הרגּו לוי ּובני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֹהּכהנים.

מׁשה: וּיל ּבפרׁשת ּותׁשּובתם ׁשאלה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבכאן
l‰‡È¯a על ּתֹורה ׁשהיא אֹומרים, יׁש . ¿ƒ»ְִִֵֶֶַ

ׁשאין  ּפרׁשּתי ּוכבר היה. ׁשּלא מה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצא
נבקעּו ּוכבר אתהן. ּוברא מּגזרת רק ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּלה
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ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם נבלעּו, ּבכלל לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ּדבלעדי ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאכן

רׁש"י לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ּבלּבם".(שם)ּובחיצֹונּיּות ּתׁשּובה "הרהרּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
יׂשראל  ּכל לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין הרֹואים ׁשּלעיני ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאׁשר

ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ּכיון ּבפעל א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד "נתּבּצר נבלעּו ולכן מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום ִֵֶַַָָָֹלהם

קרח  ּדבני ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר מה ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻּומעּתה
הּקהל" מּתֹו" (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ׁשהם חׁשב ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ונאבדּו מתּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלא
מדּבר' מתי 'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפר' רק מתּו" לא קרח ׁש"ּבני לסּפר הּתֹורה חּכתה זה ּומּטעם נאבדּו. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהם

כב) כ, פרק חוקת להחזיקם (רש"י צר עֹוד אין ׁשּוב ּדאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ּבׁשעת חי ׁשהיה הּדֹור וכל ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא ּבּגיהּנם. אבןאבןאבןאבן ִֵַֹ

(âì)ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàä íäéìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
:õøàä eðòìáz-ït eøîà̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן על הּיֹוצא הּקֹול עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבׁשביל אבןאבןאבןאבן »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

:eLã÷̈¥«
i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑ הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑ הּמחּתֹות מעל  ˜„eL.לארץ  Èk∑ ואסּורין הּמחּתֹות. ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת  ּכלי עׂשאּום ׁשהרי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבהנאה, אבןאבןאבןאבן ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜¯Ú ÔB‰È¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  L¯ÙÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁ¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

dxezd lr `xfr oa`

ׁשאֹולה. ּבהן הּדרים וירדּו רּבֹות, ְְְְִִֶַַָָָָמדינֹות
ּגזרה: ּכטעם ּפירּוׁשּה ‰‡„Ó‰והּנה ‰˙ˆÙe ְְְִֵֵֵַַָָ»¿»»¬»»

‰Èt ּפיהּו.‡˙ יפצה וכן, ּופתחה. ּכמֹו . ∆ƒ»ְְְְִִֵֶָָ
האדם  נׁשמת היֹות ּבעבּור רמזּתי, ְְְֱֲִִַַַָָָָָּוכבר
מּמּנה, הּגבֹוהים על ּתדּבר ּתיכֹונה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהעליֹונה
הּׁשפלים  על וכן הּגּוף. ׁשהּוא ארמֹונּה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּכדר

הּׁשֹומעים: להבין והּטעם, ְְְִִִֶַַַַָָמּמּנה.
alÌ‰Èza ˙‡Â ּובניהם לנׁשיהם ּכלל ׁשם . ¿∆»≈∆ְְְִֵֵֵֶֶָ

‰¯LeÎוטּפם: Ïk ˙‡Â:לכּלם ׁשהיה . ְַָ¿≈»»¿ְֶָָָֻ
blÌ‰ e„¯iÂ נסּתמה ירדּו ּכאׁשר הּטעם, . «≈¿≈ְְְֲִֶַַַַָָ

נראּו: ולא Ì‰ÈÏÚהארץ ÒÎzÂ הארץ . ְְִֶָָֹ«¿«¬≈∆ֶָָ
ּבניהם e„·‡iÂּבעצמּה: מֹות ּבעבּור . ְְַָ«…¿ְֲֵֶַ

ּתחּתם: ְְִַָָהעֹומדים
clÌÏB˜Ï:קֹולם ּבעבּור . ¿»ֲַָ

`''d dlÌÈMÓÁ‰ ואחרת עצמּה, מֹוׁשכת ¥«¬ƒƒְְֶֶֶֶַַָ
היה. מהּנבלעים קרח ּכי אֹומרים, יׁש ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹעּמּה.
ויׁש קרח. ואת אֹותם וּתבלע ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹוהראיה,
קרח  ואת והעד, היה. נׂשרף ּכי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹאֹומרים,
ז''ל  וחכמינּו האׁש. ּבאכֹול העדה ְֲֲֵֵֵַַַָָָָּבמֹות
ׁשּלא  ּדעּתי, ּולפי ונבלע. נׂשרף ּכי ְְְְְְִִִִִֶַַַָֹאמרּו,
נזּכר. לא ּכי ואבירם, ּדתן מקֹום רק ְְְֲִִִִַַַָָָָֹנבקע
אהרן  עם מחּתתֹו, עם עֹומד היה ְְֲִִֵַַַָָָֹֹוקרח
ּופירּוׁש הּקטרת. מקריבי העדה נׂשיאי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹועם
וּתבלע  עם ּדבק אינּנה קרח, ואת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּפסּוק

יטעֹון  ואם העדה. ּבמֹות עם רק ְְְִִִֵַָָָאֹותם,
עם  קרח הזּכיר לא לּמה ויאמר, ְְִִִֵַַָָֹֹֹטֹוען
ׁשהזּכיר  אחר ּכי הּתׁשּובה, ְְְִִִִֶַַַַָהּׂשרּופים.
אין  לעזרה, ׁשּבאה עדתֹו ׁשּנׂשרפה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהּכתּוב
יודע  מּקלֿוחמר ּכי קרח, להזּכיר ְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹצֹור
ולא  וחילֹו, ּפרעה מרּכבֹות וכמֹוהּו, ְְְְְְֵַַַָָָֹֹהּדבר.

ּובאמת  ׁשּטבע. ּפרעה ּבּׁשירה טבע,הזּכיר ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
הּנאמן, והעד וחילֹו. ּפרעה ונער ּכתּוב כן ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּכי
כקרח  יהיה ולא מהּׂשרּופים, היה קרח ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹֹּכי

ְֲַָוכעדתֹו:
a‰‡Ï‰ ‰¯Ê:מהּמזּבח .eL„˜ Èk ּכי . ¿≈»¿»ְִֵֵַַƒ»≈ִ

קדֹוׁשים: הּנם לּׁשם, ׁשהקריבּום ְְִִִִֵֶַַַָאחר



לג gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iyily meil inei xeriy

(çë)éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà úBNòì©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקהתי  נׂשיא – ואליצפן עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכהּנה, אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

(èë)-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té íãàä́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe äét¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑ חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑?הּבריאה היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ּבמיתה אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם נאצּו ּכי וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה האדמה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּופצתה

קי)ּפירׁשּו ה'(סנהדרין יברא (ר"ל ה'. יברא לאו ואם מּוטב, – ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה אם : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
לכאן) .הּפה ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשאלהאלהאלהאלה חחחחּיּיּיּייםיםיםים ל)וירדוירדוירדוירדּוּוּוּו יֹורדת (טז, ׁשּלֹומד הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון לׁשמּה, ׁשּלא ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
חּיים, ּתֹורת הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ּגם ׁשאז ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלּגלּות

ּתחּתית. לׁשאֹול עזרא עזרא עזרא עזרא י ֹורדת אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֶַ

(àì)älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
:íäézçz øLà äîãàä ò÷azå©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

(áì)-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäézä«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

:Leëøä̈«§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ממממּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיאבדאבדאבדאבדּוּוּוּו .... .... ּכּכּכּכלללל־־־־הרכהרכהרכהרכּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש:::: ואתואתואתואת לקרחלקרחלקרחלקרח אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכלללל־־־־האדםהאדםהאדםהאדם ואתואתואתואת ואתואתואתואת־־־־ּבּבּבּבּתּתּתּתיהםיהםיהםיהם אתםאתםאתםאתם ווווּתּתּתּתבלעבלעבלעבלע אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפיהיהיהיה הארץהארץהארץהארץ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּתּתּתּתפפפפּתּתּתּתחחחח ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֹֹ
לב–לג)ההההּקּקּקּקהלהלהלהל:::: (טז, ַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

ּפנחס ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר יא)ּכאן רׁש"י(כו, ּומפרׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר לפיכ ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיּו

ÈpÁlLכח  ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל  ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

iÓb˙t‡לא  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

ÔB‰˙Èלב  ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡È˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

gkÌÈNÚn‰ Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ להחליף . «¬∆»««¬ƒְֲִַ
היה, ּגדֹול ּדבר ּכי ודע ּבלוּים. ְְְִִִִַַַָָָָָהּבכֹורים
להסיר  מאמין, אינּנּו לאׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָּומכעיס
הּמעלה  ּולהׁשיב מּכהּונתם, ְְְֲִִִַַַָָָָהּבכֹורים

ּבעבּור  היה זה וכל לבּדֹו. מׁשה ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹלמׁשּפחת
וּיּגׁשּו עֹולֹות וּיעלּו ּכי העגל, ֲֲִִֵֵֶַַַַַָמעׂשה
לבּדם  היּו הם ּכי העלּום, הּבכֹורים ְְְֱִִִֵֶַַָָָׁשלמים,
ויׁש העגל. עֹובדי הרגּו לוי ּובני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֹהּכהנים.

מׁשה: וּיל ּבפרׁשת ּותׁשּובתם ׁשאלה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבכאן
l‰‡È¯a על ּתֹורה ׁשהיא אֹומרים, יׁש . ¿ƒ»ְִִֵֶֶַ

ׁשאין  ּפרׁשּתי ּוכבר היה. ׁשּלא מה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצא
נבקעּו ּוכבר אתהן. ּוברא מּגזרת רק ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָהּמּלה
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ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם נבלעּו, ּבכלל לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ּדבלעדי ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאכן

רׁש"י לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ּבלּבם".(שם)ּובחיצֹונּיּות ּתׁשּובה "הרהרּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
יׂשראל  ּכל לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין הרֹואים ׁשּלעיני ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאׁשר

ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ּכיון ּבפעל א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד "נתּבּצר נבלעּו ולכן מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום ִֵֶַַָָָֹלהם

קרח  ּדבני ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר מה ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻּומעּתה
הּקהל" מּתֹו" (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ׁשהם חׁשב ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ונאבדּו מתּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלא
מדּבר' מתי 'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפר' רק מתּו" לא קרח ׁש"ּבני לסּפר הּתֹורה חּכתה זה ּומּטעם נאבדּו. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהם

כב) כ, פרק חוקת להחזיקם (רש"י צר עֹוד אין ׁשּוב ּדאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ּבׁשעת חי ׁשהיה הּדֹור וכל ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא ּבּגיהּנם. אבןאבןאבןאבן ִֵַֹ

(âì)ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàä íäéìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
:õøàä eðòìáz-ït eøîà̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן על הּיֹוצא הּקֹול עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבׁשביל אבןאבןאבןאבן »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

:eLã÷̈¥«
i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑ הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑ הּמחּתֹות מעל  ˜„eL.לארץ  Èk∑ ואסּורין הּמחּתֹות. ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת  ּכלי עׂשאּום ׁשהרי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבהנאה, אבןאבןאבןאבן ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜¯Ú ÔB‰È¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  L¯ÙÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁ¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

dxezd lr `xfr oa`

ׁשאֹולה. ּבהן הּדרים וירדּו רּבֹות, ְְְְִִֶַַָָָָמדינֹות
ּגזרה: ּכטעם ּפירּוׁשּה ‰‡„Ó‰והּנה ‰˙ˆÙe ְְְִֵֵֵַַָָ»¿»»¬»»

‰Èt ּפיהּו.‡˙ יפצה וכן, ּופתחה. ּכמֹו . ∆ƒ»ְְְְִִֵֶָָ
האדם  נׁשמת היֹות ּבעבּור רמזּתי, ְְְֱֲִִַַַָָָָָּוכבר
מּמּנה, הּגבֹוהים על ּתדּבר ּתיכֹונה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהעליֹונה
הּׁשפלים  על וכן הּגּוף. ׁשהּוא ארמֹונּה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּכדר

הּׁשֹומעים: להבין והּטעם, ְְְִִִֶַַַַָָמּמּנה.
alÌ‰Èza ˙‡Â ּובניהם לנׁשיהם ּכלל ׁשם . ¿∆»≈∆ְְְִֵֵֵֶֶָ

‰¯LeÎוטּפם: Ïk ˙‡Â:לכּלם ׁשהיה . ְַָ¿≈»»¿ְֶָָָֻ
blÌ‰ e„¯iÂ נסּתמה ירדּו ּכאׁשר הּטעם, . «≈¿≈ְְְֲִֶַַַַָָ

נראּו: ולא Ì‰ÈÏÚהארץ ÒÎzÂ הארץ . ְְִֶָָֹ«¿«¬≈∆ֶָָ
ּבניהם e„·‡iÂּבעצמּה: מֹות ּבעבּור . ְְַָ«…¿ְֲֵֶַ

ּתחּתם: ְְִַָָהעֹומדים
clÌÏB˜Ï:קֹולם ּבעבּור . ¿»ֲַָ

`''d dlÌÈMÓÁ‰ ואחרת עצמּה, מֹוׁשכת ¥«¬ƒƒְְֶֶֶֶַַָ
היה. מהּנבלעים קרח ּכי אֹומרים, יׁש ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹעּמּה.
ויׁש קרח. ואת אֹותם וּתבלע ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹוהראיה,
קרח  ואת והעד, היה. נׂשרף ּכי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹאֹומרים,
ז''ל  וחכמינּו האׁש. ּבאכֹול העדה ְֲֲֵֵֵַַַָָָָּבמֹות
ׁשּלא  ּדעּתי, ּולפי ונבלע. נׂשרף ּכי ְְְְְְִִִִִֶַַַָֹאמרּו,
נזּכר. לא ּכי ואבירם, ּדתן מקֹום רק ְְְֲִִִִַַַָָָָֹנבקע
אהרן  עם מחּתתֹו, עם עֹומד היה ְְֲִִֵַַַָָָֹֹוקרח
ּופירּוׁש הּקטרת. מקריבי העדה נׂשיאי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹועם
וּתבלע  עם ּדבק אינּנה קרח, ואת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּפסּוק

יטעֹון  ואם העדה. ּבמֹות עם רק ְְְִִִֵַָָָאֹותם,
עם  קרח הזּכיר לא לּמה ויאמר, ְְִִִֵַַָָֹֹֹטֹוען
ׁשהזּכיר  אחר ּכי הּתׁשּובה, ְְְִִִִֶַַַַָהּׂשרּופים.
אין  לעזרה, ׁשּבאה עדתֹו ׁשּנׂשרפה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהּכתּוב
יודע  מּקלֿוחמר ּכי קרח, להזּכיר ְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹצֹור
ולא  וחילֹו, ּפרעה מרּכבֹות וכמֹוהּו, ְְְְְְֵַַַָָָֹֹהּדבר.

ּובאמת  ׁשּטבע. ּפרעה ּבּׁשירה טבע,הזּכיר ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
הּנאמן, והעד וחילֹו. ּפרעה ונער ּכתּוב כן ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּכי
כקרח  יהיה ולא מהּׂשרּופים, היה קרח ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹֹּכי

ְֲַָוכעדתֹו:
a‰‡Ï‰ ‰¯Ê:מהּמזּבח .eL„˜ Èk ּכי . ¿≈»¿»ְִֵֵַַƒ»≈ִ

קדֹוׁשים: הּנם לּׁשם, ׁשהקריבּום ְְִִִִֵֶַַַָאחר
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(â)eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø íúàŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå ýåýé§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ּפֹוׁשעים(יומא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנעׂשּו על ׁשּנחלקּו ∑¯ÈÚw.ּבנפׁשֹותם, ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָƒÀ≈

ּבלעז ∑ÌÈÁÙ.רדידין  טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏ.טּסין Èetˆ∑ הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑,לזּכרֹון ְִִ«ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְִָ
ונׂשרפּו הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו אּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּיאמרּו: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

(ã)øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ ּבלעז עזרא עזרא עזרא עזרא .אינטינדר"ש אבןאבןאבןאבן «¿«¿ְַַ

(ä)Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

ô :Bì äLî-ãéa§©¤−«
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכקרח יהיה ׁשּלא BÏ.ּכדי ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ אהרן על "עליו", ּכמֹו ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆¿«…∆ְֲַַָָֹ

ּכל  וכן וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹּדּבר
ולא  מׁשה, ּביד ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמ ֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ"לי"

ׁשּנאמר ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ד)ּכתב "וּיֹוציאּה(שמות : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּב עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו .צרעת והּנה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתוכעדתוכעדתוכעדתֹוֹוֹוֹו כקרחכקרחכקרחכקרח ה)ולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה (יז, ְְְְֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּובתֹוכם  קדֹוׁשים ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ׁשוים יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻטענתֹו

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ְְְִַַַַַה'
ׁשאמרּו ועד "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ּוכפי ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹאף-על-ּפי-כן,

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה ולא ׁשּנאמר ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל קי)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

"ׁשֹואב  "ראׁשיכם", יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם-יׂשראל הּׁשֹונים הּסּוגים ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללּמד
ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא לאחדּות, ּגֹורם ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמימיכם")

ולא  הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ממּלא הּוא ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדוקא
ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם עזרא עזרא עזרא עזרא – אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵ

e·iÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

„LÁ‡ד  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒe¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה  ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc ÈBlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzLÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

dxezd lr `xfr oa`

bÌÈ‡hÁ‰ ˙BzÁÓ הּמחּתֹות:‡˙ ּפירּוׁש . ≈«¿««»ƒְֵַַ
Ì˙B‡ eNÚÂ:האּמנים .ÌÈÁÙ ÈÚew¯ּכמֹו . ¿»»ִָָֻƒ≈«ƒְ

קדׁשּו, ּכי ּוּפירּוׁש הּזהב. ּפחי את ְְִֵֵֵֶַַַַָָָוירּקעּו

ה': לפני הקריבּום B‡Ï˙ּכי eÈ‰ÈÂ לזכר . ְְִִִִֵ¿ƒ¿¿ְֵֶ
ְִָּולסימן:

cÌeÚw¯ÈÂ:הּמרּקעים . «¿«¿ְְִַַ

dBÏ ‰LÓ „Èa '‰ ¯ac ¯L‡k.לאהרן . «¬∆ƒ∆¿«…∆ְֲַֹ
והּוא  קרח. אל ׁשב - לֹו ּכי אֹומרים, ְְְִִֵֶַָֹויׁש

ּבעיני: ְֵַָרחֹוק

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iriax meil inei xeriy

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäà-ìòå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬

:ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq f"k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
:íäéðt-ìò eìtiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§−©§¥¤«

(àé)-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là äéìò̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑ רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּׁשּגזר  מה אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע. טֹוב ּבין מבחין אין אז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמׁשחית,
את  הּמלא הּניח ׁשּלא ּכ אחר מהּֿׁשּכתב מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ּבהדיא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשלּוחֹו אני ׁשאמר ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹאהרן

ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום, פט)ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .(שבת אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶֶַַָָָ

(áé)øLàk ïøäà çwiå|CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
âpä ìçä äpäå ìäwäúøèwä-úà ïziå íòa ó ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

:íòä-ìò øtëéå©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑ לעׂשֹות לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשליחּותי!
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי אּלא מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר

ÓBiÓ‡ו  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז  ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zLÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡˙BÓ»»

Ë‰¯eיב  ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

˙BÓ‡:יג  ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

e˙¯ÁnÓ:סמּו הּוא לעֹולם ּכי הּיֹום, זה . ƒ»√»ְִֶַָָ
ÌzÓ‰ Ìz‡ זאת היתה ראיה מה הּטעם, . «∆¬ƒ∆ְְַַַָָָָָֹ

לכהן  אהרן ונבחר הּנבחר, הּוא לוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּׁשבט
החכמה  אֹו ׁשּבתפּלתכם ויּתכן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּגדֹול,

הּמקריבים: ׂשרפּתם ְְְְְִִֶֶֶַַַַׁשּידעּתם,

f‰„Ú‰ Ï‰w‰a,על ואחריה קהּלה ּכל . ¿ƒ»≈»≈»ְְֲִֶַַָָָ
למריבה: ְִִִָהיא

gÔ¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ ׁשּנראה ׁשראּו ּבעבּור . «»……∆¿«¬…ְֲִֶֶַָָ
ַָהּכבֹוד:

ien¯‰ ּבמחנה הּמרֹומם ּבּמקֹום ׁשּיׁשבּו . ≈…ְְְֲֵֶַַַָָָ

ּבמּלת  ּפירׁשּתי ּכאׁשר האהל. והּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּלוּיה,
Ì‰Ètהעלּו: ÏÚ eÏtiÂ:להתּפּלל . ֵָ«ƒ¿«¿≈∆ְְִֵַ

`i‰zÁn‰ הּידּועה:‡˙ .˙¯Ë˜ ÌÈNÂ. ∆««¿»ְַָ¿ƒ¿…∆
יבין: והּמׂשּכיל הּקטרת. אמר .CÏB‰Âולא ְְְְִִֶַַַַָָֹֹ¿≈

וׁשרׁשֹו, .אבי את הֹוׁשב ּכמֹו צּוּוי, ְְְְִִֵֶָָלׁשֹון
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(â)eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø íúàŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå ýåýé§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ּפֹוׁשעים(יומא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנעׂשּו על ׁשּנחלקּו ∑¯ÈÚw.ּבנפׁשֹותם, ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָƒÀ≈

ּבלעז ∑ÌÈÁÙ.רדידין  טינבי"ש מרּדדין ÁaÊnÏ.טּסין Èetˆ∑ הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑,לזּכרֹון ְִִ«ƒְְִִַַַָֻƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿ְִָ
ונׂשרפּו הּכהּנה על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו אּלּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּיאמרּו: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

(ã)øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ ּבלעז עזרא עזרא עזרא עזרא .אינטינדר"ש אבןאבןאבןאבן «¿«¿ְַַ

(ä)Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

ô :Bì äLî-ãéa§©¤−«
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכקרח יהיה ׁשּלא BÏ.ּכדי ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ אהרן על "עליו", ּכמֹו ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ«¬∆ƒ∆¿«…∆ְֲַַָָֹ

ּכל  וכן וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש "לאֿיקרב לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹּדּבר
ולא  מׁשה, ּביד ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמ ֹו ּפתרֹונם – "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ"לי"

ׁשּנאמר ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ׁשּלֹוקין הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ד)ּכתב "וּיֹוציאּה(שמות : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּב עּזּיה לקה ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו .צרעת והּנה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתוכעדתוכעדתוכעדתֹוֹוֹוֹו כקרחכקרחכקרחכקרח ה)ולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה (יז, ְְְְֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּובתֹוכם  קדֹוׁשים ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ׁשוים יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻטענתֹו

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ְְְִַַַַַה'
ׁשאמרּו ועד "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ּוכפי ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹאף-על-ּפי-כן,

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה ולא ׁשּנאמר ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל קי)חז"ל .(סנהדרין ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

"ׁשֹואב  "ראׁשיכם", יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם-יׂשראל הּׁשֹונים הּסּוגים ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללּמד
ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא לאחדּות, ּגֹורם ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמימיכם")

ולא  הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ממּלא הּוא ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּדוקא
ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם עזרא עזרא עזרא עזרא – אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵ

e·iÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

„LÁ‡ד  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒe¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה  ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc ÈBlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzLÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

dxezd lr `xfr oa`

bÌÈ‡hÁ‰ ˙BzÁÓ הּמחּתֹות:‡˙ ּפירּוׁש . ≈«¿««»ƒְֵַַ
Ì˙B‡ eNÚÂ:האּמנים .ÌÈÁÙ ÈÚew¯ּכמֹו . ¿»»ִָָֻƒ≈«ƒְ

קדׁשּו, ּכי ּוּפירּוׁש הּזהב. ּפחי את ְְִֵֵֵֶַַַַָָָוירּקעּו

ה': לפני הקריבּום B‡Ï˙ּכי eÈ‰ÈÂ לזכר . ְְִִִִֵ¿ƒ¿¿ְֵֶ
ְִָּולסימן:

cÌeÚw¯ÈÂ:הּמרּקעים . «¿«¿ְְִַַ

dBÏ ‰LÓ „Èa '‰ ¯ac ¯L‡k.לאהרן . «¬∆ƒ∆¿«…∆ְֲַֹ
והּוא  קרח. אל ׁשב - לֹו ּכי אֹומרים, ְְְִִֵֶַָֹויׁש

ּבעיני: ְֵַָרחֹוק

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iriax meil inei xeriy

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäà-ìòå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬

:ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq f"k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
:íäéðt-ìò eìtiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§−©§¥¤«

(àé)-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là äéìò̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑ רׁשּות ּכׁשּנּתן (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ּכׁשעלה הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּׁשּגזר  מה אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף מה ועל לרע. טֹוב ּבין מבחין אין אז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלּמׁשחית,
את  הּמלא הּניח ׁשּלא ּכ אחר מהּֿׁשּכתב מתּורץ ּובזה ּתבּונה. ואין חכמה אין ּבהדיא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשלּוחֹו אני ׁשאמר ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? רז לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹאהרן

ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום, פט)ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .(שבת אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶֶַַָָָ

(áé)øLàk ïøäà çwiå|CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
âpä ìçä äpäå ìäwäúøèwä-úà ïziå íòa ó ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

:íòä-ìò øtëéå©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑ לעׂשֹות לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על והעמידֹו הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני לֹו: אמר !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשליחּותי!
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הרי מאמין, אּתה אין אם הּגבּורה. מּפי אּלא מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר

ÓBiÓ‡ו  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז  ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zLÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡˙BÓ»»

Ë‰¯eיב  ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

˙BÓ‡:יג  ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

e˙¯ÁnÓ:סמּו הּוא לעֹולם ּכי הּיֹום, זה . ƒ»√»ְִֶַָָ
ÌzÓ‰ Ìz‡ זאת היתה ראיה מה הּטעם, . «∆¬ƒ∆ְְַַַָָָָָֹ

לכהן  אהרן ונבחר הּנבחר, הּוא לוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּׁשבט
החכמה  אֹו ׁשּבתפּלתכם ויּתכן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּגדֹול,

הּמקריבים: ׂשרפּתם ְְְְְִִֶֶֶַַַַׁשּידעּתם,

f‰„Ú‰ Ï‰w‰a,על ואחריה קהּלה ּכל . ¿ƒ»≈»≈»ְְֲִֶַַָָָ
למריבה: ְִִִָהיא

gÔ¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ ׁשּנראה ׁשראּו ּבעבּור . «»……∆¿«¬…ְֲִֶֶַָָ
ַָהּכבֹוד:

ien¯‰ ּבמחנה הּמרֹומם ּבּמקֹום ׁשּיׁשבּו . ≈…ְְְֲֵֶַַַָָָ

ּבמּלת  ּפירׁשּתי ּכאׁשר האהל. והּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּלוּיה,
Ì‰Ètהעלּו: ÏÚ eÏtiÂ:להתּפּלל . ֵָ«ƒ¿«¿≈∆ְְִֵַ

`i‰zÁn‰ הּידּועה:‡˙ .˙¯Ë˜ ÌÈNÂ. ∆««¿»ְַָ¿ƒ¿…∆
יבין: והּמׂשּכיל הּקטרת. אמר .CÏB‰Âולא ְְְְִִֶַַַַָָֹֹ¿≈

וׁשרׁשֹו, .אבי את הֹוׁשב ּכמֹו צּוּוי, ְְְְִִֵֶָָלׁשֹון



gxwלו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy
אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. עּמי ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל לּמה (מכילתא)ּומׁשה אחר: ּדבר . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

ואביהּוא, נדב מתּו ידֹו על הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת אחר ּומרּננים מליזין יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּקטרת?
הּוא  והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו ידֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל

.הּממית! ִֵַ

(ãé)òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî úBàî¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
ô :äøöòð äôbnäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©©¥−̈¤«¡¨«¨

ß oeiq g"k iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á
íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà úéáì§¥̧¹̈¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léà úBhî øNò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨−̈©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´
:íúBáà úéa Làøì ãçà¤½̈§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ מקֹום מּכל לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים ּפי על אף ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא  אחד עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשבט אבןאבןאבןאבן ֵֶֶָ

(èé)ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬
:änL íëì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤−¨«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìò£¥¤«
i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

‡ÔÈÙÏיד  ¯NÚ ˙Úa¯‡ ‡˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«¬««¿ƒ
:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓ ¯a ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

ÓÊ‡טו  ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿««¿«ƒ¿»
:ÈÏk˙‡ ‡˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז  ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח  ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

Ècיט  ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ‡Âכ  ÈÚÈ d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

dxezd lr `xfr oa`

:עּמ יל ּכמֹו הֹובילי. וטעמֹו, הֹוליכי. ְְְְִִִִִֵֵַָּכמֹו
mrhe ehÔ¯‰‡ ·LiÂ הּפרׁשה עם ּדבק . §©©«»»«¬…ִֵַָָָָ

רּבֹות  הראיתי ּוכבר נפסקה. ואם ְְְְְִִִִֶַַָָָָהּבאה,
ונעצרה  אהרן ׁשב וכאׁשר וכהּנה. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכהּנה

הּׁשם: ּדּבר ִֵֵֶַַַָהּמּגפה,
fi‰hÓאינּנּו לוי מּטה ּכי אֹומרים, יׁש . «∆ְִִִֵֵֵֵֶַ

ּומה  ניּכר, היה ּכבר ּכי האלהים. ְֱִִִֵַַָָָָָֹמּטה
אֹומרים, ויׁש אהרן. ׁשם עליו לכּתֹוב ְְְֲִִֵֵֶַָָֹּצֹור
הפרׁש אין הּמּטֹות, ּכׁשאר היה הּמּטה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּכי

ּבעיני: הּיׁשר וזה ְְֵֵֵֶֶַַָָּביניהם.
mrhe gi·‡ ˙È·Ï,יׂשראל ׁשבטי . §©©¿≈»ְְִִֵֵָ

וטעם וׁשמעֹון: ראּובן hÓ‰ּכמֹו Èk ְְְְְִֵַַƒ«∆

„Á‡ לכהנים הּׁשבט ׁשּנחלק ּבעבּור . ∆»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַֹ
ְְִִִוללוּים:

hiÌÎÏ „Úe‡ ¯L‡:ּתמיד . ¬∆ƒ»≈»∆ִָ
kÈ˙kL‰Â והתּמתי ּכמֹו הּכפל. מּפעלי . «¬ƒ…ƒְֲֳִִִֵֶֶַַָֹ

וטעם  ׁשככה. הּמל וחמת מּגזרת ,(טמאת)ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
È˙kL‰Â.מנּוחה למצֹוא אדם ּבני ּכדר . «¬ƒ…ƒְְְְִֵֶֶָָָ
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(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò íéðL íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

:íúBhî©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּפרח ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חנטת ÌÈ„˜L.הּוא ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר «…≈∆«ְְַָƒְְֲִֵֶֶַַַַָ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ

לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן ּכמֹו(בראשית האילן, ּבפרי מצּוי זה ולׁשֹון וּיּגמל", הּילד "וּיגּדל יח): ּגמל (ישעיה "ּובסר : ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּפרענּותֹו הּכהּנה על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל להפריח הממהר הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻיהיה

ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, כו)ממהרת ב ּכמין (ד"ה ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה "והּצרעת : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים .אׁשּכֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 113 'nr b"kg y"ewl t"r)(zay z`xwl' jezn

oxd` dHnA migxRd lECB¦©§¨¦§©¥©£Ÿ

ׁשׁשׁשׁשקדיםקדיםקדיםקדים:::: ווווּיּיּיּיגמלגמלגמלגמל ציץציץציץציץ ווווּיּיּיּיצץצץצץצץ פרחפרחפרחפרח ווווּיּיּיּיצאצאצאצא לוילוילוילוי לביתלביתלביתלבית ממממּטּטּטּטהההה־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּֽֽֽֽפּפּפּפרחרחרחרח ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ
נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חניטת היא – ובפרש"י)ּציץ כג. (יז, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַ

הּפרח  היּו הּנס מּכח אבל הּפרח, נֹופל הּׁשקדים יראּו ּכאׁשר ּכי הּטבעי ׁש"הּמנהג האּברּבנאל לפי' ּדבׁשלמא לעּין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
הּנס. להגּדיל ּכדי היה לּׁשקדים נֹוסף ּפרחים ׁשּיגּדלּו הּקּב"ה ׁשעׂשה זה הּנה יחד" ּתמיד והעלים הּׁשקדים וגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּציץ

הרי  טבעי, ּבסדר היה מהּמּטה הּׁשקדים ׁשּגּדּול והינּו נֹופל", ּכׁשהּפרח הּפרי חניטת "היא – "ציץ" ׁשּפי' רׁש"י לדעת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָא
ּפרח"? ל"וּיֹוצא ּגם הצר ּומּדּוע הּנס, נּכר היה ּבלבד הּׁשקדים ּבצמיחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֻּגם

והסּכימּו הּדּבּור, ע"פ היּו ּומּנּויו מׁשה מעׂשי ׁשּכל ּבנ"י ידעּו ּכבר ועדתֹו, קרח ׁשּנבלעּו לאחר ּדהּנה, ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹויׁש
אהרן  מעלת מּצד ולא הּקּב"ה צּוּוי מּצד היא ּבאהרן הּקּב"ה ׁשּבחירת היתה ּתלּונתם רק כה"ג, להיֹות ה' ּבחר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּבאהרן

גֹו'". ּתתנּׂשאּו "מּדּוע וא"כ מּמּנּו יֹותר ּבמעלה ראּויים ׁשאחרים להיֹות ויכֹול ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעצמֹו,
ׁשקדים: ויגמל יפרח ׁשהּמּטה הּקּב"ה עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולכן

אהרן  מּנּוי ּכמֹו"כ הּקּב"ה, ׁשל רצֹונֹו מּצד רק וזהּו ׁשקדים, להֹוציא יכֹול אינֹו לבד ׁשּמּטה ּכמֹו הּנה ּגיסא, ׁשּמחד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹללּמדנּו,
לבּדֹו; הּקּב"ה ׁשל מּבחירתֹו ְְִִֶַַָָָָָהיה

ּוכמֹו"כ  הּפרי, הּכר נֹופל" "ּכׁשהּפרח לאח"ז ורק הּפרחים, ּפרחּו ׁשּקדם טבעי, ּבאפן ּגם היה הּׁשקדים ּגּדּול ,מאיד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻא
טבעֹו. מּצד העם ּכל על מנּׂשא הּוא והרי אצלֹו, טבע הּכהּונה נעׂשתה ּבאהרן הּקּב"ה ׁשּבחר עזרא עזרא עזרא עזרא לאחר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ãë)-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

dÏכא  e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa‡כב  ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Úˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג  ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı ı‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ

ÈÈכד  Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒe eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ Èa Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

יֹוסף  והּנה עׂשר. הּׁשנים ּבתֹו לוי ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָּומּטה
אחד: ְֶֶַָּבמּטה

bkÈÂÏ ˙È·Ï ואחר עצמֹו, מׁשרת מּטה . ¿≈≈ƒְְְֵֵֶַַַָ

לוי: לבית מּטה אהרן, מּטה .ÏBÓ‚iÂעּמֹו. ְֲִִֵֵֶֶַַַֹ«ƒ¿
אמ  ורּבים וּיּגמל. הּילד וּיגּדל רּו,מּגזרת ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָ

האילן. מּמין היה הּמּטה ּכי ׁשקדים. ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבעבּור

ּכי  ּכמֹו ׁשקדים ּכי ּדרׁש, ודר ראיה. ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָואינּה
אני: ֲִֵׁשֹוקד

cke‡¯iÂ:אחד ּכל יד מּכתב . «ƒ¿ְִֶַָָָ



לז gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy
אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב ׁשּנאמר: וזהּו ּוׁשאל. עּמי ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל לּמה (מכילתא)ּומׁשה אחר: ּדבר . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

ואביהּוא, נדב מתּו ידֹו על הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת אחר ּומרּננים מליזין יׂשראל ׁשהיּו לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּקטרת?
הּוא  והחטא הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו ידֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל

.הּממית! ִֵַ

(ãé)òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî úBàî¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
ô :äøöòð äôbnäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©©¥−̈¤«¡¨«¨

ß oeiq g"k iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á
íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà úéáì§¥̧¹̈¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léà úBhî øNò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨−̈©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´
:íúBáà úéa Làøì ãçà¤½̈§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ מקֹום מּכל לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים ּפי על אף ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא  אחד עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשבט אבןאבןאבןאבן ֵֶֶָ

(èé)ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬
:änL íëì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¤−¨«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìò£¥¤«
i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

‡ÔÈÙÏיד  ¯NÚ ˙Úa¯‡ ‡˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«¬««¿ƒ
:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓ ¯a ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

ÓÊ‡טו  ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿««¿«ƒ¿»
:ÈÏk˙‡ ‡˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז  ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח  ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

Ècיט  ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ‡Âכ  ÈÚÈ d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

dxezd lr `xfr oa`

:עּמ יל ּכמֹו הֹובילי. וטעמֹו, הֹוליכי. ְְְְִִִִִֵֵַָּכמֹו
mrhe ehÔ¯‰‡ ·LiÂ הּפרׁשה עם ּדבק . §©©«»»«¬…ִֵַָָָָ

רּבֹות  הראיתי ּוכבר נפסקה. ואם ְְְְְִִִִֶַַָָָָהּבאה,
ונעצרה  אהרן ׁשב וכאׁשר וכהּנה. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכהּנה

הּׁשם: ּדּבר ִֵֵֶַַַָהּמּגפה,
fi‰hÓאינּנּו לוי מּטה ּכי אֹומרים, יׁש . «∆ְִִִֵֵֵֵֶַ

ּומה  ניּכר, היה ּכבר ּכי האלהים. ְֱִִִֵַַָָָָָֹמּטה
אֹומרים, ויׁש אהרן. ׁשם עליו לכּתֹוב ְְְֲִִֵֵֶַָָֹּצֹור
הפרׁש אין הּמּטֹות, ּכׁשאר היה הּמּטה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּכי

ּבעיני: הּיׁשר וזה ְְֵֵֵֶֶַַָָּביניהם.
mrhe gi·‡ ˙È·Ï,יׂשראל ׁשבטי . §©©¿≈»ְְִִֵֵָ

וטעם וׁשמעֹון: ראּובן hÓ‰ּכמֹו Èk ְְְְְִֵַַƒ«∆

„Á‡ לכהנים הּׁשבט ׁשּנחלק ּבעבּור . ∆»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַֹ
ְְִִִוללוּים:

hiÌÎÏ „Úe‡ ¯L‡:ּתמיד . ¬∆ƒ»≈»∆ִָ
kÈ˙kL‰Â והתּמתי ּכמֹו הּכפל. מּפעלי . «¬ƒ…ƒְֲֳִִִֵֶֶַַָֹ

וטעם  ׁשככה. הּמל וחמת מּגזרת ,(טמאת)ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
È˙kL‰Â.מנּוחה למצֹוא אדם ּבני ּכדר . «¬ƒ…ƒְְְְִֵֶֶָָָ

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k iying meil inei xeriy

(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò íéðL íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

:íúBhî©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּפרח ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חנטת ÌÈ„˜L.הּוא ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר «…≈∆«ְְַָƒְְֲִֵֶֶַַַַָ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ

לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן ּכמֹו(בראשית האילן, ּבפרי מצּוי זה ולׁשֹון וּיּגמל", הּילד "וּיגּדל יח): ּגמל (ישעיה "ּובסר : ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּפרענּותֹו הּכהּנה על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל להפריח הממהר הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻיהיה

ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, כו)ממהרת ב ּכמין (ד"ה ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה "והּצרעת : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים .אׁשּכֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 113 'nr b"kg y"ewl t"r)(zay z`xwl' jezn

oxd` dHnA migxRd lECB¦©§¨¦§©¥©£Ÿ

ׁשׁשׁשׁשקדיםקדיםקדיםקדים:::: ווווּיּיּיּיגמלגמלגמלגמל ציץציץציץציץ ווווּיּיּיּיצץצץצץצץ פרחפרחפרחפרח ווווּיּיּיּיצאצאצאצא לוילוילוילוי לביתלביתלביתלבית ממממּטּטּטּטהההה־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹּֽֽֽֽפּפּפּפרחרחרחרח ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ
נֹופל ּכׁשהּפרח הּפרי חניטת היא – ובפרש"י)ּציץ כג. (יז, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַ

הּפרח  היּו הּנס מּכח אבל הּפרח, נֹופל הּׁשקדים יראּו ּכאׁשר ּכי הּטבעי ׁש"הּמנהג האּברּבנאל לפי' ּדבׁשלמא לעּין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש
הּנס. להגּדיל ּכדי היה לּׁשקדים נֹוסף ּפרחים ׁשּיגּדלּו הּקּב"ה ׁשעׂשה זה הּנה יחד" ּתמיד והעלים הּׁשקדים וגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּציץ

הרי  טבעי, ּבסדר היה מהּמּטה הּׁשקדים ׁשּגּדּול והינּו נֹופל", ּכׁשהּפרח הּפרי חניטת "היא – "ציץ" ׁשּפי' רׁש"י לדעת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָא
ּפרח"? ל"וּיֹוצא ּגם הצר ּומּדּוע הּנס, נּכר היה ּבלבד הּׁשקדים ּבצמיחת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֻּגם

והסּכימּו הּדּבּור, ע"פ היּו ּומּנּויו מׁשה מעׂשי ׁשּכל ּבנ"י ידעּו ּכבר ועדתֹו, קרח ׁשּנבלעּו לאחר ּדהּנה, ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹויׁש
אהרן  מעלת מּצד ולא הּקּב"ה צּוּוי מּצד היא ּבאהרן הּקּב"ה ׁשּבחירת היתה ּתלּונתם רק כה"ג, להיֹות ה' ּבחר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּבאהרן

גֹו'". ּתתנּׂשאּו "מּדּוע וא"כ מּמּנּו יֹותר ּבמעלה ראּויים ׁשאחרים להיֹות ויכֹול ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעצמֹו,
ׁשקדים: ויגמל יפרח ׁשהּמּטה הּקּב"ה עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולכן

אהרן  מּנּוי ּכמֹו"כ הּקּב"ה, ׁשל רצֹונֹו מּצד רק וזהּו ׁשקדים, להֹוציא יכֹול אינֹו לבד ׁשּמּטה ּכמֹו הּנה ּגיסא, ׁשּמחד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹללּמדנּו,
לבּדֹו; הּקּב"ה ׁשל מּבחירתֹו ְְִִֶַַָָָָָהיה

ּוכמֹו"כ  הּפרי, הּכר נֹופל" "ּכׁשהּפרח לאח"ז ורק הּפרחים, ּפרחּו ׁשּקדם טבעי, ּבאפן ּגם היה הּׁשקדים ּגּדּול ,מאיד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻא
טבעֹו. מּצד העם ּכל על מנּׂשא הּוא והרי אצלֹו, טבע הּכהּונה נעׂשתה ּבאהרן הּקּב"ה ׁשּבחר עזרא עזרא עזרא עזרא לאחר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ãë)-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

dÏכא  e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa‡כב  ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Úˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג  ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı ı‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ

ÈÈכד  Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒe eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ Èa Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

יֹוסף  והּנה עׂשר. הּׁשנים ּבתֹו לוי ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָּומּטה
אחד: ְֶֶַָּבמּטה

bkÈÂÏ ˙È·Ï ואחר עצמֹו, מׁשרת מּטה . ¿≈≈ƒְְְֵֵֶַַַָ

לוי: לבית מּטה אהרן, מּטה .ÏBÓ‚iÂעּמֹו. ְֲִִֵֵֶֶַַַֹ«ƒ¿
אמ  ורּבים וּיּגמל. הּילד וּיגּדל רּו,מּגזרת ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָ

האילן. מּמין היה הּמּטה ּכי ׁשקדים. ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבעבּור

ּכי  ּכמֹו ׁשקדים ּכי ּדרׁש, ודר ראיה. ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָואינּה
אני: ֲִֵׁשֹוקד

cke‡¯iÂ:אחד ּכל יד מּכתב . «ƒ¿ְִֶַָָָ
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ß oeiq h"k iyiy mei ß

(äë)ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìòî íúpeìz§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑ י ולא לכהן, ּבאהרן ׁשּבחרּתי הּכהּנה לזּכרֹון על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆¿ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ¿«¿…»ְ

ּבין ּתלּוּנתם ותכלה חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הרּבה  ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה – ּתלּנתם לתלנתם; .ּתלּונֹותם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§
:eðãáà eðlk eðãáà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©−§ª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬
ñ :òåâì eðîz©−§¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑,מֹועד אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ימּות  מֹועד, אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ׁשּיקריב ÚB‚Ï.ואחד eÓz Ì‡‰∑ למיתה הפקרנּו .ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå-úéáe E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
éáàéðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz Czà EE ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

:íëúpäk ïåò-úà eàNz Czà¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי)יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ עמרם אבי קהת ּבני ‰Lc˜n.הם ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ מּטיל אני עליכם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִֵֶַ
הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻענׁש

לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם –.EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ׁשאינּה ְְְִִֵֶַַַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ֵֶָ
ּבעבֹודתכם  אליכם יּגעּו ׁשּלא הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. עזרא עזרא עזרא עזרא .מסּורה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«

„‡‰¯Ôכה  ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו  d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡˙BÓ· e˙ÈÓc ‡pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח  ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

‡·Ceא  ˙È·e CÈ·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

dxezd lr `xfr oa`

fkÏ‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂׁשּגוענּו לנּו ּדי . «…¿¿≈ƒ¿»≈ְֶַַָָ
הּמׁשּכן  אל הּקרב ּכל עֹוד, והּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹואבדנּו.
ותמנּו יּתן ּומי הּׂשרּופים. ּכמֹות ימּות ְְְְִִִֵַַָה',
הּנגיד  ׁשהּוא לאהרן, הּׁשם אמר אז ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹלגֹוע.
הּלוּים  יכׁשילּו ׁשּלא להזהירֹו לוי, ׁשבט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹעל

מׁשה. יד על לאהרן, וטעם יׂשראל: ְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹֹאת
ּגם  היה. נביא אהרן ּגם ּכי הּוא, ּכאׁשר ֲֲִִֶַַַַָָָֹאֹו
היתה, סיני ּבמדּבר ּכי לאֹות הּפרׁשה ְְְְִִִַַַָָָָָֹזאת
ונפסלּו הּלוּים ונבחרּו הּמׁשּכן. הּוקם ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָּכאׁשר

ְִַהּבכֹורים:

`Lc˜n‰ ÔBÚ לּפרכת.‡˙ מּבית ׁשהּוא . ∆¬«ƒ¿»ִֵֶֶַָֹ
עליכם: העֹון ּתׁשמרּוהּו, לא אם ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוהּטעם,

‡·EÈוטעם ˙È·e:הּמקּדׁש נֹוׂשאי הם ּכי . ְַַ≈»ƒְְִִֵֵַָ
ÌÎ˙e‰k ÔBÚ הּכהּונה,‡˙ ּתׁשמרּו לא אם . ∆¬¿«¿∆ְְְִִַָֹ

עליכם: ֲֵֶֶָהעֹון

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון מּלהתקרב ∑eÂlÈÂ.ּבני הּזרים את ּגם להזהיר אליכם ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ואמרּכלין∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים כז)ּבׁשמירת עזרא עזרא עזרא עזרא .(זבחים אבןאבןאבןאבן ֲֵֶƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¤«

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני עזרא עזרא עזרא עזרא .אתכם אבןאבןאבןאבן ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(å)éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמרּכלין מׁשמרת ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

(æ)éðáe äzàå-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä øác§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà ïzà¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰zÓ ˙„·Ú∑ לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתכםתכםתכםתכם אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ממממּתּתּתּתנהנהנהנה ז)עבדתעבדתעבדתעבדת מקּבל (יח, רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ֲֲֲֲֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא מידי, לא ּבפנימּיּות.עבדתעבדתעבדתעבדתות ּו הּדבר את להמׁשי – היא העבֹודה עזרא עזרא עזרא עזרא מּתנה"). אבןאבןאבןאבן ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָֹֹֹ ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

Èaו  BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז  ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

aEÈ·‡ Ë·L ז''ל וחכמינּו לוי. הּוא . ≈∆»ƒֲִֵֵַַָ
מה  ּדעּתי, ּולפי ּכמׁשמעֹו. ְְְְְִִֵַַַָּפרׁשּוהּו
ׁשהּוא  לוי מּטה אמר ּכאילּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּׁשּפירׁשּתיו.

:אבי יּלוה eÂlÈÂׁשבט וכן ונסּפחּו. ּכמֹו . ִֵֶָ¿ƒ»ְְְְְִִֵֶָ
ּבׁשמם: נלוים הּלוּים והּנה z‡Â‰איׁשי. ְְְְִִִִִִִִֵַָ¿«»

Cz‡ EÈ·e לבּדכם מֹועד אהל לפני ּתׁשבּו . »∆ƒ»ְְְְִֵֵֵֶֶַֹ
הּלוּים: ְְִִַֹולא

bÌz‡ Ìb Ì‰ Ìb,ּכמֹו ּכן. הּמקרא ּדר . «≈««∆ְְִֵֶֶַָ
זה  ּכי והּטעם, .ּבנ ּגם אּתה ּגם ּבנּו ְְְִִֶַַַַַַָָֹמׁשל

זה: ְֶּכמֹו

cmrheEÈÏÚ eÂÏÂ לזר ּתצטרכּו ׁשּלא . §©©¿ƒ¿»∆ְְְִֶָָֹ
יׂשראל: ְִֵֶָׁשהּוא

f‰zÓ ˙„B·Úאפילּו מהּכהנים, והּזר . ¬««»»ְֲֲִִֵַַָֹ
טענה, אינּנה לוי ׁשהּוא ׁשמּואל ועֹולת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָלוי.
ּגדעֹון: ּכמעׂשה ׁשעה, הֹוראת היתה היא ְְְֲִִִֵַַָָָָָּכי



לט gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy

ß oeiq h"k iyiy mei ß

(äë)ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìòî íúpeìz§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑ י ולא לכהן, ּבאהרן ׁשּבחרּתי הּכהּנה לזּכרֹון על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ּכמֹו ¿ƒ¿∆∆¿ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ¿«¿…»ְ

ּבין ּתלּוּנתם ותכלה חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו נקבה, לׁשֹון יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הרּבה  ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ּתלּונֹותם אחת, ּתלּונה – ּתלּנתם לתלנתם; .ּתלּונֹותם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§
:eðãáà eðlk eðãáà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©−§ª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬
ñ :òåâì eðîz©−§¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑,מֹועד אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ זהירין להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ימּות  מֹועד, אהל לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ׁשּיקריב ÚB‚Ï.ואחד eÓz Ì‡‰∑ למיתה הפקרנּו .ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ«ƒ«¿ƒ¿«ְְְִֶַָָֻ

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå-úéáe E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
éáàéðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz Czà EE ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

:íëúpäk ïåò-úà eàNz Czà¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי)יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו לאהרן, ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ עמרם אבי קהת ּבני ‰Lc˜n.הם ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ מּטיל אני עליכם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְְֲִֵֵַָָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִִֵֶַ
הּקדׁש ּוכלי והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, המסּורים המקּדׁשים הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻענׁש

לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם –.EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ׁשאינּה ְְְִִֵֶַַַַַָָָ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆ֵֶָ
ּבעבֹודתכם  אליכם יּגעּו ׁשּלא הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. עזרא עזרא עזרא עזרא .מסּורה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«

„‡‰¯Ôכה  ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו  d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡˙BÓ· e˙ÈÓc ‡pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח  ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

‡·Ceא  ˙È·e CÈ·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

dxezd lr `xfr oa`

fkÏ‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂׁשּגוענּו לנּו ּדי . «…¿¿≈ƒ¿»≈ְֶַַָָ
הּמׁשּכן  אל הּקרב ּכל עֹוד, והּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹואבדנּו.
ותמנּו יּתן ּומי הּׂשרּופים. ּכמֹות ימּות ְְְְִִִֵַַָה',
הּנגיד  ׁשהּוא לאהרן, הּׁשם אמר אז ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹלגֹוע.
הּלוּים  יכׁשילּו ׁשּלא להזהירֹו לוי, ׁשבט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹעל

מׁשה. יד על לאהרן, וטעם יׂשראל: ְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹֹאת
ּגם  היה. נביא אהרן ּגם ּכי הּוא, ּכאׁשר ֲֲִִֶַַַַָָָֹאֹו
היתה, סיני ּבמדּבר ּכי לאֹות הּפרׁשה ְְְְִִִַַַָָָָָֹזאת
ונפסלּו הּלוּים ונבחרּו הּמׁשּכן. הּוקם ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָּכאׁשר

ְִַהּבכֹורים:

`Lc˜n‰ ÔBÚ לּפרכת.‡˙ מּבית ׁשהּוא . ∆¬«ƒ¿»ִֵֶֶַָֹ
עליכם: העֹון ּתׁשמרּוהּו, לא אם ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוהּטעם,

‡·EÈוטעם ˙È·e:הּמקּדׁש נֹוׂשאי הם ּכי . ְַַ≈»ƒְְִִֵֵַָ
ÌÎ˙e‰k ÔBÚ הּכהּונה,‡˙ ּתׁשמרּו לא אם . ∆¬¿«¿∆ְְְִִַָֹ

עליכם: ֲֵֶֶָהעֹון

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון מּלהתקרב ∑eÂlÈÂ.ּבני הּזרים את ּגם להזהיר אליכם ויתחּברּו ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ואמרּכלין∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּגזּברין מהם ּולמּנֹות הּׁשערים כז)ּבׁשמירת עזרא עזרא עזרא עזרא .(זבחים אבןאבןאבןאבן ֲֵֶƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¤«

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני עזרא עזרא עזרא עזרא .אתכם אבןאבןאבןאבן ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(å)éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמרּכלין מׁשמרת ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

(æ)éðáe äzàå-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä øác§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà ïzà¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰zÓ ˙„·Ú∑ לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכּכּכּכההההּנּנּנּנתכםתכםתכםתכם אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ממממּתּתּתּתנהנהנהנה ז)עבדתעבדתעבדתעבדת מקּבל (יח, רק הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת מּלמעלה ׁשּבא ּדבר ּגם ֲֲֲֲֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא מידי, לא ּבפנימּיּות.עבדתעבדתעבדתעבדתות ּו הּדבר את להמׁשי – היא העבֹודה עזרא עזרא עזרא עזרא מּתנה"). אבןאבןאבןאבן ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָֹֹֹ ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

Èaו  BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז  ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

aEÈ·‡ Ë·L ז''ל וחכמינּו לוי. הּוא . ≈∆»ƒֲִֵֵַַָ
מה  ּדעּתי, ּולפי ּכמׁשמעֹו. ְְְְְִִֵַַַָּפרׁשּוהּו
ׁשהּוא  לוי מּטה אמר ּכאילּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּׁשּפירׁשּתיו.

:אבי יּלוה eÂlÈÂׁשבט וכן ונסּפחּו. ּכמֹו . ִֵֶָ¿ƒ»ְְְְְִִֵֶָ
ּבׁשמם: נלוים הּלוּים והּנה z‡Â‰איׁשי. ְְְְִִִִִִִִֵַָ¿«»

Cz‡ EÈ·e לבּדכם מֹועד אהל לפני ּתׁשבּו . »∆ƒ»ְְְְִֵֵֵֶֶַֹ
הּלוּים: ְְִִַֹולא

bÌz‡ Ìb Ì‰ Ìb,ּכמֹו ּכן. הּמקרא ּדר . «≈««∆ְְִֵֶֶַָ
זה  ּכי והּטעם, .ּבנ ּגם אּתה ּגם ּבנּו ְְְִִֶַַַַַַָָֹמׁשל

זה: ְֶּכמֹו

cmrheEÈÏÚ eÂÏÂ לזר ּתצטרכּו ׁשּלא . §©©¿ƒ¿»∆ְְְִֶָָֹ
יׂשראל: ְִֵֶָׁשהּוא

f‰zÓ ˙„B·Úאפילּו מהּכהנים, והּזר . ¬««»»ְֲֲִִֵַַָֹ
טענה, אינּנה לוי ׁשהּוא ׁשמּואל ועֹולת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָלוי.
ּגדעֹון: ּכמעׂשה ׁשעה, הֹוראת היתה היא ְְְֲִִִֵַַָָָָָּכי



gxwמ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy

(ç)Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

éðáìe äçLîì íézúð:íìBò-÷çì E §©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. ורא(שמות לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

וערער  אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוׂשמח
ּומעלה  ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר הּׂשדה, על ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ(עליו)

לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, על אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן, אף קלג)ּבערּכאין. מּתנֹות (חולין כ"ד ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
לכאן  זֹו ּפרׁשה נסמכה ּולכ עֹולם, מלח ּבברית È˙Óe¯z.ּכהּנה ˙¯ÓLÓ∑ ּבטהרה לׁשמרן צרי .ׁשאּתה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ

‰ÁLÓÏ∑(ספרי)לגדּלה. ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתימתימתימתי ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת אתאתאתאת לללל נתנתנתנתּתּתּתּתיייי ההההּנּנּנּנהההה ח)ואניואניואניואני ּבקדּׁשה,(יח, רק ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ׁשל טענתֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּכהנים  הׁשּפעת את צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם לעׂשֹות מנת על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ּכל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹואּלּו
ׁשּבין  הּקׁשר את מבּטאֹות הן ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו לפיכ מהעֹולם. יתעּלּו הם ׁשּגם יׂשראל? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעל

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי מרכּוׁשֹו מפריׁש יהּודי לּכהנים: עזרא עזרא עזרא עזרא יׂשראל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â̈§¨Â̈
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:E ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑ האּׁשים הקטרת צּבּור ∑Ìa¯˜ŒÏk.לאחר ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכגֹון Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑ הּגר ּגזל עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על עזרא עזרא עזרא עזרא .לּמד אבןאבןאבןאבן ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ נזיר ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן Ùez˙.הּמּורם ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ¿««»»ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ

¯B‰ËŒÏk∑(ספרי)אׁשּתֹו לרּבֹות ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן »»ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

CÏח  ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

ÔÓט  ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

dxezd lr `xfr oa`

g‰ÁLÓÏ:ּפירׁשּתיו . ¿»¿»ְִֵַ
hÌÈL„w‰ L„wÓ:קּלים קדׁשים יׁש ּכי . ƒ…∆«√»ƒֳִִִֵַָ

L‡‰ ÔÓ ּכי מּמּנּו. ּׁשּיקּדיׁשּו מה ּכל . ƒ»≈ְִִִֶֶַַָ
נֹוסף: והה''א אׁש, ּכמֹו ÏÎÏאּׁשה, ְְִֵֵֶַַ¿»

Ì˙ÁÓ,מּמּנה האזּכרה יקּדיׁש אׁשר אחר . ƒ¿»»ְְֲִִֶֶַַַַָָָָ

והאׁשם: החּטאת ÈÏואמּורי e·ÈLÈ ¯L‡. ְְֵֵַַָָָָ¬∆»ƒƒ
הּמנחה  והּנה מעל. תמעֹול ּכי ְְְִִִִֵֵַַַָּפירּוׁש,
ּכנגד  קדׁשים קדׁש ואׁשם ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹוהחּטאת

ְִַָהּׁשלמים:
iepÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜aּבקדׁש אפילּו . ¿…∆«√»ƒ…¿∆ְֲִֶֹ

קדׁש ונקרא מֹועד. אהל ׁשהּוא ְְֳִִֵֶֶֶַָָֹֹהּקדׁשים
הּמׁשּכן: חצר ּכנגד ְְֲֳִִֶֶַַַָָהּקדׁשים

`iÌzÓ נ''א) הֹול ּכמֹו ּתי''ו, ּבחסרֹון . «»»ְְְֵֶַ
אֹו ּפנתה. ׁשהּוא ּפנה אצל ּבּׁשּוק, ְֵֵֶֶַָָָָעֹובר)

מׁשקלים: ׁשני ְְִִֵֵָהם

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq h"k iyiy meil inei xeriy

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה עזרא עזרא עזרא עזרא .היא אבןאבןאבןאבן ≈ƒ»ְְִָָ

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé):äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk̈¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈
:äcôz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¤«

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

(æé)àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(çé)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eì§¬¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ּולעבדיהם (זבחים ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ׁשל «¬≈«¿»¿«»ƒְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד  ולילה ימים לׁשני נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה ימים È‰È‰.לׁשני EÏ∑(ספרי):ולּמד עקיבא רּבי ּבא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵַָָ

ולילה  ליֹום אּלא נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ׁשּלא אחרת, "הויה" הּכתּוב ל .הֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìk|ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
éðáìe Eì ézúð ýåýéìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑ ּבאמצע ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו ּפרׁשה ׁשל ÁÏÓ.מחּבתּה ˙È¯a …¿…«√»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆«

ÌÏBÚ∑ אחרים את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ÁÏÓ.ּכרת ˙È¯a∑ הּכרּותה ּכּברית »ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ∆«ְְִַַָ
לעֹולם  מסריח ׁשאינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .לּמלח, אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶַַַַָ

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז  ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ai¯‰ˆÈ ·ÏÁ ׁשהּוא והמּוטב הּנכּבד . ≈∆ƒ¿»ְְִֶַַָָ
צהר. וׁשרׁשֹו צהֹור, מענין יצהר, ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּקצף.

זית: ׁשמן חלב ְִֵֶֶֶַוהּוא
biÌˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯eka ּכל ּבּכּורי . ƒ≈»¬∆¿«¿»ִֵָ

וטעם האדמה: E˙È·aּפרי ¯B‰Ë Ïk ְְֲִַַָָָ»»¿≈¿
epÏÎ‡È ּכל ּכי החלבים, אּלה על להזהיר . …¿∆ְְֲִִִֵֶַַַָָ

הּתנּופה  חזה על אֹותֹו, יאכל ּבבית ְְְֲֵֵַַַָָֹטהֹור
הּיׂשראלי  ׁשּיחרים ּומה הּתרּומה. ׁשֹוק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָועל

לּׁשם, הּוא ּכי יאכלּנּו, ּתאכלּנּו:ׁשּלא ואּתה ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ
eh‰cÙz ‰„t C‡.ּפדיֹונֹו ּתּקח ּפירּוׁש, . «»…ƒ¿∆ְִִֵַ

ּתפּדה: הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֵֵֶַַָָוכן,
fhÂÈe„Ùe:לבּדֹו האדם ּבכֹור אל ׁשב . ¿»ְְֶַָָָָ

fiÌ‰ L„˜ Èk ‰cÙ˙ ‡Ï ּתּקח לא . …ƒ¿∆ƒ…∆≈ִַֹ
ליׂשראל. ׁשּפדה ּפירׁשּו, ורּבים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּפדיֹונם.
והּסימן  ּתאכלּנּו. ׁשאמר הּבכֹור ּכל זה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהפ

לאכלֹו: חּיב ׁשהּוא מי ְְִֵֶַַָָֹלּכהן,
hiÁÏÓ ˙È¯a ארץ מּגזירת, ּכרּותה. ּברית . ¿ƒ∆«ְְְִִֵֶֶַָ

נכרת, ּכמֹו הּמלח, ּומקֹום למלחה. ְְְְְִִִֵֶַַַָּפרי
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(ç)Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

éðáìe äçLîì íézúð:íìBò-÷çì E §©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑(ספרי)ּכמֹו זה, הּוא ׂשמחה לׁשֹון ד)ּבׂשמחה. ורא(שמות לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ

וערער  אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ּכתב ולא לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוׂשמח
ּומעלה  ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער יבא ׁשּירצה מי ּכל :הּמל לֹו אמר הּׂשדה, על ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ(עליו)

לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, על אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן, אף קלג)ּבערּכאין. מּתנֹות (חולין כ"ד ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
לכאן  זֹו ּפרׁשה נסמכה ּולכ עֹולם, מלח ּבברית È˙Óe¯z.ּכהּנה ˙¯ÓLÓ∑ ּבטהרה לׁשמרן צרי .ׁשאּתה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻƒ¿∆∆¿…»ְְְֳִֶַָָָָָָ

‰ÁLÓÏ∑(ספרי)לגדּלה. ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתימתימתימתי ממממׁשׁשׁשׁשמרתמרתמרתמרת אתאתאתאת לללל נתנתנתנתּתּתּתּתיייי ההההּנּנּנּנהההה ח)ואניואניואניואני ּבקדּׁשה,(יח, רק ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ׁשל טענתֹו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
הּכהנים  הׁשּפעת את צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם לעׂשֹות מנת על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ּכל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹואּלּו
ׁשּבין  הּקׁשר את מבּטאֹות הן ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו לפיכ מהעֹולם. יתעּלּו הם ׁשּגם יׂשראל? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻעל

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי מרכּוׁשֹו מפריׁש יהּודי לּכהנים: עזרא עזרא עזרא עזרא יׂשראל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â̈§¨Â̈
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:E ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑ האּׁשים הקטרת צּבּור ∑Ìa¯˜ŒÏk.לאחר ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכגֹון Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑ הּגר ּגזל עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על עזרא עזרא עזרא עזרא .לּמד אבןאבןאבןאבן ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ נזיר ואיל ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן Ùez˙.הּמּורם ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ¿««»»ְְִִִֵֵַַַָָָָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ

¯B‰ËŒÏk∑(ספרי)אׁשּתֹו לרּבֹות ּכלֿטהֹור, אחר: ּדבר טמאים. עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן »»ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

CÏח  ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

ÔÓט  ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

dxezd lr `xfr oa`

g‰ÁLÓÏ:ּפירׁשּתיו . ¿»¿»ְִֵַ
hÌÈL„w‰ L„wÓ:קּלים קדׁשים יׁש ּכי . ƒ…∆«√»ƒֳִִִֵַָ

L‡‰ ÔÓ ּכי מּמּנּו. ּׁשּיקּדיׁשּו מה ּכל . ƒ»≈ְִִִֶֶַַָ
נֹוסף: והה''א אׁש, ּכמֹו ÏÎÏאּׁשה, ְְִֵֵֶַַ¿»

Ì˙ÁÓ,מּמּנה האזּכרה יקּדיׁש אׁשר אחר . ƒ¿»»ְְֲִִֶֶַַַַָָָָ

והאׁשם: החּטאת ÈÏואמּורי e·ÈLÈ ¯L‡. ְְֵֵַַָָָָ¬∆»ƒƒ
הּמנחה  והּנה מעל. תמעֹול ּכי ְְְִִִִֵֵַַַָּפירּוׁש,
ּכנגד  קדׁשים קדׁש ואׁשם ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹוהחּטאת

ְִַָהּׁשלמים:
iepÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜aּבקדׁש אפילּו . ¿…∆«√»ƒ…¿∆ְֲִֶֹ

קדׁש ונקרא מֹועד. אהל ׁשהּוא ְְֳִִֵֶֶֶַָָֹֹהּקדׁשים
הּמׁשּכן: חצר ּכנגד ְְֲֳִִֶֶַַַָָהּקדׁשים

`iÌzÓ נ''א) הֹול ּכמֹו ּתי''ו, ּבחסרֹון . «»»ְְְֵֶַ
אֹו ּפנתה. ׁשהּוא ּפנה אצל ּבּׁשּוק, ְֵֵֶֶַָָָָעֹובר)

מׁשקלים: ׁשני ְְִִֵֵָהם
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(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה עזרא עזרא עזרא עזרא .היא אבןאבןאבןאבן ≈ƒ»ְְִָָ

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé):äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk̈¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈
:äcôz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¤«

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

(æé)àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(çé)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eì§¬¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ּולעבדיהם (זבחים ולבניהם לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ׁשלמים ׁשל «¬≈«¿»¿«»ƒְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד  ולילה ימים לׁשני נאכל הּבכֹור אף אחד, ולילה ימים È‰È‰.לׁשני EÏ∑(ספרי):ולּמד עקיבא רּבי ּבא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵַָָ

ולילה  ליֹום אּלא נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר: ׁשּלא אחרת, "הויה" הּכתּוב ל .הֹוסיף ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìk|ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
éðáìe Eì ézúð ýåýéìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑ ּבאמצע ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה ּכללּה זֹו ּפרׁשה ׁשל ÁÏÓ.מחּבתּה ˙È¯a …¿…«√»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿ƒ∆«

ÌÏBÚ∑ אחרים את ּומבריא ּומתקּים הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ÁÏÓ.ּכרת ˙È¯a∑ הּכרּותה ּכּברית »ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ∆«ְְִַַָ
לעֹולם  מסריח ׁשאינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .לּמלח, אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶַַַַָ

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

‡Bיז  ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ai¯‰ˆÈ ·ÏÁ ׁשהּוא והמּוטב הּנכּבד . ≈∆ƒ¿»ְְִֶַַָָ
צהר. וׁשרׁשֹו צהֹור, מענין יצהר, ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּקצף.

זית: ׁשמן חלב ְִֵֶֶֶַוהּוא
biÌˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯eka ּכל ּבּכּורי . ƒ≈»¬∆¿«¿»ִֵָ

וטעם האדמה: E˙È·aּפרי ¯B‰Ë Ïk ְְֲִַַָָָ»»¿≈¿
epÏÎ‡È ּכל ּכי החלבים, אּלה על להזהיר . …¿∆ְְֲִִִֵֶַַַָָ

הּתנּופה  חזה על אֹותֹו, יאכל ּבבית ְְְֲֵֵַַַָָֹטהֹור
הּיׂשראלי  ׁשּיחרים ּומה הּתרּומה. ׁשֹוק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָועל

לּׁשם, הּוא ּכי יאכלּנּו, ּתאכלּנּו:ׁשּלא ואּתה ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ
eh‰cÙz ‰„t C‡.ּפדיֹונֹו ּתּקח ּפירּוׁש, . «»…ƒ¿∆ְִִֵַ

ּתפּדה: הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֵֵֶַַָָוכן,
fhÂÈe„Ùe:לבּדֹו האדם ּבכֹור אל ׁשב . ¿»ְְֶַָָָָ

fiÌ‰ L„˜ Èk ‰cÙ˙ ‡Ï ּתּקח לא . …ƒ¿∆ƒ…∆≈ִַֹ
ליׂשראל. ׁשּפדה ּפירׁשּו, ורּבים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָּפדיֹונם.
והּסימן  ּתאכלּנּו. ׁשאמר הּבכֹור ּכל זה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהפ

לאכלֹו: חּיב ׁשהּוא מי ְְִֵֶַַָָֹלּכהן,
hiÁÏÓ ˙È¯a ארץ מּגזירת, ּכרּותה. ּברית . ¿ƒ∆«ְְְִִֵֶֶַָ

נכרת, ּכמֹו הּמלח, ּומקֹום למלחה. ְְְְְִִִֵֶַַַָּפרי



gxwמב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי) ּבּבּזה .אף ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ß oeiq 'l ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּלוּים אבןאבןאבןאבן ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי) מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו .הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ומלח: ּגפרית וכן ּכלל. צמח ּבֹו יעלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
`kÛÏÁ:ּתמּורה ּכמֹו . ≈∆ְְָ
ak„BÚ e·¯˜È ‡ÏÂ:קרח עדת ּבעבּור . ¿…ƒ¿¿ֲֲַַַֹ

bk‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ,אֹומרים ויׁש ּבעצמֹו. . ¿»««≈ƒְְְְִֵַ
עבֹודת  את ּכי נכֹון, ואינּנּו ּפעּול. הּוא ְֲִִֵֶֶַָָּכי

הּפעּול: הּוא מֹועד ‡˙אהל e‡NÈ Ì‰Â ֵֶַָֹ¿≈ƒ¿∆

ÌBÚ,הּמעׂשר והּנה יׁשמרּו. לא אם . ¬»ְְְֲִִִֵֵַַֹ
אמרּתי: ּכן על ְֲִֵַַַָָָנחלתם.

dk‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ,אהרן אל ולא . «¿«≈∆…∆ְֲֶַֹֹ

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ עליה וחּיבין ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּגרן  מן ּדגן" "ראׁשית ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש i‰ŒÔÓ˜·.מיתה ‰‡ÏÓÎÂ∑ ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְְְִִִַָ
היקבים  מן ׁשּנתמּלאת ∑ÏÓ‡‰.הּנּטלת ּתבּואה ּבּׁשּול, יֹורד ∑È˜·.לׁשֹון ׁשהּיין הּגת, ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְִִִֶֶַַָ¿≈»ְְְִִֵֶַָ∆∆ְִִֵֵֶֶַַַַַ

וכן הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל יד)לתֹוכֹו. ׁשחפר (זכריה חפירה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עֹולם  ׁשל .מלּכֹו ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתכםמתכםמתכםמתכם לכםלכםלכםלכם כז)ונחונחונחונחׁשׁשׁשׁשבבבב ּבמחׁשבה,(יח, ּתרּומה ׁשאין לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ׁש"ּבמחׁשבה חז"ל למדּו מּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּמה  עד הֹוראה ּומּכאן מ"ונחׁשב"). נלמד זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ּדנֹותן הּטבל, את להּתיר הּמחׁשבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמֹועלת
מחׁשבה  ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ׁשּמּסביב. לעֹולם נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי רעה, מּמחׁשבה ליּזהר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על טֹוב לחׁשב עזרא עזרא עזרא עזרא טֹובה, אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹ

(çë)ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

:ïäkä ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑ ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .הּוא ְֲֶַַ

(èë)ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּמעׂשר  מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּכהן

מעׂשר  ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתחּלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו חּלין ∑LÁÂ·.לאחר ללוּים הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְִִִַַָֻ
Ô¯b.ּגמּורין  ˙‡·˙k∑ אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ְִƒ¿À«…∆ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ירימּו אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבניֿיׂשראל
חּלין  לוי ׁשל אף חּלין, יׂשראל ּׁשל .מה ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ

(àì)-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑ הּקברֹות ּבבית .אפּלּו ¿»»ְְֲִֵַָ

ÈÈכח  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôez˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰k«¬»

‡eL¯Ù˙‡כט  Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל  d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L‡Âלא  Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

לאהרן: הּמעׂשר מן מעׂשר ּתּתם ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָֹּבעבּור
fk‰‡ÏÓÎÂ:ּפירׁשּתיו . ¿«¿≈»ְִֵַ
hkBaÏÁ ÏkÓואכלּו וכן ׁשּבֹו. מהּטֹוב . ƒ»∆¿ְְְִֵֵֶַ

הארץ: חלב BLc˜Óאת  הּמעׂשר ‡˙ ּכי . ֵֶֶֶָָ∆ƒ¿¿ֲִֵַַ
וטעם הּקדׁש: BaÏÁהּוא ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a. ְֶַַַֹ«¬ƒ¿∆∆∆¿

אחריו  לדּבק זה, הּכתּוב הזּכיר ְְְֲִִֵֶַַַָָָּוכבר

לכם  אסּור ׁשהּוא והּטעם, אֹותֹו. ְְֲֶֶֶַַַַַָָואכלּתם
ואחר  מּמּנּו. חלּבֹו ׁשּתרימּו עד מּמּנּו ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָלאכֹול
טהֹור: מקֹום ּבכל ּתאכלּוהּו אז לכם, ְְֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּיחׁשב



מג gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי) ּבּבּזה .אף ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

ß oeiq 'l ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּלוּים אבןאבןאבןאבן ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי) מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו .הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ומלח: ּגפרית וכן ּכלל. צמח ּבֹו יעלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
`kÛÏÁ:ּתמּורה ּכמֹו . ≈∆ְְָ
ak„BÚ e·¯˜È ‡ÏÂ:קרח עדת ּבעבּור . ¿…ƒ¿¿ֲֲַַַֹ

bk‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ,אֹומרים ויׁש ּבעצמֹו. . ¿»««≈ƒְְְְִֵַ
עבֹודת  את ּכי נכֹון, ואינּנּו ּפעּול. הּוא ְֲִִֵֶֶַָָּכי

הּפעּול: הּוא מֹועד ‡˙אהל e‡NÈ Ì‰Â ֵֶַָֹ¿≈ƒ¿∆

ÌBÚ,הּמעׂשר והּנה יׁשמרּו. לא אם . ¬»ְְְֲִִִֵֵַַֹ
אמרּתי: ּכן על ְֲִֵַַַָָָנחלתם.

dk‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ,אהרן אל ולא . «¿«≈∆…∆ְֲֶַֹֹ

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ עליה וחּיבין ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ּתרּומת ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּגרן  מן ּדגן" "ראׁשית ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש i‰ŒÔÓ˜·.מיתה ‰‡ÏÓÎÂ∑ ויצהר ּתירֹוׁש ּכתרּומת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְְְִִִַָ
היקבים  מן ׁשּנתמּלאת ∑ÏÓ‡‰.הּנּטלת ּתבּואה ּבּׁשּול, יֹורד ∑È˜·.לׁשֹון ׁשהּיין הּגת, ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְִִִֶֶַַָ¿≈»ְְְִִֵֶַָ∆∆ְִִֵֵֶֶַַַַַ

וכן הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל יד)לתֹוכֹו. ׁשחפר (זכריה חפירה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עֹולם  ׁשל .מלּכֹו ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומתכםמתכםמתכםמתכם לכםלכםלכםלכם כז)ונחונחונחונחׁשׁשׁשׁשבבבב ּבמחׁשבה,(יח, ּתרּומה ׁשאין לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ׁש"ּבמחׁשבה חז"ל למדּו מּכאן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּמה  עד הֹוראה ּומּכאן מ"ונחׁשב"). נלמד זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ּדנֹותן הּטבל, את להּתיר הּמחׁשבה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמֹועלת
מחׁשבה  ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ׁשּמּסביב. לעֹולם נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי רעה, מּמחׁשבה ליּזהר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על טֹוב לחׁשב עזרא עזרא עזרא עזרא טֹובה, אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹ

(çë)ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

:ïäkä ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑ ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .הּוא ְֲֶַַ

(èë)ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ את לוי הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב ּגדֹולה ּבתרּומה ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּמעׂשר  מן הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ּתרּומה ּכהן ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּכהן

מעׂשר  ּתרּומת ויפריׁש ויחזר ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתחּלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑מּמּנּו מעׂשר ּתרּומת ׁשּתרימּו חּלין ∑LÁÂ·.לאחר ללוּים הּמֹותר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְְֲִִֵֶֶַַַַָ¿∆¿«ְִִִַַָֻ
Ô¯b.ּגמּורין  ˙‡·˙k∑ אתֿמעׂשר "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ּוקראֹו הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ְִƒ¿À«…∆ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד אסּור? ּכּלֹו יהא יכֹול ּתרּומה". לה' ירימּו אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבניֿיׂשראל
חּלין  לוי ׁשל אף חּלין, יׂשראל ּׁשל .מה ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ

(àì)-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑ הּקברֹות ּבבית .אפּלּו ¿»»ְְֲִֵַָ

ÈÈכח  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôez˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰k«¬»

‡eL¯Ù˙‡כט  Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל  d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L‡Âלא  Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

לאהרן: הּמעׂשר מן מעׂשר ּתּתם ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָֹּבעבּור
fk‰‡ÏÓÎÂ:ּפירׁשּתיו . ¿«¿≈»ְִֵַ
hkBaÏÁ ÏkÓואכלּו וכן ׁשּבֹו. מהּטֹוב . ƒ»∆¿ְְְִֵֵֶַ

הארץ: חלב BLc˜Óאת  הּמעׂשר ‡˙ ּכי . ֵֶֶֶָָ∆ƒ¿¿ֲִֵַַ
וטעם הּקדׁש: BaÏÁהּוא ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a. ְֶַַַֹ«¬ƒ¿∆∆∆¿

אחריו  לדּבק זה, הּכתּוב הזּכיר ְְְֲִִֵֶַַַָָָּוכבר

לכם  אסּור ׁשהּוא והּטעם, אֹותֹו. ְְֲֶֶֶַַַַַָָואכלּתם
ואחר  מּמּנּו. חלּבֹו ׁשּתרימּו עד מּמּנּו ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָלאכֹול
טהֹור: מקֹום ּבכל ּתאכלּוהּו אז לכם, ְְֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּיחׁשב
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(áì)Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìò eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

:eúeîú̈«
i"yx£'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט חטא (יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ˙e˙eÓ.הא ‡ÏÂ∑(נו אם (בכורות הא ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ִָ

ּתמּותּו: עזרא עזרא עזרא עזרא ּתחּללּו, אבןאבןאבןאבן ְְַָ

סימן. דניא"ל פסוקים, קרח צ"ה פרשת חסלת

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב  ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì çø÷ úùøôì äøèôä

áé-àé ÷øô à ìàåîùá

àéãéìbìbä äëìðå eëì írä-ìà ìàeîL øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½̈§−§¥«§¨´©¦§¨®
:äëeìnä íL Lcçðeåèeëìîiå ìbìbä írä-ìë eëìiå §©¥¬−̈©§¨«©¥«§¸¨¨¹̈©¦§À̈©©§¦ÁÁ

íéçáæ íL-eçaæiå ìbìba ýåýé éðôì ìeàL-úà íĻ̈¤¨¹¦§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦§§¨²§¨¦¬
éLðà-ìëå ìeàL íL çîNiå ýåýé éðôì íéîìL§¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦§©̧¨¬¨²§¨©§¥¬

:ãàî-ãr ìûøNéáéàìàøNé-ìk-ìà ìàeîL øîàiå ¦§¨¥−©§«Ÿ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦§¨¥½

éìîàå éì ízøîà-øLà ìëì íëì÷á ézrîL äpäC ¦¥Æ¨©´§¦§«Ÿ§¤½§¬Ÿ£¤£©§¤−¦®¨«©§¦¬
:Cìî íëéìráíëéðôì Cläúî | Cìnä-äpä äzrå £¥¤−¤«¤§©º̈¦¥«©¤´¤¦§©¥´¦§¥¤À

ézëläúä éðàå íëzà ípä éðáe ézáNå ézð÷æ éðàå©«£¦Æ¨©´§¦¨©½§¦¨©−¦¨´¦§¤®©«£¦Æ¦§©©´§¦
:äfä íBiä-ãr éørpî íëéðôìâãâð éá eðr éððä ¦§¥¤½¦§ª©−©©¬©¤«¦«§¦´£´¦Á¤̧¤

éî øBîçå ézç÷ì éî | øBL-úà BçéLî ãâðå ýåýé§Ÿ̈¹§¤¤́§¦À¤Á¦̧¨©¹§¦©«£¯¦´
ézç÷ì éî-ãiîe éúBvø éî-úà éz÷Lr éî-úàå ézç÷ì̈©À§¦§¤¦³¨©̧§¦Æ¤¦´©½¦¦©¦Æ¨©´§¦

:íëì áéLàå Ba éðér íéìràå øôëãàì eøîàiå ½Ÿ¤§©§¦¬¥©−®§¨¦−¨¤«©´Ÿ§½¬Ÿ

:äîeàî Léà-ãiî zç÷ì-àìå eðúBvø àìå eðz÷Lr£©§−̈§´Ÿ©¨®§«Ÿ¨©¬§¨¦©¦−§«¨
äíBiä BçéLî ãrå íëa ýåýé ãr íäéìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥¯§Ÿ̈´¨¤À§¥³§¦Æ©´

:ãr øîàiå äîeàî éãéa íúàöî àì ék äfäåøîàiå ©¤½¦´¯Ÿ§¨¤²§¨¦−§®¨©−Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤
-úàå äLî-úà äNr øLà ýåýé írä-ìà ìûeîL§¥−¤¨¨®§Ÿ̈À£¤³¨¨Æ¤Ÿ¤´§¤
:íéøöî õøàî íëéúBáà-úà äìrä øLàå ïøäà©«£½Ÿ©«£¤¯¤«¡¨²¤£«¥¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ìbìbä äëìðå (ãé'ä äNò íB÷î BúBàì áeø÷aL §¥§¨©¦§¨¤§¥§¨¨¨

.éðBnòä Lçð ãâð ìeàL úîçìîa ìàøNéì äòeLz§¨§¦§¨¥§¦§¤¤¨¤¤¨¨¨©¦

,äëeìnä íL LcçðeíéøøBò eéä äðBLàøaL éôì §©¥¨©§¨§¦¤¨¦¨¨§¦

.øácä ìò,íL eëìîiå (åèúéðL eäeëéìîä ©©¨¨©©§¦¨¦§¦¥¦

.áBè ïBöøáe ílk úîkñäaézð÷æ éðàå (á §©§¨©ª¨§¨©£¦¨©§¦
,ézáNåäð÷æ åéìò äöô÷ øeavä ìòå äãBáò áøî ¨©§¦¥Ÿ£¨§Ÿ©¦¨§¨¨¨¦§¨

.(äðL íéMîç ïa æà äéäL) ,ïîfä íã÷ äáéNåéðáe §¥¨Ÿ¤©§©¤¨¨¨¤£¦¦¨¨¨©
,íëzà ípäípä ék ,éúlãb úà eLøéé àì éðáe ¦¨¦§¤¨©Ÿ¦§¤§ª¨¦¦¦¨

.íkî ãçàk íëzà,éá eðò (âàì" Bîk .éa eãéòä ¦§¤§¤¨¦¤£¦¨¦¦§Ÿ

"Eòøá äðòú.(âé,ë úåîù),BçéLî ãâðåCìnä éðôìå ©£¤§¥£§¤¤§¦§¦§¥©¤¤

.úeëìîì çLîpL,ézç÷ì éî øBL úàíàä ¤¦§©§©§¤¦¨©§¦©¦

.éúãBáòì eäLéî ìL BøBL úà ézç÷ìéî øBîçå ¨©§¦¤¤¦¤©£¨¦©£¦
,ézç÷ìì øéòì øéòî CìBä éúééäLkíëúà ètL ¨©§¦§¤¨¦¦¥¥¦§¦¦§Ÿ¤§¤

àìå ,élL øBîçä ìò CìBä éúééä íëéëøö é÷ñò ìò©¦§¥¨§¥¤¨¦¦¥©©£¤¦§Ÿ

.øeavä ìMî ézç÷ì,éúBvø éî úàlîõevø ïBL ¨©§¦¦¤©¦¤¦©¦¦§¦

.äøéáLe,øôë ézç÷ìàäiL.BòLt ìò Bì ïBéãt §¦¨¨©§¦Ÿ¤¤§¥¦§©¦§

,Ba éðéò íéìòàåéðéò ézîìòä øôkä úøeîúáe §©§¦¥©¦§©©Ÿ¤¤§©§¦¥©

.BòLtî,íëì áéLàåì áéLàåäî ìk ílL ¦¦§§¨¦¨¤§¨¦§©¥¨©

ìk ìò äáeLz íëì áéLàå ,øçà Leøt .eøîàzM¤Ÿ§¥©¥§¨¦¨¤§¨©¨

.äNòð íòè äæéàî ,äNòpM äî,ãò øîàiå (ä ©¤©£¨¥¥¤©©©£¨©Ÿ¤¥
ìB÷ úa äàöiL ,eøîà ì"æøå ."ãò" øîà íòä ìk̈¨¨¨©¥§¨§¤¨§¨©

åéìò íéãéòî ízà ,ä"á÷ä íäì øîà ,"ãò" äøîàå§¨§¨¥¨©¨¤©¤§¦¦¨¨

.øúqaM äî ìò åéìò ãéòî éðàå ,éeìbaM äî ìò©©¤©¨©£¦¥¦¨¨©©¤©¥¤

úéáa Lãwä çeø òéôBäL úBîB÷î äùìMî ãçà eäæå§¤¤¨¦§Ÿ¨§¤¦©©©Ÿ¤§¥

.ähî ìL ïécúàå äùî úà äNò øLà (å ¦¤©¨£¤¨¨¤Ÿ¤§¤
,ïøäà'ä éNòî úà íéòãBé íëlk àìä ,øîBìk ©£Ÿ§©£Ÿª§¤§¦¤©£¥

.ïøäà íòå äùî íò äNò øLà åéúBàìôðåøLàå §¦§§¨£¤¨¨¦Ÿ¤§¦©£Ÿ©£¤
,'åâå äìòä.íéøönî íìòä íää úBàìôpä éãé ìòå ¤¡¨§©§¥©¦§¨¨¥¤¡¨¦¦§©¦
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al‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙ ‡ÏÂ ּכאׁשר טעמֹו, . ¿…ƒ¿»»≈¿ְֲֶַַ
ּובתּתכם  חטא. עליו תׂשאּו לא ְְְְִִִֵֶָָָֹּתרימּו

יׂשראל  ּבני קדׁשי יהיּו מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָמקּדׁשֹו
חטא. ּתׂשאּו ּכן, ּתעׂשּו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵַֹׁשמּורים.

ּבני  קדׁשי וחּללּתם הּמצוה על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעברּתם
מקּדׁשֹו: אּתם ׁשאכלּתם ּבעבּור ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָיׂשראל,

æúà ýåýé éðôì íëzà äèôMàå eávéúä äzrå§©À̈¦§©§²§¦¨«§¨¬¦§¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥µ
à äNr-øLà ýåýé úB÷ãö-ìk:íëéúáà-úàå íëz ¨¦§´§Ÿ̈½£¤¨¨¬¦§¤−§¤£«Ÿ¥¤«

çýåýé-ìà íëéúáà e÷ræiå íéøöî á÷ré àa-øLàk©«£¤¨¬©«£−Ÿ¦§¨®¦©¦§£³£«Ÿ¥¤Æ¤§Ÿ̈½

-úà eàéöBiå ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé çìLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹¤Ÿ¤´§¤©«£ÀŸ©¦³¤
:äfä íB÷na íeáLiå íéøönî íëéúBáàèeçkLiå £«¥¤Æ¦¦§©½¦©«Ÿ¦−©¨¬©¤«©¦§§−

àáö-øN àøñéñ ãéa íúà økîiå íäéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®©¦§´ŸŸ¿̈§©´¦«§¨Á©§¨̧
ìt-ãéáe øBöç:ía eîçliå áàBî Cìî ãéáe íézL ¨¹§©§¦§¦À§©Æ¤´¤½̈©¦¨«£−¨«

éýåýé-úà eðáær ék eðàèç eøîàiå ýåýé-ìà e÷ræiå©¦§£³¤§Ÿ̈Æ©«Ÿ§´¨½̈¦³¨©̧§Æ¤§Ÿ̈½

ãiî eðìévä äzrå úBøzLrä-úàå íéìraä-úà ãárpå©©«£¬Ÿ¤©§¨¦−§¤¨«©§¨®§©À̈©¦¥²¦©¬
:jãárðå eðéáéààéïãa-úàå ìraøé-úà ýåýé çìLiå «Ÿ§¥−§©«©§¤«¨©¦§©³§Ÿ̈Æ¤§ª©´©§¤§½̈

íëéáéà ãiî íëúà ìviå ìûeîL-úàå çzôé-úàå§¤¦§−̈§¤§¥®©©¥̧¤§¤¹¦©³«Ÿ§¥¤Æ

:çèa eáLzå áéáqîáéïBnr-éða Cìî Lçð ék eàøzå ¦¨¦½©¥«§−¤«©©¦§À¦´¨º̈¤´¤§¥«©»

ýåýéå eðéìr Cìîé Cìî-ék àì éì eøîàzå íëéìr àá̈£¥¤¼©´Ÿ§¦½¾Ÿ¦¤−¤¦§´Ÿ¨¥®©«Ÿ̈¬
:íëkìî íëéäìàâéízøça øLà Cìnä äpä äzrå ¡«Ÿ¥¤−©§§¤«§©À̈¦¥¬©¤²¤£¤¬§©§¤−

:Cìî íëéìr ýåýé ïúð äpäå ízìàL øLàãéízrîLe Búà ízãárå ýåýé-úà eàøéz-íà £¤´§¤§¤®§¦¥̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−¤«¤¦¦«§´¤§Ÿ̈À©«£©§¤³ŸÆ§©§¤´
ýåýé øçà íëéìr Cìî øLà Cìnä-íâå ízà-íb íúéäå ýåýé ét-úà eøîú àìå BìB÷a§½§¬Ÿ©§−¤¦´§Ÿ̈®¦«§¦¤´©©¤À§©©¤̧¤Æ£¤´¨©´£¥¤½©©−§Ÿ̈¬

:íëéäìàåèíëa ýåýé-ãé äúéäå ýåýé ét-úà íúéøîe ýåýé ìB÷a eòîLú àì-íàå ¡«Ÿ¥¤«§¦³Ÿ¦§§Æ§´§Ÿ̈½§¦¤−¤¦´§Ÿ̈®§¨«§¨¯©§Ÿ̈²¨¤−
:íëéúBáàáeæè:íëéðérì äNò ýåýé øLà äfä ìBãbä øácä-úà eàøe eávéúä äzr-íb ©«£«¥¤«©©¨Æ¦§©§´§½¤©¨¨¬©¨−©¤®£¤´§Ÿ̈½Ÿ¤−§¥«¥¤«

æézéå ýåýé-ìà àø÷à íBiä íéhç-øéö÷ àBìääaø íëúrø-ék eàøe eòãe øèîe úBì÷ ï £³§¦«¦¦Æ©½¤§¨Æ¤§Ÿ̈½§¦¥¬Ÿ−¨¨®§´§À¦¨«©§¤³©¨Æ

ì ýåýé éðéra íúéNr øLà:Cìî íëì ìBàLçéúì÷ ýåýé ïziå ýåýé-ìà ìàeîL àø÷iå £¤³£¦¤Æ§¥¥´§Ÿ̈½¦§¬¨¤−¤«¤©¦§¨³§¥Æ¤§Ÿ̈½©¦¥¯§Ÿ̈²Ÿ¬Ÿ

:ìàeîL-úàå ýåýé-úà ãàî írä-ìë àøéiå àeää íBia øèîeèéírä-ìë eøîàiå ¨−̈©´©®©¦¨¸¨¨¨¬§²Ÿ¤§Ÿ̈−§¤§¥«©«Ÿ§¸¨¨¹̈

éãár-ãra ìltúä ìûeîL-ìàéäìà ýåýé-ìà Eeðéúàhç-ìk-ìr eðôñé-ék úeîð-ìàå E ¤§¥À¦§©¥¯§©£¨¤²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©¨®¦«¨©³§©¨©Ÿ¥̧Æ

ì ärø:Cìî eðì ìàLëärøä-ìk úà íúéNr ízà eàøéz-ìà írä-ìà ìûeîL øîàiå ¨½̈¦§¬Ÿ−̈¤«¤©¸Ÿ¤§¥³¤¨¨Æ©¦½̈©¤´£¦¤½¥¬¨¨«¨−̈
:íëááì-ìëa ýåýé-úà ízãárå ýåýé éøçàî eøeñz-ìà Cà úàfäàë| ék eøeñz àìå ©®Ÿ©À©¨¸Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½©«£©§¤¬¤§Ÿ̈−§¨§©§¤«§−Ÿ¨®¦´

:änä eäú-ék eìévé àìå eìérBé-àì øLà eäzä éøçàáëøeára Bnr-úà ýåýé Lhé-àì ék ©«£¥´©ÀŸ£¤¯«Ÿ¦²§¬Ÿ©¦−¦¬Ÿ¥«¨¦Â«Ÿ¦³Ÿ§Ÿ̈Æ¤©½©«£−
:írì Bì íëúà úBNrì ýåýé ìéàBä ék ìBãbä BîL§´©¨®¦µ¦´§Ÿ̈½©«£¬¤§¤²−§¨«

,'ä úB÷ãö (æ.'ä äNòL úB÷ãväúà (àé ¦§©§¨¤¨¨¤
,ìòaøé.èôBMä ïBòãb àeä,ïãa úàåàeä §ª©©¦§©¥§¤§¨

."ïc ïa" Bîk "ïãa" .ïc èáMî àaL ,ïBLîL¦§¤¨¦¥¤¨§¨§¤¨

,íëkìî íëéäìà 'äå (áéízòLtL íëì éc àì ©¡Ÿ¥¤©§§¤Ÿ©¨¤¤§©§¤

Cìnî Ba ízñàî íëkìî àeäL ä"á÷äa óà ék ,éa¦¦©©¤©§§¤§©§¤¦§Ÿ

.íëéìò,Cìnä äpä äzòå (âéøáòM äî ,øîBìk £¥¤§©¨¦¥©¤¤§©©¤¨©

.ìòôa CìBî àeä äpä Cìnä éøäL ,ïéàåïúð äpä ©¦¤£¥©¤¤¦¥¥§Ÿ©§¦¥¨©
,'ä.Cìî eëéìîzL íékñä ä"á÷äL'ä øçà (ãé ¤¦§¦¤©§¦¤¤©©

,íëéäìà.äîçìnì íëéðôì Cìé àeä ékãé (åè ¡Ÿ¥¤¦¥¥¦§¥¤©¦§¨¨©
,'ä.'ä ãé úkî,íëéúBáàáe íëaäúéäå ,øîBìk ©©©¨¤©£¥¤§©§¨§¨

,eøîà ì"æøå .íëéúBáàa äúéäL øçà íëä¤©©¤¨§¨©£¥¤§¨§

,íäéøáwî íéúnä àéöBäì eèhçiL ,"íëéúBáàáe"©£¥¤¤§©§§¦©¥¦¦¦§¥¤

.íéèèçð íéúî ,íéiç ïåòaLeàøe eávéúä (æè ¤©£Ÿ©¦¥¦¤§¨¦¦§©§§
,'åâåì ìBëé éðà éúlôz éãé ìòL íLëeúà úBpL §¥¤©§¥§¦¨¦£¦¨§©¤

éúlôúa çk äéä äîçìî íëa äòât íà Ck ,íézòä̈¦¦¨¦¨§¨¨¤¦§¨¨¨¨Ÿ©¦§¦¨¦

ìk Cìî Lwáì íéëéøö íúééä àìå ,áéBàä ìò ãîòì©£Ÿ©¨¥§Ÿ¡¦¤§¦¦§©¥¤¤¨

.éç éðàL ïîæ,íBiä íéhç øéö÷ (æé.ïåéñ Lãç §©¤£¦©§¦¦¦©Ÿ¤¦¨

(àë,eäzä.äøæ äãBáòì éepk(áëøeáòa ©Ÿ¦¨£¨¨¨©£
,ìBãbä BîLàeäL íëéìò BîL àöiL øeáòa §©¨©£¤¥¥§£¥¤¤

.íëòéLBî,'ä ìéàBä ék.'ä òaLð ék,íòì ¦£¤¦¦¦¦§©§¨
.íénòä ìkî älâñ íòì§©§ª¨¦¨¨©¦



מה gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'l ycew zayl inei xeriy

(áì)Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìò eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

:eúeîú̈«
i"yx£'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט חטא (יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ˙e˙eÓ.הא ‡ÏÂ∑(נו אם (בכורות הא ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ִָ

ּתמּותּו: עזרא עזרא עזרא עזרא ּתחּללּו, אבןאבןאבןאבן ְְַָ

סימן. דניא"ל פסוקים, קרח צ"ה פרשת חסלת

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב  ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì çø÷ úùøôì äøèôä

áé-àé ÷øô à ìàåîùá

àéãéìbìbä äëìðå eëì írä-ìà ìàeîL øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½̈§−§¥«§¨´©¦§¨®
:äëeìnä íL Lcçðeåèeëìîiå ìbìbä írä-ìë eëìiå §©¥¬−̈©§¨«©¥«§¸¨¨¹̈©¦§À̈©©§¦ÁÁ

íéçáæ íL-eçaæiå ìbìba ýåýé éðôì ìeàL-úà íĻ̈¤¨¹¦§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦§§¨²§¨¦¬
éLðà-ìëå ìeàL íL çîNiå ýåýé éðôì íéîìL§¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦§©̧¨¬¨²§¨©§¥¬

:ãàî-ãr ìûøNéáéàìàøNé-ìk-ìà ìàeîL øîàiå ¦§¨¥−©§«Ÿ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦§¨¥½

éìîàå éì ízøîà-øLà ìëì íëì÷á ézrîL äpäC ¦¥Æ¨©´§¦§«Ÿ§¤½§¬Ÿ£¤£©§¤−¦®¨«©§¦¬
:Cìî íëéìráíëéðôì Cläúî | Cìnä-äpä äzrå £¥¤−¤«¤§©º̈¦¥«©¤´¤¦§©¥´¦§¥¤À

ézëläúä éðàå íëzà ípä éðáe ézáNå ézð÷æ éðàå©«£¦Æ¨©´§¦¨©½§¦¨©−¦¨´¦§¤®©«£¦Æ¦§©©´§¦
:äfä íBiä-ãr éørpî íëéðôìâãâð éá eðr éððä ¦§¥¤½¦§ª©−©©¬©¤«¦«§¦´£´¦Á¤̧¤

éî øBîçå ézç÷ì éî | øBL-úà BçéLî ãâðå ýåýé§Ÿ̈¹§¤¤́§¦À¤Á¦̧¨©¹§¦©«£¯¦´
ézç÷ì éî-ãiîe éúBvø éî-úà éz÷Lr éî-úàå ézç÷ì̈©À§¦§¤¦³¨©̧§¦Æ¤¦´©½¦¦©¦Æ¨©´§¦

:íëì áéLàå Ba éðér íéìràå øôëãàì eøîàiå ½Ÿ¤§©§¦¬¥©−®§¨¦−¨¤«©´Ÿ§½¬Ÿ

:äîeàî Léà-ãiî zç÷ì-àìå eðúBvø àìå eðz÷Lr£©§−̈§´Ÿ©¨®§«Ÿ¨©¬§¨¦©¦−§«¨
äíBiä BçéLî ãrå íëa ýåýé ãr íäéìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥¯§Ÿ̈´¨¤À§¥³§¦Æ©´

:ãr øîàiå äîeàî éãéa íúàöî àì ék äfäåøîàiå ©¤½¦´¯Ÿ§¨¤²§¨¦−§®¨©−Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤
-úàå äLî-úà äNr øLà ýåýé írä-ìà ìûeîL§¥−¤¨¨®§Ÿ̈À£¤³¨¨Æ¤Ÿ¤´§¤
:íéøöî õøàî íëéúBáà-úà äìrä øLàå ïøäà©«£½Ÿ©«£¤¯¤«¡¨²¤£«¥¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ìbìbä äëìðå (ãé'ä äNò íB÷î BúBàì áeø÷aL §¥§¨©¦§¨¤§¥§¨¨¨

.éðBnòä Lçð ãâð ìeàL úîçìîa ìàøNéì äòeLz§¨§¦§¨¥§¦§¤¤¨¤¤¨¨¨©¦

,äëeìnä íL LcçðeíéøøBò eéä äðBLàøaL éôì §©¥¨©§¨§¦¤¨¦¨¨§¦

.øácä ìò,íL eëìîiå (åèúéðL eäeëéìîä ©©¨¨©©§¦¨¦§¦¥¦

.áBè ïBöøáe ílk úîkñäaézð÷æ éðàå (á §©§¨©ª¨§¨©£¦¨©§¦
,ézáNåäð÷æ åéìò äöô÷ øeavä ìòå äãBáò áøî ¨©§¦¥Ÿ£¨§Ÿ©¦¨§¨¨¨¦§¨

.(äðL íéMîç ïa æà äéäL) ,ïîfä íã÷ äáéNåéðáe §¥¨Ÿ¤©§©¤¨¨¨¤£¦¦¨¨¨©
,íëzà ípäípä ék ,éúlãb úà eLøéé àì éðáe ¦¨¦§¤¨©Ÿ¦§¤§ª¨¦¦¦¨

.íkî ãçàk íëzà,éá eðò (âàì" Bîk .éa eãéòä ¦§¤§¤¨¦¤£¦¨¦¦§Ÿ

"Eòøá äðòú.(âé,ë úåîù),BçéLî ãâðåCìnä éðôìå ©£¤§¥£§¤¤§¦§¦§¥©¤¤

.úeëìîì çLîpL,ézç÷ì éî øBL úàíàä ¤¦§©§©§¤¦¨©§¦©¦

.éúãBáòì eäLéî ìL BøBL úà ézç÷ìéî øBîçå ¨©§¦¤¤¦¤©£¨¦©£¦
,ézç÷ìì øéòì øéòî CìBä éúééäLkíëúà ètL ¨©§¦§¤¨¦¦¥¥¦§¦¦§Ÿ¤§¤

àìå ,élL øBîçä ìò CìBä éúééä íëéëøö é÷ñò ìò©¦§¥¨§¥¤¨¦¦¥©©£¤¦§Ÿ

.øeavä ìMî ézç÷ì,éúBvø éî úàlîõevø ïBL ¨©§¦¦¤©¦¤¦©¦¦§¦

.äøéáLe,øôë ézç÷ìàäiL.BòLt ìò Bì ïBéãt §¦¨¨©§¦Ÿ¤¤§¥¦§©¦§

,Ba éðéò íéìòàåéðéò ézîìòä øôkä úøeîúáe §©§¦¥©¦§©©Ÿ¤¤§©§¦¥©

.BòLtî,íëì áéLàåì áéLàåäî ìk ílL ¦¦§§¨¦¨¤§¨¦§©¥¨©

ìk ìò äáeLz íëì áéLàå ,øçà Leøt .eøîàzM¤Ÿ§¥©¥§¨¦¨¤§¨©¨

.äNòð íòè äæéàî ,äNòpM äî,ãò øîàiå (ä ©¤©£¨¥¥¤©©©£¨©Ÿ¤¥
ìB÷ úa äàöiL ,eøîà ì"æøå ."ãò" øîà íòä ìk̈¨¨¨©¥§¨§¤¨§¨©

åéìò íéãéòî ízà ,ä"á÷ä íäì øîà ,"ãò" äøîàå§¨§¨¥¨©¨¤©¤§¦¦¨¨

.øúqaM äî ìò åéìò ãéòî éðàå ,éeìbaM äî ìò©©¤©¨©£¦¥¦¨¨©©¤©¥¤

úéáa Lãwä çeø òéôBäL úBîB÷î äùìMî ãçà eäæå§¤¤¨¦§Ÿ¨§¤¦©©©Ÿ¤§¥

.ähî ìL ïécúàå äùî úà äNò øLà (å ¦¤©¨£¤¨¨¤Ÿ¤§¤
,ïøäà'ä éNòî úà íéòãBé íëlk àìä ,øîBìk ©£Ÿ§©£Ÿª§¤§¦¤©£¥

.ïøäà íòå äùî íò äNò øLà åéúBàìôðåøLàå §¦§§¨£¤¨¨¦Ÿ¤§¦©£Ÿ©£¤
,'åâå äìòä.íéøönî íìòä íää úBàìôpä éãé ìòå ¤¡¨§©§¥©¦§¨¨¥¤¡¨¦¦§©¦

dxezd lr `xfr oa`

al‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙ ‡ÏÂ ּכאׁשר טעמֹו, . ¿…ƒ¿»»≈¿ְֲֶַַ
ּובתּתכם  חטא. עליו תׂשאּו לא ְְְְִִִֵֶָָָֹּתרימּו

יׂשראל  ּבני קדׁשי יהיּו מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָמקּדׁשֹו
חטא. ּתׂשאּו ּכן, ּתעׂשּו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵַֹׁשמּורים.

ּבני  קדׁשי וחּללּתם הּמצוה על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעברּתם
מקּדׁשֹו: אּתם ׁשאכלּתם ּבעבּור ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָיׂשראל,

æúà ýåýé éðôì íëzà äèôMàå eávéúä äzrå§©À̈¦§©§²§¦¨«§¨¬¦§¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥µ
à äNr-øLà ýåýé úB÷ãö-ìk:íëéúáà-úàå íëz ¨¦§´§Ÿ̈½£¤¨¨¬¦§¤−§¤£«Ÿ¥¤«

çýåýé-ìà íëéúáà e÷ræiå íéøöî á÷ré àa-øLàk©«£¤¨¬©«£−Ÿ¦§¨®¦©¦§£³£«Ÿ¥¤Æ¤§Ÿ̈½

-úà eàéöBiå ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé çìLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹¤Ÿ¤´§¤©«£ÀŸ©¦³¤
:äfä íB÷na íeáLiå íéøönî íëéúBáàèeçkLiå £«¥¤Æ¦¦§©½¦©«Ÿ¦−©¨¬©¤«©¦§§−

àáö-øN àøñéñ ãéa íúà økîiå íäéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®©¦§´ŸŸ¿̈§©´¦«§¨Á©§¨̧
ìt-ãéáe øBöç:ía eîçliå áàBî Cìî ãéáe íézL ¨¹§©§¦§¦À§©Æ¤´¤½̈©¦¨«£−¨«

éýåýé-úà eðáær ék eðàèç eøîàiå ýåýé-ìà e÷ræiå©¦§£³¤§Ÿ̈Æ©«Ÿ§´¨½̈¦³¨©̧§Æ¤§Ÿ̈½

ãiî eðìévä äzrå úBøzLrä-úàå íéìraä-úà ãárpå©©«£¬Ÿ¤©§¨¦−§¤¨«©§¨®§©À̈©¦¥²¦©¬
:jãárðå eðéáéààéïãa-úàå ìraøé-úà ýåýé çìLiå «Ÿ§¥−§©«©§¤«¨©¦§©³§Ÿ̈Æ¤§ª©´©§¤§½̈

íëéáéà ãiî íëúà ìviå ìûeîL-úàå çzôé-úàå§¤¦§−̈§¤§¥®©©¥̧¤§¤¹¦©³«Ÿ§¥¤Æ

:çèa eáLzå áéáqîáéïBnr-éða Cìî Lçð ék eàøzå ¦¨¦½©¥«§−¤«©©¦§À¦´¨º̈¤´¤§¥«©»

ýåýéå eðéìr Cìîé Cìî-ék àì éì eøîàzå íëéìr àá̈£¥¤¼©´Ÿ§¦½¾Ÿ¦¤−¤¦§´Ÿ¨¥®©«Ÿ̈¬
:íëkìî íëéäìàâéízøça øLà Cìnä äpä äzrå ¡«Ÿ¥¤−©§§¤«§©À̈¦¥¬©¤²¤£¤¬§©§¤−

:Cìî íëéìr ýåýé ïúð äpäå ízìàL øLàãéízrîLe Búà ízãárå ýåýé-úà eàøéz-íà £¤´§¤§¤®§¦¥̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−¤«¤¦¦«§´¤§Ÿ̈À©«£©§¤³ŸÆ§©§¤´
ýåýé øçà íëéìr Cìî øLà Cìnä-íâå ízà-íb íúéäå ýåýé ét-úà eøîú àìå BìB÷a§½§¬Ÿ©§−¤¦´§Ÿ̈®¦«§¦¤´©©¤À§©©¤̧¤Æ£¤´¨©´£¥¤½©©−§Ÿ̈¬

:íëéäìàåèíëa ýåýé-ãé äúéäå ýåýé ét-úà íúéøîe ýåýé ìB÷a eòîLú àì-íàå ¡«Ÿ¥¤«§¦³Ÿ¦§§Æ§´§Ÿ̈½§¦¤−¤¦´§Ÿ̈®§¨«§¨¯©§Ÿ̈²¨¤−
:íëéúBáàáeæè:íëéðérì äNò ýåýé øLà äfä ìBãbä øácä-úà eàøe eávéúä äzr-íb ©«£«¥¤«©©¨Æ¦§©§´§½¤©¨¨¬©¨−©¤®£¤´§Ÿ̈½Ÿ¤−§¥«¥¤«
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,ìécâä.ïúðBäéî øúBé úBkáì äaøä ãåcL ¦§¦¤¨¦¦§¨¦§¥¦¨¨

(áî,eðòaLð øLà.'åëå eðòaLpL økæúå'ä £¤¦§©§§¦§Ÿ¤¦§©§
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מז
íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäë ÷øô à ìàåîù

çéã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬¦¨¥−
:EáLBîèélLå-øLà íB÷nä-ìà úàáe ãàî ãøz zL «¨¤«§¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ¤©¨½£¤

:ìæàä ïáàä ìöà záLéå äùrnä íBia íM zøzñð¦§©¬§¨−̈§´©©«£¤®Ÿ§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤
ëìL éðàåì äøBà äcö íévçä úL:äøhîì éì-çlL ©«£¦¾§¬Ÿ¤©«¦¦−¦¨´¤®§©©¦−§©¨¨«

àë-íà íévçä-úà àöî Cì ørpä-úà çìLà äpäå§¦¥Æ¤§©´¤©©½©¥−§¨´¤©«¦¦®¦
äàáå | epç÷ äpäå Enî | íévçä äpä ørpì øîà øîà̈ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬©«¦¦´¦§´¨¥À¨¨¤¯¨²Ÿ¨

:ýåýé-éç øác ïéàå Eì íBìL-ékáëøîà äk-íàå ¦«¨¬§²§¥¬¨−̈©§Ÿ̈«§¦³ŸŸ©Æ

:ýåýé EçlL ék Cì äàìäå Enî íévçä äpä íìrì̈¤½¤¦¥¬©¦¦−¦§´¨¨®§¨¥¾¦¬¦©«£−§Ÿ̈«
âëðéáe éðéa ýåýé äpä äzàå éðà eðøac øLà øácäåE §©̧¨½̈£¤¬¦©−§£¦´¨¨®¨¦¥¯§Ÿ̈²¥¦¬¥«§−

:íìBò-ãrãëáLiå Lãçä éäéå äãOa ãåc øúqiå ©¨«©¦¨¥¬¨¦−©¨¤®©§¦´©½Ÿ¤©¥¯¤
:ìBëàì íçlä-ìà CìnääëBáLBî-ìr Cìnä áLiå ©¤²¤¤©¤−¤¤¡«©¥´¤Â©¤¤©¸¨¹

áLiå ïúðBäé í÷iå øéwä áLBî-ìà írôa | írôk§©´©§©À©¤©Æ©¦½©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤
:ãåc íB÷î ã÷tiå ìeàL ãvî øðáàåëìeàL øaã-àìå ©§¥−¦©´¨®©¦¨¥−§¬¨¦«§«Ÿ¦¤¬¨²

øBäè ézìa àeä äø÷î øîà ék àeää íBia äîeàî§−¨©´©®¦³¨©Æ¦§¤´½¦§¦¬¨²
:øBäè àì-ék àeäæëã÷tiå éðMä Lãçä úøçnî éäéå −¦¬Ÿ¨«©§¦À¦¨«¢©³©Ÿ Æ¤Æ©¥¦½©¦¨¥−

àá-àì recî Bða ïúðBäé-ìà ìeàL øîàiå ãåc íB÷î§´¨¦®©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´§½©¹©Ÿ¨¯
:íçlä-ìà íBiä-íb ìBîz-íb éLé-ïáçëïúðBäé ïriå ¤¦©²©§¬©©−¤©¨«¤©©¬©§«¨−̈

:íçì úéa-ãr éãnrî ãåc ìàLð ìàLð ìeàL-úà¤¨®¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²¥«¦¨¦−©¥¬¨«¤
èëàeäå øéra eðì äçtLî çáæ ék àð éðçlL øîàiå©¿Ÿ¤©§¥´¦¿̈¦´¤©Á¦§¨¨̧¹̈¨¦À§³

éðéra ïç éúàöî-íà äzrå éçà éì-äeöàp äèìnà E ¦¨¦Æ¨¦½§©À̈¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬§¨−̈
:Cìnä ïçìL-ìà àá-àì ïk-ìr éçà-úà äàøàå§¤§¤´¤¤¨®©¥´Ÿ½̈¤ª§©−©¤«¤

ìúecønä úårð-ïa Bì øîàiå ïúðBäéa ìeàL óà-øçiå©¦«©©³¨Æ¦´¨½̈©Ÿ́¤½¤«©«£©−©©§®
úLáìe EzLáì éLé-ïáì äzà øçá-ék ézrãé àBìä£´¨©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ§¤¦©½§¨̧§§½§−Ÿ¤

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ïúðBäé Bì øîàiå (çéCìnä ìeàL ïa ïúðBäé ©Ÿ¤§¨¨§¨¨¤¨©¤¤

.ãåãì øîà,Lãç øçî.Lãç Làø øçî ¨©§¨¦¨¨Ÿ¤¨¨ŸŸ¤

,EáLBî ã÷té ék zã÷ôðåEúBà eøékæéå §¦§©§¨¦¦¨¥¨¤§©§¦§

.áLBé EáLBnî øñçiLklLå (èéãøz zL §¤¤§©¦¨§¥§¦©§¨¥¥
,ãàî÷îòa ãàî ãøúå øzzñz íéîé äùìL §Ÿ§Ÿ¨¨¦¦§©¥§¥¥§Ÿ¨¥¤

.íL øzzñäì,äNònä íBéa,éøîâì ìç íBéa §¦§©¥¨§©©£¤§Ÿ§©§¥

äNòî íBéa ,øçà Leøt .Lãç Làø éðôì øîBìk§©¦§¥ŸŸ¤¥©¥§©£¥

úà úéîé àlL ïúðBäéì ìeàL òaLpL äòeáMä©§¨¤¦§©¨¦¨¨¤Ÿ¨¦¤

.íL ãåc øzzñä æà íbL ,ãåc,ìæàä ïáàä ¨¦¤©¨¦§©¥¨¦¨¨¤¤¨¨¤
éëìBä ,"ìæàä" .íéëøc éëìBäì úBà äúéäL ïáàä̈¤¤¤¨§¨§§¥§¨¦¨¨¤§¥

.Cìä BLeøtL "ìæà" Bîk ,Cøcä,äøBà äcö (ë ©¤¤§¨©¤¥¨©¦¨¤
.íévçä äøBî äéäà ïáàä ãöììéì çlL §©¨¤¤¤§¤¤©¦¦§©©¦

,äøhîì.äøhîì éì ïáàä äéäzLepç÷ (àë §©¨¨¤¦§¤¨¤¤¦§©¨¨¨¤
,äàáåepç÷å EàBáçî íB÷nî Eîöòa äzà àö ¨Ÿ¨¥©¨§©§§¦§©££§¨¤

.éìà àBáe,'ä EçlL ék Cì (áëEkøãì Cì ¥©¥¦¦©£¥§©§§

øáe.èìnäìe çøáì Eì øîBà ä"á÷äL ,ç §©¤¥§¦§Ÿ©§¦¨¥

,eðøac øLà øácäå (âë.ãçé eðúøkL úéøaä §©¨¨£¤¦©§©§¦¤¨©§©©

,'ä äpä. ãò äéäé 'ä,øéwä áLBî ìà (äë ¦¥¦§¤¥¤©©¦
.øéwì Ceîñ íéañîä LàøaáLiå ïúðBäé í÷iå §Ÿ©§ª¦¨©¦©¨¨§¨¨©¥¤

,ìeàL ãvî øðáàãåcL ,äéä äáéLéä øãñ ©§¥¦©¨¥¤©§¦¨¨¨¤¨¦

åéøçàå ,ïúðBäé åéøçàå ,Cìnì Ceîñ áLBé äéä̈¨¥¨©¤¤§©£¨§¨¨§©£¨

ïúðBäéå BîB÷îa áLé CìnäLk àeää íBiáe .øðáà©§¥©©§¤©¤¤¨©¦§¦¨¨

áLBé ïúðBäé øàLð ïk íà ,àa àì ãåãå ,BîB÷îa¦§§¨¦Ÿ¨¦¥¦§©§¨¨¥

ïéàå ,íäéðéa øçà íãà ÷éñôäL éìaî åéáàì Ceîñ̈§¨¦¦§¦¤¦§¦¨¨©¥¥¥¤§¥

í÷ ïëì ,åéáà ìöà äañäa áLéì ïaä Cøcî¦¤¤©¥¥¥©£¦¨¥¤¨¦¨¥¨

ì BîB÷nî ïúðBäéøðáàå ,øðáà ìL BîB÷îa úáL §¨¨¦§¨¤¤¦§¤©§¥§©§¥

ìeàL ïéa ÷éñôäì éãk ïúðBäé ìL íB÷na áLé̈©©¨¤§¨¨§¥§©§¦¥¨

ìëeiL ,éeðt øàLð ãåc ìL BîB÷îe .Bða ïúðBäéì¦¨¨§§¤¨¦¦§©¨¤©

.Ck øçà àBáì,ãåc íB÷î ã÷tiåäéä øñçð ¨©©¨©¦¨¥§¨¦¤§©¨¨

.áLBiä ïî íB÷nä,øBäè àì ék (åëeéä íäå ©¨¦©¥¦Ÿ¨§¥¨

eéäL Bà .øBähäå àîhä ãçé ìëàlî íéøîLð¦§¨¦¦¤¡Ÿ©©©¨¥§©¨¤¨

ïëzé íâå .íéàîèì øeñàå ,íéîìL éçáæ íéìëBà§¦¦§¥§¨¦§¨¦§¥¦§©¦¨¥

ì àîè àBáì øñenä Cøcî ïéàL.Cìnä ïçìL ¤¥¦¤¤©¨¨¨¥§ª§©©¤¤

,éðMä Lãçä úøçnî (æëìL éðMä íBia ¦¨¢©©Ÿ¤©¥¦©©¥¦¤

.úøçnì eðéäc ,Lãç Làø,éãnòî (çëépnî ŸŸ¤§©§©¨¢¨¥¦¨¦¦¤¦

éìa Cìä àìå ,íçì úéáì Bzëìa úeLø ç÷ì̈©§§¤§§¥¤¤§Ÿ¨©§¦

.úeLø,éðçlL.úëìì úeLø éì ïzçáæ (èë §©§¥¦¥¦§¨¤¤¤©
,äçtLîíéçáBæ BzçtLî éða eéä íBiä BúBà ¦§¨¨©¨§¥¦§©§§¦

.íéîìL éçáæ,éçà éì äeö àeäå.íL úBéäì éìò äeö ìBãbä éçàå,úecønä úåòð ïa (ìøîBìk ,øñenä úúeòî ìL dða ¦§¥§¨¦§¦¨¦¨¦§¨¦©¨¦¨¨©¦§¨¤©£©©©§§¨¤§ª¤¤©¨§©

ìeàL äéä ,íéîøka ìeçì eàöiL äìéL úBðaî ïéîéða éða eôèçLkL ,ì"æø eøîàå) .éeàøk øñeî ìa÷ àìå Búeðè÷a ezçéëBä àì BnàL¤¦Ÿ¦©§©§§Ÿ¦¥¨¨¨§¨§¤§¤¨§§¥¦§¨¦¦§¦Ÿ¤¨§¨©§¨¦¨¨¨

.(åéøçà äôãøå äéðt äfòäå dîöò àéä äàaL ãò ,óèçì äöø àìå ïLéa,éLé ïáì äzà øçBá ék.Cìîé àeäL,EzLáìeòîLiLk ©§¨§Ÿ¨¨©§Ÿ©¤¨¨¦©§¨§¥¥¨¨¤¨§¨§¨©£¨¦¥©¨§¤¦©¤¦§Ÿ§¨§§§¤¦§§

ðéàL eøîàé ,àðBN éðàL íãà áäBà äzàL íéLðà.EzLáì äéäé äæå ,éða E,Enà úåøò úùáìe.Enà ìL ätøçå äLeáìe £¨¦¤©¨¥¨¨¤£¦¥Ÿ§¤¥§§¦§¤¦§¤§¨§§§Ÿ¤¤§©¦¤§¨§¤§¨¤¦§

:Enà úåøràì-ìr éç éLé-ïa øLà íéîiä-ìë ék ¤§©¬¦¤«¦´¨©¨¦À£¤³¤¦©Æ©´©
ç÷å çìL äzrå Eúeëìîe äzà ïBkú àì äîãàä̈«£¨½̈¬Ÿ¦−©¨´©§¤®§©À̈§©̧§©³

:àeä úåî-ïá ék éìà BúàáììeàL-úà ïúðBäé ïriå ŸÆ¥©½¦¬¤−̈¤«©©Æ©Æ§´¨½̈¤¨−
:äùr äî úîeé änì åéìà øîàiå åéáàâììeàL ìèiå ¨¦®©Ÿ̄¤¥¨²¨¬¨©−¤¬¨¨«Ÿ©¨̧¤¨¯

àéä äìë-ék ïúðBäé òãiå Búkäì åéìr úéðçä-úà¤©«£¦²¨−̈§©Ÿ®©¥Æ©Æ§´¨½̈¦¨¬¨¦²
:ãåc-úà úéîäì åéáà írîãìírî ïúðBäé í÷iå ¥¦¬¨¦−§¨¦¬¤¨¦«©¨¯̈§«¨¨²¥¦¬

ék íçì éðMä Lãçä-íBéa ìëà-àìå óà-éøça ïçìMä©ª§−̈¨«¢¦¨®§«Ÿ¨©º§«©³Ÿ¤©¥¦Æ¤½¤¦³
:åéáà Bîìëä ék ãåc-ìà áörðäìïè÷ ørðå ãåc ãrBîì äãOä ïúðBäé àöiå ø÷aá éäéå ¤§©Æ¤¨¦½¦¬¦§¦−¨¦«©§¦´©½Ÿ¤©¥¥¯§«¨¨²©¨¤−§¥´¨¦®§©¬©¨−Ÿ

:Bnråìéöçä äøé-àeäå õø ørpä äøBî éëðà øLà íévçä-úà àð àöî õø Børðì øîàiå ¦«©´Ÿ¤§©«£½ªÀ§¨¬¨Æ¤©´¦¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈§«¨¨¬©«¥−¦
:Bøáräìæìøîàiå ørpä éøçà ïúðBäé àø÷iå ïúðBäé äøé øLà éöçä íB÷î-ãr ørpä àáiå §©«£¦«©¨³Ÿ©©Æ©Æ©§´©¥½¦£¤¬¨−̈§«¨¨®©¦§¨̧§«¨¹̈©«£¥³©©Æ©Æ©½Ÿ¤

:äàìäå Enî éöçä àBìäçìèwìéå ãîrz-ìà äLeç äøäî ørpä éøçà ïúðBäé àø÷iå £¬©«¥−¦¦§¬¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ©«£¥´©©½©§¥¨¬−¨©©«£®Ÿ©§©¥º

:åéðãà-ìà àáiå íévçä-úà ïúðBäé ørðèìeòãé ãåãå ïúðBäé Cà äîeàî òãé-àì ørpäå ©³©§«¨¨Æ¤©´¦¦½©¨−Ÿ¤£Ÿ¨«§©©−©«Ÿ¨©´§®¨©³§«¨¨Æ§¨¦½¨«§−
:øácä-úàî:øérä àéáä Cì Bì øîàiå Bì-øLà ørpä-ìà åéìk-úà ïúðBäé ïziåàîørpä ¤©¨¨«©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈¤©©−©£¤®©Ÿ́¤½¥−¨¥¬¨¦«©©©»

ìL eçzLiå äöøà åétàì ìtiå áâpä ìöàî í÷ ãåãå àaeärø-úà Léà | e÷Miå íéîrt L ¨¼§¨¦Àµ̈¥¥´¤©¤½¤©¦¸Ÿ§©¨¬©²§¨©¦§©−¨´Ÿ§¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À

:ìécâä ãåc-ãr eärø-úà Léà ekáiåáîì Cì ãåãì ïúðBäé øîàiåeðraLð øLà íBìL ©¦§Æ¦´¤¥¥½©¨¦−¦§¦«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´§¨®£¤Á¦§©̧§
ðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe E §¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

ãð÷ 'îò ïî÷ì äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì ùãåç ùàø úáùì äøèôä

,àéä äìë ék (âì.äèìçää äøîâðìà (ãì ¦¨¨¦¦§§¨©©§¨¨¤
,ãåc.ãåc ìéáLa,åéáà Bîìëä ékíeMî íâå ¨¦¦§¦¨¦¦¦§¦¨¦§©¦

.äNòîáe øeaãa ïúðBäé úà (Lia) íéìëä åéáàL¤¨¦¦§¦¦¥¤§¨¨§¦§©£¤

,ãåc ãòBîì (äì.ãåc Bì òáwL ãòBnì §¥¨¦©¥¤¨©¨¦

,Bøáòäì éöçä äøé (åìøáòiL çëa õçä äøé ¨¨©¥¦§©£¦¨¨©¥§Ÿ©¤©£Ÿ

.ïáàä éøçà,áâpä ìöàî (àîíB÷î úáøwî ©£¥¨¤¤¥¥¤©¤¤¦¦§©¨

æàä ïáàä ìL éîBøcä ãvì.ì,eäòø úàíò ©©©§¦¤¨¤¤¨¤¤¤¥¥¦

.äãøtä íäéìò äL÷ äúéäL .eäòøãåc ãò ¥¥¤¨§¨¨¨£¥¤©§¥¨©¨¦
,ìécâä.ïúðBäéî øúBé úBkáì äaøä ãåcL ¦§¦¤¨¦¦§¨¦§¥¦¨¨

(áî,eðòaLð øLà.'åëå eðòaLpL økæúå'ä £¤¦§©§§¦§Ÿ¤¦§©§
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המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' א



oeiqמח c"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ד ראשון יום
,166 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr crúéìëúå ìåáâ

æ÷øô
.

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

jke ,cala eilr siwn wxe envr mlera melyeÎqg `vnp
:`id "aaeq" ly zernynd `l` ,ea rityn,ìLî-Cøc¤¤¨¨

äæéàa ïðBaúî íãàLk§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§
BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©
Bà BzáLçîa øiöîä©§ª¨§©£©§

,BìëNaxacd ixdy - §¦§
,ezaygnae elkya `vnp

ïéà Càlkyd ± ©¥
,daygndeìò íéôéwî©¦¦©

Lnî àeää øácä©¨¨©©¨
;Lnî ìòôamd - §Ÿ©©¨

cala "xeiv"d z` mitiwn
z` `l la` ,xacd ly
oaen df xac .envr xacd
,inyb xaca cgeina
ixd envr inybd xacdy
mewna ynn lreta `vnp
day ,ezaygna `l ,xg`
ly "exeiv" wx `vnp
"xeiv"d z` wxe ,xacd
,ezaygn dtiwn cala
àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨

déa áéúëceiably ± ¦§¦¥
aezk21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"daygndy ± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

ly ezaygn ,licadl ,xy`n ixnbl xg` ote`a `id dlrnly
dpd ,mc`úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìkdaygnd ± ¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly.Lnî ìòôa Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä± ¦©§¦§©¥©¦§¥§Ÿ©©¨

epi` envr xiievnd xacdy ,mc`d lv` xacdy itk `ly
exeiv wx ,xacd lr drityn ezaygn oi`e ezaygna `vnp
dtiwn dlrnly daygnd eli`e .ezaygna `vnp xacd ly
"yi"l "oi`"n ezeedl `xapa drityn `ide ,ynn `xapd z`
m`zda znvnhvn zeigdy ote`a df oi` j` .ezeigdle
`l` ,`xapd ly ezeinipta hlwidl dleki `id f`y ,`xapl
dlrn dlrnl `idy ,dlrpd dzbixcna zx`yp ef zeig
ly ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln
oipr z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd

.zeigde zeedzddúeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e§©¥¨¨§¦¦§¦©©©
úLaìúnä,zeiniptaàéäL ,àøápä íöò CBzzeigd ± ©¦§©¤¤¤¤©¦§¨¤¦

,"oinlr lk `lnn" zpiganyBëBúa úîöîöî,`xapd ly ± §ª§¤¤§
,àøápä úeäî Cøò éôk ,áø íeöîöalry oeeik ,oky - §¦§©§¦¤¤¨©¦§¨

yalzdl zeigd
`xapd ly ezeinipta
on ,ez` cg`zdle
mvnhvz `idy gxkdd
ly ezedn jxr itl
ixd `ed `xapde ± `xapd
gxkdd on ixd ,leab lra

`eaz ef zeigyly ote`a
,zlaben dxeva ,leab

:oldlckàeäL,`xapd ± ¤
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
eðéäc ,Búeëéàå Búenëa§©§¥§©§
"ezeki`" ly zernynd ±

`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦
zeki`d mby ,`xapd ly
ly zeigd opi` zeaiygde
cvn wx ze`a od ,`xapd

,`xapd seb,LîMä ïBâk§©¤¤
ìeáb Bì Lé BôebL¤¥§

,Búenëa úéìëúå- §©§¦§©
,ynyd lcebaàeäLBîk ¤§

øeck ìãâk íéîòt æñ÷§¨¦§Ÿ¤©
õøàä22Búeëéàå , ¨¨¤§¥

,Búìòîe,ynyd ly - ©£¨
ék ,øéàäì ìëeé änk ãò ìeáb Bì Lé ïk íb ,BøBà àeä©¥¥§©©¨©§¨¦¦

àøáð àeäL øçàî ,úéìëz ézìáì øéàé àì`ed `xape ± Ÿ¨¦§¦§¦©§¦¥©©¤¦§¨
,ax wgxnl dxi`n ynyd mpn` m`e ± laben ixdlka la`

.dlabda z`f,úéìëúå ìeáb éìòa íä íéàøápä ìk ïëå§¥¨©¦§¨¦¥©£¥§§©§¦
.'eë äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî ékriwx oia jke ± ¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©¨¨

.dpy w"z jldn ok mb riwxlïk íàåleab yi mi`xaply ± §¦¥
,zilkzeíäa úLaìîä úeiçä,mzeinipta ±úðéçáa àéä ©©©§ª¤¤¨¤¦¦§¦©

íéîeöîö íöîöúäì älçz äëéøö ék ,íeöòå áø íeöîö¦§©§¨¦§¦¨§¦¨§¦§©§¥¦§¦
døBàå dçkî äeäúiL ãò ,íéîeöòå íéaø,ef zeig ly ± ©¦©£¦©¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨

úéìëúå ìeáb éìòa ,íäL úBîk íéàøápä íöòixdy ± ¤¤©¦§¨¦§¤¥©£¥§§©§¦
deedziy icke ,zilkz zlra `le zlaben dpi` dnvr zeigd
minevnva mvnhvz `idy gxkdd on ,laben `xap dpnn
itk ± ez` cg`zdle `xapa yalzdl lkezy cr ,miax

:oldl xaqeiy
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò
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ח.21. נה, ˘ËÈÏ"‡22.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פ"ה) שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :
ושלש  קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק פעמים. קע הכ"ב)

פעם". שמיניות

לשבת פרשת קורח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ד סיון
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז סיון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה סיון 
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח סיון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי -  כ"ו סיון
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט סיון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

שבת קודש - ל' סיון
פרק כ 

מפרק קמה עד סוף פרק קנ

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 



מט oeiq c"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ד ראשון יום
,166 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr crúéìëúå ìåáâ

æ÷øô
.

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

jke ,cala eilr siwn wxe envr mlera melyeÎqg `vnp
:`id "aaeq" ly zernynd `l` ,ea rityn,ìLî-Cøc¤¤¨¨

äæéàa ïðBaúî íãàLk§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§
BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©
Bà BzáLçîa øiöîä©§ª¨§©£©§

,BìëNaxacd ixdy - §¦§
,ezaygnae elkya `vnp

ïéà Càlkyd ± ©¥
,daygndeìò íéôéwî©¦¦©

Lnî àeää øácä©¨¨©©¨
;Lnî ìòôamd - §Ÿ©©¨

cala "xeiv"d z` mitiwn
z` `l la` ,xacd ly
oaen df xac .envr xacd
,inyb xaca cgeina
ixd envr inybd xacdy
mewna ynn lreta `vnp
day ,ezaygna `l ,xg`
ly "exeiv" wx `vnp
"xeiv"d z` wxe ,xacd
,ezaygn dtiwn cala
àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨

déa áéúëceiably ± ¦§¦¥
aezk21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"daygndy ± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

ly ezaygn ,licadl ,xy`n ixnbl xg` ote`a `id dlrnly
dpd ,mc`úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìkdaygnd ± ¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly.Lnî ìòôa Léì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä± ¦©§¦§©¥©¦§¥§Ÿ©©¨

epi` envr xiievnd xacdy ,mc`d lv` xacdy itk `ly
exeiv wx ,xacd lr drityn ezaygn oi`e ezaygna `vnp
dtiwn dlrnly daygnd eli`e .ezaygna `vnp xacd ly
"yi"l "oi`"n ezeedl `xapa drityn `ide ,ynn `xapd z`
m`zda znvnhvn zeigdy ote`a df oi` j` .ezeigdle
`l` ,`xapd ly ezeinipta hlwidl dleki `id f`y ,`xapl
dlrn dlrnl `idy ,dlrpd dzbixcna zx`yp ef zeig
ly ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln
oipr z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd

.zeigde zeedzddúeiçä úðéça àéä ¯ "ïéîìò ìk àlîî"e§©¥¨¨§¦¦§¦©©©
úLaìúnä,zeiniptaàéäL ,àøápä íöò CBzzeigd ± ©¦§©¤¤¤¤©¦§¨¤¦

,"oinlr lk `lnn" zpiganyBëBúa úîöîöî,`xapd ly ± §ª§¤¤§
,àøápä úeäî Cøò éôk ,áø íeöîöalry oeeik ,oky - §¦§©§¦¤¤¨©¦§¨

yalzdl zeigd
`xapd ly ezeinipta
on ,ez` cg`zdle
mvnhvz `idy gxkdd
ly ezedn jxr itl
ixd `ed `xapde ± `xapd
gxkdd on ixd ,leab lra

`eaz ef zeigyly ote`a
,zlaben dxeva ,leab

:oldlckàeäL,`xapd ± ¤
úéìëúå ìeáb ìòa©©§§©§¦
eðéäc ,Búeëéàå Búenëa§©§¥§©§
"ezeki`" ly zernynd ±

`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦
zeki`d mby ,`xapd ly
ly zeigd opi` zeaiygde
cvn wx ze`a od ,`xapd

,`xapd seb,LîMä ïBâk§©¤¤
ìeáb Bì Lé BôebL¤¥§

,Búenëa úéìëúå- §©§¦§©
,ynyd lcebaàeäLBîk ¤§

øeck ìãâk íéîòt æñ÷§¨¦§Ÿ¤©
õøàä22Búeëéàå , ¨¨¤§¥

,Búìòîe,ynyd ly - ©£¨
ék ,øéàäì ìëeé änk ãò ìeáb Bì Lé ïk íb ,BøBà àeä©¥¥§©©¨©§¨¦¦

àøáð àeäL øçàî ,úéìëz ézìáì øéàé àì`ed `xape ± Ÿ¨¦§¦§¦©§¦¥©©¤¦§¨
,ax wgxnl dxi`n ynyd mpn` m`e ± laben ixdlka la`

.dlabda z`f,úéìëúå ìeáb éìòa íä íéàøápä ìk ïëå§¥¨©¦§¨¦¥©£¥§§©§¦
.'eë äðL ÷"ú Cìäî òé÷øì õøàäî ékriwx oia jke ± ¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©¨¨

.dpy w"z jldn ok mb riwxlïk íàåleab yi mi`xaply ± §¦¥
,zilkzeíäa úLaìîä úeiçä,mzeinipta ±úðéçáa àéä ©©©§ª¤¤¨¤¦¦§¦©

íéîeöîö íöîöúäì älçz äëéøö ék ,íeöòå áø íeöîö¦§©§¨¦§¦¨§¦¨§¦§©§¥¦§¦
døBàå dçkî äeäúiL ãò ,íéîeöòå íéaø,ef zeig ly ± ©¦©£¦©¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨

úéìëúå ìeáb éìòa ,íäL úBîk íéàøápä íöòixdy ± ¤¤©¦§¨¦§¤¥©£¥§§©§¦
deedziy icke ,zilkz zlra `le zlaben dpi` dnvr zeigd
minevnva mvnhvz `idy gxkdd on ,laben `xap dpnn
itk ± ez` cg`zdle `xapa yalzdl lkezy cr ,miax
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò
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ח.21. נה, ˘ËÈÏ"‡22.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פ"ה) שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :
ושלש  קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק פעמים. קע הכ"ב)

פעם". שמיניות



oeiqנ d"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה שני יום
,ct 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,dt 'nr cr:ïîöò

àeä úeiçä øB÷î ékàeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨
,äøBzaL úBøîàî äøNòa Laìúnälk e`xap mda - ©¦§©¥©£¨¨©£¨¤©¨

,mi`xapdõ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥
íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨

íúBéçäìe ,íúeëéàå§¥¨§©£¨
,ãò éãòmdy itk `l - £¥©

zenka milaben ,zrk
epi` mneiwe ,zeki`ae
gex" zpigan eli`e ;igvp
`xaidl mileki eid "eit
milaben izla zenler
ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwäéä àìå§Ÿ¨¨
ììk äfä íìBò àøáð± ¦§¨¨©¤§¨

mi`xapd lky ,dfd mler
leab ilra md eay
zngne .zilkze
zeigd zenvnhvd
,jxazi "eit gex"ny
mr dfd mlerd deedzp
leab ilra mi`xap
,xac ly enrh .zilkze
`xaidl mileki eid recn
zilkze leab ila zenler
jxazi "eit gex" zpigan
xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfd epaxBîkL)¤§
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð¦§¨¥¨¨
,åéúBlòôe åéúBcîod - ¦¨§ª¨

,seq oi`éäBîøâe eäéàc§¦§¨¦
,ãçmd eizecne `ed - ©

,cg` xaceðéä,xnelk ± ©§
úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤
ãñç ïäL ,åéúBcnî¦¦¨¤¥¤¤

,úBLBãwä åéúBcî øàLe íéîçøåodn zeigd zkynp -ìò §©£¦§¨¦¨©§©
úBLaìúnL ïúeLaìúä éãézecnd ±åét çeøazxitqa ± §¥¦§©§¨¤¦§©§§©¦

aezkk ,jxazi "eit gex"e xn`nn `id zeedzdd ,zeklnd23:
"äðaé ãñç" ¯ éãé ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà àeä ék"24- , ¦¨©©¤¦§¨©§¥¤¤¦¨¤

mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd zcn ici lr dpap mlerdy
cqgd zcny `id dpeekd `l` ± ?(zekln) 'd xacne cqgn ±

,`id zeedzddy ± "eit gex"e 'd xaca zyalzn'ä øáãa¦§©
,äæ ãñçì Leáìe éìk äNòpä åét çeøå`xap epnny - §©¦©©£¤§¦§§¤¤¤

,mlerd(déáe déðéî déLeáìc àöî÷ ïécäk25,av eze`k ± . §©¥©§¨¦§¥¦¥¥

ilke yeal `ed "eit gex" jk .envr eae epnn `ed eyealy
,ixd ± mlerd deedzn dpnny ,cqgd zcn mr cge`nd
leab ila zenler `xaidl mileki eid "eit gex"ny zeigdny

,zilkzeúeiçäå øBàä àeä- Ceøa-LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨¨¨§©©
çeøî èMtúäì ìëeiL¤©§¦§©¥¥©
CBz BLéaìäå ,åét¦§¦§¦
ìL úBiúBà éôeøö¥¥¦¤
éôeøöå úBøîàî äøNò£¨¨©£¨§¥¥
éôelça ïäéôeøö¥¥¤§¦¥
úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïðBaLçáe ïîöò©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨

ìëeiL eðéäc ,äâøãîì± §©§¥¨§©§¤©
,zeigde xe`dàBøáì¦§

íéàeøa úBéçäìe± §©£§¦
,dl`kúBâøãnL¤©§§

àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦
úBâøãnî äúeçt§¨¦©§§
íéàeøaä úìòîe úeëéà¥©£©©§¦
úBiúBàî íéàøápä©¦§¨¦¥¦
äøNòaL ïîöò úBáéúå§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî± ©£¨¤¨¤
,"zexn`n dxyr"a
-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨
Bîöòáe BãBáëa àeä¦§§©§

åéúBcî ïäLxac ody ± ¤¥¦¨
eceaka" jxazi ez` cg`

."envraeïBaLçäåmb ± §©¤§
`l` ,zeize` itelig ila
ly xtqnd oeayg

,zeize`dìò äøBî¤©
,úeiçäå øBàä èeòî¦¨§©©

epnî øàLð àlL ãò ,èeòî øçà èeòî,zeigdn ±àlà ¦©©¦©¤Ÿ¦§©¦¤¤¨
éðéî änk ,øtñîe ïBaLçä úðéça àeäL ,äðBøçà äðéça§¦¨©£¨¤§¦©©¤§¦§¨©¨¦¥
óeøöa Laìîä äfä úeiçå øBàa úBìeìk úBâøãîe úBçkŸ©§¥§§§©©¤©§ª¨§¥

Bæ äáz ìL äæ± oeaygd dxen jk lr ± dfn x`ypy dnke ± ¤¤¥¨
.herin xg` herine dcixi xg` dcixi efy ixdìk øçàå)§©©¨

Búîëç äøæb øLàk ,ïäa àöBiëå älàä íéîeöîvä©¦§¦¨¥¤§©¥¨¤©£¤¨§¨¨§¨
,Cøaúé,eidi minevnv dfi`e dnk -øBàä ìBëé äéäL ,àeä ¦§¨¥¤¨¨¨¨

,íîBcä øôòå íéðáà Bîk ,íéðBzçza íb Laìúäì úeiçäå§©©§¦§©¥©©©§¦§£¨¦§¨¨©¥
mi`xapa ,xnelk ,zipgex zeig mey zi`xp dpi` mdae -
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä

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

ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ"‡25.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה פכ"א, ב"ר ל' ספכ"א. ח"א "כדלעיל :

oeiq e"k iyily mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו שלישי יום
פרק ח  ,dt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î äðäå ç ÷øô,170 'nr cr.íìëùá øééöìå

,xzeia zegpd beqdn md ,mnvr mipezgzdCøc ,"ïáà" ék¦¤¤¤¤
dîL ,ìLî,o"epe z"ia zeize`d da yiy ±dLøL ék äøBî ¨¨§¨¤¦¨§¨
,oa`d ly ±ï"a äìBòä íMî,mipye miyng ±,Bøtñîa- ¦¥¨¤©§¦§¨

,'ied my ly miieqn ielin ote`n `a o"a mydóìà ãBòå± §¨¤
,"oa`" dlnaúôñBð¤¤

øçà íMî26(íòùéì) , ¦¥©¥
:úBéäì êéøöc äàøð]¦§¤§¨¦¦§
òeãiä ["íòèì"§©©©¨©

.døöBéìsqep recn ± §§¨
,s"l`d "oa`" dlnl
`ed dyxyy zexnl
.s"l` ila ,o"a meyn
Bîöòa ï"a íL ,äpäå§¦¥¥©§©§
íéðBéìò úBîìBòa àeä§¨¤§¦

,ãàî,`eti` ,cvik - §Ÿ
oa` epnn deedzn

?zinybéãé ìòL ÷ø©¤©§¥
íéaø íéîeöîö¦§¦©¦

äâøãnî íéîeöòå± ©£¦¦©§¥¨
,xzei dpeilr,äâøãîì- §©§¥¨

,xzei dpezgzepnî ãøé̈©¦¤
zenleray o"a mydn ±

,mipeilrdLaìúäì ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa èòeî úeiç©¨¦§Ÿ§Ÿ©¤©§¦§©¥
íîBcä Lôð àéä Bæå .ïáàa,znvnevnd zeigd ±äiçîä §¤¤§¦¤¤©¥©§©¨

BúBà äeäîe,oa`d z` ±Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàî §©¨¥©¦§¥§¨¤©§
.ìéòì øàaúpLdeedne dignd zipgex ytp yi mneca mby ± ¤¦§¨¥§¥

.yil oi`n eze`Bæåzeigdl xzeia znvnevnd zeigd ± §
,mi`xapd z` zeedle,"ïéîìò ìk àlîî" úðéça àéä- ¦§¦©§©¥¨©§¦

.zenlerd lk `lnnìk ááBñ" úðéça ïk ïéàM äî©¤¥¥§¦©¥¨
.("ïéîìò`l` ,`xapl m`zda znvnevn dpi` zeigd da ± ©§¦

ila ,zinvrd dzbixcna `idy itk `xapa drityn `id
zenler zeedzdl mileki eid zeigd zpigany ixd .mevnv
`wece ,zilkze leab ila
zyalzn `idyk
dxyr" zeize`a
oditeligae "zexn`n
,oditelig itelige
mi`xap odn f` mieedzn
itk ,zilkze leab ilra

:oldl xaqeiyçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîeixg`y ± ©§¥¨

zpigaa ,minevnvd
,cala zeize`d oeayg
éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦
ïk íb Bæ äâøãî úðéça§¦©©§¥¨©¥
úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦
,íúeëéàå íúenëa§©¨§¥¨

úBéçäì,mze` ±éãò §©££¥
'ä çk àeäL øçàî ,ãò©¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä± ©¦§©¥§¤¡¨
,yxtene,'eë øBöòî ïéàå ,åét çeøîeiptl xevrn oi` - ¥©¦§¥©£

,efk dxeva hytzdlnäìòîa íúeëéà äéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤¥¨§©£¨
úBàøaäì eìëeiL íéàeøa úìòîe úeëéàk ,Ck ìk äìBãb§¨¨¨§¥©£©§¦¤§§¦¨§

:ïîöò úBiúBàä úâøãîe çk úðéçaîmi`xapd eli`e - ¦§¦©Ÿ©©§¥©¨¦©§¨
md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d itelign mieedznd

.dlrnae zeki`a dhnl

.ç ÷øtaezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd ip`"

,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd ly ezecg`a

,xnel mewn yiy zexnl

mi`xap eedzpy dnay

sqep ,mze` rcei d"awdy

zrici - dlrnly dricia

oi` zn`a dpd - mi`xapd

dricid ,oky .jk xacd

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdy,

`le ,zakxen `id mc`d ly eytp ik ,eytpa sqep xac `id dricidy

mey ila ,dheyt zecg` `id jxazi ezecg`y oeeik .(dheyt zecg`

zricia :ixnbl xg` drici beq `id ezriciy xnel gxkdd on ,dakxd

dpyi ixd "envr zrici"e ,epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr

.xac mey ea sqep `l mi`xapd zriciay jk ,mi`xapd eedzpy iptl mb

.biydle oiadl iyep`d lkyd zlekia oi` ,xiaqd ,drici ly df ote`

dricil rbepa m"anxd xne`y dny ,owfd epax xiaqi ,'g wxt ,df wxta

`ed rcnd `ed" :dlrnly

qgia wx `l `ed "'ek recid

`l` ,d"awd ly ezrcl

lkl qgia mb jk `ed xacd

qgia mbe ,eizenye eizecn

mlek mdy ,epevxle eznkgl

.envr d"awd mr cg` xac

áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©
äëøáì-BðBøëæ í"aîøä̈©§©¦§¦§¨¨
ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨§©§§©§©Ÿ¤¨
Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå äèeLt úecçà ,Lnî©¨©§§¨§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨
åéúBîL ìëáe ,àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä ìL åéúBcî ìëa§¨¦¨¤©¨¨§¨§¨
-íðBøëæ eðéîëçå íéàéápä Bì epkL íééepkäå íéLBãwä©§¦§©¦¦¤¦©§¦¦©£¨¥¦§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå

äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
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.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,עח) משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :



ני oeiq d"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה שני יום
,ct 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,dt 'nr cr:ïîöò

àeä úeiçä øB÷î ékàeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨
,äøBzaL úBøîàî äøNòa Laìúnälk e`xap mda - ©¦§©¥©£¨¨©£¨¤©¨

,mi`xapdõ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥
íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨

íúBéçäìe ,íúeëéàå§¥¨§©£¨
,ãò éãòmdy itk `l - £¥©

zenka milaben ,zrk
epi` mneiwe ,zeki`ae
gex" zpigan eli`e ;igvp
`xaidl mileki eid "eit
milaben izla zenler
ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwäéä àìå§Ÿ¨¨
ììk äfä íìBò àøáð± ¦§¨¨©¤§¨

mi`xapd lky ,dfd mler
leab ilra md eay
zngne .zilkze
zeigd zenvnhvd
,jxazi "eit gex"ny
mr dfd mlerd deedzp
leab ilra mi`xap
,xac ly enrh .zilkze
`xaidl mileki eid recn
zilkze leab ila zenler
jxazi "eit gex" zpigan
xne` ± (minevnv ila)

:xbqena owfd epaxBîkL)¤§
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð¦§¨¥¨¨
,åéúBlòôe åéúBcîod - ¦¨§ª¨

,seq oi`éäBîøâe eäéàc§¦§¨¦
,ãçmd eizecne `ed - ©

,cg` xaceðéä,xnelk ± ©§
úëLîpä úeiçä©©©¦§¤¤
ãñç ïäL ,åéúBcnî¦¦¨¤¥¤¤

,úBLBãwä åéúBcî øàLe íéîçøåodn zeigd zkynp -ìò §©£¦§¨¦¨©§©
úBLaìúnL ïúeLaìúä éãézecnd ±åét çeøazxitqa ± §¥¦§©§¨¤¦§©§§©¦

aezkk ,jxazi "eit gex"e xn`nn `id zeedzdd ,zeklnd23:
"äðaé ãñç" ¯ éãé ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå øîà àeä ék"24- , ¦¨©©¤¦§¨©§¥¤¤¦¨¤

mdipyn `a df ,`eti` ,cvik .cqgd zcn ici lr dpap mlerdy
cqgd zcny `id dpeekd `l` ± ?(zekln) 'd xacne cqgn ±

,`id zeedzddy ± "eit gex"e 'd xaca zyalzn'ä øáãa¦§©
,äæ ãñçì Leáìe éìk äNòpä åét çeøå`xap epnny - §©¦©©£¤§¦§§¤¤¤

,mlerd(déáe déðéî déLeáìc àöî÷ ïécäk25,av eze`k ± . §©¥©§¨¦§¥¦¥¥

ilke yeal `ed "eit gex" jk .envr eae epnn `ed eyealy
,ixd ± mlerd deedzn dpnny ,cqgd zcn mr cge`nd
leab ila zenler `xaidl mileki eid "eit gex"ny zeigdny

,zilkzeúeiçäå øBàä àeä- Ceøa-LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨¨¨§©©
çeøî èMtúäì ìëeiL¤©§¦§©¥¥©
CBz BLéaìäå ,åét¦§¦§¦
ìL úBiúBà éôeøö¥¥¦¤
éôeøöå úBøîàî äøNò£¨¨©£¨§¥¥
éôelça ïäéôeøö¥¥¤§¦¥
úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïðBaLçáe ïîöò©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨

ìëeiL eðéäc ,äâøãîì± §©§¥¨§©§¤©
,zeigde xe`dàBøáì¦§

íéàeøa úBéçäìe± §©£§¦
,dl`kúBâøãnL¤©§§

àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦
úBâøãnî äúeçt§¨¦©§§
íéàeøaä úìòîe úeëéà¥©£©©§¦
úBiúBàî íéàøápä©¦§¨¦¥¦
äøNòaL ïîöò úBáéúå§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî± ©£¨¤¨¤
,"zexn`n dxyr"a
-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨
Bîöòáe BãBáëa àeä¦§§©§

åéúBcî ïäLxac ody ± ¤¥¦¨
eceaka" jxazi ez` cg`

."envraeïBaLçäåmb ± §©¤§
`l` ,zeize` itelig ila
ly xtqnd oeayg

,zeize`dìò äøBî¤©
,úeiçäå øBàä èeòî¦¨§©©

epnî øàLð àlL ãò ,èeòî øçà èeòî,zeigdn ±àlà ¦©©¦©¤Ÿ¦§©¦¤¤¨
éðéî änk ,øtñîe ïBaLçä úðéça àeäL ,äðBøçà äðéça§¦¨©£¨¤§¦©©¤§¦§¨©¨¦¥
óeøöa Laìîä äfä úeiçå øBàa úBìeìk úBâøãîe úBçkŸ©§¥§§§©©¤©§ª¨§¥

Bæ äáz ìL äæ± oeaygd dxen jk lr ± dfn x`ypy dnke ± ¤¤¥¨
.herin xg` herine dcixi xg` dcixi efy ixdìk øçàå)§©©¨

Búîëç äøæb øLàk ,ïäa àöBiëå älàä íéîeöîvä©¦§¦¨¥¤§©¥¨¤©£¤¨§¨¨§¨
,Cøaúé,eidi minevnv dfi`e dnk -øBàä ìBëé äéäL ,àeä ¦§¨¥¤¨¨¨¨

,íîBcä øôòå íéðáà Bîk ,íéðBzçza íb Laìúäì úeiçäå§©©§¦§©¥©©©§¦§£¨¦§¨¨©¥
mi`xapa ,xnelk ,zipgex zeig mey zi`xp dpi` mdae -
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äðåîàäå ãåçéä øòù
éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
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ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, ˘ËÈÏ"‡25.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה פכ"א, ב"ר ל' ספכ"א. ח"א "כדלעיל :

oeiq e"k iyily mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו שלישי יום
פרק ח  ,dt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î äðäå ç ÷øô,170 'nr cr.íìëùá øééöìå

,xzeia zegpd beqdn md ,mnvr mipezgzdCøc ,"ïáà" ék¦¤¤¤¤
dîL ,ìLî,o"epe z"ia zeize`d da yiy ±dLøL ék äøBî ¨¨§¨¤¦¨§¨
,oa`d ly ±ï"a äìBòä íMî,mipye miyng ±,Bøtñîa- ¦¥¨¤©§¦§¨

,'ied my ly miieqn ielin ote`n `a o"a mydóìà ãBòå± §¨¤
,"oa`" dlnaúôñBð¤¤

øçà íMî26(íòùéì) , ¦¥©¥
:úBéäì êéøöc äàøð]¦§¤§¨¦¦§
òeãiä ["íòèì"§©©©¨©

.døöBéìsqep recn ± §§¨
,s"l`d "oa`" dlnl
`ed dyxyy zexnl
.s"l` ila ,o"a meyn
Bîöòa ï"a íL ,äpäå§¦¥¥©§©§
íéðBéìò úBîìBòa àeä§¨¤§¦

,ãàî,`eti` ,cvik - §Ÿ
oa` epnn deedzn

?zinybéãé ìòL ÷ø©¤©§¥
íéaø íéîeöîö¦§¦©¦

äâøãnî íéîeöòå± ©£¦¦©§¥¨
,xzei dpeilr,äâøãîì- §©§¥¨

,xzei dpezgzepnî ãøé̈©¦¤
zenleray o"a mydn ±

,mipeilrdLaìúäì ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa èòeî úeiç©¨¦§Ÿ§Ÿ©¤©§¦§©¥
íîBcä Lôð àéä Bæå .ïáàa,znvnevnd zeigd ±äiçîä §¤¤§¦¤¤©¥©§©¨

BúBà äeäîe,oa`d z` ±Bîëe ,òâø ìëa Léì ïéàî §©¨¥©¦§¥§¨¤©§
.ìéòì øàaúpLdeedne dignd zipgex ytp yi mneca mby ± ¤¦§¨¥§¥

.yil oi`n eze`Bæåzeigdl xzeia znvnevnd zeigd ± §
,mi`xapd z` zeedle,"ïéîìò ìk àlîî" úðéça àéä- ¦§¦©§©¥¨©§¦

.zenlerd lk `lnnìk ááBñ" úðéça ïk ïéàM äî©¤¥¥§¦©¥¨
.("ïéîìò`l` ,`xapl m`zda znvnevn dpi` zeigd da ± ©§¦

ila ,zinvrd dzbixcna `idy itk `xapa drityn `id
zenler zeedzdl mileki eid zeigd zpigany ixd .mevnv
`wece ,zilkze leab ila
zyalzn `idyk
dxyr" zeize`a
oditeligae "zexn`n
,oditelig itelige
mi`xap odn f` mieedzn
itk ,zilkze leab ilra

:oldl xaqeiyçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîeixg`y ± ©§¥¨

zpigaa ,minevnvd
,cala zeize`d oeayg
éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦
ïk íb Bæ äâøãî úðéça§¦©©§¥¨©¥
úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦
,íúeëéàå íúenëa§©¨§¥¨

úBéçäì,mze` ±éãò §©££¥
'ä çk àeäL øçàî ,ãò©¥©©¤Ÿ©

ìöàðå èMtúnä± ©¦§©¥§¤¡¨
,yxtene,'eë øBöòî ïéàå ,åét çeøîeiptl xevrn oi` - ¥©¦§¥©£

,efk dxeva hytzdlnäìòîa íúeëéà äéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤¥¨§©£¨
úBàøaäì eìëeiL íéàeøa úìòîe úeëéàk ,Ck ìk äìBãb§¨¨¨§¥©£©§¦¤§§¦¨§

:ïîöò úBiúBàä úâøãîe çk úðéçaîmi`xapd eli`e - ¦§¦©Ÿ©©§¥©¨¦©§¨
md ,zeize`d oeaygn mb dne ,zeize`d itelign mieedznd

.dlrnae zeki`a dhnl

.ç ÷øtaezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd ip`"

,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd ly ezecg`a

,xnel mewn yiy zexnl

mi`xap eedzpy dnay

sqep ,mze` rcei d"awdy

zrici - dlrnly dricia

oi` zn`a dpd - mi`xapd

dricid ,oky .jk xacd

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdy,

`le ,zakxen `id mc`d ly eytp ik ,eytpa sqep xac `id dricidy

mey ila ,dheyt zecg` `id jxazi ezecg`y oeeik .(dheyt zecg`

zricia :ixnbl xg` drici beq `id ezriciy xnel gxkdd on ,dakxd

dpyi ixd "envr zrici"e ,epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr

.xac mey ea sqep `l mi`xapd zriciay jk ,mi`xapd eedzpy iptl mb

.biydle oiadl iyep`d lkyd zlekia oi` ,xiaqd ,drici ly df ote`

dricil rbepa m"anxd xne`y dny ,owfd epax xiaqi ,'g wxt ,df wxta

`ed rcnd `ed" :dlrnly

qgia wx `l `ed "'ek recid

`l` ,d"awd ly ezrcl

lkl qgia mb jk `ed xacd

qgia mbe ,eizenye eizecn

mlek mdy ,epevxle eznkgl

.envr d"awd mr cg` xac

áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©
äëøáì-BðBøëæ í"aîøä̈©§©¦§¦§¨¨
ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨§©§§©§©Ÿ¤¨
Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå äèeLt úecçà ,Lnî©¨©§§¨§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨
åéúBîL ìëáe ,àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä ìL åéúBcî ìëa§¨¦¨¤©¨¨§¨§¨
-íðBøëæ eðéîëçå íéàéápä Bì epkL íééepkäå íéLBãwä©§¦§©¦¦¤¦©§¦¦©£¨¥¦§¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå

äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
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.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,עח) משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ להצ"צ אוה"ת "ראה :



oeiqנב f"k iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ז רביעי יום
,170 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãîå äìòîä éë,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

ïBâk ,äëøáìd"awd z` mipkn l"f epinkge mi`iapdy dn ± ¦§¨¨§
:xeza,ïäa àöBiëå "ãéñç"å "íeçø"å "ïepç"oda zecn - ©§©§¨¦§©¥¨¤

,d"awd z` mipknàø÷pM äî ïëå,d"awd ±,"íëç" §¥©¤¦§¨¨¨
:áéúëcaezky enk -1:ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå",mb ± ¦§¦§©¨¨§§¥

BðBöøaezky enk ±2: §
úà 'ä äöBø ék"¦¤¤
ãñç õôç"å "åéàøé§¥¨§¨¥¤¤

"àeä3mr cqg zeyrl ±
,mi`xapäöBø"å§¤

úaíéòLø ìL íúáeL ¦§¨¨¤§¨¦
íúúéîa õôç Bðéàå§¥¨¥§¦¨¨

"íúòLøáe4yi ixd ± §¦§¨¨
dn ,mipiprd ipy o`k
`edy dne dvex `edy

dvex `líéðéò øBäè"e§¥©¦
"òøa úBàøî5xac ± ¥§§¨

ixd .ea dvex `ed oi`y
mb d"awdl miqgiiny
lkye dnkg mb ,zecn

j` ± oevx mbeBðBöø ïéà¥§
Bcñç úcîe Búîëçå§¨§¨¦©©§
øàLe Búeðîçøå§©£¨§¨
Ba íéôéñBî åéúBcî¦¨¦¦
-ñç äákøäå éeaø¦§©§¨¨©
Búeäîa íBìLå§¨§¨
Búeîöò àlà ,Búeîöòå§©§¤¨©§
Búîëçå BðBöøe Búeäîe¨§§¨§¨
úcîe ,Bzòãå Búðéáe¦¨§©§¦©

Bcñçî äìeìkä Bzøàôúå ,Búeðîçøå Búøeáâe Bcñç©§§¨§©£¨§¦§©§©§¨¥©§
úBLBãwä åéúBcî øàL ïëå ,Búøeáâeezenvr ixd ± §¨§¥§¨¦¨©§

md ,zecne c"ag ,zexitqe oevx ,eizegek lke ezedneìkä©Ÿ
Bîëe ,Búeäîe Búeîöò àéä àéäL ,Lnî äèeLt úecçà©§§¨©¨¤¦¦©§¨§

äæ øácL ,ì"æ í"aîøä áúkLly dnecke ezrcy ± ¤¨©¨©§©©¤¨¨¤

,ez` cg` xac md ,d"awdïæàa àìå ,Bøîàì äta çk ïéà¥Ÿ©©¤§¨§§Ÿ¨Ÿ¤
ì.Béøea ìò Bøékäì íãàä áìa àìå ,BòîLjk lke ± §¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§

?dnläöBøL úBìkNnä ìk BìëNa øiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥§¦§¨©ª§¨¤¤
,Ba íäL úBîk ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäìdpade oeirx lk - §©§¦§¨¦©Ÿ§¤¥

`ed ,oiadl dvex `edy
itk envrl eze` xiivn

,envr ea `edyïBâk§
äöBøL,mc`d ±øiöì ¤¤§©¥

,ïBöøä úeäî BìëNa§¦§¨¨¨
Bà ,äîëç úeäî Bà¨¨§¨
Bà ,úòc Bà ,äðéa¦¨©©
ãñç úcî úeäî̈¦©¤¤

ïäa àöBiëå íéîçøå± §©£¦§©¥¨¤
,zecnd x`yøiöî àeä§©¥

.Ba ïäL úBîk ïlk± ª¨§¤¥
`ed xacdy myk okle
,mzq zecne lkyl qgia
mc`d dvexyk mb jk
lky ly oiprd oiadl
`edy ,dlrnly zecne
lr mze` biydl dqpn
zedn z` exeiv ici
mdy itk zecnde lkyd

ea.-LBãwä úîàa ìáà£¨¤¡¤©¨
íø àeä àeä-Ceøä¨

Oðå,BîL LBã÷å à §¦¨§¨§
àeäL øîBìk,d"awd ± §©¤

àBaø ìcáîe LBã÷̈ª§¨¦
äìòîì ,úBìcáä úBâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úBááø§¨©¥¥§©§¦©§¥©§¨§©§¨
eìëeiL úBìònäå úBçaLzä ìk ïéîe âeñå Cøòî äìòî©§¨¥¤¤§¦¨©¦§¨§©©£¤§

.íìëNa øiöìe âéOäì íéàøápäyecwd" `xwp `ed okl ± ©¦§¨¦§©¦§©¥§¦§¨
xcbay dlrne dbixcn lkn lcaene yecw `ed ik ,"`ed jexa

;`xap ly ezbyd

,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨
úàø÷ð ïëlL,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -6lre , ¤¨¥¦§¥¥¦

"(miwl` `xa) ziy`xa"
:ozpei mebxz xne`
zernyn ± "`znkga"
`l `id "ziy`x" dlnd
± `l` ,dpey`x wx
xewnde xzeia zilrpd
jk llbae ,x`yd lk ly

,"ziy`x" dnkg z`xwpàéä úîàa ék,dnkg ±úéLàø ¦¤¡¤¦¥¦
äðéa úBëLîð äîëçäî ék ,íéàøápa úeiçä ìk øB÷îe§¨©©©¦§¨¦¦¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå

àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
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משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, שה"ש לקו"ת ג"כ וראה אחר. באופן מפרש ד) (א, במאו"א ‡Á¯סע"ב).
ב)". רעט, (זח"ג אבן ואית אבן אית ב.1.כי לא, יא.2.ישעי' קמז, יח.3.תהלים ז, נעילה.4.מיכה תפילת כג. יח, יחזקאל ראה

יג.5. א, א.6.חבקוק קיא, תהלים

oeiq f"k iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zrceäàøpëå,mi`exy itk ±úòc Ba ïéàL ïèwäL ,Leça §©¦§¤§¤©¨¨¤¥©©
íépè÷ íéøáãì àéä Búáäà íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa àeä§©©¨¦§©§¨¦§©©£¨¦¦§¨¦§©¦

,íáäàì éeàø ïéàL?dnl jk lkeáäàì úòc Ba ïéàL éðtî ¤¥¨§©£¨¦§¥¤¥©©¤¡Ÿ
.úòcä éôk äáäàäL ,íáäàì íééeàøä íéøácyiyk ± §¨¦¨§¦§©£¨¤¨©£¨§¦©©©

,zrc xzei mc`l
ezad` mb z`hazn
;xzei jxr ixwi mixacl

t ezrc m`emb ,dzeg
mixacl `id ezad`
,xnelk .jxr izegt
,lkya zeielz zecnd
zekynp ody iptn ± zrca

.zrce lkynúBcnäîe¥©¦
da úBëLîð LôpaL¤©¤¤¦§¨¨
úBiúBàå úBáz¥§¦

,äáLçnäzecnd on - ©©£¨¨
zeize`d ytpa zexvep
,daygnd ly milnde
øáãa úáMçî LôpäL¤©¤¤§©¤¤§¨¨

éà Bà ,úáäBàLìòôì C ¤¤¤¥¦§Ÿ
ïëå ,íéîçøå ãñçä©¤¤§©£¦§¥

.úBcî øàLaodny ± ¦§¨¦
zeize`d ze`a
ly ezaygne ,daygnay

.zecna dxeyw mc`ìëáe§¨
¯ íìBòaL äáLçî©£¨¨¤¨¨
äcî Bæéà da úLaìî§ª¤¤¨¥¦¨
äáLçî áLçì äàéánä©§¦¨©£Ÿ©£¨¨
dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ¦¨¦©¨

.Bæ äáLçî ìLdignd `id efd daygnd z` d`iady dcnd ± ¤©£¨¨
,dze`äáLçnä úBiúBàîe,ayeg mc`dy ±úBëLîð ¥¦©©£¨¨¦§¨

,øeacä úBiúBà,xacn mc`dy -ïäå,daygnay zeize`d ± ¦©¦§¥
.Lnî ïúeiç.xaec mc`dy xeacd zeize` ly ±àéáî øeacäå ©¨©¨§©¦¥¦

.ïzéì åéãáòì äeönL Cìnä ïBâk ,ãñçå ä÷ãvä äNòî éãéì¦¥©£¥©§¨¨¨¤¤§©¤¤¤§©¤©£¨¨¦¥
zaygny "lret" jlnd ieeivy ,df ixd ,cqge aeh ly xac ±

,lreta dyrna exeaic ici lr `eaz jlndäNBò íãàäLk íâå§©§¤¨¨¨¤
øác äæéà Bîöòadf dxwnay ± zeyrl ayeg `edy dn z` ± §©§¥¤¨¨

cin daygnn `l` ,xeaicd jxc xearl dxe`kl jixv df oi`
cin xaqen ,eze` dyer `ede dyrn zeyrl ayeg `ed :dyrnl
daygnn e`eai zeigde gekdy ick ,dfk dxwna mby ,oldl

znbeca efk dcixie zelylzyd exari mdy gxkdd on ,dyrnl
,zzl zlefl deevne xacn `edyk ,xeaica dpyiy dcixidéøä£¥

,Bæ äiNòa Laìúnä dúeiçå Lôpä çk,xacd ziiyra -àeä Ÿ©©¤¤§©¨©¦§©¥©£¦¨
,íãàä øeaãa Laìúnä dúeiçå Lôpä çk éaâì Lnî ïéàk§©¦©¨§©¥Ÿ©©¤¤§©¨©¦§©¥§¦¨¨¨
óebä ìLîe Cøòëe§¤¤§©©

,äîLpìoi`y myk - ©§¨¨
sebd oia zeezyd mey
jiiy `l jk ,dnypl
zeigde gekd z` zeeydl

ytpd lymiyalznd
gekd iabl ,dyrna
mi`haznd zeigde
zeige gekdyke ;xeaica
ziiyrl cr ecxi ytpd
xak xar ,dyrna xacd
daxda lecb mevnv gekd
;xeaicay gekd xy`n
øeacä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©¦

,äáLçnä úBiúBàì- §¦©©£¨¨
iabl xeaicd zeize`
odl oi` ,daygnd zeize`
mey oi`y myk ,llk jxr
xeaicd zeize`l jxr
,daygnd zeize` iabl
úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦
äcnä úeäîì äáLçnä©©£¨¨§¨©¦¨
äiçîe da úLaìîä©§ª¤¤¨§©¨

,dúBà,lirl xen`k - ¨
ly zeigd `id dcndy
iabl llk jxr mey daygnl oi`y jk ,ayeg `edy daygnd

,dcndäðéáe äîëçä éaâì äcnä úeiçå úeäî Cøò ïëå§¥¤¤¨§©©¦¨§©¥©¨§¨¦¨
Bæ äcî äëLîð epnnL ìëOä àeä ïúeììkL ,úòãå,ixd ± ¨©©¤§¨¨©¥¤¤¦¤¦§§¨¦¨

dbixcnl oi` ,dhnl dlrnln zebixcnd zcixi xcq lkay
oi` zecnl :dilrny dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd
jke ,dcnd iabl jxr mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey

.xeaic iabl dyrnle ,daygnd iabl xeaicläæ ìëå,`ed ± §¨¤
íéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìk Lôðå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¤¤¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦

:úeiçä øB÷îe úéLàø àéä äîëçä ílëaL ,íéðBzçúå- §©§¦¤§ª¨©¨§¨¦¥¦§©©
dlrp jk lk `ed ± `ad wxta owfd epax xiaqi ± d"awd eli`e

.ynn diyrk eiabl `idy ,dnkgn

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä

:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä
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נג oeiq f"k iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ז רביעי יום
,170 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãîå äìòîä éë,et 'nr cr:úåéçä øå÷îå

ïBâk ,äëøáìd"awd z` mipkn l"f epinkge mi`iapdy dn ± ¦§¨¨§
:xeza,ïäa àöBiëå "ãéñç"å "íeçø"å "ïepç"oda zecn - ©§©§¨¦§©¥¨¤

,d"awd z` mipknàø÷pM äî ïëå,d"awd ±,"íëç" §¥©¤¦§¨¨¨
:áéúëcaezky enk -1:ïëå ,"'Bâå íëç àeä íâå",mb ± ¦§¦§©¨¨§§¥

BðBöøaezky enk ±2: §
úà 'ä äöBø ék"¦¤¤
ãñç õôç"å "åéàøé§¥¨§¨¥¤¤

"àeä3mr cqg zeyrl ±
,mi`xapäöBø"å§¤

úaíéòLø ìL íúáeL ¦§¨¨¤§¨¦
íúúéîa õôç Bðéàå§¥¨¥§¦¨¨

"íúòLøáe4yi ixd ± §¦§¨¨
dn ,mipiprd ipy o`k
`edy dne dvex `edy

dvex `líéðéò øBäè"e§¥©¦
"òøa úBàøî5xac ± ¥§§¨

ixd .ea dvex `ed oi`y
mb d"awdl miqgiiny
lkye dnkg mb ,zecn

j` ± oevx mbeBðBöø ïéà¥§
Bcñç úcîe Búîëçå§¨§¨¦©©§
øàLe Búeðîçøå§©£¨§¨
Ba íéôéñBî åéúBcî¦¨¦¦
-ñç äákøäå éeaø¦§©§¨¨©
Búeäîa íBìLå§¨§¨
Búeîöò àlà ,Búeîöòå§©§¤¨©§
Búîëçå BðBöøe Búeäîe¨§§¨§¨
úcîe ,Bzòãå Búðéáe¦¨§©§¦©

Bcñçî äìeìkä Bzøàôúå ,Búeðîçøå Búøeáâe Bcñç©§§¨§©£¨§¦§©§©§¨¥©§
úBLBãwä åéúBcî øàL ïëå ,Búøeáâeezenvr ixd ± §¨§¥§¨¦¨©§

md ,zecne c"ag ,zexitqe oevx ,eizegek lke ezedneìkä©Ÿ
Bîëe ,Búeäîe Búeîöò àéä àéäL ,Lnî äèeLt úecçà©§§¨©¨¤¦¦©§¨§

äæ øácL ,ì"æ í"aîøä áúkLly dnecke ezrcy ± ¤¨©¨©§©©¤¨¨¤

,ez` cg` xac md ,d"awdïæàa àìå ,Bøîàì äta çk ïéà¥Ÿ©©¤§¨§§Ÿ¨Ÿ¤
ì.Béøea ìò Bøékäì íãàä áìa àìå ,BòîLjk lke ± §¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§

?dnläöBøL úBìkNnä ìk BìëNa øiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥§¦§¨©ª§¨¤¤
,Ba íäL úBîk ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäìdpade oeirx lk - §©§¦§¨¦©Ÿ§¤¥

`ed ,oiadl dvex `edy
itk envrl eze` xiivn

,envr ea `edyïBâk§
äöBøL,mc`d ±øiöì ¤¤§©¥

,ïBöøä úeäî BìëNa§¦§¨¨¨
Bà ,äîëç úeäî Bà¨¨§¨
Bà ,úòc Bà ,äðéa¦¨©©
ãñç úcî úeäî̈¦©¤¤

ïäa àöBiëå íéîçøå± §©£¦§©¥¨¤
,zecnd x`yøiöî àeä§©¥

.Ba ïäL úBîk ïlk± ª¨§¤¥
`ed xacdy myk okle
,mzq zecne lkyl qgia
mc`d dvexyk mb jk
lky ly oiprd oiadl
`edy ,dlrnly zecne
lr mze` biydl dqpn
zedn z` exeiv ici
mdy itk zecnde lkyd

ea.-LBãwä úîàa ìáà£¨¤¡¤©¨
íø àeä àeä-Ceøä¨

Oðå,BîL LBã÷å à §¦¨§¨§
àeäL øîBìk,d"awd ± §©¤

àBaø ìcáîe LBã÷̈ª§¨¦
äìòîì ,úBìcáä úBâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úBááø§¨©¥¥§©§¦©§¥©§¨§©§¨
eìëeiL úBìònäå úBçaLzä ìk ïéîe âeñå Cøòî äìòî©§¨¥¤¤§¦¨©¦§¨§©©£¤§

.íìëNa øiöìe âéOäì íéàøápäyecwd" `xwp `ed okl ± ©¦§¨¦§©¦§©¥§¦§¨
xcbay dlrne dbixcn lkn lcaene yecw `ed ik ,"`ed jexa

;`xap ly ezbyd

,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨
úàø÷ð ïëlL,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -6lre , ¤¨¥¦§¥¥¦

"(miwl` `xa) ziy`xa"
:ozpei mebxz xne`
zernyn ± "`znkga"
`l `id "ziy`x" dlnd
± `l` ,dpey`x wx
xewnde xzeia zilrpd
jk llbae ,x`yd lk ly

,"ziy`x" dnkg z`xwpàéä úîàa ék,dnkg ±úéLàø ¦¤¡¤¦¥¦
äðéa úBëLîð äîëçäî ék ,íéàøápa úeiçä ìk øB÷îe§¨©©©¦§¨¦¦¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå

àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
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משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, שה"ש לקו"ת ג"כ וראה אחר. באופן מפרש ד) (א, במאו"א ‡Á¯סע"ב).
ב)". רעט, (זח"ג אבן ואית אבן אית ב.1.כי לא, יא.2.ישעי' קמז, יח.3.תהלים ז, נעילה.4.מיכה תפילת כג. יח, יחזקאל ראה

יג.5. א, א.6.חבקוק קיא, תהלים

oeiq f"k iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zrceäàøpëå,mi`exy itk ±úòc Ba ïéàL ïèwäL ,Leça §©¦§¤§¤©¨¨¤¥©©
íépè÷ íéøáãì àéä Búáäà íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa àeä§©©¨¦§©§¨¦§©©£¨¦¦§¨¦§©¦

,íáäàì éeàø ïéàL?dnl jk lkeáäàì úòc Ba ïéàL éðtî ¤¥¨§©£¨¦§¥¤¥©©¤¡Ÿ
.úòcä éôk äáäàäL ,íáäàì íééeàøä íéøácyiyk ± §¨¦¨§¦§©£¨¤¨©£¨§¦©©©

,zrc xzei mc`l
ezad` mb z`hazn
;xzei jxr ixwi mixacl

t ezrc m`emb ,dzeg
mixacl `id ezad`
,xnelk .jxr izegt
,lkya zeielz zecnd
zekynp ody iptn ± zrca

.zrce lkynúBcnäîe¥©¦
da úBëLîð LôpaL¤©¤¤¦§¨¨
úBiúBàå úBáz¥§¦

,äáLçnäzecnd on - ©©£¨¨
zeize`d ytpa zexvep
,daygnd ly milnde
øáãa úáMçî LôpäL¤©¤¤§©¤¤§¨¨

éà Bà ,úáäBàLìòôì C ¤¤¤¥¦§Ÿ
ïëå ,íéîçøå ãñçä©¤¤§©£¦§¥

.úBcî øàLaodny ± ¦§¨¦
zeize`d ze`a
ly ezaygne ,daygnay

.zecna dxeyw mc`ìëáe§¨
¯ íìBòaL äáLçî©£¨¨¤¨¨
äcî Bæéà da úLaìî§ª¤¤¨¥¦¨
äáLçî áLçì äàéánä©§¦¨©£Ÿ©£¨¨
dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ¦¨¦©¨

.Bæ äáLçî ìLdignd `id efd daygnd z` d`iady dcnd ± ¤©£¨¨
,dze`äáLçnä úBiúBàîe,ayeg mc`dy ±úBëLîð ¥¦©©£¨¨¦§¨

,øeacä úBiúBà,xacn mc`dy -ïäå,daygnay zeize`d ± ¦©¦§¥
.Lnî ïúeiç.xaec mc`dy xeacd zeize` ly ±àéáî øeacäå ©¨©¨§©¦¥¦

.ïzéì åéãáòì äeönL Cìnä ïBâk ,ãñçå ä÷ãvä äNòî éãéì¦¥©£¥©§¨¨¨¤¤§©¤¤¤§©¤©£¨¨¦¥
zaygny "lret" jlnd ieeivy ,df ixd ,cqge aeh ly xac ±

,lreta dyrna exeaic ici lr `eaz jlndäNBò íãàäLk íâå§©§¤¨¨¨¤
øác äæéà Bîöòadf dxwnay ± zeyrl ayeg `edy dn z` ± §©§¥¤¨¨

cin daygnn `l` ,xeaicd jxc xearl dxe`kl jixv df oi`
cin xaqen ,eze` dyer `ede dyrn zeyrl ayeg `ed :dyrnl
daygnn e`eai zeigde gekdy ick ,dfk dxwna mby ,oldl

znbeca efk dcixie zelylzyd exari mdy gxkdd on ,dyrnl
,zzl zlefl deevne xacn `edyk ,xeaica dpyiy dcixidéøä£¥

,Bæ äiNòa Laìúnä dúeiçå Lôpä çk,xacd ziiyra -àeä Ÿ©©¤¤§©¨©¦§©¥©£¦¨
,íãàä øeaãa Laìúnä dúeiçå Lôpä çk éaâì Lnî ïéàk§©¦©¨§©¥Ÿ©©¤¤§©¨©¦§©¥§¦¨¨¨
óebä ìLîe Cøòëe§¤¤§©©

,äîLpìoi`y myk - ©§¨¨
sebd oia zeezyd mey
jiiy `l jk ,dnypl
zeigde gekd z` zeeydl

ytpd lymiyalznd
gekd iabl ,dyrna
mi`haznd zeigde
zeige gekdyke ;xeaica
ziiyrl cr ecxi ytpd
xak xar ,dyrna xacd
daxda lecb mevnv gekd
;xeaicay gekd xy`n
øeacä úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦©¦

,äáLçnä úBiúBàì- §¦©©£¨¨
iabl xeaicd zeize`
odl oi` ,daygnd zeize`
mey oi`y myk ,llk jxr
xeaicd zeize`l jxr
,daygnd zeize` iabl
úBiúBà Cøò ïëå§¥¤¤¦
äcnä úeäîì äáLçnä©©£¨¨§¨©¦¨
äiçîe da úLaìîä©§ª¤¤¨§©¨

,dúBà,lirl xen`k - ¨
ly zeigd `id dcndy
iabl llk jxr mey daygnl oi`y jk ,ayeg `edy daygnd

,dcndäðéáe äîëçä éaâì äcnä úeiçå úeäî Cøò ïëå§¥¤¤¨§©©¦¨§©¥©¨§¨¦¨
Bæ äcî äëLîð epnnL ìëOä àeä ïúeììkL ,úòãå,ixd ± ¨©©¤§¨¨©¥¤¤¦¤¦§§¨¦¨

dbixcnl oi` ,dhnl dlrnln zebixcnd zcixi xcq lkay
oi` zecnl :dilrny dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd
jke ,dcnd iabl jxr mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey

.xeaic iabl dyrnle ,daygnd iabl xeaicläæ ìëå,`ed ± §¨¤
íéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìk Lôðå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¤¤¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦

:úeiçä øB÷îe úéLàø àéä äîëçä ílëaL ,íéðBzçúå- §©§¦¤§ª¨©¨§¨¦¥¦§©©
dlrp jk lk `ed ± `ad wxta owfd epax xiaqi ± d"awd eli`e

.ynn diyrk eiabl `idy ,dnkgn
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
ïäå øåáãä úåéúåà úåëùîð äáùçîä úåéúåàîå
ãñçå ä÷ãöä äùòî éãéì àéáî øåáãäå ùîî ïúåéç
äùåò íãàäùë íâå ïúéì åéãáòì äåöîù êìîä ïåâë
ùáìúîä äúåéçå ùôðä çë éøä øáã äæéà åîöòá
äúåéçå ùôðä çë éáâì ùîî ïéàë àåä åæ äéùòá
äîùðì óåâä ìùîå êøòëå íãàä øåáãá ùáìúîä
êøò ïëå äáùçîä úåéúåàì øåáãä úåéúåà êøò ïëå
äá úùáåìîä äãîä úåäîì äáùçîä úåéúåà
éáâì äãîä úåéçå úåäî êøò ïëå äúåà äéçîå
åðîîù ìëùä àåä ïúåììëù úòãå äðéáå äîëçä
ìë ùôðå íãàä ùôðá äæ ìëå åæ äãî äëùîð
íìåëáù íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëáù íéàåøáä

:úåéçä øå÷îå úéùàø àéä äîëçä
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oeiqנד h"kÎg"k iyiyÎiying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח חמישי יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

ïåéñè"ë-ç"ëéùéù-éùéîçíåé

סיון  כ"ט שישי יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéàù éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì äiNòaezky enk -1: £¦¨§©¥©¨¨§¦§¦

éNò äîëça ílk"."ú ª¨§¨§¨¨¦¨
mi`zn did ,dxe`kly ±
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla
weqtd xne` recn

"ziyrzece` xaecnyk "
dpeekd `l` ± ?dnkg
diyrk `id dnkgy ,`id

,d"awd iableðéäå§©§
úeiçä CøòkL ,øîBì©¤§¤¤©©
úéðôeb äiNòaL¤©£¦¨¨¦
úeiç Cøòì úéîLâå§©§¦§¤¤©

àéäL ,äîëçä± ©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
`id ,diyr ly zeigd,øeacä úBiúBàaL úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©¤§¦©¦

àeäL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ±úeiçä éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥©©
àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL,daygnd zeize`ny zeigd ± ¤§¦©©£¨¨¤

`idäëLîð ïänL úBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦¤¥¤¦§§¨
Bæ äáLçîdaygnay zeize`d lky ,lirl xaqedy itk ± ©£¨¨

zeize`a xdxdz ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a
,daygnd zeize` ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn

,zecnd ly zeigd iabl qt`k `iddpnnyzeize` ze`a
daygnel`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥

úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦
,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ±
oi`k `id odn zg` lky
dlrnly dbixcnd iabl
zg` lr ixd ± dpnn
oezgzdny dnke dnk
iabl (diyr) xzeia
,(dnkg) xzeia oeilrd
iabl diyr oiay jxrke

- dnkgCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨
øB÷îe úéLàø àéäL¤¦¥¦§
ìëaL úeiçä©©¤§¨

,úBîìBòäo`k ,oky - ¨¨
zxitq zece` xaecn
mler ly dnkgd
xewnd `idy ,zeliv`d
`edy ,zeliv`d mlerl
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
øúBé ,úeîîBø úBâøãî úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§©§§§¥
,äiNòaL úeiç úðéça ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨©§¦©©¤¨£¦¨

àéäL`id ,diyr iabl dnkgd zennex ±úeîîBø,ly ± ¤¦§
øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç̈¥©§¥§©¤¥©§§§¦©£¦¨§¦
íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe©£¨¨¦§¥¤£¨©¨¨¨
ïéà ãò elàk úBâøãî úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§©§¥¨¥©¥

.õ÷¥

÷ørecn ,xacd jk m` ± ©
dnkgy wx mixne` ep`
enk `id d"awd iabl
ixd ,dnkg iabl diyr
dlrnl `ed "mvr"d

xy`n daxda dlrn
ixd ± ?dnkg iabl diyr

dfíéàøápa ïéàL éðtî¦§¥¤¥©¦§¨¦
÷ø âéOäì çkŸ©§©¦©

ìzLääúâøãnî úeìL ©¦§©§§¦©§¥©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

כד.1. קד, תהלים

oeiq h"k iyiy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
ïåéñè"ëéùéùíåé

,íúéLàø àéäL ,äîëçzcxei `idy ji` -äiNò úâøãîì ¨§¨¤¦¥¦¨§©§¥©£¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä éaâlL íéøîBà eðà Cëì ,äìôMä©§¨¨§¨¨§¦¤§©¥©¨¨

,Lnî äiNò úâøãîk äîëçä úâøãî úáLçðdnkgny - ¤¡¤¤©§¥©©¨§¨§©§¥©£¦¨©¨
zebixcn ly xzeia dlecbd dcixid `id mi`xapa diyr cr

,biydl mzexyt`ay
øîBì eðéäc,xnelk ± §©§©

àeäL,jxazi ±àOðå íø ¤¨§¦¨
ãàî áø éelò äìòðå§©£¤¦©§Ÿ
.äîëçä úâøãnî ãàî§Ÿ¦©§¥©©¨§¨

iL àìåñçéì ììk C §Ÿ©¨§¨§©¥
ñçéúnä ïéðò íeL Bìöà¤§¦§¨©¦§©¥

elôà ,äîëçì`l ± §¨§¨£¦
,áø éelòå äìòî Cøãa- §¤¤©£¨§¦©

dnkgl zeqgiizd elit`
Îjexa `ed ji` oiivl ick
mb ± dnkgn dlrnl `ed

,mi`zn epi` dfïBâk§
åéìò øîBì,d"awd lr ± ©¨¨

ì øLôà éàLàøáð íeL ¤¦¤§¨§¦§¨
íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦
Bà Búîëç âéOäì§©¦¨§¨

,Búeäîixd o`k - ¨
dpadd oipra miynzyn
dlily ly ote`a
xyt` i`y ,zepeilre
lkae ± d"awd z` oiadl
jk xnel jiiy `l z`f

,d"awd zece`ïéðò ék¦¦§©
ìôBðå ñçéúî äâOää± ©©¨¨¦§©¥§¥

wx,ìëNå äîëç øác ìò©§©¨§¨¨¥¤
,BâéOäì øLôàL øîBì©¤¤§¨§©¦
BâéOäì øLôà éà Bà¦¤§¨§©¦
ìáà ;âOnä ÷îò éðtî¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
L àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî äìòîì àeäLiBa øîBì ììk C ¤§©§¨¦©¥¤§©¨§¨Ÿ©¨§¨©

,âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éàLiptn z`fe -ék± ¤¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¦
,d"awdåéìò øîBàäå ,ììk äâOä úðéçáa Bðéà,d"awd lr ± ¥¦§¦©©¨¨§¨§¨¥¨¨

äîø äîëç Bæéà ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà éàL¤¦¤§¨§©¦§¥©¥¨§¨¨¨
ìkL ,âOnä ÷îò éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL ,äwîòå©£ª¨¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¤¨

òîBMä,dl` mixac ±Bðéà LeMnä LeçL éôì ,Bì ÷çöé ©¥©¦§©§¦¤©¦¥
,íéãia úñtúpä úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå ñçéúîxac - ¦§©¥§¥¤¨©£¦¨©§¦©¦§¤¤©¨©¦

milekiy ,eilr xnel mi`zn ,micia gwlpe dyrpd ,inyb
`l ,cala lkya "lawzn"d ,lky ly oipr eli`e ,micia eyynl
xyt` i`y ,dwenr jk lk `id dnkgdy xnel llk mi`zn

dze` yynlmicia.-Ceøa-LBãwä éaâì úáLçð Lnî äëëå§¨¨©¨¤¡¤¤§©¥©¨¨
elôàå ,Lnî úéîLb äiNòk äâOääå ìëOä úâøãî àeä©§¥©©¥¤§©©¨¨©£¦¨©§¦©¨©£¦

íéìëN úâOä,dlecb dpad ilra mi`vnp ±úBîìBòaL ©¨©§¨¦¤§¨

äàlò äîëç úâøãî elôàå ,íéðBéìò,dpeilrd dnkgd ± ¤§¦©£¦©§¥©¨§¨¦¨¨
,zeliv`d mleray,ílk úà äiçîäipipr lke mi`xapd lk - ©§©¨¤ª¨

,lky:áéúëãkaezky enk -1:."úéNò äîëça ílk"± §¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨
dnkg epiid ,"dnkg"n `id mzeige mi`xapd lk zeedzdy
ok it lr s` ,zeliv`c
mb zaygp d"awd iabl
(dpeilr) d`lir dnkg
mler zeliv`d mleray
`ed d"awd ,oky .diyrd
dnkgn dlrnl jxr ila
`l `linn ± zeliv`ay
i`y ,xnel llk mi`zn
dnkga epiadl xyt`
dnkgd oipry oeeik ,lkye
llk "yeg"d epi` lkyde
,ebiydl xyt` eci lry
ixnbl dlrnl `ed ik

.jkn-LBãwäM äîe©¤©¨
"íëç" àø÷ð àeä-Ceøä¦§¨¨¨

,áeúkaoky ixd - ©¨
,dnkgd oipr el miqgiin
-íðBøëæ eðéîëç íâå§©£¨¥¦§¨

k äëøáìúâøãî Bì ep ¦§¨¨¦©§¥©
,äîëçä úìòîe`edy - ©£©©¨§¨

,mkg jxaziíeMî eðéä©§¦
,äîëçä øB÷î àeäL¤§©¨§¨
CLîð Cøaúé epnnL¤¦¤¦§¨¥¦§¨

ìöàðåmi`xap iabl ± §¤¡¨
xac ,"`xap" oeyld xn`p
dbixcn iable ,xvepy
,zeliv`d mlerny
,"lv`p" `ed oeyld
epnn yxtpe lv`py

dbixcn jxazieflv`pe
df,äàlò äîëç úâøãî úeäî,dpeilr ±.úeìéöàä íìBòaL ¨©§¥©¨§¨¦¨¨¤§¨¨£¦

ïëå:mya d"awl mi`xewy dn ±,"ãéñç"å "íeçø"zexnl - §¥©§¨¦
iptn df ixd ,cqge mingx zecnn ixnbl dlrnl `edyíL ìò©¥
,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäå íéîçøä øB÷î àeäLdny - ¤§¨©£¦§©£¨¦§¥§¨©¦

xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecna d"awd z` mipiivny
,el` zecnlïlkL,zecnd lk ±.Cøaúé epnî eìöàðå eëLîð ¤ª¨¦§§§¤¤§¦¤¦§¨¥

,úeìéöàäå äëLîää ïéðòå Cøãåelv`pe ekynp cvik - §¤¤§¦§©©©§¨¨§¨£¦
,zecne dnkgn ixnbl dlrnl `edy ,d"awdn zecne dnkg
ez` cg` xac od ,zecnde dnkgd oipr jynpy ixg` mb s`e

,jxaziéàC"seq oi`"n zecnde dnkgd oipr lv`pe jynp ± ¥
,zecne dnkgn ixnbl dlrnlyäîe,o`k dlv`p zedn efi` ± ©

,jxazi ez` cg` xac `id ,zecn e` dnkg ly oipr dzeiday
df xac dpdíéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå

íéìéëùîì
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אפשר זה בענין מראי-מקומות וכו'". אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :



נה oeiq h"kÎg"k iyiyÎiying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח חמישי יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

ïåéñè"ë-ç"ëéùéù-éùéîçíåé

סיון  כ"ט שישי יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéàù éðôî ÷ø,ft 'nr cr.íéìéëùîì òåãé

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

úâøãîe úðéça àéä elàk úáLçpL eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§¤¤¡¤¤§¦¦§¦©©§¥©
:áéúëãk ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì äiNòaezky enk -1: £¦¨§©¥©¨¨§¦§¦

éNò äîëça ílk"."ú ª¨§¨§¨¨¦¨
mi`zn did ,dxe`kly ±
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla
weqtd xne` recn

"ziyrzece` xaecnyk "
dpeekd `l` ± ?dnkg
diyrk `id dnkgy ,`id

,d"awd iableðéäå§©§
úeiçä CøòkL ,øîBì©¤§¤¤©©
úéðôeb äiNòaL¤©£¦¨¨¦
úeiç Cøòì úéîLâå§©§¦§¤¤©

àéäL ,äîëçä± ©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
`id ,diyr ly zeigd,øeacä úBiúBàaL úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©¤§¦©¦

àeäL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ±úeiçä éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥©©
àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL,daygnd zeize`ny zeigd ± ¤§¦©©£¨¨¤

`idäëLîð ïänL úBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦¤¥¤¦§§¨
Bæ äáLçîdaygnay zeize`d lky ,lirl xaqedy itk ± ©£¨¨

zeize`a xdxdz ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a
,daygnd zeize` ly zeigdy ,xacd xexa ixd .el` daygn

,zecnd ly zeigd iabl qt`k `iddpnnyzeize` ze`a
daygnel`,àeäL`id ,zecnd ly zeigd ±éaâì ïéàk ¤§©¦§©¥

úBcnä øB÷î úòãå äðéa äîëçä úâøãîe úìòîe úeiç©©£©©§¥©©¨§¨¦¨¨©©§©¦
,zebixcn yng opyi ,dnkgd zepeilrl cr diyrny ,ixd ±
oi`k `id odn zg` lky
dlrnly dbixcnd iabl
zg` lr ixd ± dpnn
oezgzdny dnke dnk
iabl (diyr) xzeia
,(dnkg) xzeia oeilrd
iabl diyr oiay jxrke

- dnkgCøò Lnî ïk¥©¨¤¤
,äîëçä úìòîe úâøãî©§¥©©£©©¨§¨
øB÷îe úéLàø àéäL¤¦¥¦§
ìëaL úeiçä©©¤§¨

,úBîìBòäo`k ,oky - ¨¨
zxitq zece` xaecn
mler ly dnkgd
xewnd `idy ,zeliv`d
`edy ,zeliv`d mlerl
,xzeia oeilrd mlerd
x`y xewn `linne
mlern dhnly zenlerd
oi` ef dnkgl ± zeliv`d

,jxr lk-LBãwä éaâì§©¥©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
íîBøîä ,Bîöòáe§©§©§¨
øúBé ,úeîîBø úBâøãî úBááø àBaø àOðúnäå§©¦§©¥¦¦§©§§§¥
,äiNòaL úeiç úðéça ìò äîëçä úâøãî úeîîBøî¥§©§¥©©¨§¨©§¦©©¤¨£¦¨

àéäL`id ,diyr iabl dnkgd zennex ±úeîîBø,ly ± ¤¦§
øeaãå äiNò úðéça úBâøãî ïäL ,ãáì úBâøãî Lîç̈¥©§¥§©¤¥©§§§¦©£¦¨§¦
íø àeä-Ceøa-LBãwä ìáà .ìëNå úBcîe äáLçîe©£¨¨¦§¥¤£¨©¨¨¨
ïéà ãò elàk úBâøãî úBááø äîëçä úâøãnî àOðúîe¦§©¥¦©§¥©©¨§¨¦§©§¥¨¥©¥

.õ÷¥

÷ørecn ,xacd jk m` ± ©
dnkgy wx mixne` ep`
enk `id d"awd iabl
ixd ,dnkg iabl diyr
dlrnl `ed "mvr"d

xy`n daxda dlrn
ixd ± ?dnkg iabl diyr

dfíéàøápa ïéàL éðtî¦§¥¤¥©¦§¨¦
÷ø âéOäì çkŸ©§©¦©

ìzLääúâøãnî úeìL ©¦§©§§¦©§¥©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìáà è ÷øôúâøãî àåä êåøá ùåã÷ä éáâì
äáùçî úìçú àéäù äîëçä
úáùçðù åðééäã åìöà äùòî óåñ àéä äúéùàøå
ä"á ùåã÷ä éáâì äééùò úâøãîå 'éçá àéä åìéàë
êøòëù øîåì åðééäå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë
äîëçä úåéç êøòì úééîùâå úéðôåâ äéùòáù úåéçä
íéàåøáä ìëå íãàá úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù
øåáãä úåéúåàáù úåéç éáâì ïéàë àåäù íééîùâ
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

÷ø âéùäì çë íéàøáðá ïéàù éðôî ÷ø
úâøãîì íúéùàø àéäù äîëç úâøãîî úåìùìúùää
ä"á ùåã÷ä éáâìù íéøîåà åðà êëì äìôùä äéùò
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כד.1. קד, תהלים

oeiq h"k iyiy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
ïåéñè"ëéùéùíåé

,íúéLàø àéäL ,äîëçzcxei `idy ji` -äiNò úâøãîì ¨§¨¤¦¥¦¨§©§¥©£¦¨
àeä-Ceøa-LBãwä éaâlL íéøîBà eðà Cëì ,äìôMä©§¨¨§¨¨§¦¤§©¥©¨¨

,Lnî äiNò úâøãîk äîëçä úâøãî úáLçðdnkgny - ¤¡¤¤©§¥©©¨§¨§©§¥©£¦¨©¨
zebixcn ly xzeia dlecbd dcixid `id mi`xapa diyr cr

,biydl mzexyt`ay
øîBì eðéäc,xnelk ± §©§©

àeäL,jxazi ±àOðå íø ¤¨§¦¨
ãàî áø éelò äìòðå§©£¤¦©§Ÿ
.äîëçä úâøãnî ãàî§Ÿ¦©§¥©©¨§¨

iL àìåñçéì ììk C §Ÿ©¨§¨§©¥
ñçéúnä ïéðò íeL Bìöà¤§¦§¨©¦§©¥

elôà ,äîëçì`l ± §¨§¨£¦
,áø éelòå äìòî Cøãa- §¤¤©£¨§¦©

dnkgl zeqgiizd elit`
Îjexa `ed ji` oiivl ick
mb ± dnkgn dlrnl `ed

,mi`zn epi` dfïBâk§
åéìò øîBì,d"awd lr ± ©¨¨

ì øLôà éàLàøáð íeL ¤¦¤§¨§¦§¨
íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦
Bà Búîëç âéOäì§©¦¨§¨

,Búeäîixd o`k - ¨
dpadd oipra miynzyn
dlily ly ote`a
xyt` i`y ,zepeilre
lkae ± d"awd z` oiadl
jk xnel jiiy `l z`f

,d"awd zece`ïéðò ék¦¦§©
ìôBðå ñçéúî äâOää± ©©¨¨¦§©¥§¥

wx,ìëNå äîëç øác ìò©§©¨§¨¨¥¤
,BâéOäì øLôàL øîBì©¤¤§¨§©¦
BâéOäì øLôà éà Bà¦¤§¨§©¦
ìáà ;âOnä ÷îò éðtî¦§¥Ÿ¤©ª¨£¨

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
L àì ¯ äîëçäå ìëOä ïî äìòîì àeäLiBa øîBì ììk C ¤§©§¨¦©¥¤§©¨§¨Ÿ©¨§¨©

,âOnä ÷îò éðtî BâéOäì øLôà éàLiptn z`fe -ék± ¤¦¤§¨§©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¦
,d"awdåéìò øîBàäå ,ììk äâOä úðéçáa Bðéà,d"awd lr ± ¥¦§¦©©¨¨§¨§¨¥¨¨

äîø äîëç Bæéà ìò øîBàk àeä ¯ BâéOäì øLôà éàL¤¦¤§¨§©¦§¥©¥¨§¨¨¨
ìkL ,âOnä ÷îò éðtî íéãia dLMîì øLôà éàL ,äwîòå©£ª¨¤¦¤§¨§©§¨©¨©¦¦§¥Ÿ¤©ª¨¤¨

òîBMä,dl` mixac ±Bðéà LeMnä LeçL éôì ,Bì ÷çöé ©¥©¦§©§¦¤©¦¥
,íéãia úñtúpä úéîLb äiNò ìò àlà ìôBðå ñçéúîxac - ¦§©¥§¥¤¨©£¦¨©§¦©¦§¤¤©¨©¦

milekiy ,eilr xnel mi`zn ,micia gwlpe dyrpd ,inyb
`l ,cala lkya "lawzn"d ,lky ly oipr eli`e ,micia eyynl
xyt` i`y ,dwenr jk lk `id dnkgdy xnel llk mi`zn

dze` yynlmicia.-Ceøa-LBãwä éaâì úáLçð Lnî äëëå§¨¨©¨¤¡¤¤§©¥©¨¨
elôàå ,Lnî úéîLb äiNòk äâOääå ìëOä úâøãî àeä©§¥©©¥¤§©©¨¨©£¦¨©§¦©¨©£¦

íéìëN úâOä,dlecb dpad ilra mi`vnp ±úBîìBòaL ©¨©§¨¦¤§¨

äàlò äîëç úâøãî elôàå ,íéðBéìò,dpeilrd dnkgd ± ¤§¦©£¦©§¥©¨§¨¦¨¨
,zeliv`d mleray,ílk úà äiçîäipipr lke mi`xapd lk - ©§©¨¤ª¨

,lky:áéúëãkaezky enk -1:."úéNò äîëça ílk"± §¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨
dnkg epiid ,"dnkg"n `id mzeige mi`xapd lk zeedzdy
ok it lr s` ,zeliv`c
mb zaygp d"awd iabl
(dpeilr) d`lir dnkg
mler zeliv`d mleray
`ed d"awd ,oky .diyrd
dnkgn dlrnl jxr ila
`l `linn ± zeliv`ay
i`y ,xnel llk mi`zn
dnkga epiadl xyt`
dnkgd oipry oeeik ,lkye
llk "yeg"d epi` lkyde
,ebiydl xyt` eci lry
ixnbl dlrnl `ed ik

.jkn-LBãwäM äîe©¤©¨
"íëç" àø÷ð àeä-Ceøä¦§¨¨¨

,áeúkaoky ixd - ©¨
,dnkgd oipr el miqgiin
-íðBøëæ eðéîëç íâå§©£¨¥¦§¨

k äëøáìúâøãî Bì ep ¦§¨¨¦©§¥©
,äîëçä úìòîe`edy - ©£©©¨§¨

,mkg jxaziíeMî eðéä©§¦
,äîëçä øB÷î àeäL¤§©¨§¨
CLîð Cøaúé epnnL¤¦¤¦§¨¥¦§¨

ìöàðåmi`xap iabl ± §¤¡¨
xac ,"`xap" oeyld xn`p
dbixcn iable ,xvepy
,zeliv`d mlerny
,"lv`p" `ed oeyld
epnn yxtpe lv`py

dbixcn jxazieflv`pe
df,äàlò äîëç úâøãî úeäî,dpeilr ±.úeìéöàä íìBòaL ¨©§¥©¨§¨¦¨¨¤§¨¨£¦

ïëå:mya d"awl mi`xewy dn ±,"ãéñç"å "íeçø"zexnl - §¥©§¨¦
iptn df ixd ,cqge mingx zecnn ixnbl dlrnl `edyíL ìò©¥
,úBcnä øàL ïëå .íéãñçäå íéîçøä øB÷î àeäLdny - ¤§¨©£¦§©£¨¦§¥§¨©¦

xewn `edy iptn df ixd ,zexg`d zecna d"awd z` mipiivny
,el` zecnlïlkL,zecnd lk ±.Cøaúé epnî eìöàðå eëLîð ¤ª¨¦§§§¤¤§¦¤¦§¨¥

,úeìéöàäå äëLîää ïéðòå Cøãåelv`pe ekynp cvik - §¤¤§¦§©©©§¨¨§¨£¦
,zecne dnkgn ixnbl dlrnl `edy ,d"awdn zecne dnkg
ez` cg` xac od ,zecnde dnkgd oipr jynpy ixg` mb s`e

,jxaziéàC"seq oi`"n zecnde dnkgd oipr lv`pe jynp ± ¥
,zecne dnkgn ixnbl dlrnlyäîe,o`k dlv`p zedn efi` ± ©

,jxazi ez` cg` xac `id ,zecn e` dnkg ly oipr dzeiday
df xac dpdíéìékNnì òeãé2. ¨©©©§¦¦
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åðééäã ùîî äéùò úâøãîë äîëçä úâøãî úáùçð
ãàî ãàî áø éåìéò äìòðå àùðå íø àåäù øîåì
íåù åìöà ñçééì ììë êééù àìå äîëçä úâøãîî
éåìéòå äìòî êøãá åìéôà äîëçì ñçééúîä ïéðò
íéðåéìò àøáð íåùì à"àù åéìò øîåì ïåâë áø
äâùää ïéðò éë åúåäî åà åúîëç âéùäì íéðåúçúå
øùôàù øîåì ìëùå äîëç øáã ìò ìôåðå ñçééúî
âùåîä ÷îåò éðôî åâéùäì øùôà éà åà åâéùäì
ìëùä ïî äìòîì àåäù àåä êåøá ùåã÷ä ìáà
åâéùäì øùôà éàù åá øîåì ììë êééù àì äîëçäå
øîåàäå ììë äâùä 'éçáá åðéà éë âùåîä ÷îåò éðôî
äîëç åæéà ìò øîåàë àåä åâéùäì øùôà éàù åéìò
÷îåò éðôî íéãéá äùùîì øùôà éàù ä÷åîòå äîø
ùåùéîä ùåçù éôì åì ÷çöé òîåùä ìëù âùåîä
úñôúðä úéîùâ äééùò ìò àìà ìôåðå ñçééúî åðéà
úâøãî ä"á÷ä éáâì úáùçð ùîî äëëå íéãéá
úâùä åìéôàå ùîî úéîùâ äééùòë äâùääå ìëùä
äîëç úâøãî åìéôàå íéðåéìò úåîìåòáù íéìëù
äîëçá íìåë áéúëãë íìåë úà äéçîä äàìéò
áåúëá íëç àø÷ð àåä êåøá ùåã÷äù äîå .úéùò
íåùî åðééä äîëçä úìòîå úâøãî åì åðéë ì"æç íâå
úåäî ìöàðå êùîð 'úé åðîîù äîëçä øå÷î àåäù
íåçø ïëå úåìéöàä íìåòáù äàìéò äîëç úâøãî
ïëå íéãñçäå íéîçøä øå÷î àåäù íù ìò ãéñçå
êøáúé åðîî åìöàðå åëùîð ïìåëù úåãîä øàù
òåãé äîå êéà úåìéöàäå äëùîää ïéðòå êøãå

íéìéëùîì
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אפשר זה בענין מראי-מקומות וכו'". אלקות האמנת מצות לדוגמא – בדא"ח בכ"מ יותר "בבי' :



oeiqנו 'l ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' קודש שבת יום
,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íeöîväxi`d mevnvd iptly - ©¦§§¥¨
xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabÎilad xe`d

,seq oi`-íãà íeöîöå§¦§¨¨
,ïBîã÷daygnd epiid - ©§

lk zllekd dpey`xd
± zelylzydd xcq
ly oipr o`k xak dyrp
efk daygn la` ,daygn
xcq lk zllekd

,zelylzyddãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écä- ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye owf
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ± ©¦§¦

øBàä íöîöìick ± §©§¥¨
,lkeiy.úBøéôñ 'éc íéìk úBðéçáa LaìúiLmleray ± ¤¦§©¥¦§¦¥¦§§¦

`ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt
yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe envr
mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn f` ,xe`d qgiizne

.jxazi ez` cg` xacóBñ-ïéà øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥
iL æà ,úòc-äðéa-äîëçc íéìk úðéçáaáúkM äî øîBì C ¦§¦©¥¦§¨§¨¦¨©©¨©¨©©¤¨©

:í"aîøäy ote`a od dlrnly dricide zrcdy -àeä" ¨©§©
,òeãiä àeäå ,òcnä àeäå ,òãBiä`ed ,"`ed" df lkd - ©¥©§©©¨§©¨©

,jxazi,"'eëå Bîöò úòéãéáe.mi`xapd lk rcei -éôì ¦¦©©§§§¦
ì úeiçå äîLð íéNòð úeìéöàc íéìk úðéçaLzenler - ¤§¦©¥¦©£¦©£¦§¨¨§©§

.íäa øLà ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøámi`xapd lkl ± §¦¨§¦¨£¦¨§¨£¤¨¤
lk rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray
.mdn mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd
,mipey minevnv ici lr mvnhvn xe`dy ixg` jiiy df lk ,j`

lkeiy cryalzdl xe`dmilka.zeliv`ayíeöîö éìa ìáà£¨§¦¦§

ìéòì økæpä äLaìäå,milka xe`d ly ,lirl xen`k ±àì §©§¨¨©¦§¨§¥Ÿ
iL,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiä àeä" øîBì ììk C,xnelk - ©¨§¨©©¥©§©©¨§

`ed" ly ote`a `l mb ,drici ly oipr ea xnel llk jiiy `l
,"'eke rcnd `ed rceidék,d"awd ±úòc øãâå úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©§¤¤©©

,íBìLå-ñç ììk òcîe©¨§¨©§¨
àlà,`ed ±äìòîì ¤¨§©§¨

ïéà ãò áø éelò äìòî©§¨¦©©¥
øãâå úðéçaî elôà õ÷¥£¦¦§¦©§¤¤

,äîëçly ote`d mby - ¨§¨
rcnd `ede rceid `ed"
ly ihxt xcb `ed "'ek
dnkg edf ,xnelk ,dnkg
dpd ± cqg ly oipr `le
dlrn dlrnl jxazi `ed

,jkn ixnblúðéçaL ãò©¤§¦©
Bìöà úáLçð äîëç̈§¨¤§¤¤¤§
äiNò úðéçák Cøaúé¦§¨¥¦§¦©£¦¨

:(úéîLbixd mipt lk lr ©§¦
ote`de jxcdy ,xn`
xe`n lv`pe jynp cvik
dnkg ly oipr seq oi`
dpiidz z`f lkae ,zecne
,seq oi` xe` mr cg` xac
owfd epaxe ,milikynl reci df xac ± "'eke rcnd `ed"y cr

:xne`e jiynn,úBøzñpa ÷ñò eðì ïéà ,äpäåelv`p cvik - §¦¥¥¨¥¤©¦§¨
,seq oi` xe`n zexitqddf ote`aeoi` xe` mr cg` xac ody

.seq,"eðì úBìâpä" Cà,`ed -eäéàc äîìL äðeîà ïéîàäì ©©¦§¨§©£¦¡¨§¥¨§¦
,ãç éäBîøâemd ely zexitqde milkd "idenxb"e jxazi `ed - §¨¦©

,cg` xacBðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eðéäc§©§¦¨¤©¨¨§
Bzòãå Búðéáe Búîëçåcg` xac md ±,Búeîöòå Búeäî íò §¨§¨¦¨§©§¦¨§©§

ìëNå äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä©§¨§©§¥¥¦§¦©¨§¨§¥¤
,ïëìå .äâOäålky ly oiprn ixnbl dlrnl `edy iptn - §©¨¨§¨¥

,dbydeBzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL Bãeçé íb©¦¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦
äâOä úðéçáa Bðéà ïk íb ,Cøaúéelkeiy ±éà âéOäìC ¦§¨¥©¥¥¦§¦©©¨¨§©¦¥

.ïäa ãçéúî.dpen`a "ezgwl" yiy oipr df `l` ±ïëìå ¦§©¥¨¤§¨¥
¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eàø÷ð¦§§¦¨¤©¨¨¤¥©§¦

,"àúeðîéäîc àæø" :LBãwä øäfa,dpen`d ceq -àéäL ©Ÿ©©¨¨¨¦§¥§¨¤¦
:ìëOä ïî äìòîlL äðeîàäbiydl leki lkyd oi` ,oky - ¨¡¨¤§©§¨¦©¥¤

.dpen`a wx "elawl" xyt`e ,z`f
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äðåîàäå ãåçéä øòù
åðì ïéà äðäå *
úåìâðä êà 'åøúñðá ÷ñò
äîéìù äðåîà ïéîàäì åðì
åðééäã ãç éäåîøâå åäéàã
ä"á ùåã÷ä ìù åéúåãî

åðåöøååúîëçååúðéáååúòãå
íòåúåäîåúåîöòåíîåøîä

åãáìúåîîåøïéàõ÷'éçáî
ïëìå äâùäå ìëùå äîëç
íò ãçééúîù åãåçé íâ
'úé åúàî ìéöàäù åéúåãî
äâùä 'éçáá åðéà ë"â
ïäá ãçééúî êéà âéùäì
ìù åéúåãî åàø÷ð ïëìå

àúåðîéäîã àæø ÷"äæá úåøéôñä ïäù ä"á ùåã÷ä
:ìëùä ïî äìòîìù äðåîàä àéäù
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ציורם". או פשיטותם – דספירות "אורות ערך ד', כרך חב"ד", – הערכים ב"ספר גם ˘ËÈÏ"‡3.למצוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בבי" :
אור"). ותורה מצוה "נר (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא בדא"ח בכ"מ יותר



נז היום יום . . .  oeiq 'l ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ל' קודש שבת יום
,ft 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íåöîöä ãåñ) ä"äâä,ft 'nr cr:ìëùä ïî

ä"äâä
íåöîöå ä"á ñ"à øåàá íåöîöä ãåñ)
íéîåöîöä ìë ãåñù àð÷éãä ãåñå ÷"à
ñ"éã íéìë 'éçáá ùáìúéù øåàä íöîöì
'éçáá ñ"à øåà ùáìúðù øçà äðäå
í"áîøä ù"î øîåì êééù æà ã"áçã íéìë
òåãéä àåäå òãîä àåäå òãåéä àåä
íéìë 'éçáù éôì 'åëå åîöò úòéãéáå
ò"éáì úåéçå äîùð íéùòð úåìéöàã
íåöîö éìá ìáà íäá øùà ìëìå
àåä øîåì ììë êééù àì ì"ðä äùáìäå
'éçáá åðéà éë 'åëå òãîä àåäå òãåéä
äìòîì àìà å"ç ììë òãîå úòã øãâå
'éçáî 'éôà õ÷ ïéà ãò áø éåìéò äìòî
úáùçð äîëç 'éçáù ãò äîëç øãâå

:(úéîùâ äéùò 'éçáë 'úé åìöà

eidy minevnvd oipr xeviwa xaqen ef "ddbd"a - :ddbd)
:zecne dnkg ly oipr lv`ii ,seqÎoi` xe`ny ick miyxcpãBñ

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa íeöîväxi`d mevnvd iptly - ©¦§§¥¨
xe`ay leabd gek dlbziy lrt mevnvde ,leabÎilad xe`d

,seq oi`-íãà íeöîöå§¦§¨¨
,ïBîã÷daygnd epiid - ©§

lk zllekd dpey`xd
± zelylzydd xcq
ly oipr o`k xak dyrp
efk daygn la` ,daygn
xcq lk zllekd

,zelylzyddãBñå± §
ly mevnvd,àð÷écä- ©¦§¨

ly oipr mdy ,zexrye owf
dxryay myk :minevnv
,xzeia znvnevn zeigd
z` mikzegyk mby cr
yg mc`d oi` dxryd
ceq" deedn jk ,a`ka
sqep ote` "`pwicd

minevnva3,ìk ãBqL¤¨
íéîeöîvä,`ed ± ©¦§¦

øBàä íöîöìick ± §©§¥¨
,lkeiy.úBøéôñ 'éc íéìk úBðéçáa LaìúiLmleray ± ¤¦§©¥¦§¦¥¦§§¦

`ed "xe`" eli`e ,cqge dnkg ly oipr md "milk" .zeliv`d
z` mvnvn `edy drya dpd ;cqge dnkg ly xeiv ila ,heyt
yalzn mda ,cqge dnkg ly ,milk ly oipr dyrpe envr
mdy ote`ae cqgde dnkgd oipr deedzn f` ,xe`d qgiizne

.jxazi ez` cg` xacóBñ-ïéà øBà LaìúpL øçà ,äpäå§¦¥©©¤¦§©¥¥
iL æà ,úòc-äðéa-äîëçc íéìk úðéçáaáúkM äî øîBì C ¦§¦©¥¦§¨§¨¦¨©©¨©¨©©¤¨©

:í"aîøäy ote`a od dlrnly dricide zrcdy -àeä" ¨©§©
,òeãiä àeäå ,òcnä àeäå ,òãBiä`ed ,"`ed" df lkd - ©¥©§©©¨§©¨©

,jxazi,"'eëå Bîöò úòéãéáe.mi`xapd lk rcei -éôì ¦¦©©§§§¦
ì úeiçå äîLð íéNòð úeìéöàc íéìk úðéçaLzenler - ¤§¦©¥¦©£¦©£¦§¨¨§©§

.íäa øLà ìëìe äiNò-äøéöé-äàéøámi`xapd lkl ± §¦¨§¦¨£¦¨§¨£¤¨¤
lk rcei `ed ,zeliv`c milkay "envr zrici"ae .zenleray
.mdn mzeig milawnd diyr - dxivi - d`ixa ly mi`xapd
,mipey minevnv ici lr mvnhvn xe`dy ixg` jiiy df lk ,j`

lkeiy cryalzdl xe`dmilka.zeliv`ayíeöîö éìa ìáà£¨§¦¦§

ìéòì økæpä äLaìäå,milka xe`d ly ,lirl xen`k ±àì §©§¨¨©¦§¨§¥Ÿ
iL,"'eëå òcnä àeäå ,òãBiä àeä" øîBì ììk C,xnelk - ©¨§¨©©¥©§©©¨§

`ed" ly ote`a `l mb ,drici ly oipr ea xnel llk jiiy `l
,"'eke rcnd `ed rceidék,d"awd ±úòc øãâå úðéçáa Bðéà ¦¥¦§¦©§¤¤©©

,íBìLå-ñç ììk òcîe©¨§¨©§¨
àlà,`ed ±äìòîì ¤¨§©§¨

ïéà ãò áø éelò äìòî©§¨¦©©¥
øãâå úðéçaî elôà õ÷¥£¦¦§¦©§¤¤

,äîëçly ote`d mby - ¨§¨
rcnd `ede rceid `ed"
ly ihxt xcb `ed "'ek
dnkg edf ,xnelk ,dnkg
dpd ± cqg ly oipr `le
dlrn dlrnl jxazi `ed

,jkn ixnblúðéçaL ãò©¤§¦©
Bìöà úáLçð äîëç̈§¨¤§¤¤¤§
äiNò úðéçák Cøaúé¦§¨¥¦§¦©£¦¨

:(úéîLbixd mipt lk lr ©§¦
ote`de jxcdy ,xn`
xe`n lv`pe jynp cvik
dnkg ly oipr seq oi`
dpiidz z`f lkae ,zecne
,seq oi` xe` mr cg` xac
owfd epaxe ,milikynl reci df xac ± "'eke rcnd `ed"y cr

:xne`e jiynn,úBøzñpa ÷ñò eðì ïéà ,äpäåelv`p cvik - §¦¥¥¨¥¤©¦§¨
,seq oi` xe`n zexitqddf ote`aeoi` xe` mr cg` xac ody

.seq,"eðì úBìâpä" Cà,`ed -eäéàc äîìL äðeîà ïéîàäì ©©¦§¨§©£¦¡¨§¥¨§¦
,ãç éäBîøâemd ely zexitqde milkd "idenxb"e jxazi `ed - §¨¦©

,cg` xacBðBöøe àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eðéäc§©§¦¨¤©¨¨§
Bzòãå Búðéáe Búîëçåcg` xac md ±,Búeîöòå Búeäî íò §¨§¨¦¨§©§¦¨§©§

ìëNå äîëç úðéçaî õ÷ ïéà úeîîBø Bcáì íîBøîä©§¨§©§¥¥¦§¦©¨§¨§¥¤
,ïëìå .äâOäålky ly oiprn ixnbl dlrnl `edy iptn - §©¨¨§¨¥

,dbydeBzàî ìéöàäL åéúBcî íò ãçéúnL Bãeçé íb©¦¤¦§©¥¦¦¨¤¤¡¦¥¦
äâOä úðéçáa Bðéà ïk íb ,Cøaúéelkeiy ±éà âéOäìC ¦§¨¥©¥¥¦§¦©©¨¨§©¦¥

.ïäa ãçéúî.dpen`a "ezgwl" yiy oipr df `l` ±ïëìå ¦§©¥¨¤§¨¥
¯ úBøéôqä ïäL ¯ àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî eàø÷ð¦§§¦¨¤©¨¨¤¥©§¦

,"àúeðîéäîc àæø" :LBãwä øäfa,dpen`d ceq -àéäL ©Ÿ©©¨¨¨¦§¥§¨¤¦
:ìëOä ïî äìòîlL äðeîàäbiydl leki lkyd oi` ,oky - ¨¡¨¤§©§¨¦©¥¤
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ציורם". או פשיטותם – דספירות "אורות ערך ד', כרך חב"ד", – הערכים ב"ספר גם ˘ËÈÏ"‡3.למצוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בבי" :
אור"). ותורה מצוה "נר (בספר האמצעי לאדמו"ר היחוד" "שער – וכו' היחוד ש' לדוגמא בדא"ח בכ"מ יותר

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ְ ה ִהיא ַהִהְתַקּשׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ

י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ְ ..ַהִהְתַקּשׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ִהיא  ֶזה  ּבָ ה  ִהּנֵ ּמּוִדים,  ַהּלִ י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוִבׁשְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ם  ּוְמַקּיֵ ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם,  ִלּמּוָדם  ּבְ

רּות. ְ ַהִהְתַקּשׁ

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ְ ּשׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ

ׁשּוָבה,  ּתְ ְוָעׂשּו  ָלֶהם  ר  ּצֵ ִנְתּבַ ֹקַרח לֹא ֵמתּו", ָמקֹום  ֵני  "ּבְ מֹו  ּכְ אֹוָלה",  ׁשְ ים  ַחּיִ ְרדּו  "ַוּיֵ ּבְ ָרָכה  ַהּבְ
ַלֲעׂשֹות  ְויּוְכלּו  ים  ַחּיִ ִיְהיּו  אֹול  ְ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ ְוזֹוִהי  ַחי,  הּוא  ׁשֶ עֹוד  ל  ּכָ ַרק  מֹוֶעֶלת  ׁשּוָבה  ּתְ י  ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ל  ּדֵ ּתַ ִלי ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְלִהׁשְ ה". ָהָאָדם, ָעָליו ַרק ַלֲעׂשֹות ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ִתיב "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ּכְ
יֵני ַהּתֹוָרה,  י ּדִ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ּפִ ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ּבְ
קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ְרָנָסה ּתֵ ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ ֲאׁשֶ

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א 
אידען אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א 

קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.

יום 
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יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . נח

אפילו  מ'באדארף  והוסיף:  לאאמו"ר  הנ"ל  כל  אאזמו"ר  סיפר  שנים  כמה  כעבור 
וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין 
דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן 

א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ

מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
ָצִריְך  ה,  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ֵאין  ַאְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ַלֵהיָכלֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָלַדַעת  ם  ּגַ ָצִריְך  ְוהֹוִסיף:  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

ה'תש"גכט סיוןיום שישי

חומש: קרח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והחשבון . . . האותיות עצמן.

י  ָרִטית, ֵאיְך ּכִ ָחה ּפְ ּגָ יל ֶאת ַעְצמֹו ִלְראֹות ִעְנַין ַהׁשְ י ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְלַהְרּגִ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַעל ּפִ
הּוא  ֶזה  ַאְך  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָרִטית,  ַהּפְ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ְבָרִאים  ְוַהּנִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ׁש  ְמַחּדֵ ֵרְך  ִיְתּבָ טּובֹו  ּבְ

ְבָרִאים ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם. ְמִציאּות ַהּנִ

ה'תש"גל סיון, שר"חשבת

חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק ח. והנה . . . ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת  - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם 
הוא שבת ר"ח, או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו 
הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דָאס 

ווָאס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.
אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט 
אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות ָאבער איז א שמח בחלקו 

דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל, א יורד ונופל.

י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ַהַהְפָטָרה,  ם  ּגַ ְוקֹוִרין  סּוק.  ּפָ סּוק  ּפָ  – ְרּגּום  ּתַ ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ַהֲעָבַרת 
ֶזה. רֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּיֹות ְמֻחּבָ ָרׁשִ ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, אֹו ּפָ ּבָ ַהַהְפָטרֹות ִאם הּוא ׁשַ

ּלֹו ָהִראׁשֹוָנה –  ְכַנס ִליִחידּות ׁשֶ ּנִ ׁשֶ רֹון ְמֻפְרָסם, ּכְ ׁשָ ן ּוַבַעל ּכִ ֵקן ְלַאְבֵרְך ִעּלּוי ְמֻצּיָ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ הּוא ַמֲעָלה ּבַ ֶ ֶעֶצם ַמהּוָתם. ַמה ּשׁ ִמּיּות ֵהם ֲהָפִכים ּבְ ִליָאְזָנא: רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ּבִ

רּוָחִנּיּות. רֹון ּבָ הּוא ִחּסָ

ֶזה  ּכָ יַע ֶאָחד  ַיּגִ ְיֵדי 'ֲעבֹוָדה'  ְוַעל  יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ַהּגְ ַעל ַמֲעָלה  ּבַ ֶחְלקֹו הּוא  ּבְ ֵמַח  ַהּשָׂ ִמּיּות –  ַגׁשְ ּבְ
יֹוֵתר, ְוהּוא ִנְהָיה,  דֹול ּבְ רֹון ַהּגָ ֶחְלקֹו הּוא ַהִחּסָ ֵמַח ּבְ רּוָחִנּיּות – ַהּשָׂ יֹוֵתר. ֲאָבל ּבְ ֹבהֹות ּבְ ְדֵרגֹות ַהּגְ ַלּמַ

ָלן, יֹוֵרד ְונֹוֵפל. ַרֲחָמָנא ִלּצְ

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  סיון כ"ד ראשון יום משחרר? הכסף

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ïéøaæbä ïéàå§¥©¦§¨¦
ïéøëBî àlà ;úeøçì ïúBà àéöBäìe íéøçàî ïäéîc çwì ïéàMø©¨¦¦©§¥¤¥£¥¦§¦¨©¥¤¨§¦

.eöø íà úeøçì ïúBà ïéàéöBî íéøçàå ,íéøçàì ïúBà¨©£¥¦©£¥¦¦¦¨©¥¦¨
תנאים במחלוקת שנוי זה ב)דין לח, פסק (גיטין והרמב"ם

עצמם  שהגזברים רבי כדעת פסק הראב"ד אך קמא כתנא
בכסף. העבד את לשחרר יכולים

המחלוקת: וביאור
ממוני  צד א) עניינים: שני יש העבד על האדון בבעלות
נחשב  אינו כעבד – איסור צד ב) ידיו. מעשה על בעלות –

ישראל. בבת ומותר ישראל נעשה שחרורו ועם כישראל
איסור, לענין בעלות ולא ממונית בעלות זוהי בהקדש אך
לשחררו  יכול הגזבר אין הקדש בבעלות הנמצא עבד ולכן
מתיר  הגט ששטר (כשם האיסור על פועל שטר כי בשטר,

בעלים. ההקדש אין זה ולענין לאחר), להנשא האשה את
הרמב"ם, לדעת בכסף: לשחרור בנוגע היא והמחלוקת
יכול  ההקדש אין ולכן האיסור, על פועל בכסף שחרור גם
בקנין  גם הזוכה פרטי לאדם למוכרו רק אלא בעצמו לפעול

שחרור  הראב"ד לדעת אך לשחררו, יוכל והלה שבו, האיסור
זוכה  העבד וכאשר הממוני הצד לגבי רק פועל בכסף עבד
הממון  שלענין ומאחר שבו, האיסור ממילא נפקע בעצמו

בכסף. לשחררו יכול הוא הרי כבעלים, ההקדש נחשב
נוספת: במחלוקת לשיטתם הולכים והראב"ד והרמב"ם

הרמב"ם ג)לדעת פ"ה, עבדים בקנין (הל' רק משתחרר העבד
קנין  כגון אחר בקנין ולא בתורה המפורשים כסף או שטר
לדעת  אך קנין), לשם המקנה ידי על חפץ (הגבהת סודר

מועיל.(שם)הראב"ד סודר קנין
לגבי  מועיל כסף שקנין כשם הראב"ד, לדעת ונימוקיהם:
על  גם ממילא פועל זה הרי נפקע הוא וכאשר הממוני הצד
ממונות, בדיני המועיל אחר קנין כל יועיל כך האיסור, צד
על  גם במישרין לפעול צריך הקנין הרמב"ם לדעת אך
בתורה  מצאנו זה ואת ממילא), איסור פקיעת (ואין האיסור
מדרכי  זאת ללמוד ואין קנינים, בשאר ולא כסף בקנין
והיתר. באיסור פועלים שאינם ממונות דיני בשאר הקנינים
(ehÎai ,ck dyn ixn`)

ה'תשע"ג  סיון כ"ה שני יום עין  מראית משום זרעים כלאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰òøæ Ba áøòúpL òøæ¤©¤¦§¨¥¤©
úà òøæì øeñà äæ éøä ...äòaøàå íéøOòî ãçà eéä íà ,øçà©¥¦¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨£¥¤¨¦§Ÿ©¤

éñBé Bà ïéhçä úà èòîiL ãò ,áøòîäíàå .íéøBòOä ìò ó ©§Ÿ̈©¤§©¥¤©¦¦¦©©§¦§¦
.ä÷Bì Z òøæ̈©¤

אחד  חלק הוא מהם שאחד זרעים מיני שני של תערובת
לזרעה  אסור - יותר) (או התערובת של וארבעה מעשרים
מעשרים  פחות הוא זה חלק ואם זרעים, כלאי משום
כתב  הדבר ובטעם לזרעה. מותר - מהתערובת וארבעה
לזרוע  כשרוצה אלא אסרה לא "התורה טוב': יום ה'תוספות
שחכמים  אלא התורה, אסרתו לא רוצה כשאינו אבל כלאים,

מכ"ד)". (א' לדבר שיעור ונתנו העין מראית מפני אסרו
המין  כאשר לכתחילה, איסור מבטלין שאין אף ולכן,
אינו  כי למעטו, מותר וארבעה מעשרים אחד הוא המועט
משום  שאסרו מדרבנן איסור וזהו הכלאים בזריעת רוצה
מאחד  בפחות שהתירו הם שאסרו וחכמים – העין מראית

וארבעה עשרים מ"א)חלקי פ"ב כלאים יו"ט .(תוס'
הירושלמי בשם משנה' ה'כסף גם כתב ריש וכן (כלאים

עליהם,פ"ב) שריבה האיסורים כל יוחנן, רבי אמר כן "לא :
תורה, איסור לבטל מרבה את תמן אסור? מזיד מותר שוגג
כיון  והיינו, העין". מראית מפני לבטל מרבה את הכא ברם
ולבטלו. עליו להרבות מותר מדרבנן רק הוא כאן שהאיסור

איגר הגר"ע הקשה זה כלאים ולפי רע"א כתב שם)(תוס' מדוע
לוקה, המעורבים הזרעים שני את זרע שאם כאן הרמב"ם

מדרבנן? רק הוא האיסור והרי
היטב' 'באר יט)ובספר יט, תירץ:(ויקרא

האיסור  טעם אך התורה, מן הוא זרעים כלאי איסור אמנם
ב) פד, (שבת רש"י וכפירוש העין. מראית משום הוא
משום  אלא מזה זה הזרעים יניקת משום אינו כלאים שאיסור
שהמין  כדי - להרבות מותר ולכן, ערבוב. כאן שיש שנראה

מעיקרו. בטל האיסור יסוד וכך לעין נראה יהא לא השני
הרמב"ם  דברי יסוד על וישפה' 'שהם בספר כתב וכן

המשניות ריש בפירוש בו פ"ג)(כלאים אזהרה אינה "כלאים :
זה  אין מכ"ד פחות בו "יש אם שלכן עין" למראית אלא

כלל". איסור שם אין כאילו אלא איסור, מבטל

ה'תשע"ג  סיון כ"ו שלישי יום שלו  שאינו דבר אוסר אדם אין

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰øác Lc÷î íãà ïéà¥¨¨§©¥¨¨
Z Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb Ckñîä ,Cëéôì .BlL BðéàL¤¥¤§¦¨©§©¥©§©©¥§¨¤£¥

.äàeázä äLc÷úð àìå Bðôb Lc÷¦¥©§§Ÿ¦§©§¨©§¨
שמעון ור' יוסי כר' פוסק מ"ה)הרמב"ם פ"ז שאין (כלאים

תבואת  על גפנו המסכך ולכן שלו, שאינו דבר אוסר אדם
חברו. תבואת נאסרה לא - חברו

התוספות אין)וכתבו ד"ה ב מג, התלוי (יבמות באיסור שרק
זרה לעבודה חברו בהמת השוחט כגון רמב"ם במחשבה, (ראה

ה"א) פ"ח ע"ז האיסור הל' אם אבל חברו, של את אוסר אינו ,
חלב  הנותן (כגון במעשה אלא ורצון במחשבה תלוי אינו
שלו. שאינו במה גם אוסר אדם חברו), של בשרי בתבשיל
כי  שלו שאינה תבואה אוסר אדם אין כלאים, לענין ואף
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ה'תשע"ג  סיון כ"ד ראשון יום משחרר? הכסף

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ïéøaæbä ïéàå§¥©¦§¨¦
ïéøëBî àlà ;úeøçì ïúBà àéöBäìe íéøçàî ïäéîc çwì ïéàMø©¨¦¦©§¥¤¥£¥¦§¦¨©¥¤¨§¦

.eöø íà úeøçì ïúBà ïéàéöBî íéøçàå ,íéøçàì ïúBà¨©£¥¦©£¥¦¦¦¨©¥¦¨
תנאים במחלוקת שנוי זה ב)דין לח, פסק (גיטין והרמב"ם

עצמם  שהגזברים רבי כדעת פסק הראב"ד אך קמא כתנא
בכסף. העבד את לשחרר יכולים

המחלוקת: וביאור
ממוני  צד א) עניינים: שני יש העבד על האדון בבעלות
נחשב  אינו כעבד – איסור צד ב) ידיו. מעשה על בעלות –

ישראל. בבת ומותר ישראל נעשה שחרורו ועם כישראל
איסור, לענין בעלות ולא ממונית בעלות זוהי בהקדש אך
לשחררו  יכול הגזבר אין הקדש בבעלות הנמצא עבד ולכן
מתיר  הגט ששטר (כשם האיסור על פועל שטר כי בשטר,

בעלים. ההקדש אין זה ולענין לאחר), להנשא האשה את
הרמב"ם, לדעת בכסף: לשחרור בנוגע היא והמחלוקת
יכול  ההקדש אין ולכן האיסור, על פועל בכסף שחרור גם
בקנין  גם הזוכה פרטי לאדם למוכרו רק אלא בעצמו לפעול

שחרור  הראב"ד לדעת אך לשחררו, יוכל והלה שבו, האיסור
זוכה  העבד וכאשר הממוני הצד לגבי רק פועל בכסף עבד
הממון  שלענין ומאחר שבו, האיסור ממילא נפקע בעצמו

בכסף. לשחררו יכול הוא הרי כבעלים, ההקדש נחשב
נוספת: במחלוקת לשיטתם הולכים והראב"ד והרמב"ם

הרמב"ם ג)לדעת פ"ה, עבדים בקנין (הל' רק משתחרר העבד
קנין  כגון אחר בקנין ולא בתורה המפורשים כסף או שטר
לדעת  אך קנין), לשם המקנה ידי על חפץ (הגבהת סודר

מועיל.(שם)הראב"ד סודר קנין
לגבי  מועיל כסף שקנין כשם הראב"ד, לדעת ונימוקיהם:
על  גם ממילא פועל זה הרי נפקע הוא וכאשר הממוני הצד
ממונות, בדיני המועיל אחר קנין כל יועיל כך האיסור, צד
על  גם במישרין לפעול צריך הקנין הרמב"ם לדעת אך
בתורה  מצאנו זה ואת ממילא), איסור פקיעת (ואין האיסור
מדרכי  זאת ללמוד ואין קנינים, בשאר ולא כסף בקנין
והיתר. באיסור פועלים שאינם ממונות דיני בשאר הקנינים
(ehÎai ,ck dyn ixn`)

ה'תשע"ג  סיון כ"ה שני יום עין  מראית משום זרעים כלאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰òøæ Ba áøòúpL òøæ¤©¤¦§¨¥¤©
úà òøæì øeñà äæ éøä ...äòaøàå íéøOòî ãçà eéä íà ,øçà©¥¦¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨£¥¤¨¦§Ÿ©¤

éñBé Bà ïéhçä úà èòîiL ãò ,áøòîäíàå .íéøBòOä ìò ó ©§Ÿ̈©¤§©¥¤©¦¦¦©©§¦§¦
.ä÷Bì Z òøæ̈©¤

אחד  חלק הוא מהם שאחד זרעים מיני שני של תערובת
לזרעה  אסור - יותר) (או התערובת של וארבעה מעשרים
מעשרים  פחות הוא זה חלק ואם זרעים, כלאי משום
כתב  הדבר ובטעם לזרעה. מותר - מהתערובת וארבעה
לזרוע  כשרוצה אלא אסרה לא "התורה טוב': יום ה'תוספות
שחכמים  אלא התורה, אסרתו לא רוצה כשאינו אבל כלאים,

מכ"ד)". (א' לדבר שיעור ונתנו העין מראית מפני אסרו
המין  כאשר לכתחילה, איסור מבטלין שאין אף ולכן,
אינו  כי למעטו, מותר וארבעה מעשרים אחד הוא המועט
משום  שאסרו מדרבנן איסור וזהו הכלאים בזריעת רוצה
מאחד  בפחות שהתירו הם שאסרו וחכמים – העין מראית

וארבעה עשרים מ"א)חלקי פ"ב כלאים יו"ט .(תוס'
הירושלמי בשם משנה' ה'כסף גם כתב ריש וכן (כלאים

עליהם,פ"ב) שריבה האיסורים כל יוחנן, רבי אמר כן "לא :
תורה, איסור לבטל מרבה את תמן אסור? מזיד מותר שוגג
כיון  והיינו, העין". מראית מפני לבטל מרבה את הכא ברם
ולבטלו. עליו להרבות מותר מדרבנן רק הוא כאן שהאיסור

איגר הגר"ע הקשה זה כלאים ולפי רע"א כתב שם)(תוס' מדוע
לוקה, המעורבים הזרעים שני את זרע שאם כאן הרמב"ם

מדרבנן? רק הוא האיסור והרי
היטב' 'באר יט)ובספר יט, תירץ:(ויקרא

האיסור  טעם אך התורה, מן הוא זרעים כלאי איסור אמנם
ב) פד, (שבת רש"י וכפירוש העין. מראית משום הוא
משום  אלא מזה זה הזרעים יניקת משום אינו כלאים שאיסור
שהמין  כדי - להרבות מותר ולכן, ערבוב. כאן שיש שנראה

מעיקרו. בטל האיסור יסוד וכך לעין נראה יהא לא השני
הרמב"ם  דברי יסוד על וישפה' 'שהם בספר כתב וכן

המשניות ריש בפירוש בו פ"ג)(כלאים אזהרה אינה "כלאים :
זה  אין מכ"ד פחות בו "יש אם שלכן עין" למראית אלא

כלל". איסור שם אין כאילו אלא איסור, מבטל

ה'תשע"ג  סיון כ"ו שלישי יום שלו  שאינו דבר אוסר אדם אין

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰øác Lc÷î íãà ïéà¥¨¨§©¥¨¨
Z Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb Ckñîä ,Cëéôì .BlL BðéàL¤¥¤§¦¨©§©¥©§©©¥§¨¤£¥

.äàeázä äLc÷úð àìå Bðôb Lc÷¦¥©§§Ÿ¦§©§¨©§¨
שמעון ור' יוסי כר' פוסק מ"ה)הרמב"ם פ"ז שאין (כלאים

תבואת  על גפנו המסכך ולכן שלו, שאינו דבר אוסר אדם
חברו. תבואת נאסרה לא - חברו

התוספות אין)וכתבו ד"ה ב מג, התלוי (יבמות באיסור שרק
זרה לעבודה חברו בהמת השוחט כגון רמב"ם במחשבה, (ראה

ה"א) פ"ח ע"ז האיסור הל' אם אבל חברו, של את אוסר אינו ,
חלב  הנותן (כגון במעשה אלא ורצון במחשבה תלוי אינו
שלו. שאינו במה גם אוסר אדם חברו), של בשרי בתבשיל
כי  שלו שאינה תבואה אוסר אדם אין כלאים, לענין ואף
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ששנינו כמו במחשבה, נקבע מ"ו)האיסור פ"ה שירק (כלאים
בקיומו. רוצה בעליו אם רק בכלאים נאסר בכרם הגדל

הר"ש לדעת שם)אך במחשבה (כלאים התלוי בדבר גם
שמצינו כמו שלו, שאינו דבר לאסור א)יכול נו, לענין (ב"ק

שהעושה  מלאכה) בה נעשית אם (הנפסלת חטאת פרת
אם  רק הוא שהפסול אף פסלה, חבירו בפרת מלאכה
לא  חבירו תבואת על גפנו והמסכך לרצונו. נעשית המלאכה
של  ולא - כרמך תזרע "לא היא הכתוב גזירת כי אסרה
שאינו  בדבר כי חבירו, של אסר לא זרה ובעבודה אחר".

עליו. זרה' עבודה 'תקרובת שם אין שלו
איגר הגר"ע ס"ב)ומבאר רנ"ג סי' א"ח לש"ע את (בהגהותיו

הראשונים: מחלוקת
של  באיסור חבירו של אוסר אדם שאין סובר הר"ש גם
גם  לו שנדרש מעשה כל התוספות שלדעת אלא מחשבה,
הר"ש  לדעת אבל שלו, אינו אם אוסר אינו רצון או מחשבה
שלו  שאינו אוסר אינו במחשבה, הוא האיסור עיקר אם רק
זרה  עבודה כאן אין מחשבתו שללא זרה בעבודה (כמו
שעיקרו  באיסור אבל מועלת), מחשבתו אין חברו ובשל
(כמו  חברו בשל גם אוסר רצונו, גם ונדרש המעשה הוא
רצון). גם שנדרש רק הפוסלת היא שהמלאכה חטאת בפרת
התערובת, מעשה הוא האיסור עיקר בכלאים: גם וכך
חברו. של את לאסור יכול היה הכתוב גזירת אלמלא ולכן

ה'תשע"ג  סיון כ"ז רביעי יום שנפרצה  הכרם מחיצת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äöøôpL íøkä úvçî§¦©©¤¤¤¦§§¨
.'øãb' Bì íéøîBà Z äöøôðå døãb .'øãb' Bì íéøîBà Z§¦§Ÿ§¨¨§¦§§¨§¦§Ÿ

.Lc÷ äæ éøä Z døãâ àìå äpnî Làéúð¦§¨¥¦¤¨§Ÿ§¨¨£¥¤¦¥
אמות, ארבע ביניהם ואין לכרם הסמוך תבואה שדה

ביני  לעשות שלא צריך כדי טפחים עשרה גבוהה מחיצה הם
הכרם  בעל חייב במחיצה, פרצה נוצרה ואם כלאים. יהיו
ארבע  שהרחקת כיון כי הפרצה, את לתקן השדה) בעל (ולא
לעבודת  נצרכות שהן משום נקבעה לשדה הכרם בין אמות
ואם  כלאים לאיסור האחראי הוא הכרם בעל לכן הכרם,

כ'מזיק' הוא הרי הכלאים את מונע בבא אינו ק,(תוספות, קמא

אומר) ד"ה .ב
" כאשר הרי y`iizpורק - גדרה ולא הכרם) (בעל ממנה

שלא  אף הגדר, בבניית מתעסק היה אם אבל קידש", זה
בין  חציצה מבלי וגדלה הוסיפה והתבואה לגמור, הספיק

"לא נאמר בתורה כי מותרת, היא הרי - והכרם rxfzהשדה
אשר המלאה תקדש פן כלאים שרק rxfzכרמך ומכאן ,"

נאסרים  הזורע, של ולרצונו לדעתו היא הזריעה כאשר
הכלאים  גידול את למנוע משתדל הוא כאשר אך הגידולים,

נאסרים אינם לרצונו, זה נתייאש)ואין ד"ה שם .(תוס'
שם)ובגמרא את (ב"ק גדר לא הכרם בעל שאם אמרו

מן  אחד הזרע הוציא כך "ובתוך שנפרצה המחיצה
שם)המאתיים" קידש(רש"י זה "הרי -ezeixg`a aiige היינו ,"

(מדין  לבעליה התבואה דמי את לשלם חייב הכרם בעל
נאסרה  הכרם את מלגדור הימנעותו ידי על כי 'גרמי'),

התבואה.
את  הרמב"ם השמיט מדוע המשנה': ה'מרכבת והקשה

באחריותו'? 'וחייב הסיום
ותירץ:

היא תנאים מ"ד)מחלוקת פ"ז לאסור (כלאים יכול אדם אם
והגמרא שלו שאינו שם)דבר חייב (ב"ק הכרם שבעל האומרת

אך  שלו, שאינו דבר לאסור שיכול כדעה סוברת לשלם
פסק ה"ח)הרמב"ם פ"ה שלו,(לעיל שאינו דבר אוסר אדם שאין

כרמו, את 'קידש' - מלגדור נמנע הכרם בעל כאשר ולכן
'חייב  לומר שייך ולא חברו, של התבואה את לא אך
'קידש' שלו היא התבואה שדה גם כאשר ורק באחריותו'.

התבואה. את גם

ה'תשע"ג  סיון כ"ח חמישי יום קודם? מה - ופאה שכחה לקט

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰ìLåúBðzî L §¨©¨
.äàtäå äçëMäå è÷lä :äàeáza©§¨©¤¤§©¦§¨§©¥¨

המצוות  את הרמב"ם מונה להלן) מקומות (ובכמה כאן
המצות  במנין אבל ופאה, שכחה לקט, זה: בסדר שבתבואה

אלו) להלכות שבכותרת במצות וכן ואילך, קכ מ"ע הוא (סהמ"צ הסדר
ההלכות בפנים וגם ושכחה. לקט הפרק)פאה, מבאר (בתחילת

פאה זה: בסדר המצות את אֿג)הרמב"ם לקט(הלכה ד), (הלכה

ז)ושכחה במקרא(הלכה ט)כסדרן יט, קדושים כב. כג, :(אמור
תכלה לא ארצכם קציר את בקוצרך z`t"ובקוצרכם שדך

hwle יותר מאוחרת בפרשה ורק וגו'", תלקט לא קצירך
השכחה.(תצא) דין נאמר

המצות  ובמנין שבמקרא הסדר בין ההבדל את לבאר ויש
כאן: הרמב"ם שנקט לסדר

האדם  לפעולת בהתאם המצוות את הרמב"ם מנה כאן
להיות  ושכיח אפשר הקצירה בתחלת "שכן הרגילות כפי

אינו וקמה עומר שכחת אבל [לקט], שישכח נושר רגיל
השדה" בסוף שמקומה פאה תני והדר הקצירה, בתחלת

מ"ו) פ"ד פאה תוי"ט ופאה.(עיקר שכחה לקט, הוא: הסדר ולכן .
פאה  הוודאות: רמת לפי אלו מצוות מונה הפסוק ואילו
לפעמים  הבא חיוב – לקט קצירה; בכל ודאי חיוב היא –

להלן כמובא תנאים, בכמה זאת וגם נשרו, אם (פ"ד (רק

אם ואילך) אבל שתים, או אחת שבלת הנופל שיהיה "והוא :
וכדומה). " השדה... לבעל שלשתן הרי כאחד שלש נפלו
לקט  פאה, - המצות במנין הרמב"ם שנקט הסדר גם וזה

ושכחה.
(45 'rd 262 'nr f"i zegiy ihewl t"r)
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ה'תשע"ג  סיון כ"ט שישי יום צדקה  מעות ספק

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰íéòøæ§¨¦
äæ éøä Z øö÷pL íB÷îa eéä íà ...íéìîpä éøBça íéàöîpä©¦§¨¦§¥©§¨¦¦¨§¨¤¦§©£¥¤

.è÷ì Z è÷lä ÷ôqL ...eäeøøb è÷lä ïî ànL ,íéiðò ìL¤£¦¦¤¨¦©¤¤§¨¤§¥©¤¤¤¤
'עני  שנאמר לעניים אותם לתת יש לקט ספק שהם זרעים

ה'מרדכי' וכתב במתנותיו. הצדיקהו – הצדיקו' סי'ורש (ב"ב

תניא) ד"ה כגון תרנט עניים, מתנות לשאר ללמוד יש שמכאן
לתת  שיש הן, צדקה של אם יודע ואינו מעות בידו שיש מי

לצדקה. אותן
בגמרא א)והנה, קלד, שנתגייר (חולין גר מדין זה על הקשו

ממתנות  ופטורה שנתגייר קודם נשחטה פרתו האם וספק
או  התחייבה) ולא גוי של היתה השחיטה בשעת (כי כהונה
כי  לכהן לתת פטור ומספק וחייבת, הגירות לאחר שנשחטה
מחמירים  בלקט ומדוע הראיה', עליו מחבירו 'המוציא
(שהרי  קיימא פטור בחזקת – 'פרה ותירצו: בספק?
חיוב  בחזקת – קמה גוי), של היתה בוודאי מלכתחילה

קיימא'.
אין  כאשר – ביניים במצב הדין מה האחרונים ונחלקו

פטור. חזקת אין וגם חיוב חזקת
הספיקות' ט)ה'קונטרס הגמרא (א, תירוץ שעיקר נוקט

מצד  ורק קיימא', פטור בחזקת 'פרה – הראשון בחלק הוא

לאחד  חזקה שאין במקום אך מקילים, הפטור חזקת
לקט  בספק שהרי כך לומר ובהכרח להחמיר. יש מהצדדים
הם  אלו זרעים האם יודעים איננו שכן חיוב חזקת כאן אין
היה  מה בוודאות יודעים כאשר היינו (ו'חזקה' לקט של
צריך  ולכן שינוי), בו חל אם הוא והספק מלכתחילה המצב

קיימא' חיוב בחזקת 'קמה הגמרא בכוונת daלפרש oi`y
xeht zwfg יש מהצדדים לאחד חזקה שאין ובמקום

להחמיר.
המהרי"ט קלט)אך חיוב (א, חזקת יש כאשר שרק נוקט

לקט  היה שבוודאי היינו כאן חיוב' ו'חזקת להחמיר, צריך
אך  לא, או הלקט הם אלו זרעים האם הוא והספק בקמה
זה  ולפי להחמיר. אין לקט היה אם כלל ידוע שאין במקום
כאשר  אמורים צדקה בספק דלעיל המרדכי דברי שגם מבאר
מעות  הן האם הוא והספק צדקה מעות לו שהיו לאדם ידוע
– לצדקה התחייב אם כלל ידוע אין אם אך לא, או אלו

מספק. להחמיר אין
ערוך' ב'שלחן ה)אך רנט, סי' המרדכי:(יו"ד דברי הובאו

חייב  – צדקה של הם אם מסופק והוא מעות בידו שיש 'מי
כאשר  אף מספק חייב להלכה כן ואם לצדקה', אותם ליתן

דלעיל. הראשונה כדעה חיוב, חזקת אין

ה'תשע"ג  סיון ל' קודש שבת המעשרות  מן פטור מתי ההפקר מן הזוכה

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úà øé÷ônä©©§¦¤
èøôa áiç Z Bøöáe Bîöòì Ba äëæå ø÷aa íékLäå ,Bîøk©§§¦§¦©Ÿ¤§¨¨§©§§¨©¨§¤¤
,Ba àøB÷ éðà 'Eîøë'å 'EãO' éøäL ;äàôáe äçëLáe úBììBòáe§¥§¦§¨§¥¨¤£¥¨§§©§§£¦¥
äãOa ø÷ôää ïî äëæ íà ìáà .BlL àeä éøäå BlL äéäL éðtî¦§¥¤¨¨¤©£¥¤£¨¦¨¨¦©¤§¥§¨¤
Z Ck ïéáe Ck ïéáe .ìkä ïî øeèt äæ éøä Z íéøçà ìL¤£¥¦£¥¤¨¦©Ÿ¥¨¥¨

t.úBøOònä ïî øeè ¨¦©©©§
טוב' יום מ"ה)ה'תוספות פ"ה הרמב"ם (פאה דברי את ביאר

אלא  הכרם בקרקע שזכה הכוונה שאין לעצמו", בו "וזכה
הרמב"ם  פטרו "למה בכרם זכה אם כי בפירות, רק
זכה  אם "אבל הרמב"ם דברי המשך זה, ולפי מהמעשרות"?
ממתנות  הן הכול", מן פטור אחרים של בשדה ההפקר מן
אבל  בלבד, בפירות זכה אם רק הוא ממעשרות, והן עניים
במעשרות. והן עניים במתנות הן יתחייב בקרקע גם זכה אם

הר"ש גם כתב מ"ו)וכך פ"א הירושלמי(פאה דברי על
ה"ה) פ"א אשר (קדושין הפקר, שנכסיו יורשים לו ואין שמת בגר

והן  עניים במתנות הן חייב בקרקעותיו וזכה שתפס מי
את  'המפקיר שלפנינו להלכה סתירה זו שאין במעשרות,

את  המפקיר כי המעשרות', מן פטור לעצמו... בו וזכה כרמו
ממעשרות  פטור ולכן בקרקע, ולא בפירות וזכה חזר כרמו
הזוכה  ואילו וכרמך'), 'שדך שנאמר חייב עניים (ובמתנות

חייב. ולכן בקרקע גם החזיק הגר בנכס
השלחן' סקל"א)וה'פאת ה הרמב"ם (סי' שמלשון כתב

שלו" הוא והרי שלו שהיה מפני בו, קורא אני וכרמך "שדך
(ורק  המעשרות מן פטור זאת ובכל בקרקע, נם שזכה משמע
"הרי  אחרים של בשדה זכה ואם כנ"ל) חייב, עניים במתנות
התוספות  כתבו וכך בקרקע. זכה אם גם הכל", מן פטור זה

המפקיר) ד"ה א ו, כרמו (תמורה במפקיר עניים במתנות שהחיוב ,
דלא  היכא אבל השדה, בגוף "שזכה משום הוא בו וזכה

מכולהו". פטור - בפירות רק זכה
בירושלמי, הנאמר את להלכה הרמב"ם הביא לא ולכן
עניים  במתנות חייב הגר של בקרקעותיו שהתופס

הבבלי שיטת נגד היא זו הלכה כי ההלכה ובמעשרות, (וזוהי

יזכה שלפנינו) אם גם אחרים, של בשדה ההפקר מן שהזוכה ,
הכל. מן פטור - בקרקע
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ששנינו כמו במחשבה, נקבע מ"ו)האיסור פ"ה שירק (כלאים
בקיומו. רוצה בעליו אם רק בכלאים נאסר בכרם הגדל

הר"ש לדעת שם)אך במחשבה (כלאים התלוי בדבר גם
שמצינו כמו שלו, שאינו דבר לאסור א)יכול נו, לענין (ב"ק

שהעושה  מלאכה) בה נעשית אם (הנפסלת חטאת פרת
אם  רק הוא שהפסול אף פסלה, חבירו בפרת מלאכה
לא  חבירו תבואת על גפנו והמסכך לרצונו. נעשית המלאכה
של  ולא - כרמך תזרע "לא היא הכתוב גזירת כי אסרה
שאינו  בדבר כי חבירו, של אסר לא זרה ובעבודה אחר".

עליו. זרה' עבודה 'תקרובת שם אין שלו
איגר הגר"ע ס"ב)ומבאר רנ"ג סי' א"ח לש"ע את (בהגהותיו

הראשונים: מחלוקת
של  באיסור חבירו של אוסר אדם שאין סובר הר"ש גם
גם  לו שנדרש מעשה כל התוספות שלדעת אלא מחשבה,
הר"ש  לדעת אבל שלו, אינו אם אוסר אינו רצון או מחשבה
שלו  שאינו אוסר אינו במחשבה, הוא האיסור עיקר אם רק
זרה  עבודה כאן אין מחשבתו שללא זרה בעבודה (כמו
שעיקרו  באיסור אבל מועלת), מחשבתו אין חברו ובשל
(כמו  חברו בשל גם אוסר רצונו, גם ונדרש המעשה הוא
רצון). גם שנדרש רק הפוסלת היא שהמלאכה חטאת בפרת
התערובת, מעשה הוא האיסור עיקר בכלאים: גם וכך
חברו. של את לאסור יכול היה הכתוב גזירת אלמלא ולכן

ה'תשע"ג  סיון כ"ז רביעי יום שנפרצה  הכרם מחיצת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äöøôpL íøkä úvçî§¦©©¤¤¤¦§§¨
.'øãb' Bì íéøîBà Z äöøôðå døãb .'øãb' Bì íéøîBà Z§¦§Ÿ§¨¨§¦§§¨§¦§Ÿ

.Lc÷ äæ éøä Z døãâ àìå äpnî Làéúð¦§¨¥¦¤¨§Ÿ§¨¨£¥¤¦¥
אמות, ארבע ביניהם ואין לכרם הסמוך תבואה שדה

ביני  לעשות שלא צריך כדי טפחים עשרה גבוהה מחיצה הם
הכרם  בעל חייב במחיצה, פרצה נוצרה ואם כלאים. יהיו
ארבע  שהרחקת כיון כי הפרצה, את לתקן השדה) בעל (ולא
לעבודת  נצרכות שהן משום נקבעה לשדה הכרם בין אמות
ואם  כלאים לאיסור האחראי הוא הכרם בעל לכן הכרם,

כ'מזיק' הוא הרי הכלאים את מונע בבא אינו ק,(תוספות, קמא

אומר) ד"ה .ב
" כאשר הרי y`iizpורק - גדרה ולא הכרם) (בעל ממנה

שלא  אף הגדר, בבניית מתעסק היה אם אבל קידש", זה
בין  חציצה מבלי וגדלה הוסיפה והתבואה לגמור, הספיק

"לא נאמר בתורה כי מותרת, היא הרי - והכרם rxfzהשדה
אשר המלאה תקדש פן כלאים שרק rxfzכרמך ומכאן ,"

נאסרים  הזורע, של ולרצונו לדעתו היא הזריעה כאשר
הכלאים  גידול את למנוע משתדל הוא כאשר אך הגידולים,

נאסרים אינם לרצונו, זה נתייאש)ואין ד"ה שם .(תוס'
שם)ובגמרא את (ב"ק גדר לא הכרם בעל שאם אמרו

מן  אחד הזרע הוציא כך "ובתוך שנפרצה המחיצה
שם)המאתיים" קידש(רש"י זה "הרי -ezeixg`a aiige היינו ,"

(מדין  לבעליה התבואה דמי את לשלם חייב הכרם בעל
נאסרה  הכרם את מלגדור הימנעותו ידי על כי 'גרמי'),

התבואה.
את  הרמב"ם השמיט מדוע המשנה': ה'מרכבת והקשה

באחריותו'? 'וחייב הסיום
ותירץ:

היא תנאים מ"ד)מחלוקת פ"ז לאסור (כלאים יכול אדם אם
והגמרא שלו שאינו שם)דבר חייב (ב"ק הכרם שבעל האומרת

אך  שלו, שאינו דבר לאסור שיכול כדעה סוברת לשלם
פסק ה"ח)הרמב"ם פ"ה שלו,(לעיל שאינו דבר אוסר אדם שאין

כרמו, את 'קידש' - מלגדור נמנע הכרם בעל כאשר ולכן
'חייב  לומר שייך ולא חברו, של התבואה את לא אך
'קידש' שלו היא התבואה שדה גם כאשר ורק באחריותו'.

התבואה. את גם

ה'תשע"ג  סיון כ"ח חמישי יום קודם? מה - ופאה שכחה לקט

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰ìLåúBðzî L §¨©¨
.äàtäå äçëMäå è÷lä :äàeáza©§¨©¤¤§©¦§¨§©¥¨

המצוות  את הרמב"ם מונה להלן) מקומות (ובכמה כאן
המצות  במנין אבל ופאה, שכחה לקט, זה: בסדר שבתבואה

אלו) להלכות שבכותרת במצות וכן ואילך, קכ מ"ע הוא (סהמ"צ הסדר
ההלכות בפנים וגם ושכחה. לקט הפרק)פאה, מבאר (בתחילת

פאה זה: בסדר המצות את אֿג)הרמב"ם לקט(הלכה ד), (הלכה

ז)ושכחה במקרא(הלכה ט)כסדרן יט, קדושים כב. כג, :(אמור
תכלה לא ארצכם קציר את בקוצרך z`t"ובקוצרכם שדך

hwle יותר מאוחרת בפרשה ורק וגו'", תלקט לא קצירך
השכחה.(תצא) דין נאמר

המצות  ובמנין שבמקרא הסדר בין ההבדל את לבאר ויש
כאן: הרמב"ם שנקט לסדר

האדם  לפעולת בהתאם המצוות את הרמב"ם מנה כאן
להיות  ושכיח אפשר הקצירה בתחלת "שכן הרגילות כפי

אינו וקמה עומר שכחת אבל [לקט], שישכח נושר רגיל
השדה" בסוף שמקומה פאה תני והדר הקצירה, בתחלת

מ"ו) פ"ד פאה תוי"ט ופאה.(עיקר שכחה לקט, הוא: הסדר ולכן .
פאה  הוודאות: רמת לפי אלו מצוות מונה הפסוק ואילו
לפעמים  הבא חיוב – לקט קצירה; בכל ודאי חיוב היא –

להלן כמובא תנאים, בכמה זאת וגם נשרו, אם (פ"ד (רק

אם ואילך) אבל שתים, או אחת שבלת הנופל שיהיה "והוא :
וכדומה). " השדה... לבעל שלשתן הרי כאחד שלש נפלו
לקט  פאה, - המצות במנין הרמב"ם שנקט הסדר גם וזה

ושכחה.
(45 'rd 262 'nr f"i zegiy ihewl t"r)
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ה'תשע"ג  סיון כ"ט שישי יום צדקה  מעות ספק

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰íéòøæ§¨¦
äæ éøä Z øö÷pL íB÷îa eéä íà ...íéìîpä éøBça íéàöîpä©¦§¨¦§¥©§¨¦¦¨§¨¤¦§©£¥¤

.è÷ì Z è÷lä ÷ôqL ...eäeøøb è÷lä ïî ànL ,íéiðò ìL¤£¦¦¤¨¦©¤¤§¨¤§¥©¤¤¤¤
'עני  שנאמר לעניים אותם לתת יש לקט ספק שהם זרעים

ה'מרדכי' וכתב במתנותיו. הצדיקהו – הצדיקו' סי'ורש (ב"ב

תניא) ד"ה כגון תרנט עניים, מתנות לשאר ללמוד יש שמכאן
לתת  שיש הן, צדקה של אם יודע ואינו מעות בידו שיש מי

לצדקה. אותן
בגמרא א)והנה, קלד, שנתגייר (חולין גר מדין זה על הקשו

ממתנות  ופטורה שנתגייר קודם נשחטה פרתו האם וספק
או  התחייבה) ולא גוי של היתה השחיטה בשעת (כי כהונה
כי  לכהן לתת פטור ומספק וחייבת, הגירות לאחר שנשחטה
מחמירים  בלקט ומדוע הראיה', עליו מחבירו 'המוציא
(שהרי  קיימא פטור בחזקת – 'פרה ותירצו: בספק?
חיוב  בחזקת – קמה גוי), של היתה בוודאי מלכתחילה

קיימא'.
אין  כאשר – ביניים במצב הדין מה האחרונים ונחלקו

פטור. חזקת אין וגם חיוב חזקת
הספיקות' ט)ה'קונטרס הגמרא (א, תירוץ שעיקר נוקט

מצד  ורק קיימא', פטור בחזקת 'פרה – הראשון בחלק הוא

לאחד  חזקה שאין במקום אך מקילים, הפטור חזקת
לקט  בספק שהרי כך לומר ובהכרח להחמיר. יש מהצדדים
הם  אלו זרעים האם יודעים איננו שכן חיוב חזקת כאן אין
היה  מה בוודאות יודעים כאשר היינו (ו'חזקה' לקט של
צריך  ולכן שינוי), בו חל אם הוא והספק מלכתחילה המצב

קיימא' חיוב בחזקת 'קמה הגמרא בכוונת daלפרש oi`y
xeht zwfg יש מהצדדים לאחד חזקה שאין ובמקום

להחמיר.
המהרי"ט קלט)אך חיוב (א, חזקת יש כאשר שרק נוקט

לקט  היה שבוודאי היינו כאן חיוב' ו'חזקת להחמיר, צריך
אך  לא, או הלקט הם אלו זרעים האם הוא והספק בקמה
זה  ולפי להחמיר. אין לקט היה אם כלל ידוע שאין במקום
כאשר  אמורים צדקה בספק דלעיל המרדכי דברי שגם מבאר
מעות  הן האם הוא והספק צדקה מעות לו שהיו לאדם ידוע
– לצדקה התחייב אם כלל ידוע אין אם אך לא, או אלו

מספק. להחמיר אין
ערוך' ב'שלחן ה)אך רנט, סי' המרדכי:(יו"ד דברי הובאו

חייב  – צדקה של הם אם מסופק והוא מעות בידו שיש 'מי
כאשר  אף מספק חייב להלכה כן ואם לצדקה', אותם ליתן

דלעיל. הראשונה כדעה חיוב, חזקת אין

ה'תשע"ג  סיון ל' קודש שבת המעשרות  מן פטור מתי ההפקר מן הזוכה

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úà øé÷ônä©©§¦¤
èøôa áiç Z Bøöáe Bîöòì Ba äëæå ø÷aa íékLäå ,Bîøk©§§¦§¦©Ÿ¤§¨¨§©§§¨©¨§¤¤
,Ba àøB÷ éðà 'Eîøë'å 'EãO' éøäL ;äàôáe äçëLáe úBììBòáe§¥§¦§¨§¥¨¤£¥¨§§©§§£¦¥
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t.úBøOònä ïî øeè ¨¦©©©§
טוב' יום מ"ה)ה'תוספות פ"ה הרמב"ם (פאה דברי את ביאר

אלא  הכרם בקרקע שזכה הכוונה שאין לעצמו", בו "וזכה
הרמב"ם  פטרו "למה בכרם זכה אם כי בפירות, רק
זכה  אם "אבל הרמב"ם דברי המשך זה, ולפי מהמעשרות"?
ממתנות  הן הכול", מן פטור אחרים של בשדה ההפקר מן
אבל  בלבד, בפירות זכה אם רק הוא ממעשרות, והן עניים
במעשרות. והן עניים במתנות הן יתחייב בקרקע גם זכה אם

הר"ש גם כתב מ"ו)וכך פ"א הירושלמי(פאה דברי על
ה"ה) פ"א אשר (קדושין הפקר, שנכסיו יורשים לו ואין שמת בגר

והן  עניים במתנות הן חייב בקרקעותיו וזכה שתפס מי
את  'המפקיר שלפנינו להלכה סתירה זו שאין במעשרות,

את  המפקיר כי המעשרות', מן פטור לעצמו... בו וזכה כרמו
ממעשרות  פטור ולכן בקרקע, ולא בפירות וזכה חזר כרמו
הזוכה  ואילו וכרמך'), 'שדך שנאמר חייב עניים (ובמתנות

חייב. ולכן בקרקע גם החזיק הגר בנכס
השלחן' סקל"א)וה'פאת ה הרמב"ם (סי' שמלשון כתב

שלו" הוא והרי שלו שהיה מפני בו, קורא אני וכרמך "שדך
(ורק  המעשרות מן פטור זאת ובכל בקרקע, נם שזכה משמע
"הרי  אחרים של בשדה זכה ואם כנ"ל) חייב, עניים במתנות
התוספות  כתבו וכך בקרקע. זכה אם גם הכל", מן פטור זה

המפקיר) ד"ה א ו, כרמו (תמורה במפקיר עניים במתנות שהחיוב ,
דלא  היכא אבל השדה, בגוף "שזכה משום הוא בו וזכה

מכולהו". פטור - בפירות רק זכה
בירושלמי, הנאמר את להלכה הרמב"ם הביא לא ולכן
עניים  במתנות חייב הגר של בקרקעותיו שהתופס

הבבלי שיטת נגד היא זו הלכה כי ההלכה ובמעשרות, (וזוהי

יזכה שלפנינו) אם גם אחרים, של בשדה ההפקר מן שהזוכה ,
הכל. מן פטור - בקרקע
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ה ּפרק ¤¤
הּוא,‡. לפּדֹותּה עליו מצוה - אחּזתֹו ׂשדה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻהּמקּדיׁש

השדה]ׁשהאדֹון ּכֹופין [בעל אין רצה, לא ואם קֹודם; ְִִֵֵֶָָָָֹ
- נֹוהגת יֹובל ׁשּמצות ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּכהנים, ּתצא יגאלּנה, ולא יֹובל יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאם
לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי הּיֹובלֹות, ׁשּבטלּו ּבזמן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאבל
ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם להּפדֹות סֹופּה ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא

ראשונית]ּתחּלה מחיר ּכׁשאר [בהצעת ּבׁשויּה נפּדית והיא , ְְְְְְִִִִֵָָָָ
אֹותּה, וגֹואל עליו ׁשּמֹוסיף מי נמצא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָההקּדׁשֹות.
ּׁשאמר. מה ויּתן ,'הּגיעת' לֹו: אֹומרין לאו, ואם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָיגאל;
החמׁש ׁשּיהיה ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ּבפחֹות ּפֹותח ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואינֹו

ּפרּוטה. ְִֶָׁשּמֹוסיף
ללוֹות,·. אֹו מּׂשדֹותיו, אחרֹות ׂשדֹות למּכר האדֹון ְְְֲִִִֵָָָָָָֹרצה

ּבזמן  ּבין ּבידֹו, הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
נֹוהג  הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג, קֹודם ׁשהּיֹובל והּוא ; ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ּכן  ּׁשאין מה - ּגֹואל חציּה, לגאל רצה אם וכן אדם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלכל
להדיֹוט מּבהקּדׁש.[לחבירו]ּבמֹוכר ּבהדיֹוט חמר וזה ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ

ׁשאר ‚. אֹו ׁשּלֹו, טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע. ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּטלטלין
מֹוסיף  - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו, אֹו הּמקּדיׁש, אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
לבדק  והּדמים ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
מּבּתי  ׁשהיה ּבין חֹומה, ערי ּבבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּבית.

פרוזה]החצרים בעיר לעֹולם.[בית נגאל זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַָָ
וקם „. חֹומה, עיר ּבית היה אם - ההקּדׁש מּיד אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט  - חדׁש עׂשר ׁשנים הּגֹואל לפודה ּביד [משתייך ְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
ּביד לצמיתות] והּוא הּיֹובל והּגיע החצרים, ּבית היה ואם ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּבּיֹובל. לבעליו חֹוזר - ְִֵֵֵַַָָהּגֹואל
על ‰. אף - הּבית לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמקּדיׁש

עׂשה על ׁשעבר לקרבן]ּפי להקדישה לו מה [שהיה , ֲִֵֶַַַָ
ּתמימה; ּכׁשהיא ונפּדית עליה, קדּׁשה וחלה עׂשּוי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻּׁשעׂשה
הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ּבדמיה, הּכהן אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומערי
לּמזּבח, להקריבּה מנת על אּלא ּפֹודה אֹותּה הּפֹודה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
יֹוצא  אינֹו לּמזּבח, הראּוי ּדבר ׁשּכל - ראּויה ּׁשהיא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמה

לעֹולם. מזּבח ְְִִֵֵַָמידי
.Â הּבית לבדק ּתמימים להקּדיׁש ׁשאסּור ׁשּנאמר:ּומּנין ? ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

מּפי  אתֹו"; ּתעׂשה נדבה - וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"וׁשֹור
מראין  הּדברים וכן הּבית. לבדק נדבה למדּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמּועה
מּום  ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, קדּׁשת אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאינּה
לבדק  נדבה עֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ונאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּמזּבח.

ולאו  הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבית,
ּכעׂשה.הּב הּוא הרי עׂשה, מּכלל א ְֲֲֲִֵֵֵַַַָ

.Ê סתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש
ּגּבי  על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
אֹותן  ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים - ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמזּבח
אֹותן  ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו והּנקבֹות ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָעֹולֹות;

הּבית  לבדק יּפלּו - והּדמים הקּדׁשֹות ׁשלמים; ׁשּסתם , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ועל הּבית. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָלבדק
- קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ּכל לה', קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּכל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:
.Á ּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש

לצרכי  יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָועֹופֹות
זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; ויקריבּו הּמין, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָאֹותֹו

עֹולֹות  .ויקרבּו ְְְִ
.Ë הּבהמה ּודמי עצמן, אּלּו ּדמי יקרבּו מה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומּפני

הּבית  לבדק יּפלּו הּקדֹוׁשה הּתמימה ׁשהּבהמה לפי ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּפדיֹון לּה יׁש מּום ּבּה נפל אם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלּמזּבח,
ּפדיֹון, להן אין ׁשּנפסלּו, והעֹופֹות והּׁשמן והּיין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהּסלת
הּכהן  והערי הּׁשם, לפני הּבהמה את "והעמיד ְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּפדיֹון; לֹו יׁש והערכה, העמדה ּבכלל ׁשּיׁשנֹו ּכל - ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותּה"

ּפדיֹון. לֹו אין והערכה, העמדה ּבכלל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָוׁשאינֹו
.È והי סתם, נכסיו לאּמנין הקּדיׁש ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן תה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

הקטורת] ברקיחת ויּקחּו[העוסקים ׁשּיחזרּו עד ְְְְְִִֶַַָָּבׂשכרן,
לאּמנין  ּתּנתן זֹו הרי - ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻאֹותּה,
יׁש אם עֹוׂשין וכן הּקטרת. ּבמֹותר ׁשעֹוׂשין ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבׂשכרן,

הּקטרת. מּסממני אחד ּבנכסיו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשם
.‡È מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ונפּדית  נערכת זֹו הרי - ּכל ונפסלה "ואם נאמר: זה ועל ; ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
והעמיד  - לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹו'; הּבהמה" ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת
.·È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין - ּבחּיים ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל
ּבהן [לשם-]ּבין ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין הּבית ּבדק קדׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה ּתמימה אֹו הבית]מּום, לבדק [-שהקדישה ְְִִֵָָָָ
ׁשּנאמר: ּבּדין, העמדה צריכה זֹו הרי - ׁשּנתּבאר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
קדם  הּבהמה מתה אם ,לפיכ הּבהמה"; את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"והעמיד
ּתּקבר. אּלא ׁשּמתה, אחר אֹותּה ּפֹודין אין ותּפדה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתער
זֹו הרי הּבית, לבדק נבלה אֹו ׁשחּוטה הקּדיׁש אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאבל

מּטלטלין  ּכׁשאר .ּתּפדה ְְְִִִִֶַָָ
.‚È- מפרּכסת היא ועדין ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ּבּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשחט 

ונערכת  ּדבריה, לכל ּכחּיה היא ּבכלל הרי היא והרי ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד ,"והערי ְְֱֱִִֶֶֶַָ"והעמיד

.„Èּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי לדמיה, ּתמימה ּבהמה .הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עצמּה היא לּמזּבח', הקּדׁש זֹו ּבהמה 'ּדמי האֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
רגלּה 'ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתקרב.
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קדּׁשה  ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח' הקּדׁש זֹו ּפרה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשל
תּפדה. ולא ּתקרב ּולפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻּבכּלּה

.ÂË,אֹותּה ׁשּיקריב למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין עֹוׂשין? ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻוכיצד
אבר  אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין, אבר ודמיה היה ואם . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה ּבֹו, ּתלּויה כהקדיש ׁשהּנׁשמה [ונחשב ְְְְְֶַָָָָָָָֻֻ
.כולה]

.ÊË,לּקרב ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין - לדמיו מאבריה אבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוהקּדיׁש
אֹותֹו ּדמי אּלא נתקּדׁש לא - ּבֹו ּתלּויה הּנׁשמה ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּובין

ּבלבד  אֹואבר זֹו', ּפרה רגל 'ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבּה. ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - לּמזּבח' הקּדׁש לּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ'ּדמי

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור 'לב אֹו זה', עבד 'ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
חּיב  אינֹו - לּמזּבח' הקּדׁש 'ראׁשי ׁשאמר: א ֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלּמזּבח',

ראׁשֹו ּבדמי מחציתו]אּלא יׁשוה [וממילא ּכּמה ורֹואין ; ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
אבר בו]אֹותֹו תלויה הנשמה ויביא [כשאין נמּכר, היה אּלּו ְְִִִֵֶָָָָ

קרּבן. ְְָָָָּבדמיו
.ÁÈ מזּבח ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבקדׁשי ּבּמה אבל . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

'ּכבדֹו אֹו זה' חמֹור ראׁש 'ּדמי האֹומר: - הּבית ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבדק
הֹואיל  - הקּדׁש' 'ּכבדֹו אֹו זה' עבד ראׁש 'ּדמי אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹהקּדׁש',
ּכּלֹו; ּבדמי חּיב זה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה אבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהּוא

הּוא. ּדמים קדּׁשת הּבית, ּבדק הקּדׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּכל
.ËÈ ואם קרּבן; ּבערּכֹו מביא לּמזּבח', עלי 'ערּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

נּדֹון  אם - ספק הּדבר הרי ׁשלם, לער מּׁשגת ידֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ּבהּׂשג  נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו ה ֹואיל יד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָּבהּׂשג

נדר  ולּמזּבח הֹואיל לּמזּבח יד, אחּזתֹו ׂשדה הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻ
ויׁש לּמזּבח; עֹולֹות ּבהם יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּפֹודין  אֹו ּבּה, הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם - ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּדבר
אּלּו ּבכל ודנין הקּדיׁש. ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאֹותּה

להחמיר. ּבהן, ְְְִֵֶַַָוכּיֹוצא

ו ּפרק ¤¤
'חרם ‡. אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש זה 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

אמר  אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים'; 'חרם אֹו הּבית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק
'הקּד נכסיו 'חרם ּכל אֹו הּבית', לבדק 'חרם אֹו ׁש', ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

'חרם' אמר אם אבל הּבית. לבדק יּפלּו אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּׁשמים'
ׁשּנאמר: לּכהנים, חרמים ׁשּסתם - לּכהנים אּלּו הרי ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹסתם,

יהיה". ל - ּביׂשראל חרם ְְְְִִֵֵֶֶָָ"ּכל
ּומּׁשפחֹותיו ·. ּומעבדיו ּומּבקרֹו, מּצאנֹו אדם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים

ולא  ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענּיים,
מּׁשאר  לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ׂשדֹותיו, ּכל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹּכל

ּובהמה";הּמּטלטלין  מאדם לֹו, אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים אפּלּו הּכל, את החרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין לּכהנים, ׁשהחרים ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻמחרמין;

מה ‚. ּכל לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָוכל
לֹו ּכלי ּׁשּיׁש לֹומר צרי ואין ׁשּבראׁשֹו, ּתפּלין ואפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

חרם. אֹו הקּדׁש הּכל - ּובגדיו ְְֵֵֶֶַָָָֹֻאּמנּותֹו
.„- ׁשמים ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ּכהנים חרמי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה

ויצאּו הּבית, לבדק הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ונפּדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש,
לעֹולם, ּפדיֹון להן אין - ּכהנים וחרמי לחּלין. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻהּנכסים

ּכּתרּומה  לּכהנים נּתנין אֹומר:אּלא הּוא ּכהנים חרם ועל ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
יּגאל" ולא יּמכר יּגאל "לא ולא לאחר, יּמכר לא - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֹֹ

ְִַָלּבעלים.
נּתנין ‰. אּלּו הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָואחד

מׁשמר  ׁשּבאֹותֹו ּכל לּכהן - ּכהנים חרמי ׁשהחרים. ּבׁשעה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ּדבריהם, לכל הקּדׁש הן הרי - הּבעלים ּבבית ׁשהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזמן
- לּכהן נתנן לה'"; הּוא קדׁשים קדׁש חרם, "ּכל ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּביׂשראל, חרם "ּכל ׁשּנאמר: ּדבריהן, לכל ּכחּלין הם ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהרי

יהיה". ְְִֶל
.Â,הּיֹובל אחר ּבּה ׁשּזכה חרם ׂשדה לֹו ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכהן

הּכהנים  לאחיו ויצאה מחרמת, זֹו הרי - ,והחרימּה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לֹו, חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד - אחּזתֹו" ּתהיה "לּכהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּנאמר:
מחרמת. ּתהיה - החרימּה ׁשאם ליׂשראל, אחּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻּכׂשדה

.Ê היה אפּלּו - לֹוקח והקּדיׁשּה חרמֹו, ׂשדה הּכהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
ׂשדה  זֹו הרי - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

ּבּיֹובל  ׁשּמכרּה לּכהן וחֹוזרת אֹומקנה, קרקע אבל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהרי  אֹותן, מחרימין אינן - ּולוּיים ּכהנים ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּטלטלין

ּבׂשדיהן: אֹומר להם",הּוא הּוא עֹולם אחּזת "ּכי ְֲִִֵֵֶֶַָָֻ
אׁשר  "מּכל ׁשּנאמר: ּכחרמין, לקרקעֹות הקׁשּו ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻּומּטלטלין

אחּזתֹו". ּומּׂשדה ְֲִֵָֻלֹו
.Áמזּבח קדׁשי -]הּמקּדיׁש להקריבה שעליו קרבן [בהמת ְְְִִֵֵַַַָ

הּבהמה  ותער עליהן, חל ההקּדׁש הרי - הּבית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדק
למה  ּתקרב והּבהמה הּבית, לבדק ּדמיה ויּפלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָותּפדה,
לּמזּבח, הּבית ּבדק קדׁשי הּמקּדיׁש אבל ּבּתחּלה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּׁשהיתה
- לּכהנים החרימּה אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' זֹו 'הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹואמר:
קדׁשי  על חל החרם ולא מזּבח הקּדׁש ואין ּכלּום, עׂשה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
.Ëּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה 'ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר:

לּמזּבח, הקּדיׁשֹו ּבהנאה; מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבתֹו
לּמזּבח  הקּדׁש זה הקּדׁשהרי זה 'הרי אמר: אם אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עד]מעכׁשו ימות לא ּוׁשחטֹו[אם יֹום', ׁשלׁשים לאחר ְְְְִֵַַַָָֹ
הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה; אסּור זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹּבתֹו

מקּדׁש. אינֹו לּמזּבח, הּׁשלׁשים ְְְְִִֵֵַַַָֹֻּבתֹו
.È ּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין הּבית, לבדק עֹולה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

שוויה]ּבלבד  להעריך נדרשים הגזברים הקרבתה .[שלפני ְִַ
עבר  אם ,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּדברי

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָָָּוׁשחטּה
.‡È ּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים

ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ׁשהּוא הּבית חרמי קדׁשים היּו ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לבדק  ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן ּבאחריּותן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב

ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו, אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית;
.·Èנדבה באחריותה]היּו חייב ּכיצד [שלא והחרימן, ְְְִֵֶַָָָָ

זֹו, ּבבהמה לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותן? ְְִִִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ׁשעּור  אֹותֹו הּנֹותן וכל ּבּה', חּיב ׁשאינֹו עֹולה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָלהעלֹותּה

אחר] ׁשהיתה.[אפילו ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה יקריב ,ְְְְְִֵֶַָָָָָ
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ה ּפרק ¤¤
הּוא,‡. לפּדֹותּה עליו מצוה - אחּזתֹו ׂשדה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻהּמקּדיׁש

השדה]ׁשהאדֹון ּכֹופין [בעל אין רצה, לא ואם קֹודם; ְִִֵֵֶָָָָֹ
- נֹוהגת יֹובל ׁשּמצות ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּכהנים, ּתצא יגאלּנה, ולא יֹובל יּגיע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאם
לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי הּיֹובלֹות, ׁשּבטלּו ּבזמן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאבל
ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם להּפדֹות סֹופּה ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא

ראשונית]ּתחּלה מחיר ּכׁשאר [בהצעת ּבׁשויּה נפּדית והיא , ְְְְְְִִִִֵָָָָ
אֹותּה, וגֹואל עליו ׁשּמֹוסיף מי נמצא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָההקּדׁשֹות.
ּׁשאמר. מה ויּתן ,'הּגיעת' לֹו: אֹומרין לאו, ואם ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָיגאל;
החמׁש ׁשּיהיה ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ּבפחֹות ּפֹותח ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואינֹו

ּפרּוטה. ְִֶָׁשּמֹוסיף
ללוֹות,·. אֹו מּׂשדֹותיו, אחרֹות ׂשדֹות למּכר האדֹון ְְְֲִִִֵָָָָָָֹרצה

ּבזמן  ּבין ּבידֹו, הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
נֹוהג  הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג, קֹודם ׁשהּיֹובל והּוא ; ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ּכן  ּׁשאין מה - ּגֹואל חציּה, לגאל רצה אם וכן אדם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלכל
להדיֹוט מּבהקּדׁש.[לחבירו]ּבמֹוכר ּבהדיֹוט חמר וזה ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ

ׁשאר ‚. אֹו ׁשּלֹו, טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע. ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּטלטלין
מֹוסיף  - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו, אֹו הּמקּדיׁש, אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
לבדק  והּדמים ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
מּבּתי  ׁשהיה ּבין חֹומה, ערי ּבבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּבית.

פרוזה]החצרים בעיר לעֹולם.[בית נגאל זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַָָ
וקם „. חֹומה, עיר ּבית היה אם - ההקּדׁש מּיד אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט  - חדׁש עׂשר ׁשנים הּגֹואל לפודה ּביד [משתייך ְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
ּביד לצמיתות] והּוא הּיֹובל והּגיע החצרים, ּבית היה ואם ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּבּיֹובל. לבעליו חֹוזר - ְִֵֵֵַַָָהּגֹואל
על ‰. אף - הּבית לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמקּדיׁש

עׂשה על ׁשעבר לקרבן]ּפי להקדישה לו מה [שהיה , ֲִֵֶַַַָ
ּתמימה; ּכׁשהיא ונפּדית עליה, קדּׁשה וחלה עׂשּוי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻּׁשעׂשה
הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ּבדמיה, הּכהן אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומערי
לּמזּבח, להקריבּה מנת על אּלא ּפֹודה אֹותּה הּפֹודה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
יֹוצא  אינֹו לּמזּבח, הראּוי ּדבר ׁשּכל - ראּויה ּׁשהיא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמה

לעֹולם. מזּבח ְְִִֵֵַָמידי
.Â הּבית לבדק ּתמימים להקּדיׁש ׁשאסּור ׁשּנאמר:ּומּנין ? ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

מּפי  אתֹו"; ּתעׂשה נדבה - וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"וׁשֹור
מראין  הּדברים וכן הּבית. לבדק נדבה למדּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמּועה
מּום  ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, קדּׁשת אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאינּה
לבדק  נדבה עֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ונאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּמזּבח.

ולאו  הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה אּתה ואין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבית,
ּכעׂשה.הּב הּוא הרי עׂשה, מּכלל א ְֲֲֲִֵֵֵַַַָ

.Ê סתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש
ּגּבי  על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
אֹותן  ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים - ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמזּבח
אֹותן  ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו והּנקבֹות ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָעֹולֹות;

הּבית  לבדק יּפלּו - והּדמים הקּדׁשֹות ׁשלמים; ׁשּסתם , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ועל הּבית. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָלבדק
- קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ּכל לה', קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמּנה

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּכל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:
.Á ּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש

לצרכי  יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָועֹופֹות
זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; ויקריבּו הּמין, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָאֹותֹו

עֹולֹות  .ויקרבּו ְְְִ
.Ë הּבהמה ּודמי עצמן, אּלּו ּדמי יקרבּו מה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּומּפני

הּבית  לבדק יּפלּו הּקדֹוׁשה הּתמימה ׁשהּבהמה לפי ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּפדיֹון לּה יׁש מּום ּבּה נפל אם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלּמזּבח,
ּפדיֹון, להן אין ׁשּנפסלּו, והעֹופֹות והּׁשמן והּיין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהּסלת
הּכהן  והערי הּׁשם, לפני הּבהמה את "והעמיד ְְְְֱֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
ּפדיֹון; לֹו יׁש והערכה, העמדה ּבכלל ׁשּיׁשנֹו ּכל - ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותּה"

ּפדיֹון. לֹו אין והערכה, העמדה ּבכלל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָוׁשאינֹו
.È והי סתם, נכסיו לאּמנין הקּדיׁש ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן תה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

הקטורת] ברקיחת ויּקחּו[העוסקים ׁשּיחזרּו עד ְְְְְִִֶַַָָּבׂשכרן,
לאּמנין  ּתּנתן זֹו הרי - ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻאֹותּה,
יׁש אם עֹוׂשין וכן הּקטרת. ּבמֹותר ׁשעֹוׂשין ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבׂשכרן,

הּקטרת. מּסממני אחד ּבנכסיו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשם
.‡È מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

ונפּדית  נערכת זֹו הרי - ּכל ונפסלה "ואם נאמר: זה ועל ; ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
והעמיד  - לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹו'; הּבהמה" ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת
.·È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין - ּבחּיים ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל
ּבהן [לשם-]ּבין ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין הּבית ּבדק קדׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה ּתמימה אֹו הבית]מּום, לבדק [-שהקדישה ְְִִֵָָָָ
ׁשּנאמר: ּבּדין, העמדה צריכה זֹו הרי - ׁשּנתּבאר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
קדם  הּבהמה מתה אם ,לפיכ הּבהמה"; את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"והעמיד
ּתּקבר. אּלא ׁשּמתה, אחר אֹותּה ּפֹודין אין ותּפדה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתער
זֹו הרי הּבית, לבדק נבלה אֹו ׁשחּוטה הקּדיׁש אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאבל

מּטלטלין  ּכׁשאר .ּתּפדה ְְְִִִִֶַָָ
.‚È- מפרּכסת היא ועדין ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ּבּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשחט 

ונערכת  ּדבריה, לכל ּכחּיה היא ּבכלל הרי היא והרי ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד ,"והערי ְְֱֱִִֶֶֶַָ"והעמיד

.„Èּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי לדמיה, ּתמימה ּבהמה .הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עצמּה היא לּמזּבח', הקּדׁש זֹו ּבהמה 'ּדמי האֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
רגלּה 'ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתקרב.
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קדּׁשה  ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח' הקּדׁש זֹו ּפרה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשל
תּפדה. ולא ּתקרב ּולפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻּבכּלּה

.ÂË,אֹותּה ׁשּיקריב למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין עֹוׂשין? ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻוכיצד
אבר  אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין, אבר ודמיה היה ואם . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה ּבֹו, ּתלּויה כהקדיש ׁשהּנׁשמה [ונחשב ְְְְְֶַָָָָָָָֻֻ
.כולה]

.ÊË,לּקרב ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין - לדמיו מאבריה אבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוהקּדיׁש
אֹותֹו ּדמי אּלא נתקּדׁש לא - ּבֹו ּתלּויה הּנׁשמה ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּובין

ּבלבד  אֹואבר זֹו', ּפרה רגל 'ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבּה. ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - לּמזּבח' הקּדׁש לּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ'ּדמי

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור 'לב אֹו זה', עבד 'ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
חּיב  אינֹו - לּמזּבח' הקּדׁש 'ראׁשי ׁשאמר: א ֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלּמזּבח',

ראׁשֹו ּבדמי מחציתו]אּלא יׁשוה [וממילא ּכּמה ורֹואין ; ְְְִִִֵֶֶַָָֹ
אבר בו]אֹותֹו תלויה הנשמה ויביא [כשאין נמּכר, היה אּלּו ְְִִִֵֶָָָָ

קרּבן. ְְָָָָּבדמיו
.ÁÈ מזּבח ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבקדׁשי ּבּמה אבל . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

'ּכבדֹו אֹו זה' חמֹור ראׁש 'ּדמי האֹומר: - הּבית ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹּבדק
הֹואיל  - הקּדׁש' 'ּכבדֹו אֹו זה' עבד ראׁש 'ּדמי אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹהקּדׁש',
ּכּלֹו; ּבדמי חּיב זה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה אבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהּוא

הּוא. ּדמים קדּׁשת הּבית, ּבדק הקּדׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּכל
.ËÈ ואם קרּבן; ּבערּכֹו מביא לּמזּבח', עלי 'ערּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

נּדֹון  אם - ספק הּדבר הרי ׁשלם, לער מּׁשגת ידֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ּבהּׂשג  נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו ה ֹואיל יד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָּבהּׂשג

נדר  ולּמזּבח הֹואיל לּמזּבח יד, אחּזתֹו ׂשדה הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻ
ויׁש לּמזּבח; עֹולֹות ּבהם יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּפֹודין  אֹו ּבּה, הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם - ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּדבר
אּלּו ּבכל ודנין הקּדיׁש. ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאֹותּה

להחמיר. ּבהן, ְְְִֵֶַַָוכּיֹוצא

ו ּפרק ¤¤
'חרם ‡. אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש זה 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

אמר  אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים'; 'חרם אֹו הּבית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק
'הקּד נכסיו 'חרם ּכל אֹו הּבית', לבדק 'חרם אֹו ׁש', ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

'חרם' אמר אם אבל הּבית. לבדק יּפלּו אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּׁשמים'
ׁשּנאמר: לּכהנים, חרמים ׁשּסתם - לּכהנים אּלּו הרי ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹסתם,

יהיה". ל - ּביׂשראל חרם ְְְְִִֵֵֶֶָָ"ּכל
ּומּׁשפחֹותיו ·. ּומעבדיו ּומּבקרֹו, מּצאנֹו אדם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים

ולא  ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענּיים,
מּׁשאר  לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ׂשדֹותיו, ּכל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹּכל

ּובהמה";הּמּטלטלין  מאדם לֹו, אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים אפּלּו הּכל, את החרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין לּכהנים, ׁשהחרים ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻמחרמין;

מה ‚. ּכל לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָוכל
לֹו ּכלי ּׁשּיׁש לֹומר צרי ואין ׁשּבראׁשֹו, ּתפּלין ואפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

חרם. אֹו הקּדׁש הּכל - ּובגדיו ְְֵֵֶֶַָָָֹֻאּמנּותֹו
.„- ׁשמים ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ּכהנים חרמי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה

ויצאּו הּבית, לבדק הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ונפּדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש,
לעֹולם, ּפדיֹון להן אין - ּכהנים וחרמי לחּלין. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻהּנכסים

ּכּתרּומה  לּכהנים נּתנין אֹומר:אּלא הּוא ּכהנים חרם ועל ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
יּגאל" ולא יּמכר יּגאל "לא ולא לאחר, יּמכר לא - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹֹֹ

ְִַָלּבעלים.
נּתנין ‰. אּלּו הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָואחד

מׁשמר  ׁשּבאֹותֹו ּכל לּכהן - ּכהנים חרמי ׁשהחרים. ּבׁשעה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ּדבריהם, לכל הקּדׁש הן הרי - הּבעלים ּבבית ׁשהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזמן
- לּכהן נתנן לה'"; הּוא קדׁשים קדׁש חרם, "ּכל ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּביׂשראל, חרם "ּכל ׁשּנאמר: ּדבריהן, לכל ּכחּלין הם ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהרי

יהיה". ְְִֶל
.Â,הּיֹובל אחר ּבּה ׁשּזכה חרם ׂשדה לֹו ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכהן

הּכהנים  לאחיו ויצאה מחרמת, זֹו הרי - ,והחרימּה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ
לֹו, חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד - אחּזתֹו" ּתהיה "לּכהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּנאמר:
מחרמת. ּתהיה - החרימּה ׁשאם ליׂשראל, אחּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻּכׂשדה

.Ê היה אפּלּו - לֹוקח והקּדיׁשּה חרמֹו, ׂשדה הּכהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
ׂשדה  זֹו הרי - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

ּבּיֹובל  ׁשּמכרּה לּכהן וחֹוזרת אֹומקנה, קרקע אבל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהרי  אֹותן, מחרימין אינן - ּולוּיים ּכהנים ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּטלטלין

ּבׂשדיהן: אֹומר להם",הּוא הּוא עֹולם אחּזת "ּכי ְֲִִֵֵֶֶַָָֻ
אׁשר  "מּכל ׁשּנאמר: ּכחרמין, לקרקעֹות הקׁשּו ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻּומּטלטלין

אחּזתֹו". ּומּׂשדה ְֲִֵָֻלֹו
.Áמזּבח קדׁשי -]הּמקּדיׁש להקריבה שעליו קרבן [בהמת ְְְִִֵֵַַַָ

הּבהמה  ותער עליהן, חל ההקּדׁש הרי - הּבית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדק
למה  ּתקרב והּבהמה הּבית, לבדק ּדמיה ויּפלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָותּפדה,
לּמזּבח, הּבית ּבדק קדׁשי הּמקּדיׁש אבל ּבּתחּלה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּׁשהיתה
- לּכהנים החרימּה אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' זֹו 'הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹואמר:
קדׁשי  על חל החרם ולא מזּבח הקּדׁש ואין ּכלּום, עׂשה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
.Ëּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה 'ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר:

לּמזּבח, הקּדיׁשֹו ּבהנאה; מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבתֹו
לּמזּבח  הקּדׁש זה הקּדׁשהרי זה 'הרי אמר: אם אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עד]מעכׁשו ימות לא ּוׁשחטֹו[אם יֹום', ׁשלׁשים לאחר ְְְְִֵַַַָָֹ
הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה; אסּור זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹּבתֹו

מקּדׁש. אינֹו לּמזּבח, הּׁשלׁשים ְְְְִִֵֵַַַָֹֻּבתֹו
.È ּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין הּבית, לבדק עֹולה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

שוויה]ּבלבד  להעריך נדרשים הגזברים הקרבתה .[שלפני ְִַ
עבר  אם ,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּדברי

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָָָּוׁשחטּה
.‡È ּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים

ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ׁשהּוא הּבית חרמי קדׁשים היּו ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לבדק  ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן ּבאחריּותן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב

ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו, אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית;
.·Èנדבה באחריותה]היּו חייב ּכיצד [שלא והחרימן, ְְְִֵֶַָָָָ

זֹו, ּבבהמה לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותן? ְְִִִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ׁשעּור  אֹותֹו הּנֹותן וכל ּבּה', חּיב ׁשאינֹו עֹולה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָלהעלֹותּה

אחר] ׁשהיתה.[אפילו ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה יקריב ,ְְְְְִֵֶַָָָָָ
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.‚È ׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
מחרם  זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין צריּתמים ואין ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים, הּכהן החרימֹו אם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלֹומר,
.„È לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותֹו? ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַָָָוכיצד

הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי זה, [=האפשרות]ּבבכֹור ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָ
הּנֹותן  ּכל לרעֹו'. אֹו לקרֹובֹו ׁשּירצה, ּכהן לכל לּתנֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבידֹו
ויּפלּו ׁשּירצה; ּכהן לכל ויּתנּנּו הּבכֹור יּקח ׁשעּור, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹאֹותֹו

הּבית. לבדק ְִִֶֶַַַָהּדמים
.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעׂשר את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה ּמחרים

ּבאחריּותֹו חּיב ׁשאינֹו .לפי ְְֲִֵֶַַָָ
.ÊËׁשקלֹו השקל]הּמקּדיׁש מחצית הּבית,[מטבע לבדק ְְְִִִֶֶַַַַ

קדׁש; אינן הּבית, לבדק ּבּכּורים הקּדיׁש קדׁש. זה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי
קדׁש. אּלּו הרי לידֹו, ׁשּבאּו אחר הּכהן הקּדיׁשן אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאבל

.ÊÈּבֹו ׁשּתפין והּכהנים הּוא וׁשפחתֹו, עבּדֹו חצי ;הּמחרים ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָֹֻ
קדׁש ּכּלֹו עבּדֹו, חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֻאבל
אֹו הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו הּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּכמֹו
קדׁש; ּגּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמקּדיׁש

ׁשּיּפדּו. עד ּבהם, להנֹות אסּור ְִִֵֶֶַָָָָָלפיכ
.ÁÈ ּולהֹוציא מאחרים, ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

לחרּות בהקדש]אֹותן כזלזול יתפרש שלא אּלא [כדי ; ֵֶַָָ
אם  לחרּות, אֹותן מֹוציאין ואחרים לאחרים, אֹותן ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָמֹוכרין

ָרצּו.
.ËÈקדׁש ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל עבּדֹו, ידי וכיצד הּמקּדי ׁש . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

והּוא  ּופֹורע; ועֹוׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא
עׂשה  ׁשאם - ויפרע ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיעׂשה

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון ְְִִִֵֶָָָּבפרּוטה,
.Îאּל הקּדיׁש לא - עצמֹו את הּוא הּמקּדיׁש והרי ּדמיו, א ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לא  ׁשהרי ולאכל, לעׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו; ּבדמי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחּיב
ּכעבד  ּגּופֹו .נתקּדׁש ְִֵֶֶַָ

.‡Îׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ּכגֹון אין ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשדה  אֹו העברּיים, וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים
ּדבר  מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין, אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקנתֹו

ׁשּלֹו. ּגּופֹו ֵֶֶׁשאין
.·Îּברׁשּותֹו ׁשאינ ֹו ּדבר מקּדיׁש אדם לֹואין היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הּבעלים  אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפּקדֹון
ּברׁשּות  הּוא הרי ּבֹו, ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹיכֹולין

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְֶָָָָּבעליו
.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

יכֹול  זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם - ּבּה וכפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר,
ׁשהּקרקע  הֹוציאּה: לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה  ּברׁשּות היא הרי .עצמּה, ְְְֲִִֵֶַָָָ
.„Î אין ׁשניהן - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגֹוזל

להקּדיׁש ׁשאינֹויכֹולין לפי וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי זה : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Î ּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת  אחת ּכל ּדמי היּו אם - לֹו והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח

יכֹול  הּמֹוכר ואין ׁשּפסק; ּכמי זה הרי קצּובין, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהן
ּברׁשּותֹו אינּה ׁשהרי זֹו, ּדלעת נמכרה]להקּדיׁש .[שכבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, הּדמים אין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻואם
היא ּברׁשּותֹו לשלם]ׁשעדין כמה הקונה שידע ׁשּזה [עד : ְֲִִִֶֶֶַ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ּדר לקחּה לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלקחּה,
.ÂÎ לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם 'מה אין ּכיצד? . ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה [רשת קדׁש', הּים מן ְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ׂשדה ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּׁשּתֹוציא

.ÊÎ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת מּמ אינּה - מּמּנּו ּולקחּה לפי מקּדׁשת', , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻ

לרׁשּותֹו. ּבאת לא ְְְִִִֶֶָָֹׁשּכׁשהקּדיׁשּה
.ÁÎ עֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן

חּלין  והּמֹותר לעֹוׂשיהן'ואֹוכלת, ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
הא  קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן הֹואיל -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּפרֹות  ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. להּבא ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשעֹוׂשה
.ËÎׁש זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ל,האֹומר מֹוכר אני ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָ

ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' מּמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻלכׁשאּקחּנה
להקּדיׁשּה ּבידֹו עּתה ל,ׁשהרי ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהרי  ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה - קדׁש' ּתהי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלכׁשאפּדּנה
ׁשהרי  קצּוב, לזמן ממׁשּכנת היתה ואפּלּו לפּדֹותּה: ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבידֹו

הּזמן. אחר לפּדֹותּה ְְְִַַַַָָּבידֹו
.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו, ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׂשּכיר

מעל  הּׂשֹוכר, ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות; .ּופקעה ְְְִִֵַַַָָָָ
.‡Ï ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה

חּיב  זה הרי - להקּדיׁשֹו' עלי 'הרי אמר אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
נדר  מּׁשּום לעֹולם, ּכׁשּיבֹוא -להקּדיׁשֹו הקּדיׁש לא ואם ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ

ּדברֹו" יחל ו"לא לׁשּלמֹו" תאחר "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי
הּנדרים. ּכׁשאר יעׂשה", מּפיו, הּיצא "ּככל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּומּׁשּום

.·Ï ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי 'הרי האֹומר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשּתֹוציא  ּפרֹות לענּיים לּתן עלי 'הרי הּים', מן ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצֹודתי

זֹו' ׁשאׂשּתּכר ׂשדה ּכל לּׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי 'הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לעׂשֹות  חּיב זה הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל זֹו', ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשנה
ּבכלל  - ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ּׁשאמר, מה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן

הקּדׁשֹות. ּבכלל לא הּוא, ְְְִִֵֶַָֹנדרים
.‚Ï זה לדבר אׁשר ראיה "וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה - ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ׁשם  ּלי נדרּת "אׁשר ונאמר: ,"ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
נזיר', ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר 'לא האֹומר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
- ּבנזיר נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ּבנזירּות, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹחּיב
וכזה  ּבֹו, ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב ּבנזיר, ׁשּיּדר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהֹואיל

לדּון. ָָראּוי
.„Ïהקּדׁש אינֹו טעּות, ׁשחר הקּדׁש 'ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון מּביתי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיצא
הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב 'ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש;
ּבידי  ׁשּתעלה יין ׁשל 'חבית הקּדׁש; אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
מן  יקר ׁשהּיין ּבין - ׁשמן ׁשל ועלת הקּדׁש', ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָראׁשֹונה
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אינּה - הּיין מן יקר ׁשהּׁשמן ּבין מקֹום, ּבאֹותֹו ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמן
הּׁשנּיה  הרי - ּכזֹו' 'זֹו ואמר: אחרת, ּבּה התּפיס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהקּדׁש.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַָֹהקּדׁש.

ז ּפרק ¤¤
ולא ‡. ּבקרקעֹות, לא אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹההקּדׁשֹות

הקׁשּו ׁשהרי והושוו]ּבעבדים ולא [הוסמכו לקרקעֹות, ְְְְֲֲִֵֶַַָָֹֻ
ממֹוןּבׁשטרֹות ּגּופן הוכחה]ׁשאין רק ׁשּנאמר:[ומהווים , ְֱִֵֶֶֶַָָָ

הּמּטלטלין  ׁשאר ואחד הּכסף, אחד הּכסף". את ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ונתן
סּבין  ואפּלּו ּכסף; .[קליפות]ׁשּׁשוין ֲִִִֶֶֶַָֻ

חמׁש·. מֹוסיף קדׁשיו, הּפֹודה עצמֹו,ּכל הּמקּדיׁש ואחד ; ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש מֹוסיפין - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש,

להן. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
ׁשּנתן ‚. מאחר אּלא מעּכב; החמׁש אין קדׁשיו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּבֹו להנֹות ּומּתר לחּלין, הקּדׁש יצא - הּקרן ּומּדברי את . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ
יפׁשע, ׁשּמא - החמׁש ׁשּיּתן עד להנֹות, לֹו ׁשאסּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹסֹופרים
לאכל, לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני - ּבּׁשּבת אבל יּתן; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
ּתֹובעין  הּגזּברין והרי החמׁש, נתן לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹואף

אֹותֹו.
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם - ונפּדּו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ההקּדׁשֹות  ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף ׁשּפדה עצמֹו, והּמקּדיׁש ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא [מקריב לעצמֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּבתֹוספת הקרבן] ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון, והקּדׁש ׁשּפדאּה. ,ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: חמׁש, עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני, הקּדׁש אבל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש;

ּכס  חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ערּכ"ואם ף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הּמתּפיס. לא הּמקּדיׁש, - ְְִִַַַַָָֹעליו"

ּבקדׁשי ‰. ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ
ׁשהמיר  אֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין הּבית, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבדק

אחרת] בבהמה לקרבן הכשרה בהמה מזּבח [החליף ְְְִֵֵַָּבקדׁשי
הּתמּורה, את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ּפֹודה ּכׁשהּוא -ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - ְְִֵֶַֹלעצמֹו
.Â עליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו, להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

אחר  ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחמׁש
השנייה] הבהמה נאבדה כי ונּתקה[שלישי, מדין , [נעקרה ְְִָ

קרבנו]הּבהמהקרבן] הקריב שכבר לאחר ׁשחּלל [שמצאה ְִֵֵֶַָ
לרעּיה ותפדה]עליה מום בה שיפול עד ּכמֹו[שתרעה ְְִִֶָָָ

חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק היא הרי - ּבמקֹומֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּיתּבאר
אחרת, ּוקדּׁשה אחר ּגּוף היא והרי עֹולה קרּבן והיא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהֹואיל
הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני חמׁש, עליה מֹוסיף אינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאֹו

חמׁש. עליו הֹוסיף ׁשּכבר ְִִֶֶָָָָֹהראׁשֹון
.Ê ּתֹורה ּדנה ׁשּלא - ּתמּורה עֹוׂשין אין הּבית, ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי

מזּבח  ּבקדׁשי אּלא ּבהמת ּבתמּורה, לפניו היּו ּכיצד? . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אֹו זֹו', חליפת 'זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ּובהמת ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻחּלין
זֹו 'הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו' ּתמּורת ְְֲֲִֵַַַָָָֹ'זֹו
ויצאת  קּימין; ּדבריו - זֹו' על מחּללת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחת

הּׁש ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה נּיה.הּבהמה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ

.Á ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד
עבר  ואם ּבׁשוייהן; אּלא לכּתחּלה, אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
ּדינר  מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר  לחּלין, ויצא ּפדּוי זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו

ּבֹו ּדמים,להנֹות חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים ּומּדברי . ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּדמיו. את להׁשלים ְְְִֶַַָָָוחּיב

.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
לחּלין; ויצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו' על מחּללת זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֻֻ'הרי

החמּׁשה  להׁשלים צרי הּבהמה אבל היתה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
להּגזז  לחּלין יצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהראׁשֹונה
מּדברי  אבל ּתֹורה; ּדין ּתחּתיה הּׁשנּיה ותּכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּולהעבד,
ׁשוה, עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים חקירת צרי ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָסֹופרים

ּדמיה. יׁשלים ְִֶַָָאֹו
.È אחר ּבאּו אפּלּו - ּבדמיה ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותּה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹׁשמּו

חֹוזר  אינֹו יפה', היתה הקּדׁש 'ׁשל ואמרּו: מאה הֹואיל ּכן : ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשמּו אם אבל ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחקירת
ׁשהּוא  ּבכל הקּדׁש ׁשהּונה ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה

חֹוזר. -ֵ
.‡È אכסרה ההקּדׁש את ּפֹודין שטחי]אין אּלא [אומדן , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

על  ההקּדׁש יד ּפדה, ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחקירת
'טּלית  הקּדׁש', ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו 'ּפרה ּכיצד? ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעליֹונה.
ההקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש' ׁשל זֹו טּלית ּתחת  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו

יפה הּׁשנּיה היתה אם העליֹונה; הראׁשֹונה [=יקרה]על מן ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ
- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּביֹותר,
אם  אבל חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשלים
ּופרה  הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעׂשר זֹו 'טּלית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר:
ׁשל  היתה אפּלּו - הקּדׁש' ׁשל ּפרה ּתחת סלעים ּבעׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזֹו
חמׁש מֹוסיף זה הרי עׂשרה, וׁשּלֹו חמּׁשה ׁשוה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהקּדׁש
ּפדה. קצּובים ּבדמים ׁשהרי ּומחצה: סלעים ׁשני ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָונֹותן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש טעּונה אינּה ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשנּיה,
.·Èּבמנה מׁש - ההקּדׁש מּיד לשלם הּפֹודה [בשביל ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותן מנה] - ּבמאתים ׁשעמד עד הּדמים לּתן הסּפיק ולא ,ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
הּכסף  ּבנתינת לֹו", וקם הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמאתים,
עד  הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ּבמאתים, מׁשכֹו ׁשּלֹו. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

הדיֹוט ּכח יהיה לא מאתים; נֹותן - ּבמנה [שקונה ׁשעמד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ונתחּיב במשיכה] ּבמׁשיכה קנה והרי הקּדׁש, מּכח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחמּור

ִַָּבּדמים.
.‚È עד למׁשכֹו, הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה

ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף; ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
ּבמאתים  ההקּדׁש ולא וזכה הּדמים, ונתן ּבמנה, ּפדהּו . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק
'לא  ּכאן, אֹומרין ואין נתן: ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו ההדיֹוט ׁשאפּלּו - הקּדׁש' מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיהיה

ׁשּפרע מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו, לחזר המבול..יכֹול דור [מאנשי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
בדיבורו] עומד שאינו ממי יפרע ׁשּיתּבאר הוא ְְִֵֶָּכמֹו

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי ההקּדׁש ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבמקֹומֹו;
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.‚È ׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
מחרם  זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין צריּתמים ואין ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים, הּכהן החרימֹו אם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלֹומר,
.„È לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותֹו? ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַָָָוכיצד

הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי זה, [=האפשרות]ּבבכֹור ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָ
הּנֹותן  ּכל לרעֹו'. אֹו לקרֹובֹו ׁשּירצה, ּכהן לכל לּתנֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבידֹו
ויּפלּו ׁשּירצה; ּכהן לכל ויּתנּנּו הּבכֹור יּקח ׁשעּור, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹאֹותֹו

הּבית. לבדק ְִִֶֶַַַָהּדמים
.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעׂשר את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה ּמחרים

ּבאחריּותֹו חּיב ׁשאינֹו .לפי ְְֲִֵֶַַָָ
.ÊËׁשקלֹו השקל]הּמקּדיׁש מחצית הּבית,[מטבע לבדק ְְְִִִֶֶַַַַ

קדׁש; אינן הּבית, לבדק ּבּכּורים הקּדיׁש קדׁש. זה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהרי
קדׁש. אּלּו הרי לידֹו, ׁשּבאּו אחר הּכהן הקּדיׁשן אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאבל

.ÊÈּבֹו ׁשּתפין והּכהנים הּוא וׁשפחתֹו, עבּדֹו חצי ;הּמחרים ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָֹֻ
קדׁש ּכּלֹו עבּדֹו, חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֻאבל
אֹו הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו הּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּכמֹו
קדׁש; ּגּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמקּדיׁש

ׁשּיּפדּו. עד ּבהם, להנֹות אסּור ְִִֵֶֶַָָָָָלפיכ
.ÁÈ ּולהֹוציא מאחרים, ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

לחרּות בהקדש]אֹותן כזלזול יתפרש שלא אּלא [כדי ; ֵֶַָָ
אם  לחרּות, אֹותן מֹוציאין ואחרים לאחרים, אֹותן ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָמֹוכרין

ָרצּו.
.ËÈקדׁש ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל עבּדֹו, ידי וכיצד הּמקּדי ׁש . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

והּוא  ּופֹורע; ועֹוׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא
עׂשה  ׁשאם - ויפרע ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיעׂשה

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון ְְִִִֵֶָָָּבפרּוטה,
.Îאּל הקּדיׁש לא - עצמֹו את הּוא הּמקּדיׁש והרי ּדמיו, א ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לא  ׁשהרי ולאכל, לעׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו; ּבדמי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחּיב
ּכעבד  ּגּופֹו .נתקּדׁש ְִֵֶֶַָ

.‡Îׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ּכגֹון אין ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשדה  אֹו העברּיים, וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים
ּדבר  מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין, אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקנתֹו

ׁשּלֹו. ּגּופֹו ֵֶֶׁשאין
.·Îּברׁשּותֹו ׁשאינ ֹו ּדבר מקּדיׁש אדם לֹואין היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הּבעלים  אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפּקדֹון
ּברׁשּות  הּוא הרי ּבֹו, ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹיכֹולין

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְֶָָָָּבעליו
.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

יכֹול  זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם - ּבּה וכפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר,
ׁשהּקרקע  הֹוציאּה: לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה  ּברׁשּות היא הרי .עצמּה, ְְְֲִִֵֶַָָָ
.„Î אין ׁשניהן - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגֹוזל

להקּדיׁש ׁשאינֹויכֹולין לפי וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי זה : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Î ּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת  אחת ּכל ּדמי היּו אם - לֹו והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח

יכֹול  הּמֹוכר ואין ׁשּפסק; ּכמי זה הרי קצּובין, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהן
ּברׁשּותֹו אינּה ׁשהרי זֹו, ּדלעת נמכרה]להקּדיׁש .[שכבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, הּדמים אין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻואם
היא ּברׁשּותֹו לשלם]ׁשעדין כמה הקונה שידע ׁשּזה [עד : ְֲִִִֶֶֶַ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ּדר לקחּה לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלקחּה,
.ÂÎ לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם 'מה אין ּכיצד? . ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה [רשת קדׁש', הּים מן ְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ׂשדה ְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּׁשּתֹוציא

.ÊÎ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת מּמ אינּה - מּמּנּו ּולקחּה לפי מקּדׁשת', , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻ

לרׁשּותֹו. ּבאת לא ְְְִִִֶֶָָֹׁשּכׁשהקּדיׁשּה
.ÁÎ עֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן

חּלין  והּמֹותר לעֹוׂשיהן'ואֹוכלת, ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
הא  קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן הֹואיל -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּפרֹות  ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. להּבא ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשעֹוׂשה
.ËÎׁש זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ל,האֹומר מֹוכר אני ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָ

ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' מּמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻלכׁשאּקחּנה
להקּדיׁשּה ּבידֹו עּתה ל,ׁשהרי ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהרי  ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה - קדׁש' ּתהי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלכׁשאפּדּנה
ׁשהרי  קצּוב, לזמן ממׁשּכנת היתה ואפּלּו לפּדֹותּה: ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבידֹו

הּזמן. אחר לפּדֹותּה ְְְִַַַַָָּבידֹו
.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו, ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׂשּכיר

מעל  הּׂשֹוכר, ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות; .ּופקעה ְְְִִֵַַַָָָָ
.‡Ï ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה

חּיב  זה הרי - להקּדיׁשֹו' עלי 'הרי אמר אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
נדר  מּׁשּום לעֹולם, ּכׁשּיבֹוא -להקּדיׁשֹו הקּדיׁש לא ואם ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ

ּדברֹו" יחל ו"לא לׁשּלמֹו" תאחר "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי
הּנדרים. ּכׁשאר יעׂשה", מּפיו, הּיצא "ּככל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּומּׁשּום

.·Ï ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי 'הרי האֹומר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשּתֹוציא  ּפרֹות לענּיים לּתן עלי 'הרי הּים', מן ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמצֹודתי

זֹו' ׁשאׂשּתּכר ׂשדה ּכל לּׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי 'הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לעׂשֹות  חּיב זה הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל זֹו', ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשנה
ּבכלל  - ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ּׁשאמר, מה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן

הקּדׁשֹות. ּבכלל לא הּוא, ְְְִִֵֶַָֹנדרים
.‚Ï זה לדבר אׁשר ראיה "וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה - ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ׁשם  ּלי נדרּת "אׁשר ונאמר: ,"ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
נזיר', ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר 'לא האֹומר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
- ּבנזיר נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ּבנזירּות, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹחּיב
וכזה  ּבֹו, ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב ּבנזיר, ׁשּיּדר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהֹואיל

לדּון. ָָראּוי
.„Ïהקּדׁש אינֹו טעּות, ׁשחר הקּדׁש 'ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון מּביתי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיצא
הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב 'ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש;
ּבידי  ׁשּתעלה יין ׁשל 'חבית הקּדׁש; אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
מן  יקר ׁשהּיין ּבין - ׁשמן ׁשל ועלת הקּדׁש', ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָראׁשֹונה
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אינּה - הּיין מן יקר ׁשהּׁשמן ּבין מקֹום, ּבאֹותֹו ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמן
הּׁשנּיה  הרי - ּכזֹו' 'זֹו ואמר: אחרת, ּבּה התּפיס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהקּדׁש.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַָֹהקּדׁש.

ז ּפרק ¤¤
ולא ‡. ּבקרקעֹות, לא אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹההקּדׁשֹות

הקׁשּו ׁשהרי והושוו]ּבעבדים ולא [הוסמכו לקרקעֹות, ְְְְֲֲִֵֶַַָָֹֻ
ממֹוןּבׁשטרֹות ּגּופן הוכחה]ׁשאין רק ׁשּנאמר:[ומהווים , ְֱִֵֶֶֶַָָָ

הּמּטלטלין  ׁשאר ואחד הּכסף, אחד הּכסף". את ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ונתן
סּבין  ואפּלּו ּכסף; .[קליפות]ׁשּׁשוין ֲִִִֶֶֶַָֻ

חמׁש·. מֹוסיף קדׁשיו, הּפֹודה עצמֹו,ּכל הּמקּדיׁש ואחד ; ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש מֹוסיפין - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש,

להן. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
ׁשּנתן ‚. מאחר אּלא מעּכב; החמׁש אין קדׁשיו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּבֹו להנֹות ּומּתר לחּלין, הקּדׁש יצא - הּקרן ּומּדברי את . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻ
יפׁשע, ׁשּמא - החמׁש ׁשּיּתן עד להנֹות, לֹו ׁשאסּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹסֹופרים
לאכל, לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני - ּבּׁשּבת אבל יּתן; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
ּתֹובעין  הּגזּברין והרי החמׁש, נתן לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹואף

אֹותֹו.
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם - ונפּדּו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ההקּדׁשֹות  ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף ׁשּפדה עצמֹו, והּמקּדיׁש ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא [מקריב לעצמֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּבתֹוספת הקרבן] ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון, והקּדׁש ׁשּפדאּה. ,ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: חמׁש, עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני, הקּדׁש אבל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש;

ּכס  חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ערּכ"ואם ף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הּמתּפיס. לא הּמקּדיׁש, - ְְִִַַַַָָֹעליו"

ּבקדׁשי ‰. ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ
ׁשהמיר  אֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין הּבית, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבדק

אחרת] בבהמה לקרבן הכשרה בהמה מזּבח [החליף ְְְִֵֵַָּבקדׁשי
הּתמּורה, את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ּפֹודה ּכׁשהּוא -ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - ְְִֵֶַֹלעצמֹו
.Â עליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו, להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

אחר  ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחמׁש
השנייה] הבהמה נאבדה כי ונּתקה[שלישי, מדין , [נעקרה ְְִָ

קרבנו]הּבהמהקרבן] הקריב שכבר לאחר ׁשחּלל [שמצאה ְִֵֵֶַָ
לרעּיה ותפדה]עליה מום בה שיפול עד ּכמֹו[שתרעה ְְִִֶָָָ

חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק היא הרי - ּבמקֹומֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּיתּבאר
אחרת, ּוקדּׁשה אחר ּגּוף היא והרי עֹולה קרּבן והיא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהֹואיל
הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני חמׁש, עליה מֹוסיף אינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאֹו

חמׁש. עליו הֹוסיף ׁשּכבר ְִִֶֶָָָָֹהראׁשֹון
.Ê ּתֹורה ּדנה ׁשּלא - ּתמּורה עֹוׂשין אין הּבית, ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי

מזּבח  ּבקדׁשי אּלא ּבהמת ּבתמּורה, לפניו היּו ּכיצד? . ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אֹו זֹו', חליפת 'זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ּובהמת ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻחּלין
זֹו 'הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו' ּתמּורת ְְֲֲִֵַַַָָָֹ'זֹו
ויצאת  קּימין; ּדבריו - זֹו' על מחּללת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחת

הּׁש ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה נּיה.הּבהמה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ

.Á ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד
עבר  ואם ּבׁשוייהן; אּלא לכּתחּלה, אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
ּדינר  מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר  לחּלין, ויצא ּפדּוי זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו

ּבֹו ּדמים,להנֹות חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים ּומּדברי . ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּדמיו. את להׁשלים ְְְִֶַַָָָוחּיב

.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
לחּלין; ויצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו' על מחּללת זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֻֻ'הרי

החמּׁשה  להׁשלים צרי הּבהמה אבל היתה אם וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
להּגזז  לחּלין יצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהראׁשֹונה
מּדברי  אבל ּתֹורה; ּדין ּתחּתיה הּׁשנּיה ותּכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּולהעבד,
ׁשוה, עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים חקירת צרי ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָסֹופרים

ּדמיה. יׁשלים ְִֶַָָאֹו
.È אחר ּבאּו אפּלּו - ּבדמיה ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותּה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹׁשמּו

חֹוזר  אינֹו יפה', היתה הקּדׁש 'ׁשל ואמרּו: מאה הֹואיל ּכן : ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשמּו אם אבל ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחקירת
ׁשהּוא  ּבכל הקּדׁש ׁשהּונה ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה

חֹוזר. -ֵ
.‡È אכסרה ההקּדׁש את ּפֹודין שטחי]אין אּלא [אומדן , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

על  ההקּדׁש יד ּפדה, ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחקירת
'טּלית  הקּדׁש', ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו 'ּפרה ּכיצד? ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעליֹונה.
ההקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש' ׁשל זֹו טּלית ּתחת  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו

יפה הּׁשנּיה היתה אם העליֹונה; הראׁשֹונה [=יקרה]על מן ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ
- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּביֹותר,
אם  אבל חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשלים
ּופרה  הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעׂשר זֹו 'טּלית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר:
ׁשל  היתה אפּלּו - הקּדׁש' ׁשל ּפרה ּתחת סלעים ּבעׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזֹו
חמׁש מֹוסיף זה הרי עׂשרה, וׁשּלֹו חמּׁשה ׁשוה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהקּדׁש
ּפדה. קצּובים ּבדמים ׁשהרי ּומחצה: סלעים ׁשני ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָונֹותן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש טעּונה אינּה ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשנּיה,
.·Èּבמנה מׁש - ההקּדׁש מּיד לשלם הּפֹודה [בשביל ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

נֹותן מנה] - ּבמאתים ׁשעמד עד הּדמים לּתן הסּפיק ולא ,ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
הּכסף  ּבנתינת לֹו", וקם הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמאתים,
עד  הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ּבמאתים, מׁשכֹו ׁשּלֹו. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

הדיֹוט ּכח יהיה לא מאתים; נֹותן - ּבמנה [שקונה ׁשעמד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ונתחּיב במשיכה] ּבמׁשיכה קנה והרי הקּדׁש, מּכח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחמּור

ִַָּבּדמים.
.‚È עד למׁשכֹו, הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה

ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף; ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
ּבמאתים  ההקּדׁש ולא וזכה הּדמים, ונתן ּבמנה, ּפדהּו . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק
'לא  ּכאן, אֹומרין ואין נתן: ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו ההדיֹוט ׁשאפּלּו - הקּדׁש' מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיהיה

ׁשּפרע מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו, לחזר המבול..יכֹול דור [מאנשי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
בדיבורו] עומד שאינו ממי יפרע ׁשּיתּבאר הוא ְְִֵֶָּכמֹו

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי ההקּדׁש ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבמקֹומֹו;

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



minxgeסו mikxr zekld - d`ltd xtq - oeiq d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.„Èאֹו אּׁשה, ּכתּבת עליו והיתה נכסיו, ּכל ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש
מן  ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻׁשטרי

חֹובֹו את חֹוב ּבעל ולא מפקיע ההקּדׁש, ׁשההקּדׁש : ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
הּקרקע [=מסיר] ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד

לגּבֹות  ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ותצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלֹו,
זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמן

.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות לׁשני ּדֹומה? זה למה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהא
'עּמ לי אין ּודברים נכס]'ּדין ממך לּׁשני:[לגבות ּומכר , ְִִִִִֵֵַַָָָ

טֹורפת ׁשהיא הּׁשני.[=גובה]- מן ִִִֵֶֶֶַ
.ÊË האּׁשה ו את מׁשּביעין האיׁש? זה קרקע ּפֹודין כיצד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּנכסים  לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹובֹות ּבעלי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּבּבקר מׁשעּבדים  יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ; ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

לּתן  רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומרין: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובערב,
ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על זֹו, המגיע ּבׂשדה את [שמקבל ְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

חֹובֹולה] את חֹוב מטבעות ּולבעל אפילו [שמקבל ְֶַַ
אפּלּוחסרות] הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה, ׁשּפֹודין ואחר .ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

חֹוזר  - ּפדיֹון' ּבלא יֹוצא 'הקּדׁש יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹֹּבדינר
חֹובֹו, את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה לאּׁשה ּומגּבה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻהּפֹודה
ּכ מנת על ּתׁשעים: ׁשוה והּׂשדה מאה החֹוב היה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָואפּלּו

החֹוב היה אם אבל לפּדֹותּה. הרֹוצה אֹותּה, [פי-]ּפֹודה ְֲִִֶֶַָָָָָָ
חֹוב  עליו ויׁש מאה ׁשוה ׁשהיתה ּכגֹון הּׂשדה, ּבדמי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנים
החֹוב  לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין אין - מאתים אּׁשה ְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻּוכתּבת

סתם אֹותּה ּפֹודין אּלא הּכתּבה, מפסיד]אֹו חוב ,[ובעל ְְִֶַָָָָֻ
התנּו שיש]ׁשאם הלוקח, בפני נפּדית [הגזברים, אינּה לּתן, ְְִִִִֵֵֵֶָ

פודים]ּכלל יימצאו .[שלא ְָ
.ÊÈ וגבת אׁשּתֹו, את ּגרׁש ּכ ואחר נכסיו, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיּדירּנה  עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה
קנּוניא ׁשּמא רמאות]הנאה, ההקּדׁש;[תכנית על עׂשּו ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

ויּׁשאל  הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר היה רצה אּלּו אֹומרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָואין
לֹו. חֹוזר והיה לחכם הקּדׁשֹו ְְְֵֵֶַָָָָעל

.ÁÈ חֹוב לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן
קנּוניא עלי', יעׂשּו ׁשּמא - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה 'ּכלי אֹו: ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ

ההקּדׁש ּגֹובה על אינֹו חֹוב, ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּכמֹו חֹובֹות ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא זה ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָעל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ËÈ ּבבריא אמּורים? ּדברים ׁשהקּדיׁשּבּמה החֹולה אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

- ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
מיתתֹו, ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן;
אמר: אם לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי - לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחֹוטא
'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה; ּבלא נֹוטל לֹו', אֹותּה ְְְְְִֵַָָָֹֹ'ּתנּו

ו] בלבד, אמירתו מספיקה ּכן [לא אם אּלא לֹו, נֹותנין ְִִֵֵֶָאין
מּפני  ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי מקּים, ׁשטר ּבידֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻהיה
לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ואם ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּצּואה.
- ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא

ההקּדׁש. מן לא הּפֹודה, מן וגֹובה ְְְִִִֵֶֶֶַַַֹנׁשּבע
.Î,הקּדיׁשן אֹו נכסיו, את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי

ראיה  ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - החרימן ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
.ּברּורה  ְָ

ה'תשע"ג  סיון כ"ה שני יום

ח  ¤¤ּפרק
על ‡. ולבּדק לחּפׂש נפנין ּדין ּבית ּבאדר, עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחמּׁשה

צּבּור  ודֹורׁשין צרכי עליהן ּובֹודקין הקּדׁשֹות; עניני ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ
את  וגֹובין החרמין, ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוחֹוקרין,
הּכל  ׁשּיהיה ּכדי - ּבהן החּיב מּכל הּדמים ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכין

אלהינּו. ּבית את לחּזק ׁשקלים, ּתרּומת עם ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד
ּבקיאין ·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות, את ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאין

מחּיבי [=מומחים] ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ּכׁשּגֹובין וכן ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
וכּיֹוצא  ּבהמה ּוכׁשּמעריכין ּבׁשלׁשה. אֹותם ׁשמין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹערכין,
אבל  ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין מּטלטלין, מּׁשאר ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹּבּה
אדם  ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו הּקרקעֹות, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּמעריכין
ואחד  ּבעׂשרה, אּלא אֹותן מעריכין אין - ׁשּלֹו הּקרקע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמן
ּדמי  האֹומר וכן ּבּפרׁשה. ּכתּוב "ּכהן" ׁשהרי ּכהן: ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמהן
- רגלי ּדמי אֹו ידי, ּדמי אֹו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעלי,
רגלֹו אֹו ידֹו ּדמי ּכּמה אֹו ׁשוה, הּוא ּכּמה אֹותֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשּׁשמין

ּכהן. מהן ואחד ּבעׂשרה, ׁשמין -ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשהיּו‚. ּבין ההקּדׁש, מידי ההקּדׁשֹות את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכׁשּפֹודין

הּבאין  ּכל ּבפני עליהן מכריזין - מּטלטלין אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקרקעֹות
ואמר לפּדֹות  סלעים', ּבעׂשר ׁשּלי הן 'הרי אחד: אמר . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ואמר ּבעׂשרים, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחד
ממׁשּכנין  - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ּבחמּׁשים, אחד ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָואמר

ונֹותנ  עׂשר, ארּבעים;מּנכסיו ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות אֹותן ין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּזה. וארּבעים מּזה עׂשר חמּׁשים, נֹוטל ההקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָונמצא
עׂשר, מּנכסיו ממׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן אחרי ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחזר
חזר  הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים; לבעל ההקּדׁש את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹונֹותנין
ׁשנּיה, ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עׂשר ׁשּנתן הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ּבעל  מּׁשל נפרעין מעׂשר, ּבפחֹות נפּדה אם אֹותֹו: ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּומֹוכרין

הּמֹותר את .[=ההפרש]העׂשר ֶֶֶַָָ
אם „. אבל זה; אחר זה ּבׁשחזרּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מׁשּלׁשין ּכאחת, ּכּלן ּבׁשוה.[=מחלקים]חזרּו ּביניהם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּׁשני  ואמר ּבעׂשר', ׁשּלי הּוא 'הרי הראׁשֹון: אמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?
ּבֹו וחזר ועׂשרים, ּבארּבע הּׁשליׁשי ואמר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבעׂשרים,
ּבעׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו נֹותנין - ּכאחד והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהּׁשליׁשי
ּבׁשבע; ׁשליׁשי ּומּנכסי ּבׁשבע ׁשני מּנכסי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַּוממׁשּכנין
ׁשלׁשּתן  חזרּו אם וכן ועׂשרים. ארּבע ּגֹובה ההקּדׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא
אחד  ּכל מּנכסי ממׁשּכנין - ּבׁשלׁש ההקּדׁש ונמּכר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכאחת,

סלעים]מּׁשלׁשּתן לעֹולם.[שבע זֹו ּדר על וכן . ְְְְִֵֶֶַָָָ
חמׁש;‰. מֹוסיפין ׁשהן מּפני אדם, לכל קֹודמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּבעלים

עּלּוין על חמׁש מֹוסיפין הּפֹודין,[התוספת]ואין ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ׁשּנֹותנין מה על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּלי  הּוא 'הרי ואמר: אחר ּובא ּבעׂשרים', ׁשּלנּו זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'הרי
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חמׁש מֹוסיפין ׁשהם מּפני קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּבעׂשרים'
ּבא ועׂשרים. חמׁש ׁשּלי ונֹותנין הּוא 'הרי ואמר: אחד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכלּום, הֹוסיפּו ולא הּבעלים ׁשתקּו אם - ועׂשרים' ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֹּבאחת
הּבעלים  הֹוסיפּו ואם ועׂשרים. ּבחמׁש להם אֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמֹוכרין
נֹותנין  אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה אפּלּו ואחת, העׂשרים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָעל
ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועׂשרים אחד אחת: ּופרּוטה ועׂשרים ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשׁש
ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו חּיבין ׁשהן וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעצמן,
ּבעׂשרים  ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: הּׁשני ּבא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתחּלה.
רביעי  ּובא וׁשלׁש', 'ּבעׂשרים ואמר: ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּוׁשנים',
'ּבעׂשרים  ואמר: חמיׁשי ּובא וארּבע', 'ּבעׂשרים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָואמר:
אחת  ּפרּוטה אפּלּו וחמׁש העׂשרים על הן והֹוסיפּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוחמׁש',
ּופרּוטה  ועׂשרים חמׁש ּופרּוטה: ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין -ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ
ׁשאין  לפי - ּבֹו חּיבין ׁשהן חמׁש ׁשל וחמׁש מעצמן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנתנּו
מה  חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבעלים

רצּו. אם האחרֹון ּׁשּנתן מה על מֹוסיפין ּתחּלה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּׁשּנתנּו
.Âׁשמּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ההקּדׁש[העריכו]ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא  ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ממחין; ְְְְְֲִִֶָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
אפּלּו עּלּויֹו, על הּבעלים והֹוסיפּו האחרֹון, ּׁשּנתן מה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוה
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה. ודינר ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֶָָָֹונֹותנין
.Ê,עׂשרים ּתחּלה הּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
קֹודמין  הּבעלים - חמׁשּכלּום לּתן חּיבין הם ׁשאף : ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  ועׂשרים, ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועׂשרים,
אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ואם נֹותנין קֹודם; ּפרּוטה, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ

לעֹולם. זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּופרּוטה ּוׁשלׁשים ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
.Á- הּזה ּבּזמן מחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאין

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו, מקּדׁש ׁשם ואם ׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת  נֹועל ּבהמה, היתה אם - החרים אֹו הערי אֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש

ּכסּות היּו ואם מאליה; ׁשּתמּות עד אֹו[=בגד]ּבפניה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
מּתכֹות, ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד מּניחן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכלים,

לאּבדן. ּכדי הּמלח ים הּגדֹול לּים ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָיׁשליכן
.Ëוילכּו ּפֹודהּו לּמצוֹות, ׁשּנכנס עבד החרים אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַהקּדיׁש

ואם  הּזה; זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח לים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדמים
מעלין לא ּגֹוי, עבד ממיתה]היה להצילו הבור ולא [מן ְֲִֶֶַָָֹֹ
להרגו]מֹורידין .[לבור ִִ

.Èואפּלּו לכּתחּלה, הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר
ּדנּו וחכמים הּמלח. לים הּפרּוטה את ּומׁשלי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבפרּוטה;
הּדבר. לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו זּוזים ּבארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּפדה

ּבזמן ּכמֹואבל ּבׁשויֹו אּלא לכּתחּלה יּפדה לא הּמקּדׁש, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‡È אּלּומי הרי סתם, מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
מקֹום  ּבאֹותֹו הּנמצאין לּכהנים החרים נּתנין אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹ

אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם, יׂשראל ּבארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׂשדה
נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהגת, חרמים ׂשדה ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָחרם:
- הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע לּכהנים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹהחרים

לּכהנים. ותּנתן יׂשראל, ּבארץ ּכמּטלטלין היא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהרי

.·È מצוֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על ,אף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
יצרֹו לכף ּכדי אּלּו, ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹוראּוי

ּכילי יהיה "ּכּבד [=קמצן]ולא נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
ולא  הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף - "מהֹונ ה' ְְִִִִֵֵֶֶַַֹֹאת
הּתֹורה  הרי ּכלּום; ּבכ אין מעֹולם, החרים ולא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹהערי
חטא". ב יהיה לא - לנּדר תחּדל "וכי ואמרה: ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹהעידה

.‚È נכסיו ּכל יחרים, ולא אדם יקּדיׁש לא ;לעֹולם ְְְְְִִַַָָָָָָֹֹ
אֹומר: הּוא ׁשהרי - הּכתּוב ּדעת על עבר זה, ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהעֹוׂשה
חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל לא לֹו", אׁשר ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶָָָֹ"מּכל
ממֹונֹו, ּכל מאּבד זה ׁשהרי - ׁשטּות אּלא חסידּות, זֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָואין
ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ואין לּברּיֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָויצטר

מבּלי מּכלל ׁשֹוטה חסיד חכמים: .עֹולם [=מחריבי]אמרּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
מחמׁש; יֹותר יפּזר לא ּבמצוֹות, ממֹונֹו המפּזר ּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא
ּבין  - ּבמׁשּפט" ּדבריו "מכלּכל נביאים ׁשּצּוּו ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָויהיה
ׁשאדם  ּבּקרּבנֹות אפּלּו תֹורה. ּבדברי ּבין עֹולם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבדברי
ׁשּיביא  ואמרה הּממֹון, על ּתֹורה חסה הרי - ּבהן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב

יד מּסת הכלכלית]ּכפי לדברים [=יכולתו וחמר קל ; ְְִִִִֶַַָָָֹ
אּלא  ינּדר ׁשּלא - נדרֹו מחמת אּלא ּבהן נתחּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת "איׁש ׁשּנאמר: לֹו. ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹּכראּוי

."ל נתן ֲֶַָָאׁשר
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשּׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשבּועֹות, הלכֹות וארּבעים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה נדרים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹׁשנים
וחרמים, ערכים הלכֹות ּפרקים; עׂשרה נזירּות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. ְְִָָׁשמֹונה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

בחרּתי  פּקּודי ּכי לעזרני, יד .ּתהי ְְְְְִִִִִֵֶָָָָ

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
הלכֹות  ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות  מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
מּתנֹות  ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ׁשּבּגבּולין, ְְְְְִִִֵֶַָָֻּכהּנה

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן  ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׁש
ּתבּואה  לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ(א)
ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ(ד)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּכלאים. ללּבׁש ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַָֹֹ(ה)

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
ׁש‡. לֹוקה,הּזֹורע - יׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלאים"; תזרע לא ׂשד" ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
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.„Èאֹו אּׁשה, ּכתּבת עליו והיתה נכסיו, ּכל ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש
מן  ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻׁשטרי

חֹובֹו את חֹוב ּבעל ולא מפקיע ההקּדׁש, ׁשההקּדׁש : ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
הּקרקע [=מסיר] ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד

לגּבֹות  ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ותצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלֹו,
זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמן

.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות לׁשני ּדֹומה? זה למה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהא
'עּמ לי אין ּודברים נכס]'ּדין ממך לּׁשני:[לגבות ּומכר , ְִִִִִֵֵַַָָָ

טֹורפת ׁשהיא הּׁשני.[=גובה]- מן ִִִֵֶֶֶַ
.ÊË האּׁשה ו את מׁשּביעין האיׁש? זה קרקע ּפֹודין כיצד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּנכסים  לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹובֹות ּבעלי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּבּבקר מׁשעּבדים  יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ; ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

לּתן  רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומרין: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובערב,
ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על זֹו, המגיע ּבׂשדה את [שמקבל ְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

חֹובֹולה] את חֹוב מטבעות ּולבעל אפילו [שמקבל ְֶַַ
אפּלּוחסרות] הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה, ׁשּפֹודין ואחר .ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

חֹוזר  - ּפדיֹון' ּבלא יֹוצא 'הקּדׁש יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹֹּבדינר
חֹובֹו, את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה לאּׁשה ּומגּבה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻהּפֹודה
ּכ מנת על ּתׁשעים: ׁשוה והּׂשדה מאה החֹוב היה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָואפּלּו

החֹוב היה אם אבל לפּדֹותּה. הרֹוצה אֹותּה, [פי-]ּפֹודה ְֲִִֶֶַָָָָָָ
חֹוב  עליו ויׁש מאה ׁשוה ׁשהיתה ּכגֹון הּׂשדה, ּבדמי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשנים
החֹוב  לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין אין - מאתים אּׁשה ְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻּוכתּבת

סתם אֹותּה ּפֹודין אּלא הּכתּבה, מפסיד]אֹו חוב ,[ובעל ְְִֶַָָָָֻ
התנּו שיש]ׁשאם הלוקח, בפני נפּדית [הגזברים, אינּה לּתן, ְְִִִִֵֵֵֶָ

פודים]ּכלל יימצאו .[שלא ְָ
.ÊÈ וגבת אׁשּתֹו, את ּגרׁש ּכ ואחר נכסיו, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיּדירּנה  עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה
קנּוניא ׁשּמא רמאות]הנאה, ההקּדׁש;[תכנית על עׂשּו ְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

ויּׁשאל  הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר היה רצה אּלּו אֹומרין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָואין
לֹו. חֹוזר והיה לחכם הקּדׁשֹו ְְְֵֵֶַָָָָעל

.ÁÈ חֹוב לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן
קנּוניא עלי', יעׂשּו ׁשּמא - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה 'ּכלי אֹו: ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ

ההקּדׁש ּגֹובה על אינֹו חֹוב, ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ; ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּכמֹו חֹובֹות ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא זה ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָעל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ËÈ ּבבריא אמּורים? ּדברים ׁשהקּדיׁשּבּמה החֹולה אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

- ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
מיתתֹו, ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן;
אמר: אם לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי - לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחֹוטא
'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה; ּבלא נֹוטל לֹו', אֹותּה ְְְְְִֵַָָָֹֹ'ּתנּו

ו] בלבד, אמירתו מספיקה ּכן [לא אם אּלא לֹו, נֹותנין ְִִֵֵֶָאין
מּפני  ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי מקּים, ׁשטר ּבידֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻהיה
לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ואם ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּצּואה.
- ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא

ההקּדׁש. מן לא הּפֹודה, מן וגֹובה ְְְִִִֵֶֶֶַַַֹנׁשּבע
.Î,הקּדיׁשן אֹו נכסיו, את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי

ראיה  ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - החרימן ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
.ּברּורה  ְָ

ה'תשע"ג  סיון כ"ה שני יום

ח  ¤¤ּפרק
על ‡. ולבּדק לחּפׂש נפנין ּדין ּבית ּבאדר, עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחמּׁשה

צּבּור  ודֹורׁשין צרכי עליהן ּובֹודקין הקּדׁשֹות; עניני ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ
את  וגֹובין החרמין, ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוחֹוקרין,
הּכל  ׁשּיהיה ּכדי - ּבהן החּיב מּכל הּדמים ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכין

אלהינּו. ּבית את לחּזק ׁשקלים, ּתרּומת עם ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד
ּבקיאין ·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות, את ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאין

מחּיבי [=מומחים] ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ּכׁשּגֹובין וכן ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
וכּיֹוצא  ּבהמה ּוכׁשּמעריכין ּבׁשלׁשה. אֹותם ׁשמין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹערכין,
אבל  ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין מּטלטלין, מּׁשאר ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹּבּה
אדם  ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו הּקרקעֹות, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּמעריכין
ואחד  ּבעׂשרה, אּלא אֹותן מעריכין אין - ׁשּלֹו הּקרקע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמן
ּדמי  האֹומר וכן ּבּפרׁשה. ּכתּוב "ּכהן" ׁשהרי ּכהן: ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמהן
- רגלי ּדמי אֹו ידי, ּדמי אֹו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעלי,
רגלֹו אֹו ידֹו ּדמי ּכּמה אֹו ׁשוה, הּוא ּכּמה אֹותֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשּׁשמין

ּכהן. מהן ואחד ּבעׂשרה, ׁשמין -ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשהיּו‚. ּבין ההקּדׁש, מידי ההקּדׁשֹות את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכׁשּפֹודין

הּבאין  ּכל ּבפני עליהן מכריזין - מּטלטלין אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקרקעֹות
ואמר לפּדֹות  סלעים', ּבעׂשר ׁשּלי הן 'הרי אחד: אמר . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ואמר ּבעׂשרים, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחד
ממׁשּכנין  - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ּבחמּׁשים, אחד ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָואמר

ונֹותנ  עׂשר, ארּבעים;מּנכסיו ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות אֹותן ין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּזה. וארּבעים מּזה עׂשר חמּׁשים, נֹוטל ההקּדׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָונמצא
עׂשר, מּנכסיו ממׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן אחרי ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחזר
חזר  הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים; לבעל ההקּדׁש את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹונֹותנין
ׁשנּיה, ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עׂשר ׁשּנתן הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ּבעל  מּׁשל נפרעין מעׂשר, ּבפחֹות נפּדה אם אֹותֹו: ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּומֹוכרין

הּמֹותר את .[=ההפרש]העׂשר ֶֶֶַָָ
אם „. אבל זה; אחר זה ּבׁשחזרּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מׁשּלׁשין ּכאחת, ּכּלן ּבׁשוה.[=מחלקים]חזרּו ּביניהם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּׁשני  ואמר ּבעׂשר', ׁשּלי הּוא 'הרי הראׁשֹון: אמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?
ּבֹו וחזר ועׂשרים, ּבארּבע הּׁשליׁשי ואמר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבעׂשרים,
ּבעׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו נֹותנין - ּכאחד והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהּׁשליׁשי
ּבׁשבע; ׁשליׁשי ּומּנכסי ּבׁשבע ׁשני מּנכסי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַּוממׁשּכנין
ׁשלׁשּתן  חזרּו אם וכן ועׂשרים. ארּבע ּגֹובה ההקּדׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא
אחד  ּכל מּנכסי ממׁשּכנין - ּבׁשלׁש ההקּדׁש ונמּכר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכאחת,

סלעים]מּׁשלׁשּתן לעֹולם.[שבע זֹו ּדר על וכן . ְְְְִֵֶֶַָָָ
חמׁש;‰. מֹוסיפין ׁשהן מּפני אדם, לכל קֹודמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּבעלים

עּלּוין על חמׁש מֹוסיפין הּפֹודין,[התוספת]ואין ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ׁשּנֹותנין מה על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּלי  הּוא 'הרי ואמר: אחר ּובא ּבעׂשרים', ׁשּלנּו זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'הרי
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חמׁש מֹוסיפין ׁשהם מּפני קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּבעׂשרים'
ּבא ועׂשרים. חמׁש ׁשּלי ונֹותנין הּוא 'הרי ואמר: אחד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכלּום, הֹוסיפּו ולא הּבעלים ׁשתקּו אם - ועׂשרים' ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֹּבאחת
הּבעלים  הֹוסיפּו ואם ועׂשרים. ּבחמׁש להם אֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמֹוכרין
נֹותנין  אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה אפּלּו ואחת, העׂשרים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָעל
ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועׂשרים אחד אחת: ּופרּוטה ועׂשרים ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשׁש
ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו חּיבין ׁשהן וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעצמן,
ּבעׂשרים  ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: הּׁשני ּבא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתחּלה.
רביעי  ּובא וׁשלׁש', 'ּבעׂשרים ואמר: ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּוׁשנים',
'ּבעׂשרים  ואמר: חמיׁשי ּובא וארּבע', 'ּבעׂשרים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָואמר:
אחת  ּפרּוטה אפּלּו וחמׁש העׂשרים על הן והֹוסיפּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוחמׁש',
ּופרּוטה  ועׂשרים חמׁש ּופרּוטה: ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין -ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ
ׁשאין  לפי - ּבֹו חּיבין ׁשהן חמׁש ׁשל וחמׁש מעצמן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנתנּו
מה  חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבעלים

רצּו. אם האחרֹון ּׁשּנתן מה על מֹוסיפין ּתחּלה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּׁשּנתנּו
.Âׁשמּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ההקּדׁש[העריכו]ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא  ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ממחין; ְְְְְֲִִֶָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
אפּלּו עּלּויֹו, על הּבעלים והֹוסיפּו האחרֹון, ּׁשּנתן מה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוה
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה. ודינר ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֶָָָֹונֹותנין
.Ê,עׂשרים ּתחּלה הּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
קֹודמין  הּבעלים - חמׁשּכלּום לּתן חּיבין הם ׁשאף : ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  ועׂשרים, ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועׂשרים,
אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ואם נֹותנין קֹודם; ּפרּוטה, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ

לעֹולם. זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּופרּוטה ּוׁשלׁשים ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
.Á- הּזה ּבּזמן מחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאין

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו, מקּדׁש ׁשם ואם ׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת  נֹועל ּבהמה, היתה אם - החרים אֹו הערי אֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש

ּכסּות היּו ואם מאליה; ׁשּתמּות עד אֹו[=בגד]ּבפניה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
מּתכֹות, ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד מּניחן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכלים,

לאּבדן. ּכדי הּמלח ים הּגדֹול לּים ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָיׁשליכן
.Ëוילכּו ּפֹודהּו לּמצוֹות, ׁשּנכנס עבד החרים אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַהקּדיׁש

ואם  הּזה; זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח לים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדמים
מעלין לא ּגֹוי, עבד ממיתה]היה להצילו הבור ולא [מן ְֲִֶֶַָָֹֹ
להרגו]מֹורידין .[לבור ִִ

.Èואפּלּו לכּתחּלה, הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר
ּדנּו וחכמים הּמלח. לים הּפרּוטה את ּומׁשלי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבפרּוטה;
הּדבר. לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו זּוזים ּבארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּפדה

ּבזמן ּכמֹואבל ּבׁשויֹו אּלא לכּתחּלה יּפדה לא הּמקּדׁש, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‡È אּלּומי הרי סתם, מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
מקֹום  ּבאֹותֹו הּנמצאין לּכהנים החרים נּתנין אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹ

אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם, יׂשראל ּבארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׂשדה
נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהגת, חרמים ׂשדה ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָחרם:
- הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע לּכהנים ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹהחרים

לּכהנים. ותּנתן יׂשראל, ּבארץ ּכמּטלטלין היא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהרי

.·È מצוֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על ,אף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
יצרֹו לכף ּכדי אּלּו, ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹוראּוי

ּכילי יהיה "ּכּבד [=קמצן]ולא נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
ולא  הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף - "מהֹונ ה' ְְִִִִֵֵֶֶַַֹֹאת
הּתֹורה  הרי ּכלּום; ּבכ אין מעֹולם, החרים ולא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹהערי
חטא". ב יהיה לא - לנּדר תחּדל "וכי ואמרה: ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹהעידה

.‚È נכסיו ּכל יחרים, ולא אדם יקּדיׁש לא ;לעֹולם ְְְְְִִַַָָָָָָֹֹ
אֹומר: הּוא ׁשהרי - הּכתּוב ּדעת על עבר זה, ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהעֹוׂשה
חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל לא לֹו", אׁשר ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶָָָֹ"מּכל
ממֹונֹו, ּכל מאּבד זה ׁשהרי - ׁשטּות אּלא חסידּות, זֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָואין
ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ואין לּברּיֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָויצטר

מבּלי מּכלל ׁשֹוטה חסיד חכמים: .עֹולם [=מחריבי]אמרּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
מחמׁש; יֹותר יפּזר לא ּבמצוֹות, ממֹונֹו המפּזר ּכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאּלא
ּבין  - ּבמׁשּפט" ּדבריו "מכלּכל נביאים ׁשּצּוּו ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָויהיה
ׁשאדם  ּבּקרּבנֹות אפּלּו תֹורה. ּבדברי ּבין עֹולם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבדברי
ׁשּיביא  ואמרה הּממֹון, על ּתֹורה חסה הרי - ּבהן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָחּיב

יד מּסת הכלכלית]ּכפי לדברים [=יכולתו וחמר קל ; ְְִִִִֶַַָָָֹ
אּלא  ינּדר ׁשּלא - נדרֹו מחמת אּלא ּבהן נתחּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, ּכמּתנת "איׁש ׁשּנאמר: לֹו. ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹּכראּוי

."ל נתן ֲֶַָָאׁשר
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשּׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשבּועֹות, הלכֹות וארּבעים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה נדרים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹׁשנים
וחרמים, ערכים הלכֹות ּפרקים; עׂשרה נזירּות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. ְְִָָׁשמֹונה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

בחרּתי  פּקּודי ּכי לעזרני, יד .ּתהי ְְְְְִִִִִֵֶָָָָ
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הלכֹות  ּכלאים, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשבע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכֹותיו
הלכֹות  מעׂשרֹות, הלכֹות ּתרּומֹות, הלכֹות ענּיים, ְְְְְְֲִִִִִַַַמּתנֹות
מּתנֹות  ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות רבעי, ונטע ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ׁשּבּגבּולין, ְְְְְִִִֵֶַָָֻּכהּנה

-mirxfxtq
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פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן  ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׁש
ּתבּואה  לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ(א)
ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ירק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה לעׂשֹות ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ(ד)
ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּכלאים. ללּבׁש ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַָֹֹ(ה)

ֵאּלּו.

א  ¤¤ּפרק
ׁש‡. לֹוקה,הּזֹורע - יׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלאים"; תזרע לא ׂשד" ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
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המנּכׁש·. אֹו הּזֹורע, מיותרים ואחד צמחים [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ
הכלאים] אחת מסביבות חּטה ׁשהיתה ּכגֹון - המחּפה אֹו ,ְְְִֶֶַַַַָָָ

הארץ, על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו אחת, ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּוׂשעֹורה
זה  הרי - ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, אֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוחּפה
הּזֹורע  אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ, הּזֹורע ואחד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלֹוקה.

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין נקּוב, ׁשאינֹו ְְִִֵֶַַַַָָּבעציץ
ּכלאי ‚. לֹו לזרע לגֹוי לֹומר ּומּתר לגֹוי, ּכלאים לזרע ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֻאסּור

עֹוקר זרעים  אּלא ּבׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּכלאי  לזרע ליׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו קּים, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻאֹותן;
לכּתחּלה, הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ; ּבחּוצה ּבידֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו, ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין „. זרעים אּלא זרעים, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאין
אדם  העּקרין למאכל מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים, עׂשבים אבל ; ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
אין [=שורשים] - ּבהן וכּיֹוצא לרפּואה, אּלא ראּויין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן

זרעים  ּכלאי מּׁשּום .ּבהן ְְִִִֵֶָָ
ּבכלל ‰. הן הרי האילנֹות, לא ּכלאי ׂשד" ּׁשּנאמר: מה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשהרּכיב  ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ּכלאים". ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע
הרי [=ענף]יחּור - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג, ּתּפּוח ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַ

ּבחּוצה  ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה
ּבכל  לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן, ירק הּמרּכיב וכן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָלארץ;

ָמקֹום.
.Â ּכלאים אילנֹו לֹו ׁשּירּכיב הּגֹוי להּניח ליׂשראל .ואסּור ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

זרעי  לערב מּתר וכן ּכאחד; אילן, וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא  ּבאילנֹות, ּכלאים ל ׁשאין - ּכאחד ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה
.Ê אף - ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּזֹורע

לזה  ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל
לּטע  ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ּוזרען; ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשעבר
ׁשהרּכב  הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻיחּור

ְִִַּכלאים.
.Á הּוא מהן, האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּזרעֹונין

'ּתבּואה' והּכּסמין,הּנקרא החּטים, - מינין חמּׁשה והיא ; ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻ
הּנקרא  הּוא מהן, והּׁשני והּׁשּפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,
הּתבּואה  מן חּוץ לאדם, הּנאכל זרעֹון ּכל והם ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ'קטנּיֹות';
והארז, והּדחן, והעדׁשים, והאפּונים, הּפֹול, ּכגֹון -ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹ
מהן, והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר, והּפרגין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻוהּׁשמׁשמין,
ראּויין  ׁשאינן הּזרעֹונין ׁשאר והן ּגּנה'; 'זרעֹוני הּנקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
זרע  ּכגֹון - אדם מאכל הּזרע אֹותֹו ׁשל והּפרי אדם, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָלמאכל
וכּיֹוצא  לפת, וזרע והּקּצח, החציר וזרע והּׁשּומין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּבצלים
ּכל  ּכׁשּיּזרעּו ּגּנה. זרעֹוני ּבכלל הּוא הרי ּפׁשּתן, וזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהם;
ׁשּלא  זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו, זרעֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמיני

'ירק'. ונקרא 'ּדׁשא', הּזרע, ְְִִֶֶֶַַָָָָנּכר
.Ë ּכגֹון ׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים ּגּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש

והחרּדל  ויׁשהּפׁשּתן זרעים'. 'מיני הּנקראין הן ואּלּו ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
אּלא  מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעים ּגּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדין  והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות

הן  ואּלּו ּבהן; וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים
ירקֹות'. 'מיני ְְִִִֵַָָהּנקראין

ב  ¤¤ּפרק
מעׂשרים ‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע

ועׂשרים  ּבׁשלׁש ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוארּבעה,
ׂשעֹורים  ׁשל עד סאה המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. זרע, ואם הּׂשעֹורים; על יֹוסיף אֹו החּטין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט
מעׂשרים ·. לאחד מצטרף הּזרע, עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

ׁשּנתערב וארּבעה  חּטים, ׁשל סאה ועׂשרים ׁשלׁש ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּפֹולים  קּבין ּוׁשני עדׁשים, קּבין ּוׁשני ׂשעֹורין, קּבין ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּבּה
ויבר  ּתערבת, ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
והעדׁשים  ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָמקצתּה

החּטים. עם ּכלאים ּכּלן ְְִִִִִַַַָֻוהּפֹול,
ּדברים‚. ּבזה,ּבּמה זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

אֹו ּבקטנּיֹות, ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנ ּיֹות מיני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹו
מהן  אחד ׁשּנתערב ּגּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקטנּיֹות
מּמה  וארּבעה מעׂשרים אחד ׁשעּורן ּבקטנּיֹות, אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתבּואה
ׁשל  ּבסאה נתערב אם הּמין: מאֹותֹו סאה ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּׁשּזֹורעין
על  יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע, לא - קטנית אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹּתבּואה

.הּתבּואה  ְַָ
זֹורעין „. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעׂשרים מּמּנּו אחד מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
חּיב  קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
מּמּנּו זֹורעין ּגּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָלמעט;
סאה  ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָסאתים

ימעט  קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה .ׁשל ְְְִִֵֶֶַָ
היה ‰. אם - ּפׁשּתן זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָלפיכ

אינֹו לאו, ואם ימעט; זה הרי סאה, ּבכל רבעים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁשת
זרע  סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית לפי למעט; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹצרי

האחרים.ּפׁשּתן  הּזרעים ּבכל מׁשערין זה, ּדר ועל . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
.Â נתּכּון ּובׁשּלא לערב, נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה

ׁשּנתערבּו. מינין הּׁשני ּבזרע לזרע זרע לערב נתּכּון אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
חּטה  היתה אפּלּו - ׁשּנתערבּו מינין הּׁשני לזרע אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאחר,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן לזרעּה. אסּורה ׂשעֹורים, ׁשל ּכרי ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאחת

.ּבזה  ֶָ
.Ê- ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּצמח הּמינין, מן מין ׂשדהּו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזֹורע

הרי  - ּבּׂשדה וארּבעה מעׂשרים אחד האחר הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
ילּקט ׁשּמא [יעקור]זה העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו, עד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּצמח  האחר הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה'; זרע 'ּכלאים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיאמרּו:
ּבתבּואה  ּגּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה וקטנית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָּתבּואה
אינֹו מּכאן, ּפחֹות הּצֹומח היה ואם ּגּנה. ּובזרעֹוני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוקטנית

למעטֹו. ְֲִַָצרי
.Á אבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ׁשאין מראין ׁשהּדברים הּׂשדה,ּבזמן ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
למעט  אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ
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.Ë ותלּתן איסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
אדם  למאכל ׁשּזהׁשּזרעּה - עׂשבים מיני ּבּה [מצב ׁשעלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ו-] מזיק הנוסף הזרע שהרי בכוונה, נגרם לא שבוודאי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא. ְְִֵֵֶַַָֹמפסיד
.È ּבׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובּמה

ערּוגֹות  ערּוגֹות מקֹום זרּועה וכן סביב. ּגבּול לּה ועׂשה , ְְְְְֲֲִֵָָָָָ
- לעקר אֹותֹו מחּיבין אין הרּבה, מינין ּבֹו ׁשעלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹהּגרנֹות
ּבמקֹום  צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ידּוע, הּדבר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
חּוץ  הּכל 'עקר לֹו: אֹומרין - מקצתן הסיר ואם ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹהּגרנֹות;
הּׁשאר. ּבקּיּום רֹוצה ׁשהּוא ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי אחד', ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמין

.‡Èסּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין הענפים]אין חיתוך ׁשל [מקום ְְְִֵֶַָָ
מדברית]ׁשקמה לפת [תאנה אגּדת הּטֹומן  ּבּה. וכּיֹוצא . ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ

היּו אם - הּגפן ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּוצנֹון
מגּל העלין רֹוצה אינֹוין,מקצת אינֹו ׁשהרי חֹוׁשׁש; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֻ

- מגּלין העלין היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, אינן ואם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻֻּבהׁשרׁשתן.
ּכלאים. מּׁשּום ְִִִֵַחֹוׁשׁש

.·È העּקרין ונׁשארּו הּזרע, וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׂשדה
ׁשנים  ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף - ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבארץ
העּקרין  ׁשּיעקר עד אחר, מין ׂשדה ּבאֹותּה זֹורע יהיה לא -. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚È קדם ׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו

רוהּבארץ  ׂשדהּו היתה אם ימים ׁשלׁשה ּכמֹו ואחר [במים], , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה, אֹותן יהּפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכ
אּלא  נעקרה; ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ּכּלּה, את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻלהּפ
ּכדי  הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר הּׂשדה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹחֹורׁש

ְִֶֶׁשּתרוה.
.„È,יהּפ - ׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו

את  וקרסמה לתֹוכּה, ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע; ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר
אחר  מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - .הּצֹומח ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

.ÂË יֹוצא אדם וכל הּכלאים; על מׁשּמעין ּבאדר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאחד
עׂשר  ּובחמּׁשה הּכלאים. מן אֹותן ּומנּקין ּולׂשדהּו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלגּנתֹו

לבּדק  ּומסּבבין ּדין, ּבית ׁשלּוחי יֹוצאין .ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַֹ
.ÊË ּבּתים ּבעלי והיּו ּומׁשליכין, עֹוקרין היּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשֹונה

את  מפקירין ׁשּיהיּו התקינּו ׂשדֹותיהן. להן ׁשּמנּקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׂשמחין
אחר, מין ּבּה ׁשּימצאּו והּוא - ּכלאים ּבּה ׁשּמצאּו הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּה. יּגעּו לא מּכן, ּפחֹות אבל וארּבעה; מעׂשרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
.ÊÈ לראֹות הּפסח, מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֻוחֹוזרין

לצמוח]האפיל המאחרים ׁשהנּצּו[הזרעים וכלאים ׁשּיצא. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
מּיד;[ביצבצו] עליהן יֹוצאין אּלא להן, ממּתינים אין -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מעׂשרים  אחד ּבּה יׁש אם הּׂשדה, ּכל את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומפקירין
ְְַָָוארּבעה.

ה'תשע"ג  סיון כ"ו שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
לצּורֹות ‡. נפרד האחד הּמין ׁשּיהיה ּבּזרעים, מינין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש

עד  הארץ, ׁשעֹובדין והעבֹודה הּמקֹומֹות ׁשּנּוי מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרּבה,

לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ּפי על ואף מינין; ּכׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיראה
ּבזה. זה ּכלאים אינן אחד, מין והן ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל

וצּורת ·. לזה זה ּדֹומין ׁשהן מינין, ׁשני ּבּזרעים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָויׁש
צּו להיֹות קרֹובה הֹואיל ׁשניהן כן, ּפי על ואף אחת; רה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

זה  עם זה אסּורין אּלּו הרי מינין, ׁשני .והן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶ
עלׁשי ‚. עם והעלׁשין ּגּלים, חזרת עם החזרת ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּכיצד?

הרים, ּכסּבר עם והּכסּבר ׂשדה, ּכרׁשי עם והּכרׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׂשדה,
הּדלעת  עם הּמצרית ּודלעת מצרי, חרּדל עם ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָוהחרּדל

ּבזה  זה ּכלאים אינן - הּזּונין,הרמּוצה עם החּטים וכן . ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
והּפֹול  הּׁשּפֹון, עם והּכּסמין ׁשּועל, ׁשּבלת עם ְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻוהּׂשעֹורים
הּׁשעּועית, עם לבן ּופֹול הּטפח, עם והּפרקדן הּסּפיר, ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹֻעם

הּתרֹובתֹור עם והּכרּוב הּמלפפֹון, עם [כרוב והּקּׁשּות ְְְְְְְִִִַַַַָ
זה.מדברי] עם זה ּכלאים אינן - הּלעֹונין עם והּתרדין ,ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

הּנּפּוס עם הּצנֹון ללפת]אבל הּלפסן,[דומה עם והחרּדל , ְְְְֲִִַַַַַַַָָָ
- הרמּוצה ּדלעת עם אֹו מצרית ּדלעת עם יונית ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָּודלעת

ּבזה. זה ּכלאים אּלּו הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאף
אֹו„. ּבעלין לזה זה ׁשּדֹומין מינין ׁשני - ּבאילן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָוכן

ּכיצד?ּבפרֹות  ּכלאים. אּלּו הרי מינין, ׁשני והן הֹואיל , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַ
עם  והּׁשיזפין הּׁשקדים, עם והּפרסקין החזרּור, עם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָהּתּפּוח
זה  ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרימין
עזרּורין  עם והּפריׁשין הּקרּוסטמלין, עם האּגסין אבל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻֻּבזה;

זה  ּכלאים אינן ּבזה.- ְִִֵֶֶַָָ
ׁשהם ‰. ּפי על אף - אחרֹות ואילנֹות זרעים ׁשם יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן

ׁשל  לעלין ּדֹומין זה ׁשל ועלין הֹואיל ּבטבען, מינין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָׁשני
עד  ּגדֹול ּדמיֹון זה ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ּפרי אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָזה,

אחד  מּמין ּגונין ּכׁשני זה ׁשּיראּו לכלאים להן חׁשׁשּו לא - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העין. מראית אחר אּלא ּבכלאים הֹולכין ׁשאין זה; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעם

.Â מּפני ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּצנֹון עם הּלפת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד?
אינן  - הּנּפּוס עם והּלפת זה; ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּפרי
עם  צנֹון אבל לעלין. ּדֹומין ׁשהעלין מּפני ּבזה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכלאים
ּדֹומה  והּפרי לזה, זה ּדֹומין ׁשהעלין ּפי על אף - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנּפּוס
מּטעם  רחֹוק זה ּפרי וטעם הֹואיל ּכלאים, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָלּפרי

ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּביֹותר. זה .ּפרי ְְְִֵֵֵֵֶַָֹ
.Ê עם זה ּכלאים ׁשהן זרעים מיני ׁשני ּבין מרחיקין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּמה

נראין  אם אבל מּזה; זה מבּדלין נראין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור  זה הרי ּבערּבּובית, .ׁשּנזרעּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָ

.Á ּגדל לפי הּכל - הּזאת ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות  וׁשּלּוח העלין, רחב ּולפי הּנזרעת, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּׂשדה

.[השורשים]
.Ë מין זרּועה ׁשהיתה ׂשדהּו לזרע ּכיצד? ּובּקׁש ּתבּואה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבית  ּביניהן מרחיק - אחרת ּבׂשדה אחר ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבצּדּה
וחצי רבע  אּמֹות עׂשר על אּמה וחצי אּמֹות ּכעׂשר והּוא , ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

היה  לא ואם הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאּמה
קרֹובין  ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; הּזה, ּכּׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביניהן

טפחים. ׁשּׁשה ְְִִָָּבתֹו
.È ירק זרּועה ׂשדהּו ירק היתה ׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ

טפחים  ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - ּדלעת אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
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המנּכׁש·. אֹו הּזֹורע, מיותרים ואחד צמחים [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ
הכלאים] אחת מסביבות חּטה ׁשהיתה ּכגֹון - המחּפה אֹו ,ְְְִֶֶַַַַָָָ

הארץ, על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו אחת, ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻּוׂשעֹורה
זה  הרי - ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, אֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוחּפה
הּזֹורע  אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ, הּזֹורע ואחד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלֹוקה.

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין נקּוב, ׁשאינֹו ְְִִֵֶַַַַָָּבעציץ
ּכלאי ‚. לֹו לזרע לגֹוי לֹומר ּומּתר לגֹוי, ּכלאים לזרע ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֻאסּור

עֹוקר זרעים  אּלא ּבׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּכלאי  לזרע ליׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו קּים, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻאֹותן;
לכּתחּלה, הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ; ּבחּוצה ּבידֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו, ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין „. זרעים אּלא זרעים, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאין
אדם  העּקרין למאכל מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים, עׂשבים אבל ; ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
אין [=שורשים] - ּבהן וכּיֹוצא לרפּואה, אּלא ראּויין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן

זרעים  ּכלאי מּׁשּום .ּבהן ְְִִִֵֶָָ
ּבכלל ‰. הן הרי האילנֹות, לא ּכלאי ׂשד" ּׁשּנאמר: מה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשהרּכיב  ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ּכלאים". ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע
הרי [=ענף]יחּור - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג, ּתּפּוח ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַ

ּבחּוצה  ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה
ּבכל  לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן, ירק הּמרּכיב וכן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָלארץ;

ָמקֹום.
.Â ּכלאים אילנֹו לֹו ׁשּירּכיב הּגֹוי להּניח ליׂשראל .ואסּור ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

זרעי  לערב מּתר וכן ּכאחד; אילן, וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא  ּבאילנֹות, ּכלאים ל ׁשאין - ּכאחד ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה
.Ê אף - ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּזֹורע

לזה  ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל
לּטע  ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ּוזרען; ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשעבר
ׁשהרּכב  הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻיחּור

ְִִַּכלאים.
.Á הּוא מהן, האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּזרעֹונין

'ּתבּואה' והּכּסמין,הּנקרא החּטים, - מינין חמּׁשה והיא ; ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻ
הּנקרא  הּוא מהן, והּׁשני והּׁשּפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,
הּתבּואה  מן חּוץ לאדם, הּנאכל זרעֹון ּכל והם ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ'קטנּיֹות';
והארז, והּדחן, והעדׁשים, והאפּונים, הּפֹול, ּכגֹון -ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹ
מהן, והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר, והּפרגין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻוהּׁשמׁשמין,
ראּויין  ׁשאינן הּזרעֹונין ׁשאר והן ּגּנה'; 'זרעֹוני הּנקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
זרע  ּכגֹון - אדם מאכל הּזרע אֹותֹו ׁשל והּפרי אדם, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָלמאכל
וכּיֹוצא  לפת, וזרע והּקּצח, החציר וזרע והּׁשּומין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּבצלים
ּכל  ּכׁשּיּזרעּו ּגּנה. זרעֹוני ּבכלל הּוא הרי ּפׁשּתן, וזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהם;
ׁשּלא  זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו, זרעֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמיני

'ירק'. ונקרא 'ּדׁשא', הּזרע, ְְִִֶֶֶַַָָָָנּכר
.Ë ּכגֹון ׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים ּגּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש

והחרּדל  ויׁשהּפׁשּתן זרעים'. 'מיני הּנקראין הן ואּלּו ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
אּלא  מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעים ּגּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדין  והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות

הן  ואּלּו ּבהן; וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים
ירקֹות'. 'מיני ְְִִִֵַָָהּנקראין

ב  ¤¤ּפרק
מעׂשרים ‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע

ועׂשרים  ּבׁשלׁש ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוארּבעה,
ׂשעֹורים  ׁשל עד סאה המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. זרע, ואם הּׂשעֹורים; על יֹוסיף אֹו החּטין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט
מעׂשרים ·. לאחד מצטרף הּזרע, עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

ׁשּנתערב וארּבעה  חּטים, ׁשל סאה ועׂשרים ׁשלׁש ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּפֹולים  קּבין ּוׁשני עדׁשים, קּבין ּוׁשני ׂשעֹורין, קּבין ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָּבּה
ויבר  ּתערבת, ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
והעדׁשים  ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָמקצתּה

החּטים. עם ּכלאים ּכּלן ְְִִִִִַַַָֻוהּפֹול,
ּדברים‚. ּבזה,ּבּמה זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

אֹו ּבקטנּיֹות, ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנ ּיֹות מיני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹו
מהן  אחד ׁשּנתערב ּגּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקטנּיֹות
מּמה  וארּבעה מעׂשרים אחד ׁשעּורן ּבקטנּיֹות, אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתבּואה
ׁשל  ּבסאה נתערב אם הּמין: מאֹותֹו סאה ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּׁשּזֹורעין
על  יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע, לא - קטנית אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹּתבּואה

.הּתבּואה  ְַָ
זֹורעין „. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעׂשרים מּמּנּו אחד מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
חּיב  קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
מּמּנּו זֹורעין ּגּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָלמעט;
סאה  ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָסאתים

ימעט  קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה .ׁשל ְְְִִֵֶֶַָ
היה ‰. אם - ּפׁשּתן זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָלפיכ

אינֹו לאו, ואם ימעט; זה הרי סאה, ּבכל רבעים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשלׁשת
זרע  סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית לפי למעט; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹצרי

האחרים.ּפׁשּתן  הּזרעים ּבכל מׁשערין זה, ּדר ועל . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
.Â נתּכּון ּובׁשּלא לערב, נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה

ׁשּנתערבּו. מינין הּׁשני ּבזרע לזרע זרע לערב נתּכּון אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
חּטה  היתה אפּלּו - ׁשּנתערבּו מינין הּׁשני לזרע אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאחר,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן לזרעּה. אסּורה ׂשעֹורים, ׁשל ּכרי ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאחת

.ּבזה  ֶָ
.Ê- ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּצמח הּמינין, מן מין ׂשדהּו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזֹורע

הרי  - ּבּׂשדה וארּבעה מעׂשרים אחד האחר הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
ילּקט ׁשּמא [יעקור]זה העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו, עד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּצמח  האחר הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה'; זרע 'ּכלאים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיאמרּו:
ּבתבּואה  ּגּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה וקטנית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָּתבּואה
אינֹו מּכאן, ּפחֹות הּצֹומח היה ואם ּגּנה. ּובזרעֹוני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוקטנית

למעטֹו. ְֲִַָצרי
.Á אבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ׁשאין מראין ׁשהּדברים הּׂשדה,ּבזמן ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
למעט  אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

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

mi`lk zekld - mirxf xtq - oeiq e"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ë ותלּתן איסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
אדם  למאכל ׁשּזהׁשּזרעּה - עׂשבים מיני ּבּה [מצב ׁשעלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ו-] מזיק הנוסף הזרע שהרי בכוונה, נגרם לא שבוודאי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא. ְְִֵֵֶַַָֹמפסיד
.È ּבׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובּמה

ערּוגֹות  ערּוגֹות מקֹום זרּועה וכן סביב. ּגבּול לּה ועׂשה , ְְְְְֲֲִֵָָָָָ
- לעקר אֹותֹו מחּיבין אין הרּבה, מינין ּבֹו ׁשעלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹהּגרנֹות
ּבמקֹום  צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ידּוע, הּדבר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
חּוץ  הּכל 'עקר לֹו: אֹומרין - מקצתן הסיר ואם ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹהּגרנֹות;
הּׁשאר. ּבקּיּום רֹוצה ׁשהּוא ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי אחד', ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמין

.‡Èסּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין הענפים]אין חיתוך ׁשל [מקום ְְְִֵֶַָָ
מדברית]ׁשקמה לפת [תאנה אגּדת הּטֹומן  ּבּה. וכּיֹוצא . ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ

היּו אם - הּגפן ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּוצנֹון
מגּל העלין רֹוצה אינֹוין,מקצת אינֹו ׁשהרי חֹוׁשׁש; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֻ

- מגּלין העלין היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, אינן ואם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻֻּבהׁשרׁשתן.
ּכלאים. מּׁשּום ְִִִֵַחֹוׁשׁש

.·È העּקרין ונׁשארּו הּזרע, וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׂשדה
ׁשנים  ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף - ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבארץ
העּקרין  ׁשּיעקר עד אחר, מין ׂשדה ּבאֹותּה זֹורע יהיה לא -. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚È קדם ׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו

רוהּבארץ  ׂשדהּו היתה אם ימים ׁשלׁשה ּכמֹו ואחר [במים], , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה, אֹותן יהּפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכ
אּלא  נעקרה; ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ּכּלּה, את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻלהּפ
ּכדי  הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר הּׂשדה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹחֹורׁש

ְִֶֶׁשּתרוה.
.„È,יהּפ - ׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו

את  וקרסמה לתֹוכּה, ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע; ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר
אחר  מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - .הּצֹומח ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

.ÂË יֹוצא אדם וכל הּכלאים; על מׁשּמעין ּבאדר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאחד
עׂשר  ּובחמּׁשה הּכלאים. מן אֹותן ּומנּקין ּולׂשדהּו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלגּנתֹו

לבּדק  ּומסּבבין ּדין, ּבית ׁשלּוחי יֹוצאין .ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַֹ
.ÊË ּבּתים ּבעלי והיּו ּומׁשליכין, עֹוקרין היּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשֹונה

את  מפקירין ׁשּיהיּו התקינּו ׂשדֹותיהן. להן ׁשּמנּקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׂשמחין
אחר, מין ּבּה ׁשּימצאּו והּוא - ּכלאים ּבּה ׁשּמצאּו הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּה. יּגעּו לא מּכן, ּפחֹות אבל וארּבעה; מעׂשרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
.ÊÈ לראֹות הּפסח, מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֻוחֹוזרין

לצמוח]האפיל המאחרים ׁשהנּצּו[הזרעים וכלאים ׁשּיצא. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
מּיד;[ביצבצו] עליהן יֹוצאין אּלא להן, ממּתינים אין -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מעׂשרים  אחד ּבּה יׁש אם הּׂשדה, ּכל את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומפקירין
ְְַָָוארּבעה.

ה'תשע"ג  סיון כ"ו שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
לצּורֹות ‡. נפרד האחד הּמין ׁשּיהיה ּבּזרעים, מינין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש

עד  הארץ, ׁשעֹובדין והעבֹודה הּמקֹומֹות ׁשּנּוי מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרּבה,

לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ּפי על ואף מינין; ּכׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיראה
ּבזה. זה ּכלאים אינן אחד, מין והן ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל

וצּורת ·. לזה זה ּדֹומין ׁשהן מינין, ׁשני ּבּזרעים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָויׁש
צּו להיֹות קרֹובה הֹואיל ׁשניהן כן, ּפי על ואף אחת; רה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

זה  עם זה אסּורין אּלּו הרי מינין, ׁשני .והן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶ
עלׁשי ‚. עם והעלׁשין ּגּלים, חזרת עם החזרת ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּכיצד?

הרים, ּכסּבר עם והּכסּבר ׂשדה, ּכרׁשי עם והּכרׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׂשדה,
הּדלעת  עם הּמצרית ּודלעת מצרי, חרּדל עם ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָוהחרּדל

ּבזה  זה ּכלאים אינן - הּזּונין,הרמּוצה עם החּטים וכן . ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
והּפֹול  הּׁשּפֹון, עם והּכּסמין ׁשּועל, ׁשּבלת עם ְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻוהּׂשעֹורים
הּׁשעּועית, עם לבן ּופֹול הּטפח, עם והּפרקדן הּסּפיר, ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹֻעם

הּתרֹובתֹור עם והּכרּוב הּמלפפֹון, עם [כרוב והּקּׁשּות ְְְְְְְִִִַַַַָ
זה.מדברי] עם זה ּכלאים אינן - הּלעֹונין עם והּתרדין ,ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

הּנּפּוס עם הּצנֹון ללפת]אבל הּלפסן,[דומה עם והחרּדל , ְְְְֲִִַַַַַַַָָָ
- הרמּוצה ּדלעת עם אֹו מצרית ּדלעת עם יונית ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָּודלעת

ּבזה. זה ּכלאים אּלּו הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאף
אֹו„. ּבעלין לזה זה ׁשּדֹומין מינין ׁשני - ּבאילן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָוכן

ּכיצד?ּבפרֹות  ּכלאים. אּלּו הרי מינין, ׁשני והן הֹואיל , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַ
עם  והּׁשיזפין הּׁשקדים, עם והּפרסקין החזרּור, עם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָהּתּפּוח
זה  ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרימין
עזרּורין  עם והּפריׁשין הּקרּוסטמלין, עם האּגסין אבל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻֻּבזה;

זה  ּכלאים אינן ּבזה.- ְִִֵֶֶַָָ
ׁשהם ‰. ּפי על אף - אחרֹות ואילנֹות זרעים ׁשם יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן

ׁשל  לעלין ּדֹומין זה ׁשל ועלין הֹואיל ּבטבען, מינין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָׁשני
עד  ּגדֹול ּדמיֹון זה ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ּפרי אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָזה,

אחד  מּמין ּגונין ּכׁשני זה ׁשּיראּו לכלאים להן חׁשׁשּו לא - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העין. מראית אחר אּלא ּבכלאים הֹולכין ׁשאין זה; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעם

.Â מּפני ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּצנֹון עם הּלפת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד?
אינן  - הּנּפּוס עם והּלפת זה; ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּפרי
עם  צנֹון אבל לעלין. ּדֹומין ׁשהעלין מּפני ּבזה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכלאים
ּדֹומה  והּפרי לזה, זה ּדֹומין ׁשהעלין ּפי על אף - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנּפּוס
מּטעם  רחֹוק זה ּפרי וטעם הֹואיל ּכלאים, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָלּפרי

ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּביֹותר. זה .ּפרי ְְְִֵֵֵֵֶַָֹ
.Ê עם זה ּכלאים ׁשהן זרעים מיני ׁשני ּבין מרחיקין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּמה

נראין  אם אבל מּזה; זה מבּדלין נראין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור  זה הרי ּבערּבּובית, .ׁשּנזרעּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָ

.Á ּגדל לפי הּכל - הּזאת ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות  וׁשּלּוח העלין, רחב ּולפי הּנזרעת, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּׂשדה

.[השורשים]
.Ë מין זרּועה ׁשהיתה ׂשדהּו לזרע ּכיצד? ּובּקׁש ּתבּואה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבית  ּביניהן מרחיק - אחרת ּבׂשדה אחר ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבצּדּה
וחצי רבע  אּמֹות עׂשר על אּמה וחצי אּמֹות ּכעׂשר והּוא , ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

היה  לא ואם הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאּמה
קרֹובין  ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; הּזה, ּכּׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביניהן

טפחים. ׁשּׁשה ְְִִָָּבתֹו
.È ירק זרּועה ׂשדהּו ירק היתה ׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ

טפחים  ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - ּדלעת אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
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הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
קרֹובין  ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; זה, מּׁשעּור ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּופחֹות

טפח. ְֶַּבתֹו
.‡È והּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה

רבע  ּבית ּביניהן מרחיק - ּדלעת אֹו ירק .ׁשּבצּדּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
.·È,אמּורים ּדברים ּבּׁשעּורין ּבּמה להרחקה ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

ירק, זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדֹות. ׁשּתי ּבין ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָָהאּלּו?
לעׂשֹות  ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה לזרע ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹורצה

ּתלם הּׁשּורה ּובין הּׂשדה ׁשּׁשה [חפירה]ּבין ארּכֹו אחד, ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכעמקֹו. ורחּבֹו ּבלבד ְְְְְְִִַָָָטפחים

.‚È ׁשּורה היתה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלּה ׁשהעלין ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה אפּלּו - ירק ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
ואם  טפחים; ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ּומסּתּבכין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֻארּכין
- ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל העלין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכּו
העלין  יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת, ׁשּלפני הּתבּואה מן .יעקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

מּמין  וׁשּורה זה, מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם לֹומר, צרי ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אחד, ּתלם ּביניהן להיֹות ׁשּדּיֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר

.„È מין והיה להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהרחיק
הּתבּואה, על ּתבּואה ׁשּנטת ּבין - זה מין ּגּבי על נֹוטה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
על  ּתבּואה אֹו הּתבּואה, על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק ְְֵַַַַַָָָָָָָָאֹו

ּכּׁשעּור  הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - מּדלעת הּירק חּוץ ; ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ
יעקר  - נטת אם ,לפיכ הרּבה; נמׁשכת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיונית,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶֶַָָמּלפניה
.ÂËּבּור הּמינין ׁשני ּבין שוממה]היה ניר[שדה אֹו [שדה , ְִִִֵֵַָָ

ּגּפהחרושה] אֹו אבנים], מערימת ּגדר [גדר אֹו ,ּדר אֹו , ֵֶֶַָָ
עׂשרה  עמק ׁשהּוא חריץ אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא
אֹו הארץ, על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחים
מּתר  זה הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻסלע

ה  לּצד האחד והּמין מאּלּו, אחד לצד הּמין ּׁשני;לסמ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
נראין  הן הרי ּביניהן, מבּדיל אּלּו מּכל ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

מּזה. זה ְִִֶֶָֻמבּדלין
.ÊË ּדבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדהּו. ּבתֹו ּבׁשּזרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמבּדיל?
ׂשעֹורים  ּבצּדּה לזרע לחברֹו מּתר - חּטים ׁשּנאמר:זרּועה , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

ׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין ּכלאים"; תזרע לא ׂשד"ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עֹוד, ולא ּכלאים". תזרע לא "הארץ נאמר ולא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹּכלאים,
ּומׁש לחּטים, סמּו ׂשעֹורים ׂשדהּו ּבתֹו זרע אפּלּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
זרּועה  ׁשהיא חברֹו לׂשדה ׁשּסמכֹו עד הּׂשעֹורים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָזרע
ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו מּפני מּתר; זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻׂשעֹורים

חברֹו. ׂשדה סֹוף ׁשהן ְֲֵֵֵֵֶָׂשדהּו,
.ÊÈ זרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה

חּטים  ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻחּטים
העם  ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו; לׂשדה סמּו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו,
לבּדק  אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ּתלם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלזרע
ּכזֹורע  ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא ראּויה אם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹׂשדהּו

ׁשּורֹות להׁשחתה  ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּלֹו. ּבתֹו ׁשּירחיק עד אחד, מּמין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאּלּו

.ÁÈ מיני ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה
אחד; ּתלם אפּלּו וחריע, חרּדל ּביניהן יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתבּואה
ׁשּתי  היּו אם אבל אחד. ּתלם מאּלּו זֹורעין ׁשהעם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּפני
חרּדל  ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
חּוץ  מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - חריע ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֻאֹו
זוית  היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני הּתבּואה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמן

זר  הרי ׁשל - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה ע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מּזה  זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני מּתר, צריזה ואין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻ

זרע  ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה אם ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם מּפני - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ּבלא מּתר ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא

ד  ¤¤ּפרק
ּוׁשּתי ‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר

הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְִִִִֵֶֶַָׁשּורֹות
אחת [חפירה]ותלם ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּפֹול  ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה קּׁשּואין, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשל
מּפני  ומין; מין ּכל ּבין מבּדיל ׁשהּתלם ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמצרי
ואם  ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ׁשּלהן עלין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּמינין
ּכנזרעין  ויראּו הּכל יתערב ׁשּורה, ּבצד ׁשּורה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹזרען

ְְְִָּבערּבּוביה.
לזרע ·. ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ׂשדהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹהיתה

מקֹום  הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְְִִֵֶַָָָָּבתֹוכּה
הּירק  ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּזֹורע
ועֹוׂשה  אּמה, עׂשרה ׁשּתים רחב הּירק מן ּומּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבתלם,
ּבתלם; הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ׁשנּיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּורה

ּכ ּבין ׁשּנמצא ׁשּירצה, מקֹום עד ׁשל וכן ׁשּורֹות ׁשּתי ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אּמה  עׂשרה ׁשּתים מּפני ּדלּועין - אסּור מּכן, ּפחֹות אבל . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

הּכל  ונראה ׁשּביניהן, ּבּירק ּומּכאן מּכאן מסּתּבכין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלין
ּבערּבּוביה. נזרע ְְְְְִִִַָּכאּלּו

יחידית,‚. ּדלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהיתה
נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה לזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּובא

ּגדֹול  מקֹום והחזיקה ּבית עליה, ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל . ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּכגֹון  הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ׁשּמרחיקין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרבע

ּבהן. וכּיֹוצא והּסלע ְְֵֶֶֶֶַַַַָהּקבר
אּמת„. אֹו -[=תעלת]הּתלם טפח עמּקין ׁשהן הּמים ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻ

הּתלם  ׂשפת על אחד זרעֹונין, מיני ׁשלׁשה לתֹוכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין
ּבאמצע. ואחד מּכאן ואחד ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכאן

קּׁשּות ‰. ואפּלּו אחת, ּגּמה ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר
לכאן  הּגּמה ׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת;

מּזה  זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר וכן והּמין . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
לארּבע  והפכן הּגּמה, ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻאם

מּתר. זה הרי - ֲֵֶֶָָֻרּוחֹותיה
.Âמׁשר ׂשדהּו לזרע -[=שורה]הרֹוצה מין מּכל מׁשר ְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָמרחיק
ּכל  אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהם יּׁשאר ׁשּלא עד והֹול ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומצר

ּבערּבּוביה  נזרעּו ׁשּלא נראין הן ׁשהרי .ׁשהּוא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָֹ
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.Êקרחת ׂשדהּו לעׂשֹות שדה]רצה מּכל [=חלקת קרחת ֲִֵַַַַַָָָָָָ
קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו יעׂשה לא - ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמין
קרחת  ּכל ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית מהן קרחת ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכל
סאה, ּבית ׁשּכל - רביע ּפחֹות אּמֹות לעׂשר קרֹוב ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוקרחת,

חמּׁשים. על ֲֲִִִִַחמּׁשים
.Á והּקרחת ,אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומה

ְַַֻמרּבעת.
.Ë מעט אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מינין מעט, חמּׁשה אפּלּו מהן לזרע מּתר - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
טפחים; ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת, ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד  ערּוגה, רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּוא,
ּכדי  ּומחצה, טפח ּכמֹו ומין מין ּכל ּבין וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
יזרע, לא - מינין חמּׁשה על יֹותר אבל מּזה. זה יינקּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבערּוגה  הרּבה ׁשּמינין לפי ּביניהן; ׁשּמרחיק ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָואף

ּבערּבּוביה. ּכנטּועין הן הרי ְְְְֲִִִֵֵָָּכזֹו,
.È ׁשם ואין ּבחרבה ׁשהיא ּבערּוגה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

לּה חּוצה ּבּהזרע לזרע אסּור ערּוגֹות, ּבין ערּוגה אבל . ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ
מיני  רּוחחמּׁשה ּבכל יזרע ׁשאם ּובכל [צד]ן; זֹו, מערּוגה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

הּטה  ואם ּכמערב. הּכל יראה - ׁשּסביבֹותיה מערּוגֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרּוח
מּכאן, ׁשּבצּדּה ׁשּבערּוגה ועלין לכאן, זֹו ׁשּבערּוגה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָעלין
ּכל  ּבין ּתלם עׂשה אם וכן מּתר; - מבּדלין ׁשּיראּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻעד

מּתר. לערּוגה, ֲֲַָָָֻערּוגה
.‡È,נטּיה ּובלא ּתלם ּבלא לערּוגה חּוץ לזרע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹֹואסּור

- ּגזרה זרע; ּבהן ׁשאין ערּוגה ׁשל הּקרנֹות ּכנגד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָואפּלּו
ויזרע  ערּוגה, זוּיֹות ּבארּבע הּמינין ארּבעת יזרע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָׁשּמא
מערב  הּכל ונמצא הּזוּיֹות, ּכנגד לּה חּוצה אחרים .מינין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.·È טפח ּגבּול לּה והיה ׁשּׁשה, על ׁשּׁשה הערּוגה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהיתה
על  ׁשלׁשה מין, עׂשר ׁשמֹונה ואפּלּו ּבּה לזרע מּתר - ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֹֹֻסביב
ומין  מין ּכל ּבין וירחיק ּבאמצע; וׁשּׁשה ּוגבּול, ּגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל
ׁשּמא  הּגבּול, ּבתֹו הּלפת ראׁש יזרע ולא ּומחצה. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

יזרע  לא זה, על יתר .ימּלאהּו. ְְְִֵֵֶַַַָֹ
.‚È ּבערּוגה לזרע ׁשהן ואסּור מּפני זה, ּכענין זרעים מיני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

אדם  ּבני ּדר ואין הֹואיל - ירקֹות מיני אבל ּכלאים; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנראין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, זה הרי מעט, מעט אּלא מהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻלזרע

.„Èּכמֹו הרּבה מינין ּבֹו וזרעּו טפח, ּגבֹוּה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגבּול
ׁשהיה  ּכׁשר, - ּבֹו ׁשּנזרע מאחר מּטפח ונתמעט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו,

מּתחּלתֹו .ּכׁשר ְִִֵָָ
.ÂË ו רּבים, ירק מיני ּגּנתֹו ּכל למּלאת ירחיק הרֹוצה לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

אפּלּו מרּבעֹות, ערּוגֹות ערּוגֹות ּכּלּה הּגּנה עֹוׂשה - ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֻֻּביניהן
ארּבעה  עּגּולין, חמּׁשה ערּוגה ּבכל ועֹוׂשה ׁשּׁשה, על ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשּׁשה
עּגּול, ּבכל מין וזֹורע ּבאמצע; ואחד רּוחֹותיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבארּבע
נמצאּו - ערּוגה קרנֹות ּבארּבע אחרים מינין ארּבעה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָוזֹורע
ואינֹו מּזה; זה מבּדלין נראין והן ערּוגה, ּבכל מינין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּתׁשעה
חרב, מּניחֹו ׁשהּוא - ּבלבד העּגּולין ּׁשּבין מה אּלא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמפסיד
מּזה. זה ּומבּדלין הּקרנֹות, מן מבּדלין העּגּולין ׁשּיראּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻּכדי

יפסיד ׁשּלא רצה ׁשתי,ואם זרּועין העּגּולין היּו אם - ּכלּום ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹ

מה  זֹורע ערב, זרּועין היּו ואם ערב; ּׁשּביניהן מה ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָזֹורע
מבּדלין. ׁשּיראּו ּכדי ׁשתי; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֻּׁשּביניהן

.ÊË ׁשני מּכל ּבין ׁשּיׁש ׁשּבזמן ,ל נתּבאר הּדברים אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אין  - מּזה זה יינקּו ׁשּלא ּכדי להן הראּויה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמינין

ׁשּבארנּו ּכמֹו העין, למראית ׁשּיראּוחֹוׁשׁשין ּובזמן ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבצד  זה הן אפּלּו ליניקתֹו, חֹוׁשׁשין אין - מּזה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻמבּדלין

עּתה. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְִֵֶֶַָָזה,

ה  ¤¤ּפרק
זרע ‡. עם ירקֹות, מיני ׁשני אֹו ּתבּואה מיני ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּזֹורע

תזרע  לא ׂשד" מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם
ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא מּׁשּום ואחת .ּכלאים", ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ

מּׁשּום·. לֹוקה ּבארץ ואינֹו ׁשּיזרע עד הּכרם, ּכלאי זֹורע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
אֹותן  חּפה אם וכן יד; ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל

לֹוקה  זרע ּבעפר, אֹו וחרצן, ירק מיני ׁשני זרע אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - יד ּבמּפלת וחרצן, ּתבּואה מין אחד וזרע ירק ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד

לֹוקה. ֶֶזה
ּבהן ‚. וכּיֹוצא ולּוף, קּנּבס, על אּלא הּתֹורה, מן חּיב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹואינֹו

ׁשאר  אבל הּכרם; ּתבּואת ּגמר עם ׁשּנגמרין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָמּזרעים
מּדבריהם  אסּורין ּכלאי הּזרעים, לזרע מּדבריהם אסּור וכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לארץ. ּבחּוצה ְֶֶֶַָָָהּכרם
אסרּו„. ולא לארץ, ּבחּוצה הּכרם ּכלאי לזרע אסרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולּמה

מּפני זרעים? נזרעּוּכלאי ׁשאם - הן חמּורין הּכרם ׁשּכלאי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
אסּורין  ׁשהן וכיון ּבהניה; אסּורין הן הרי יׂשראל, ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבארץ

לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ּבארץ, ְְְְֲֶֶַָָָָָָָָָָּבהניה
עֹודרין‰. עֹוקרין [חופרים]ואין אבל ּבכלאים, הּגֹוי עם ְְְְְֲִִִִִֵַַָ

הכלאים,עּמֹו מקיום ונהנה שכר מקבל שהגוי [ולמרות ִ

[ - הּתפלההקלו למעט המגונה]ּכדי .[=דבר ְְְִֵֵַַָ
.Â ּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

ּבכרם  לזרען מּתר זרעים, מיני ׁשאר אבל ּבלבד. ;ירקֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
אילנֹות. ׁשאר לֹומר, צרי ְְִִֵַָָָואין

.Ê ּגפן לּטע אֹו הּגפנים, ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹאסּור
ּתבּואה  אֹו הּירק ׁשאינֹוּבצד ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

קּדׁש זה הרי בהנאה]לֹוקה, -[אסר ּבהניה ׁשניהן ונאסרּו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּתיהן, את וׂשֹורפין והּגפנים. הּתבּואה, אֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּירק

ּתקּדׁש אש]"ּפן תוקד בו: וכּו'";[ודרשו הּזרע המלאה, ְְְִֵֶֶַַַַָ
אסּורין  - האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה, ׁשל הּקׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ולא  וכירים, ּתּנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותן. וׂשֹורפין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹּבהניה,

ׂשרפתן. ּבׁשעת ּבהן ְְְִֵֵֶַַָָָיבּׁשל
.Á המקּים ואחד הּנֹוטע, צמחּואחד ּכלאים ׁשראה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי - והּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
- חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו;

ּגפנֹו על קּדׁש חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה; נתקּדׁשה ולא , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּגפן  סּכ חברֹו; ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואתֹו, קּדׁש - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּתבּואתֹו
זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא חברֹו, ּתבּואת על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹחברֹו

ּבּׁשביעית ּכרמֹו הפקר]הּזֹורע קּדׁש.[שהכל לא - ְְִִִֵֵַַַַֹ
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הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
קרֹובין  ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; זה, מּׁשעּור ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּופחֹות

טפח. ְֶַּבתֹו
.‡È והּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה

רבע  ּבית ּביניהן מרחיק - ּדלעת אֹו ירק .ׁשּבצּדּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
.·È,אמּורים ּדברים ּבּׁשעּורין ּבּמה להרחקה ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

ירק, זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדֹות. ׁשּתי ּבין ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָָהאּלּו?
לעׂשֹות  ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה לזרע ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹורצה

ּתלם הּׁשּורה ּובין הּׂשדה ׁשּׁשה [חפירה]ּבין ארּכֹו אחד, ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכעמקֹו. ורחּבֹו ּבלבד ְְְְְְִִַָָָטפחים

.‚È ׁשּורה היתה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלּה ׁשהעלין ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה אפּלּו - ירק ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
ואם  טפחים; ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ּומסּתּבכין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֻארּכין
- ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל העלין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכּו
העלין  יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת, ׁשּלפני הּתבּואה מן .יעקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

מּמין  וׁשּורה זה, מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם לֹומר, צרי ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אחד, ּתלם ּביניהן להיֹות ׁשּדּיֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר

.„È מין והיה להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהרחיק
הּתבּואה, על ּתבּואה ׁשּנטת ּבין - זה מין ּגּבי על נֹוטה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
על  ּתבּואה אֹו הּתבּואה, על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק ְְֵַַַַַָָָָָָָָאֹו

ּכּׁשעּור  הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - מּדלעת הּירק חּוץ ; ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ
יעקר  - נטת אם ,לפיכ הרּבה; נמׁשכת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיונית,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶֶַָָמּלפניה
.ÂËּבּור הּמינין ׁשני ּבין שוממה]היה ניר[שדה אֹו [שדה , ְִִִֵֵַָָ

ּגּפהחרושה] אֹו אבנים], מערימת ּגדר [גדר אֹו ,ּדר אֹו , ֵֶֶַָָ
עׂשרה  עמק ׁשהּוא חריץ אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא
אֹו הארץ, על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחים
מּתר  זה הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻסלע

ה  לּצד האחד והּמין מאּלּו, אחד לצד הּמין ּׁשני;לסמ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
נראין  הן הרי ּביניהן, מבּדיל אּלּו מּכל ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

מּזה. זה ְִִֶֶָֻמבּדלין
.ÊË ּדבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדהּו. ּבתֹו ּבׁשּזרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמבּדיל?
ׂשעֹורים  ּבצּדּה לזרע לחברֹו מּתר - חּטים ׁשּנאמר:זרּועה , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

ׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין ּכלאים"; תזרע לא ׂשד"ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עֹוד, ולא ּכלאים". תזרע לא "הארץ נאמר ולא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹּכלאים,
ּומׁש לחּטים, סמּו ׂשעֹורים ׂשדהּו ּבתֹו זרע אפּלּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
זרּועה  ׁשהיא חברֹו לׂשדה ׁשּסמכֹו עד הּׂשעֹורים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָזרע
ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו מּפני מּתר; זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻׂשעֹורים

חברֹו. ׂשדה סֹוף ׁשהן ְֲֵֵֵֵֶָׂשדהּו,
.ÊÈ זרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה

חּטים  ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻחּטים
העם  ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו; לׂשדה סמּו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו,
לבּדק  אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ּתלם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלזרע
ּכזֹורע  ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא ראּויה אם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹׂשדהּו

ׁשּורֹות להׁשחתה  ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּלֹו. ּבתֹו ׁשּירחיק עד אחד, מּמין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאּלּו

.ÁÈ מיני ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה
אחד; ּתלם אפּלּו וחריע, חרּדל ּביניהן יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתבּואה
ׁשּתי  היּו אם אבל אחד. ּתלם מאּלּו זֹורעין ׁשהעם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּפני
חרּדל  ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
חּוץ  מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - חריע ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֻאֹו
זוית  היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני הּתבּואה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמן

זר  הרי ׁשל - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה ע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
מּזה  זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני מּתר, צריזה ואין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻ

זרע  ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה אם ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם מּפני - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ּבלא מּתר ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשהּוא

ד  ¤¤ּפרק
ּוׁשּתי ‡. קּׁשּואין, ׁשל זֹו ּבצד זֹו ׁשּורֹות ׁשּתי לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻמּתר

הּמצרי, ּפֹול ׁשל ׁשּורֹות ּוׁשּתי ּדלּועין, ׁשל ּבצּדן ְְְְִִִִֵֶֶַָׁשּורֹות
אחת [חפירה]ותלם ׁשּורה יזרע לא אבל ומין. מין ּכל ּבין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּפֹול  ׁשל אחת וׁשּורה ּדלּועין, ׁשל אחת וׁשּורה קּׁשּואין, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָׁשל
מּפני  ומין; מין ּכל ּבין מבּדיל ׁשהּתלם ּפי על אף - ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמצרי
ואם  ּומסּתּבכין, ונמׁשכין ארּכין ׁשּלהן עלין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּמינין
ּכנזרעין  ויראּו הּכל יתערב ׁשּורה, ּבצד ׁשּורה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹזרען

ְְְִָּבערּבּוביה.
לזרע ·. ּובּקׁש ירקֹות, מּמיני מין זרּועה ׂשדהּו ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹהיתה

מקֹום  הּירק מן עֹוקר - ּדלּועין ׁשל ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְְִִֵֶַָָָָּבתֹוכּה
הּירק  ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּזֹורע
ועֹוׂשה  אּמה, עׂשרה ׁשּתים רחב הּירק מן ּומּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבתלם,
ּבתלם; הּירק ּובין ּבינּה ּומבּדיל ּדלּועין, ׁשל ׁשנּיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּורה

ּכ ּבין ׁשּנמצא ׁשּירצה, מקֹום עד ׁשל וכן ׁשּורֹות ׁשּתי ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אּמה  עׂשרה ׁשּתים מּפני ּדלּועין - אסּור מּכן, ּפחֹות אבל . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

הּכל  ונראה ׁשּביניהן, ּבּירק ּומּכאן מּכאן מסּתּבכין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלין
ּבערּבּוביה. נזרע ְְְְְִִִַָּכאּלּו

יחידית,‚. ּדלעת אפּלּו זרּועה, ּדלעת ׁשל ׁשּורה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהיתה
נמׁשכּו ׁשהרי רבע; ּבית מרחיק - ּתבּואה ּבצּדּה לזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּובא

ּגדֹול  מקֹום והחזיקה ּבית עליה, ּבתֹו ׁשּיהיה ּדבר וכל . ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּכגֹון  הּמּדה, מן עֹולה - הּמינין ׁשני ּבין ׁשּמרחיקין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרבע

ּבהן. וכּיֹוצא והּסלע ְְֵֶֶֶֶַַַַָהּקבר
אּמת„. אֹו -[=תעלת]הּתלם טפח עמּקין ׁשהן הּמים ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֻ

הּתלם  ׂשפת על אחד זרעֹונין, מיני ׁשלׁשה לתֹוכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹורעין
ּבאמצע. ואחד מּכאן ואחד ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכאן

קּׁשּות ‰. ואפּלּו אחת, ּגּמה ּבתֹו מינין ׁשני לנטע ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֻֻּומּתר
לכאן  הּגּמה ׂשפת מעל נֹוטה זה מין ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּודלעת;

מּזה  זה נבּדלין ויראּו הּׁשני, לּצד נֹוטה האחר וכן והּמין . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
לארּבע  והפכן הּגּמה, ּבתֹו מינין ארּבעה נטע ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻאם

מּתר. זה הרי - ֲֵֶֶָָֻרּוחֹותיה
.Âמׁשר ׂשדהּו לזרע -[=שורה]הרֹוצה מין מּכל מׁשר ְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

אּמֹות, ׁשּתי על אּמֹות ׁשּתי ּומׁשר מׁשר ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָמרחיק
ּכל  אּלא הּמׁשר ּבסֹוף ּביניהם יּׁשאר ׁשּלא עד והֹול ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומצר

ּבערּבּוביה  נזרעּו ׁשּלא נראין הן ׁשהרי .ׁשהּוא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָֹ
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.Êקרחת ׂשדהּו לעׂשֹות שדה]רצה מּכל [=חלקת קרחת ֲִֵַַַַַָָָָָָ
קרחֹות, ּתׁשע על יתר סאה ּבית ּכל ּבתֹו יעׂשה לא - ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמין
קרחת  ּכל ּבין רחֹוק ונמצא רבע; ּבית מהן קרחת ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכל
סאה, ּבית ׁשּכל - רביע ּפחֹות אּמֹות לעׂשר קרֹוב ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוקרחת,

חמּׁשים. על ֲֲִִִִַחמּׁשים
.Á והּקרחת ,אר ׁשהּמׁשר לּקרחת? הּמׁשר ּבין ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹּומה

ְַַֻמרּבעת.
.Ë מעט אּלא מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין ירקֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמיני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מינין מעט, חמּׁשה אפּלּו מהן לזרע מּתר - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
טפחים; ׁשּׁשה על טפחים ׁשּׁשה ׁשהיא אחת, ערּוגה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבתֹו
ואחד  ערּוגה, רּוחֹות ּבארּבע מינין ארּבעה ׁשּיזרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוהּוא,
ּכדי  ּומחצה, טפח ּכמֹו ומין מין ּכל ּבין וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
יזרע, לא - מינין חמּׁשה על יֹותר אבל מּזה. זה יינקּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבערּוגה  הרּבה ׁשּמינין לפי ּביניהן; ׁשּמרחיק ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָואף

ּבערּבּוביה. ּכנטּועין הן הרי ְְְְֲִִִֵֵָָּכזֹו,
.È ׁשם ואין ּבחרבה ׁשהיא ּבערּוגה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה

לּה חּוצה ּבּהזרע לזרע אסּור ערּוגֹות, ּבין ערּוגה אבל . ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹ
מיני  רּוחחמּׁשה ּבכל יזרע ׁשאם ּובכל [צד]ן; זֹו, מערּוגה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

הּטה  ואם ּכמערב. הּכל יראה - ׁשּסביבֹותיה מערּוגֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרּוח
מּכאן, ׁשּבצּדּה ׁשּבערּוגה ועלין לכאן, זֹו ׁשּבערּוגה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָעלין
ּכל  ּבין ּתלם עׂשה אם וכן מּתר; - מבּדלין ׁשּיראּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻעד

מּתר. לערּוגה, ֲֲַָָָֻערּוגה
.‡È,נטּיה ּובלא ּתלם ּבלא לערּוגה חּוץ לזרע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹֹואסּור

- ּגזרה זרע; ּבהן ׁשאין ערּוגה ׁשל הּקרנֹות ּכנגד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָואפּלּו
ויזרע  ערּוגה, זוּיֹות ּבארּבע הּמינין ארּבעת יזרע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָׁשּמא
מערב  הּכל ונמצא הּזוּיֹות, ּכנגד לּה חּוצה אחרים .מינין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.·È טפח ּגבּול לּה והיה ׁשּׁשה, על ׁשּׁשה הערּוגה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהיתה
על  ׁשלׁשה מין, עׂשר ׁשמֹונה ואפּלּו ּבּה לזרע מּתר - ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָֹֹֻסביב
ומין  מין ּכל ּבין וירחיק ּבאמצע; וׁשּׁשה ּוגבּול, ּגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל
ׁשּמא  הּגבּול, ּבתֹו הּלפת ראׁש יזרע ולא ּומחצה. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

יזרע  לא זה, על יתר .ימּלאהּו. ְְְִֵֵֶַַַָֹ
.‚È ּבערּוגה לזרע ׁשהן ואסּור מּפני זה, ּכענין זרעים מיני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

אדם  ּבני ּדר ואין הֹואיל - ירקֹות מיני אבל ּכלאים; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנראין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, זה הרי מעט, מעט אּלא מהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻלזרע

.„Èּכמֹו הרּבה מינין ּבֹו וזרעּו טפח, ּגבֹוּה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּגבּול
ׁשהיה  ּכׁשר, - ּבֹו ׁשּנזרע מאחר מּטפח ונתמעט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו,

מּתחּלתֹו .ּכׁשר ְִִֵָָ
.ÂË ו רּבים, ירק מיני ּגּנתֹו ּכל למּלאת ירחיק הרֹוצה לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

אפּלּו מרּבעֹות, ערּוגֹות ערּוגֹות ּכּלּה הּגּנה עֹוׂשה - ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֻֻּביניהן
ארּבעה  עּגּולין, חמּׁשה ערּוגה ּבכל ועֹוׂשה ׁשּׁשה, על ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָׁשּׁשה
עּגּול, ּבכל מין וזֹורע ּבאמצע; ואחד רּוחֹותיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבארּבע
נמצאּו - ערּוגה קרנֹות ּבארּבע אחרים מינין ארּבעה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָוזֹורע
ואינֹו מּזה; זה מבּדלין נראין והן ערּוגה, ּבכל מינין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּתׁשעה
חרב, מּניחֹו ׁשהּוא - ּבלבד העּגּולין ּׁשּבין מה אּלא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמפסיד
מּזה. זה ּומבּדלין הּקרנֹות, מן מבּדלין העּגּולין ׁשּיראּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻּכדי

יפסיד ׁשּלא רצה ׁשתי,ואם זרּועין העּגּולין היּו אם - ּכלּום ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹ

מה  זֹורע ערב, זרּועין היּו ואם ערב; ּׁשּביניהן מה ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָזֹורע
מבּדלין. ׁשּיראּו ּכדי ׁשתי; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֻּׁשּביניהן

.ÊË ׁשני מּכל ּבין ׁשּיׁש ׁשּבזמן ,ל נתּבאר הּדברים אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אין  - מּזה זה יינקּו ׁשּלא ּכדי להן הראּויה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמינין

ׁשּבארנּו ּכמֹו העין, למראית ׁשּיראּוחֹוׁשׁשין ּובזמן ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבצד  זה הן אפּלּו ליניקתֹו, חֹוׁשׁשין אין - מּזה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻמבּדלין

עּתה. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְִֵֶֶַָָזה,

ה  ¤¤ּפרק
זרע ‡. עם ירקֹות, מיני ׁשני אֹו ּתבּואה מיני ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּזֹורע

תזרע  לא ׂשד" מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּכרם
ּכלאים" ּכרמ תזרע "לא מּׁשּום ואחת .ּכלאים", ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ

מּׁשּום·. לֹוקה ּבארץ ואינֹו ׁשּיזרע עד הּכרם, ּכלאי זֹורע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
אֹותן  חּפה אם וכן יד; ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיׂשראל

לֹוקה  זרע ּבעפר, אֹו וחרצן, ירק מיני ׁשני זרע אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - יד ּבמּפלת וחרצן, ּתבּואה מין אחד וזרע ירק ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד

לֹוקה. ֶֶזה
ּבהן ‚. וכּיֹוצא ולּוף, קּנּבס, על אּלא הּתֹורה, מן חּיב ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹואינֹו

ׁשאר  אבל הּכרם; ּתבּואת ּגמר עם ׁשּנגמרין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָמּזרעים
מּדבריהם  אסּורין ּכלאי הּזרעים, לזרע מּדבריהם אסּור וכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לארץ. ּבחּוצה ְֶֶֶַָָָהּכרם
אסרּו„. ולא לארץ, ּבחּוצה הּכרם ּכלאי לזרע אסרּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולּמה

מּפני זרעים? נזרעּוּכלאי ׁשאם - הן חמּורין הּכרם ׁשּכלאי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
אסּורין  ׁשהן וכיון ּבהניה; אסּורין הן הרי יׂשראל, ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבארץ

לארץ. ּבחּוצה לזרען אסרּו ּבארץ, ְְְְֲֶֶַָָָָָָָָָָּבהניה
עֹודרין‰. עֹוקרין [חופרים]ואין אבל ּבכלאים, הּגֹוי עם ְְְְְֲִִִִִֵַַָ

הכלאים,עּמֹו מקיום ונהנה שכר מקבל שהגוי [ולמרות ִ

[ - הּתפלההקלו למעט המגונה]ּכדי .[=דבר ְְְִֵֵַַָ
.Â ּומיני ּתבּואה מיני אּלא הּכרם, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

ּבכרם  לזרען מּתר זרעים, מיני ׁשאר אבל ּבלבד. ;ירקֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
אילנֹות. ׁשאר לֹומר, צרי ְְִִֵַָָָואין

.Ê ּגפן לּטע אֹו הּגפנים, ּבצד ּתבּואה אֹו ירקֹות לזרע ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹאסּור
ּתבּואה  אֹו הּירק ׁשאינֹוּבצד ּפי על אף - ּכן עׂשה ואם . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

קּדׁש זה הרי בהנאה]לֹוקה, -[אסר ּבהניה ׁשניהן ונאסרּו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּתיהן, את וׂשֹורפין והּגפנים. הּתבּואה, אֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּירק

ּתקּדׁש אש]"ּפן תוקד בו: וכּו'";[ודרשו הּזרע המלאה, ְְְִֵֶֶַַַַָ
אסּורין  - האּלּו ּגפנים ׁשל והעצים ּתבּואה, ׁשל הּקׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ולא  וכירים, ּתּנּור ּבהן יּסיק ולא אֹותן. וׂשֹורפין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹּבהניה,

ׂשרפתן. ּבׁשעת ּבהן ְְְִֵֵֶַַָָָיבּׁשל
.Á המקּים ואחד הּנֹוטע, צמחּואחד ּכלאים ׁשראה ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשאינֹו ּדבר מקּדׁש אדם ואין קּדׁש. זה הרי - והּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכרמֹו
- חברֹו ׁשל ּתבּואתֹו ּגּבי על ּגפנֹו המסּכ ,לפיכ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלֹו;

ּגפנֹו על קּדׁש חברֹו ּגפן סּכ הּתבּואה; נתקּדׁשה ולא , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּגפן  סּכ חברֹו; ּגפן קּדׁש ולא ּתבּואתֹו, קּדׁש - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּתבּואתֹו
זה, ּומּפני מהן. אחד קּדׁש לא חברֹו, ּתבּואת על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹחברֹו

ּבּׁשביעית ּכרמֹו הפקר]הּזֹורע קּדׁש.[שהכל לא - ְְִִִֵֵַַַַֹ
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.Ë הרֹואה זה הרי - וקּימֹו חברֹו, ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהרֹואה
ּבהן  מּתרין אדם וכל ּבהניתן, הּכרם אסּור ּבעל קּימן ואּלּו . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן מקּדׁש היה -ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ
.Èנׁשּתּקעּו[גזלן]האּנס אם - חברֹו ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשם] התחבאו]הּבעלים[נשתכח ׁשּלא [כי ּפי על אף , ְִִֵֶַַַָֹ
נׁשּתּקעּו לא ואם הּתֹורה; מן קּדׁש זה הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹנתיאׁשּו
מּדברי  אּלא מקּדׁש אינֹו - ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעלים,

ְִסֹופרים.
.‡Èּפארֹות ׁשעקרה על [=ענפי]הרּוח אֹותן וׁשּלחה הּגפן, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ

- סּלקן ולא אנס, ארעֹו ואם מּיד; אֹותן יגרד - ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹהּתבּואה
נתקּדׁשּו. ולא מּתרין, אּלּו ְְְֲִִֵֵַָֹֻהרי

.·È,מּיד הּזרע יקצר האּנס, ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס
מֹועד  ׁשל ּבחּלֹו להן ואפּלּו יֹוסיף ּפֹועלין, מצא לא ואם . ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻ

מצא  ׁשּלא עד מּכאן, יֹותר מּמּנּו ּבּקׁשּו ּבׂשכרן; ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹעד
מבּקׁש זה הרי - הּזרע ּפֹועלים נׁשּתהה ואם וקֹוצר. ּבנחת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ׁשניהן. ויאסרּו יקּדׁש, זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
.‚È מתקּדׁשין ירק אֹו ּתבּואה מּׁשּיׁשריׁשּו;מאימתי ? ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אׁשר  הּזרע "המלאה ׁשּנאמר: הּלבן, ּכּפֹול מּׁשּיעׂשּו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָענבים,
ּתבּואה; זה ויהיה זה, ׁשּיזריע עד - הּכרם" ּותבּואת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתזרע,
צרּכן  ּכל ׁשּבּׁשלּו וענבים צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָאבל
ּובא  צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ּכיצד? מתקּדׁשֹות. אינן -ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
וזרע  צרּכן, ּכל ׁשּבּׁשלּו ענבים וכן ּבתֹוכּה, ּגפן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָונטע
אינן  אסּור, ׁשּזה ּפי על אף - ּבצּדן ירק אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתבּואה

ְְִַמתקּדׁשֹות.
.„È עדין אּלא הּלבן, ּכּפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

זה  הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה, אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהן
הּזרע; את ואֹוסרין אֹותֹו, קֹונסין כן ּפי על ואף קּדׁש. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלא

מּתר  הּבסר, הענבים אבל ׁשּיעׂשּו קדם הּזרע עקר ואם . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּכּפֹול  נעׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר הּוא הרי הּלבן, ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֻּכּפֹול
וׁשּלא  נתקּדׁשּו; ׁשּנעׂשּו, את - נעׂשּו לא ּומקצתן ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּלבן,

מּתרין. ֲִַָֻנעׂשּו,
.ÂË מיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן, ּכּפֹול ׁשּנעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים

זה ירקֹות, הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ּבהניה;ולּקט מּתר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
אסּור. הׁשריׁש, ְְִִִָואם

.ÊË הּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו ׁשּלּה, העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן
זרע, ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - הּקר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּבימי

קּדׁש לא לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
הּוא  הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָקּדׁש;

ֶָָּכארץ.
.ÊÈ מן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

לבן  ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
הרי  - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו

נתקּדׁש לא וחּיב זה זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הרּוח  סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ּכׁשּיראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד  ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים צמחּו אם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיעׂשה?

להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ׁשּנעׂשּו מצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ּבהניה; אסּור ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהּכל
עם  יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן אֹותן, ראה ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָּתּׂשרף.

להן. הּסמּוכֹות ְְִֶַַָָהּגפנים
.ÁÈ אף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרֹואה

זה  הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָעל
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד קּדׁש; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּבּקֹוצים מקֹום  ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק  זה הרי - ּדׁש.לגמּליהם ְֲִִֵֵֵֶֶַ

.ËÈ מיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהאירּוס
וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים אינן -ּגפן זרעים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

מיני  ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ּכׁשאר הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ׁשעֹולין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדׁשאים
והּורד  הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין - הּמצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּופֹול

ּבּכרם. ּכלאים ואינן אילן, מיני - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהאטדין
.Î וכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה

אילן  זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא לכל ׁשאינֹו אילן והּצלף, . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ָָּדבר.

.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה
אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;

קּדׁש זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה אם -. ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.·Î זה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד

עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה מין ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָאֹו
נׁשּתהה  אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש

ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ואם ּבארץ ואסּור; הֹוסיף הרי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מּתר  ׁשעה, מחצי ּפחֹות .נׁשּתהה ְֲִִֵַָָָָָֻ

.‚Î הּכרם ּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ;אסּור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
להֹוסיף  ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָואם

קּדׁש. זה הרי - מּמאתים ֲִִִֵֵֶֶַָָאחד
.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבּכרם, ׁשּנטעֹו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבצל

ׁשרּבּו ּפי על אף - הּנטּוע העּקר מן הּבצלים ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצמחּו
ּבאּסּורֹו: העּקר אֹותֹו הרי ּבמאתים, עּקרֹו על ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָהּגּדּולים

האסּור  העּקר את מעלין הּתר, ּגּדּולי .ׁשאין ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ג  סיון כ"ז רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשהֹוסיף ‡. עד המקּימֹו אֹו ּבּכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּזֹורע

זה הרי - ׁשׁשּבמאתים ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכל  ורֹואין מרּבעֹות; ולא עגּלֹות רּוח, לכל אּמה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻעׂשרה
מלא  ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה, ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּגּול
עם  נתקּדׁשה זה, עּגּול ּכל ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָירק

מתקּדׁשֹות. אינן לעּגּול, ׁשחּוץ וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָהּירק,
הּזה ·. העּגּול ׂשפת ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אּמֹות  ארּבע על יתר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים ׁשּורֹות אבל ּובין . ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ
רֹואין  - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהן היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאם
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רחב  ּוכאּלּו לֹו, הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו העּגּול ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹאת
עּגּול  ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין אּמה; ארּבעים ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹהעּגּול

מתקּדׁשת. היא הרי אּמה, ארּבעים ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָזה
הּכרם;‚. ּבתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּמה

- לֹו וסמ לּכרם, חּוצה הּזֹורע ׁשּתי אבל מקּדׁש זה הרי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ויתר  הּזרע ּכל ּבאר לּזרע, הּסמּוכֹות ּגפנים ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּורֹות
ארּבע  רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע; חּוץ אּמֹות  ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַֹארּבע

ּכרם  ׁשל הּׁשּורה ּכל ּבאר ּגפן אּמֹות, ּבצד זרע ואם . ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן מקּדׁש אינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיחידית,

צעירה]ילּדה„. את [=גפן מקּדׁשת אינּה מּטפח, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ואחת  ׁשּתים, ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּזרעים.

זנב כזנב]יֹוצאת בולטת ּכל [החמישית היה אם אבל ; ֲִֵָָָָָָ
מקּדׁש. זה הרי ּכן, ְֲֵֵֵֶֶֶַַהּכרם

זֹורע ‰. - ּכרם עׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו, ּגּבי על זֹו ּגּנֹות ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב  טפחים עׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית  לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עׂשרה ׁשאויר ,לּכרם; ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

- ּכרם עׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו לזרע ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאסּור
זֹורע זה למּטה הרי מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה, את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּגפנים. מעּקר טפחים ְְְִִִִֵַַָָָֹמּׁשלׁשה
.Â לּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמי

נֹוטע; ּכ ואחר ּבּמחרׁשה, הּזרעים את הֹופ - ּגפנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּה
ונמל ּגפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר יּטע ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹולא
את  זֹורע ּכ ואחר הּגפנים, את מׁשרׁש - זרעים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלזרעּה
מהן  יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ רצה ואם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּזרעים;
ואחר  לזרע, מּתר זה הרי - לארץ סמּו מּטפח ּפחֹות ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאּלא

הּגפנים  מן ּבארץ הּנׁשאר את ויׁשרׁש יחזר ּכ. ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.Êהבריכּה[=המטמין]הּמברי אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּכסילֹון ונעׂשת ׁשּיבׁשה הּדלעת [=צינור]ּבתֹוּבתֹו אֹו , ְְְְְְֲִֶַַַַָָָ
אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על עפר היה אם - חרׂש ׁשל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹסילֹון
ּפחֹות  ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; על לזרע מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻיתר

ּבצּדּה. לזרע ּומּתר ּגּבּה, על לזרע אסּור - ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹֻמּזה
.Á אּלא ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף - ּבסלע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהבריכּה

עליה  זרע להביא מּתר אצּבעֹות, ּדברים ׁשלׁש ּבּמה . ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
עּקרּה היה אם אבל נראה; הּגפן עּקר ּבׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאמּורים?
ּכ ואחר רּוח, לכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק צרי - ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָנראה
ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ׁשּמרחיק ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֻיזרע,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ë ּביניהן יׁש אם - נראין ועּקריהן ּגפנים, ׁשלׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמברי

לׁשאר  מצטרפֹות אּלּו הרי - ׁשמֹונה ועד אּמֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמארּבע
אינן  לאו, ואם הבריכן; לא ּוכאּלּו העֹומדֹות, ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹּגפנים

.מצטרפֹות  ְְִָ
.Èאין - מּׁשלׁש ּפחֹות מהן היּו מרחיק אּלא מצטרפֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

וזֹורע  רּוח לכל טפחים .ׁשּׁשה ְְְִִֵַַָָָ
.‡Èהּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּיֹוצאין [=הענפים]ּכל והעלין ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

מעּקר  רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי - הּגפן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמן
אּמֹות. ּכּמה ֶֶַַַָהּגפן

.·Èאּפפירֹות[=הגביה]הדלה מקצת על הּגפן [קנים]את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

עליהן  ׁשאין ּפי על ואף האּפפירֹות, מֹותר ּתחת יזרע לא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
ּתחת  הּזרע ואין הֹואיל - זרע ואם עלין; ולא ׂשריגין ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלא
מקצת  על הּגפן הדלה אם וכן מּתר. זה הרי הּגפן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻסּכּו

והּברֹוׁש.[=ענפי]ּבּדי הארז ּכגֹון ּפרי, עֹוׂשה ׁשאינֹו אילן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
לזרע  מּתר זה הרי - מאכל אילן מקצת על הדלה אם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻאבל
הּגפן; ׂשריגי עליהן נמׁשכּו ׁשּלא האילן ּבּדי מֹותר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחת
לּגפן  אּפפירֹות אֹותֹו ועֹוׂשה מאכל אילן מבּטל אדם .ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הרי  - הּזרע על וסּככּו ׁשּזרע, אחר הּׂשריגים נמׁשכּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם
אחר. למקֹום מחזירן ְְִֵֶַַָָזה

.‚È אילן מֹותר ּתחת אֹו האּפפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵַַַַַַַַַָָָהּזֹורע
הּזרע  על וסּככּו הּגפן ׂשריגי ונמׁשכּו ּפרֹות, עֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשאינֹו
ּכיצד  אּלא הּׂשריגים. להחזיר אֹו לקּימֹו, אסּור זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּזרע  עֹוקר .עֹוׂשה? ֵֶֶַַ
.„Èהעריס מן הּיֹוצאין שוכבת קנים שהגפן הקנים [עריסת ְִִִִֶַָָ

לפסקןעליה] עליהן וחס יׁשחית [לחותכן], ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכדי  עׂשאן ואם ּתחּתיהן; לזרע מּתר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהאּפפירֹות
אסּור  זה הרי הּיֹוצאין, והעלין הּׂשריגים עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיהן. ְְִֵֶַַֹלזרע
.ÂËהּדלית מן אֹו העריס, מן הּיֹוצא מוגבהת]ּפרח -[גפן ִִִִֵֶֶַַַָָ

לזרע  ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ּכא ּלּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹרֹואין
לזרע  אסּור לאילן, מאילן זמֹורה הּמֹותח וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּתחּתיו;

ְֶַָּתחּתיה.
.ÊË ּבאילן האחר הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, ּגמי אֹו חבל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקׁשר

ּכדי  זה חבל מתח ואם החבל; ּתחת לזרע מּתר זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּכאּפפירֹות, הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיו  לזרע לֹו .ואסּור ְְְִַַָָֹ

ז  ¤¤ּפרק
אּמֹות ‡. ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּבא

מרחיק  - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע; הּגפנים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעּקרי
וזֹורע  טפחים, ׁשּׁשה ּגפנים מּמּנה ׁשל אחת ׁשּורה היתה . ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכגפן  אּלא ּכרם, זה אין - מאה הן אפּלּו זֹו, ּבצד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזֹו
ׁשּתי  היּו וזֹורע. טפחים, ׁשּׁשה הּׁשּורה מן ּומרחיק ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָיחידית;
מּכל  אּמֹות ארּבע להרחיק וצרי ּכרם, אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּורֹות,

יזרע. ּכ ואחר ְְִַַַַָצד,
יֹותר ·. אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ּבּמה וכּמה . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אּמֹות  מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
ׁשמֹונה  הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות. ׁשמֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָועד
זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻאּמֹות,
מּכל  טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ּכרם ואינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּזֹו,
אּלּו הרי - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה אם וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּורה.

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ּומרחיק אחת, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכגפן
ּפחֹות ‚. ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּורֹות ׁשלׁש ִֵֵֵֶֶַַָָָֹהיּו

אינּה ּכאּלּו האמצע, את ורֹואין ּכרם; אּלּו הרי .מארּבע, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמֹונה  וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות, ׁשלׁש היּו אם ְְְִֵֵֶָָָָָֹוכן

הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי - יתר אֹו ֲֵֵֵֵֶַַַָאּמֹות
את„. הּנֹוטע ,ּכל לפיכ ּבין והרחיק מּתחּלה, ּכרמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
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.Ë הרֹואה זה הרי - וקּימֹו חברֹו, ּבכרם ּכלאים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהרֹואה
ּבהן  מּתרין אדם וכל ּבהניתן, הּכרם אסּור ּבעל קּימן ואּלּו . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אדם, לכל אֹותן מקּדׁש היה -ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ
.Èנׁשּתּקעּו[גזלן]האּנס אם - חברֹו ּבכרם ּכלאים ׁשּזרע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשם] התחבאו]הּבעלים[נשתכח ׁשּלא [כי ּפי על אף , ְִִֵֶַַַָֹ
נׁשּתּקעּו לא ואם הּתֹורה; מן קּדׁש זה הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹנתיאׁשּו
מּדברי  אּלא מקּדׁש אינֹו - ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעלים,

ְִסֹופרים.
.‡Èּפארֹות ׁשעקרה על [=ענפי]הרּוח אֹותן וׁשּלחה הּגפן, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ

- סּלקן ולא אנס, ארעֹו ואם מּיד; אֹותן יגרד - ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹהּתבּואה
נתקּדׁשּו. ולא מּתרין, אּלּו ְְְֲִִֵֵַָֹֻהרי

.·È,מּיד הּזרע יקצר האּנס, ּכׁשּיצא - הּכרם ׁשּזרע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּנס
מֹועד  ׁשל ּבחּלֹו להן ואפּלּו יֹוסיף ּפֹועלין, מצא לא ואם . ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֻ

מצא  ׁשּלא עד מּכאן, יֹותר מּמּנּו ּבּקׁשּו ּבׂשכרן; ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹעד
מבּקׁש זה הרי - הּזרע ּפֹועלים נׁשּתהה ואם וקֹוצר. ּבנחת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ׁשניהן. ויאסרּו יקּדׁש, זה הרי - ׁשּיקּדׁש לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
.‚È מתקּדׁשין ירק אֹו ּתבּואה מּׁשּיׁשריׁשּו;מאימתי ? ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אׁשר  הּזרע "המלאה ׁשּנאמר: הּלבן, ּכּפֹול מּׁשּיעׂשּו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָענבים,
ּתבּואה; זה ויהיה זה, ׁשּיזריע עד - הּכרם" ּותבּואת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתזרע,
צרּכן  ּכל ׁשּבּׁשלּו וענבים צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָאבל
ּובא  צרּכּה, ּכל ׁשּיבׁשה ּתבּואה ּכיצד? מתקּדׁשֹות. אינן -ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
וזרע  צרּכן, ּכל ׁשּבּׁשלּו ענבים וכן ּבתֹוכּה, ּגפן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָונטע
אינן  אסּור, ׁשּזה ּפי על אף - ּבצּדן ירק אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתבּואה

ְְִַמתקּדׁשֹות.
.„È עדין אּלא הּלבן, ּכּפֹול להיֹות ענביו הּגיעּו ׁשּלא ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכרם

זה  הרי - והׁשריׁשּו ּתבּואה, אֹו ירק ּבתֹוכֹו וזרע ּבסר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהן
הּזרע; את ואֹוסרין אֹותֹו, קֹונסין כן ּפי על ואף קּדׁש. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלא

מּתר  הּבסר, הענבים אבל ׁשּיעׂשּו קדם הּזרע עקר ואם . ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ּכּפֹול  נעׂשּו מקצתן ּבהניה. מּתר הּוא הרי הּלבן, ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֻּכּפֹול
וׁשּלא  נתקּדׁשּו; ׁשּנעׂשּו, את - נעׂשּו לא ּומקצתן ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּלבן,

מּתרין. ֲִַָֻנעׂשּו,
.ÂË מיני אֹו ּתבּואה ּבצּדן וזרע הּלבן, ּכּפֹול ׁשּנעׂשּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָענבים

זה ירקֹות, הרי - ׁשּיׁשריׁש קדם הּזרע ּבהניה;ולּקט מּתר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
אסּור. הׁשריׁש, ְְִִִָואם

.ÊË הּגפן ׁשּתיבׁש ּכדר ונפלּו ׁשּלּה, העלין ׁשּיבׁשּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּגפן
זרע, ואם ּתבּואה; אֹו ירק ּבצּדּה לזרע אסּור - הּקר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּבימי

קּדׁש לא לא - ּבּכרם הּמּנח נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ הּזֹורע וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
הּוא  הרי נקּוב, עציץ אבל מרּדּות. מּכת אֹותֹו ּומּכין ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָקּדׁש;

ֶָָּכארץ.
.ÊÈ מן ׁשּיצאּו אֹו זרעים, מּמּנּו ונפלּו ּבּכרם עֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

לבן  ּבׂשדה זֹורה אֹו זֹורע ׁשהיה אֹו הּמים, עם אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזבלים
הרי  - וצמחּו ּבּכרם, הּזרעים ונפלּו לאחֹוריו הרּוח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסערּתּו

נתקּדׁש לא וחּיב זה זרע. לא וזה ּתזרע", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הרּוח  סערּתּו קּדׁש. זה הרי קּימן, ואם ּכׁשּיראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד  ּכזֹורע. זה הרי - לּכרם ׁשּנפלּו הּזרעים וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
ודּיֹו. ּבּמחרׁשה, אֹותֹו יהּפ - העׂשבים צמחּו אם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיעׂשה?

להׁשחיתֹו, ּכדי אביב אֹותֹו ינּפץ - אביב ׁשּנעׂשּו מצאן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
זֹו הרי ּדגן, ׁשּנעׂשת מצאּה ואם ּבהניה; אסּור ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהּכל
עם  יּׂשרפּו אּלּו הרי - וקּימן אֹותן, ראה ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָּתּׂשרף.

להן. הּסמּוכֹות ְְִֶַַָָהּגפנים
.ÁÈ אף - לזרעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין עׂשב ּבּכרם ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרֹואה

זה  הרי לרפּואה, אֹו לבהמה ּבקּיּומֹו רֹוצה ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָעל
ּבאֹותֹו העם רב מקּימין ׁשּכמֹוהּו ּדבר ׁשּיקּים עד קּדׁש; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

ּבּקֹוצים מקֹום  ׁשרֹוצים ּבערב, ּבּכרם קֹוצים המקּים ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק  זה הרי - ּדׁש.לגמּליהם ְֲִִֵֵֵֶֶַ

.ËÈ מיני ּכל ּוׁשאר הּמל וׁשֹוׁשּנת והּקיסֹוס ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהאירּוס
וצמר והּקנרס והּקּנּבס ּבּכרם; ּכלאים אינן -ּגפן זרעים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

מיני  ּכל וכן ּבּכרם. ּומקּדׁשין ירקֹות, מיני ּכׁשאר הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
ּבּכרם. מקּדׁשין הן הרי ּבּׂשדה, מאליהן ׁשעֹולין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדׁשאים
והּורד  הּקנים מקּדׁש. ואינֹו זרעים, מין - הּמצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּופֹול

ּבּכרם. ּכלאים ואינן אילן, מיני - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהאטדין
.Î וכל ירק; זה הרי מעּקרֹו, עלין הּמֹוציא ּכל הּכלל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה

אילן  זה הרי מעּקרֹו, עלין מֹוציא לכל ׁשאינֹו אילן והּצלף, . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ָָּדבר.

.‡Î- אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאּגיע ואמר: ּבּכרם, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה
אלּקטּנּו' לֹו 'ּכׁשאחזר ואמר: מעליו ועבר לֹו, הּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּתר;

קּדׁש זה הרי מּמאתים, אחד ׁשהֹוסיף עד ׁשהה אם -. ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.·Î זה ירק נחּת אם רֹואין: זה? ׁשעּור מׁשערין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד

עצמ הּגע - ייבׁש זמן ּבכּמה הארץ, מן זה ּתבּואה מין ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָאֹו
נׁשּתהה  אם ׁשעה. ּבמאה לחה, ּבֹו ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּייבׁש

ׁשעה, חצי לֹו מּׁשהּגיע ואם ּבארץ ואסּור; הֹוסיף הרי ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מּתר  ׁשעה, מחצי ּפחֹות .נׁשּתהה ְֲִִֵַָָָָָֻ

.‚Î הּכרם ּבתֹו ירק, ּבֹו ׁשּזרּוע נקּוב ּבעציץ לעבר ;אסּור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
להֹוסיף  ּכדי ּבארץ ׁשם ונׁשּתהה הּגפן, ּתחת הּניחֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָואם

קּדׁש. זה הרי - מּמאתים ֲִִִֵֵֶֶַָָאחד
.„Îּכ ואחר הּכרם, נעקר ּכ ואחר ּבּכרם, ׁשּנטעֹו ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבצל

ׁשרּבּו ּפי על אף - הּנטּוע העּקר מן הּבצלים ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצמחּו
ּבאּסּורֹו: העּקר אֹותֹו הרי ּבמאתים, עּקרֹו על ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָהּגּדּולים

האסּור  העּקר את מעלין הּתר, ּגּדּולי .ׁשאין ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ג  סיון כ"ז רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשהֹוסיף ‡. עד המקּימֹו אֹו ּבּכרם, ּתבּואה אֹו ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּזֹורע

זה הרי - ׁשׁשּבמאתים ׁשּסביבֹותיו הּגפנים מן מקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכל  ורֹואין מרּבעֹות; ולא עגּלֹות רּוח, לכל אּמה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻֻעׂשרה
מלא  ּכּלֹו הּוא ּכאּלּו אּמה, ּוׁשלׁשים ׁשּתים ׁשרחּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻהעּגּול
עם  נתקּדׁשה זה, עּגּול ּכל ּבתֹו ׁשּתהיה ּגפן וכל - ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָירק

מתקּדׁשֹות. אינן לעּגּול, ׁשחּוץ וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָהּירק,
הּזה ·. העּגּול ׂשפת ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אּמֹות  ארּבע על יתר לֹו ׁשחּוצה הּגפנים ׁשּורֹות אבל ּובין . ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ
רֹואין  - ּפחֹות אֹו מצמצמֹות אּמֹות ארּבע ּביניהן היה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאם
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רחב  ּוכאּלּו לֹו, הּסמּוכה לּׁשּורה הּגיע ּכאּלּו העּגּול ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹאת
עּגּול  ּבתֹו ׁשּתּפל ּגפן ּכל ורֹואין אּמה; ארּבעים ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹהעּגּול

מתקּדׁשת. היא הרי אּמה, ארּבעים ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָזה
הּכרם;‚. ּבתֹו מקּים אֹו ּבזֹורע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּבּמה

- לֹו וסמ לּכרם, חּוצה הּזֹורע ׁשּתי אבל מקּדׁש זה הרי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ויתר  הּזרע ּכל ּבאר לּזרע, הּסמּוכֹות ּגפנים ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּורֹות
ארּבע  רחב הּזרע מן ּומתקּדׁש לּזרע; חּוץ אּמֹות  ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַֹארּבע

ּכרם  ׁשל הּׁשּורה ּכל ּבאר ּגפן אּמֹות, ּבצד זרע ואם . ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה אּלא הּזרע מן מקּדׁש אינֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיחידית,

צעירה]ילּדה„. את [=גפן מקּדׁשת אינּה מּטפח, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ואחת  ׁשּתים, ּכנגד ּבׁשּתים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּזרעים.

זנב כזנב]יֹוצאת בולטת ּכל [החמישית היה אם אבל ; ֲִֵָָָָָָ
מקּדׁש. זה הרי ּכן, ְֲֵֵֵֶֶֶַַהּכרם

זֹורע ‰. - ּכרם עׂשּויה הּתחּתֹונה זֹו, ּגּבי על זֹו ּגּנֹות ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּתי
קרֹוב  טפחים עׂשרה לאויר מּגיע ׁשהּוא עד העליֹונה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית  לגפן אֹו לּכרם סמּו טפחים עׂשרה ׁשאויר ,לּכרם; ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

- ּכרם עׂשּויה העליֹונה היתה ואם זרעים. ּבֹו לזרע ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאסּור
זֹורע זה למּטה הרי מּגיע ׁשהּוא עד הּתחּתֹונה, את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּגפנים. מעּקר טפחים ְְְִִִִֵַַָָָֹמּׁשלׁשה
.Â לּטע ונמל ּתבּואה, אֹו ירק זרּועה ׂשדהּו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמי

נֹוטע; ּכ ואחר ּבּמחרׁשה, הּזרעים את הֹופ - ּגפנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּה
ונמל ּגפנים, נטּועה היתה .יהפ ּכ ואחר יּטע ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹולא
את  זֹורע ּכ ואחר הּגפנים, את מׁשרׁש - זרעים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלזרעּה
מהן  יּׁשאר ׁשּלא עד הּגפנים את לקץ רצה ואם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּזרעים;
ואחר  לזרע, מּתר זה הרי - לארץ סמּו מּטפח ּפחֹות ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאּלא

הּגפנים  מן ּבארץ הּנׁשאר את ויׁשרׁש יחזר ּכ. ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.Êהבריכּה[=המטמין]הּמברי אפּלּו ּבארץ, הּגפן את ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּכסילֹון ונעׂשת ׁשּיבׁשה הּדלעת [=צינור]ּבתֹוּבתֹו אֹו , ְְְְְְֲִֶַַַַָָָ
אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגּבּה על עפר היה אם - חרׂש ׁשל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹסילֹון
ּפחֹות  ּגּבּה על היה ואם ּגּבּה; על לזרע מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻיתר

ּבצּדּה. לזרע ּומּתר ּגּבּה, על לזרע אסּור - ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹֻמּזה
.Á אּלא ּגּבּה על עפר ׁשאין ּפי על אף - ּבסלע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהבריכּה

עליה  זרע להביא מּתר אצּבעֹות, ּדברים ׁשלׁש ּבּמה . ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
עּקרּה היה אם אבל נראה; הּגפן עּקר ּבׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאמּורים?
ּכ ואחר רּוח, לכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק צרי - ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָנראה
ּכמֹו הברכה, ׁשּלא יחידית ּגפן מּכל ׁשּמרחיק ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֻיזרע,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ë ּביניהן יׁש אם - נראין ועּקריהן ּגפנים, ׁשלׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּמברי

לׁשאר  מצטרפֹות אּלּו הרי - ׁשמֹונה ועד אּמֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמארּבע
אינן  לאו, ואם הבריכן; לא ּוכאּלּו העֹומדֹות, ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹּגפנים

.מצטרפֹות  ְְִָ
.Èאין - מּׁשלׁש ּפחֹות מהן היּו מרחיק אּלא מצטרפֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

וזֹורע  רּוח לכל טפחים .ׁשּׁשה ְְְִִֵַַָָָ
.‡Èהּׂשריגים ּתחת הּזֹורע הּיֹוצאין [=הענפים]ּכל והעלין ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

מעּקר  רחֹוק ׁשהּזרע ּפי על ואף קּדׁש, זה הרי - הּגפן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמן
אּמֹות. ּכּמה ֶֶַַַָהּגפן

.·Èאּפפירֹות[=הגביה]הדלה מקצת על הּגפן [קנים]את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

עליהן  ׁשאין ּפי על ואף האּפפירֹות, מֹותר ּתחת יזרע לא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
ּתחת  הּזרע ואין הֹואיל - זרע ואם עלין; ולא ׂשריגין ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלא
מקצת  על הּגפן הדלה אם וכן מּתר. זה הרי הּגפן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻסּכּו

והּברֹוׁש.[=ענפי]ּבּדי הארז ּכגֹון ּפרי, עֹוׂשה ׁשאינֹו אילן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
לזרע  מּתר זה הרי - מאכל אילן מקצת על הדלה אם ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻאבל
הּגפן; ׂשריגי עליהן נמׁשכּו ׁשּלא האילן ּבּדי מֹותר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחת
לּגפן  אּפפירֹות אֹותֹו ועֹוׂשה מאכל אילן מבּטל אדם .ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הרי  - הּזרע על וסּככּו ׁשּזרע, אחר הּׂשריגים נמׁשכּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואם
אחר. למקֹום מחזירן ְְִֵֶַַָָזה

.‚È אילן מֹותר ּתחת אֹו האּפפירֹות מֹותר ּתחת ְִִֵַַַַַַַַַָָָהּזֹורע
הּזרע  על וסּככּו הּגפן ׂשריגי ונמׁשכּו ּפרֹות, עֹוׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשאינֹו
ּכיצד  אּלא הּׂשריגים. להחזיר אֹו לקּימֹו, אסּור זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּזרע  עֹוקר .עֹוׂשה? ֵֶֶַַ
.„Èהעריס מן הּיֹוצאין שוכבת קנים שהגפן הקנים [עריסת ְִִִִֶַָָ

לפסקןעליה] עליהן וחס יׁשחית [לחותכן], ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכדי  עׂשאן ואם ּתחּתיהן; לזרע מּתר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהאּפפירֹות
אסּור  זה הרי הּיֹוצאין, והעלין הּׂשריגים עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיהן. ְְִֵֶַַֹלזרע
.ÂËהּדלית מן אֹו העריס, מן הּיֹוצא מוגבהת]ּפרח -[גפן ִִִִֵֶֶַַַָָ

לזרע  ואסּור הארץ, עד ּבֹו ּתלּויה מׁשקלת ּכא ּלּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹרֹואין
לזרע  אסּור לאילן, מאילן זמֹורה הּמֹותח וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּתחּתיו;

ְֶַָּתחּתיה.
.ÊË ּבאילן האחר הראׁש וקׁשר ּבזמֹורה, ּגמי אֹו חבל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקׁשר

ּכדי  זה חבל מתח ואם החבל; ּתחת לזרע מּתר זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
ּכאּפפירֹות, הּוא הרי - והעלים הּׂשריגים עליו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהּלכּו

ּתחּתיו  לזרע לֹו .ואסּור ְְְִַַָָֹ

ז  ¤¤ּפרק
אּמֹות ‡. ארּבע מּמּנּו מרחיק - הּכרם ּבצד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהּבא

מרחיק  - היא יחידית ּגפן ואם וזֹורע; הּגפנים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעּקרי
וזֹורע  טפחים, ׁשּׁשה ּגפנים מּמּנה ׁשל אחת ׁשּורה היתה . ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכגפן  אּלא ּכרם, זה אין - מאה הן אפּלּו זֹו, ּבצד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזֹו
ׁשּתי  היּו וזֹורע. טפחים, ׁשּׁשה הּׁשּורה מן ּומרחיק ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָיחידית;
מּכל  אּמֹות ארּבע להרחיק וצרי ּכרם, אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּורֹות,

יזרע. ּכ ואחר ְְִַַַַָצד,
יֹותר ·. אֹו ּגפנים ׁשלׁש ׁשּורה? ּבכל יהיה ּבּמה וכּמה . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אּמֹות  מארּבע וגפן ּגפן ּכל ּבין ּבׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
ׁשמֹונה  הּׁשּורֹות ׁשּתי ּבין היה אם אבל אּמֹות. ׁשמֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָועד
זֹו ּכמבּדלֹות אּלּו הרי - עצמן הּגפנים מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻאּמֹות,
מּכל  טפחים ׁשּׁשה אּלא מרחיק ואינֹו אחד, ּכרם ואינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּזֹו,
אּלּו הרי - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּביניהן היה אם וכן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּורה.

רּוח. לכל טפחים ׁשּׁשה ּומרחיק אחת, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכגפן
ּפחֹות ‚. ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּורֹות ׁשלׁש ִֵֵֵֶֶַַָָָֹהיּו

אינּה ּכאּלּו האמצע, את ורֹואין ּכרם; אּלּו הרי .מארּבע, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמֹונה  וׁשּורה ׁשּורה ּכל ּובין ׁשּורֹות, ׁשלׁש היּו אם ְְְִֵֵֶָָָָָֹוכן

הּׁשּורֹות. ּבין זֹורע זה הרי - יתר אֹו ֲֵֵֵֵֶַַַָאּמֹות
את„. הּנֹוטע ,ּכל לפיכ ּבין והרחיק מּתחּלה, ּכרמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
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ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ְְְְִֶֶַַָָָָֻׁשּורה
ּבלבד; טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל זרע וירחיק אם אבל ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ

אּמֹות  ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה להרחיק צרי לֹו, ְְְִִִִַַַַַָָָָחּוצה
הּכרמים  ּככרם ּכׁשאר הּכרם, זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ּדין ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מרחקין. נטען מּתחּלה ׁשהרי - מאמצעֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשחרב
חברֹו‰. ּובׂשדה ּגפנים, ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהן  ׁשּמפסיק ּפי על אף - לּה קרֹובה ּכנגּדּה ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּורה
ּדר אֹו הּיחיד, לרּבים {ּדר{נמּו ׁשהּוא ּגדר אֹו (הרבים), ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכרם; ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - טפחים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמעׂשרה
מּׁשמֹונה  ּפחֹות ּביניהן ׁשּיהיה .והּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

.Â אם - ּבּמדרגה אחת וׁשּורה ּבארץ, אחת ׁשּורה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
מצטרפֹות; אין טפחים, עׂשרה הארץ מן הּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגבֹוהה

מצטרפֹות  מּכן, .ּפחֹות ְְִִֵָָ
.Ê יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים, חמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹוטע

מהן  להרחיק וצרי קטן', 'ּכרם נקרא זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבזנב
ׁשּתים  ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. לכל אּמֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָארּבע
ּבׁשּורה  ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש אֹו ּבאמצע, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹואחת
טפחים  ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק ואינֹו ּכרם, אינן - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנּיה

רּוח  .לכל ְַָ
.Á ּבית לכל ּגפנים עׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם - ׁשחרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכרם

זנב  יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ויהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,
כזנב] ׁשלׁש[בולטת ּכנגד ׁשלׁש לכּון ּבֹו יׁש אֹו זה , הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבכּלֹו. לזרע ואסּור ּדל', 'ּכרם ְְְְִִֶֶַַָָֹֻנקרא
.Ë אם - מערּבב אּלא ׁשּורֹות, ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ְְִֵֶֶֶֶַָָָֻּכרם

אינֹו לאו, ואם ּכרם. זה הרי ׁשלׁש, ּכנגד ׁשּתים לכּון ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹיׁש
וזֹורע.ּכרם  ּגפן, מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק ּדּיֹו אּלא ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.È;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין, העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו
ּכרם  אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון, ואינן הּנֹוף ּדּקֹות היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

הּוא  ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה, חּוט מביא מכּונֹות? הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

.‡Èּבאמצעֹו ׁשחרב אם ּכרם - סביביו מּכל ׁשלם ונׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מרחיק  זה הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ּבּקרחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש
ּבאמצע  וזֹורע רּוח, לכל אּמֹות ארּבע הּגפנים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעּקרי
יביא  לא זה הרי אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבּה אין ואם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקרחת.
לכל  אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם לׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

קּדׁש. לא זה הרי ּכרם, ׁשל הּגפנים מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרּוח
.·È הּכרם סֹוף ּבין ּגפנים, ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן

ּבֹו יׁש אם - הּכרם' 'מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, הּגדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובין
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה עׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשּתים

הּׁשאר  את .וזֹורע  ְְֵֶַַָ
.‚È זרע היה יביא לא אּמה, עׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ּבֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זה לׁשם  הרי אּמֹות, ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ
ּכרם  אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ּבּמה קּדׁש. ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלא
מּסֹוף  אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא מחֹול, לֹו אין - ְְִִֵֶַַַַָָָָקטן
ּכל  ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן הּגדר. עד וזֹורע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּגפנים,

מחֹול. לֹו אין יתר, אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ְְֵֵֶַָָָָׁשּורה
.„È,טפחים מעׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

ארּבעה  רחב ּבֹו ואין טפחים עׂשרה ּגבהֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹאֹו
ארּבע טפחים  הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו אין - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּובין  הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה; עד וזֹורע ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָאּמֹות,
האּמה. חצי את זֹורע ּומחצה, אּמֹות ארּבע ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחיצה

.ÂË עמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר
ּכרם  לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעׂשרה

מּכאן  ּבצּדֹו וירקֹות מּכאן, קנים ּבצּדֹו ׁשל מחּצה אפּלּו ; ְְְֲִִִִִִִִֶָָָָָ
מבּדלת  זֹו הרי טפחים, ׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין אין אם -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכגדר. והּירק הּכרם ְְֵֵֶֶַַָָָּבין
.ÊË אּמֹות עׂשר עד - ׁשּנפרץ וירק, ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר

ּכנגד  - מעׂשר יתר ּפרצה היתה ּומּתר; ּכפתח, זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּכּׁשעּור  הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור, ּבֹוהּפרצה נפרצּו . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

מּתר, זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם - רּבֹות ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות
היה ּפרצה; ׁשם אין על [החלק]ּוכאּלּו מרּבה הּפרּוץ ְְְִִֵֶַַָָָָָֻ

המגודר]העֹומד הּמקֹומֹות [-החלק ּכל ּכנגד יזרע לא - ְְְִֵֶֶַַָָֹ
ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק עד ְְִִִֶַַַַהּפרּוצים,

.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'; לֹו: אֹומרין - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת
- ּגדרּה ולא מּמּנה, נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו: אֹומרין - ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹונפרצה

קּדׁש זה .הרי ֲִֵֵֶ
.ÁÈ ּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבית

ּפי  ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ּבצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנטּועים
,לפיכ ּכמחיצה. ּביניהן ונעׂשה וסתם, ירד ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתקרה

אסּור  קרּויֹו, את הׁשוה .אם ְִִֵֶָָ
.ËÈ ּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה; לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה; לזרע מּתר - ּבּקטּנה ּגפנים היּו מּתרֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת  היא הרי ּומּכאן, מּכאן ּפּסין לּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה  מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, .מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
.Î- ארּבעה ורחב עׂשרה עמק ּבּכרם, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ

נר  זה הרי - ראׁשֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש היה אה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים, ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻּכבין

עליו  מסּככין מפּלׁשהּגפנים היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
עמּקה  ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ּכגת היא הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
- ּבתֹוכּה לזרע לֹו אסּור יתר, אֹו ארּבעה ּורחבה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹעׂשרה

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ּכן אם ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלא
.‡Î ׁשחרב ּככרם הּוא הרי ּכרמים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשביל

מּזה מאמצעֹו מרחיק - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּביניהן יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ואם  הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות, ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָארּבע

לׁשם. זרע יביא לא מּכאן, ּפחֹות ְִִֶַָָָָָָֹהיה
.·Îהשומר]ׁשֹומרה עׂשרה [ביתן ּגבֹוהה אם - ׁשּבּכרם ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע מּתר ארּבעה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּורחבה
הּכרם  ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ּבּה, נֹוגעין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׂשריגין
היתה  אם אבל ּבמרּבעת. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻמּלמעלה.
ארּבעה  חלל ּבתֹוכּה ׁשּיהיה צריכה - עגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּׁשֹומרה
על  עפר ּוצריכה הארץ; מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטפחים,

טפחים. ׁשלׁשה מּלמעלה, ְְְְִִַָָָָֹֹראׁשּה
.‚Î על טפחים מּׁשלׁשה יתר היה אם - ׁשּבּכרם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבית
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ּפחֹות  היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין טפחים, ְְְְְִִִָָָָָָָֹׁשלׁשה
ּבתֹוכֹו זֹורעין ואין ּכסתּום, הּוא הרי - ׁשלׁשה על .מּׁשלׁשה ְְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֹ

.„Îהּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית [שקע ּגפן ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
מ באדמה] - החריץ ּבתֹו אֹו טפחים , ׁשּׁשה מּמּנה רחיק ְְְִִִִִֶֶַָָָָ

ּבּמיׁשֹור; ׁשעֹוׂשה ּכדר החריץ, ּכל את וזֹורע רּוח ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלכל
- ארּבעה החריץ ׂשפת רחב והיה עׂשרה, עמק היה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָֹֹואם

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על אף ּבתֹוכֹו, לזרע ְְְִִִִִֶַַַָָֹאסּור
.‰Î עׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכן

ּפי  על ואף הּמחיצה, ּבכל יזרע לא - ארּבעה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹורחב
ׁשּׁשה  וכּמה ׁשהרחיק קּדׁש. לא וזרע, ׁשּׁשה הרחיק ואם ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹ

ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ויזרע? לכּתחּלה, ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָירחיק
ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר אֹו החריץ, ׁשאר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻיזרע

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּלהן ‡. הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּגפנים

אבל  'ּכרם'. הּנקראין הן - הארץ על מׁשלכין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהאׁשּכֹולֹות
ּכדי  הארץ, מעל ּגבֹוהה ׂשבכה ּכמֹו אֹו מּטה, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
נֹוף  והגּביּה עליה, נסמכין והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
הרי  - אֹותן והדלה הּמּטה, אֹותּה על הארץ מעל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּגפנים
מהן  ׁשעׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותן 'עריס'; נקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
הּנקראין  הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ׂשבכה, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּטה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ'אּפפירֹות'.
על ·. וערסן יתר, אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

חריץ  ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגּבי
'ער  נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה יס';עמק ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹ

- יזרע ּכ ואחר אּמֹות, ארּבע העריס מן להרחיק ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָוצרי
הּכרם  מן ׁשּמרחיק ּכדר. ְְִִֶֶֶֶֶַַ

עליו ‚. ׁשערסן הּגדר עּקר מן מֹודדין? ּכיצד?ּומהיכן . ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ונמצא  אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהרחיק
אּמֹות, ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל הּגפנים מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהעריס
אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ּבין ונמצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוזֹורע;
ארּבע  הּגפנים מעּקרי מרחיק - הּגפנים מּצד לזרע ּבא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואם
זֹו, ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל מן רחֹוק ׁשּנמצא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּמֹות,

עריס. ּבכל ְִִָָָּדנין
הּגדר „. את הּבֹונה ואחר אחד ׁשּנטע אֹו נטע, ּכ ואחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּגדר  נהרס עריס; זה הרי וערסן, הֹואיל - הּגדר עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
הּׁשּורה  ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ נסּתם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יחידים. ְְִִִִָּכגפנים
ּבצד ‰. ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעריס

זה  - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש מּכאן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּגדר
עריס' 'ּפסקי הּנקרא אּמֹות הּוא ׁשמֹונה ּביניהם יׁש אם . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּׁשה  ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ּבאּמה מּׁשּׁשים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ּכמֹו האּפפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא והּוא, וזֹורע; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹטפחים,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Â יביא לא זה הרי ּבצמצּום, אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהיה

לׁשם  ז זרע ואם ׁשּׁשה ; ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל - רע ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ
ׁשּׁשה  מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹטפחים,

ּפסקי  ולא עריס, לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ׁשּורה, מּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹטפחים
ּפסקי  וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - הּגדר ּובנה חזר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָעריס.

למקֹומם. ְִִָָעריס
.Ê סביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּגּנה

וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם - ּכתליה ּכל על מּבחּוץ ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלּה
ּגדר, מּקפת והיא הֹואיל - מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר ּומלא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּכאן,
אין  - הּזה ּכּׁשעּור ּבּה אין ואם ירקֹות; ּבתֹוכּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָזֹורעין
וירק  אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני ּבתֹוכּה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹזֹורעים

.ּבתֹוכֹו ְ
.Á ׁשּלהן והעריס ּגבֹוהה, ּבמדרגה זרּועין ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים

ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם - הּׂשדה על ּומסֹוכ ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיֹוצא
עּקרי  מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ּכל רֹואין -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּׂשפת  רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ואֹוסר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּגפנים,
אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול אינֹו ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהעריס;

ּבלבד  העריס ּתחת אּלא לזרע, אסּור אין - .ּבּסּלם ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
.Ë ּבּזוית נטּועין והּגפנים לזה, זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני

- וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּביניהן,
ׁשאין  הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור, הּגפנים מעּקרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמרחיק
הּכתלים  ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף עריס; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעליו

זה  הרי ּכּׁשעּור, והרחיק הֹואיל - העריס ּבין ׁשּביניהן זֹורע ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.הּכתלים  ְִַָ

.È נעקם ּכ ואחר מעט, הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן
ארּכּבה ּכמֹו ועלה וחזר הארץ, על הרגל]ונמׁש -[פרק ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

ארּבע  אֹו טפחים, ׁשּׁשה הּזרע ּובין הּגפן ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּמֹודדין
הּגפן  מעּקר לא הארּכּבה, מּסֹוף אּלא מֹודדין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּמֹות

ִָהראׁשֹון.
.‡Èּבארנּו והּגפנים ּכבר הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

אֹו הּירק, על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
ואחר  וצמחה, ּתבּואה, אֹו ירק זרע הּגפן; על הּירק ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָיסּכ
היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשים - הּגפן את עליה סּכ ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכ
הּכרם  ׁשּבין האּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין הּכרם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשרׁשי
הארּבע  לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי היּו יעקר; ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹוהּתבּואה,

מּתר. ַָֻאּמֹות,
.·È ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּכל

ׂשֹוחקֹות טפחים ׁשּׁשה יצמצם [=מרווחות]ּבת ולא ; ְְְְֲִִֵַַָָֹ
להחמיר. אּלא מצמצמים ׁשאין הּכלאים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּבמּדֹות

.‚Èאֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיק האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבחּוצה  אבל ּבסּוריה. אֹו יׂשראל, ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
ולא  לכּתחּלה; הּכרם ּבתֹו הּגפנים ּבצד לזרע מּתר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלארץ,
ּתבּואה  אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ, ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו

יד  ּבמּפלת החרצן לֹועם לזרע ּגֹוי לתינֹוק אמר ואם . ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּלא  ּגדֹול, לגֹוי יאמר לא אבל מּתר; לארץ, ְְֲֶֶַָָָָָָֹֹֹֻּבחּוצה

ּביׂשראל. ְְְִִֵֵַָיתחּלף
.„È ּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻואף

ואפּלּו ּבאכילה, אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי - ֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלארץ
אֹותֹו ׁשּיראה והּוא, לארץ; אבל ּבחּוצה ּומֹוכר; לֹוקט ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתר, ְְְְֲֲֵֵֶַַָָֻספקֹו
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ּבתֹוכֹו, זרע להביא מּתר - אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ְְְְִֶֶַַָָָָֻׁשּורה
ּבלבד; טפחים ׁשּׁשה ׁשּורה מּכל זרע וירחיק אם אבל ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ

אּמֹות  ארּבע החיצֹונה מּׁשּורה להרחיק צרי לֹו, ְְְִִִִַַַַַָָָָחּוצה
הּכרמים  ּככרם ּכׁשאר הּכרם, זה ׁשל הּׁשּורֹות ּבין ּדין ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מרחקין. נטען מּתחּלה ׁשהרי - מאמצעֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשחרב
חברֹו‰. ּובׂשדה ּגפנים, ׁשל אחת ׁשּורה זֹו ּבׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּביניהן  ׁשּמפסיק ּפי על אף - לּה קרֹובה ּכנגּדּה ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּורה
ּדר אֹו הּיחיד, לרּבים {ּדר{נמּו ׁשהּוא ּגדר אֹו (הרבים), ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכרם; ׁשּתיהן להיֹות מצטרפֹות אּלּו הרי - טפחים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמעׂשרה
מּׁשמֹונה  ּפחֹות ּביניהן ׁשּיהיה .והּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

.Â אם - ּבּמדרגה אחת וׁשּורה ּבארץ, אחת ׁשּורה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
מצטרפֹות; אין טפחים, עׂשרה הארץ מן הּמדרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגבֹוהה

מצטרפֹות  מּכן, .ּפחֹות ְְִִֵָָ
.Ê יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים ּגפנים, חמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּנֹוטע

מהן  להרחיק וצרי קטן', 'ּכרם נקרא זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבזנב
ׁשּתים  ּכנגד ׁשּתים נטען אם אבל רּוח. לכל אּמֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָארּבע
ּבׁשּורה  ּכנגּדן ּוׁשּתים זֹו ּבׁשּורה ׁשלׁש אֹו ּבאמצע, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹואחת
טפחים  ׁשּׁשה אּלא מהן מרחיק ואינֹו ּכרם, אינן - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנּיה

רּוח  .לכל ְַָ
.Á ּבית לכל ּגפנים עׂשר ללּקט ּבֹו יׁש אם - ׁשחרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכרם

זנב  יֹוצאת ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים נטּועֹות ויהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,
כזנב] ׁשלׁש[בולטת ּכנגד ׁשלׁש לכּון ּבֹו יׁש אֹו זה , הרי - ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבכּלֹו. לזרע ואסּור ּדל', 'ּכרם ְְְְִִֶֶַַָָֹֻנקרא
.Ë אם - מערּבב אּלא ׁשּורֹות, ׁשּורֹות נטּוע ׁשאינֹו ְְִֵֶֶֶֶַָָָֻּכרם

אינֹו לאו, ואם ּכרם. זה הרי ׁשלׁש, ּכנגד ׁשּתים לכּון ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹיׁש
וזֹורע.ּכרם  ּגפן, מּכל טפחים ׁשּׁשה להרחיק ּדּיֹו אּלא ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

.È;ּכרם זה הרי - מכּון אינֹו והּנֹוף מכּונין, העּקרים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻהיּו
ּכרם  אינֹו - מכּון אינֹו והעּקר מכּון, ואינן הּנֹוף ּדּקֹות היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

הּוא  ּכיצד ּכרם. זה הרי - מכּונֹות הן והרי העבּו ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמכּונֹות,
לזֹו. מּזֹו ּומֹותח הּמּדה, חּוט מביא מכּונֹות? הן אם ְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻיֹודע

.‡Èּבאמצעֹו ׁשחרב אם ּכרם - סביביו מּכל ׁשלם ונׁשאר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מרחיק  זה הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ׁשּבאמצעֹו ּבּקרחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׁש
ּבאמצע  וזֹורע רּוח, לכל אּמֹות ארּבע הּגפנים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמעּקרי
יביא  לא זה הרי אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבּה אין ואם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקרחת.
לכל  אּמֹות ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם לׁשם; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

קּדׁש. לא זה הרי ּכרם, ׁשל הּגפנים מן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹרּוח
.·È הּכרם סֹוף ּבין ּגפנים, ּבלא ּפנּוי ׁשּנׁשאר מקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכן

ּבֹו יׁש אם - הּכרם' 'מחֹול הּנקרא והּוא ׁשּלֹו, הּגדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּובין
אּמֹות, ארּבע הּגפנים מן מרחיק - אּמה עׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשּתים

הּׁשאר  את .וזֹורע  ְְֵֶַַָ
.‚È זרע היה יביא לא אּמה, עׂשרה מּׁשּתים ּפחֹות ּבֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זה לׁשם  הרי אּמֹות, ארּבע והרחיק הֹואיל - הביא ואם ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ
ּכרם  אבל ּגדֹול; ּבכרם אמּורים? ּדברים ּבּמה קּדׁש. ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלא
מּסֹוף  אּמֹות ארּבע מרחיק אּלא מחֹול, לֹו אין - ְְִִֵֶַַַַָָָָקטן
ּכל  ּבין ׁשהיה ּגדֹול ּכרם וכן הּגדר. עד וזֹורע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּגפנים,

מחֹול. לֹו אין יתר, אֹו אּמֹות ׁשמֹונה וׁשּורה ְְֵֵֶַָָָָׁשּורה
.„È,טפחים מעׂשרה ּפחֹות הּכרם את הּמּקיף הּגדר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

ארּבעה  רחב ּבֹו ואין טפחים עׂשרה ּגבהֹו ׁשהיה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹאֹו
ארּבע טפחים  הּגפנים מּסֹוף מרחיק אּלא מחֹול, לֹו אין - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּובין  הּגפנים ּבין היה אפּלּו הּמחיצה; עד וזֹורע ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָאּמֹות,
האּמה. חצי את זֹורע ּומחצה, אּמֹות ארּבע ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמחיצה

.ÂË עמק ׁשהּוא חריץ וכן טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּגדר
ּכרם  לּטע מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב טפחים ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעׂשרה

מּכאן  ּבצּדֹו וירקֹות מּכאן, קנים ּבצּדֹו ׁשל מחּצה אפּלּו ; ְְְֲִִִִִִִִֶָָָָָ
מבּדלת  זֹו הרי טפחים, ׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין אין אם -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכגדר. והּירק הּכרם ְְֵֵֶֶַַָָָּבין
.ÊË אּמֹות עׂשר עד - ׁשּנפרץ וירק, ּכרם ּבין הּמבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגדר

ּכנגד  - מעׂשר יתר ּפרצה היתה ּומּתר; ּכפתח, זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּכּׁשעּור  הּגפנים מן ׁשּירחיק עד אסּור, ּבֹוהּפרצה נפרצּו . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

מּתר, זה הרי - ּכּפרּוץ העֹומד היה אם - רּבֹות ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרצֹות
היה ּפרצה; ׁשם אין על [החלק]ּוכאּלּו מרּבה הּפרּוץ ְְְִִֵֶַַָָָָָֻ

המגודר]העֹומד הּמקֹומֹות [-החלק ּכל ּכנגד יזרע לא - ְְְִֵֶֶַַָָֹ
ּכּׁשעּור. ׁשּירחיק עד ְְִִִֶַַַַהּפרּוצים,

.ÊÈּגדרּה 'ּגדר'; לֹו: אֹומרין - ׁשּנפרצה הּכרם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמחּצת
- ּגדרּה ולא מּמּנה, נתיאׁש 'ּגדר'. לֹו: אֹומרין - ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹונפרצה

קּדׁש זה .הרי ֲִֵֵֶ
.ÁÈ ּוגפנים מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבית

ּפי  ׁשהרי האחר; ּבּצד ירקֹות לזרע מּתר - זה ּבצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנטּועים
,לפיכ ּכמחיצה. ּביניהן ונעׂשה וסתם, ירד ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתקרה

אסּור  קרּויֹו, את הׁשוה .אם ְִִֵֶָָ
.ËÈ ּגפנים והיּו לגדֹולה, ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר

אסּורין, הּזרעים - זרע ואם ּבּקטּנה; לזרע אסּור - ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּבּגדֹולה
ּבּגדֹולה; לזרע מּתר - ּבּקטּנה ּגפנים היּו מּתרֹות. ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹֻֻוהּגפנים
ּכמבּדלת  היא הרי ּומּכאן, מּכאן ּפּסין לּגדֹולה ויׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹואיל

הּגדֹולה  מן מבּדלת הּקטּנה ואין הּקטּנה, .מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
.Î- ארּבעה ורחב עׂשרה עמק ּבּכרם, עֹובר ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחריץ

נר  זה הרי - ראׁשֹו ועד הּכרם מראׁש מפּלׁש היה אה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּבתֹוכֹו; לזרע ּומּתר הּכרמים, ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻּכבין

עליו  מסּככין מפּלׁשהּגפנים היה לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
עמּקה  ׁשהיא ּפי על ׁשאף הּכרם, ׁשּבאמצע ּכגת היא הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
- ּבתֹוכּה לזרע לֹו אסּור יתר, אֹו ארּבעה ּורחבה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹעׂשרה

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ּבּקרחת היה ּכן אם ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלא
.‡Î ׁשחרב ּככרם הּוא הרי ּכרמים, ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשביל

מּזה מאמצעֹו מרחיק - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּביניהן יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ואם  הּמֹותר; את וזֹורע אּמֹות, ארּבע ּומּזה אּמֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָארּבע

לׁשם. זרע יביא לא מּכאן, ּפחֹות ְִִֶַָָָָָָֹהיה
.·Îהשומר]ׁשֹומרה עׂשרה [ביתן ּגבֹוהה אם - ׁשּבּכרם ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

יהיּו ׁשּלא ּובלבד ירק; ּבראׁשּה לזרע מּתר ארּבעה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּורחבה
הּכרם  ּבתֹו ירק יראה ׁשּלא ּכדי ּבּה, נֹוגעין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׂשריגין
היתה  אם אבל ּבמרּבעת. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֻמּלמעלה.
ארּבעה  חלל ּבתֹוכּה ׁשּיהיה צריכה - עגּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּׁשֹומרה
על  עפר ּוצריכה הארץ; מן מפלגת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטפחים,

טפחים. ׁשלׁשה מּלמעלה, ְְְְִִַָָָָֹֹראׁשּה
.‚Î על טפחים מּׁשלׁשה יתר היה אם - ׁשּבּכרם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבית
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ּפחֹות  היה ואם ירק; ּבתֹוכֹו זֹורעין טפחים, ְְְְְִִִָָָָָָָֹׁשלׁשה
ּבתֹוכֹו זֹורעין ואין ּכסתּום, הּוא הרי - ׁשלׁשה על .מּׁשלׁשה ְְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֹ

.„Îהּנקע ּבתֹו נטּועה ׁשהיתה יחידית [שקע ּגפן ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
מ באדמה] - החריץ ּבתֹו אֹו טפחים , ׁשּׁשה מּמּנה רחיק ְְְִִִִִֶֶַָָָָ

ּבּמיׁשֹור; ׁשעֹוׂשה ּכדר החריץ, ּכל את וזֹורע רּוח ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלכל
- ארּבעה החריץ ׂשפת רחב והיה עׂשרה, עמק היה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָֹֹואם

ׁשּׁשה. ׁשהרחיק ּפי על אף ּבתֹוכֹו, לזרע ְְְִִִִִֶַַַָָֹאסּור
.‰Î עׂשרה ּגבֹוּה ּגדר מּקפת ׁשהיתה יחידית ּגפן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכן

ּפי  על ואף הּמחיצה, ּבכל יזרע לא - ארּבעה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹורחב
ׁשּׁשה  וכּמה ׁשהרחיק קּדׁש. לא וזרע, ׁשּׁשה הרחיק ואם ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹ

ּכ ואחר רּוח, לכל אּמֹות ארּבע ויזרע? לכּתחּלה, ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָירחיק
ּגדר. הּמּקף הּמקֹום ׁשאר אֹו החריץ, ׁשאר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻיזרע

ח  ¤¤ּפרק
ׁשּלהן ‡. הּׂשריגים והרי ּכברּיתן, ׁשּגדלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּגפנים

אבל  'ּכרם'. הּנקראין הן - הארץ על מׁשלכין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוהאׁשּכֹולֹות
ּכדי  הארץ, מעל ּגבֹוהה ׂשבכה ּכמֹו אֹו מּטה, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
נֹוף  והגּביּה עליה, נסמכין והאׁשּכֹולֹות הּׂשריגים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיּו
הרי  - אֹותן והדלה הּמּטה, אֹותּה על הארץ מעל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּגפנים
מהן  ׁשעׂשה ּבהן וכּיֹוצא הּקנים ואֹותן 'עריס'; נקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
הּנקראין  הן - הּגפן נֹוף את עליהן והדלה ׂשבכה, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּטה

ּבעריס. יׁש אחרים ודינים ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ'אּפפירֹות'.
על ·. וערסן יתר, אֹו ּגפנים חמׁש ׁשל אחת ׁשּורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע

חריץ  ּבצד ׁשּנטען אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּכתל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגּבי
'ער  נקראין אּלּו הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה יס';עמק ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹ

- יזרע ּכ ואחר אּמֹות, ארּבע העריס מן להרחיק ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָוצרי
הּכרם  מן ׁשּמרחיק ּכדר. ְְִִֶֶֶֶֶַַ

עליו ‚. ׁשערסן הּגדר עּקר מן מֹודדין? ּכיצד?ּומהיכן . ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ונמצא  אּמה, הּכתל מן ּגפנים ׁשל הּׁשּורה את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהרחיק
אּמֹות, ארּבע הּכתל מן מֹודד - ולּכתל הּגפנים מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהעריס
אּמֹות. חמׁש הּגפנים עּקרי ּובין הּזרע ּבין ונמצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוזֹורע;
ארּבע  הּגפנים מעּקרי מרחיק - הּגפנים מּצד לזרע ּבא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואם
זֹו, ּדר ועל אּמֹות. חמׁש הּכתל מן רחֹוק ׁשּנמצא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּמֹות,

עריס. ּבכל ְִִָָָּדנין
הּגדר „. את הּבֹונה ואחר אחד ׁשּנטע אֹו נטע, ּכ ואחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּגדר  נהרס עריס; זה הרי וערסן, הֹואיל - הּגדר עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכ
הּׁשּורה  ּכל הרי אּלא עריס, ּכאן אין - החריץ נסּתם ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

יחידים. ְְִִִִָּכגפנים
ּבצד ‰. ּגפנים חמׁש ּבֹו ונׁשּתּירּו אמצעֹו, ׁשחרב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעריס

זה  - מּכנגּדן האחר הּגדר ּבצד ּגפנים וחמׁש מּכאן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּגדר
עריס' 'ּפסקי הּנקרא אּמֹות הּוא ׁשמֹונה ּביניהם יׁש אם . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּׁשה  ׁשּורה מּכל מרחיק זה הרי - ּבאּמה מּׁשּׁשים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ּכמֹו האּפפירֹות, ּתחת יזרע ׁשּלא והּוא, וזֹורע; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹטפחים,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Â יביא לא זה הרי ּבצמצּום, אּמֹות ׁשמֹונה ּביניהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהיה

לׁשם  ז זרע ואם ׁשּׁשה ; ׁשּורה מּכל והרחיק הֹואיל - רע ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ
ׁשּׁשה  מרחיק - ּגדר ׁשם אין ואם קּדׁש. לא זה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹטפחים,

ּפסקי  ולא עריס, לא ּכאן ׁשאין וזֹורע; ׁשּורה, מּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹטפחים
ּפסקי  וחזרּו למקֹומֹו, עריס חזר - הּגדר ּובנה חזר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָעריס.

למקֹומם. ְִִָָעריס
.Ê סביב הּגפנים את וערס ּגדר, מּקפת ׁשהיא קטּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּגּנה

וסּלֹו ּבֹוצר מלא ּבּה יׁש אם - ּכתליה ּכל על מּבחּוץ ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלּה
ּגדר, מּקפת והיא הֹואיל - מּכאן וסּלֹו ּבֹוצר ּומלא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּכאן,
אין  - הּזה ּכּׁשעּור ּבּה אין ואם ירקֹות; ּבתֹוכּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָזֹורעין
וירק  אחד ּכעריס הּכל ׁשּנראה מּפני ּבתֹוכּה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹזֹורעים

.ּבתֹוכֹו ְ
.Á ׁשּלהן והעריס ּגבֹוהה, ּבמדרגה זרּועין ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּגפנים

ּכּלֹו את ּובֹוצר ּבארץ עֹומד אם - הּׂשדה על ּומסֹוכ ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻיֹוצא
עּקרי  מקֹום הּוא ּכאּלּו העריס ׁשּתחת הּמקֹום ּכל רֹואין -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּׂשפת  רּוח לכל ּבּׂשדה אּמֹות ארּבע ואֹוסר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּגפנים,
אֹו ּבּמדרגה ׁשּיעלה עד לבצר יכֹול אינֹו ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהעריס;

ּבלבד  העריס ּתחת אּלא לזרע, אסּור אין - .ּבּסּלם ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
.Ë ּבּזוית נטּועין והּגפנים לזה, זה הּסמּוכין ּכתלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשני

- וכלה הּקרן מּתֹו הּכתלים עם יֹוצא והעריס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּביניהן,
ׁשאין  הּכלה ּבּמקֹום וזֹורע ּכּׁשעּור, הּגפנים מעּקרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמרחיק
הּכתלים  ׁשני ּבין מכּון ׁשהּזרע ּפי על ואף עריס; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעליו

זה  הרי ּכּׁשעּור, והרחיק הֹואיל - העריס ּבין ׁשּביניהן זֹורע ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.הּכתלים  ְִַָ

.È נעקם ּכ ואחר מעט, הארץ מן ׁשּלּה העץ ׁשעלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגפן
ארּכּבה ּכמֹו ועלה וחזר הארץ, על הרגל]ונמׁש -[פרק ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֻ

ארּבע  אֹו טפחים, ׁשּׁשה הּזרע ּובין הּגפן ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּמֹודדין
הּגפן  מעּקר לא הארּכּבה, מּסֹוף אּלא מֹודדין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּמֹות

ִָהראׁשֹון.
.‡Èּבארנּו והּגפנים ּכבר הּזרע ּבין ׁשּמרחיק ּפי על ׁשאף , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

אֹו הּירק, על הּגפן ּתסּכ ׁשּלא להּזהר צרי - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
ואחר  וצמחה, ּתבּואה, אֹו ירק זרע הּגפן; על הּירק ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָיסּכ
היּו יּדלק. והּדגן מּתרין, הּקּׁשים - הּגפן את עליה סּכ ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכ
הּכרם  ׁשּבין האּמֹות הארּבע לתֹו יֹוצאין הּכרם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשרׁשי
הארּבע  לתֹו יֹוצאין הּתבּואה ׁשרׁשי היּו יעקר; ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹוהּתבּואה,

מּתר. ַָֻאּמֹות,
.·È ּבאּמה - ּבכלאים האמּורין והּׁשעּורין ההרחקֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּכל

ׂשֹוחקֹות טפחים ׁשּׁשה יצמצם [=מרווחות]ּבת ולא ; ְְְְֲִִֵַַָָֹ
להחמיר. אּלא מצמצמים ׁשאין הּכלאים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּבמּדֹות

.‚Èאֹו והּתבּואה הּגפנים ּבין ׁשּמרחיק האּלּו הּׁשעּורין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּבחּוצה  אבל ּבסּוריה. אֹו יׂשראל, ּבארץ אּלא אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּירק
ולא  לכּתחּלה; הּכרם ּבתֹו הּגפנים ּבצד לזרע מּתר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלארץ,
ּתבּואה  אֹו ירק מיני ׁשני לזרע אּלא לארץ, ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסרּו

יד  ּבמּפלת החרצן לֹועם לזרע ּגֹוי לתינֹוק אמר ואם . ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּלא  ּגדֹול, לגֹוי יאמר לא אבל מּתר; לארץ, ְְֲֶֶַָָָָָָֹֹֹֻּבחּוצה

ּביׂשראל. ְְְִִֵֵַָיתחּלף
.„È ּבחּוצה הּכרם ּבצד הּירק לזרע ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻואף

ואפּלּו ּבאכילה, אסּור ׁשם הּזרּוע הּירק אֹותֹו הרי - ֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלארץ
אֹותֹו ׁשּיראה והּוא, לארץ; אבל ּבחּוצה ּומֹוכר; לֹוקט ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתר, ְְְְֲֲֵֵֶַַָָֻספקֹו
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ה'תשע"ג  סיון כ"ח חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב

לֹוקה  זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
חּיה  ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל אֹו ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָועֹוף
אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ּבׁשפֹופרת; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָּכמכחֹול

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבקֹול ְְְִֶַַַַָׁשעֹוררן
לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה [=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ואסּור  להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו לּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָליׂשראל

מּתר ‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתר ּבהנאה  - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ; ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,
ּפי „. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מּזה  זה ׁשני ׁשּמתעּברין והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
עם  הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמינין,
העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי והּכלב ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכלב,
עם  והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, עם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּיעלים
לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד עם והחמֹור ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָהחמֹור,

ּבזה. זה ּכלאים הן ְֲִִֵֵֶֶַָהרי
הּׁשֹור ‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ,מין ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

סוס]והרּמ זה,[מין עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהן עם מּפני זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

- מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ׁשהאּוז ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה;
והּכֹוי מינין. ׁשני  ׁשהם ספק מּכלל חיה ספק שהוא [מין ְְְִִִֵֵֶַָ

עליו,בהמה] לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ּכלאים -ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Â מּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין
אסּור  מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה  הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

לֹוקה  - אּמֹו מין על אפּלּו ּפרדהּנֹולד, ּכיצד? מסוס . [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשאּמּהוחמורה] ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻׁשאּמֹו

ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָחמֹור,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסּוס,
למׁש אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
ּדֹומין  אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשּתי

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה ְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה  הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
ּובחמר  ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְֱֲֲֶֶֶַַַָָֹֹֹלֹוקה
אֹו עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אחד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיחּדו".
ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ּכאחד; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבן

המזּוגן  אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבקֹול
יחדיו] אותם ינהיג.[רותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ

.Á טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
טהֹור  אֹוואחד הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּככלב  ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּיה
אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו העז ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקה
מינין  ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
ּבהמה  להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - הנהיג ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָאֹו
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם הּיּבׁשה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

ָּפטּור.
.Ë ּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמה לֹוקה  ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
א  וכן העגלה. ואחד ׁשּתמׁש ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג
לֹוקין. ִָֻּכּלן

.È- ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש אדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּכגֹון

ּבזה  ּבאדם וכּיֹוצא לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וׁשֹור. ּבאדם אֹו ְְֲַָָוחמֹור

.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת
קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכתּוב

ּבזה  זה מערבין וחֹול ּכקדׁש זֹו,נעׂשית ּבהמה ונמצאת ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּוא  הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכבהמה
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
אּלא  מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לה'", ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבן
הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,לפיכ הּמקּדׁשין. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּבפסּולי
זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ּבֹו הּמרּביע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַאֹו

קּבלה. ְִִֵַָָמּדברי

י  ¤¤ּפרק
ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין

ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [ים ּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשהּוא  העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמ ֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל

הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין [=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני

מּׁשּום ·. עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרחל
העין  מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור אבל .ּכלאים; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

הרי  - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם הּצמר ׁשּנתחּבר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ׁשּטרפן  ּופׁשּתים צמר ּכיצד? הּתֹורה. מן ּכלאים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה

וׁשע[=ערבם] ּבזה, והחליקם]זה מהן [סרקם ועׂשה אֹותן, ְְֵֶֶֶָָָָָ
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וארג  ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ּכלאים; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלבדין
ּכלאים. זה הרי - זה מּטוי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַּבגד

ּפׁשּתן ‚. ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבחּוטי  ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר

ּבחּוט  צמר חּוט קׁשר אֹו אפּלּוצמר, ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ּופׁשּתים צמר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻנתן
ּפי  על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל קׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָואפּלּו
ּוקׁשרן  ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ּבאמצע, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרצּועה
מּכל  יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: ּכלאים, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מצב]מקֹום נאסר.[בכל ׁשּנתאחד, ּכיון - ְֱִֵֵֶֶַָָָ
הּכתּוב „. צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין

ּבציצית  ּכלאים ׁשּלא להּתיר הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּכלאים  להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִֵַַַָּבּציצית;
ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ּכזה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשחּבּור

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ּבּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָממעט
צמר ‰. ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,

אסּור  - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול .ּבבגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
.Â,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

הּכל  הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן  הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,

לערבֹו מּתר - הּכל הּגמּלים ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר ׁשל [=שערות]צּורת ְְְְִִִֵֶֶֶַַ

צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, המערבין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹצמר
.Ê על אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

לנימֹות  חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲִֵֶָָּבֹו,
.Á מן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

היה  ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,
אסּור  למחצה, .מחצה ְֱֱֶֶָָָ

.Ëאֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן  ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים  מּׁשּום אסּור זה הרי - זה .מּצד ְֲִִִִֵֶֶַַָ
.Èׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ

וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתן ּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ
הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את לא להפריד אבל ;ֲָֹ

ְִֹיתּפר.
.‡È עליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָלֹובׁש

יטרף ׁשּלא ּובלבד - הּמׁשיחה [=יערבב]מּבחּוץ את ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹ
הבגדים] שני של ּכתפיו.[שרוך ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ

.·È ּולמכרן לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים אּלא ּכלאי אסּור ואין , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",
וכן  ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמּתר
ּומּדברי  .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי יעלה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"לא

ׁשּבהם  והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָסֹופרים,
על  נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכלאים

ְָּבׂשרֹו.
.‚Èּדברים ּוׂשמלֹות.ּבּמה יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ְְְְְֲִִִִֶַַָָ

ּוכסתֹות  ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם מּתר אבל - ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻ
ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב

.„È;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁש היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ ה ׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מּתרת  נכרכת, .ׁשאינּה ְִֵֶֶֶֶֶָֻ
.ÂË;ללבׁשֹו מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמנעל

הּגּוף  עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה הרגל .ׁשעֹור ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
.ÊËּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ

יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה [להנות ְְְִִֶַַַַָֹ
והּצנּועין  הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני

ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על , להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ
ׁשּלא גופם] ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

החּמה, מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ּבחּמה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָיתּכּונּו
מפׁשילין  והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים יתּכּונּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹולא

ְֵַּבמּקל.
.ÊÈּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ומונחת]לא ּכלאים [חמה ּבבגד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי גופו]- את המפריד הבגד [של ְֱֲִִֵֶֶֶַַ
החּמה הביצה]מּפני מחום יכווה הּצּנה [שלא מּפני אֹו ְְִִִֵֵַַַָָ

את  מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה שחום [שבחורף,

ּבזה.גופו] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ
.ÁÈ עׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא

הּמכס  את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ואם ּבגדים, ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש

.ËÈ חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים, מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין ּבבית [=חגורות]אבל העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
את  ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ׁשּלהן, ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיד
אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ּוסמרטּוט ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתבלין,

תחבושת]אסּפלנית מּתרין,[מיני אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאף

.Îהראש]ציץ את המקיפה מׁשי [רצועה אֹו עֹור ׁשל ִִֶֶ
מדלּדלין  ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ּבהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכּיֹוצא
מּׁשּום  ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי האדם, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָעל

.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַָּכלאים;
.‡Î מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג

על  ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ּומהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּפׁשּתים
לכֹורכן  לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן אם אבל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָֻידֹו;

ידֹו .על ַָ
.·Î ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמטּפחֹות

ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמסּפגין
הּידים  ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - הּסּפרים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָּומטּפחֹות

ּומחּממין  ּתמיד הּיד על נכרכין והן ּבהן, .נֹוגעֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
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ה'תשע"ג  סיון כ"ח חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ּבבהמה ּבין - מינֹו ׁשאינּה נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּמרּכיב

לֹוקה  זה הרי - ׁשּבּים חּיה ּבמיני ואפּלּו ּובעֹופֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחּיה
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
חּיה  ּבהמה ואחד ּכלאים". תרּביע לא ּבהמּת" ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבידֹו ׁשּיכניס עד לֹוקה, ואינֹו חברֹו. ׁשל אֹו ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָועֹוף
אֹו ּבלבד, זה על זה העלם אם אבל ּבׁשפֹופרת; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָּכמכחֹול

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבקֹול ְְְִֶַַַַָׁשעֹוררן
לסהר·. מינין ׁשני להכניס ראה [=כלוב]מּתר ואם אחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ואסּור  להפריׁשן. זקּוק אינֹו זה, את זה רבעּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאֹותן
לֹו. להרּביעּה לגֹוי ּבהמּתֹו לּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָליׂשראל

מּתר ‚. מהן הּנֹולד הרי ּכלאים, ּבהמּתֹו והרּכיב ׁשעבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מּתר ּבהנאה  - טהֹורה מין עם טהֹורה מין היה ואם ; ְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

אסּורֹות. ּבמאכלֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָּבאכילה,
ּפי „. על אף - לזה זה ׁשּדֹומין חּיה אֹו ּבהמה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

מּזה  זה ׁשני ׁשּמתעּברין והן הֹואיל - לזה זה ודֹומין , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
עם  הּזאב ּכיצד? להרּכיבן. ואסּור ּכלאים אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמינין,
העּזים, עם והּצבאים הּׁשּועל, עם הּכפרי והּכלב ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכלב,
עם  והּפרד הּפרד, עם והּסּוס הרחלים, עם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּיעלים
לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הערֹוד עם והחמֹור ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָהחמֹור,

ּבזה. זה ּכלאים הן ְֲִִֵֵֶֶַָהרי
הּׁשֹור ‰. עם הּבר ׁשֹור ּכגֹון ויּׁשּובי, מדּברי ּבֹו ׁשּיׁש ,מין ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

סוס]והרּמ זה,[מין עם זה להרּכיבן מּתר - הּסּוס עם ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהן עם מּפני זה ּכלאים ּבר, אּוז עם אּוז אבל אחד. מין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

- מּבחּוץ ּביציו הּבר ואּוז מּבפנים, ּביציו ׁשהאּוז ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה;
והּכֹוי מינין. ׁשני  ׁשהם ספק מּכלל חיה ספק שהוא [מין ְְְִִִֵֵֶַָ

עליו,בהמה] לֹוקין ואין הּבהמה; ועם החּיה, עם ּכלאים -ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.Â מּתר אחד, מין אּמֹותיהן היּו אם - הּכלאים מן ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּיּלֹודין
אסּור  מינין, מּׁשני אּמֹותיהן היּו ואם זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהרּכיבן
זה  הרּכיב אם וכן לֹוקה. הרּכיב, ואם זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהרּכיבן

לֹוקה  - אּמֹו מין על אפּלּו ּפרדהּנֹולד, ּכיצד? מסוס . [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ׁשאּמּהוחמורה] ּפרּדה על להרּכיבֹו מּתר - חמֹור ְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻׁשאּמֹו

ׁשאּמֹו ּפרד אבל החמֹור; על אפּלּו להרּכיבֹו ואסּור ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָחמֹור,
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חמֹור. ׁשאּמּה ּפרּדה על להרּכיבֹו אסּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹסּוס,
למׁש אֹו ּפרּדה, על ּפרד להרּכיב הרֹוצה ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּבזה.
ּדֹומין  אם וקֹול: וזנב אזנים ּבסימני ּבֹודק - ּפרדֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשּתי

ּומּתרין. אחד, מּמין ׁשאּמן ּבידּוע - לזה ְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Ê,ּכאחד חּיה אֹו ּבהמה מיני ּבׁשני מלאכה העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל

זה  הרי - טמאה מין והּׁשני טהֹורה, מין מהן אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
ּובחמר  ּבׁשֹור תחרׁש "לא ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ְְֱֲֲֶֶֶַַַָָֹֹֹלֹוקה
אֹו עגלה ּבהן הּמֹוׁש אֹו הּזֹורע, אֹו החֹורׁש, אחד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיחּדו".
ואפּלּו ּכאחד, הנהיגן אֹו ּכאחד מׁשכן ואפּלּו ּכאחד; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבן

המזּוגן  אבל מקֹום; מּכל "יחּדו", ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבקֹול
יחדיו] אותם ינהיג.[רותם אֹו ׁשּימׁש עד ּפטּור ,ְְִִֶַַָֹ

.Á טמא ׁשאחד מינין ׁשני ּכל ואחד וחמֹור, ׁשֹור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
טהֹור  אֹוואחד הּכבׂש, עם ּכחזיר ּבהמה, עם ּבהמה ּבין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּככלב  ּבהמה, עם חּיה אֹו הּפיל, עם ּכיחמּור חּיה, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּיה
אּלּו, ּכל על - ּבהן וכּיֹוצא החזיר, עם צבי אֹו העז ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבהמה ּבכלל ׁשחּיה הּתֹורה; מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקה
מינין  ׁשני ּכל - סֹופרים מּדברי אבל אסּורֹות. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָּבמאכלֹות
ולמׁש ּכאחד ּבהן לחרׁש אסּורין ּבהרּבעה, ּכלאים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהן
,מׁש אֹו ּכאחד, מלאכה ּבהן עׂשה ואם ּולהנהיגן; ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָאֹותן
ּבהמה  להנהיג ואסּור מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - הנהיג ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָאֹו
עׂשה, ואם ׁשּבּוט; עם עז ּכגֹון ׁשּבּים, חּיה עם הּיּבׁשה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

ָּפטּור.
.Ë ּבעגלה הּיֹוׁשב - ּכלאים אֹותּה מֹוׁשכין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

לּבהמה לֹוקה  ּגֹורמת ׁשּיׁשיבתֹו הנהיג; ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
א  וכן העגלה. ואחד ׁשּתמׁש ּבעגלה, יֹוׁשב אחד היה ם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ

ּכאחד, ּכלאים ׁשהנהיגּו מאה ואפּלּו לֹוקין; ׁשניהן - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג
לֹוקין. ִָֻּכּלן

.È- ּכאחד חּיה אֹו ּובהמה ּבאדם מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָֻמּתר
החמֹור, עם עגלה מֹוׁש אֹו הּׁשֹור, עם ׁשחֹורׁש אדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָּכגֹון

ּבזה  ּבאדם וכּיֹוצא לא יחּדו", ּובחמר "ּבׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
וׁשֹור. ּבאדם אֹו ְְֲַָָוחמֹור

.‡È,אחד ּגּוף ׁשהיא ּפי על אף - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּבהמת
קדׁש, ׁשהיתה מּפני ּגּופין; ּכׁשני אֹותּה עׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכתּוב

ּבזה  זה מערבין וחֹול ּכקדׁש זֹו,נעׂשית ּבהמה ונמצאת ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּוא  הרי - ּכאחד המערבין הּטהֹורה עם טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכבהמה
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹומר:
אּלא  מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי לה'", ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבן
הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבׁשֹור החֹורׁש ,לפיכ הּמקּדׁשין. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻּבפסּולי
זה, ואּסּור ּכלאים; מּׁשּום לֹוקה זה הרי - ּבֹו הּמרּביע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַאֹו

קּבלה. ְִִֵַָָמּדברי

י  ¤¤ּפרק
ּבלבד,‡. ּופׁשּתים צמר אּלא ּבגדים, ּבכלאי אּסּור ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאין

ויׁש יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז, תלּבׁש "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:
הּמלח ׁשּבים האבנים על ׁשּגדל צמר ּכמֹו הּים [ים ּבכרּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מלוחים] ּביֹותר,שמימיו ר והּוא הּזהב, ּכתבנית ּתבניתֹו ,ְְְְְִִֵַַַַָָ
ׁשהּוא  העין, מראית מּפני הּפׁשּתן עם ואסּור ׁשמ ֹו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל

הּׁשירים וכן רחלים. לצמר אסּורין [=משי]ּדֹומה ,והּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העין. מראית ְְִִִֵַַָמּפני

מּׁשּום ·. עליו לֹוקין אין ׁשּלּה, צמר - עז ּבת ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרחל
העין  מראית מּפני מּדבריהם, הּוא אסּור אבל .ּכלאים; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

הרי  - ּבעֹולם חּבּור צד הּפׁשּתן עם הּצמר ׁשּנתחּבר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ׁשּטרפן  ּופׁשּתים צמר ּכיצד? הּתֹורה. מן ּכלאים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה

וׁשע[=ערבם] ּבזה, והחליקם]זה מהן [סרקם ועׂשה אֹותן, ְְֵֶֶֶָָָָָ
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וארג  ּכאחד, אֹותן וטוה טרפן, ּכלאים; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלבדין
ּכלאים. זה הרי - זה מּטוי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַּבגד

ּפׁשּתן ‚. ּבׁשל צמר ׁשל ּבגד אֹוּתפר ּבמׁשי, ּתפרן אפּלּו , ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבחּוטי  ּפׁשּתים ּבגד אֹו ּפׁשּתן, ּבחּוטי צמר ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּתפר

ּבחּוט  צמר חּוט קׁשר אֹו אפּלּוצמר, ּגדלן, אֹו ּפׁשּתים י ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכלאים. אּלּו הרי - ּוכרכן ּבקּפה אֹו ּבׂשק ּופׁשּתים צמר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻנתן
ּפי  על אף ּפׁשּתן, ׁשל ּבגדיל צמר ׁשל ּגדיל קׁשר ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָואפּלּו
ּוקׁשרן  ּופׁשּתן, צמר ּבגדי קפל אם וכן ּבאמצע, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהרצּועה
מּכל  יחּדו", ּופׁשּתים "צמר ׁשּנאמר: ּכלאים, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מצב]מקֹום נאסר.[בכל ׁשּנתאחד, ּכיון - ְֱִֵֵֶֶַָָָ
הּכתּוב „. צר ׁשהרי ּתֹורה? ׁשל אּלּו אּסּורין ׁשּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּנין

ּבציצית  ּכלאים ׁשּלא להּתיר הּׁשמּועה, מּפי ׁשּלמדּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּכלאים  להּתיר אּלא ציצית, לפרׁשת ּכלאים ּפרׁשת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה
מּכלל, - הן ּבלבד קׁשּורין חּוטין והּציצית, ְְְְִִִִִִִִֵַַַָּבּציצית;
ׁשאינֹו הּתֹורה, מן אסּור מצוה ּבמקֹום ׁשּלא ּכזה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשחּבּור

סֹופרים. מּדברי אסּור ׁשהּוא ּדבר ּבּתֹורה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָממעט
צמר ‰. ׁשל ׁשהּוא ּכל חּוט אפּלּו ׁשעּור; לֹו אין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהּכלאים,

אסּור  - ּבצמר ּפׁשּתן ׁשל אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּגדֹול .ּבבגד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
.Â,ּבזה זה ׁשּטרפן ּבֹו, וכּיֹוצא ּגמּלים וצמר רחלים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר

הּכל  הרי - הרחלים מן החצי היה אם - טוי מהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מן  הרב היה ואם הּפׁשּתן. עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכצמר,

לערבֹו מּתר - הּכל הּגמּלים ׁשּצּורת מּפני הּפׁשּתן, עם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ
לנימֹות חֹוׁשׁשין ואין ּגמּלים; צמר ׁשל [=שערות]צּורת ְְְְִִִֵֶֶֶַַ

צמר. חּוטי ׁשאינן מּפני ּבהן, המערבין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹצמר
.Ê על אף - ּבגדים מהן ׁשעֹוׂשין הּכבׂשים עֹורֹות ,ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ

לנימֹות  חֹוׁשׁשין ואין מּתרין; ּבפׁשּתן, אֹותן ׁשּתֹופרין ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֻּפי
ׁשּתפרּו הּפׁשּתן חּוט ּבכלל ׁשּנכרכּו ּפי על אף צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

ּבמעּוטן. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲִֵֶָָּבֹו,
.Á מן רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן והּפׁשּתן הּקּנּבס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

היה  ואם צמר; חּוטי עם מהן הּטוי לארג מּתר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקּנּבס,
אסּור  למחצה, .מחצה ְֱֱֶֶָָָ

.Ëאֹו ארנבים, צמר אֹו ּגמּלים, צמר ּכּלֹו ּבגד ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהעֹוׂשה
ּפׁשּתן  ׁשל וחּוט זה, מּצד צמר ׁשל חּוט ּבֹו וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּנּבס,

ּכלאים  מּׁשּום אסּור זה הרי - זה .מּצד ְֲִִִִֵֶֶַַָ
.Èׁשּנפרם צמר לפרף[נקרע]ּבגד מּתר אֹותֹו[לחבר]- ְְִִֶֶֶֶֶַָֹֻ

וקֹוׁשר ּפׁשּתן, שניתן ּבחּוט באופן מסביבם, החוט [את ְְְִֵָ
הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את לא להפריד אבל ;ֲָֹ

ְִֹיתּפר.
.‡È עליהן וחֹוגר ּפׁשּתן, ּובגד צמר ּבגד אדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָלֹובׁש

יטרף ׁשּלא ּובלבד - הּמׁשיחה [=יערבב]מּבחּוץ את ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹ
הבגדים] שני של ּכתפיו.[שרוך ּבין ּבּה ויקׁשר ,ְְְִֵֵָָֹ

.·È ּולמכרן לעׂשֹותן מּתר - ּבגדים אּלא ּכלאי אסּור ואין , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּבהן להתּכּסֹות אֹו אֹותן ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹללּבׁש
ּדר ׁשהיא העלּיה - "עלי יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעטנז",
וכן  ּתחּתיו; ליׁשב מּתר ּכלאים, ׁשהּוא אהל אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלביׁשה.
ׁשּנאמר: ּכלאים, ׁשל מּצעֹות על ליׁשב הּתֹורה מן ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמּתר
ּומּדברי  .ּתחּתי מּציעֹו אּתה אבל ,"עלי יעלה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"לא

ׁשּבהם  והּתחּתֹון זֹו, ּגּבי על זֹו מּצעֹות עׂשר אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָסֹופרים,
על  נימה ּתּכר ׁשּמא העליֹון, על ליׁשב אסּור - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכלאים

ְָּבׂשרֹו.
.‚Èּדברים ּוׂשמלֹות.ּבּמה יריעֹות ּכגֹון ּברּכין, אמּורים? ְְְְְֲִִִִֶַַָָ

ּוכסתֹות  ּכרים ּכגֹון נכרכין, ואינן קׁשין היּו אם מּתר אבל - ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָָֻ
ּבהן. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּולהסב; עליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹליׁשב

.„È;אסּורה רּכה, היתה אם - ּכלאים ׁשהיא הּפרכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכן
קׁש היתה ואם ּבׂשרֹו. על ותעלה הּׁשּמׁש, לּה יּסמ ה ׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מּתרת  נכרכת, .ׁשאינּה ְִֵֶֶֶֶֶָֻ
.ÂË;ללבׁשֹו מּתר - עקב לֹו ואין ּכלאים, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻמנעל

הּגּוף  עֹור ּכׁשאר נהנה ואינֹו הּוא, קׁשה הרגל .ׁשעֹור ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
.ÊËּכסּות כלאים]ּתֹופרי ּכדרּכן[של ּתֹופרין -[כהרגלם], ְְְְְִֵַָ

יתּכּונּו ׁשּלא עליהם]ּובלבד המונח מהכסות ּבחּמה [להנות ְְְִִֶַַַַָֹ
והּצנּועין  הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמּפני

ּבארץ[=המהדרים] ּתֹופרין על , להניח שלא הקפדה [תוך ְִֶָָ
ׁשּלא גופם] ּובלבד - ּכדרּכן מֹוכרין ּכסּות, מֹוכרי וכן .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

החּמה, מן ּכתפיהן ׁשעל הּכלאים להן ׁשּיּציל ּבחּמה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָיתּכּונּו
מפׁשילין  והּצנּועין, ּבֹו; להתחּמם ּבּגׁשמים יתּכּונּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹולא

ְֵַּבמּקל.
.ÊÈּכׁשהיא ּביצה אדם יּקח ומונחת]לא ּכלאים [חמה ּבבגד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבּכלאים נהנה הּוא ׁשהרי גופו]- את המפריד הבגד [של ְֱֲִִֵֶֶֶַַ
החּמה הביצה]מּפני מחום יכווה הּצּנה [שלא מּפני אֹו ְְִִִֵֵַַַָָ

את  מחמם והבגד הבגד, את מחמם הביצה שחום [שבחורף,

ּבזה.גופו] ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ
.ÁÈ עׂשרה ּגּבי על ואפּלּו עראי, ּכלאים אדם ילּבׁש ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא

הּמכס  את לגנב ואפּלּו ּכלּום, מהּנהּו ׁשאינֹו ואם ּבגדים, ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לֹוקה. ּכן, ֵֶַָלבׁש

.ËÈ חּמּום ּדר ׁשהן ּבגדים אּלא ּכלאים, מּׁשּום אסּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאין
והּׂשמלה, והאבנט, והּמכנסים, והּמצנפת, הּכּתנת, ּכגֹון -ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּידים ואת הּׁשֹוקים את ּבהן ׁשּמחּפין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובגדים

צלצּולין ּבבית [=חגורות]אבל העם אֹותן ׁשעֹוׂשין קטּנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
את  ּבהן לצרר אֹו הּמעֹות, את ּבהן לצרר ׁשּלהן, ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיד
אֹו מלֹוגמה אֹו רטּיה עליו ׁשּמּניחין ּוסמרטּוט ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתבלין,

תחבושת]אסּפלנית מּתרין,[מיני אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ
.ּבכ חּמּום ּדר אין ׁשהרי ּבהן; נֹוגע ׁשּבׂשרֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאף

.Îהראש]ציץ את המקיפה מׁשי [רצועה אֹו עֹור ׁשל ִִֶֶ
מדלּדלין  ּפׁשּתן וחּוטי צמר חּוטי ּבהן ׁשּתלה ּבהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻוכּיֹוצא
מּׁשּום  ּבֹו אין - הּזבּובין להפריח ּכדי האדם, ּפני ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָעל

.ּבכ חּמּום ּדר ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַָּכלאים;
.‡Î מהן ידֹו, לתֹו חבלים ּומכניס ּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמנהיג

על  ׁשּכֹורכן ּפי על ואף מּתר, זה הרי - צמר ּומהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּפׁשּתים
לכֹורכן  לֹו ואסּור ּכלאים, נעׂשּו - ּכּלן קׁשרן אם אבל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָֻידֹו;

ידֹו .על ַָ
.·Î ּומטּפחֹות הּידים, את ּבהן ׁשּמקּנחין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמטּפחֹות

ּתֹורה, ספר ּומטּפחֹות והּקרקעֹות, הּכלים ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמסּפגין
הּידים  ׁשהרי ּכלאים; מּׁשּום אסּורין - הּסּפרים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָּומטּפחֹות

ּומחּממין  ּתמיד הּיד על נכרכין והן ּבהן, .נֹוגעֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
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.‚Îוהּגרּדין [=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין ְְְִִִֶַַַׁשעֹוׂשין
-[=אורגים] ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּבגדים,

זה  הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל אֹות היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָאם
אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְִֵֶֶַַָָאסּור,

.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ
החּוט  ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת

ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,
.‰Î על ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר

מצוה  ויֹוׁשב הּמתים לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָ
מרּדעת  יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעליה;

הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ּכתפֹו, על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָזֹו
.ÂÎ על לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת

.ּכתפֹו ְֵ
.ÊÎ ׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד

הּגֹוי  ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹליׂשראל;
הּכלאים  אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאחר
הּצמר  ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ּבֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ׁשהרי  לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻואם

מצאֹו ולא אּסּורי .ּבדק ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן  הן ּתפּורין .ׁשּמא ְְְִִֵֶָָ

.ËÎמהּל היה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וק ֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ְְֲִִֵַַַָָָָָּבּׁשּוק
תעׂשה  לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין חכמה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלּמדֹו

ּבּתֹורה  ׁשּיתּבאר?המפרׁש ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻמּפני
אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב ּופרט ְְֲִִִֵַַַַָָָָֹהֹואיל
ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּטּמא,
מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמּדבריהם
לאו  הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ּפי על ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹואף

הּברּיֹות. ּכבֹוד מּפני נדחה ׁשעטנז זה עליו היה אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ּדבריהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל

מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ׁשּמּגיע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד
.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא  ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן

ואחת  אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ּבּמה ּפׁשט . ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; התראה ְְְְְֲִִַַַָָָָֹּבֹו
אחר  וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
.‡Ï- מזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן  לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והּמלּביׁשמכׁשל" ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, ה ּמלּביׁש - ְְִִֵֵֶַַַָמזיד
.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
הּציצית  ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת .אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
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עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
להּניח  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹוׁשׁש
ׁשּלא  (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפאה;
יעֹולל  ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹילּקט
ּפרט  ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּכרם;
לקחת  יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכרם;
צדקה  לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּׁשכחה;
מצוֹות  ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמּסת

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
יק ‡. לא - ׂשדהּו את אּלא הּקֹוצר ּכּלּה, הּׂשדה ּכל צר ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

תכּלה  "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט קמה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
וזה  הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ׂשד ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפאת

'ּפאה'. הּנקרא הּוא ְִִֵֶַַַָָׁשּמּניח,
את ·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם

אסף  אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן  זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד

יכֹול  ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
לֹו ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה .לקּים ְֲִֵֵֶֶַַָ

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, אלומות]וכן ילּקט [- לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים, יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשּבלים
אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ואפה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹטחן
לענּיים  ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו אבדּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאתם";

לֹוקה. -ֶ
וכן ‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן

לא  ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות
המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּנאמר: יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת אלּמה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוׁשכח
- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
"לּגר  ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנ ֹו ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
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ׁשּכּלן  למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
ׁשּבהן, עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמצות

ֶלֹוקה.
.Âׁשכח ּכׁשם אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהּׁשכחה  ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן  לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ,ּבּתבּואה ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻ

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט "ּכי [ודרשו:ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
שכחה] זו להן "אחריך" ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּכּזיתים. ְִִֵַָׁשכחה
.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

והּׁשכחה  והּפאה, -והעֹוללֹות, ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹ
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,
.Á לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

לו  שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו [=אין

ׁשל טובה] ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ,ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָּבעלים;

.Ë צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר -ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבן  ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר  הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
ענּיי  מֹונעין אין כן, ּפי על  ואף ּברית. ּבן הּגר אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּברית
ונֹוטלין  יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא אּלּו, מּמּתנֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגֹוים

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני - ְְִֵֵַָָאֹותן
.È"אתם ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות זמן נאמר ּכל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ולחזר  מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהענּיים
ּגּופן  ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻעליהן
ּבהן  נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ּכתרּומֹות. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדֹוׁש
לעזב  מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא לענּיים", ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ"ונתן

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ּולעֹופֹות לחּיה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן
.‡È המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי

ּומאימתי  ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם  הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם  ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא  ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השני ׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר צּבּורי לירידת אבל ;ֲִֵָ

מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ׁשּיּׁשכחּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזיתים
אחריהן. מּלחּזר ְֲֲִִִֵֵֶַַענּיים

.·È ּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
אדם  ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
ׁשכחה  לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה  לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

.ּתחּתיו  ְַָ
.‚Èמּתנֹות- עליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהרי
מּתנֹותיהן  על מּלחּזר .הענּיים ְְֲִִִֵֵֶַַַָ

.„È אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
ּוכמעׂשרֹות  ּכתרּומֹות יׂשראל, אֹומר:ּבארץ הּכתּוב הרי ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

."בׂשד קציר תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֻ"ּובקצרכם
לארץ  ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר
אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם;

סֹופרים. מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָׁשהן
.ÂË הּפאה ׁשעּור הּוא ׁשעּור;ּכּמה לּה אין הּתֹורה, מן ? ִִִֵֵַַַָָָָ

מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
רב  ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוסיף
קטּנה  ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ּולפי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהענּיים,
לעני  מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד מּמּנה הּניח ׁשאם ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּביֹותר,
מרּבין, הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור; על מֹוסיף זה הרי -ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

נתּבר  ׁשהרי הרּבה, ואסף מעט זרע ואם מֹוסיף מֹוסיף. -  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואין  ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ּבפאה, הּמֹוסיף וכל הּברכה. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלפי

ׁשעּור. הּזאת ִַַָָֹלהֹוספה

ה'תשע"ג  סיון כ"ט שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל

ּבפאה  חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ׁשּנאמר:ּכאחת, , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם

ׁשחּיב ·. הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
והאגֹוזין,ּבפאה  והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון - ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ

ּבין  והּתמרים והּזיתים, והענבים, והרּמֹונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים,
ּופּואה  איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל יבׁשים, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻרטּבים
ּופטרּיֹות  ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכּיֹוצא
הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפטּורין,
מפקר  הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, ההפקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻוכן

הּתא  וכן ּכאחד,לּכל. לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן נים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּׁשּיּגמר  מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ימים. ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאחר
מיּבׁשין  ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין והּבצלים הּׁשּומים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלקּיּום.
ּבצלים  ׁשל האּמהֹות וכן לּקּיּום; אֹותן ּומכניסין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
וכן  ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, מהן לּקח ּבארץ אֹותן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּניחין

ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּבפאה ‚. חּיב ׁשהּוא ּכל ׁשּתפין קרקע ׁשל היתה ואפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ׁשּנאמר: -ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַ
אֹו„. לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה

זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה
ּבּקמה  הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן .ּפטּורה ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
הּלסטים  ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב קצרּוּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

לׁשעּור  ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה  נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
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.‚Îוהּגרּדין [=סימנים]אֹותֹות הּכֹובסין ְְְִִִֶַַַׁשעֹוׂשין
-[=אורגים] ׁשּלֹו את מּכיר אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּבגדים,

זה  הרי - ּבצמר ּפׁשּתן אֹו ּבפׁשּתן, צמר ׁשל אֹות היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָאם
אצלֹו. חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְִֵֶֶַַָָאסּור,

.„Îּבתכיפה ּפׁשּתן, ּבגד עם ׁשחּברֹו צמר [=תפירה]ּבגד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ
החּוט  ראׁשי ׁשני קּבץ ּכלאים; זה ואין חּבּור, אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת

ּכלאים. זה הרי - ּתכיפֹות ׁשּתי ׁשּתכף אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּכאחד,
.‰Î על ׁשאין למת, ּתכריכין הּכלאים מן לעׂשֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּתר

מצוה  ויֹוׁשב הּמתים לחמֹור, מרּדעת מּמּנּו ולעׂשֹות ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָ
מרּדעת  יּניח ולא ּבּה. נֹוגע ּבׂשרֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעליה;

הּזבל. את עליה להֹוציא אפּלּו ּכתפֹו, על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָזֹו
.ÂÎ על לנׂשאן מּתר ּכלאים, מלּבׁשין ׁשהיּו והּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּמת

.ּכתפֹו ְֵ
.ÊÎ ׁשאבד ּפׁשּתן ּבגד אֹו ּפׁשּתן, חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבגד

הּגֹוי  ימּכרּנּו ׁשּמא לגֹוי, ימּכרּנּו לא זה הרי - צמר חּוט ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹּבֹו
אֹותֹו ימצא ׁשּמא לחמֹור, מרּדעת יעׂשּנּו ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹליׂשראל;
הּכלאים  אין ׁשהרי - וילּבׁשּנּו הּמרּדעת מעל ויקרעּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאחר
הּצמר  ׁשאין - צֹובעֹו זה? ּבגד ּתּקנת היא וכיצד ּבֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָנּכר
וׁשֹומטֹו; לֹו, נּכר הּוא ּומּיד - אחד ּבצבע עֹולין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוהּפׁשּתים
ׁשהרי  לֹו, והל נׁשמט ׁשּמא מּתר, זה הרי נּכר, לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻואם

מצאֹו ולא אּסּורי .ּבדק ׁשּכל אסּורֹות, ּבביאֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
זה. ּבספק הקּלּו ּולפיכ סֹופרים; מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספקֹות

.ÁÎ,יפה יפה לבדקן צרי - הּגֹוים מן צמר ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּבפׁשּתן  הן ּתפּורין .ׁשּמא ְְְִִֵֶָָ

.ËÎמהּל היה אפּלּו - חברֹו על ּתֹורה ׁשל ּכלאים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרֹואה
רּבֹו היה ואפּלּו מּיד, עליו וק ֹורעֹו לֹו, קֹופץ - ְְֲִִֵַַַָָָָָּבּׁשּוק
תעׂשה  לא אּסּור ּדֹוחה הּברּיֹות ּכבֹוד ׁשאין חכמה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלּמדֹו

ּבּתֹורה  ׁשּיתּבאר?המפרׁש ּכמֹו אבדה, ּבהׁשב נדחה ולּמה . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מת? ּבטמאת נדחה ולּמה ממֹון; ׁשל לאו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻמּפני
אינֹו "לאחתֹו" למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי הּכתּוב ּופרט ְְֲִִִֵַַַַָָָָֹהֹואיל
ׁשאּסּורֹו ּדבר אבל מצוה. למת מּטּמא אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּטּמא,
מקֹום; ּבכל הּברּיֹות ּכבֹוד מּפני נדחה הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמּדבריהם
לאו  הרי הּדבר", מן תסּור "לא ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ּפי על ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹואף

הּברּיֹות. ּכבֹוד מּפני נדחה ׁשעטנז זה עליו היה אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּׁשּוק, ּפֹוׁשט ואינֹו ּבּׁשּוק, עליו קֹורעֹו אינֹו - ּדבריהם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל

מּיד. ּפֹוׁשטֹו ּתֹורה, ׁשל היה ואם לביתֹו; ׁשּמּגיע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעד
.Ïלבּוׁש היה לֹוקה; - ּבֹו הּמתּכּסה אֹו ּכלאים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלֹובׁש

ראׁשֹו הֹוציא אחת. אּלא לֹוקה אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻּבכלאים
ׁשּלא  ּפי על אף - והחזירֹו ראׁשֹו הֹוציא והחזירֹו, הּבגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמן

ואחת  אחת ּכל על חּיב זה הרי ּכּלֹו, הּבגד ּבּמה ּפׁשט . ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
ּבׁשהתרּו הּיֹום? ּכל על אחת חּיב ׁשהּוא אמּורים, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּדברים
'ּפׁשט'! לֹו: ואמרּו ּבֹו התרּו אם אבל אחת; התראה ְְְְְֲִִַַַָָָָֹּבֹו
אחר  וללּבׁש לפׁשט ּכדי וׁשהה ּבֹו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'ּפׁשט'!
ּבֹו ׁשהתרּו ּוׁשהּיה ׁשהּיה ּכל על חּיב זה הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהתרּו

ּפׁשט. ׁשּלא ּפי על ואף ְִֶֶַַַָָָֹעליה,
.‡Ï- מזיד הּלֹובׁש היה אם - ּכלאים חברֹו את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמלּביׁש

תּתן  לא עּור, "ולפני מּׁשּום עֹובר והּמלּביׁש לֹוקה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹהּלֹובׁש
והּמלּביׁשמכׁשל" ּכלאים, ׁשהּבגד הּלֹובׁש ידע לא ואם ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּפטּור. והּלֹובׁש לֹוקה, ה ּמלּביׁש - ְְִִֵֵֶַַַָמזיד
.·Ïאפּלּו - עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּכהּנה ּבגדי ׁשּלבׁשּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻּכהנים

ּבֹו הּתרּו ולא ּכלאים; ׁשהּוא האבנט מּפני לֹוקין, - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּבּמקּדׁש
הּציצית  ּכמֹו עׂשה מצות ׁשהיא עבֹודה, ּבׁשעת .אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
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עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹיׁש
להּניח  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹוׁשׁש
ׁשּלא  (ד) לקט; להּניח (ג) הּפאה; יכּלה ׁשּלא (ב) ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפאה;
יעֹולל  ׁשּלא (ו) ּבּכרם; עֹוללֹות לעזב (ה) הּלקט; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹילּקט
ּפרט  ילּקט ׁשּלא (ח) הּכרם; ּפרט לעזב (ז) ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּכרם;
לקחת  יׁשּוב ׁשּלא (י) הּׁשכחה; להּניח (ט) ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכרם;
צדקה  לּתן (יב) לענּיים; מעׂשר להפריׁש (יא) ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּׁשכחה;
מצוֹות  ּובאּור העני. על לבבֹו יאּמץ ׁשּלא (יג) יד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכמּסת

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
יק ‡. לא - ׂשדהּו את אּלא הּקֹוצר ּכּלּה, הּׂשדה ּכל צר ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

תכּלה  "לא ׁשּנאמר: הּׂשדה, ּבסֹוף לענּיים מעט קמה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּניח
וזה  הּתֹולׁש. ואחד הּקֹוצר, אחד ;"ּבקצר ׂשד ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפאת

'ּפאה'. הּנקרא הּוא ְִִֵֶַַַָָׁשּמּניח,
את ·. ּכׁשאֹוסף ּבאילנֹות מּניח ּכ - ּבּׂשדה ׁשּמּניח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשם

אסף  אֹו הּׂשדה, ּכל את וקצר עבר לענּיים. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּפרֹותיהן,
ונֹותנֹו מעט, אסף אֹו ּׁשּקצר מּמה לֹוקח - האילן ּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ׁשּנתינתֹו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענּיים;
נֹותן  זה הרי - ּפת ואפהּו ולׁשֹו, הּקמח טחן ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאתם".

לענּיים. הּפת מן ֲִִִֵַַָָּפאה
.‚- הּפאה ׁשּיּתן קדם נׂשרף, אֹו ׁשּקצר, הּקציר ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד

יכֹול  ואינֹו תעׂשה, לא מצות על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
לֹו ׁשּנּתק ׁשּבּה עׂשה .לקּים ְֲִֵֵֶֶַַָ

ּומאּלם„. ּכׁשּקֹוצר ּבלקט, אלומות]וכן ילּקט [- לא - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענּיים, יּניחם אּלא הּקציר, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּׁשּבלים
אפּלּו - ולּקטן עבר תלּקט". לא קציר "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ּתעזב  ולּגר "לעני ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותן - ואפה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹטחן
לענּיים  ׁשּיּתן קדם ׁשּלּקטן, אחר נׂשרפּו אֹו אבדּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאתם";

לֹוקה. -ֶ
וכן ‰. הּבצירה, ּבׁשעת הענבים מן ׁשּנפרט ּבפרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכן

לא  ּכרמ ּופרט תעֹולל, לא וכרמ" ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּבעֹוללֹות
המעּמר וכן אתם". ּתעזב ולּגר לעני ,[חבילות]תלּקט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּנאמר: יּקחּנה, לא זה הרי - ּבּׂשדה אחת אלּמה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוׁשכח
- ּולקחֹו עבר לקחּתֹו". תׁשּוב לא ּבּׂשדה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
"לּגר  ׁשּנאמר: לענּיים, נֹותנֹו זה הרי ואפהּו, טחנ ֹו ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפּלּו
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ׁשּכּלן  למדּת, הא עׂשה. מצות זֹו יהיה", ולאלמנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלּיתֹום
ׁשּבהן, עׂשה קּים לא ואם לעׂשה; ׁשּנּתק תעׂשה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹמצות

ֶלֹוקה.
.Âׁשכח ּכׁשם אם - ּבּקמה היא ּכ ּבעמרין, ׁשהּׁשכחה ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשהּׁשכחה  ּוכׁשם לענּיים. זֹו הרי קצרּה, ולא הּקמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
ּכּלן  לאילנֹות ׁשכחה יׁש ּכ - ּבּה וכּיֹוצא ,ּבּתבּואה ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻ

"אחרי תפאר לא ,זית תחּבט "ּכי [ודרשו:ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
שכחה] זו להן "אחריך" ׁשּיׁש האילנֹות, לׁשאר הּדין והּוא ;ְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּכּזיתים. ְִִֵַָׁשכחה
.Ê,הּפרט - ּבּכרם לענּיים מּתנֹות ׁשארּבע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת

והּׁשכחה  והּפאה, -והעֹוללֹות, ּבּתבּואה מּתנֹות וׁשלׁש ; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹ
- האילנֹות ּבׁשאר ּוׁשּתים והּפאה; והּׁשכחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּלקט,

והּפאה. ְְִֵַַָָהּׁשכחה,
.Á לּבעלים הניה טֹובת ּבהן אין - אּלּו ענּיים מּתנֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

לו  שיחזיק מנת על שירצה למי לתתם רשות לו [=אין

ׁשל טובה] ּכרהן על אֹותן ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ,ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין ׁשּביׂשראל, עני ואפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָּבעלים;

.Ë צדק ּגר אּלא אינֹו ענּיים, ּבמּתנֹות האמּור ּגר -ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבן  ּלוי מה והּגר", הּלוי "ּובא ּבמעׂשר: אֹומר  הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהרי
ענּיי  מֹונעין אין כן, ּפי על  ואף ּברית. ּבן הּגר אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּברית
ונֹוטלין  יׂשראל ענּיי ּבכלל ּבאין אּלא אּלּו, מּמּתנֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגֹוים

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני - ְְִֵֵַָָאֹותן
.È"אתם ּתעזב ולּגר "לעני ענּיים: ּבמּתנֹות זמן נאמר ּכל , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ולחזר  מּלבּקׁש הענּיים ּפסקּו אֹותן. ּתֹובעין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשהענּיים
ּגּופן  ׁשאין אדם; לכל מּתר מהן הּנׁשאר הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻעליהן
ּבהן  נאמר ׁשּלא ּדמיהן; לּתן חּיב ואינֹו ּכתרּומֹות. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדֹוׁש
לעזב  מצּוה ואינֹו אתם"; "ּתעזב אּלא לענּיים", ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ"ונתן

ענּיים. אין והרי לענּיים, אּלא ּולעֹופֹות לחּיה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותן
.‡È המלּקטים מּׁשּיּכנסּו ּבלקט? מּתרין אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומאימתי

ּומאימתי  ויצאּו. הראׁשֹונים, מלּקטים אחר וילּקטּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָהּׁשנּיים
ּבּכרם  הענּיים מּׁשּיהּלכּו ּובעֹוללֹות? ּבפרט מּתרין אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
אדם  ּכל ּומאימתי אדם. לכל מּתר כן אחרי הּנׁשאר ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻויבֹואּו,
אֹותּה ׁשכח אם יׂשראל? ּבארץ זיתים ׁשל ּבׁשכחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרין
ׁשהּוא  ּכסלו, חדׁש מראׁש ּבּה מּתר זה הרי - הּזית ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּבראׁש

רביעה אפלה[מטר]זמן ּבׁשנה השני ׁשנּיה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרים] שהגשמים בשנה המטר צּבּורי לירידת אבל ;ֲִֵָ

מּׁשּיפסקּו ּבהן מּתר זה הרי האילן, ּתחת ׁשּיּׁשכחּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזיתים
אחריהן. מּלחּזר ְֲֲִִִֵֵֶַַענּיים

.·È ּבארץ הּמּנחֹות הּזיתים ׁשכחת לּטל לעני ׁשּיׁש זמן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
אדם  ּכל הּתר ׁשּכבר ּפי על ואף נֹוטל, - האילנֹות ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּתחת
ׁשכחה  לּטל לֹו ׁשּיׁש זמן וכל האילנֹות; ׁשּבראׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּׁשכחה
ׁשכחה  לֹו אין ׁשעדין ּפי על ואף נֹוטל, - האילן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבראׁש

.ּתחּתיו  ְַָ
.‚Èמּתנֹות- עליהן מקּפידין הענּיים ׁשאין ׁשּבּׂשדה ענּיים ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפסקּו לא ׁשעדין ּפי על ואף הּׂשדה, ּבעל ׁשל הן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהרי
מּתנֹותיהן  על מּלחּזר .הענּיים ְְֲִִִֵֵֶַַַָ

.„È אּלא הּתֹורה מן נֹוהגֹות אינן - האּלּו ענּיים מּתנֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּכל
ּוכמעׂשרֹות  ּכתרּומֹות יׂשראל, אֹומר:ּבארץ הּכתּוב הרי ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

."בׂשד קציר תקצר ו"ּכי ארצכם", קציר את ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֻ"ּובקצרכם
לארץ  ּבחּוצה נֹוהגת ׁשהּפאה ּבּתלמּוד, נתּפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכבר
אּלּו, ענּיים מּתנֹות לׁשאר הּדין ׁשהּוא לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּדבריהם;

סֹופרים. מּדברי לארץ ּבחּוצה נֹוהגֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָׁשהן
.ÂË הּפאה ׁשעּור הּוא ׁשעּור;ּכּמה לּה אין הּתֹורה, מן ? ִִִֵֵַַַָָָָ

מּדבריהם, אבל חֹובתֹו. ידי יצא אחת, ׁשּבלת הּניח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין מּׁשּׁשים, מאחד ּפחֹות ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאין
רב  ּולפי הּׂשדה, ּגדל לפי מּׁשּׁשים האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוסיף
קטּנה  ׁשהיא ׂשדה ּכיצד? הּזרע. ּברּכת ּולפי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהענּיים,
לעני  מֹועיל אינֹו מּׁשּׁשים, אחד מּמּנה הּניח ׁשאם ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּביֹותר,
מרּבין, הענּיים היּו אם וכן הּׁשעּור; על מֹוסיף זה הרי -ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

נתּבר  ׁשהרי הרּבה, ואסף מעט זרע ואם מֹוסיף מֹוסיף. -  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואין  ׂשכר; לֹו מֹוסיפין ּבפאה, הּמֹוסיף וכל הּברכה. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלפי

ׁשעּור. הּזאת ִַַָָֹלהֹוספה

ה'תשע"ג  סיון כ"ט שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּכּלֹו‡. ּולקיטתֹו ונׁשמר, הארץ, מן ׁשּגּדּוליו אכל, ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֻּכל

ּבפאה  חּיב - לקּיּום אֹותֹו ּומכניסין ׁשּנאמר:ּכאחת, , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארצכם". קציר את ְְְְְְִֶֶֶַֻ"ּובקצרכם

ׁשחּיב ·. הּוא האּלּו, ּדרכים ּבחמׁש לקציר הּדֹומה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
והאגֹוזין,ּבפאה  והחרּובין, והּקטנּיֹות, הּתבּואה, ּכגֹון - ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ

ּבין  והּתמרים והּזיתים, והענבים, והרּמֹונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּׁשקדים,
ּופּואה  איסטיס אבל ּבאּלּו. ּכּיֹוצא וכל יבׁשים, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹֻרטּבים
ּופטרּיֹות  ּכמהין וכן אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכּיֹוצא
הארץ. ּפרֹות ּכׁשאר הארץ מן ּגּדּוליהן ׁשאין מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּפטּורין,
מפקר  הּוא ׁשהרי ׁשּיׁשמרּנּו, מי לֹו ׁשאין ּפטּור, ההפקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻוכן

הּתא  וכן ּכאחד,לּכל. לקיטתן ׁשאין ּבפאה, חּיבין אינן נים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּׁשּיּגמר  מה ּבֹו ויׁש הּיֹום ּׁשּיּגמר מה זה ּבאילן יׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹותֹו מכניסין ׁשאין ּפטּור, הּירק וכן ימים. ּכּמה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאחר
מיּבׁשין  ׁשהרי ּבּפאה, חּיבין והּבצלים הּׁשּומים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלקּיּום.
ּבצלים  ׁשל האּמהֹות וכן לּקּיּום; אֹותן ּומכניסין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
וכן  ּבפאה. חּיבֹות הּזרע, מהן לּקח ּבארץ אֹותן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמּניחין

ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ּבפאה ‚. חּיב ׁשהּוא ּכל ׁשּתפין קרקע ׁשל היתה ואפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

רּבים. ׁשל אפּלּו ארצכם", "קציר ׁשּנאמר: -ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַ
אֹו„. לסטים, קצרּוה אֹו לעצמן, ּגֹוים ׁשּקצרּוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׂשדה

זֹו הרי - ּבהמה אֹו הרּוח ׁשּברּתּה אֹו נמלים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמּוה
ּבּקמה  הּפאה ׁשחֹובת הּפאה; מן .ּפטּורה ְִֵֵֶַַַַָָָָָ

זֹו‰. הרי - ׁשּנׁשאר חציּה הּלסטים וקצרּו חציּה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
הּלסטים  ׁשּקצרּו ּבחצי - ׁשהחּיּוב קצרּוּפטּורה; אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

לׁשעּור  ּפאה נֹותן - הּׁשאר וקצר הּוא וחזר חציּה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּלסטים
ּפאה  נֹותן הּלֹוקח - חציּה ּומכר חציּה, קצר ּׁשּקצר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
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נֹותן  הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר  מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
.Âּבּׁש למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ּובדעּתֹוּכרם ּוק, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מּכאן  לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר. ּכפי לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּכאן
נֹותן  זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָואם
ּובצר  הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפאה
מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו - אחת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָמרּוח

ּפטּור  מלילֹותׁשהּוא הּקֹוטף וכן של . עראית [קטיפה ְְִֵֵֶַָ
ׂשדהּו,שבלים] ּכל קטף אפּלּו - לביתֹו ּומכניס מעט ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמעט

הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ְִִִִֵֶֶַַַָָָּפטּור
.Ê הביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

חּיבת  לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו הרי וכן ׁשליׁש, . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - האילן ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבפרֹות

.Á חּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת  ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה  חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, .חּיּוב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
.Ë מן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי

הּׁשכחה  ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור  ּבׁשעת .אּלא ְִִֶַָָ

.È ּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ז  הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; חּיבת ּבלקט ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבפאה  ְֵָ
.‡È הרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעל

לענּיים  ּפאה הּׁשּבלים מן נֹותן לעּׂשר;זה צרי ואינֹו , ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מן  ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן נתן ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
קדם  ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור  המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה
.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

נּכרת  ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון  ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם  ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, הּפאה אדם, והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּיּניח  וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה  ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
.‚È מּצד לנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

- להם ונתן ּפאה זה', וזֹו ׁשהפריׁשזֹו הּׂשדה ּבעל וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
זֹו 'הרי ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָּפאה,

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - וזֹו' ְְֲֵֵֵֵֶָָּפאה,
.„È מּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

הּפאה  ּכׁשעּור הּׂשדה עד ּבסֹוף ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּפאה  ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיפריׁשּנה

לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ׂשדה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבסֹוף
הּבית. ּבעל מּדעת ִִִֶַַַַַַׁשהיא

.ÂË מּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
ּבמחּבר  נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנקצרין,
אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין והענּיים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלּקרקע,
איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין ולא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹֻּבמּגלֹות,

רעהּו הרי את ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן רצּו . ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹומר  ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמחּלקין;

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז
.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה ׁשאין [=גפן ּדקל, וׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ

הּבית  ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז מּגיעין ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהענּיים
אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק אֹותּה, ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֻמֹוריד

ּבֹוזזין  ואחד לעצמן, לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ
ּבעל  ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - לחּלק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹומר

ּביניהן. ּולחּלק להֹוריד ְְִִֵֵֵֶַַַהּבית
.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל  אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל  ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ענּיֹות  ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים  ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
.ÁÈ ׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין  אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּמּנה  ויּנתן אֹותֹו מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר. ְִֵַָלעני
.ËÈ ּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא  לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון  ׁשּנמצא לעני .יּתנּנה ְְִִִִֶֶֶָָָ
.Î,לפניו העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל

ּבלקט  זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר עני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּובא
לידֹו ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע ּופאה .ׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ג  ¤¤ּפרק
חברּתּה‡. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין היּואין ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּׁשנּיה  ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם  לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים [=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּתהיה  והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
מּצד  ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה לעצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָזה
מפסיק‚. היה אם רחב [מפריד]וכן ׁשהּוא הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
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אבל  אּמה. עׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָארּבע
הּי ׁשביל ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא חיד, ְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּבימֹות  קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש הּפחֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרּבים
ּבימֹות  קבּוע אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ּובימֹות ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהחּמה

אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמים
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה

ׁשהפסיק  אֹו - נזרעה ולא ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן  וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא  קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל  ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה [=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי  על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
הּבּור  אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
ּבית  רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה הּניר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאֹו

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע אבל ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹרבע.
ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
.Â ּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום  נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש

ּפא  ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני אחת הּגבֹוּה ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף

.Ê מּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות
מאחת  נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת

הּכל  ראׁשי על ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו . ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּפני  על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן מערבין, ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשּורֹות
ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם - הּׂשדה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

מפסיק. אינֹו לאו, ואם מפסיק; זה, ְְְִִִִֵֶַַַָמּצד
.Á ׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזֹורע

מלּבנֹות מרובעות]מלּבנֹות ּכל [ערוגות ואין האילנֹות, ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָ
ידּוע  ׁשהּדבר הּׂשדה; לכל אחת ּפאה נֹותן - מערב ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּזרע

הּזרע. נחלק האילנֹות מקֹום ּומּפני היא, אחת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּׂשדה
.Ë עׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּביתר  אילנֹות עׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ּבית ְְְֲֲִִֵֵָָָָָָָָּבתֹו
ׁשהרי  - ּומלּבן מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה הרי סאה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּבית
מלּבנֹות  זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, מרחקין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהאילנֹות

.מלּבנֹות  ְְַ
.È לכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן

ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים,
מלּבנֹות  .מלּבנֹות ְְְְַַ

.‡Èּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻׂשדה
עד  ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם  - מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
מלּבן  מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכגֹון
היה  ואם נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ׁשהרֹואה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָּומלּבן,

נֹותן  - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ׁשּזֹורעין ְְְְְִִִִֵֶָָמין
לּכל  אחת .ּפאה ֵַַַָֹ

.·È מּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה
ּבאמצע כל ולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ

מּניח הקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן

.‚È,ּבהן וכ ּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׂשדה
מקצת  ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹוהיה
לזה  ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה יבׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׂשדה
ּבפני  יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני לח אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמֹוכר

הן  מינין ּכׁשני והּגרן, ׁשהּׁשּוק .עצמֹו; ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹ
.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי  על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ּבפני  זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשהּוא

עצמֹו ּבפני זה למין ּופאה .עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָ
.ÂË ּגונ ׁשני מיני זרעּה ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׂשעֹורים  מיני ׁשני אֹו נֹותן חּטים אחד, ּגרן עׂשין אם - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
הלכה  זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ׁשּתי אחת; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפאה

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה
.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

אחת  ּפאה ּכנֹותנין ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלקח  וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
החצי  על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ׁשּבּקמה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמחלקֹו

ְִֶַׁשּנקצר.
.ÊÈ,הּגיע לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה

ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי וקצר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוהתחיל
- ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשליׁש,
על  האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על הראׁשֹון מן ְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמפריׁש
האחרֹון  על הראׁשֹון מן לא אבל האחרֹון; ועל .הראׁשֹון ְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

.ÁÈ אם - הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר
ׁשּלקח. מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמכר
מקצת  וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואם

הּׂשדה ּבעל ׁשהתחיל - ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
על  הּלֹוקח מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. נתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹלקצר,

ּׁשּׁשּיר  מה על הּׂשדה ּובעל ּׁשּלקח, .מה ִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
.ËÈ הּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה

והּבּדים  מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל האילנֹות; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבין
זה  הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל  ּפאה ונֹותנין אחת, .ּכׂשדה ְְְִֵֶַַַָָֹ
.Î לקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה  נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
.לעצמֹו ְְַ

.‡Îוחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחרּובין
ּכׂשדה  ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, חרּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבצד

לכּלן  אחת ּופאה את אחת, רֹואין הּצדדין ׁשני היּו ; ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
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נֹותן  הּגזּבר מּיד הּפֹודה - חציּה והקּדיׁש חציּה, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּכל.
הּנׁשאר  מן מּניח זה הרי - והקּדיׁשֹו חציּה, קצר לּכל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּפאה

לּכל. הראּויה ְֵַָָָֹּפאה
.Âּבּׁש למּכר ענבים מּמּנּו ּבֹוצר ׁשהיה ּובדעּתֹוּכרם ּוק, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מּכאן  לּׁשּוק ּבֹוצר היה אם - אֹותֹו לדר לּגת הּׁשאר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּיּניח
הּנׁשאר. ּכפי לּגת, ּׁשּבֹוצר למה ּפאה נֹותן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומּכאן
נֹותן  זה הרי - ּבלבד אחת מרּוח לּׁשּוק ּבֹוצר היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָואם
ּובצר  הֹואיל הּכרם; לכל הראּוי ּכפי הּנׁשאר, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפאה
מּכאן, ּומעט מּכאן מעט עראי ּכבֹוצר אינֹו - אחת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָמרּוח

ּפטּור  מלילֹותׁשהּוא הּקֹוטף וכן של . עראית [קטיפה ְְִֵֵֶַָ
ׂשדהּו,שבלים] ּכל קטף אפּלּו - לביתֹו ּומכניס מעט ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמעט

הּפאה. ּומן הּׁשכחה ּומן הּלקט מן ְִִִִֵֶֶַַַָָָּפטּור
.Ê הביאה לא ועדין ׁשּתגמר קדם - ׂשדהּו ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹוצר

חּיבת  לׁשליׁש, הּגיעה ואם ּפטּורה; זֹו הרי וכן ׁשליׁש, . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ
חּיבין. ּגמירתן, ׁשליׁש נגמרּו אם - האילן ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבפרֹות

.Á חּיבת - קמה והיא ּופדאּה קמה, והיא ׂשדהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּבׁשעת  ּפטּורה; - ּפדאּה ּכ ואחר הּגזּבר, קצרּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבפאה.

ּבפאה  חּיב ׁשאינֹו קדׁש היתה הּפאה, .חּיּוב ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
.Ë מן ּפטּורה זֹו הרי - נתּגּיר ּכ ואחר ׂשדהּו, ׁשּקצר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגֹוי

הּׁשכחה  ׁשאין ּפי על אף הּׁשכחה, ּומן הּלקט ּומן ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּפאה
העּמּור  ּבׁשעת .אּלא ְִִֶַָָ

.È ּבקיאין ׁשאינן מּפני לקצר, ּגֹוים ּפֹועלים ׂשֹוכרין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאין
ז  הרי ּכּלּה, את וקצרּו ׂשכר ואם ּופאה; חּיבת ּבלקט ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבפאה  ְֵָ
.‡È הרי - ּפאה הּניח ולא ׂשדהּו, ּכל ׁשּקצר הּבית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעל

לענּיים  ּפאה הּׁשּבלים מן נֹותן לעּׂשר;זה צרי ואינֹו , ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מן  ּפטּור זה הרי ּפאה, מּׁשּום הּקציר רב להן נתן ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
קדם  ּפאה להן נֹותן זרה, לא ועדין ּדׁש אם וכן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמעׂשרֹות.
- מלאכּתֹו וגמר ּובמזרה, ּברחת וזרה ּדׁש אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּיעּׂשר;
ׁשעּור  המעּׂשרין, הּפרֹות מן להן נֹותן ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמעּׂשר,

ּבאילנֹות. וכן ׂשדה. לאֹותּה הראּויה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהּפאה
.·Èׁשּיהיּו ּכדי - הּׂשדה ּבסֹוף אּלא הּפאה את מּניחין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

נּכרת  ׁשּתהיה ּוכדי לֹו, ׁשּיבֹואּו מקֹום יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענּיים
יתּכּון  ׁשּלא - הרּמאין ּומּפני יחׁשד, ולא ולּׁשבים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעֹוברים
הּׂשדה, סֹוף קֹוצר אֹותֹו ׁשרֹואין לאּלּו ואֹומר הּכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
ׁשם  ׁשאין ׁשעה יׁשמר ׁשּלא ועֹוד, הּנחּתי'. הּׂשדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּבתחּלת

לֹו הּקרֹוב לעני ויּתנּנה ויּניחּנה, הּפאה אדם, והּניח עבר . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּיּניח  וצרי ּפאה; זֹו הרי - ּבאמצעּה אֹו הּׂשדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבתחּלת
ּבּׂשדה  ּׁשּנׁשאר למה הראּויה הּפאה ּכׁשעּור הּׂשדה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבסֹוף

הראׁשֹונה. את ׁשהפריׁש ְִִִֶֶַַָָאחר
.‚È מּצד לנּו 'ּתן לֹו: ואמרּו לענּיים, ּפאה ׁשּנתן הּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל

- להם ונתן ּפאה זה', וזֹו ׁשהפריׁשזֹו הּׂשדה ּבעל וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
זֹו 'הרי ׁשאמר: אֹו זֹו', וגם ּפאה, זֹו 'הרי ואמר: ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָּפאה,

ּפאה. ׁשּתיהן הרי - וזֹו' ְְֲֵֵֵֵֶָָּפאה,
.„È מּניחין אּלא הּׂשדה, ּכל את לקצר לּפֹועלים ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאסּור

הּפאה  ּכׁשעּור הּׂשדה עד ּבסֹוף ּכלּום, ּבּה לענּיים ואין ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּפאה  ׁשראה עני ,לפיכ מּדעּתֹו. הּבית ּבעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיפריׁשּנה

לֹו ׁשּיּודע עד ּגזל, מּׁשּום ּבּה לּגע אסּור - ׂשדה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבסֹוף
הּבית. ּבעל מּדעת ִִִֶַַַַַַׁשהיא

.ÂË מּזרעים ּבהן וכּיֹוצא וקטנּיֹות ּתבּואה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפאה
ּבמחּבר  נּתנת - והאילנֹות הּכרם ּפאת וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּנקצרין,
אֹותּה קֹוצרין ואין ּבידם; אֹותּה ּבֹוזזין והענּיים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלּקרקע,
איׁש יּכּו ׁשּלא ּכדי - ּבקרּדּמֹות אֹותּה עֹוקרין ולא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹֻּבמּגלֹות,

רעהּו הרי את ּביניהן, אֹותּה לחּלק הענּיים אֹותן רצּו . ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אֹומר  ואחד לחּלק, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמחּלקין;

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין, האחד לזה - ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז
.ÊËּדלית ׁשל מוגבהת]ּפאה ׁשאין [=גפן ּדקל, וׁשל ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ

הּבית  ּבעל - ּגדֹולה ּבסּכנה אּלא אֹותּה לבז מּגיעין ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהענּיים
אֹותּה לבז ּכּלן רצּו ואם הענּיים; ּבין ּומחּלק אֹותּה, ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֻמֹוריד

ּבֹוזזין  ואחד לעצמן, לבז, אֹומרין ותׁשעה ּתׁשעים ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ
ּבעל  ּומחּיבין ּכהלכה, ׁשאמר לאחד ׁשֹומעין - לחּלק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹומר

ּביניהן. ּולחּלק להֹוריד ְְִִֵֵֵֶַַַהּבית
.ÊÈ,ּבּׂשדה לענּיים הּפאה את מחּלקין ּבּיֹום עּתֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשלׁש

הּיֹום, ּובחצֹות ּבּׁשחר, - אֹותּה לבז אֹותן מּניחין ֲִִַַַַַַָָָֹאֹו
לּטל  אֹותֹו מּניחין אין זה, ּבזמן ׁשּלא ׁשּבא ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובמנחה;
לּטל  ּכּלן ּבֹו ׁשּיתקּבצּו לענּיים קבּוע עת ׁשּיהיה ּכדי -. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ענּיֹות  ׁשם ׁשּיׁש מּפני ּבּיֹום? אחת עת לּה קבעּו לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
קטּנים  ׁשם ויׁש הּיֹום, ּבתחּלת לאכל ׁשּצריכין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניקֹות
ויׁש הּיֹום, חצי עד לּׂשדה יּגיעּו ולא ּבּבקר נעֹורין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשאינן

הּמנחה. עד מּגיעין ׁשאינן זקנים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשם
.ÁÈ ׁשּנפל אֹו הּׁשאר, על וזרק הּפאה מקצת ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני

ּומעבירין  אֹותֹו, קֹונסין - עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
מּמּנה  ויּנתן אֹותֹו מּידֹו, אֹותֹו לֹוקחין - ּׁשּנטל מה ואפּלּו ; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר. ְִֵַָלעני
.ËÈ ּפלֹוני לאיׁש זה 'הרי ואמר: הּפאה, את ׁשּלּקט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

לעצמֹו, ּבּה ׁשּזֹוכה מּתֹו - ׁשּלּקט זה הּוא עני אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
אּלא  לֹו, זכה לא - הּוא עׁשיר ואם ּפלֹוני; לאֹותֹו ּבּה ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

ראׁשֹון  ׁשּנמצא לעני .יּתנּנה ְְִִִִֶֶֶָָָ
.Î,לפניו העֹומדין אּלּו לענּיים ּפאה ׁשהּניח הּבית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבעל

ּבלקט  זֹוכה אדם ׁשאין ּבּה; זכה - ּונטלּה אחר עני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּובא
לידֹו ׁשּיּגיעּו עד מציאה, ׁשל וסלע ּופאה .ׁשכחה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ג  ¤¤ּפרק
חברּתּה‡. על מּׂשדה הּפאה את מּניחין היּואין ּכיצד? . ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבּׁשנּיה  ויּניח ּכּלּה, האחת את יקצר לא - ׂשדֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלֹו
ׂשד ּפאת תכּלה "לא ׁשּנאמר: לׁשּתיהן, הראּויה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפאה
ואם  לּה. הראּויה ּפאה ואחת אחת ּבכל ׁשּיּניח ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבקצר

ּפאה. אינּה חברּתּה, על מּׂשדה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהּניח
.·ּבתֹו נחל והיה אחד, מין ּכּלּה זרּועה ׂשדהּו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהיתה

אּמת אֹו ,מֹוׁש ׁשאינֹו ּפי על אף הּמים [=תעלת]הּׂשדה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ׁשּתהיה  והּוא ּכאחת, צדדיה ּׁשּבׁשני מה לקצר יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
מּצד  ּפאה ונֹותן ׂשדֹות, ּכׁשּתי זֹו הרי - ּוקבּועה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמֹוׁשכת

לעצמֹו. זה מּצד ּופאה לעצמֹו ְְְְִֵֶֶַַַָזה
מפסיק‚. היה אם רחב [מפריד]וכן ׁשהּוא הּיחיד ּדר ּבּה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
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אבל  אּמה. עׂשרה ׁשׁש הרחב הרּבים ּדר אֹו אּמֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָארּבע
הּי ׁשביל ׁשביל אֹו אּמֹות, מארּבע הּפחֹות והּוא חיד, ְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּבימֹות  קבּוע היה אם - אּמה עׂשרה מּׁשׁש הּפחֹות ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרּבים
ּבימֹות  קבּוע אינֹו ואם מפסיק; הּגׁשמים, ּובימֹות ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהחּמה

אחת. ּכׂשדה היא הרי אּלא מפסיק, אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמים
חרּוׁשה,„. ולא זרּועה ׁשאינּה ּבּורה ארץ ּבּה מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה

ׁשהפסיק  אֹו - נזרעה ולא ׁשּנחרׁשה והיא - נירה ארץ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹאֹו
מּכאן  וחּטים מּכאן חּטים ׁשהיה ּכגֹון אחר, זרע ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּה
ׁשּתביא  קדם אפּלּו ּבאמצעּה ׁשּקצר אֹו ּבאמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשעֹורים
ׂשדֹות; לׁשּתי נפסקת זֹו הרי - ׁשּקצר מקֹום וחרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליׁש
ׁשל  ּתלמים ּכׁשלׁשה מאּלּו, אחד ּכל רחב ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוהּוא,

החרישה]ּפתיח ּבּמה [=תחילת רבע. מּבית ּפחֹות והּוא - ְִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּתי  על אּמה חמּׁשים ׁשהיא קטּנה ּבׂשדה אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדברים
הּבּור  אין זֹו, על יתרה היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ְְֲִֵֵַַַָָָָָאּמֹות
ּבית  רחב ּבֹו היה ּכן אם אּלא לׁשנים, מפסיקּה הּניר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאֹו

ּבּה. מפסיק ׁשהּוא, ּכל אחר זרע אבל ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹרבע.
ּגֹובאי‰. ארבה]אכלּה ּבאמצעּה[מין נמלים קרסמּוה אֹו , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

מפסיק. זה הרי ׁשאכלּו, מקֹום חרׁש אם -ְְֲִִֵֶֶַַָָָ
.Â ּתּלים ּתּלים ּבֹו יׁש אּלא ׁשוה, ּכּלֹו ׁשאינֹו ּבהר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּזֹורע

יכֹול  ׁשאינֹו ּפי על אף - עמּקֹות מקֹומֹות ּומקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַָֻּגבֹוהין
הּמקֹום  נחרׁש אּלא ּכאחד, אֹותֹו ולזרע ּכּלֹו אֹותֹו ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלחרׁש

ּפא  ּומּניח אחת, ּכׂשדה זה הרי - עצמֹו ּבפני אחת הּגבֹוּה ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ההר. ּכל על ההר ְַָָָָָּבסֹוף

.Ê מּכל ּפאה נֹותן טפחים, עׂשרה ּגבֹוהֹות ׁשהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרגֹות
מאחת  נֹותן מערבין, ׁשּורֹות ראׁשי היּו ואם ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת

הּכל  ראׁשי על ׁשאין ּפי על אף - מעׂשרה ּפחֹות היּו . ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּפני  על סלע היה הּכל. על מאחת נֹותן מערבין, ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשּורֹות
ונֹותנּה זה מּצד הּמחרׁשה את הּוא עֹוקר אם - הּׂשדה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

מפסיק. אינֹו לאו, ואם מפסיק; זה, ְְְִִִִֵֶַַַָמּצד
.Á ׁשהיא ּפי על אף - אילנֹות ּבּה ׁשּיׁש ׂשדה ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזֹורע

מלּבנֹות מרובעות]מלּבנֹות ּכל [ערוגות ואין האילנֹות, ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָ
ידּוע  ׁשהּדבר הּׂשדה; לכל אחת ּפאה נֹותן - מערב ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּזרע

הּזרע. נחלק האילנֹות מקֹום ּומּפני היא, אחת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּׂשדה
.Ë עׂשרה ּכל האילנֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָּבּמה

ּביתר  אילנֹות עׂשרה ּכל היּו אם אבל סאה; ּבית ְְְֲֲִִֵֵָָָָָָָָּבתֹו
ׁשהרי  - ּומלּבן מלּבן מּכל ּפאה נֹותן זה הרי סאה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּבית
מלּבנֹות  זרע האילנֹות מּפני ולא הרּבה, מרחקין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהאילנֹות

.מלּבנֹות  ְְַ
.È לכל אחת ּפאה נֹותן - הּירק ׁשּבין הּבצלים מלּבנֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן

ּומׂשימֹו ּביניהן מבּדיל ׁשהּירק ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבצלים,
מלּבנֹות  .מלּבנֹות ְְְְַַ

.‡Èּבּה ׁשהתחילּו וכיון אחד, מין זרּועה ּכּלּה ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻׂשדה
עד  ּומּכאן, מּכאן ּׁשּיבׁש מה ּתלׁש אֹו קצר ליּבׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָמקֹומֹות
אם  - מּזֹו זֹו מרחקֹות מלּבנֹות מלּבנֹות מפרד הּלח ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָֹֻׁשּנׁשאר
ערּוגֹות, ערּוגֹות הּמין מאֹותֹו לזרע ׁשם אדם ּבני ּדר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
מלּבן  מּכל ּפאה מּניח זה הרי - חרּדל אֹו ׁשבת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכגֹון
היה  ואם נזרעּו'; ערּוגֹות 'ערּוגֹות אֹומר: ׁשהרֹואה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָּומלּבן,

נֹותן  - וקטנּיֹות ּתבּואה ּכגֹון ׂשדֹות, אֹותֹו ׁשּזֹורעין ְְְְְִִִִֵֶָָמין
לּכל  אחת .ּפאה ֵַַַָֹ

.·È מּכאן ויבׁש מּכאן יבׁש ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּמה
ּבאמצע כל ולח כדרך השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ

מּניח הקוצרים] ּבאמצע, ויבׁש מּכאן ולח מּכאן לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני הּלח ּומן עצמֹו ּבפני הּיבׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמן

.‚È,ּבהן וכ ּיֹוצא ּפֹולין אֹו אפּונים אֹו ּבצלים ׁשּזרעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׂשדה
מקצת  ּומּניח ּבּׁשּוק, לחין מקצתן למּכר ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹוהיה
לזה  ּפאה להּניח חּיב - ּגרן מּמּנּו ויעׂשה יבׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּׂשדה
ּבפני  יבׁש אֹותֹו ׁשּקֹוצר ולזה עצמֹו, ּבפני לח אֹותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּמֹוכר

הן  מינין ּכׁשני והּגרן, ׁשהּׁשּוק .עצמֹו; ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹ
.„Èעֹוׂשהּו ׁשהּוא ּפי על אף - אחד מין ׂשדהּו את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּזֹורע

ּפי  על אף - מינין ׁשני זרעּה אחת; ּפאה מּניח ּגרנֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשני
ּבפני  זה למין ּפאה נֹותן אחד, ּגרן אֹותן עֹוׂשה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשהּוא

עצמֹו ּבפני זה למין ּופאה .עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָ
.ÂË ּגונ ׁשני מיני זרעּה ׁשני ׁשּזרעּה ּכגֹון אחד, מּמין ים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׂשעֹורים  מיני ׁשני אֹו נֹותן חּטים אחד, ּגרן עׂשין אם - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
הלכה  זה, ודבר ּפאֹות; ׁשּתי נֹותן ּגרנֹות, ׁשּתי אחת; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפאה

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה
.ÊË,ונׁשּתּתפּו חזרּו ּפאֹות; ׁשּתי נֹותנין ׁשחלקּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחין

אחת  ּפאה ּכנֹותנין ואחר הּׂשדה, חצי ׁשּקצרּו הּׁשּתפין . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשּלקח  וזה ּכלּום; מפריׁש אינֹו הּקצּור, ׁשּלקח זה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחּלקּו
ונׁשּתּתפּו, חזרּו ּבלבד. ׁשּלקח החצי על מפריׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקמה,
מפריׁש מהן אחד ּכל - ּבׁשּתפּות האחר החצי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוקצרּו
החצי  על לא אבל ׁשּבּקמה, חברֹו חלק על ׁשּבּקמה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמחלקֹו

ְִֶַׁשּנקצר.
.ÊÈ,הּגיע לא וחציּה ׁשליׁש, עד חציּה ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׂשדה

ּכּלּה הביאה ּכ ואחר חציֹו, ׁשהּגיע ּבחצי וקצר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוהתחיל
- ּבּתחּלה ׁשהּגיע הראׁשֹון החצי ּגמר ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשליׁש,
על  האמצעּיים ּומן האמצעּיים, על הראׁשֹון מן ְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמפריׁש
האחרֹון  על הראׁשֹון מן לא אבל האחרֹון; ועל .הראׁשֹון ְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹ

.ÁÈ אם - הרּבה לאנׁשים מּׂשדהּו מקֹומֹות מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָהּמֹוכר
ׁשּלקח. מחלקֹו ּפאה נֹותן ואחד אחד ּכל הּׂשדה, ּכל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמכר
מקצת  וׁשּיר מקצת ּומכר לקצר, הּׂשדה ּבעל התחיל ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואם

הּׂשדה ּבעל ׁשהתחיל - ׁשּכיון לּכל; הראּויה ּפאה נֹותן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
על  הּלֹוקח מפריׁש - ּתחּלה מכר ואם ּבּכל. נתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹלקצר,

ּׁשּׁשּיר  מה על הּׂשדה ּובעל ּׁשּלקח, .מה ִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
.ËÈ הּמבּדיל ּגבֹוּה ּגדר אּלא ּבּה מפסיק אין אילן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשדה

והּבּדים  מּלמּטה, מבּדיל הּגדר היה אם אבל האילנֹות; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבין
זה  הרי - ּגּבֹו על ּבּגדר ונֹוגעין מּלמעלן מערבין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהּפארֹות

לּכל  ּפאה ונֹותנין אחת, .ּכׂשדה ְְְִֵֶַַַָָֹ
.Î לקח אחת; ּפאה מּמּנּו נֹותנין אחד, אילן ׁשּלקחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ּפאה  נֹותן וזה לעצמֹו, ּפאה נֹותן זה - ּדרֹומֹו וזה צפֹונֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
.לעצמֹו ְְַ

.‡Îוחברֹו זה חרּוב ּבצד עֹומד ׁשאדם ּכל - ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחרּובין
ּכׂשדה  ּכּלן הן הרי - זה את זה ורֹואין אחר, חרּוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבצד

לכּלן  אחת ּופאה את אחת, רֹואין הּצדדין ׁשני היּו ; ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
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מּצד  מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ואין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהאמצעּיים,
על  האמצעּיים ּומן האמצעּיים על הראׁשֹונים מן ְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא אבל ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהראׁשֹונים,

.·Î,העיר מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים
הן  הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש זיתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון

לכּלן  אחת ּופאה אחת, .ּכׂשדה ְְֵֶַַַַָָָֻ
.‚Î מעל להקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר

הּוא  - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגפן
'מדל'הּנ אינֹוקרא אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ואף  - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ּולפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹמדל,
נֹותן  אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ׁשּבצר ּפי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹעל
הּׁשאר  מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; לזה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּפאה

לּכל. הראּויה ּפאה ,לדר ְְִִִֵֶַַָָָֹֹׁשהּניח

ד  ¤¤ּפרק
ּבׁשעת ‡. הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזה

ויקצר  הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל אֹו ;הּקצירה, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת הּנֹופל ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוהּוא,
מאחר  והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי ּכאחת, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - הּיד מאחר אֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמּגל,

לקט ·. אינֹו ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ;היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ידֹו מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאבל
ואחר  להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקט.
ונפל  קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו מלא ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּקצר

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - הארץ על ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּידֹו
ּכל ‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

מּגיעסביבֹותיה  ראׁשּה היה אם ויכֹולה - ׁשּבצּדּה לּקמה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר „. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את  ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים
ּבעל ‰. ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרּוח

היא  לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט עם ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבית
אנס  ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן לעׂשֹות, הּוא ראּויה וכּמה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת זה? ְְְִִֵֶַַַַָָׁשעּור
.Â הּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט

עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּׁשּבלים  וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָֻמפּנה
איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ּבארץ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּנֹוגעֹות

לקט  ׁשהיתה מהן -היא לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּׁשּל לפניהן הּנח "ּתעזב", .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

.Ê ּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה

קנסּוהּו הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ;לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. הן ֲֲִִֵֵָהרי
.Áלרּבץ ׁשּילּקטּו[=להרטיב]הצר קדם ׂשדהּו את ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה לקט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהענּיים
אסּור  הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ואם לרּבץ; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻמּתר
עד  הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל את קּבץ ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלרּבץ.

חסידּות. מּדת זֹו הרי - ויּטלּנּו העני ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשּיבֹוא
.Ë החרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

לענּיים  ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי הּקמה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ׁשל  זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה. ּבתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּתנה

ּגררּוהּו הּלקט מן ׁשּמא ׁשחר,ענּיים; ׁשּנמצא ּפי על ואף . ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה 'הרי אֹומרין: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין

ֶֶלקט.
.Èמפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת

אח  על ואֹומר ׁשּבֹולֹות, זֹו,ׁשּתי היא הּלקט 'אם מהן: ת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
ׁשהיא  הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם לענּיים; היא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

ׁשנּיה' ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, ׁשּבלת ּבהן ּומתנה חּיבת וחֹוזר ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
והאחרת  לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ׁשּבלת על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכן

מעׂשר. ְֲִֵֶַּתהיה
.‡Èּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

לחברֹואחריו  קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין אבל ; ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ּבנֹו ילּקט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקצר,
אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו אחריו, ללּקט ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּובניו

ּבׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ְְְִִִָׁשליׁשֹו
.·È מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמי

חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע אחד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הענּיים  את ּגֹוזל זה הרי -. ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È,ׂשדהּו ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָואסּור
ויברחּו הענּיים ׁשּיראּו ראּויין ּכדי ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ

ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - לקט ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלּטל
ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן לאו, ְְְִִִֵֵַַָָָואם

.„È הפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ;הּמפקיר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֻ
רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ׁשּנׁשר ְֵֵֶַַַָֻמאחר

.ÂË ּגרּגרין א ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא ,יזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּגרּגרין  ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול מן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּנפרטין

ּפרט. אינֹו אחת, ְֵֶֶַַַּבבת
.ÊË ונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה

ּפרט  אינֹו - ונפרט -לארץ לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה
ּפרט  הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּפרט;

למעלה] שהוזכר הלקט על הּכלּכּלה [כמגדיש את והּמּניח .ְְִֶַַַַַַָ
הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ּבׁשעה הּגפן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתחת

.ÊÈ מעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
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זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש מפּזרֹות. ְְְֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻאּלא

לענּיים  - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי - .ּכתף ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.ÁÈ ּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה

ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;
ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים בכל ּכל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ

בנפרד] לׁשאר גרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן הע ֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
לעצמן  אֹותן ּבֹוצרין הן הּוא אּלא הרי יחידי, וגרּגר ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ֵעֹוללֹות.
.Î עֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

נקרצת אם ּבעל [=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Î ענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ׁשּנאמר:ּכרם - ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻ
הּפרט  ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות
.·Î ועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ׁשּיתחיל אין עד , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר: - ּכרמֹו את לבצר הּכרם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבעל
ׁשלׁשה  ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה תעֹולל"; ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹלא

רביע. עֹוׂשין ׁשהן ְְִִֵֶֶַאׁשּכֹולֹות
.‚Î אין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש

לענּיים  העֹוללֹות העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
להקּדׁש ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו .לענּיים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

.„Îׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את זֹומר הּזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
העֹוללֹות  ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם .ּכדרּכֹו; ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

.‰Î ּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ;ּגֹוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל
.ÂÎ- עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבן

האׁשּכֹול עם נקרצת ואם לעני; שלו]נֹותנן היא -[הרי ְְְְְִִִִֶֶֶָָָ
לֹו אחר.[אף]יׁש מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותּה ְֲֲֵֵֵַַַַַָָ

.ÊÎ אם - ּביתֹו לתֹו ּובצרן ּגפנים, חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי
ענבים עראי]לאכלן הּׁשכחה [בציר ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹוללֹות וחּיב הרבעי, מותנה ּומן בעוללות החיוב [שאין ְְְִִֵַָָָ
ׁשּיר בבציר] ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין ּבצרן ואם ;ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ְִָָמקצתן.

ה'תשע"ג  סיון ל' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
הּׂשדה,‡. ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעמר

ּפֹועלים  ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל אּלּוׁשכחֹו ׁשכחּוהּו , ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
ּבׁשעה  אֹותֹו ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם והיּו ְְְְֲִִִֵֵָָָָָואּלּו
ואפּלּו אדם. ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד ׁשכחה; אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשכחּוהּו

ׁשכחה. זה הרי נׁשּכח, אם - הּטמּון ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹעמר

ׁשהּפֹועלים ·. אני 'יֹודע ואמר: ּבעיר, הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ׁשכחה; זה הרי ׁשכחּוהּו, - ּפלֹוני' ׁשּבמקֹום עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹׁשֹוכחין
ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח

ׁשכחה  זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף "וׁשכחּתזכּור ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבעיר. לא ּבּׂשדה", ִֶֶַָָֹֹעמר

ּבקׁש‚. חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים את עמדּו זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּקׁש,
ּפי  על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ׁשכחה; אינֹו -ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ּוׁשכחֹו לּכלים, אֹו לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה סמּו ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּניחֹו

ׁשכחה. זה הרי -ְֲִֵֶָ
וׁשכח „. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע [מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסה ּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ

ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ
ׁשם ‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו

"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ּפּזרה עמר אבל ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל
החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה  הרביעי .הרי ְְֲִִִֵָָ
.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה

סביבֹותיו  ּכל את ׁשּיּטל עד .ׁשכחה, ְְִִִֶֶַָָָֹ
.Á ׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף

ׁשכחה  להן יׁש ּבארץ, קמה,טמּונין וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
להן  יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
לּטל  מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשכחה;

'הרי  האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, הּגס קֹוצר את ני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּכל  ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני מה מנת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה
.Ë,לבהמה להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה

וכן  עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה אם ְְְְֲֲֲֳִִֵֵָָָָָֹֻֻוכן
לּׁשּוק  להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן והּבצלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּׁשּומים

ׁשכחה  להן אין - ּגרן מהן להעמיד עמרים עׂשאן .ולא ְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
.È- ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּקֹוצר

ׁשכחה  אינֹו וׁשּלפניו ׁשכחה, "לא ׁשּלאחריו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, אינֹו - לקחּתֹו" ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹתׁשּוב

ְֲַָלאחריו.
.‡È לצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים

ׁשּלפניהן  - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו  הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל  מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;

חברֹו ׁשהתחילּוׁשל ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמן  הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן  ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים  והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
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מּצד  מפריׁש - זה את זה רֹואין הּצדדין ואין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהאמצעּיים,
על  האמצעּיים ּומן האמצעּיים על הראׁשֹונים מן ְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחר. צד על זה ראׁשֹון מּצד יפריׁש לא אבל ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהראׁשֹונים,

.·Î,העיר מרּוחֹות אחת ּברּוח מהן ׁשּיׁש ּכל - ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּזיתים
הן  הרי - ּבמזרחּה אֹו ּכּלן, העיר ּבמערב ׁשּיׁש זיתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון

לכּלן  אחת ּופאה אחת, .ּכׂשדה ְְֵֶַַַַָָָֻ
.‚Î מעל להקל ּכדי ּומּכאן, מּכאן ּכרמֹו מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבֹוצר

הּוא  - ויֹוסיפּו רוח האׁשּכֹולֹות ׁשאר ׁשּימצאּו עד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָהּגפן
'מדל'הּנ אינֹוקרא אחת מרּוח ׁשהּבֹוצר ּבארנּו, ּוכבר ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ואף  - לּכל הראּויה ּפאה הּנׁשאר מן נֹותן ּולפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹמדל,
נֹותן  אינֹו ּבּׁשּוק, למּכר הדל אם אבל לּׁשּוק. ׁשּבצר ּפי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹעל
הּׁשאר  מן נֹותן - לביתֹו להביא הדל ׁשהדל; לזה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּפאה

לּכל. הראּויה ּפאה ,לדר ְְִִִֵֶַַָָָֹֹׁשהּניח

ד  ¤¤ּפרק
ּבׁשעת ‡. הּמּגל מּתֹו הּנֹופל זה לקט? הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזה

ויקצר  הּׁשּבלים ּכׁשּיקּבץ ידֹו מּתֹו הּנֹופל אֹו ;הּקצירה, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
נפלּו אם אבל ׁשּתים; אֹו אחת ׁשּבלת הּנֹופל ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוהּוא,
מאחר  והּנֹופל הּׂשדה. לבעל ׁשלׁשּתן הרי ּכאחת, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
לקט. אינּה אחת, ׁשּבלת אפּלּו - הּיד מאחר אֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמּגל,

לקט ·. אינֹו ידֹו מּתֹו הּנֹופל - מּגל ּבלא ּבידֹו קֹוצר ;היה ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ידֹו מּתֹו הּנֹופל - אֹותן ׁשּתֹולׁשין ּדברים הּתֹולׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאבל
ואחר  להּתלׁש, ׁשּדרּכֹו ּדבר ּתֹולׁש אֹו קֹוצר היה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקט.
ונפל  קֹוץ הּכהּו קמצֹו, מלא ּתלׁש אֹו זרֹועֹו מלא ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּקצר

הּבית. ּבעל ׁשל זה הרי - הארץ על ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּידֹו
ּכל ‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ׁשּבלת ונׁשארה קֹוצר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה

מּגיעסביבֹותיה  ראׁשּה היה אם ויכֹולה - ׁשּבצּדּה לּקמה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לאו, ואם הּׂשדה; ּבעל ׁשל היא הרי הּקמה, עם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהּקצר

ענּיים. ׁשל היא ֲֲִִִֵֶהרי
להּקצר „. יכֹולה הּפנימית - זֹו ּבצד זֹו ׁשּבֹולֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהיּו

ואינּה הּפנימית עם להּקצר יכֹולה והחיצֹונה הּקמה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָעם
את  ּומּצלת נּצלת, הּפנימית - הּקמה עם להּקצר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכֹולה

היא ׁשהרי לקמה]החיצֹונה; מגיע ראשה שאין [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמּגל, מּתֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכנֹופלת

הּׂשדה. ּבעל ׁשל הן הרי ׁשּבקׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּׁשּבלים
ּבעל ‰. ׁשל קציר ונתערב העמרים, את ׁשּפּזרה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרּוח

היא  לקט ּכּמה הּׂשדה את אֹומדין - הּלקט עם ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבית
אנס  ׁשּזה מּפני לענּיים; ונֹותן לעׂשֹות, הּוא ראּויה וכּמה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכֹור. ּבית לכל ּתבּואה קּבין ארּבעת זה? ְְְִִֵֶַַַַָָׁשעּור
.Â הּבית ּבעל ּובא ענּיים, לּקטּוהּו ולא לארץ, ׁשּנפל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט

עֹוׂשה? הּוא ּכיצד - הארץ על ׁשּלֹו הּקציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהגּדיׁש
הּׁשּבלים  וכל אחר, למקֹום ּכּלֹו ׁשּלֹו הּגדיׁש ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָֻמפּנה
איזֹו יֹודעין אנּו ׁשאין מּפני לענּיים; ּכּלן - ּבארץ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּנֹוגעֹות

לקט  ׁשהיתה מהן -היא לענּיים ענּיים מּתנֹות ּוספק , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מּׁשּל לפניהן הּנח "ּתעזב", .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

.Ê ּׁשראּויה מה לענּיים ויּתן אֹותּה, אֹומדין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָולּמה

קנסּוהּו הּלקט, על והגּדיׁש ׁשעבר מּפני לקט? ;לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
והגּדיׁש ׂשעֹורים הּלקט היה ואפּלּו ׁשֹוגג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
ואפּלּו ּבאּו, ולא לענּיים קרא ואפּלּו חּטים, ְֲֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹעליו
ּבארץ, הּנֹוגעֹות ּכל - מּדעּתֹו ׁשּלא אחרים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹהגּדיׁשּוהּו

לענּיים. הן ֲֲִִֵֵָהרי
.Áלרּבץ ׁשּילּקטּו[=להרטיב]הצר קדם ׂשדהּו את ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

הּלקט, הפסד על מרּבה הּזקֹו אם - ׁשּבּה לקט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻהענּיים
אסּור  הפסדֹו, על מרּבה הּלקט הפסד ואם לרּבץ; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻמּתר
עד  הּגדר על והּניחֹו הּלקט, ּכל את קּבץ ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלרּבץ.

חסידּות. מּדת זֹו הרי - ויּטלּנּו העני ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָׁשּיבֹוא
.Ë החרים היּו אם - הּנמלים ּבחררי הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעים

לענּיים  ׁשאין הּׂשדה; ּבעל ׁשל הּוא הרי הּקמה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
ׁשל  זה הרי - ׁשּנקצר ּבמקֹום היּו ואם הּקמה. ּבתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּתנה

ּגררּוהּו הּלקט מן ׁשּמא ׁשחר,ענּיים; ׁשּנמצא ּפי על ואף . ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּלקט, ׁשּספק - ׁשעברה' מּׁשנה זה 'הרי אֹומרין: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאין

ֶֶלקט.
.Èמפריׁש זה הרי - ּבגדיׁש ׁשּנתערבה לקט ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבלת

אח  על ואֹומר ׁשּבֹולֹות, זֹו,ׁשּתי היא הּלקט 'אם מהן: ת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
ׁשהיא  הּמעׂשרֹות הרי - לקט אינּה ואם לענּיים; היא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

ׁשנּיה' ּבׁשּבלת קבּועים זֹו, ׁשּבלת ּבהן ּומתנה חּיבת וחֹוזר ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
והאחרת  לעני, מהן אחת את ונֹותן ׁשנּיה, ׁשּבלת על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכן

מעׂשר. ְֲִֵֶַּתהיה
.‡Èּבנֹו ׁשּילּקט מנת על הּפֹועל, את אדם יׂשּכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

לחברֹואחריו  קמתֹו והּמֹוכר והחכּורֹות האריסין אבל ; ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
אׁשּתֹו את להביא לּפֹועל ויׁש אחריו. ּבנֹו ילּקט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקצר,
אֹו הּקציר חצי לּטל ׂשכרֹו ואפּלּו אחריו, ללּקט ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּובניו

ּבׂשכרֹו. רביעֹו אֹו ְְְִִִָׁשליׁשֹו
.·È מּניח ׁשהּוא אֹו ללּקט, הענּיים את מּניח ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמי

חברֹו על מהן אחד את ׁשּסּיע אֹו אחד, את ּומֹונע אחד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הענּיים  את ּגֹוזל זה הרי -. ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È,ׂשדהּו ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ארי להרּביץ לאדם ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָואסּור
ויברחּו הענּיים ׁשּיראּו ראּויין ּכדי ׁשאינן ענּיים ׁשם היּו . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ

ממחה; ּבידן, למחֹות הּבית ּבעל יכֹול אם - לקט ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹלּטל
ׁשלֹום. ּדרכי מּפני מּניחן לאו, ְְְִִִֵֵַַָָָואם

.„È הפקר אינֹו - רּבֹו נפילת עם הּלקט את ;הּמפקיר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֻ
רׁשּות. ּבֹו לֹו אין רּבֹו, ׁשּנׁשר ְֵֵֶַַַָֻמאחר

.ÂË ּגרּגרין א ׁשני אֹו אחד ּגרּגר זה ּפרט? הּוא ,יזה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּגרּגרין  ׁשלׁשה נפלּו הּבצירה; ּבׁשעת האׁשּכֹול מן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּנפרטין

ּפרט. אינֹו אחת, ְֵֶֶַַַּבבת
.ÊË ונפל ּבעלין והסּב האׁשּכֹול, את וכֹורת ּבֹוצר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻהיה

ּפרט  אינֹו - ונפרט -לארץ לארץ ּומׁשלי ּבֹוצר היה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשם, הּנמצא אׁשּכֹול חצי אפּלּו האׁשּכֹולֹות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָּכׁשּמפּנה
ּפרט  הּוא הרי ׁשם, ׁשּנפרט ׁשלם אׁשּכֹול וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּפרט;

למעלה] שהוזכר הלקט על הּכלּכּלה [כמגדיש את והּמּניח .ְְִֶַַַַַַָ
הענּיים. את ּגֹוזל זה הרי ּבֹוצר, ׁשהּוא ּבׁשעה הּגפן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּתחת

.ÊÈ מעּבה ׁשאינֹו הּקטן אׁשּכֹול זה עֹוללֹות? היא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאיזֹו
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זֹו על זֹו נֹוטפֹות ענביו ואין ּכתף, לֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָּכאׁשּכֹולֹות,
לּה ואין נטף נטף, לּה ואין ּכתף לּה יׁש מפּזרֹות. ְְְֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻאּלא

לענּיים  - ספק ואם הּכרם; ּבעל ׁשל היא הרי - .ּכתף ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
.ÁÈ ּגּבי על זֹו ּבּׁשדרה המחּברֹות ּפסיגין ּכתף? הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאיזה

ׁשּיהיּו והּוא ויֹורדֹות; ּבּׁשדרה המחּברֹות ענבים נטף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻזֹו;
ידֹו ּבפס נֹוגעין ׁשּבעֹוללֹות, הענבים בכל ּכל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ

בנפרד] לׁשאר גרגר ׁשהּוא מּפני 'עֹולל'? ׁשמֹו נקרא ולּמה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
לאיׁש. ּכעֹולל ְְְִֵֶָהאׁשּכֹולֹות

.ËÈ,לענּיים ולּתנן הע ֹוללֹות לבצר חּיב הּבית ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואין
לעצמן  אֹותן ּבֹוצרין הן הּוא אּלא הרי יחידי, וגרּגר ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ֵעֹוללֹות.
.Î עֹוללת זמֹורה ׁשל ּובארּכּבה אׁשּכֹול, ּבּה ׁשהיה ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻזמֹורה

נקרצת אם ּבעל [=נחתכת]- ׁשל היא הרי האׁשּכֹול, עם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
לענּיים. היא הרי לאו, ואם ְֲֲִִִִֵֶֶַָָהּכרם;

.‡Î ענּיים ׁשל הּוא הרי עֹוללֹות, ׁשּכּלֹו ׁשּנאמר:ּכרם - ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֻ
הּפרט  ואין עֹוללֹות. ּכּלֹו אפּלּו תעֹולל", לא וכרמ"ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֻ

ּבלבד. ּבּכרם אּלא נֹוהגין ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהעֹוללֹות
.·Î ועֹוללֹות ּפרט לּקח זֹוכין הענּיים ׁשּיתחיל אין עד , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

,ּכרמ תבצר "ּכי ׁשּנאמר: - ּכרמֹו את לבצר הּכרם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבעל
ׁשלׁשה  ּבהן? זֹוכין ויהיּו יבצר וכּמה תעֹולל"; ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹלא

רביע. עֹוׂשין ׁשהן ְְִִֵֶֶַאׁשּכֹולֹות
.‚Î אין העֹוללֹות, נֹודעּו ׁשּלא עד ּכרמֹו את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּמקּדיׁש

לענּיים  העֹוללֹות העֹוללֹות - העֹוללֹות מּׁשּנֹודעּו ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
להקּדׁש ּגּדּולם ׂשכר ויּתנּו .לענּיים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

.„Îׁשּנֹודעּו אחר הּגפן את זֹומר הּזֹומר זה הרי העֹוללֹות, ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
העֹוללֹות  ּכֹורת ּכ האׁשּכֹולֹות, ׁשּכֹורת ּוכׁשם .ּכדרּכֹו; ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

.‰Î ּבעֹוללֹות חּיב לבצר, ליׂשראל ּכרמֹו ׁשּמכר ;ּגֹוי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
חּיב, יׂשראל ׁשל חלקֹו - ּבכרם ׁשּתפין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

ּפטּור. ּגֹוי ְֶָוׁשל
.ÂÎ- עֹוללֹות ּבֹו ּומצא טבל, מעׂשר לֹו ׁשּנתנּו לוי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבן

האׁשּכֹול עם נקרצת ואם לעני; שלו]נֹותנן היא -[הרי ְְְְְִִִִֶֶֶָָָ
לֹו אחר.[אף]יׁש מקֹום על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותּה ְֲֲֵֵֵַַַַַָָ

.ÊÎ אם - ּביתֹו לתֹו ּובצרן ּגפנים, חמׁש לֹו ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי
ענבים עראי]לאכלן הּׁשכחה [בציר ּומן הּפרט מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבעֹוללֹות וחּיב הרבעי, מותנה ּומן בעוללות החיוב [שאין ְְְִִֵַָָָ
ׁשּיר בבציר] ּכן אם אּלא ּבּכל, חּיב - יין ּבצרן ואם ;ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ְִָָמקצתן.

ה'תשע"ג  סיון ל' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
הּׂשדה,‡. ּבעל ׁשכחֹו ולא ּפֹועלים ׁשּׁשכחּוהּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעמר

ּפֹועלים  ׁשכחּוהּו ולא הּׂשדה ּבעל אּלּוׁשכחֹו ׁשכחּוהּו , ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
ּבׁשעה  אֹותֹו ורֹואין עֹוברין אחרים ׁשם והיּו ְְְְֲִִִֵֵָָָָָואּלּו
ואפּלּו אדם. ּכל ׁשּיׁשּכחּוהּו עד ׁשכחה; אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשכחּוהּו

ׁשכחה. זה הרי נׁשּכח, אם - הּטמּון ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹעמר

ׁשהּפֹועלים ·. אני 'יֹודע ואמר: ּבעיר, הּׂשדה ּבעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ׁשכחה; זה הרי ׁשכחּוהּו, - ּפלֹוני' ׁשּבמקֹום עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹׁשֹוכחין
ׁשכחה; אינֹו - ּוׁשכחּוהּו ּכן, ואמר ּבּׂשדה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
אפּלּו ּבעיר, אבל הּׁשכחה, הּוא ּבּׂשדה, מעּקרֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשכּוח

ׁשכחה  זה הרי ׁשכח, ּולבּסֹוף "וׁשכחּתזכּור ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבעיר. לא ּבּׂשדה", ִֶֶַָָֹֹעמר

ּבקׁש‚. חּפּוהּו אֹו ּבפניו הענּיים את עמדּו זֹוכר והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ּוׁשכחֹו ּבּׂשדה והּניחֹו לעיר להֹוליכֹו ּבֹו ׁשהחזיק אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהּקׁש,
ּפי  על אף למקֹום, מּמקֹום נטלֹו אם אבל ׁשכחה; אינֹו -ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
ּוׁשכחֹו לּכלים, אֹו לּבקר אֹו לּגדיׁש אֹו לּגּפה סמּו ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּניחֹו

ׁשכחה. זה הרי -ְֲִֵֶָ
וׁשכח „. חברֹו, ּגּבי על והּניחֹו לעיר, להֹוליכֹו עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל

העליֹון זכר אם - ׁשניהן עצמו]את ׁשּיפּגע [מצד קדם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשכחה[=שיתקל] הּתחּתֹון אין מכוסה ּבֹו, הוא [שהרי ְְִֵַַָ

ׁשכחה.בעליון] הּתחּתֹון לאו, ואם ;ְְְִִַַָָ
ׁשם ‰. וׁשכח חברֹו, ׂשדה לתֹו חזקה ּברּוח עמרין ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפּו

"בׂשד קציר" ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - ּפּזרה עמר אבל ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשכחה. זה הרי - וׁשכח ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָעמריו

.Â- הרביעי את וׁשכח ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּנֹוטל
החמיׁשי; ׁשּיּטל עד ׁשכחה הרביעי אין ׁשּׁשי, ׁשם היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאם
החמיׁשי, את לּטל ּכדי מּׁשּיׁשהה - ּבלבד חמּׁשה היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹואם

ׁשכחה  הרביעי .הרי ְְֲִִִֵָָ
.Êאינֹו - מהן אחד את וׁשכח מערּבבין, ׁשעמריה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׂשדה

סביבֹותיו  ּכל את ׁשּיּטל עד .ׁשכחה, ְְִִִֶֶַָָָֹ
.Á ׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּבצלים והּׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלּוף

ׁשכחה  להן יׁש ּבארץ, קמה,טמּונין וׁשכח ּבּלילה הּקֹוצר . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
להן  יׁש - ׁשּׁשכח הּסּומה וכן עמר, וׁשכח ּבּלילה ׁשעּמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
לּטל  מתּכּון ּבּלילה הּקֹוצר אֹו הּסּומה היה ואם  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשכחה;

'הרי  האֹומר: וכל ׁשכחה. לֹו אין הּגס, הּגס קֹוצר את ני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּכל  ׁשכחה; לֹו יׁש - נֹוטל' אני ׁשֹוכח, ּׁשאני מה מנת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

ּבטל. ּתנאֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה
.Ë,לבהמה להאכילּה נגמרה ׁשּלא עד ׁשּקצרּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתבּואה

וכן  עמרים, עׂשאּה ולא אגּדֹות אגּדֹות קצרּה אם ְְְְֲֲֲֳִִֵֵָָָָָֹֻֻוכן
לּׁשּוק  להּמכר קטּנֹות אגּדֹות ׁשּתלׁשן והּבצלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּׁשּומים

ׁשכחה  להן אין - ּגרן מהן להעמיד עמרים עׂשאן .ולא ְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
.È- ּולאחריו לפניו וׁשכח לקצר, ׁשהתחיל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּקֹוצר

ׁשכחה  אינֹו וׁשּלפניו ׁשכחה, "לא ׁשּלאחריו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ויּניחֹו מּמּנּו ׁשּיעבר עד ׁשכחה, אינֹו - לקחּתֹו" ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹתׁשּוב

ְֲַָלאחריו.
.‡È לצפֹון ּפניו זה הּׂשדה, מאמצע לקצר ׁשהתחילּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים

ׁשּלפניהן  - ּולאחריהן לפניהן וׁשכחּו לדרֹום, ּפניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו  הּוא - ׁשּלפניו זה מהן, אחד ׁשּכל  מּפני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשכחה;

חברֹו ׁשהתחילּוׁשל ּבּמקֹום לאחריהן ׁשּׁשכחּוהּו והעמר . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּמן  הּׁשּורֹות עם מערב ׁשהּוא מּפני ׁשכחה; אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנּו,
וכן  ׁשכּוח. ׁשאינֹו עליו מֹוכיחין והן לּמערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמזרח
ׁשנים  והתחילּו לּגרן, אֹותן ׁשּפּנּו עמרים ׁשל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּׁשּורֹות
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אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח  הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;
ׁשכּוח  ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא .ׁשעדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.·È,האלּמֹות ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
ּומּמקֹום  אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', הּנקראין ְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהן
העמר  וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, למקֹום ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשני
למקֹום  העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ׁשּפּנה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָּבׁשעה
מּמקֹום  ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
העמרים  ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, מלאכה ּגמר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא
ּוכׁשּפּנה  ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמקֹום

ׁשכחה  לֹו יׁש מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו .מּמקֹום ְְְִִֵֵֶַָָָָ
.‚Èׁשּדעּתֹו מקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה

מּׁשם  להֹוליכן אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלקּבץ
הּוא  מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
אלּמֹות  מהם לעׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום

אחר  למקֹום להֹוליכן ּכדי .ּגדֹולֹות ְְְְִֵֵַָָ
.„È אינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי

-ׁשכחה  ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני . ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË- מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻׁשני
ׁשכחה  אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה;ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני . ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָֹ

ׁשכחה. אינן - ְְִֵָָָֹּוׁשלׁשה
.ÊË האילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, זה ׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

"לעני  ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ּתעזב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹולּגר

.ÊÈ קּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה  אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - .ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

קּבין  ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ

.ÁÈ ׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ,העמר ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
על  אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר "וׁשכחּת ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אף  - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים העמרים ׁשּכל ְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפי
מהן  אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ּבׁשניהן ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָסאתים,

מּסאתים. יתר ּבׁשניהן ְִִִֵֵֶַָָָָהיה
.ËÈ אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה

ּבריאֹות  הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - סאתים ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָּבּה
היתה  ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוארּכֹות,
ׁשכחה  אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן אחר .ראּויה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

.Î ּתב סאה אינן ׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ
ׁשכחה  ׁשניהן אּלא ּובפרֹות מצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּובׁשניהן  ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן
ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים

.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח

ׁשּסביבֹותיו ׁשכחה  עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה  אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר  ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
ׁשּתהיה  עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואין

העמר. מּמין ִִֶַָָָֹהּקמה
.·Î סאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח

- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,
ׁשכחה  .אינּה ְִֵָָ

.‚Î ּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון  ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא  הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה

'הּביׁשני' אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן היה נֹוטף אם אבל  . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין  לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה  זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Î עֹומד היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

וכּיֹוצא  נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצד
וׁשכח  נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו,

ׁשכחה  לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו מהן אמּורים?אחת ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו התחיל אם אבל המפרסם. זה ּבאילן התחיל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֻׁשּלא
מפרסם; ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻוׁשכח
- סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוהּוא,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשכחה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו

.‰Î ׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית
ׁשאין  ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ִִִִִֵֵֶַַַָָֹזיתים
- האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ׁשּורה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי ׁשכחה; זית אינֹו אמרּו ולּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה מּפני הּזמן.ּבלבד? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.ÂÎ את לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ולּטלּה ויׁשּכח ידֹו הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את  ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ּובפאה  ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ׁשהרי ּובצרֹו ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּוא  והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
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זה  הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ו  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר
ׁשּקֹוצר ·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה

מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, מפריׁשזרע - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
החמּׁשים, מן אחד ּגדֹולה',מּמּנּו 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
זה  ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ּבּתֹורה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני
הּנקרא ‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ועליו  ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ'מעׂשר
ּגאלנאמר  "ואם נאמר:: ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ְְְְֱֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

יבחר  אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת . . ּתעּׂשר ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ"עּׂשר
וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ׁשמֹו ְְְְְְֵַַַָָלׁשּכן

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובחמיׁשית; ּוברביעית מן ּובּׁשנּיה ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

הּׁשאר  מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע
ואין  עני', 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעׂשר
נאמר  ועליו עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי
ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה:
ועליו  וכּו'", הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבּׁשנה
ּבּׁשנה  ּתבּואת מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה "ּכי ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר:

וכּו'". הּמעׂשר ׁשנת ְְְֲִִֵַַַַהּׁשליׁשית,
הפקר ‰. ּכּלּה - הּׁשמּטה ולא ׁשנת ּתרּומה, לא ּבּה ואין ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹמעׂשרֹות
ּבארץ  מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין לארץ, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובחּוצה
מּפני  עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ּובעּמֹון ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמצרים
ענּיי  ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות אּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשארצֹות
מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. עליה נסמכין ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל
ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב עּמֹון ּבארץ מפריׁשין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיּו
רב  ּכסדר ׁשני, מעׂשר ּבּׁשביעית מפריׁשין ּבׁשנער, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל

ִַָהּׁשנים.
.Â,מעׂשרה אחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר

ּבּתֹורה: נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו
ּתדּבר" הלוּים ."ואל ְְְִִֵֶַַ

.Ê עני מעׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל
ׂשבעֹו ּכדי הּמעׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן -, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

וׂשבעּו" ,ּבׁשערי "ואכלּו –ׁשּנאמר : ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָ
(Á) יפחֹות לא נתן, החּטים מן אם וכּמה? ׂשבעֹו. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכדי

מן  ואם מּקב; יפחֹות לא נתן, הּׂשעֹורים מן ואם קב; ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
לא  הּגרֹוגרֹות, מן ואם וחצי; מּקב יפחֹות לא ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹֻהּכּסמין,

חמׁש מּמׁשקל יפחֹות לא הּדבלה, מן ואם מּקב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפחֹות
מן  ואם לג; מחצי יפחֹות לא הּיין, מן ואם סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹועׂשרים

מרביעית  יפחֹות לא נתן, נתן הּׁשמן הּקב. רבע הארז, מן ; ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
חמּׁשה  מׁשקל והּוא ליטרה, מׁשקל לֹו נֹותן ירק, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו
האגֹוזים, מן קּבין; ׁשלׁשת החרּובין, מן ּדינר; ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹֹּוׁשלׁשים
ׁשּתים; הרּמֹונים, מן חמּׁשה; האפרסקין, מן ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָעׂשרה;
מּכדי  יפחֹות לא הּפרֹות, מּׁשאר לֹו נתן ואם אחד. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואתרֹוג,

סעּודֹות. ׁשּתי מזֹון ּבדמיהן ויּקח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַׁשּימּכרם
.Ë לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט, ּדבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָֻהיה

ּביניהן  מחּלקין והן לפניהן, נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד אחד .לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.È הנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעׂשר

עני  ואפּלּו ּכרהֹו; על ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָלּבעלים,
יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּביׂשראל,

ׁשּירצה  עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים, הנאה טֹובת .ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה

עני  לכל מחּלקֹו - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש -ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשאמרנּו ּכּׁשעּור .ׁשּיעבר, ְֲִֶֶַַַָֹ

.·È ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
לכל  מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׂשבעֹו?

ּכזית  ּכזית אפּלּו אּלא הענּיים ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
"ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּׂשדה

וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי
.‚È ּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

לאיׁש נֹותנין ּכ ואחר ׁשני אֹותּה; ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב . ְְְְְִִִֵַַָָָָ
האחר  לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר
.„È מעׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן  מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
.לֹו

.ÂË ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
לֹו אמר אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּכגֹון
אֹו ,'ׁשּל היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש הּׂשדה: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ'רביע

הּוא  עני הּקציר ׁשּובׁשעת ּבלקט מּתר ,לפיכ ּופאה.; כחה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
אחר  אּלא עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ּבמעׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה והרי ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקצר,
.ÊË מּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּדמים  נתן לא ׁשעדין ּפי על הּדמים ואף לוה ואפּלּו ; ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַָָָּולקחּה,
.ÊÈ מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר

הּתגמּולין את טובה]מּמּנּו ׁשבּויים,[החזר ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְִִִִֵֶֶַַ
ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו עֹוׂשין הנישא]ואין לזוג נֹותנין [מתנה ואין , ְְְְִִִֵֵ

ּגמילּות  ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָחסדים,

עיר כמתנה]לחבר - אֹותֹו[לרב מֹוציאין ואין ּבטֹובה. ְְְִִִֵֶֶָ
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אינֹו - אחֹוריהן ּבין ּבאמצע עמר וׁשכחּו ׁשּורה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
לּמזרח  הּמערב ׁשּמן הּׁשּורה ּבאמצע ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשכחה;
ׁשכּוח  ׁשאינֹו עליו מֹוכחת והיא ּבּה, התחילּו לא .ׁשעדין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.·È,האלּמֹות ּופּנה וחזר אלּמֹות, אלּמֹות ואּלם ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָֻֻֻהּקֹוצר,
ּומּמקֹום  אחר, למקֹום זה מּמקֹום 'עמרים', הּנקראין ְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהן
העמר  וׁשכח לּגרן, ׁשליׁשי ּומּמקֹום ׁשליׁשי, למקֹום ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשני
למקֹום  העמרים ּפּנה אם - למקֹום מּמקֹום ׁשּפּנה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָּבׁשעה
מּמקֹום  ּוכׁשּיפּנה ׁשכחה; לֹו יׁש וׁשכח, מלאכה ּגמר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
העמרים  ּפּנה ואם ׁשכחה. לֹו אין לּגרן, מלאכה ּגמר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא
ּוכׁשּפּנה  ׁשכחה; לֹו אין וׁשכח, מלאכה ּגמר ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמקֹום

ׁשכחה  לֹו יׁש מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו .מּמקֹום ְְְִִֵֵֶַָָָָ
.‚Èׁשּדעּתֹו מקֹום זה מלאכה? ּגמר ׁשהּוא מקֹום הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָאיזה

מּׁשם  להֹוליכן אֹו ׁשם, אֹותן ולדּוׁש ׁשם העמרין ּכל ְְְֳִִִֵַָָָָָָָָָלקּבץ
הּוא  מלאכה, ּגמר ׁשאינֹו ּומקֹום הּגרן; ׁשהּוא ּגדיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
אלּמֹות  מהם לעׂשֹות ּכדי העמרים ּבֹו ׁשּמקּבצין ְְְֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמקֹום

אחר  למקֹום להֹוליכן ּכדי .ּגדֹולֹות ְְְְִֵֵַָָ
.„È אינן - וׁשלׁש ׁשכחה; - מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות ּכריכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֻׁשּתי

-ׁשכחה  ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - מּזה זה הּמבּדלין עמרין ׁשני . ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשכחה. ְִֵָָאינן

.ÂË- מּזה זה הּמבּדלין והחרּובין זיתים צּבּורי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻׁשני
ׁשכחה  אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה;ׁשכחה; - ּפׁשּתן חצני ׁשני . ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָֹ

ׁשכחה. אינן - ְְִֵָָָֹּוׁשלׁשה
.ÊË האילנֹות ּבׁשאר וכן ּגפנֹות, זה ׁשּתי הּמבּדלין ׁשנים - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

"לעני  ׁשּנאמר: ׁשכחה; אינן - ּוׁשלׁשה ׁשכחה; - ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמּזה
לּגר. ואחד לעני אחד ׁשנים, היּו אפּלּו - אתם" ּתעזב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹולּגר

.ÊÈ קּבין ארּבעת ׁשל ואחד קב, קב ׁשל העמרים ּכל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהיּו
ׁשכחה  אינֹו - הארּבעה על יתר ׁשכחה; זה הרי - .ּוׁשכחֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

קּבין  ׁשמֹונת על יתר ואחד קּבין, ׁשני ׁשני ׁשל היּו אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
ׁשכחה. אינֹו -ְִֵָ

.ÁÈ ׁשכחה אינֹו - ּוׁשכחֹו סאתים, ּבֹו ׁשּיׁש ,העמר ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
על  אף - ּגדיׁש ולא עמר ּבּׂשדה", עמר "וׁשכחּת ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
אף  - עמרים ׁשני ׁשכח סאתים. סאתים העמרים ׁשּכל ְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּפי
מהן  אחד ּבכל ואין הֹואיל - סאתים ּבׁשניהן ׁשּיׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אפּלּו ׁשכחה, ׁשהן לי יראה וכן ׁשכחה; אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָסאתים,

מּסאתים. יתר ּבׁשניהן ְִִִֵֵֶַָָָָהיה
.ËÈ אין ׁשכחה; אינּה - ּוׁשכחּה סאתים, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה

ּבריאֹות  הן ּכאּלּו הּדּקֹות הּׁשּבלים את רֹואין - סאתים ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָּבּה
היתה  ואם מלאֹות, הן ּכאּלּו הּׁשדּופֹות ואת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוארּכֹות,
ׁשכחה  אינּה ּוׁשכחּה, סאתים לעׂשֹות זה אמּדן אחר .ראּויה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

.Î ּתב סאה אינן ׁשכח - עקּורה ׁשאינּה ּוסאה עקּורה, ּואה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ
ׁשכחה  ׁשניהן אּלא ּובפרֹות מצטרפין, ּובבצלים ּבׁשּום וכן ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּובׁשניהן  ּתלּוׁש, ּומקצתן ּבּקרקע מקצתן ׁשכח אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאילן
ׁשכחה. ׁשניהן אּלא מצטרפין, אינן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתים

.‡Îאינּה - ׁשכּוחה ׁשאינּה הּקמה ּבצד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוכח

ׁשּסביבֹותיו ׁשכחה  עמר"; וׁשכחּת תקצר "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשכחה. אינּה - קמה ׁשּסביבֹותיו עמר אבל ׁשכחה, - ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה  אפּלּו - ׁשכּוחה ׁשאינּה קמה ּבצד קמה ׁשכח אם ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
הּׁשכּוחה, את מּצלת זֹו הרי - אחד קלח ׁשכּוחה ׁשאינּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזֹו
עמר  ּבצד קמה אֹו עמר ׁשכח אם אבל לקחּתּה. מּתר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻויהיה
אֹותן, מּציל אינֹו - סאתים ּבֹו היה אפּלּו - ׁשכּוח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשּלֹו; עמר על מּצלת חברֹו קמת אין לענּיים. הּׁשכּוח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
ׁשּתהיה  עד חּטים, עמר על מּצלת ׂשעֹורים קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואין

העמר. מּמין ִִֶַָָָֹהּקמה
.·Î סאין ּכּמה ּבֹו היה אפּלּו האילנֹות, ּבין אילן ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹוכח

- ׁשלׁשה ׁשכחה; הן הרי - אילנֹות ׁשני ׁשּׁשכח אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפרֹות,
ׁשכחה  .אינּה ְִֵָָ

.‚Î ּומפרסם ידּוע ׁשאינֹו ּבאילן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבּמה
אֹו הּפרצה; ּבצד אֹו הּגת ּבצד עֹומד ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
ּכגֹון  ּבׁשמֹו, אֹו הרּבה; זיתים עֹוׂשה ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבמעׂשיו,
ׁשהּוא  הּזיתים, ּבין הּנטֹופה' 'זית ּכגֹון ידּוע, ׁשם לֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה

'הּביׁשני' אֹו 'הּׁשפכני' אֹו הרּבה, ׁשמן היה נֹוטף אם אבל  . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכחה, אינֹו - אּלּו ּדברים מּׁשלׁשה אחד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו
ואין  לעֹולם, ׁשֹוכחֹו ׁשאּתה עמר ּבּׂשדה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וׁשכחּת
ׁשאּתה  זה, יצא - ותראהּו ּתׁשּוב אם אּלא ּבֹו יֹודע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּתה
ׁשהּוא  מּפני ּבֹו, ּתפּגע ׁשּלא ּפי על ואף זמן לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹזֹוכרֹו

ּומפרסם. ְְַָָֻידּוע
.„Î עֹומד היה וידּוע. ּכמפרסם זה הרי ּבדעּתֹו, מסּים ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻהיה

וכּיֹוצא  נטֹופה זית ׁשניהן היּו מסּימֹו. הּדקל הּדקל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבצד
וׁשכח  נטֹופה, זית ׂשדהּו ּכל היתה זה. את מסּים זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו,

ׁשכחה  לֹו יׁש - ׁשּתים אֹו מהן אמּורים?אחת ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו התחיל אם אבל המפרסם. זה ּבאילן התחיל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֻׁשּלא
מפרסם; ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשכחה, זה הרי - מקצתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻוׁשכח
- סאתים אבל מּסאתים; ּפחֹות ּבֹו הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוהּוא,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האילן, ּכל ׁשכח ּכן אם אּלא ׁשכחה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו

.‰Î ׁשל ׁשּורֹות וׁשלׁש לבּדֹו, הּׁשּורֹות ּבאמצע העֹומד ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹזית
ׁשאין  ּפי על אף - רּוחֹותיו מּׁשלׁש אֹותֹו מּקיפין ִִִִִֵֵֶַַַָָֹזיתים
- האמצעי את וׁשכח זיתים, ׁשני אּלא מהן ׁשּורה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל

הסּתירּוהּו הּׁשּורֹות ׁשהרי ׁשכחה; זית אינֹו אמרּו ולּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבאֹותֹו יׂשראל ּבארץ חׁשּוב ׁשם ׁשהיה מּפני הּזמן.ּבלבד? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.ÂÎ את לפׁשט יכֹול ׁשאינֹו ּכל ּבעריס? ׁשכחה הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
ולּטלּה ויׁשּכח ידֹו הּגפנים מן ּגפן מן מּׁשּיעבר ּובּכרם, ; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האילן, ּכל ּוׁשאר הימּנּו; מּׁשּירד ּובדקל, ּבדלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאֹותּה;
ּבֹו; התחיל ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לֹו. ויל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמּׁשּיפנה
את  ׁשּיבצר עד ׁשכחה, אינֹו - ּוׁשכחֹו ּבֹו התחיל אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָּכל
.ÊÎ,לעצמֹו ּבֹו וזכה ּבּבקר והׁשּכים ּכרמֹו, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹהּמפקיר

ּובפאה  ּובׁשכחה ּובעֹוללֹות ּבפרט חּיב - ׁשהרי ּובצרֹו ; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הּוא  והרי לֹו, ׁשהיה מּפני - ּבֹו קֹורא אני "ו"כרמ "ׂשד"ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ
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זה  הרי אחרים, ׁשל ּבׂשדה ההפקר מן זכה אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלֹו.
ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור ּכ ּובין ּכ ּובין הּכל. מן ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּפטּור

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ו  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. הארץ, ּבזרע לענּיים יׁש ׁשּׁשית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

עני'. 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ׁשּנֹותנין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּמעׂשר
ׁשּקֹוצר ·. אחר ּומעׂשרֹות: ּתרּומֹות הפרׁשת סדר הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה

מלאכּתֹו ותּגמר העץ, ּפרי אֹוסף אֹו הארץ, מפריׁשזרע - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
החמּׁשים, מן אחד ּגדֹולה',מּמּנּו 'ּתרּומה הּנקרא הּוא וזה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית ּבּתֹורה: נאמר זה ועל לּכהן; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנּה
העׂשרה, מן אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ואחר ."ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר
זה  ועל לּלוי; ונֹותנֹו ראׁשֹון', 'מעׂשר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וגֹו'", יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי ּבּתֹורה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

ּביׂשראל". מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני
הּנקרא ‚. והּוא מעׂשרה, אחד הּׁשאר מן מפריׁש ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ועליו  ּבירּוׁשלים; אֹותֹו אֹוכלין לבעליו, והּוא ׁשני', ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ'מעׂשר
ּגאלנאמר  "ואם נאמר:: ועליו מּמעׂשרֹו", איׁש יגאל ְְְְֱֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

יבחר  אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני ואכלּת . . ּתעּׂשר ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ"עּׂשר
וכּו'". ּדגנ מעׂשר ׁשם, ׁשמֹו ְְְְְְֵַַַָָלׁשּכן

הּׁשבּוע,„. מן ראׁשֹונה ּבׁשנה מפריׁשין הּזה הּסדר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
ּובחמיׁשית; ּוברביעית מן ּובּׁשנּיה ּובּׁשליׁשית ּבּׁשּׁשית אבל ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

הּׁשאר  מן מפריׁש ראׁשֹון, מעׂשר ׁשּמפריׁשין אחר - ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּׁשבּוע
ואין  עני', 'מעׂשר הּנקרא והּוא לענּיים, ונֹותנֹו אחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָמעׂשר
נאמר  ועליו עני; מעׂשר אּלא ׁשני מעׂשר אּלּו ׁשנים ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּתי
ּתבּואת מעׂשר ּכל את ּתֹוציא ׁשנים, ׁשלׁש "מקצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה:
ועליו  וכּו'", הּלוי ּובא .ּבׁשערי והּנחּת ההיא, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבּׁשנה
ּבּׁשנה  ּתבּואת מעׂשר ּכל את לעׂשר תכּלה "ּכי ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר:

וכּו'". הּמעׂשר ׁשנת ְְְֲִִֵַַַַהּׁשליׁשית,
הפקר ‰. ּכּלּה - הּׁשמּטה ולא ׁשנת ּתרּומה, לא ּבּה ואין ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ

עני. מעׂשר ולא ׁשני, ולא ראׁשֹון לא ּכלל, ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹמעׂשרֹות
ּבארץ  מפריׁשין - קרקע ׁשמּטת ּבּה ׁשאין לארץ, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובחּוצה
מּפני  עני; ּומעׂשר ראׁשֹון מעׂשר ּומֹואב, ּובעּמֹון ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָמצרים
ענּיי  ׁשּיהיּו ּכדי יׂשראל, לארץ קרֹובֹות אּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשארצֹות
מּסיני, למׁשה והלכה ּבּׁשביעית. עליה נסמכין ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל
ּבּׁשביעית. עני מעׂשר ּומֹואב עּמֹון ּבארץ מפריׁשין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיּו
רב  ּכסדר ׁשני, מעׂשר ּבּׁשביעית מפריׁשין ּבׁשנער, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל

ִַָהּׁשנים.
.Â,מעׂשרה אחד מּמּנּו מפריׁש הּלוי, ׁשּלֹוקח ראׁשֹון ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעׂשר

ּבּתֹורה: נאמר ועליו מעׂשר; ּתרּומת והּוא לּכהן, ְְְְְֱֲֵֵֶַַַַַָָָֹונֹותנֹו
ּתדּבר" הלוּים ."ואל ְְְִִֵֶַַ

.Ê עני מעׂשר ׁשם לֹו והיה ענּיים, עליו ׁשעברּו הּׂשדה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּבעל
ׂשבעֹו ּכדי הּמעׂשר מן עליו ׁשּיעבר עני לכל נֹותן -, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

וׂשבעּו" ,ּבׁשערי "ואכלּו –ׁשּנאמר : ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָ
(Á) יפחֹות לא נתן, החּטים מן אם וכּמה? ׂשבעֹו. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹּכדי

מן  ואם מּקב; יפחֹות לא נתן, הּׂשעֹורים מן ואם קב; ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
לא  הּגרֹוגרֹות, מן ואם וחצי; מּקב יפחֹות לא ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹֻהּכּסמין,

חמׁש מּמׁשקל יפחֹות לא הּדבלה, מן ואם מּקב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפחֹות
מן  ואם לג; מחצי יפחֹות לא הּיין, מן ואם סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹועׂשרים

מרביעית  יפחֹות לא נתן, נתן הּׁשמן הּקב. רבע הארז, מן ; ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
חמּׁשה  מׁשקל והּוא ליטרה, מׁשקל לֹו נֹותן ירק, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו
האגֹוזים, מן קּבין; ׁשלׁשת החרּובין, מן ּדינר; ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹֹּוׁשלׁשים
ׁשּתים; הרּמֹונים, מן חמּׁשה; האפרסקין, מן ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָעׂשרה;
מּכדי  יפחֹות לא הּפרֹות, מּׁשאר לֹו נתן ואם אחד. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואתרֹוג,

סעּודֹות. ׁשּתי מזֹון ּבדמיהן ויּקח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַׁשּימּכרם
.Ë לּתן ּכדי ּבֹו ואין מרּבין והענּיים מּועט, ּדבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָֻהיה

ּביניהן  מחּלקין והן לפניהן, נֹותן - ּכּׁשעּור ואחד אחד .לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.È הנאה טֹובת ּבֹו אין - ּבּגרן הּמתחּלק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומעׂשר

עני  ואפּלּו ּכרהֹו; על ונֹוטלין ּבאין הענּיים אּלא ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָלּבעלים,
יׁש - ּבּבית הּמתחּלק אבל מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּביׂשראל,

ׁשּירצה  עני לכל ונֹותנֹו לּבעלים, הנאה טֹובת .ּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
.‡Èמיּדעֹו אֹו קרֹובֹו לעני לּתנֹו ורצה ּבּגרן, מעׂשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהיה

עני  לכל מחּלקֹו - והחצי לֹו, לּתנֹו מחצה להפריׁש לֹו יׁש -ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשאמרנּו ּכּׁשעּור .ׁשּיעבר, ְֲִֶֶַַַָֹ

.·È ּכדי אּלא לעני נֹותן ׁשאינֹו אמּורים, ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
לכל  מחּלקֹו ּבּבית, הּמעׂשר היה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָׂשבעֹו?

ּכזית  ּכזית אפּלּו אּלא הענּיים ׂשבעֹו ּכדי לּתן מצּוה ׁשאינֹו ; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
"ואכלּו ׁשּנאמר: לּקח, ׁשם מֹוצא אינֹו ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּׂשדה

וׂשבעּו". ,ְְִֵֶָָבׁשערי
.‚È ּופֹוטרין ּתחּלה, לאּׁשה נֹותנין - לּבית ואּׁשה איׁש ְְְְִִִִִִִַַָָָָָּבאּו

לאיׁש נֹותנין ּכ ואחר ׁשני אֹותּה; ּוקרֹובֹו, איׁש ּובנֹו, אב . ְְְְְִִִֵַַָָָָ
האחר  לֹו נֹותן - עני מהן אחד ׁשהיה ׁשּתפין, ׁשני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחין,

ׁשּלֹו. עני ְִֶַַָמעׂשר
.„È מעׂשר מפריׁש זה - ּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו ענּיים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשני

ונֹותן  מחלקֹו מפריׁש חברֹו וכן לחברֹו, ונֹותנֹו מחלקֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני
.לֹו

.ÂË ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ּבלקט אסּור לקצר, ׂשדה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמקּבל
הּׂשדה, ּבכל חלק לּקח מּמּנּו ׁשּקּבלּה ּבזמן אימתי? ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעני.
לֹו אמר אם אבל ּבׂשכרֹו. רביעּה אֹו ׁשליׁשּה לֹו ׁשּנתן ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּכגֹון
אֹו ,'ׁשּל היא ּבלבד קֹוצר ּׁשאּתה מה 'ׁשליׁש הּׂשדה: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּיקצר, עד ּכלּום לֹו אין זה הרי - ּׁשּתקצר' מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ'רביע

הּוא  עני הּקציר ׁשּובׁשעת ּבלקט מּתר ,לפיכ ּופאה.; כחה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
אחר  אּלא עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין - עני ּבמעׂשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָואסּור

ׁשּקצר. ּבחלקֹו זכה והרי ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקצר,
.ÊË מּתר זה הרי - והעני ּופרֹות, קרקע ׂשדהּו את ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּמֹוכר

ּבהן, אסּור והּלֹוקח ׁשּלּה. עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלקט
ּדמים  נתן לא ׁשעדין ּפי על הּדמים ואף לוה ואפּלּו ; ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ענּיים. ּבמּתנֹות אסּור זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַָָָּולקחּה,
.ÊÈ מׁשּלמין ואין מלוה, מּמּנּו ּפֹורעין אין - עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמעׂשר

הּתגמּולין את טובה]מּמּנּו ׁשבּויים,[החזר ּבֹו ּפֹודין ואין , ְְְִִִִֵֶֶַַ
ׁשֹוׁשבינּות ּבֹו עֹוׂשין הנישא]ואין לזוג נֹותנין [מתנה ואין , ְְְְִִִֵֵ

ּגמילּות  ׁשל ּדבר מּמּנּו מׁשּלחין אבל לצדקה; ּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָמּמּנּו
אֹותֹו ונֹותנין עני. מעׂשר ׁשהּוא להֹודיעֹו וצרי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָחסדים,

עיר כמתנה]לחבר - אֹותֹו[לרב מֹוציאין ואין ּבטֹובה. ְְְִִִֵֶֶָ
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ואֹומר: ,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוצה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמהארץ
וׂשבעּו". ,בׁשערי ְְְְִֵֶָָָ"ואכלּו

ז  ¤¤ּפרק
ּׁשראּוי ‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות

מּׂשגת  הּנֹותן יד היתה אם ּתפּתח לעני, "ּפתח ׁשּנאמר: - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:
נתן ·. ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

את  תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - צדקה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹו
האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹלבב

לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִֵַָָָָָאין
לרּכב  העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. אֹותּה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּׂשיאין
לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ועבד הּסּוס ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל

לפניו  לרּוץ ועבד עליו לרּכב מחסֹורֹוסּוס "ּדי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אּתה  ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה לֹו"; יחסר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאׁשר

לעּׁשרֹו. ְְְֶַֻמצּוה
ּומּציעין „. ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום

אּׁשה  לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל מּטה .לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
נֹותן ‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא

ידֹו הּׂשגת ּכפי מן לֹו מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
עין  מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
הּׁשקל  מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרעה.

הּנֹותן וכל עני ּבׁשנה; ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמתּפרנס

.Â עני- האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאין
רּמאי  ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ערם, היה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמּיד.

מּיד,הּוא  ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין היּו ואם ;ְְְְִִִִִִַַָָ
אחריו. ּבֹודקין ְְֲִֵַָואין

.Ê ּדרכי מפרנסין מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ
למּתנה ׁשלֹום  לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

את  להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻמרּבה;
אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ׁשּׁשאל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעני

נכלם". ,ּד יׁשב "אל ְֱִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á אחד אין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבפּונדיֹון  ּבסלע הּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהוא ּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּבארנּוככר ּוכבר ;ְְֵַָ

לּתן  וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם הּמּדֹות. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
מזֹון  לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן מראׁשֹותיו, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּתחת
מּכירין  היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן סעּודֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

ּכבֹודֹו. לפי לֹו נֹותנין ְְְִִאֹותֹו,
.Ë לֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
אין  - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו .מׁשּגיחין ְִִַ
.È ּׁשראּוי מי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית - מה לֹו ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין , ִִִִֵֵֶַַַ
מה  מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין לּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּׁשאמדּוהּו
ּבערבי  ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשראּוי

ַָׁשּבתֹות.
.‡È ה [=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ

אסּור  - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו
לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע עתיד -ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·È ׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ
עליהן  הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף

מּתר  ׁשם, להם לׂשּום הּנׁשים ּכדי מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ׁשחזקת  - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּומן
מּועט  הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ּגנבה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמרּבה,

ענּיּותן. אֹו הּבעלים עׁשר לפי הּכל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן?
.‚È קֹודמין עני ּביתֹו, וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אחרת  עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; ׁשּנאמר:לענּיי , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי"ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ

.„È ׁשם מי ׁשהל העיר אנׁשי עליו  ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רּבים, היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּופסקּו
עיר  חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָעּמהן

הציבור] בצרכי המתעסק חכם לחבר [תלמיד אֹותּה יּתנּו -ְְִֶֶָ
לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו מחּלקּה והּוא ְְְְִֵֶֶַָָעיר,

.ÂË:ספר האֹומר 'ּתנּו אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
- הּכנסת' לבית ּבֹו;ּתֹורה רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מאתים  'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
העיר  אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', .ּדינרין ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ
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ט  ¤¤ּפרק
ׁשּתי ‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני [- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ

ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.
אחת. ִַַָׁשיטה

האֹותּיֹות ·. את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְִִֵֶָָָָוהאֹותּיֹות
והּוא והּוא [הטס]מאחריו, ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָֻ

לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו; ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנקּוב
הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי

ּתכלת ‚. ּכּלֹו ּכפּוליןהּמעיל וחּוטיו מ:], ׁשנים [שזורים ְְְְְִִֵֵֶַָֻ
ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ

יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים [שרוול]. נחלק אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָָ
חלקים] לשני הּמעילים.[- ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף

הּמעיל  ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשלׁשּתן „. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

"מׁשזר" ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטי ׁשזּור נמצאּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא  רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא [- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּכל  - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים

זה  ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ּוׁשלׁשים זהב; , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ּבין  הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה

עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, מּׁשני ׁשניהם ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה ‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
עם  ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִֵֵֶַַָָָָהּוא
וכן  ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל חּוטין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשה
אחד  וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט עֹוׂשה ְְִִֶֶֶַָָָָָָהּוא
ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ׁשל ׁשּׁשה ְְִִִִִִֶֶֶָָָָָעם
ׁשמֹונה  החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָנמצאּו

לעׂשֹות ועׂשרים  וגֹו' הּזהב ּפחי את "וירּקעּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן, ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ׁשחּוט מלּמד - ְְֵֵֶַַַָָָָהּׁשׁש"
.Â הּזהב מן  חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

עׂשרים  על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוכֹופלֹו

מהן  אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל טּורים ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ּומארּבע  מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ּומׁשּקע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּבע,

.רּוחֹותיו  ָ
.Êהאבנים [חורט]ּומפּתח ּכתֹולדֹותם על הּׁשבטים ׁשמֹות  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

לידתם] 'ר [כסדר האדם על ּכֹותב ונמצא ועל , אּובן', ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
- מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב 'ּבנימין'. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָיׁשפה
'ׁשבטי  - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ויעקב', יצחק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'אברהם

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְִִֵֶָָָָיּה',
.Á זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על .ועֹוׂשה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּתי  ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
ּבׁשּתי  ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות

הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני [- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

.Ë,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד [- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין  והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ותֹולעת  וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'חׁשב
החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על וׁשׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

כתפֹות  ׁשּתי עליו הּכהן.ותֹופר ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ּבבית  מׁשּקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻוקֹובע

ּומפּתח זהב; ׁשמֹות [חורט]ׁשל האבנים ׁשּתי על ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,

אֹות וכֹותבי  ועׂשרים חמׁש ונמצאּו 'יהֹוסף'; יֹוסף ׁשם ן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָ
ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ועׂשרים וחמׁש זֹו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּבאבן
והאבן  הימנית, ּכתפֹו על 'ראּובן' ּבּה ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהאבן

הּׂשמאלית  ּכתפֹו על 'ׁשמעֹון' ּבּה ּבכל ׁשּכתּוב ועֹוׂשה . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ואחת  הּכתף, ּבראׁש מּלמעלה אחת - טּבעֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹּכתף
עבֹותֹות  ׁשּתי ונֹותן החׁשב; מן למעלה לּכתף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

והם ׁשּלמעלה, טּבעֹות ּבׁשּתי 'ׁשרׁשרֹות'.זהב הּנקראין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
האפֹוד: צּורת היא ְִֵַָוזֹו

.È ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹואחר
הּתכלת  ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
האפֹוד  מחׁשב ׁשּלמעלה הּטּבעֹות ּבׁשּתי החׁשן .ׁשּבׁשּולי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עד  האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומֹורידין
יּזח  "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו ּכדי - העליֹונֹות החׁשן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹטּבעֹות

מעל [יתנתק] חׁשן הּמּזיח וכל האפֹוד". מעל ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהחׁשן
לֹוקה. - קלקּול ּדר חּבּורן ּומפרק ְְִִֵֵֶֶֶָָָהאפֹוד,

‡È. על החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא
לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי  כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב  עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
חּוטי  ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכאן,
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ואֹומר: ,"ּבׁשערי "והּנחּת ׁשּנאמר: לארץ, לחּוצה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמהארץ
וׂשבעּו". ,בׁשערי ְְְְִֵֶָָָ"ואכלּו

ז  ¤¤ּפרק
ּׁשראּוי ‡. מה ּכפי יׂשראל לענּיי צדקה לּתן עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות

מּׂשגת  הּנֹותן יד היתה אם ּתפּתח לעני, "ּפתח ׁשּנאמר: - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
,"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו, "והחזקּת ונאמר: לֹו", יד ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

."עּמ אחי "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:
נתן ·. ולא מּמּנּו, עיניו והעלים מבּקׁש, עני הרֹואה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

את  תאּמץ "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - צדקה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹו
האביֹון". מאחי ,יד את תקּפץ ולא ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹלבב

לֹו‚. אין אם - לֹו לּתן מצּוה אּתה העני, ּׁשחסר מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי
ּבית; ּכלי לֹו קֹונין ּבית, ּכלי לֹו אין אֹותֹו; מכּסים ְְְְִִִִֵֵֵַַַּכסּות,
אּׁשה, היתה ואם אּׁשה; אֹותֹו מּׂשיאין אּׁשה, לֹו ְְִִִִִִֵַָָָָָאין
לרּכב  העני זה ׁשל ּדרּכֹו היה אפּלּו לאיׁש. אֹותּה ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּׂשיאין
לֹו קֹונין - מּנכסיו וירד והעני לפניו, רץ ועבד הּסּוס ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל

לפניו  לרּוץ ועבד עליו לרּכב מחסֹורֹוסּוס "ּדי ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אּתה  ואין חסרֹונֹו, להׁשלים אּתה ּומצּוה לֹו"; יחסר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאׁשר

לעּׁשרֹו. ְְְֶַֻמצּוה
ּומּציעין „. ּבית, לֹו ׂשֹוכרין - אּׁשה להּׂשיאֹו ׁשּבא ְְִִִִִִֶַַַָָָיתֹום

אּׁשה  לֹו מּׂשיאין ּכ ואחר ּתׁשמיׁשֹו, ּכלי וכל מּטה .לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
נֹותן ‰. - מּׂשגת הּנֹותן יד ואין מחסֹורֹו, ּדי וׁשאל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבא

ידֹו הּׂשגת ּכפי מן לֹו מצוה נכסיו, חמׁש עד וכּמה? . ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
עין  מּכן, ּפחֹות ּבינֹוני; ּבנכסיו, מעׂשרה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּמבחר;
הּׁשקל  מּׁשליׁשית עצמֹו אדם ימנע אל ּולעֹולם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרעה.

הּנֹותן וכל עני ּבׁשנה; ואפּלּו מצוה. קּים לא מּזה, ּפחֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לאחר. צדקה לּתן חּיב הּצדקה, מן ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמתּפרנס

.Â עני- האכילּוני' אני, 'רעב ואמר: אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹותֹו מפרנסין אּלא הּוא, רּמאי ׁשּמא אחריו ּבֹודקין ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאין
רּמאי  ׁשּמא אחריו ּבֹודקין - 'ּכּסּוני' ואמר: ערם, היה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמּיד.

מּיד,הּוא  ּכבֹודֹו לפי אֹותֹו מכּסין - אֹותֹו מּכירין היּו ואם ;ְְְְִִִִִִַַָָ
אחריו. ּבֹודקין ְְֲִֵַָואין

.Ê ּדרכי מפרנסין מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ענּיי ּומכּסין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָ
למּתנה ׁשלֹום  לֹו נזקקין אין הּפתחים, על המחּזר ועני . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

את  להחזיר ואסּור מּועטת. מּתנה לֹו נֹותנין אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻמרּבה;
אחת, ּגרֹוגרת לֹו נֹותן אּתה ואפּלּו ריקם, ׁשּׁשאל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעני

נכלם". ,ּד יׁשב "אל ְֱִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á אחד אין מּכּכר למקֹום, מּמקֹום העֹובר לעני ּפֹוחתין ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ּבפּונדיֹון  ּבסלע הּנמּכר סאין ארּבע החּטים [שהוא ּכׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של ּבארנּוככר ּוכבר ;ְְֵַָ

לּתן  וכסת עליו, ׁשּיׁשן מּצע לֹו נֹותנין - לן ואם הּמּדֹות. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
מזֹון  לֹו נֹותנין - ׁשבת ואם וקטנית; וׁשמן מראׁשֹותיו, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּתחת
מּכירין  היּו ואם וירק. ודג וקטנית וׁשמן סעּודֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

ּכבֹודֹו. לפי לֹו נֹותנין ְְְִִאֹותֹו,
.Ë לֹועני ונֹותנין עליו מערימין צדקה, לּקח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

עצמֹו, את הּמרעיב ועׁשיר הלואה; לׁשם אֹו מּתנה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשם
אין  - יׁשּתה ולא מּמּנּו יאכל ׁשּלא ּבממֹונֹו צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינֹו

ּבֹו .מׁשּגיחין ְִִַ
.È ּׁשראּוי מי מּמה מעט ׁשּיּתן אֹו צדקה, לּתן רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אֹותֹו ּכֹופין ּדין ּבית - מה לֹו ׁשּיּתן עד אֹותֹו ּומּכין , ִִִִֵֵֶַַַ
מה  מהן ולֹוקחין ּבפניו, לנכסיו ויֹורדין לּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּׁשאמדּוהּו
ּבערבי  ואפּלּו הּצדקה, על ּוממׁשּכנין לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּׁשראּוי

ַָׁשּבתֹות.
.‡È ה [=נדיב]ׁשֹועאדם מן יתר צדקה נֹותן לֹו,ׁשהּוא ראּוי ְִֵֵֶַָָָָָָָ

אסּור  - יתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי לּגּבאין ונֹותן לעצמֹו ׁשּמצר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו
מּמּנּו וׁשֹואל ׁשּמכלימֹו וגּבאי צדקה; מּמּנּו ולגּבֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבעֹו
לחציו". ּכל על "ּופקדּתי ׁשּנאמר: מּמּנּו, להּפרע עתיד -ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·È ׁשבּויים,אין לפדיֹון ואפּלּו היתֹומים, על צדקה ּפֹוסקין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ
עליהן  הּדּין ּפסק ואם הרּבה; ממֹון להן ׁשּיׁש ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואף

מּתר  ׁשם, להם לׂשּום הּנׁשים ּכדי מן לֹוקחין צדקה ּגּבאי . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ׁשחזקת  - מרּבה ּדבר לא אבל מּועט, ּדבר הּתינֹוקֹות ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּומן
מּועט  הּוא וכּמה אחרים. מּׁשל ּגזל אֹו ּגנבה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמרּבה,

ענּיּותן. אֹו הּבעלים עׁשר לפי הּכל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן?
.‚È קֹודמין עני ּביתֹו, וענּיי אדם; לכל קֹודם קרֹובֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אחרת  עיר לענּיי קֹודמין עירֹו, וענּיי עירֹו; ׁשּנאמר:לענּיי , ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
."ּבארצ ּולאבינ לענּי לאחי"ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָֹ

.„È ׁשם מי ׁשהל העיר אנׁשי עליו  ּופסקּו ּבסחֹורה, ׁשהל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רּבים, היּו ואם העיר. אֹותּה לענּיי נֹותן זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצדקה
אֹותּה מביאין ּבאין, ּוכׁשהן נֹותנין; - צדקה עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָּופסקּו
עיר  חבר ׁשם יׁש ואם עירם. ענּיי ּבּה ּומפרנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָעּמהן

הציבור] בצרכי המתעסק חכם לחבר [תלמיד אֹותּה יּתנּו -ְְִֶֶָ
לֹו. ׁשּיראה ּכמֹו מחּלקּה והּוא ְְְְִֵֶֶַָָעיר,

.ÂË:ספר האֹומר 'ּתנּו אֹו הּכנסת', לבית ּדינר מאתים 'ּתנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
- הּכנסת' לבית ּבֹו;ּתֹורה רגיל ׁשהּוא הּכנסת לבית יּתנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מאתים  'ּתנּו האֹומר: לׁשניהם. יּתנּו ּבׁשניהם, רגיל היה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
העיר  אֹותּה לענּיי יּתנּו לענּיים', .ּדינרין ְֲֲִִִִִִִֵַָָָָ
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ט  ¤¤ּפרק
ׁשּתי ‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני [- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ

ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.
אחת. ִַַָׁשיטה

האֹותּיֹות ·. את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְִִֵֶָָָָוהאֹותּיֹות
והּוא והּוא [הטס]מאחריו, ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָֻ

לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו; ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנקּוב
הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי

ּתכלת ‚. ּכּלֹו ּכפּוליןהּמעיל וחּוטיו מ:], ׁשנים [שזורים ְְְְְִִֵֵֶַָֻ
ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ

יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים [שרוול]. נחלק אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָָ
חלקים] לשני הּמעילים.[- ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף

הּמעיל  ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשלׁשּתן „. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

"מׁשזר" ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטי ׁשזּור נמצאּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא  רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא [- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּכל  - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים

זה  ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ּוׁשלׁשים זהב; , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ּבין  הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה

עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, מּׁשני ׁשניהם ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה ‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
עם  ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִֵֵֶַַָָָָהּוא
וכן  ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל חּוטין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשה
אחד  וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט עֹוׂשה ְְִִֶֶֶַָָָָָָהּוא
ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ׁשל ׁשּׁשה ְְִִִִִִֶֶֶָָָָָעם
ׁשמֹונה  החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָנמצאּו

לעׂשֹות ועׂשרים  וגֹו' הּזהב ּפחי את "וירּקעּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן, ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ׁשחּוט מלּמד - ְְֵֵֶַַַָָָָהּׁשׁש"
.Â הּזהב מן  חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

עׂשרים  על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוכֹופלֹו

מהן  אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל טּורים ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ּומארּבע  מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ּומׁשּקע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּבע,

.רּוחֹותיו  ָ
.Êהאבנים [חורט]ּומפּתח ּכתֹולדֹותם על הּׁשבטים ׁשמֹות  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

לידתם] 'ר [כסדר האדם על ּכֹותב ונמצא ועל , אּובן', ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
- מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב 'ּבנימין'. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָיׁשפה
'ׁשבטי  - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ויעקב', יצחק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'אברהם

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְִִֵֶָָָָיּה',
.Á זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על .ועֹוׂשה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּתי  ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
ּבׁשּתי  ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות

הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני [- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

.Ë,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד [- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין  והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ותֹולעת  וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'חׁשב
החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על וׁשׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

כתפֹות  ׁשּתי עליו הּכהן.ותֹופר ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ּבבית  מׁשּקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻוקֹובע

ּומפּתח זהב; ׁשמֹות [חורט]ׁשל האבנים ׁשּתי על ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,

אֹות וכֹותבי  ועׂשרים חמׁש ונמצאּו 'יהֹוסף'; יֹוסף ׁשם ן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָ
ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ועׂשרים וחמׁש זֹו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּבאבן
והאבן  הימנית, ּכתפֹו על 'ראּובן' ּבּה ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהאבן

הּׂשמאלית  ּכתפֹו על 'ׁשמעֹון' ּבּה ּבכל ׁשּכתּוב ועֹוׂשה . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ואחת  הּכתף, ּבראׁש מּלמעלה אחת - טּבעֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹּכתף
עבֹותֹות  ׁשּתי ונֹותן החׁשב; מן למעלה לּכתף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

והם ׁשּלמעלה, טּבעֹות ּבׁשּתי 'ׁשרׁשרֹות'.זהב הּנקראין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
האפֹוד: צּורת היא ְִֵַָוזֹו

.È ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹואחר
הּתכלת  ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
האפֹוד  מחׁשב ׁשּלמעלה הּטּבעֹות ּבׁשּתי החׁשן .ׁשּבׁשּולי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עד  האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומֹורידין
יּזח  "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו ּכדי - העליֹונֹות החׁשן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹטּבעֹות

מעל [יתנתק] חׁשן הּמּזיח וכל האפֹוד". מעל ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהחׁשן
לֹוקה. - קלקּול ּדר חּבּורן ּומפרק ְְִִֵֵֶֶֶָָָהאפֹוד,

‡È. על החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא
לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי  כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב  עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
חּוטי  ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכאן,
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מרּכסין טּבעֹות [קשורים]תכלת מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
האפֹוד  ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהחׁשן

החׁשב. מן למעלה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹונֹות,

ה'תשע"ג  סיון כ"ה שני יום

י  ¤¤ּפרק
הּבגדים?‡. לביׁשת סדר ּתחּלה,ּכיצד הּמכנסים לֹובׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו  אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבּיזע"·. יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט -ועל ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל קּבל [שהבשר וכ ; ְְִִִֵֶַָָ
יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל ּבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻיֹונתן

ללב] סמוך ּכֹובע.[- ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ועל ‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן

הּמעיל  על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל  - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ  וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו

הּמצנפת [בעורף] מן ציץ למעלה ּבין נראה היה ּוׂשערֹו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה וׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמצנפת,

עֹובד „. הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻּבגדים
ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפסּולה;
ּבזמן  - ּכהּנה" להם והיתה . . אבנט אֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ"וחגרּת

עליהם,ׁשּב ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם עליהם, גדיהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
"והּזר  ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא עליהם, ּכהּנתם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין

יּומת". ֵַָָהּקרב
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם

כּתנֹות  ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; אבנטים,הּיתר ׁשני אֹו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
זה  הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב העבֹודה, ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָמחּלל
.Â"ּולבׁשם ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ׁשּלא נאמר מלּמד , ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
לּבגד  ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול  הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,
.Ê ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

וׁשּלא  - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא לּבגד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׂשרֹו
ׁשּיתרחק  עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת הרּוח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתּכנס

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]הּבגד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מדלּדלת  נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן ׂשערֹו יצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻולא

מעט] תלוש ּבׁשעת [חוט אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְֲֲֵָָָָהעבֹודה,

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּפחֹות  ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות
צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל [חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּפי  על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין

.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ
ואם  ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד  אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין
.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים [- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ

ּומּפני  ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח  ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה  ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה
.‡È הא לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ,רֹון וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר  ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה  ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות  ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È ּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין ׁשאל,ואין ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה [- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

.‚È נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
האפֹוד  ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל  ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא  ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה הרוצים אפֹוד -] ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי  על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  סיון כ"ו שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
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לֹו(א) יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
יצא  ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(ד)
הּמקּדׁש; מן טמאים לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּכהן
להר  טמא יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ז)
טבּול  יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט ) ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּבית;

(יא) יּכנס יֹום; ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹלקּדׁש
מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל
זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(יד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל

עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּפסּולה,

חי יין רביעית ׁשּׁשתה מים]והּוא תערובת אחת [בלי ּבבת ְְְִִִֶַַַַַָָ
ּפחֹות  ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמּיין
מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית

יֹום ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ,[לסחיטתו]ּבמים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ
מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר עבֹודה.[פוסל]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מזּוג  ׁשהיה ּפי על אף - הּיין מן מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשתה
במים] -[מעורב מעט מעט וׁשתה ׁשהפסיק ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ

העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, ֲִֵַָָָָחּיב
לּמקּדׁש;·. להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה

מן  אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם
הּדבלה מן אֹו ועבֹודתֹו[תאנים]החלב לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;
הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה  חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא  הֹוראה .ׁשּלּמּודֹו ִִֶָָ
ׁשהּוא ‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ
- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי  יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת

ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,
.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין [- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ

ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי [השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ

ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא

אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה  ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ל ׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה
.Ê אב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

יומית] הם [משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,
יֹודע  היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִֵַַַָָָָָָּבעבֹודה
אסּור  - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא  מׁשמר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה

ׁשּבת אֹותּה ּכל לא [שבוע]לׁשּתֹות ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
ׁשאסּור  נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין מ:]לׁשּתֹות [-קלקלתֹו[נובעת ְְְֲִִַַַָָָָָָ
המשמרות] -שהתבלבלו ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵַָָֻ

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן

ׁשעבד, ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
ּופרע  יגּלחּו, לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

מגודל] אף [שער ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" ְְְִִֵֵַַַַָֹלא
ּבמיתה. פרע ְְְִֵֶַָֻמגּדלי

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי על [פוסלין]ואין אף עבֹודה; ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶָָָּפי

.È ּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה  ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש

הדיֹוט  ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכהן לּמקּדׁש. אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּתמיד  ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, יפרע,הּוא לא ראׁשֹו "את ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו

.‡È ּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ׁשּנאמר ּכּמה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ
יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", "ּגּדל ְְְְִִִֵֵֶַַָֹּבֹו:
לׁשלׁשים  יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, הדיֹוט ּכהן ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹלפיכ

יֹום.
.·Èּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבוע ואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

אּלא משמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין

.‚Èׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חול מׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
.„È:ׁשּנאמר הּוא, אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

- תמתּו" ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ"ראׁשיכם
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָהא

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי על ְְְֲִִֵֶַַָָָֹאף
.ÂË מן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים  על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי  והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר  הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה  נכנס ואם יּכנס, .ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָֹ
.ÊË מּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם  ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
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מרּכסין טּבעֹות [קשורים]תכלת מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
האפֹוד  ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהחׁשן

החׁשב. מן למעלה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹונֹות,

ה'תשע"ג  סיון כ"ה שני יום

י  ¤¤ּפרק
הּבגדים?‡. לביׁשת סדר ּתחּלה,ּכיצד הּמכנסים לֹובׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו  אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבּיזע"·. יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט -ועל ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל קּבל [שהבשר וכ ; ְְִִִֵֶַָָ
יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל ּבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻיֹונתן

ללב] סמוך ּכֹובע.[- ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ועל ‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן

הּמעיל  על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל  - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ  וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו

הּמצנפת [בעורף] מן ציץ למעלה ּבין נראה היה ּוׂשערֹו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה וׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמצנפת,

עֹובד „. הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻּבגדים
ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפסּולה;
ּבזמן  - ּכהּנה" להם והיתה . . אבנט אֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ"וחגרּת

עליהם,ׁשּב ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם עליהם, גדיהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
"והּזר  ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא עליהם, ּכהּנתם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין

יּומת". ֵַָָהּקרב
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם

כּתנֹות  ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; אבנטים,הּיתר ׁשני אֹו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
זה  הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב העבֹודה, ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָמחּלל
.Â"ּולבׁשם ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ׁשּלא נאמר מלּמד , ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
לּבגד  ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול  הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,
.Ê ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

וׁשּלא  - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא לּבגד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׂשרֹו
ׁשּיתרחק  עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת הרּוח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתּכנס

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]הּבגד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מדלּדלת  נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן ׂשערֹו יצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻולא

מעט] תלוש ּבׁשעת [חוט אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְֲֲֵָָָָהעבֹודה,

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּפחֹות  ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות
צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל [חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּפי  על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין

.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ
ואם  ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד  אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין
.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים [- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ

ּומּפני  ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח  ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה  ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה
.‡È הא לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ,רֹון וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר  ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה  ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות  ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È ּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין ׁשאל,ואין ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה [- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

.‚È נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
האפֹוד  ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל  ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא  ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה הרוצים אפֹוד -] ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי  על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  סיון כ"ו שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
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לֹו(א) יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
יצא  ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(ד)
הּמקּדׁש; מן טמאים לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּכהן
להר  טמא יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ז)
טבּול  יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט ) ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּבית;

(יא) יּכנס יֹום; ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹלקּדׁש
מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל
זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(יד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל

עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּפסּולה,

חי יין רביעית ׁשּׁשתה מים]והּוא תערובת אחת [בלי ּבבת ְְְִִִֶַַַַַָָ
ּפחֹות  ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמּיין
מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית

יֹום ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ,[לסחיטתו]ּבמים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ
מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר עבֹודה.[פוסל]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מזּוג  ׁשהיה ּפי על אף - הּיין מן מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשתה
במים] -[מעורב מעט מעט וׁשתה ׁשהפסיק ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ

העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, ֲִֵַָָָָחּיב
לּמקּדׁש;·. להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה

מן  אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם
הּדבלה מן אֹו ועבֹודתֹו[תאנים]החלב לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;
הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה  חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא  הֹוראה .ׁשּלּמּודֹו ִִֶָָ
ׁשהּוא ‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ
- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי  יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת

ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,
.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין [- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ

ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי [השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ

ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא

אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה  ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ל ׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה
.Ê אב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

יומית] הם [משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,
יֹודע  היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִֵַַַָָָָָָּבעבֹודה
אסּור  - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא  מׁשמר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה

ׁשּבת אֹותּה ּכל לא [שבוע]לׁשּתֹות ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
ׁשאסּור  נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין מ:]לׁשּתֹות [-קלקלתֹו[נובעת ְְְֲִִַַַָָָָָָ
המשמרות] -שהתבלבלו ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵַָָֻ

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן

ׁשעבד, ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
ּופרע  יגּלחּו, לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

מגודל] אף [שער ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" ְְְִִֵֵַַַַָֹלא
ּבמיתה. פרע ְְְִֵֶַָֻמגּדלי

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי על [פוסלין]ואין אף עבֹודה; ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶָָָּפי

.È ּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה  ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש

הדיֹוט  ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכהן לּמקּדׁש. אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּתמיד  ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, יפרע,הּוא לא ראׁשֹו "את ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו

.‡È ּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ׁשּנאמר ּכּמה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ
יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", "ּגּדל ְְְְִִִֵֵֶַַָֹּבֹו:
לׁשלׁשים  יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, הדיֹוט ּכהן ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹלפיכ

יֹום.
.·Èּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבוע ואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

אּלא משמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין

.‚Èׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חול מׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
.„È:ׁשּנאמר הּוא, אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

- תמתּו" ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ"ראׁשיכם
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָהא

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי על ְְְֲִִֵֶַַָָָֹאף
.ÂË מן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים  על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי  והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר  הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה  נכנס ואם יּכנס, .ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָֹ
.ÊË מּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם  ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
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עבד  אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָולּמזּבח,
מיתה  חּיב .ּביציאתֹו, ִִִַָָָ

.ÊÈ להּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן
ׁשתּוי  ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש

ּבגדים  קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו -יין, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ
לּבית  ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ׂשערֹו ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס והּקדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּגדֹול

מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד -[ארוך נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהרי

ה'תשע"ג  סיון כ"ז רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
אּלא‡. הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן אחד אין [יום ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

נכנס בשנה-] הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹמּיֹום
לעבֹודה. לּקדׁש יֹום ְֲֶַָָָֹּבכל

והּוא·. הּכהנים ּכל לּקדׁש[הכה"ג]והזהרּו יּכנסּו ׁשּלא , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻ
"ואל  ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹו
"מּבית  הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" אל עת ּבכל ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיבֹוא

הּבית. ּכל על להזהיר - ְְִִֶַַַַַָָֹלּפרכת"
ּבין ‚. הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּביֹום  לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ,הּכּפּורים ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּביֹום  לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס  ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,
ל ּקדׁש,„. ]והּנכנס לעבֹודה [מ ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב  ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
קדׁש על - ימּות" ולא . . הּכּפרת ּפני "אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמיתה,

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָהּקדׁשים
חּיב ‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

"ּומּפתח  ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֻאהל
ׁשּנאמר  זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ותצאּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעבֹודה
ּבׁשעת  אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש "ּומן ּגדֹול: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבכהן

ויצא. עבֹודה יּניח ׁשּלא ּבלבד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעבֹודה
.Â ׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם

ׁשהּוא  מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן  אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצ  לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד א,ּגדֹול ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא
מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Ê ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור  ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום

מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ּדין לאכל , ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

.Á לאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיני ּבּקדׁשים  הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ
ּפי  על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה  אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ
.Ë ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה

ׁשּנקרא  הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב
סֹופרים  מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.È הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן [של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ
יֹום  ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתו וטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום -[מקבר ְֲִָ

ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָהרי
יֹום  אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, לפיכ ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהם;
ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ּכׁשם - ְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמיתה

מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו לאכל הּפסח [קרבן]אסּור ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, אֹוכל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבלבד,

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח  אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל אל [להכנס]קרּבנֹותיו; ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אם  ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמחנה,
נרצה  עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמׁשּלח

.[התקבל]
.·Èאת [מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשֹוחטין  ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל  קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. עד
יום ד 'ֿ ה 'כ "ז ֿ כ "ח סיון 

ְִֶַָ

ה'תשע"ג  סיון כ"ח חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
ׁשכינה ·. מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּוא זה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למד מּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבמקֹום מהפסוק] ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשהמצרע

"ּבדד [שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא]אחד? ּבמצרע: ְְִֶַַָָָָֹ
מּפתח  ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" מחּוץ ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׁשב,
חמּור  חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ולפנים; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים

חברֹו מּׁשּלּוח אחרים]ׁשּלּוחֹו טמאים ׁשּטמאתֹו[- ּכל אף - ְֲִִִֵֶַַָָֻ

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

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - oeiq g"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

את  מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָחמּורה,
מּפני  לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהמצרע

ּבביאה מטּמא כולו]ׁשהּוא את מטמא לבית בכניסה מה [- , ְְִֵֶַַָ
מטּמא. הּזב ְֵֵֶַַָּׁשאין

מחנֹות ‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
הּמׁשּכב  מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושב אפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ
מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת

הּבית „. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ
ּבמחנה  עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

לוּיה.
יום חמישי כ "ח סיון 

ְִָ
המקדש]החיל‰. סביב ּגֹויים [גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ

יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Â לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ׁשּמחּסר [- , ְְִִֶַַֻֻ

ׁשמׁשֹו העריב הוא]ּכּפּורים ואּסּור[טהור טבּול [כניסת]. ְְְֱִִִִִֶ
לוּיה ּבמחנה נשים]יֹום סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Ê יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה לׁשם  "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,
.Á ּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא

זה  לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר  נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי  רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
.Ë ׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע טמא נכנס אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכּפּורים  מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת
.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצות ּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

"ולא עשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡È ּבעזרה נגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּנין
לא  הּמקּדׁש "ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאחֹוריה

ָֹתבא".
.·È ּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גיל טמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

-חמישים] ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹ
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עֹונֹו"; -ונׂשא עשיר -] ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָ

מנחה] או עוף - עני ּתּגע כבש, אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ֱֲִֶֶֶֶֶַַ
מעזרת  אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ואין טמא". ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכל
קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת על אֹו ולפנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּגמּור
.‚È ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואיזה

ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות עליהן,[שנטמא]ׁשּנטמא מגּלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבכלים  אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, נתּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכבר

הּוא  ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּנטמאּו
אבֹות  ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע לראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשני

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ּתֹורה ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֻהּטמאֹות
.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן [טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - ואפּלּו[בטומאה]הּתֹורה , ְֲִִִֵַַַַַַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, השמש]אחר אבל [שתשקע ; ְֲֲִִֶֶַַַַַָָ

- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמּטּמא
על  ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאף

הּמקּדׁש. ְִִַַָּביאת
.ÂË ׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור  זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשֹון
הּקּבלה  מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעל

רבינו] ממשה אֹותֹו[מסורת מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַָ
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÊË אדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה' מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש .טמא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם  ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה [מסורת ְְְִִֵַַָֹ
לֹוקה  ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ְְְִִֵֶַַַָָָָָלמדּו:

ְִַָארּבעים.
.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב [- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ

אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÁÈ מּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשלמרּדּות  הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ּדבריהם ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

חכמים] מׁשקין [מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,

מרּדּות. ְַַַמּכת
.ËÈ:ׁשּנאמר ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא

תבא" לא הּמקּדׁש ואף "ואל ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
נכנס  אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִִֶַַַַַַָעל
ּבין  מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר הּפֹורח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָּבמגּדל

ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ּדר ּבּמגּדל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנכנס
.Îמקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס זדֹונֹו[אם על ְִֶַַָָָ

ּבׁשּבת, טמאה ׁשם נמצאת אם - קרּבן ׁשגגתֹו ועל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּכרת
עד  ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר אֹותּה; ְְְִִִִַַָָָָמֹוציאין
אּלא  אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ּוכׁשהן הּׁשּבת. ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר

עץ כלי עץ]ּבפׁשּוטי ׁשּלא [חתיכות טמאה, מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻ
הּטמאה את טמא]לרּבֹות הכלי גם בכלי יוציאה אם -]. ְְֶַַָֻ

.‡Î ׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
אהל  ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלמקּדׁש
ׁשהרי  ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּכאחת  ּבאין וטמאתֹו ׁשם ּביאתֹו ונטמא לּמקּדׁש נכנס . ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻ
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עבד  אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָולּמזּבח,
מיתה  חּיב .ּביציאתֹו, ִִִַָָָ

.ÊÈ להּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן
ׁשתּוי  ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש

ּבגדים  קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו -יין, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ
לּבית  ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ׂשערֹו ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס והּקדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּגדֹול

מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד -[ארוך נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהרי

ה'תשע"ג  סיון כ"ז רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
אּלא‡. הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן אחד אין [יום ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

נכנס בשנה-] הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹמּיֹום
לעבֹודה. לּקדׁש יֹום ְֲֶַָָָֹּבכל

והּוא·. הּכהנים ּכל לּקדׁש[הכה"ג]והזהרּו יּכנסּו ׁשּלא , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻ
"ואל  ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹו
"מּבית  הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" אל עת ּבכל ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיבֹוא

הּבית. ּכל על להזהיר - ְְִִֶַַַַַָָֹלּפרכת"
ּבין ‚. הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּביֹום  לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ,הּכּפּורים ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּביֹום  לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס  ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,
ל ּקדׁש,„. ]והּנכנס לעבֹודה [מ ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב  ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
קדׁש על - ימּות" ולא . . הּכּפרת ּפני "אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמיתה,

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָהּקדׁשים
חּיב ‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

"ּומּפתח  ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֻאהל
ׁשּנאמר  זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ותצאּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעבֹודה
ּבׁשעת  אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש "ּומן ּגדֹול: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבכהן

ויצא. עבֹודה יּניח ׁשּלא ּבלבד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעבֹודה
.Â ׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם

ׁשהּוא  מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן  אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצ  לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד א,ּגדֹול ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא
מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Ê ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור  ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום

מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ּדין לאכל , ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

.Á לאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיני ּבּקדׁשים  הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ
ּפי  על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה  אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ
.Ë ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה

ׁשּנקרא  הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב
סֹופרים  מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.È הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן [של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ
יֹום  ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתו וטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום -[מקבר ְֲִָ

ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָהרי
יֹום  אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, לפיכ ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהם;
ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ּכׁשם - ְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמיתה

מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו לאכל הּפסח [קרבן]אסּור ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, אֹוכל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבלבד,

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח  אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל אל [להכנס]קרּבנֹותיו; ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אם  ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמחנה,
נרצה  עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמׁשּלח

.[התקבל]
.·Èאת [מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשֹוחטין  ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל  קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. עד
יום ד 'ֿ ה 'כ "ז ֿ כ "ח סיון 

ְִֶַָ

ה'תשע"ג  סיון כ"ח חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
ׁשכינה ·. מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּוא זה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למד מּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבמקֹום מהפסוק] ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשהמצרע

"ּבדד [שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא]אחד? ּבמצרע: ְְִֶַַָָָָֹ
מּפתח  ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" מחּוץ ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׁשב,
חמּור  חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ולפנים; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים

חברֹו מּׁשּלּוח אחרים]ׁשּלּוחֹו טמאים ׁשּטמאתֹו[- ּכל אף - ְֲִִִֵֶַַָָֻ
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את  מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָחמּורה,
מּפני  לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהמצרע

ּבביאה מטּמא כולו]ׁשהּוא את מטמא לבית בכניסה מה [- , ְְִֵֶַַָ
מטּמא. הּזב ְֵֵֶַַָּׁשאין

מחנֹות ‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
הּמׁשּכב  מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושב אפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ
מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת

הּבית „. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ
ּבמחנה  עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:

לוּיה.
יום חמישי כ "ח סיון 

ְִָ
המקדש]החיל‰. סביב ּגֹויים [גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ

יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Â לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ׁשּמחּסר [- , ְְִִֶַַֻֻ

ׁשמׁשֹו העריב הוא]ּכּפּורים ואּסּור[טהור טבּול [כניסת]. ְְְֱִִִִִֶ
לוּיה ּבמחנה נשים]יֹום סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Ê יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה לׁשם  "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,
.Á ּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא

זה  לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר  נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי  רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
.Ë ׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע טמא נכנס אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכּפּורים  מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת
.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצות ּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

"ולא עשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡È ּבעזרה נגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּנין
לא  הּמקּדׁש "ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאחֹוריה

ָֹתבא".
.·È ּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גיל טמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

-חמישים] ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹ
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עֹונֹו"; -ונׂשא עשיר -] ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָ

מנחה] או עוף - עני ּתּגע כבש, אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ֱֲִֶֶֶֶֶַַ
מעזרת  אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ואין טמא". ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכל
קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת על אֹו ולפנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּגמּור
.‚È ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואיזה

ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות עליהן,[שנטמא]ׁשּנטמא מגּלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבכלים  אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, נתּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכבר

הּוא  ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּנטמאּו
אבֹות  ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע לראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשני

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ּתֹורה ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֻהּטמאֹות
.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן [טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - ואפּלּו[בטומאה]הּתֹורה , ְֲִִִֵַַַַַַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, השמש]אחר אבל [שתשקע ; ְֲֲִִֶֶַַַַַָָ

- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמּטּמא
על  ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאף

הּמקּדׁש. ְִִַַָּביאת
.ÂË ׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור  זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשֹון
הּקּבלה  מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעל

רבינו] ממשה אֹותֹו[מסורת מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַָ
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÊË אדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה' מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש .טמא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם  ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה [מסורת ְְְִִֵַַָֹ
לֹוקה  ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ְְְִִֵֶַַַָָָָָלמדּו:

ְִַָארּבעים.
.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב [- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ

אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÁÈ מּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשלמרּדּות  הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ּדבריהם ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

חכמים] מׁשקין [מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,

מרּדּות. ְַַַמּכת
.ËÈ:ׁשּנאמר ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא

תבא" לא הּמקּדׁש ואף "ואל ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
נכנס  אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִִֶַַַַַַָעל
ּבין  מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר הּפֹורח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָּבמגּדל

ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ּדר ּבּמגּדל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנכנס
.Îמקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס זדֹונֹו[אם על ְִֶַַָָָ

ּבׁשּבת, טמאה ׁשם נמצאת אם - קרּבן ׁשגגתֹו ועל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּכרת
עד  ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר אֹותּה; ְְְִִִִַַָָָָמֹוציאין
אּלא  אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ּוכׁשהן הּׁשּבת. ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר

עץ כלי עץ]ּבפׁשּוטי ׁשּלא [חתיכות טמאה, מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻ
הּטמאה את טמא]לרּבֹות הכלי גם בכלי יוציאה אם -]. ְְֶַַָֻ

.‡Î ׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
אהל  ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלמקּדׁש
ׁשהרי  ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּכאחת  ּבאין וטמאתֹו ׁשם ּביאתֹו ונטמא לּמקּדׁש נכנס . ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻ

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



ycwndצב z`ia zekld - dcear xtq - oeiq h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ע  ׁשם טּמא אפּלּו ׁשּנכנס, ויּבהל אחר ימהר - ּבמזיד צמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
קצרה. ּבדר ְְְֵֵֶֶָָויצא

.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
ׁשהה  ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן  מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; חּיב -. ְְִִֵֵֵַָָָָָָ
.‚Îהׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי [ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשעּור  וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה  על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא  וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור
.„Î מן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו

מּמּנה  קצרה ּבדר ׁשּלא הּמקּדׁש ּפי על אף - ּבּקצרה יצא . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻיצא
ּזמן  מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻונמצא
יצא  חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה אדם ּכל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּמהּל
וׁשהה  והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, והל ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּבמזיד  - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעט,
ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ּבׁשֹוגג לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל

ה'תשע"ג  סיון כ"ט שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
חּלל‡. - ּבּמקּדׁש ׁשעבד וחּיב [פסל]טמא עבֹודתֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ּבידי ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמיתה
ׁשם  את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה זֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻקדׁשי",
ּבידי  מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - יחּללהּו" ּכי בֹו ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ"ּומתּו
עליו  ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ּכאן אף ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשמים,

עליו. לֹוקין ׁשמים, ּבידי ִִִִֵַָָָָמיתה
אּלא ·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹמלקּות
ואין  ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין ְְְִִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבכ[מוחין]ממחין שמים]עליהן  בידי מיתה שחייב -]. ְְֲִֵֶַָ
.‚ּכרת והיא ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ויצא  ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּגּבי  על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבּקצרה,
הּוא  הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; וקרב ּבּמזּבח ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאׁש

.ּכעבֹודה  ֲַָ
עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה למדּו,[מסורת ְְֱִִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול אזהרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזֹו
מחּסר  אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", הּׁשמׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּובא

הרי  וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ׁשעבד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים
ּפטּור. ֶָזה

ׁשּנאמר:‰. ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ
נגמרה  לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר

ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;
.Â טמאה היא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן

אחד]ידּועה לאיש ּפסּולין,[אפילו ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִִֶַָָָָ
הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ידעו ׁשהרי [שלא ְְְֲֲִִִֵֶַַָֻֻ

קיומה] על הּציץכלל גדול]- כהן וכל [מכפר]מרּצה[של , ְְִֶַַָ
קדם  טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקרּבנֹות
טמאת  על מרּצה ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּיזרק
הּתהֹום  טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻהּתהֹום

ְִִּבנזירּות.
.Ê הּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנות וכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

את טמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". [-עֹון ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

בטומאה] קרבן בשר ׁשּנטמא לאכול האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ
ּבצּבּור  הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה

טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ
.Áמצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"והיה
.Ë את לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

למחר  יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין  יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר

הּטמאה  ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ּכל קרּבן ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

.È את ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת  טמאת ואת .הּׁשּבת ְְֵֶַַַַָֻ

.‡È אּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי  והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, .לאכילה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת  טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים  הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

לעזרה  ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ  ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה  ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא
עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה [שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ

נדחית  ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚È להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין  הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אּלּואני הרי , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְִּפטּורין.
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.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם [משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא  יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על [השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם  הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
.ÂË מּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני

עֹומדת  ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויה ׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא  הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊË?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהי ּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
מּפי  למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא  נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין  והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈ רּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים  ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל

טהֹור לא ּומנּׁשה לכל מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּטהרּו" לא ּוזבלּון "ּכי יׂששכר ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיף אכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץ חודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא  הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין  החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין
.ÁÈ חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים

"ּכי החדׁש נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ועל  עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
התּפּלל  "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהחכמים
ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיחזקּיהּו
ׁשּנרצה  זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ"וּיׁשמע

ְָָָקרּבנם.

ה'תשע"ג  סיון ל' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ידיהם  את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
ׁשחרית  ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן רגליהם". ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹואת
ולא  - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב -ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ועבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻימתּו";

ּפסּולה?·. ׁשעבֹודתֹו לֹוּומּנין עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

מה  - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא  מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ
אּלא ‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

וכל  ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם
והּואהּלילה  ייׁשן,[בתנאי:]; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מים יטיל קטנים]ולא עׂשה [צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ
ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

הּסיח „. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה  עבֹודתֹו אדם ּדעּתֹו, אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא  עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס
ֵטֹובל.

רגליו‰. את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ  יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון  ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים  קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא  רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת  חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,
.Â לחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

ׁשתּית  אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה טבילה;[להמתין אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵַַַָ
לא  ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - טֹובל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְִִִִִֵֵַַֹֹקּדׁש
.Ê ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן

- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן  והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו

ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ּדבר ׁשוים - ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

.Á ּפי על אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום  לעבֹודת .ּבּיֹום ֲַַַַ
.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעל קּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ּבתחּלת  ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו

קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת
.È,הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה

מקּדׁשין  אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה ּבכלי הרי קּדׁש . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ לעזרה]ׁשרת מחוץ -]- ועבד ּבפנים, חל ּבכלי אֹו , ְְְִִִִֵַַָָֹ

ּכלי  ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפס ּולה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָעבֹודתֹו
לא  מּמּנּו", ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, אּלא ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשרת,

חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִֵֵַָֹּבתֹוכֹו;
.‡È זה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל
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צג ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - oeiq h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ע  ׁשם טּמא אפּלּו ׁשּנכנס, ויּבהל אחר ימהר - ּבמזיד צמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
קצרה. ּבדר ְְְֵֵֶֶָָויצא

.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
ׁשהה  ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן  מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; חּיב -. ְְִִֵֵֵַָָָָָָ
.‚Îהׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי [ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשעּור  וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה  על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא  וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור
.„Î מן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו

מּמּנה  קצרה ּבדר ׁשּלא הּמקּדׁש ּפי על אף - ּבּקצרה יצא . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻיצא
ּזמן  מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻונמצא
יצא  חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה אדם ּכל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּמהּל
וׁשהה  והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, והל ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּבמזיד  - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעט,
ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ּבׁשֹוגג לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל

ה'תשע"ג  סיון כ"ט שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
חּלל‡. - ּבּמקּדׁש ׁשעבד וחּיב [פסל]טמא עבֹודתֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ּבידי ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמיתה
ׁשם  את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה זֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻקדׁשי",
ּבידי  מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - יחּללהּו" ּכי בֹו ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ"ּומתּו
עליו  ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ּכאן אף ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשמים,

עליו. לֹוקין ׁשמים, ּבידי ִִִִֵַָָָָמיתה
אּלא ·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹמלקּות
ואין  ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין ְְְִִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבכ[מוחין]ממחין שמים]עליהן  בידי מיתה שחייב -]. ְְֲִֵֶַָ
.‚ּכרת והיא ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ויצא  ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּגּבי  על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבּקצרה,
הּוא  הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; וקרב ּבּמזּבח ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאׁש

.ּכעבֹודה  ֲַָ
עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה למדּו,[מסורת ְְֱִִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול אזהרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזֹו
מחּסר  אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", הּׁשמׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּובא

הרי  וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ׁשעבד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים
ּפטּור. ֶָזה

ׁשּנאמר:‰. ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ
נגמרה  לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר

ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;
.Â טמאה היא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן

אחד]ידּועה לאיש ּפסּולין,[אפילו ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִִֶַָָָָ
הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ידעו ׁשהרי [שלא ְְְֲֲִִִֵֶַַָֻֻ

קיומה] על הּציץכלל גדול]- כהן וכל [מכפר]מרּצה[של , ְְִֶַַָ
קדם  טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקרּבנֹות
טמאת  על מרּצה ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּיזרק
הּתהֹום  טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻהּתהֹום

ְִִּבנזירּות.
.Ê הּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנות וכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

את טמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". [-עֹון ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

בטומאה] קרבן בשר ׁשּנטמא לאכול האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ
ּבצּבּור  הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה

טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ
.Áמצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"והיה
.Ë את לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

למחר  יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין  יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר

הּטמאה  ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ּכל קרּבן ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

.È את ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת  טמאת ואת .הּׁשּבת ְְֵֶַַַַָֻ

.‡È אּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי  והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, .לאכילה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת  טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים  הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

לעזרה  ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ  ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה  ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא
עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה [שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ

נדחית  ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚È להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין  הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אּלּואני הרי , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְִּפטּורין.
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.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם [משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא  יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על [השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם  הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
.ÂË מּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני

עֹומדת  ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויה ׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא  הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊË?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהי ּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
מּפי  למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא  נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין  והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈ רּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים  ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל

טהֹור לא ּומנּׁשה לכל מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּטהרּו" לא ּוזבלּון "ּכי יׂששכר ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיף אכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץ חודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא  הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין  החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין
.ÁÈ חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים

"ּכי החדׁש נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ועל  עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
התּפּלל  "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהחכמים
ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיחזקּיהּו
ׁשּנרצה  זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ"וּיׁשמע

ְָָָקרּבנם.

ה'תשע"ג  סיון ל' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ידיהם  את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
ׁשחרית  ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן רגליהם". ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹואת
ולא  - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב -ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ועבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻימתּו";

ּפסּולה?·. ׁשעבֹודתֹו לֹוּומּנין עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

מה  - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא  מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ
אּלא ‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

וכל  ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם
והּואהּלילה  ייׁשן,[בתנאי:]; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מים יטיל קטנים]ולא עׂשה [צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ
ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

הּסיח „. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה  עבֹודתֹו אדם ּדעּתֹו, אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא  עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס
ֵטֹובל.

רגליו‰. את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ  יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון  ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים  קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא  רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת  חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,
.Â לחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

ׁשתּית  אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה טבילה;[להמתין אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵַַַָ
לא  ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - טֹובל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְִִִִִֵֵַַֹֹקּדׁש
.Ê ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן

- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן  והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו

ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ּדבר ׁשוים - ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

.Á ּפי על אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום  לעבֹודת .ּבּיֹום ֲַַַַ
.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעל קּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ּבתחּלת  ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו

קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת
.È,הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה

מקּדׁשין  אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה ּבכלי הרי קּדׁש . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ לעזרה]ׁשרת מחוץ -]- ועבד ּבפנים, חל ּבכלי אֹו , ְְְִִִִֵַַָָֹ

ּכלי  ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפס ּולה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָעבֹודתֹו
לא  מּמּנּו", ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, אּלא ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשרת,

חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִֵֵַָֹּבתֹוכֹו;
.‡È זה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל
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ּבכלי  ׁשּירחץ עד ּכלל, מקּדׁשין,קּדּוׁש הּקדׁש ּכלי ּובכל ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבהן ׁשּיׁש של]ּבין ּכדי [כמות ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ְִִרביעית.
.·Èחּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ

יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין
הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשהּפרה [- ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכל  הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, וׁשֹותה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹוחה
כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, למי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמׁשלים

.‚È מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה
ּובניו" "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה מּמּנּו והיּולקּדׁש , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ואיתמר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלעזר

.„Èׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור היּומי וכיצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מעלין  ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;
.ÂËגדול]הּים מּפני [דוד היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

מּמעין [תעלה]ׁשאּמה ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו היּו לא  לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹעיטם;

הּכּיֹור. ממּלאין היּו ְְִִִֶַַָּומּמּנּו
.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד

וׁשֹוחה  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,

ורגלים.ּומקּדׁש ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ואין  ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו

לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה
.ÊÈואינֹו ּפסּולה; ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל

היא  עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני העֹוסק לֹוקה, ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
על  עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבעבֹודה
ּכגֹון  - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ואם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהרצּפה;
ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו כלים, ּגּבי  על ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשעמד
ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

.ÁÈ,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין
לֹוקה  הרצּפה,ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ

ּכל  רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּפסּולה  עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ּבימין,עבֹודתֹו קּבל . ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָ
מׁשּגיחין  אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]
.ËÈ ּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהעבֹודה,
עֹומדת  ּובמקֹומּה .הֹואיל ְִִֶֶָ
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― הקמ"ה חרמים,הּמצוה ּבדיני לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
― חרם' זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהינּו
הּוא ׁשאז לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּתן
אמרֹו והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹלבדק
ֿ אׁשרֿ מּכל לה' איׁש יחרים אׁשר ֿ חרם ּכל א" ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָיתעּלה:

ּובהמה" מאדם gk)לֹו ,fk `xwie)ׁשּסתם ּכ על לנּו ורמז . ְְְֵֵֶַַַָָָָָָ
לּכהן החרם "ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹחרמים

אחּזתֹו" k`)ּתהיה ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָֻ
מערכים ח' נדרים(gk.)ּבפרק c)ּובריׁש dpyn a wxt). ְְְֲִִֵֵֶֶָָ

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' ֿ חרם "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.

ה'תשע"ג  סיון כ"ה שני יום

.ÂË¯ .‡È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"א סתםהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ֿ ּכן, ּגם הארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחרמי
(gk ,fk `xwie)ֿמה לּבעלים, יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון .ְְְִִִֵַַָָָֹ

יכֹול אחּזתֹו", ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּיעׂשה
ּוכבר "הּוא". לֹומר: ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש ֿ ּפי ֿ על ְְִֵֵֵֶַַַַַָאף
ערכין ּבמּסכת חרמין ׂשדה ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

(:gk):אמרּו וׁשם לּכהנים. חרמין ׁשּסתם נתּבאר וׁשם .ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם אין ּכהנים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"חרמי

ְַָּכּתרּומה".

― הרט"ו ּכלאים,הּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּכלאים" ֿ תזרע לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,hi my), ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

יׂשראל, ּבארץ אּלא לזרעם אסּור אין אּלּו זרעים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָוכלאי
לארץ ּובחּוצה ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם ְְְְְְֶַַַַָָָָָָָוהּזֹורעם
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

ה'תשע"ג  סיון כ"ו שלישי יום

.ÊË¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרט"ז ּתבּואההּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּכלאי נקרא: ֿ הּכלאים מן זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּכרם,
ּכלאים" ּכרמ ֿ תזרע "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹהּכרם,

(h ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt)ֿלא" : ְְִֵֹ
נאמר: ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ּכרמ ְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹתזרע
הּכרם ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", ֿ תזרע לא ׂשד"ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
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― ּבּכרם ּכלאים ֿ המקּים ׁשּכל מלּמד אמרּו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּזרעים?
אסּורים הּכרם ּכלאי ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעֹובר
יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. מלקּות לֹוקה ―ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

mxkd)וחרצן ilecib יד(= `zg)ּבמּפלת zaa)ּומּדרּבנן . ְְְְִֶַַַָָָָֹ
לארץ ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה mxkd)חּטה ilecib לֹוקה(= ― יד ּבמּפלת ְְְְִֶֶַַָָָָֹ
ֿ מקֹום, ּבכל עליה לֹוקין אילן הרּכבת אבל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָמּדרּבנן.
ֿ תזרע לא ׂשד" אמרֹו: ּבכלל נכללת ּכ על ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוהאזהרה
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלאים".

ה'תשע"ג  סיון כ"ז רביעי יום

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שישי כ "ז ֿ כ "ט סיון 

― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ

ּכלאים" ֿ תרּביע לא ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ
אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם

אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ

ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּכׁשהם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ְִִִָח'

― הרי"ח מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבׁשֹורֿ ֿ תחרׁש "לא אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָֹֹּבכלאי

יחּדו" i)ּובחמר ,ak mixac)ּכגֹון מלאכה, ּבהם עׂשה ואם . ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר לֹוקה, ― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחרׁש
מלאכה ּבׁשּום ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"יחּדו"
ׁשני על אּלא מלקּות חּיב אינֹו ֿ הּתֹורה מן ֿ הּמלאכֹות. ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמן
טמאה ּבהמה והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמינים:
― הנהיג אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ְְֲִִִֶֶַַַָָָּכׁשֹור
ּוכבר ׁשּיהיּו. מינים ּכלֿׁשני על לֹוקה מּדרּבנן אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלֹוקה;

מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  סיון כ"ח חמישי יום

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת ּפאההּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
(dcya dvw)אמרֹו והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ֿ הּתבּואה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָמן

אתם" "ּתעזב i)יתעּלה: ,hi `xwie).הּפאה ׁשהזּכיר אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ׁשּנּתק(fh:)ּוכבר לאו היא ׁשהּפאה , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

"ׂשד ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו (l`לעׂשה. ְְְְֲֵֶַַַַָָָֹ
(ix dyrzאמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda)ולּגר "לעני : ְְְֲִֵֵֶַָָָ

ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתעזב
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹודין

― הר"י ֿ הּזרּוע,הּמצוה ּכל מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

"ּבקצר ׂשד ּפאת ֿ תכּלה "לא ak)יתעּלה: ,bk my)ולאו , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
יּתן ֿ הּזרּוע, ּכל וקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּקציר, מן הּפאה ּכׁשעּור ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָלענּיים

אתם" ּתעזב ולּגר עׂשה(my)"לעני ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)ּכמֹו לאילן ּגם חֹובה והּפאה .ְְִֵַַָָָָ

ּבארץ ֿ הּתֹורה מן חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל

לּה .("d`t")ׁשחּברה ְֶָָֻ

ה'תשע"ג  סיון כ"ט שישי יום

.‡È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"א ֿ הּלקטהּמצוה את להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
(hwld zrya zeltepd milay)קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָוהּוא

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט ak)לא ,bk `xwie)זה וגם , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ix`)לאו dyrz `l)ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זֹו(fh:)מּכֹות מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּפאה c)ּבמּסכת wxt)אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ֶָָּבארץ.

― הרי"א הּׁשּבליםהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֳִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻהּנֹופלֹות

תלּקט" לא קציר "ולקט נּתק(my)יתעּלה: זה וגם . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
kw`)לעׂשה dyr zevn)ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲֵֵֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני i)נתּבארּו dpyn c wxt). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

― הקכ"ג לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ֿ הּׁשארּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן hi,וגם my) ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(iמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ העֹוללֹות. את ׁשהזּכיר אחר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפאה ּבמּסכת f)זֹו wxt)אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ֶָָּבארץ.

― הרי"ב ֿ הּכרםהּמצוה את מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו zellerd)ּבׁשעת z` xeval `l)אמרֹו והּוא , ְְְְִִַָָ

ת לא וכרמ" האׁשּכֹולֹות(my)עֹולל"יתעּלה: יּנחּו אּלא , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ
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צה oeiq e"kÎc"k iyilyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבכלי  ׁשּירחץ עד ּכלל, מקּדׁשין,קּדּוׁש הּקדׁש ּכלי ּובכל ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבהן ׁשּיׁש של]ּבין ּכדי [כמות ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ְִִרביעית.
.·Èחּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ

יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין
הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשהּפרה [- ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכל  הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, וׁשֹותה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹוחה
כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, למי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמׁשלים

.‚È מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה
ּובניו" "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה מּמּנּו והיּולקּדׁש , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ואיתמר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלעזר

.„Èׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור היּומי וכיצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מעלין  ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;
.ÂËגדול]הּים מּפני [דוד היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

מּמעין [תעלה]ׁשאּמה ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו היּו לא  לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹעיטם;

הּכּיֹור. ממּלאין היּו ְְִִִֶַַָּומּמּנּו
.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד

וׁשֹוחה  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,

ורגלים.ּומקּדׁש ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ואין  ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו

לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה
.ÊÈואינֹו ּפסּולה; ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל

היא  עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני העֹוסק לֹוקה, ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
על  עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבעבֹודה
ּכגֹון  - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ואם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהרצּפה;
ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו כלים, ּגּבי  על ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשעמד
ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

.ÁÈ,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין
לֹוקה  הרצּפה,ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ

ּכל  רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּפסּולה  עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ּבימין,עבֹודתֹו קּבל . ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָ
מׁשּגיחין  אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]
.ËÈ ּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהעבֹודה,
עֹומדת  ּובמקֹומּה .הֹואיל ְִִֶֶָ

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd oeiq 'lÎc"k -

ה'תשע"ג  סיון כ"ד ראשון יום

.‰Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שלישי כ "ד ֿ כ "ו סיון 

― הקמ"ה חרמים,הּמצוה ּבדיני לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ
― חרם' זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהינּו
הּוא ׁשאז לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו ִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּתן
אמרֹו והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹלבדק
ֿ אׁשרֿ מּכל לה' איׁש יחרים אׁשר ֿ חרם ּכל א" ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָיתעּלה:

ּובהמה" מאדם gk)לֹו ,fk `xwie)ׁשּסתם ּכ על לנּו ורמז . ְְְֵֵֶַַַָָָָָָ
לּכהן החרם "ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹחרמים

אחּזתֹו" k`)ּתהיה ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָֻ
מערכים ח' נדרים(gk.)ּבפרק c)ּובריׁש dpyn a wxt). ְְְֲִִֵֵֶֶָָ

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' ֿ חרם "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.

ה'תשע"ג  סיון כ"ה שני יום

.ÂË¯ .‡È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"א סתםהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ֿ ּכן, ּגם הארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחרמי
(gk ,fk `xwie)ֿמה לּבעלים, יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון .ְְְִִִֵַַָָָֹ

יכֹול אחּזתֹו", ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּיעׂשה
ּוכבר "הּוא". לֹומר: ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש ֿ ּפי ֿ על ְְִֵֵֵֶַַַַַָאף
ערכין ּבמּסכת חרמין ׂשדה ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

(:gk):אמרּו וׁשם לּכהנים. חרמין ׁשּסתם נתּבאר וׁשם .ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם אין ּכהנים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"חרמי

ְַָּכּתרּומה".

― הרט"ו ּכלאים,הּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּכלאים" ֿ תזרע לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,hi my), ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

יׂשראל, ּבארץ אּלא לזרעם אסּור אין אּלּו זרעים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָוכלאי
לארץ ּובחּוצה ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם ְְְְְְֶַַַַָָָָָָָוהּזֹורעם
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

ה'תשע"ג  סיון כ"ו שלישי יום

.ÊË¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרט"ז ּתבּואההּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּכלאי נקרא: ֿ הּכלאים מן זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּכרם,
ּכלאים" ּכרמ ֿ תזרע "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹהּכרם,

(h ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt)ֿלא" : ְְִֵֹ
נאמר: ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ּכרמ ְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹתזרע
הּכרם ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", ֿ תזרע לא ׂשד"ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
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― ּבּכרם ּכלאים ֿ המקּים ׁשּכל מלּמד אמרּו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּזרעים?
אסּורים הּכרם ּכלאי ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעֹובר
יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. מלקּות לֹוקה ―ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

mxkd)וחרצן ilecib יד(= `zg)ּבמּפלת zaa)ּומּדרּבנן . ְְְְִֶַַַָָָָֹ
לארץ ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה mxkd)חּטה ilecib לֹוקה(= ― יד ּבמּפלת ְְְְִֶֶַַָָָָֹ
ֿ מקֹום, ּבכל עליה לֹוקין אילן הרּכבת אבל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָמּדרּבנן.
ֿ תזרע לא ׂשד" אמרֹו: ּבכלל נכללת ּכ על ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוהאזהרה
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלאים".

ה'תשע"ג  סיון כ"ז רביעי יום

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שישי כ "ז ֿ כ "ט סיון 

― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ

ּכלאים" ֿ תרּביע לא ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ
אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם

אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ

ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּכׁשהם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ְִִִָח'

― הרי"ח מלאכההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבׁשֹורֿ ֿ תחרׁש "לא אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָֹֹּבכלאי

יחּדו" i)ּובחמר ,ak mixac)ּכגֹון מלאכה, ּבהם עׂשה ואם . ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר לֹוקה, ― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחרׁש
מלאכה ּבׁשּום ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"יחּדו"
ׁשני על אּלא מלקּות חּיב אינֹו ֿ הּתֹורה מן ֿ הּמלאכֹות. ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמן
טמאה ּבהמה והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמינים:
― הנהיג אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ְְֲִִִֶֶַַַָָָּכׁשֹור
ּוכבר ׁשּיהיּו. מינים ּכלֿׁשני על לֹוקה מּדרּבנן אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלֹוקה;

מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָנתּבארּו

ה'תשע"ג  סיון כ"ח חמישי יום

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת ּפאההּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
(dcya dvw)אמרֹו והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ֿ הּתבּואה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָמן

אתם" "ּתעזב i)יתעּלה: ,hi `xwie).הּפאה ׁשהזּכיר אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ׁשּנּתק(fh:)ּוכבר לאו היא ׁשהּפאה , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

"ׂשד ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו (l`לעׂשה. ְְְְֲֵֶַַַַָָָֹ
(ix dyrzאמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda)ולּגר "לעני : ְְְֲִֵֵֶַָָָ

ּפאה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּתעזב
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹודין

― הר"י ֿ הּזרּוע,הּמצוה ּכל מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

"ּבקצר ׂשד ּפאת ֿ תכּלה "לא ak)יתעּלה: ,bk my)ולאו , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
יּתן ֿ הּזרּוע, ּכל וקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּקציר, מן הּפאה ּכׁשעּור ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָלענּיים

אתם" ּתעזב ולּגר עׂשה(my)"לעני ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)ּכמֹו לאילן ּגם חֹובה והּפאה .ְְִֵַַָָָָ

ּבארץ ֿ הּתֹורה מן חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל

לּה .("d`t")ׁשחּברה ְֶָָֻ

ה'תשע"ג  סיון כ"ט שישי יום
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― הקכ"א ֿ הּלקטהּמצוה את להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
(hwld zrya zeltepd milay)קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָוהּוא

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט ak)לא ,bk `xwie)זה וגם , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ix`)לאו dyrz `l)ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זֹו(fh:)מּכֹות מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּפאה c)ּבמּסכת wxt)אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ֶָָּבארץ.

― הרי"א הּׁשּבליםהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֳִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻהּנֹופלֹות

תלּקט" לא קציר "ולקט נּתק(my)יתעּלה: זה וגם . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
kw`)לעׂשה dyr zevn)ּוכבר ּבּפאה. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְֲֵֵֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני i)נתּבארּו dpyn c wxt). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

― הקכ"ג לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ֿ הּׁשארּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן hi,וגם my) ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(iמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ העֹוללֹות. את ׁשהזּכיר אחר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפאה ּבמּסכת f)זֹו wxt)אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ֶָָּבארץ.

― הרי"ב ֿ הּכרםהּמצוה את מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו zellerd)ּבׁשעת z` xeval `l)אמרֹו והּוא , ְְְְִִַָָ

ת לא וכרמ" האׁשּכֹולֹות(my)עֹולל"יתעּלה: יּנחּו אּלא , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

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



oeiqצו 'l ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

dvwa)הּקיצֹונּיֹות ze`vnp zellerd)אין אבל לענּיים. ― ֲֲִִִִֵַָָ
לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה `dxdfּדבר idefe) ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

(mxka zicegiלא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
"אחרי k)תפאר ,ck mixac)הּׁשכחה ֿ את יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדין נלמד ֿ הּזית wxe)ּומן j`).האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ
זה "zeller")וגם ly e`ld)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו c)מצוה dpyn f wxt). ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ג  סיון ל' קודש שבת יום

.‚È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת ֿ הענבים מן ונפל ֿ ּׁשּנׁשר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמה

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ (xwie`"ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(i ,hiּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(e.ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת ֿ הּכרם מן הּנֹופלים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהּגרּגרים

תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא וגם(my)לענּיים, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

(b dpyn f wxt).

―ה  הקכ"ב עמרּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
dcya)הּׁשכחה egkypy zeceb`e zenel`)אמרֹו והּוא , ְְְִַָָ

לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתעּלה:
יהיה" ולאלמנה hi)לּיתֹום ,ck mixac)לּגר" ׁשאמר זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ― יהיה", ולאלמנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלּיתֹום
ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ּבלקט ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהעׂשה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו kwÎkw`)העׂשה dyr zeevn)אינּה זֹו וגם , ְְְֲֵֵֵֶַַָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשכחה,

ּבין(my)לקחּתֹו" ּבּתבּואה ּבין לּכל נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּיב ― ּולקחּה עבר ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאילן.
לּיתֹום "לּגר יתעּלה: אמרֹו והּוא לענּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

k`)ולאלמנה" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל אצלנּו: הּוא ׁשּכלל ודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפאה.

ּבּה l)ׁשּיׁש zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk=) ְֲִִֵֵֵֶֶָ
(miiwl― יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון יתחּיב(=miiprl)לֹוקה, לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּדׁש אם וכן ׁשּבלים. לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמלקּות
מהֿ ׁשעּור ֿ הּבצק מן נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ֿ החּטים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ֿ הּפאה. מן ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה
ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ֿ ׁשּכן ּכל ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ֿ אֹותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכל

זאת(fh.)מּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו :(owd geliy)ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
Ðאחרת" e`ll wzipd dyrd z` oda lhal jiiy eay avn) ֶֶַ

(zewln aiigzdl jk ici lreונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`)ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין ֿ ּׁשּדינֹו ֿ מה וכל הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ֿ אחד ּכל והעֹוללֹות והּׁשכחה והּלקט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּפרט

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּפאה(mda)לאו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `eneiwÎi)מענין e` dyrd meiw zxev)אֹו ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא `iּבּטלֹו e` dyrd meiw zexyt` leha zxev) ְְְִִֹ
(elehiaקּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה למדנּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
ֿ תכּלה "לא אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ּבּפאה ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
תעֹולל לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹּפאת
עֹוד ואמר אתם". ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּופרט
ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב "לא הּׁשכחה: ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבעמר
לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא לׁשֹון ׁשּמצאנּו וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיה".
"לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו לעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנּתק
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ּתעזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולּגר
לֹוקה, אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים ֿ זמן וכל לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ֿ זמן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכל
ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי

― ׁשּבֹו עׂשה והבינהּו.(wx)לקּיּום זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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(‚Î).‰Ó‰ Ì‚:השבטים ˜„˘.(Î„)כשאר
השירים ˘È˘˜.(Î‰)ניאוף: שיר במדרש מצינו

יב) א רבה על (אסתר שישק, ונקרא נכה, פרעה הוא
שהיה  השן לכסא ימיו כל ומתאוה שוקק שהיה

ולקחו: עלה ועכשיו חתנו, ‰ÏÎ(ÂÎ)לשלמה ˙‡Â
.Á˜Ï:הכל מן החביב הכסא, ÌÂ‡˘È(ÁÎ)את

.ÌÈˆ¯‰ תא אל ישיבום כך ואחר לכבוד, לפניו
תמיד: שם עומדים ˘ÂÓ‰(‡)שהרצים ˙˘·Â

.ÌÚ·¯È ÍÏÓÏ ‰¯˘Ú,רחבעם מות אחר אחת שנה
השלישית  שנה אסא, מלך לירבעם עשרים ובשנת

נדב נמי (אבים)של ולו שנה, אסא למלך נמנית
נמנית:

cec zcevn
(‚Î).‰Ó‰ Ì‚: השבטים עשרת בני שבנו לעצמם:Ì‰Ï.כמו

.ÔÚ¯ ıÚ ÏÎ ˙Á˙Â:והמצבות הבמות על הוא Â‡˙(ÂÎ)חוזר
.ÏÎ‰: כלום מהם השאיר  ‰¯ˆÌÈ.(ÁÎ)ולא ÌÂ‡˘Èלהגן

פתאום: הבא מהאויב  המלך :ÌÂ·È˘‰Â.עליו לבית  בוא אחרי
(Ï).‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓÂכמו הנביא  בדבר  מלהלחם  שב  כי עם

כל  עמו ונלחם חזר זמן לאחר  מקום מכל  למעלה שנאמר
מותו: עד  ‡ÂÓ.(Ï‡)הימים Ì˘Âיום שעד  לומר וכתבו , חזר

אמו : למעשה במעשיו נדמה  Ú˘¯‰.(‡)מותו ‰ÂÓ˘ ˙˘·Â
למלכו, בי''ז רחבעם  ומת כאחד, מלכו ורחבעם ירבעם כי 

לירבעם: בי''ז שהיא  אבים, מלך הבאה ˘Ï˘(·)ובשנה 
.'ÂÎÂ:היו „Â„.(„)ומקוטעות  ÔÚÓÏ ÈÎ:' וכו דוד למען רק  למלוך ראוי  היה שלא  עד  הרשיעו, כך כל לומר: È¯.רצה  ÂÏ

אחריו: בנו את  להקים אמר ביאור ולתוספות בירושלים , ניר נתן ÂÎÂ'.לדוד „ÈÓÚ‰ÏÂאשר הבית שיתקיים בכדי  לומר : רוצה
אותה : הבונה מזרע בה ימלוך  כאשר Ú˘‰.(‰)בירושלים, וכו ':‡˘¯ הישר את  דוד עשה אשר  בעבור לומר : ·„·¯רוצה ˜¯

.‰È¯Â‡.לאשתו כותב  כריתות גט דוד , בית למלחמת  היוצא כל  כי חטא, לא שבע בבת  ‰È˙‰.(Â)כי ‰ÓÁÏÓÂ,לומר רוצה 
והבא היוצא  היה  הוא כי לאיש , היותו  מעת  לומר: רוצה אבים, של  חייו ימי  כל  היתה לירבעם, רחבעם  בין שהיתה המלחמה 

‡·ÌÈ.(Ê)במלחמה: ÔÈ·:ירבעם עם  מלהלחם  חדל  לא מלכותו  בימי  אף

oeiv zcevn
(‚Î).˙ÂÓ·בו יעמדו  מקום  זרה, לעבודה  גבוה בנין

אחת:Â·ˆÓÂ˙.המזבחות: מאבן לחות¯ÔÚ.מזבחות ענין
כמו יא)ורטיבות, צב הוא(תהלים זה  ידי  על  כי רענן, בשמן 

בענפים: כמו ˜„˘.(Î„)מרבה  כא)ניאוף , לח איה(בראשית
כמו ‰È¯Â˘.הקדשה: כג)גירש, יא האמורי:(שופטים את הוריש 
.„È˜Ù‰Â: והנחה פקדון  È„.מלשון  ÏÚ:ביד È„Ó.(ÁÎ)כמו

כמו  זמן , בכל לומר: רוצה ז)מתי, א א עלותה:(שמואל ˙‡.מדי 
כמו מה , חדר יג)ענין  מ התא:(יחזקאל נר,È¯.(„)מגג  כמו 

מלכות: לומר: ורוצה 



צז oeiq 'l ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

dvwa)הּקיצֹונּיֹות ze`vnp zellerd)אין אבל לענּיים. ― ֲֲִִִִֵַָָ
לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה `dxdfּדבר idefe) ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

(mxka zicegiלא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
"אחרי k)תפאר ,ck mixac)הּׁשכחה ֿ את יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדין נלמד ֿ הּזית wxe)ּומן j`).האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ
זה "zeller")וגם ly e`ld)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו c)מצוה dpyn f wxt). ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ג  סיון ל' קודש שבת יום

.‚È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת ֿ הענבים מן ונפל ֿ ּׁשּנׁשר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמה

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ (xwie`"ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(i ,hiּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(e.ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת ֿ הּכרם מן הּנֹופלים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהּגרּגרים

תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא וגם(my)לענּיים, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

(b dpyn f wxt).

―ה  הקכ"ב עמרּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
dcya)הּׁשכחה egkypy zeceb`e zenel`)אמרֹו והּוא , ְְְִַָָ

לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתעּלה:
יהיה" ולאלמנה hi)לּיתֹום ,ck mixac)לּגר" ׁשאמר זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ― יהיה", ולאלמנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלּיתֹום
ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ּבלקט ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהעׂשה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו kwÎkw`)העׂשה dyr zeevn)אינּה זֹו וגם , ְְְֲֵֵֵֶַַָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשכחה,

ּבין(my)לקחּתֹו" ּבּתבּואה ּבין לּכל נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּיב ― ּולקחּה עבר ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאילן.
לּיתֹום "לּגר יתעּלה: אמרֹו והּוא לענּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

k`)ולאלמנה" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל אצלנּו: הּוא ׁשּכלל ודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפאה.

ּבּה l)ׁשּיׁש zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk=) ְֲִִֵֵֵֶֶָ
(miiwl― יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון יתחּיב(=miiprl)לֹוקה, לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּדׁש אם וכן ׁשּבלים. לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמלקּות
מהֿ ׁשעּור ֿ הּבצק מן נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ֿ החּטים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ֿ הּפאה. מן ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה
ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ֿ ׁשּכן ּכל ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ֿ אֹותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכל

זאת(fh.)מּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו :(owd geliy)ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
Ðאחרת" e`ll wzipd dyrd z` oda lhal jiiy eay avn) ֶֶַ

(zewln aiigzdl jk ici lreונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`)ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין ֿ ּׁשּדינֹו ֿ מה וכל הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ֿ אחד ּכל והעֹוללֹות והּׁשכחה והּלקט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּפרט

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּפאה(mda)לאו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `eneiwÎi)מענין e` dyrd meiw zxev)אֹו ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא `iּבּטלֹו e` dyrd meiw zexyt` leha zxev) ְְְִִֹ
(elehiaקּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה למדנּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
ֿ תכּלה "לא אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ּבּפאה ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
תעֹולל לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹּפאת
עֹוד ואמר אתם". ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּופרט
ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב "לא הּׁשכחה: ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבעמר
לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא לׁשֹון ׁשּמצאנּו וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיה".
"לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו לעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנּתק
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ּתעזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולּגר
לֹוקה, אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים ֿ זמן וכל לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ֿ זמן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכל
ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי

― ׁשּבֹו עׂשה והבינהּו.(wx)לקּיּום זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ



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

ehÎci wxt `Îmikln - mi`iap

`Îmiklnci`lÎbk

âë:ïðòø õò-ìk úçúå ääáâ äòáb-ìk ìò íéøLàå úBávîe úBîa íäì änä-íâ eðáiåãëLã÷-íâå ©¦§¸©¥¯¨¨¤²¨¬©¥−©£¥¦®©µ¨¦§¨´§Ÿ½̈§©−©¨¥¬©£¨«§©¨¥−
:ìàøNé éða éðtî ýåýé LéøBä øLà íéBbä úáòBzä ìëk eNò õøàá äéääëúéLéîçä äðMa éäéå ¨¨´¨¨®¤¨À§ŸÆ©£´Ÿ©¦½£¤Æ¦´§½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§¦²©¨¨¬©£¦¦−

:íìLeøé-ìò íéøöî-Cìî ÷LéL (÷ùåù) äìò íòáçø Cìnìåëýåýé-úéa úBøöà-úà çwiå ©¤´¤§©§¨®¨¨²¦©¬¤«¤¦§©−¦©§¨¨¦«©¦©º¤Ÿ§´¥§À̈
:äîìL äNò øLà áäfä épâî-ìk-úà çwiå ç÷ì ìkä-úàå Cìnä úéa úBøöBà-úàåæëCìnä Nòiå §¤«§Æ¥´©¤½¤§¤©−Ÿ¨®̈©¦©Æ¤¨¨¦¥´©¨½̈£¤¬¨−̈§Ÿ«Ÿ©©̧©©¤³¤
:Cìnä úéa çút íéøîMä íéöøä éøN ãé-ìò ãé÷ôäå úLçð épâî ízçz íòáçøçëàá-écî éäéå §©§¨Æ©§½̈¨¦¥−§®Ÿ¤§¦§¦À©©Æ¨¥´¨¨¦½©´Ÿ§¦½¤−©¥¬©¤«¤©§¦²¦¥¬Ÿ

:íéöøä àz-ìà íeáéLäå íéöøä íeàOé ýåýé úéa CìnäèëéåäNò øLà-ìëå íòáçø éøác øú ©¤−¤¥´§¨®¦¨Æ¨«¨¦½¤¡¦−¤¨¬¨¨¦«§¤²¤¦§¥¬§©§−̈§¨£¤´¨¨®
:äãeäé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúë änä-àìäìíòáøé ïéáe íòáçø-ïéá äúéä äîçìîe £Ÿ¥´¨§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬§¨«¦§¨¨̧¨§¨¯¥§©§¨²¥¬¨¨§−̈

:íéîiä-ìkàìCìîiå úéðnòä äîòð Bnà íLå ãåc øéòa åéúáà-íò øáwiå åéúáà-íò íòáçø ákLiå ¨©¨¦«©¦§©̧§©§¹̈¦£ŸÀ̈©¦¨¥³¦£Ÿ¨Æ§¦´¨¦½§¥´¦½©£−̈¨©Ÿ¦®©¦§²Ÿ
:åézçz Bða íiáà£¦¨¬§−©§¨«

`ÎmiklnehgÎ`

à:äãeäé-ìò íiáà Cìî èáð-ïa íòáøé Cìnì äøNò äðîL úðLáeáìLíìLeøéa Cìî íéðL L ¦§©Æ§Ÿ¤´¤§¥½©¤−¤¨¨§¨´¤§¨®¨©¬£¦−̈©§¨«¨´Ÿ¨¦½¨©−¦¨¨®¦
:íBìLéáà-úa äëòî Bnà íLåâíìL Bááì äéä-àìå åéðôì äNò-øLà åéáà úåàhç-ìëa Cìiå §¥´¦½©£−̈©£¦¨«©¥¾¤§¨©¬Ÿ¨¦−£¤¨¨´§¨¨®§Ÿ¨¨̧§¨³¨¥Æ

:åéáà ãåc ááìk åéäìà ýåýé-íòãBða-úà íé÷äì íìLeøéa øéð Bì åéäìà ýåýé ïúð ãåc ïòîì ék ¦§¨´¡Ÿ½̈¦§©−¨¦¬¨¦«¦µ§©´©¨¦½¨©Á§¨̧¡Ÿ¨¬²¦−¦¨¨®¦§¨¦³¤§Æ
:íìLeøé-úà ãéîòäìe åéøçàäìk eäeö-øLà ìkî øñ-àìå ýåýé éðéòa øLiä-úà ãåã äNò øLà ©£½̈«§©£¦−¤§¨¨¦«£¤̧¨¨¬¨¦²¤©¨−̈§¥¥´§¨®§«Ÿº̈¦´Ÿ£¤¦À̈µŸ

:ézçä äiøeà øáãa ÷ø åéiç éîéå:åéiç éîé-ìk íòáøé ïéáe íòáçø-ïéá äúéä äîçìîeæéøác øúéå §¥´©½̈©¾¦§©−¦¨¬©¦¦«¦§¨¨̧¨§¨¯¥§©§¨²¥¬¨¨§−̈¨§¥¬©¨«§¤̧¤¦§¥³
íiáà ïéa äúéä äîçìîe äãeäé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àBìä äNò øLà-ìëå íiáà£¦¨Æ§¨£¤´¨½̈£«¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥´§¨®¦§¨¨¬¨§¨²¥¬£¦−̈

:íòáøé ïéáeçàñà Cìîiå ãåc øéòa Búà eøa÷iå åéúáà-íò íiáà ákLiå:åézçz Bðá ¥¬¨¨§¨«©¦§©³£¦¨Æ¦£Ÿ½̈©¦§§¬Ÿ−§¦´¨¦®©¦§²Ÿ¨¨¬§−©§¨«
i"yx

(‚Î).‰Ó‰ Ì‚:השבטים ˜„˘.(Î„)כשאר
השירים ˘È˘˜.(Î‰)ניאוף: שיר במדרש מצינו

יב) א רבה על (אסתר שישק, ונקרא נכה, פרעה הוא
שהיה  השן לכסא ימיו כל ומתאוה שוקק שהיה

ולקחו: עלה ועכשיו חתנו, ‰ÏÎ(ÂÎ)לשלמה ˙‡Â
.Á˜Ï:הכל מן החביב הכסא, ÌÂ‡˘È(ÁÎ)את

.ÌÈˆ¯‰ תא אל ישיבום כך ואחר לכבוד, לפניו
תמיד: שם עומדים ˘ÂÓ‰(‡)שהרצים ˙˘·Â

.ÌÚ·¯È ÍÏÓÏ ‰¯˘Ú,רחבעם מות אחר אחת שנה
השלישית  שנה אסא, מלך לירבעם עשרים ובשנת

נדב נמי (אבים)של ולו שנה, אסא למלך נמנית
נמנית:

cec zcevn
(‚Î).‰Ó‰ Ì‚: השבטים עשרת בני שבנו לעצמם:Ì‰Ï.כמו

.ÔÚ¯ ıÚ ÏÎ ˙Á˙Â:והמצבות הבמות על הוא Â‡˙(ÂÎ)חוזר
.ÏÎ‰: כלום מהם השאיר  ‰¯ˆÌÈ.(ÁÎ)ולא ÌÂ‡˘Èלהגן

פתאום: הבא מהאויב  המלך :ÌÂ·È˘‰Â.עליו לבית  בוא אחרי
(Ï).‰˙È‰ ‰ÓÁÏÓÂכמו הנביא  בדבר  מלהלחם  שב  כי עם

כל  עמו ונלחם חזר זמן לאחר  מקום מכל  למעלה שנאמר
מותו: עד  ‡ÂÓ.(Ï‡)הימים Ì˘Âיום שעד  לומר וכתבו , חזר

אמו : למעשה במעשיו נדמה  Ú˘¯‰.(‡)מותו ‰ÂÓ˘ ˙˘·Â
למלכו, בי''ז רחבעם  ומת כאחד, מלכו ורחבעם ירבעם כי 

לירבעם: בי''ז שהיא  אבים, מלך הבאה ˘Ï˘(·)ובשנה 
.'ÂÎÂ:היו „Â„.(„)ומקוטעות  ÔÚÓÏ ÈÎ:' וכו דוד למען רק  למלוך ראוי  היה שלא  עד  הרשיעו, כך כל לומר: È¯.רצה  ÂÏ

אחריו: בנו את  להקים אמר ביאור ולתוספות בירושלים , ניר נתן ÂÎÂ'.לדוד „ÈÓÚ‰ÏÂאשר הבית שיתקיים בכדי  לומר : רוצה
אותה : הבונה מזרע בה ימלוך  כאשר Ú˘‰.(‰)בירושלים, וכו ':‡˘¯ הישר את  דוד עשה אשר  בעבור לומר : ·„·¯רוצה ˜¯

.‰È¯Â‡.לאשתו כותב  כריתות גט דוד , בית למלחמת  היוצא כל  כי חטא, לא שבע בבת  ‰È˙‰.(Â)כי ‰ÓÁÏÓÂ,לומר רוצה 
והבא היוצא  היה  הוא כי לאיש , היותו  מעת  לומר: רוצה אבים, של  חייו ימי  כל  היתה לירבעם, רחבעם  בין שהיתה המלחמה 

‡·ÌÈ.(Ê)במלחמה: ÔÈ·:ירבעם עם  מלהלחם  חדל  לא מלכותו  בימי  אף

oeiv zcevn
(‚Î).˙ÂÓ·בו יעמדו  מקום  זרה, לעבודה  גבוה בנין

אחת:Â·ˆÓÂ˙.המזבחות: מאבן לחות¯ÔÚ.מזבחות ענין
כמו יא)ורטיבות, צב הוא(תהלים זה  ידי  על  כי רענן, בשמן 

בענפים: כמו ˜„˘.(Î„)מרבה  כא)ניאוף , לח איה(בראשית
כמו ‰È¯Â˘.הקדשה: כג)גירש, יא האמורי:(שופטים את הוריש 
.„È˜Ù‰Â: והנחה פקדון  È„.מלשון  ÏÚ:ביד È„Ó.(ÁÎ)כמו

כמו  זמן , בכל לומר: רוצה ז)מתי, א א עלותה:(שמואל ˙‡.מדי 
כמו מה , חדר יג)ענין  מ התא:(יחזקאל נר,È¯.(„)מגג  כמו 

מלכות: לומר: ורוצה 



btÎatצח wxt mildz - miaezk

at mildzgÎ`

à:ètLé íéäìà áø÷a ìà-úãòa ávð íéäìà óñàì øBîæîáíéòLø éðôe ìåò-eètLz éúî-ãò ¦§À§Å̈¨¬¡Ÿ¦À¦¨¬©«£©¥®§¤−¤¡Ÿ¦´¦§«Ÿ©¨©¬¦§§¨®¤§¥¬§¹¨¦À
:äìñ-eàNzâ:e÷écöä Løå éðò íBúéå ìã-eèôLã:eìévä íéòLø ãiî ïBéáàå ìã-eèltä| eòãé àì ¦§¤«¨¦§¨¬§¨®¨¦−¨¨´©§¦«©§©¬§¤§®¦©−§¨¦´©¦«³Ÿ¨«§¸

:õøà éãñBî-ìk eèBné eëläúé äëLça eðéáé àìåå:íëlk ïBéìò éðáe ízà íéäìà ézøîà-éðàæïëà §¬Ÿ¨¦À©«£¥¨¬¦§©¨®¦¹À¨¬§¥¨«¤£¦−¨©§¦¡Ÿ¦´©¤®§¥−¤§´ª§¤«−¨¥
:eìtz íéøOä ãçàëe ïeúeîz íãàkç:íéBbä-ìëa ìçðú äzà-ék õøàä äèôL íéäìà äîe÷ §¨¨´§®§©©−©¨¦´¦«Ÿ¨´−¡Ÿ¦¨§¨´¨¨®¤¦©¨¬¦¹§©À§¨©¦«

bt mildzfÎ`.

à:óñàì øBîæî øéLá:ìà è÷Lz-ìàå Løçz-ìà Cì-éîc-ìà íéäìàâéáéBà äpä-ékïeéîäé E ¦−¦§´§¨¨«¡Ÿ¦¬©¢¦¨®©¤«¡©−§©¦§´Ÿ¥«¦¦¥´−«§¤¤«¡¨®
éàðNîeø eàNð E:Làãéðeôö-ìò eöòéúéå ãBñ eîéøòé Enò-ìò:Eäøëfé-àìå éBbî íãéçëðå eëì eøîà ¹§©§¤À¨´§«Ÿ©−©§©«£¦´®§¹¦§¨«£À©§¤«¨«§À−§§©§¦¥´¦®§Ÿ¦¨¥−

:ãBò ìàøNé-íLåéìò åcçé áì eöòBð ék:eúøëé úéøa Eæ:íéøâäå áàBî íéìàòîLéå íBãà éìäà ¥¦§¨¥´«¦³«£´¥´©§¨®¹̈¤À§¦´¦§«Ÿ¨«¢¥´−¡§¦§§¥¦À¨¬§©§¦«

i"yx
(‡).Ï‡ ˙„Ú· ·ˆ ÌÈ‰Ï‡ ישפוטו אמת אם לראות

עול: תשפטו מתי עד הדיינים אם ‰ˆ„Â˜È.(‚)ואתם
לשאת  בשביל לטובה דינו תהפכו אל בדינו הוא זכאי

רשעים: ÂÚ„È.(‰)פני ‡Ï את המעוותים הדיינין
ÂÈ·È.הדין: ‡ÏÂ יתהלכו הזה העון בשביל אשר את

וגו')בחשכה יעור השוחד כי דרך מוסדי (על כך על וימוטו
‡˙Ì.(Â)ארץ: ÌÈ‰Ï‡ את לכם כשנתתי מלאכים

עוד  שולט המות מלאך שאין ע"מ לכם נתתיה התורה
˙ÔÂ˙ÂÓ.(Ê)בכם: Ì„‡Î ÔÎ‡ הראשון כאדם אכן

כמוהו: מעשיכם שחבלתם אחרי Á‡ÎÂ„תמותון

.ÌÈ¯˘‰ אגדה ומדרש תפולו, כן שמתו הראשונים
שנאמר מעלה של השרים כ"ד)כאחד על (ישעי' ה' יפקוד

במרום: המרום ‡ÌÈ‰Ï.(Á)צבא ‰ÓÂ˜ התחיל אסף
המקולקלין  הדיינין אותם ויכרית שיקום להתפלל

‡˙‰.מישראל: ÈÎ בידך והכל הגוים, הנוחל הוא
ÍÏ.(·)לשפוט: ÈÓ„ Ï‡ לעוותתינו שתיקה תתן אל

לנו: מריעים Â˙Â¯ÎÈ.(Â)שאויבינו ˙È¯· ÍÈÏÚ ברית
קרוי  אתה שאין שמך את להשכיח עליך אלא אינה זו
שם  יזכר שלא ומאחר ישראל אלהי לנו אלא אלהים

מצאתי: כך נזכר אינו הגדול שמך אף ישראל

cec zcevn
(‡).Ï‡ ˙„Ú·עושים אם לראות השופטים  הדיינים  בתוך 

אמת : עמהם·˜¯·.משפט  ישפוט  וכאלו הדיינים בקרב  יושב
לחזוק : הדבר  È˙Ó.(·)וכפל „Úמתי עד  א"כ וכן הואיל 

בדבר להחניפם  הרשעים פני  תשאו ולעולם  עול  תשפטו
ויתום˘ÂËÙ.(‚)המשפט: דל שפטו כ "א  עשו כן  לא 

במשפט: עליהם תרחמו ולא  הראוי בעת‰ˆ„Â˜È.במשפט 
שכנגדו: עם  שהדין אודיעו ואח "ז לביישו שלא  דינו בעל  העשיר את במשפט אזכה תאמרו ולא בריבו צדיק הוא אם המשפט

(„).ÂËÏÙ:לעשקם הבא  ÂÚ„È.(‰)מיד  ‡Ïואינו בחשיכה כההולך הם והרי העון חומר ולהבין לדעת  לב נותנים הדיינים אין
יכשל: במה עומד ÂËÂÓÈ.יודע העולם  דברים  שלשה  על  כי ליפול  קרובה  והיא הארץ  מוסדי ימוטו הדין קלקול בעבור הלא

ארז"ל: כן  מהם  אחד  ‡È˙¯Ó.(Â)והדין È‡תהיו שבעבורם  אז אמרתי  הדינים  על  אתכם צויתי כאשר הנה ה ' בשם  אמר
המי בכם  תשלוט ולא ÔÂÈÏÚ.תה:כמלאכים È·Â:במ"ש הדבר כמו‡ÔÎ.(Ê)כפל תמותו  בה נזהרים  אתם ואין הואיל  באמת

במצותי: נזהר שלא על הראשון אדם  ‰‡¯ı.(Á)שמת  ‰ËÙ˘:ואביון עני דין  אתה  Â‚Â'.שפוט ÏÁ˙ ‰˙‡ ÈÎ בכל אף הלא 
משפטם: את שפוט לזה לנחלה לך  והנחלתם הרוח  דכאי העניים  תאהב הארץ  ÍÏ.(·)גויי ÈÓ„ Ï‡:דומים לך  יהיה ‡Ïלא

.˘¯Á˙:מלהפרע תנוח  ואל תשתוק ישראל :ÔÂÈÓ‰È.(‚)אל  את  ¯‡˘.לכלות  Â‡˘:מעלה מעלה ועולים  ראש מרימים
(„).„ÂÒ ÂÓÈ¯ÚÈ: בך לבטוח  בצלך ונסתרים הצפונים ישראל על  רע לחשוב עצתם  יגלה לבל בסוד עצה ‡Â¯Ó.(‰)מערימין

עוד: יזכרו ולא גוי עוד מהיות נכריתם לזה  זה עמך:ÍÈÏÚ.(Â)אומרים להשחית עליך  לקום ברית  ביניהם  ‡‰ÈÏ(Ê)כרתו
.ÌÂ„‡:אוהלים יושבי הקדמונים  אדום בני מאברהם:ÌÈ¯‚‰Â.והם לא אחר, מבעל שילדה הגר  בני המה 
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(·).Â‡˘˙רשע פני שאת וכן חנופה יח)ענין :(משלי
(„).ÂËÏÙ: הצלה הטיה :ÂËÂÓÈ.‰)(ענין „ÈÓ.(·)מלשון

תהלה  דומיה לך  כמו שתיקה  סה)ענין ענין˙˘˜ËÂ.:(לעיל
המיה :ÔÂÈÓ‰È.(‚)מנוחה : ערמה:ÂÓÈ¯ÚÈ.(„)מל ' מל '

(‰).Ì„ÈÁÎÂהארץ מן  ותכחד  כמו כריתה  ט)ענין :(שמות

xe` ldi
אלקים מצויא שהקב "ה מנין ע"א ד "ו דברכות פ "ק נצב.

ה' דרשו  ע"פ מזה  עמ"ש נצב. אלקים שנאמר בבהכ"נ
נצב הוי' והנה פי' ע "א דק "נ ויצא בזהר ולפמ"ש  בהמצאו.
ממכ"ע במל ' להתקשר סוכ"ע הוי' שם  המשכת הוא  עליו

ויש היחוד. הוא נצב  פמ "ה  ח "ג  ובעה"ק  אד'. שם שהוא 
ע"ז עמ "ש  נצבה  וגם  אלומתי קמה והנה  ממ"ש  לזה להעיר 

ע "ב: דרמ "ב פינחס בזח "ג 

      

      
             

        
             

             
    

              

                 
                     

      
               

               
                    

  
                   

 

        

           

     

          
      
      

        
       

          

       

         
       

     
       

      
       

          

        
          

         
         

          
       

       
        

        
            

      

        
         
          

           
          
          
            

          

       

       

        
         

       
         
          

     
         

       
         

           
         

         
           
          

        
      

        
           

          
        

       
       

         
      

       
         

          
         

          

       

            

         
         

   



צט btÎat wxt mildz - miaezk

at mildzgÎ`

à:ètLé íéäìà áø÷a ìà-úãòa ávð íéäìà óñàì øBîæîáíéòLø éðôe ìåò-eètLz éúî-ãò ¦§À§Å̈¨¬¡Ÿ¦À¦¨¬©«£©¥®§¤−¤¡Ÿ¦´¦§«Ÿ©¨©¬¦§§¨®¤§¥¬§¹¨¦À
:äìñ-eàNzâ:e÷écöä Løå éðò íBúéå ìã-eèôLã:eìévä íéòLø ãiî ïBéáàå ìã-eèltä| eòãé àì ¦§¤«¨¦§¨¬§¨®¨¦−¨¨´©§¦«©§©¬§¤§®¦©−§¨¦´©¦«³Ÿ¨«§¸

:õøà éãñBî-ìk eèBné eëläúé äëLça eðéáé àìåå:íëlk ïBéìò éðáe ízà íéäìà ézøîà-éðàæïëà §¬Ÿ¨¦À©«£¥¨¬¦§©¨®¦¹À¨¬§¥¨«¤£¦−¨©§¦¡Ÿ¦´©¤®§¥−¤§´ª§¤«−¨¥
:eìtz íéøOä ãçàëe ïeúeîz íãàkç:íéBbä-ìëa ìçðú äzà-ék õøàä äèôL íéäìà äîe÷ §¨¨´§®§©©−©¨¦´¦«Ÿ¨´−¡Ÿ¦¨§¨´¨¨®¤¦©¨¬¦¹§©À§¨©¦«

bt mildzfÎ`.

à:óñàì øBîæî øéLá:ìà è÷Lz-ìàå Løçz-ìà Cì-éîc-ìà íéäìàâéáéBà äpä-ékïeéîäé E ¦−¦§´§¨¨«¡Ÿ¦¬©¢¦¨®©¤«¡©−§©¦§´Ÿ¥«¦¦¥´−«§¤¤«¡¨®
éàðNîeø eàNð E:Làãéðeôö-ìò eöòéúéå ãBñ eîéøòé Enò-ìò:Eäøëfé-àìå éBbî íãéçëðå eëì eøîà ¹§©§¤À¨´§«Ÿ©−©§©«£¦´®§¹¦§¨«£À©§¤«¨«§À−§§©§¦¥´¦®§Ÿ¦¨¥−

:ãBò ìàøNé-íLåéìò åcçé áì eöòBð ék:eúøëé úéøa Eæ:íéøâäå áàBî íéìàòîLéå íBãà éìäà ¥¦§¨¥´«¦³«£´¥´©§¨®¹̈¤À§¦´¦§«Ÿ¨«¢¥´−¡§¦§§¥¦À¨¬§©§¦«

i"yx
(‡).Ï‡ ˙„Ú· ·ˆ ÌÈ‰Ï‡ ישפוטו אמת אם לראות

עול: תשפטו מתי עד הדיינים אם ‰ˆ„Â˜È.(‚)ואתם
לשאת  בשביל לטובה דינו תהפכו אל בדינו הוא זכאי

רשעים: ÂÚ„È.(‰)פני ‡Ï את המעוותים הדיינין
ÂÈ·È.הדין: ‡ÏÂ יתהלכו הזה העון בשביל אשר את

וגו')בחשכה יעור השוחד כי דרך מוסדי (על כך על וימוטו
‡˙Ì.(Â)ארץ: ÌÈ‰Ï‡ את לכם כשנתתי מלאכים

עוד  שולט המות מלאך שאין ע"מ לכם נתתיה התורה
˙ÔÂ˙ÂÓ.(Ê)בכם: Ì„‡Î ÔÎ‡ הראשון כאדם אכן

כמוהו: מעשיכם שחבלתם אחרי Á‡ÎÂ„תמותון

.ÌÈ¯˘‰ אגדה ומדרש תפולו, כן שמתו הראשונים
שנאמר מעלה של השרים כ"ד)כאחד על (ישעי' ה' יפקוד

במרום: המרום ‡ÌÈ‰Ï.(Á)צבא ‰ÓÂ˜ התחיל אסף
המקולקלין  הדיינין אותם ויכרית שיקום להתפלל

‡˙‰.מישראל: ÈÎ בידך והכל הגוים, הנוחל הוא
ÍÏ.(·)לשפוט: ÈÓ„ Ï‡ לעוותתינו שתיקה תתן אל

לנו: מריעים Â˙Â¯ÎÈ.(Â)שאויבינו ˙È¯· ÍÈÏÚ ברית
קרוי  אתה שאין שמך את להשכיח עליך אלא אינה זו
שם  יזכר שלא ומאחר ישראל אלהי לנו אלא אלהים

מצאתי: כך נזכר אינו הגדול שמך אף ישראל
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(‡).Ï‡ ˙„Ú·עושים אם לראות השופטים  הדיינים  בתוך 

אמת : עמהם·˜¯·.משפט  ישפוט  וכאלו הדיינים בקרב  יושב
לחזוק : הדבר  È˙Ó.(·)וכפל „Úמתי עד  א"כ וכן הואיל 

בדבר להחניפם  הרשעים פני  תשאו ולעולם  עול  תשפטו
ויתום˘ÂËÙ.(‚)המשפט: דל שפטו כ "א  עשו כן  לא 

במשפט: עליהם תרחמו ולא  הראוי בעת‰ˆ„Â˜È.במשפט 
שכנגדו: עם  שהדין אודיעו ואח "ז לביישו שלא  דינו בעל  העשיר את במשפט אזכה תאמרו ולא בריבו צדיק הוא אם המשפט

(„).ÂËÏÙ:לעשקם הבא  ÂÚ„È.(‰)מיד  ‡Ïואינו בחשיכה כההולך הם והרי העון חומר ולהבין לדעת  לב נותנים הדיינים אין
יכשל: במה עומד ÂËÂÓÈ.יודע העולם  דברים  שלשה  על  כי ליפול  קרובה  והיא הארץ  מוסדי ימוטו הדין קלקול בעבור הלא

ארז"ל: כן  מהם  אחד  ‡È˙¯Ó.(Â)והדין È‡תהיו שבעבורם  אז אמרתי  הדינים  על  אתכם צויתי כאשר הנה ה ' בשם  אמר
המי בכם  תשלוט ולא ÔÂÈÏÚ.תה:כמלאכים È·Â:במ"ש הדבר כמו‡ÔÎ.(Ê)כפל תמותו  בה נזהרים  אתם ואין הואיל  באמת

במצותי: נזהר שלא על הראשון אדם  ‰‡¯ı.(Á)שמת  ‰ËÙ˘:ואביון עני דין  אתה  Â‚Â'.שפוט ÏÁ˙ ‰˙‡ ÈÎ בכל אף הלא 
משפטם: את שפוט לזה לנחלה לך  והנחלתם הרוח  דכאי העניים  תאהב הארץ  ÍÏ.(·)גויי ÈÓ„ Ï‡:דומים לך  יהיה ‡Ïלא

.˘¯Á˙:מלהפרע תנוח  ואל תשתוק ישראל :ÔÂÈÓ‰È.(‚)אל  את  ¯‡˘.לכלות  Â‡˘:מעלה מעלה ועולים  ראש מרימים
(„).„ÂÒ ÂÓÈ¯ÚÈ: בך לבטוח  בצלך ונסתרים הצפונים ישראל על  רע לחשוב עצתם  יגלה לבל בסוד עצה ‡Â¯Ó.(‰)מערימין
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המיה :ÔÂÈÓ‰È.(‚)מנוחה : ערמה:ÂÓÈ¯ÚÈ.(„)מל ' מל '

(‰).Ì„ÈÁÎÂהארץ מן  ותכחד  כמו כריתה  ט)ענין :(שמות

xe` ldi
אלקים מצויא שהקב "ה מנין ע"א ד "ו דברכות פ "ק נצב.

ה' דרשו  ע"פ מזה  עמ"ש נצב. אלקים שנאמר בבהכ"נ
נצב הוי' והנה פי' ע "א דק "נ ויצא בזהר ולפמ"ש  בהמצאו.
ממכ"ע במל ' להתקשר סוכ"ע הוי' שם  המשכת הוא  עליו

ויש היחוד. הוא נצב  פמ "ה  ח "ג  ובעה"ק  אד'. שם שהוא 
ע"ז עמ "ש  נצבה  וגם  אלומתי קמה והנה  ממ"ש  לזה להעיר 
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה א. עמוד נב é÷úîàîòèדף éàî ,àðéáø dì ó צדדי הם מה - ©§¦¨¨¦¨©©£¨

להכריע, חכמים ידעו לא שביניהם áéúëcהספק íeMî àîéìéà(ב ו א' (מלכים ¦¥¨¦¦§¦
Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì äîìL Cìnä äða øLà úéaäå'§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§

ìLe,'BúîB÷ änà íéL,אמה ששים היה הבית של הכולל שאורכו מהפסוק מוכח §Ÿ¦©¨¨
áéúëe(יז ו éðôì',(שם ìëéää àeä úéaä äéä änàa íéòaøàå' שארבעים §¦§©§¨¦¨©¨¨¨©¨¦©¥¨¦§¨

ההיכל, היה אורך אמה הששים מתוך כ)áéúëeאמה ו íéøNò(שם øéácä éðôìå' §¦§¦§¥©§¦¤§¦
'BúîB÷ änà íéøNòå áçø änà íéøNòå Cøà änà שהוא הדביר מן לפנים - ©¨Ÿ¤§¤§¦©¨Ÿ©§¤§¦©¨¨

אמה  חכמים בלשון הנקראת [והיא הקדשים לקודש ההיכל בין שהבדילה המחיצה

אמה, עשרים בגובה רוחב אמה עשרים על אורך אמה עשרים של חלל היה טרקסין]

הקדשים. קודש היו אמה, הששים מן הנותרים אלו אמה ïðéòãéועשרים àìå מקום על §Ÿ¨§¦©
ïéñ÷øèה  änà,היה íéøNòהיכן éðäî éà שלפני אמה בעשרים נכלל הוא אם - ©¨§©§¦¦¥¨¥¤§¦

תש  הקדשים קודש חלל היה כן ואם הקדשים, קודש שהם בלבד,הדביר אמה עשרה ע

íéòaøà éðäî éàå שחלל ונמצא ההיכל, של האמה בארבעים נכלל הוא שמא או - §¦¥¨¥©§¨¦
שכן  זה, לספק מקום שאין רבינא אומר אמות. ותשע שלשים רק היה ¨§¦§àîìéãåההיכל

טרקסין, האמה ïéøNòמקום éðäî àì,הקדשים קודש של אמה העשרים בכלל אינו - Ÿ¥¨¥¤§¦
ïéòaøà éðäî àìå,הוא ההיכל של אמה הארבעים בכלל ולא -áéLç à÷ àììçå §Ÿ¥¨¥©§¨¦©£¨¨¨¨¦

בית  של החלל מדות רק הוא אמה, לששים הבית אורך את מחשב שהפסוק ומה -

ה  מדות אבל אמה, ששים שהיו המקדשíéìúBkהמקדש áéLçשבבית à÷ àì- ¨¦Ÿ¨¨¦
ששים  הבית אורך שהיה בפסוק שכתוב אף ולכן אמה, הששים בחשבון נחשבים הם אין

שהרי  הקדשים, בקודש או בהיכל הוא אם להסתפק ואין זה, בכלל הכותל אין אמה,

הקדשים. מקודש ולא ההיכל מן לא חלק הוא אין

לדבריו: ראיה מביא הששים òãzרבינא של בחשבון נחשבת הטרקסין של האמה שאין ¥©
מוצאים אנו שכן íéìúBkאמה, áéLç à÷c àëéä ìëc,המקדש בית כותלי מדות את מחשב כשהתנא מקום שבכל -áéLç §¨¥¨§¨¨¦¨¦¨¦

déãéãì déì.זה כותל של האמה את אף מחשב הוא הרי -ïðúcמ"וֿז)במשנה פ"ד הבית ìëéää,(מדות של הכולל הבנין - ¥§¦¥¦§©©¥¨
אורךäàîהיה äàîאמה ìò רוחב בגובה íeøaאמה -äàî מדות הגיעו כיצד המשנה ומפרשת שעליו]. העליות [כולל אמה ¥¨©¥¨§¥¨

עובי אמה, למאה היה íìeàה ìúBkהאורך מזרח בתוךåאמות,Lîçמצד למערב שממזרח äøNòהיהíìeàäהחלל úçà ¤¨¨¥§¨¨©©¤§¥
עובי ìëéääאמות. ìúBk היה להיכל האולם בין היהBkøàåאמות,LLשהפריד ההיכל ïéñ÷øèשל änàå ,änà íéòaøà ¤©¥¨¥§¨§©§¨¦©¨§©¨§©§¦

הקדשים, לקודש ההיכל בין -änà íéøNòåשל íéLãwä,לארכו éLã÷ úéaעוביìúBk של שמאחורי ìëéääהמערבי §¤§¦©¨¥¨§¥©¢¨¦¤©¥¨
היה  הקדשים קודש היתה àzäåאמות,LLבית הקדשים קדשי בית מאחורי שהיתה לשכה -LL,למערב ממזרח אמות ¥§©¨¥

àzä ìúBëåעוביו היה האמה Lîçהחיצוני את מחשיב שהתנא לנו הרי אמה. מאה הוא הבית של הכולל שאורכו נמצא אמות. §¤©¨¨¥
קדש  של אמה העשרים בחשבון ולא ההיכל של אמה הארבעים בחשבון כוללו ואינו בנפרד, הקדשים לקדש ההיכל שבין טרקסין

חכמים. של הספק צדדי הם מה כן ואם הקדשים, קדש בכלל ולא ההיכל בכלל לא שאינו כרחך ועל הקדשים,

הגמרא: בענין àlàמבארת היה החכמים של אמה,÷déúMeãספיקם אותה של הקדושה -íéðôìk éà קודש כקדושת אם - ¤¨§¨¥¦§¦§¦
õeçìkהקדשים, éà נחשב אלא הקדשים, וקודש ההיכל של המדות בכלל הכותל מקום היה לא ובאמת ההיכל. כקדושת או - ¦§©

דין  מה חכמים נסתפקו הקדשים, קודש או ההיכל או אלו, משתי כאחת בודאי היא זו אמה שקדושת כיון מקום ומכל עצמו, בפני

עליה. ההיכל קדושת או עליה, הקדשים קודש קדושת אם זו, אמה

eðééäåכמו הוא זה וספק -,ìöBä Léà óñBé éòa ,ïðçBé éaø øîàcהמקדש בית את המתאר בפסוק ו נאמר א' (מלכים §©§§¨©©¦¨¨¨¥¥¦¥
טרקסין]'øéáãeיט) אמה שמכונה המחיצה ïzúì[-הוא ïéëä äîéðtî úéaä CBúa[לתת-],''ä úéøa ïBøà úà íL §¦§©©¦¦§¦¨¥¦§¦¥¨¤£§¦

eäì àéòaéààø÷ øîà÷ éëéä לפרש, אפשר הכתוב, פירוש מהו -úéaä CBúa øéáãe' כדי מחיצה ההיכל בתוך שעשה ¦©§¨§¥¦¨¨©§¨§¦§©©¦
ו  הקדשים, לקודש ההיכל בין למחיצהäîéðtîלהפריד -'íL ïzúì ïéëä עצמו לדביר כן ואם ה', ברית ארון את שם לתת - ¦§¦¨¥¦§¦¥¨

הקדשים. קודש קדושת יש ממנו לפנים ורק הקדשים, קודש קדושת ÷øîàאין éëä àîìéc Bà,כך הפסוק כוונת נפרש - ¦§¨¨¦¨¨©
øéáãe'עשה'äîéðtî úéaä CBúa למה המשך הוא 'פנימה' זה ולפי הקדשים. קודש דהיינו הפנים, בכלל הוא אף שהדביר §¦§©©¦¦§¦¨

ה'. ברית ארון את שם לתת  שלמה הכין זה  חלק שאת הפנימי בחלק הוא הרי הדביר וגם  פנימה, הוא שהדביר לכן, קודם שנאמר

הוצל. איש יוסף בו נסתפק לאמה, יש דין איזה שני בבית שנסתפקו נתן רבי שאמר שמה נמצא
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה א. עמוד נב é÷úîàîòèדף éàî ,àðéáø dì ó צדדי הם מה - ©§¦¨¨¦¨©©£¨

להכריע, חכמים ידעו לא שביניהם áéúëcהספק íeMî àîéìéà(ב ו א' (מלכים ¦¥¨¦¦§¦
Baçø íéøNòå Bkøà änà íéML 'äì äîìL Cìnä äða øLà úéaäå'§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ©¦¦©¨¨§§¤§¦¨§

ìLe,'BúîB÷ änà íéL,אמה ששים היה הבית של הכולל שאורכו מהפסוק מוכח §Ÿ¦©¨¨
áéúëe(יז ו éðôì',(שם ìëéää àeä úéaä äéä änàa íéòaøàå' שארבעים §¦§©§¨¦¨©¨¨¨©¨¦©¥¨¦§¨

ההיכל, היה אורך אמה הששים מתוך כ)áéúëeאמה ו íéøNò(שם øéácä éðôìå' §¦§¦§¥©§¦¤§¦
'BúîB÷ änà íéøNòå áçø änà íéøNòå Cøà änà שהוא הדביר מן לפנים - ©¨Ÿ¤§¤§¦©¨Ÿ©§¤§¦©¨¨

אמה  חכמים בלשון הנקראת [והיא הקדשים לקודש ההיכל בין שהבדילה המחיצה

אמה, עשרים בגובה רוחב אמה עשרים על אורך אמה עשרים של חלל היה טרקסין]

הקדשים. קודש היו אמה, הששים מן הנותרים אלו אמה ïðéòãéועשרים àìå מקום על §Ÿ¨§¦©
ïéñ÷øèה  änà,היה íéøNòהיכן éðäî éà שלפני אמה בעשרים נכלל הוא אם - ©¨§©§¦¦¥¨¥¤§¦

תש  הקדשים קודש חלל היה כן ואם הקדשים, קודש שהם בלבד,הדביר אמה עשרה ע

íéòaøà éðäî éàå שחלל ונמצא ההיכל, של האמה בארבעים נכלל הוא שמא או - §¦¥¨¥©§¨¦
שכן  זה, לספק מקום שאין רבינא אומר אמות. ותשע שלשים רק היה ¨§¦§àîìéãåההיכל

טרקסין, האמה ïéøNòמקום éðäî àì,הקדשים קודש של אמה העשרים בכלל אינו - Ÿ¥¨¥¤§¦
ïéòaøà éðäî àìå,הוא ההיכל של אמה הארבעים בכלל ולא -áéLç à÷ àììçå §Ÿ¥¨¥©§¨¦©£¨¨¨¨¦

בית  של החלל מדות רק הוא אמה, לששים הבית אורך את מחשב שהפסוק ומה -

ה  מדות אבל אמה, ששים שהיו המקדשíéìúBkהמקדש áéLçשבבית à÷ àì- ¨¦Ÿ¨¨¦
ששים  הבית אורך שהיה בפסוק שכתוב אף ולכן אמה, הששים בחשבון נחשבים הם אין

שהרי  הקדשים, בקודש או בהיכל הוא אם להסתפק ואין זה, בכלל הכותל אין אמה,

הקדשים. מקודש ולא ההיכל מן לא חלק הוא אין

לדבריו: ראיה מביא הששים òãzרבינא של בחשבון נחשבת הטרקסין של האמה שאין ¥©
מוצאים אנו שכן íéìúBkאמה, áéLç à÷c àëéä ìëc,המקדש בית כותלי מדות את מחשב כשהתנא מקום שבכל -áéLç §¨¥¨§¨¨¦¨¦¨¦

déãéãì déì.זה כותל של האמה את אף מחשב הוא הרי -ïðúcמ"וֿז)במשנה פ"ד הבית ìëéää,(מדות של הכולל הבנין - ¥§¦¥¦§©©¥¨
אורךäàîהיה äàîאמה ìò רוחב בגובה íeøaאמה -äàî מדות הגיעו כיצד המשנה ומפרשת שעליו]. העליות [כולל אמה ¥¨©¥¨§¥¨

עובי אמה, למאה היה íìeàה ìúBkהאורך מזרח בתוךåאמות,Lîçמצד למערב שממזרח äøNòהיהíìeàäהחלל úçà ¤¨¨¥§¨¨©©¤§¥
עובי ìëéääאמות. ìúBk היה להיכל האולם בין היהBkøàåאמות,LLשהפריד ההיכל ïéñ÷øèשל änàå ,änà íéòaøà ¤©¥¨¥§¨§©§¨¦©¨§©¨§©§¦

הקדשים, לקודש ההיכל בין -änà íéøNòåשל íéLãwä,לארכו éLã÷ úéaעוביìúBk של שמאחורי ìëéääהמערבי §¤§¦©¨¥¨§¥©¢¨¦¤©¥¨
היה  הקדשים קודש היתה àzäåאמות,LLבית הקדשים קדשי בית מאחורי שהיתה לשכה -LL,למערב ממזרח אמות ¥§©¨¥

àzä ìúBëåעוביו היה האמה Lîçהחיצוני את מחשיב שהתנא לנו הרי אמה. מאה הוא הבית של הכולל שאורכו נמצא אמות. §¤©¨¨¥
קדש  של אמה העשרים בחשבון ולא ההיכל של אמה הארבעים בחשבון כוללו ואינו בנפרד, הקדשים לקדש ההיכל שבין טרקסין

חכמים. של הספק צדדי הם מה כן ואם הקדשים, קדש בכלל ולא ההיכל בכלל לא שאינו כרחך ועל הקדשים,

הגמרא: בענין àlàמבארת היה החכמים של אמה,÷déúMeãספיקם אותה של הקדושה -íéðôìk éà קודש כקדושת אם - ¤¨§¨¥¦§¦§¦
õeçìkהקדשים, éà נחשב אלא הקדשים, וקודש ההיכל של המדות בכלל הכותל מקום היה לא ובאמת ההיכל. כקדושת או - ¦§©

דין  מה חכמים נסתפקו הקדשים, קודש או ההיכל או אלו, משתי כאחת בודאי היא זו אמה שקדושת כיון מקום ומכל עצמו, בפני

עליה. ההיכל קדושת או עליה, הקדשים קודש קדושת אם זו, אמה

eðééäåכמו הוא זה וספק -,ìöBä Léà óñBé éòa ,ïðçBé éaø øîàcהמקדש בית את המתאר בפסוק ו נאמר א' (מלכים §©§§¨©©¦¨¨¨¥¥¦¥
טרקסין]'øéáãeיט) אמה שמכונה המחיצה ïzúì[-הוא ïéëä äîéðtî úéaä CBúa[לתת-],''ä úéøa ïBøà úà íL §¦§©©¦¦§¦¨¥¦§¦¥¨¤£§¦

eäì àéòaéààø÷ øîà÷ éëéä לפרש, אפשר הכתוב, פירוש מהו -úéaä CBúa øéáãe' כדי מחיצה ההיכל בתוך שעשה ¦©§¨§¥¦¨¨©§¨§¦§©©¦
ו  הקדשים, לקודש ההיכל בין למחיצהäîéðtîלהפריד -'íL ïzúì ïéëä עצמו לדביר כן ואם ה', ברית ארון את שם לתת - ¦§¦¨¥¦§¦¥¨

הקדשים. קודש קדושת יש ממנו לפנים ורק הקדשים, קודש קדושת ÷øîàאין éëä àîìéc Bà,כך הפסוק כוונת נפרש - ¦§¨¨¦¨¨©
øéáãe'עשה'äîéðtî úéaä CBúa למה המשך הוא 'פנימה' זה ולפי הקדשים. קודש דהיינו הפנים, בכלל הוא אף שהדביר §¦§©©¦¦§¦¨

ה'. ברית ארון את שם לתת  שלמה הכין זה  חלק שאת הפנימי בחלק הוא הרי הדביר וגם  פנימה, הוא שהדביר לכן, קודם שנאמר

הוצל. איש יוסף בו נסתפק לאמה, יש דין איזה שני בבית שנסתפקו נתן רבי שאמר שמה נמצא
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äøå÷yxit Ð daxega zxzn drax`

ikc ,drax` agx hwp ikdlc :qxhpewa

llg oia didi oinzeqe oicxei oiceg zxn`

zegtl dieyrd dvignc ,drax` dvignd

jezn rnyn .dvign dny `l Ð dllg drax`n

it xne` did inp drax` ea oi` ikc eyexit

x`y ied m` ,zg` gexn mzeqe cxei dxwz

dxew yxit envr `ede .dvign zetwen zegexd

,zexivg izy oiay xeaa mina zxzn drax`

eixacle .dlrnl xead rvn`a dagx lr ozpe

oeik ?drax` dxew my jixv dnl ,mzd

m` ik jixv oi`e ,dvign zetwen zexivgdy

dxwz it xn`c ,axk ol `niiw :cere .wiqtdl

iia` iabl `axk inp ol `niiwe .mzeqe cxei

epiid Ð dvign meyn `le ,xkid meyn dxewc

xn` `l gth m` ik dagx dpi`y dxewac meyn

.drax` dagx `diy cr mzeqe cxei dxwz it

gken inp ikdeiab (`,h) zayc `nw wxt

iab drax` dagx opira dxwz itlc dtewqi`

cg`a oi`e ,ze`xew izya dxiwy oebk xn`wc

meyn dxew xn` `wc ,inp iia`le .'ek drax`

`l` ied `lc wgvi epiaxl d`xp Ð dvign

`l` .xkid meyn xn`c o`nl enk ,opaxcn

minkg oixizn eid `l xkid meync iia` xaqc

dxwz itc dvignk de`yry `l` ,ieand z`

igl enk eyexit "dvign meyn dxew" ied `le

wxta opixn`ck ,`ziixe`c iedc ,dvign meyn

.aiig ekezl wxefd Ð igla exiykd :(a,ai) `nw

dizlin` (my df mb) `nw wxta xn`wc `de

:seziyl ie`x epi`y iean xn`c ,dcedi axc

exiykd ,aiig ekezl wxefd Ð igla exiykd

meyn igl :`nl` .xeht ekezl wxefd Ð dxewa

dxewc xnel `a epi` .xkid meyn dxewe ,dvign

elit`c ,dvign meyn `le xkid meyn jgxk lr

meyn ,xeht ekezl wxefd Ð dvign meyn ied

igl :xnelk ,`l` .opaxcn `l` dvign ied `lc

epivn Ð dxew la` ,dvign meyn i`ce Ð

`a` xa awri ax ,edine .xkid meyn xninl

iax xn` ok lr xzin `ax lr my dywny

Ð `ziixe`c dvign meyn dxew elit`c ,dcedi

meyn xn`c o`nl elit`c ,`zile ,did dreh

seqa rnyn oke .opaxcn `l` ied `l Ð dvign

`ziixan daxl iia` gkenc (`,dv) "zebb lk"

xizncn .`ziixe`c zevign izyc ,ok lr xzic

iia` xaqc ab lr s` o`kn dxewe o`kn dxewa

`l` ied `l i`ce `l` .dvign meyn dxewc

`w daxc eixaclc :zegcl yi ,edin .opaxcn

.xkid meyn `iedc xaqc ,aizen
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עירובין. פרק שמיני - כיצד משתתפין דף פו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



eznyקי ina cenr et sc ± iyily wxtoiaexir
íéîá úøúî.dlrnl xead rvn`a dagx lr dpezpe ,zexivg izy oiay xeaa Ðêãéàì

àñéâ.exiag wlga ,dxewl ueg ,dxewd agex lk zgz Ðàéî éáéøòwqtd dcedi axe Ð

.ira dvigníéîá íéîëç åìé÷äù àåä ì÷ àìà`ped axck `l` ,dcedi axcl `zile Ð

.'ek `ed lw `l` :opiqxb ikd .ixn`w ynn dlrnl lld ziacóà úøúî äéåìú äöçî
äùáéád`xzy jixv oi` inp mina ,jkld Ð

ipbe` jezae mind liaya dieyr dvignd

.xeadìùìùîä.frla x"iivixh Ðäìòîìî
äèîìdkeqd zevign bex`l ligzdy Ð

.dhnl `ae bxe`e ,dlrnlõøàä ïî úåäåáâ
äùìùdielz dl `ied ,da mirwea miicbc Ð

.dleqteäìòîì äèîìî.rwxwa zerbepy Ð

äøéùë íéçôè äøùò úåäåáâ íàit lr s`e Ð

on zedeab qxb `l `kde .jkql zeribn opi`y

.migth dxyr zedeab m` `l` ,ux`díùë
äìòîì äèîìîùab lr s`e ,dil zxykn Ð

.jkql `ihn `lcäèîì äìòîìî êëdl ic Ð

.ux`l zrbn dpi`y it lr s`e ,dxyr bix`a

äìé÷ñ øåñéàã úáù ìáàab lr s` Ð

dliwq `kil opaxc zeieyxacopax oewzc lk Ð

.oewz `ziixe`c oirkøîàú íàåiaxe li`ed Ð

dil zil zay iabl iqei.dielz dvignäùòî
éøåôéöá äùòðù,dielz dvign ici lr Ð

.onwl xn`ckäùòð éî éô ìòiqei iax `lde Ð

,olek oiyer eid eit lre ,ded ixetiv ly y`x

:ixetivl iqei iax xg` :(a,al) oixcdpqa xn`ck

.opiqxb ikdìò àìà äùòð éñåé éáø éô ìò àì
äùòð éñåé éáø øá ìàòîùé éáø éôxaky Ð

dcedi iax it lr `l opiqxb `le .iqei iax xhtp

iaxlc :cere .ded ixetiva e`l dcedi iaxc Ð

.onwlck ,eed opaxc zeieyx `dc ,ixy dcedi

äøåú øôñ åàéáä àìåxvgae .zqpkd zial Ð

dpi`y xvg jxc eze` oi`ian eide ,ded zxg`

zeidl oicenr iab lr oipicq eqxte .zaxern

zian ,xvgd zevign lv` zwqtn dvign

oirke ,zqpkd zia cre ea gpen dxez xtq didy

.xvgd zevignl mipicq oia jelid ick ohw iean

my mixqe` xvgd ipa eid `ledid `ly Ð

jpde ,ecal gzt eze` `l` el gezt gzt

.i`ed dielz dvign mipicqíéãåî ìëäiax Ð

eza ewlgpy ezwelgne xfrl`i`xr ld` ztq

,ea oiwwet xn`c o`nl `ki`c ,oelg wwt iab

`ed i`xr ld` lr siqenc ab lr s`emicen Ð

,zaya dlgzkl ld`d lk z` oiyer oi`y

.(a,dkw) "milkd lk" wxtaãçà øáã åøîàÐ

.mina daxd eliwdàøèæåæâdlrnl `idy Ð

.mid onäòáøà äá ùéùody ,zeraexn Ð

drax`e mixyr lr migth drax`e mixyr

.migth
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äøå÷:xn`c ,iqei iaxa l`rnyi iaxk dl xaqc :qxhpewayxit Ðdaxega zxzndrax`

l`rnyi iaxc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .dizeek `zkld zile ,zxzn dielz dvign

:cere .`l Ð miaxd zeyxl dvextd daxegc dielz dvigna la` ,ieana `l` xizd `l

it mrhn `l` llk dvign `kil `dc ,zxzn dielz dvign mrhn `l drax` dxewc

axe .ibiltc i`pz `pgky` `l dxwz ite ,dxwz

(a,v) dil zi`c ,inpÐ mzeqe cxei dxwz it

zxzn dielz dvign oi`c jenqa `kd xn`w

.mina `l`

àä:qxhpewa yxit Ð `qib jci`l ilc lif`w

rwyl jixvny ,jixt `wec dcedi axlc

la` .exiag zeyxn dlci `ly mina mipw iy`x

lhlhi `ly ,zvw xkid yiy wx ira `l `ped ax

`pzk ongp axc xninl ivn (`le) .`icdl my

`pzc epbe` jezn `dc Ð epbe` jezn ixyc `nw

ikc ,l`ilnb oa oerny oaxc olrnln epiid `nw

oa oerny oaxl rewiy dcedi ax irac ikid

:jixtc `d oke .`nw `pzl oicd `ed Ð l`ilnb

.jixt dcedi axlÐ `in iaixr `din dxewd zgz

`le ,miptle dcegn zxzn dxewc iiepyl ivn `le

mda zhley odipy zeyxc oeikc Ð dxewd zgz

xqzil inp dxewl jenqa ok m` .dxewd zgz

rnync :cere .dxewd zgzy `in iaixry meyn

.dxewd zgz s` ,ixnbl zxznc dil

àìàyxit Ð mina minkg eliwdy `ed lw

axk `l` ,dcedi axcl `zile :qxhpewa

df lre .ixn`w ynn dlrnl lld ziac `ped

s` ,mind lr ze`qk iza odl yiy mlerd oikneq

`de .mind cr zeribn zevignd oi`y it lr

`idy `xhfefbc oizipzn` (`,gt) oiwxita xn`c

'ek dxyr deab dvign dl eyre mind on dlrnl

.xeq` Ð jetyl la` ,ze`lnl `l` epy `l

,ixy inp jetyl elit`c ,ixn`c `ki`k `zkldc

d`xp ,edine .lwind xg` jld mixteq lyac

zia zeripvl dieyrd dvignd zlren dpi`c

iaxk dkld oi`c ,min zvign myl `le `qkd

lzekd on dlecb dvign `dz `l xn`c dcedi

qxhpewa yxity `ed dniz xace .odipiay

iaxe ax `dc ,dcedi axk `lc oizrnyc `pwqn

.d`gxw awric `ziixae dizeek iniiw `iig

Ð mina minkg eliwdy `ed lw :yxtl epivne

dielzd dvign la` ,rewiy `la zxzn dxewc

epiaxe .rewiy irac dcedi axk xninl epivn

opiqxb `le ,dcedi axk ol `niiwc :yxit l`ppg

:yxtne ,"`l`" qxb `l inp mz epiaxe ."`l`"

`lc `ped axc `ail` elit` ongp axl jixtc

zxzn drax` dxew :eyexit ikde .rewiy jixvn

lv` xaer mi e` ,mind zn` :yexit Ð mina

,dxewd on dhnl oelg yie zilnxkk iedc ,elzek

.lzekd on oi`veid oififd iab lr zgpen dxewde

aexri` xa e`lc ,dxenb zilnxk la` .cigid zeyx `l` zilnxk dizilc ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,zevigna ibq Ð zexivg izy oiay xea `nlya .`qib jci`l lif`w `d :jixtei

,"`l`" qxb `le .mina minkg eliwdy `ed lw :ipyne !dlec `ed zilnxkne jpd icda `in iaixr `din dxew zgz :jixte .'ek ixinb :ipyne !`qib jci`l iz` `nlic yginl ol zi` Ð `ed

onwl xn`ck ,dxwz zvign ici lr mina eliwdc meyn ,opiyiig `l inp `in iaexrl Ð zilnxka jli `l ilcdy oeik :eyexit ikde .i`w i`wck Ð drax`n xzei jldn ilc oi`c `iepiyc

.dxwz iab inp ikd Ð `in iaexri`l opiyiig `lc ,dxyr dvign dl eyry mind zn`a (`,ft)

ãòixyknc i`pz edlekc `nil ?dxn` iqei iax zhiya dcedi iax :xn`w i`n` ,cere !minkg eliwd minac meyn `nile :xn`z m`e Ð zexivg iaexira `l` dcedi iax xn`w `l o`k

ziyrp `ly dvigna s` xizny jk lk lwin did `l Ð min meyn dcedi iax la` ,eliwd minac meyn xninl `ki` i`pz x`y`c :xnel yie !exn` iqei iax zhiya Ð dielz dvigna

.opaxc zexivg iaexirac meyn :xn`w ikdle .min myl

àøèæåæâoi`lnn oi` ipzwc .oizipznc `xhfefb oke .cigid zeyx `ied Ð dnvr `xhfefb la` .`lnn epi` Ð drax` lr drax` da oi` ikc :rnyn Ð 'ek drax` lr drax` da yiy

`l lwqxh `de ?cigid zeyx `ied i`n` ,zevign dl oi`c oeik :dnize .dleka lhlhne ,cigid zeyx `ied Ð dteb `xhfefb la` .dxyr dvign dl dyr ok m` `l` dpnid

lwqxha la` .zig` ceb opixn`e ,driwa `ied `l mibc zriwac :xnel yie !(a,bl) "oiaxrn lka" wxta opixn`ck ,`zvign `xcdc meyn `l` ,dcedi xa iqei iaxl elit` cigid zeyx ied

lr zen` rax` da oi` ik :xn`z m`e .zexkip opi`y zevign iab "zebb lk" yixa dfa jix`d wgvi epiaxe .cigid xegk `iede ,cigid zeyxl gezt `nzq :inp i` .miicb zriwa `ki` Ð

`lc ,eply oibb oirk oeqkl`a `lifx` ik `ciarc ixii` `kdc :xnel yie !zegexd rax` lka dxwz it xn`c (a,cv) "zebb lk" seqa yxity qxhpewd yexitl ze`lnl ixzyil ,zen` rax`

:inp i` .dxwz it oi`c ,dizeaiaq lk zenibt d`ilne dey dpi` `xhfefbdy oebk :inp i` .(a,dk) "oiqt oiyer"a opixn`ck ,cxei dxwz it opixn`yexitn rnync ,`xhfefbd iaera gth oi`yk

.gth dxwzd iaera yi ok m` `l` mzeqe cxei dxwz it xn` `lc Ð oinivt dl yiy dxcqk`c `zrnya (a,gi) dkeqc `nw wxt seqc qxhpewd
xn`

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

Cãéàì éìc ìéæà à÷ àä ,íéna úøzî äòaøà äøB÷¨©§¨¨©¤¤©©¦¨¨¨¥§¦§¦¨
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עירובין. פרק שמיני - כיצד משתתפין דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קיי ezny ina cenr et sc ± iyily wxtoiaexir
íéîá úøúî.dlrnl xead rvn`a dagx lr dpezpe ,zexivg izy oiay xeaa Ðêãéàì

àñéâ.exiag wlga ,dxewl ueg ,dxewd agex lk zgz Ðàéî éáéøòwqtd dcedi axe Ð

.ira dvigníéîá íéîëç åìé÷äù àåä ì÷ àìà`ped axck `l` ,dcedi axcl `zile Ð

.'ek `ed lw `l` :opiqxb ikd .ixn`w ynn dlrnl lld ziacóà úøúî äéåìú äöçî
äùáéád`xzy jixv oi` inp mina ,jkld Ð

ipbe` jezae mind liaya dieyr dvignd

.xeadìùìùîä.frla x"iivixh Ðäìòîìî
äèîìdkeqd zevign bex`l ligzdy Ð

.dhnl `ae bxe`e ,dlrnlõøàä ïî úåäåáâ
äùìùdielz dl `ied ,da mirwea miicbc Ð

.dleqteäìòîì äèîìî.rwxwa zerbepy Ð

äøéùë íéçôè äøùò úåäåáâ íàit lr s`e Ð

on zedeab qxb `l `kde .jkql zeribn opi`y

.migth dxyr zedeab m` `l` ,ux`díùë
äìòîì äèîìîùab lr s`e ,dil zxykn Ð

.jkql `ihn `lcäèîì äìòîìî êëdl ic Ð

.ux`l zrbn dpi`y it lr s`e ,dxyr bix`a

äìé÷ñ øåñéàã úáù ìáàab lr s` Ð

dliwq `kil opaxc zeieyxacopax oewzc lk Ð

.oewz `ziixe`c oirkøîàú íàåiaxe li`ed Ð

dil zil zay iabl iqei.dielz dvignäùòî
éøåôéöá äùòðù,dielz dvign ici lr Ð

.onwl xn`ckäùòð éî éô ìòiqei iax `lde Ð

,olek oiyer eid eit lre ,ded ixetiv ly y`x

:ixetivl iqei iax xg` :(a,al) oixcdpqa xn`ck

.opiqxb ikdìò àìà äùòð éñåé éáø éô ìò àì
äùòð éñåé éáø øá ìàòîùé éáø éôxaky Ð

dcedi iax it lr `l opiqxb `le .iqei iax xhtp

iaxlc :cere .ded ixetiva e`l dcedi iaxc Ð

.onwlck ,eed opaxc zeieyx `dc ,ixy dcedi

äøåú øôñ åàéáä àìåxvgae .zqpkd zial Ð

dpi`y xvg jxc eze` oi`ian eide ,ded zxg`

zeidl oicenr iab lr oipicq eqxte .zaxern

zian ,xvgd zevign lv` zwqtn dvign

oirke ,zqpkd zia cre ea gpen dxez xtq didy

.xvgd zevignl mipicq oia jelid ick ohw iean

my mixqe` xvgd ipa eid `ledid `ly Ð

jpde ,ecal gzt eze` `l` el gezt gzt

.i`ed dielz dvign mipicqíéãåî ìëäiax Ð

eza ewlgpy ezwelgne xfrl`i`xr ld` ztq

,ea oiwwet xn`c o`nl `ki`c ,oelg wwt iab

`ed i`xr ld` lr siqenc ab lr s`emicen Ð

,zaya dlgzkl ld`d lk z` oiyer oi`y

.(a,dkw) "milkd lk" wxtaãçà øáã åøîàÐ

.mina daxd eliwdàøèæåæâdlrnl `idy Ð

.mid onäòáøà äá ùéùody ,zeraexn Ð

drax`e mixyr lr migth drax`e mixyr

.migth
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äøå÷:xn`c ,iqei iaxa l`rnyi iaxk dl xaqc :qxhpewayxit Ðdaxega zxzndrax`

l`rnyi iaxc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .dizeek `zkld zile ,zxzn dielz dvign

:cere .`l Ð miaxd zeyxl dvextd daxegc dielz dvigna la` ,ieana `l` xizd `l

it mrhn `l` llk dvign `kil `dc ,zxzn dielz dvign mrhn `l drax` dxewc

axe .ibiltc i`pz `pgky` `l dxwz ite ,dxwz

(a,v) dil zi`c ,inpÐ mzeqe cxei dxwz it

zxzn dielz dvign oi`c jenqa `kd xn`w

.mina `l`

àä:qxhpewa yxit Ð `qib jci`l ilc lif`w

rwyl jixvny ,jixt `wec dcedi axlc

la` .exiag zeyxn dlci `ly mina mipw iy`x

lhlhi `ly ,zvw xkid yiy wx ira `l `ped ax

`pzk ongp axc xninl ivn (`le) .`icdl my

`pzc epbe` jezn `dc Ð epbe` jezn ixyc `nw

ikc ,l`ilnb oa oerny oaxc olrnln epiid `nw

oa oerny oaxl rewiy dcedi ax irac ikid

:jixtc `d oke .`nw `pzl oicd `ed Ð l`ilnb

.jixt dcedi axlÐ `in iaixr `din dxewd zgz

`le ,miptle dcegn zxzn dxewc iiepyl ivn `le

mda zhley odipy zeyxc oeikc Ð dxewd zgz

xqzil inp dxewl jenqa ok m` .dxewd zgz

rnync :cere .dxewd zgzy `in iaixry meyn

.dxewd zgz s` ,ixnbl zxznc dil

àìàyxit Ð mina minkg eliwdy `ed lw

axk `l` ,dcedi axcl `zile :qxhpewa

df lre .ixn`w ynn dlrnl lld ziac `ped

s` ,mind lr ze`qk iza odl yiy mlerd oikneq

`de .mind cr zeribn zevignd oi`y it lr

`idy `xhfefbc oizipzn` (`,gt) oiwxita xn`c

'ek dxyr deab dvign dl eyre mind on dlrnl

.xeq` Ð jetyl la` ,ze`lnl `l` epy `l

,ixy inp jetyl elit`c ,ixn`c `ki`k `zkldc

d`xp ,edine .lwind xg` jld mixteq lyac

zia zeripvl dieyrd dvignd zlren dpi`c

iaxk dkld oi`c ,min zvign myl `le `qkd

lzekd on dlecb dvign `dz `l xn`c dcedi

qxhpewa yxity `ed dniz xace .odipiay

iaxe ax `dc ,dcedi axk `lc oizrnyc `pwqn

.d`gxw awric `ziixae dizeek iniiw `iig

Ð mina minkg eliwdy `ed lw :yxtl epivne

dielzd dvign la` ,rewiy `la zxzn dxewc

epiaxe .rewiy irac dcedi axk xninl epivn

opiqxb `le ,dcedi axk ol `niiwc :yxit l`ppg

:yxtne ,"`l`" qxb `l inp mz epiaxe ."`l`"

`lc `ped axc `ail` elit` ongp axl jixtc

zxzn drax` dxew :eyexit ikde .rewiy jixvn

lv` xaer mi e` ,mind zn` :yexit Ð mina

,dxewd on dhnl oelg yie zilnxkk iedc ,elzek

.lzekd on oi`veid oififd iab lr zgpen dxewde

aexri` xa e`lc ,dxenb zilnxk la` .cigid zeyx `l` zilnxk dizilc ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,zevigna ibq Ð zexivg izy oiay xea `nlya .`qib jci`l lif`w `d :jixtei

,"`l`" qxb `le .mina minkg eliwdy `ed lw :ipyne !dlec `ed zilnxkne jpd icda `in iaixr `din dxew zgz :jixte .'ek ixinb :ipyne !`qib jci`l iz` `nlic yginl ol zi` Ð `ed

onwl xn`ck ,dxwz zvign ici lr mina eliwdc meyn ,opiyiig `l inp `in iaexrl Ð zilnxka jli `l ilcdy oeik :eyexit ikde .i`w i`wck Ð drax`n xzei jldn ilc oi`c `iepiyc

.dxwz iab inp ikd Ð `in iaexri`l opiyiig `lc ,dxyr dvign dl eyry mind zn`a (`,ft)

ãòixyknc i`pz edlekc `nil ?dxn` iqei iax zhiya dcedi iax :xn`w i`n` ,cere !minkg eliwd minac meyn `nile :xn`z m`e Ð zexivg iaexira `l` dcedi iax xn`w `l o`k

ziyrp `ly dvigna s` xizny jk lk lwin did `l Ð min meyn dcedi iax la` ,eliwd minac meyn xninl `ki` i`pz x`y`c :xnel yie !exn` iqei iax zhiya Ð dielz dvigna

.opaxc zexivg iaexirac meyn :xn`w ikdle .min myl

àøèæåæâoi`lnn oi` ipzwc .oizipznc `xhfefb oke .cigid zeyx `ied Ð dnvr `xhfefb la` .`lnn epi` Ð drax` lr drax` da oi` ikc :rnyn Ð 'ek drax` lr drax` da yiy

`l lwqxh `de ?cigid zeyx `ied i`n` ,zevign dl oi`c oeik :dnize .dleka lhlhne ,cigid zeyx `ied Ð dteb `xhfefb la` .dxyr dvign dl dyr ok m` `l` dpnid

lwqxha la` .zig` ceb opixn`e ,driwa `ied `l mibc zriwac :xnel yie !(a,bl) "oiaxrn lka" wxta opixn`ck ,`zvign `xcdc meyn `l` ,dcedi xa iqei iaxl elit` cigid zeyx ied

lr zen` rax` da oi` ik :xn`z m`e .zexkip opi`y zevign iab "zebb lk" yixa dfa jix`d wgvi epiaxe .cigid xegk `iede ,cigid zeyxl gezt `nzq :inp i` .miicb zriwa `ki` Ð

`lc ,eply oibb oirk oeqkl`a `lifx` ik `ciarc ixii` `kdc :xnel yie !zegexd rax` lka dxwz it xn`c (a,cv) "zebb lk" seqa yxity qxhpewd yexitl ze`lnl ixzyil ,zen` rax`

:inp i` .dxwz it oi`c ,dizeaiaq lk zenibt d`ilne dey dpi` `xhfefbdy oebk :inp i` .(a,dk) "oiqt oiyer"a opixn`ck ,cxei dxwz it opixn`yexitn rnync ,`xhfefbd iaera gth oi`yk

.gth dxwzd iaera yi ok m` `l` mzeqe cxei dxwz it xn` `lc Ð oinivt dl yiy dxcqk`c `zrnya (a,gi) dkeqc `nw wxt seqc qxhpewd
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המשך ביאור למס' עירובין ליום חמישי עמ' ב



eznyקיב in` cenr ft sc ± iyily wxtoiaexir
äá ÷÷åç.mind lr dielz dvign oirk dhnl oitetk eid eli`k oze` oi`exe ,cv lkl awpd aiaq mix`ypd migth dxyr dl oiied aiaq zevign dl oi` elit`e ,dzirvn`a awp Ð

migth drax`n zegt dvign oi`e daeb dxyrn zegt dvign oi`c ibq `l ikdn xivae cigid zeyx awpd cbpky min oiiede mind cr zenzeqe zecxei eli`k zig` ceb inp xn`e

.mdipiay llgóåë.zig` ceb ez xninl ol irane dielz dvign `ied izk`e dvignk dhnl setk `diy xqpd agex Ðàéøáè ìù äîéá àìà`ixah iyp`lc onwl xn` ikdc Ð

.xizdíéðâåàzvw dl yie li`ed .miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved meyn dxfb ,`id opaxcn zilnxk `dc .xzidc `xikd zvw `ki`c ,dl aiaq zevignk `iedc deab dty Ð

`dc `id zilnxk izk`c ab lr s`e ,xzid

dxicl swed `ly miz`q zian xzei stxw

`d ik `zxet `zpwza edin ,`edibq Ð.äúéä
äëåîñ,mind zty lr dilrd lzek dzidy Ð

on mi`veid oifif ipy lr oezp xqpd eze`e

jenq dylyn zegt xqpd ztye ,lzekd

lzeklon `cg lzek i`d dl `ied Ð

dpiay dylyn zegt xie`de ,zevignd

edyne .gth eilr siqene awpl ipdn lzekle

dkx`l drax` ipt lr xqpd agexa mbt

jixve drax` lr drax`l awpd milydl

eda xninl migth dxyr cer agex da zeidl

lzekd cbpk diipy dvignl sekcg` ixd Ð

zeidl ,zen` rax` dkx`e .edyne agex xyr

`nipc ,awpd cr diy`x ipyl migth dxyr

it lr s` ,miy`xd ipy z` stek dz`yke .sek

edyne xyr cg` agx xqpdyliren oi` Ð

dfn edyne gth `l` awpd llg zevignl

oihlea migth dxyr ixdy ,dfn edyne gthe

ixdy mind cvl uegle zirvn`d dvignd on

z`vnp dze` epttkyk zirvn`d dvignd

oiy`xd zevign oi`e ,mbtd ztya zcner

,edyne gth `l` lzekd cvl dpnn oikynp

`iede ,ceal dylyn zegt mr sxhvn `ede

.drax` dvignäôå÷æ äúéäjixv ,dkx`l Ð

oiiedyn ipye dyy dagxe dxyr dkx` `diy

on drax` blten lzekd cbpk dagx dtewfe

cvl o`kl edyne gth agx zty seke ,lzekd

dylyn zegta eiykr dzty ixde ,lzekd

ceal `ede lzekl jenqdrax` zvign ixd Ð

ipyd dagx ztya edyne gth sek cere .o`kl

lzekd cvlzegte ,dvign edyne gth ixd Ð

ceal dylyn.o`kn drax` zvign ixd Ð

drax` dagx lzekd cbpky dylyd dvigne

oinilyodaebe .eizevigna drax` llg ixd Ð

.`lnne elzeka oelg gzete dxyrúéåæ ïø÷á úãîåò äúéäzevign izy `l` dkixv dpi`e ,minl zevign milzk ipyy Ðmigth dxyr dtewf `idyk dkx` daeb `diy jixv Ð

oeekn ipyd lzeke .edyne dyng dagx dvign o`k z`vnp ,ceal `ede dylyn zegt epnn blten cg`d lzek cbpk diaer zty dtewf dcinrne ,oiiedyn ipye migth ipy dagxe

drax` bltend lzek cvl mze` dhde ,dagx zcn lr oixizid edyne gth sek drax` epnn blten dagx cbpkizy ixd ,ceal `ede dylyn zegta zcner xqpd zty z`vnp Ð

.drax` ly zevignàéððç éáø éòáã àä àìàå.dl zgkyn ikid drax`e mixyr lr drax`e mixyr Ðàúéñàë àãéáòãzeidl jixve ,zecizi lr dreawe ,dl jenq lzek oi`y Ð

.x"ihxen `ziq` .dkecn oirk dyrpe ,dpnn dizevign lke dllg lk

äðùîíéîä úîà.`id zilnxk cigid zeyxa elit` Ðäöéçî äì åùòlr zxaere dielzd xvgd zvigne .ziyrp mind liayay xkip `diy ,dagex ipt lr dipbe` jeza Ð

mina zxzn dielz dvignc ab lr s`e .dl zlren dpi` dab.xead jezay dvign oebke oizipznc `xhfefb oebk ,mind liaya ziyrpy dvign zi`xpc `kid ilin ipd Ðìáà ìù
.xea` oizipzna inp biltc ,dinrhl dcedi iaxe dilr dielz xvga lzek zvign dl `ipdnc ,zexivga dpnid oi`lnne zexivgd jeza zxaer dzide ,xird my Ðäúéä àìù

øåòéùëmiaxd zeyxa zxaer m`e drax` agexa dxyr wnern zegta onvrl zeyx oiyrp min oi`y drax` agexa e` dxyr wnera e` ,zilnxk Ðopzck ,miaxd zeyx oiied Ð

d zeyxe min wwx did m`e `id zilnxkc ,xeht mia zen` rax` wxefd (a,w zay) "wxefd"aea zkldn miaxmin wwx `ed dnke .`ed miaxd zeyxc ,aiig Ðdxyrn zegt Ð

xvga inp eed ike ,onvrl zeyx mpi` dxyr oiwenr opi`y min :`nl` .migth.cigid zeyx edl eed Ð

àøîâäàéöéá äì åùò àìå äñéðëá äì åùòd`iviae dqipka eyr ik la` .zilnxk lkd ziyrpe ,dz`ivia xvgl uegy minl zxaegn `dc ,icin ipdn `l Ðzilnxk dpi` Ð

.ef xvga zlgzny ink dnecäøùò ä÷åîò äúéä àìù.diytpl `zeyx iedinl drax`n zegt aiyg `lc drax` dagx dzid `l e` Ðúåðåìçä ïéámizae ,xvgl e` ieanl Ð

.ze`lnl odl oigezt zepelge ,ezty lr o`kne o`knäùìùî úåçô.xn`w i`na lif`e yxtn Ðïðé÷ñò éàîá.drax`e dylyc `xeriy i`d Ðíéîä úîà áçåøá àîéð éàÐ

.cigid zeyxl dpnn oi`lnn oi`e ,zilnxk `ied agex dyly `nw `pz xn`wcäøîà éàðúë àîéì.(cigid zeyxa dpnn oi`lnn oi`e) zilnxk dl exw agex dylya opax `dc Ð

éìçäìå äéôâàá àìàódn`a yic Ðlr egipne ilcd z` oilylyne dyly agex edl zil ik xeht mewn mitb` jpd iedinl ipdne ,mideab mitb` dl yiya `kde ,zilnxk xeriy

.zilnxkl cigid zeyxne ,cigid zeyxl zilnxkn ie`ynd silgdl mitb` ipdn `zydc ,cigid zeyxl etilgnyne .mitb` lr egipne xfege ed`lnne dn`l etilgn myne ,mitb`

dyly agex eda zi` i`c :opax ixn`we.`kdle `kdl liha `le ,diytp itp`a `zeyx `l` xeht mewn ied `l ez Ðåôéìçé àìù ãáìáå øîà äéôåâ éîéã áø àúà éë àäåjxc Ð

eilr szkl el`le el`l xzen opixn`c oeik `dc .xeht mewn.etilgi `l xn`we ,dil aiyg xeht mewn Ðàúééøåàã úåéåùø íúä`ivedl `ziixe`c `xeqi` miaxe cigid zeyx Ð

xeht mewn inic ax aiygc ab lr s`e .xeht mewn jxc oitilgne ,opaxc zeieyx cigid zeyxl zilnxkn la` .xeht mewn jxc `ziixe`c `xeqi` `carznc gkzy` ,dfl dfn

xeht mewn ied `l dylyc opax ixn`w `kde ,drax`n zegtaiaiygc `ziixe`c zeieyx iabc xninl `ki`c ,dxn` i`pzk inic axc `ziixza `zrny `dc xninl `kil ÐÐ

zilnxk iabl la` ,olv` lha edl jenqd drax`n zegt ied.dyly agex ied ikn liha `l Ð
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המשך בעמוד ולק



קיג ezny in` cenr ft sc ± iyily wxtoiaexir
äá ÷÷åç.mind lr dielz dvign oirk dhnl oitetk eid eli`k oze` oi`exe ,cv lkl awpd aiaq mix`ypd migth dxyr dl oiied aiaq zevign dl oi` elit`e ,dzirvn`a awp Ð

migth drax`n zegt dvign oi`e daeb dxyrn zegt dvign oi`c ibq `l ikdn xivae cigid zeyx awpd cbpky min oiiede mind cr zenzeqe zecxei eli`k zig` ceb inp xn`e

.mdipiay llgóåë.zig` ceb ez xninl ol irane dielz dvign `ied izk`e dvignk dhnl setk `diy xqpd agex Ðàéøáè ìù äîéá àìà`ixah iyp`lc onwl xn` ikdc Ð

.xizdíéðâåàzvw dl yie li`ed .miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved meyn dxfb ,`id opaxcn zilnxk `dc .xzidc `xikd zvw `ki`c ,dl aiaq zevignk `iedc deab dty Ð

`dc `id zilnxk izk`c ab lr s`e ,xzid

dxicl swed `ly miz`q zian xzei stxw

`d ik `zxet `zpwza edin ,`edibq Ð.äúéä
äëåîñ,mind zty lr dilrd lzek dzidy Ð

on mi`veid oifif ipy lr oezp xqpd eze`e

jenq dylyn zegt xqpd ztye ,lzekd

lzeklon `cg lzek i`d dl `ied Ð

dpiay dylyn zegt xie`de ,zevignd

edyne .gth eilr siqene awpl ipdn lzekle

dkx`l drax` ipt lr xqpd agexa mbt

jixve drax` lr drax`l awpd milydl

eda xninl migth dxyr cer agex da zeidl

lzekd cbpk diipy dvignl sekcg` ixd Ð

zeidl ,zen` rax` dkx`e .edyne agex xyr

`nipc ,awpd cr diy`x ipyl migth dxyr

it lr s` ,miy`xd ipy z` stek dz`yke .sek

edyne xyr cg` agx xqpdyliren oi` Ð

dfn edyne gth `l` awpd llg zevignl

oihlea migth dxyr ixdy ,dfn edyne gthe

ixdy mind cvl uegle zirvn`d dvignd on

z`vnp dze` epttkyk zirvn`d dvignd

oiy`xd zevign oi`e ,mbtd ztya zcner

,edyne gth `l` lzekd cvl dpnn oikynp

`iede ,ceal dylyn zegt mr sxhvn `ede

.drax` dvignäôå÷æ äúéäjixv ,dkx`l Ð

oiiedyn ipye dyy dagxe dxyr dkx` `diy

on drax` blten lzekd cbpk dagx dtewfe

cvl o`kl edyne gth agx zty seke ,lzekd

dylyn zegta eiykr dzty ixde ,lzekd

ceal `ede lzekl jenqdrax` zvign ixd Ð

ipyd dagx ztya edyne gth sek cere .o`kl

lzekd cvlzegte ,dvign edyne gth ixd Ð

ceal dylyn.o`kn drax` zvign ixd Ð

drax` dagx lzekd cbpky dylyd dvigne

oinilyodaebe .eizevigna drax` llg ixd Ð

.`lnne elzeka oelg gzete dxyrúéåæ ïø÷á úãîåò äúéäzevign izy `l` dkixv dpi`e ,minl zevign milzk ipyy Ðmigth dxyr dtewf `idyk dkx` daeb `diy jixv Ð

oeekn ipyd lzeke .edyne dyng dagx dvign o`k z`vnp ,ceal `ede dylyn zegt epnn blten cg`d lzek cbpk diaer zty dtewf dcinrne ,oiiedyn ipye migth ipy dagxe

drax` bltend lzek cvl mze` dhde ,dagx zcn lr oixizid edyne gth sek drax` epnn blten dagx cbpkizy ixd ,ceal `ede dylyn zegta zcner xqpd zty z`vnp Ð

.drax` ly zevignàéððç éáø éòáã àä àìàå.dl zgkyn ikid drax`e mixyr lr drax`e mixyr Ðàúéñàë àãéáòãzeidl jixve ,zecizi lr dreawe ,dl jenq lzek oi`y Ð

.x"ihxen `ziq` .dkecn oirk dyrpe ,dpnn dizevign lke dllg lk

äðùîíéîä úîà.`id zilnxk cigid zeyxa elit` Ðäöéçî äì åùòlr zxaere dielzd xvgd zvigne .ziyrp mind liayay xkip `diy ,dagex ipt lr dipbe` jeza Ð

mina zxzn dielz dvignc ab lr s`e .dl zlren dpi` dab.xead jezay dvign oebke oizipznc `xhfefb oebk ,mind liaya ziyrpy dvign zi`xpc `kid ilin ipd Ðìáà ìù
.xea` oizipzna inp biltc ,dinrhl dcedi iaxe dilr dielz xvga lzek zvign dl `ipdnc ,zexivga dpnid oi`lnne zexivgd jeza zxaer dzide ,xird my Ðäúéä àìù

øåòéùëmiaxd zeyxa zxaer m`e drax` agexa dxyr wnern zegta onvrl zeyx oiyrp min oi`y drax` agexa e` dxyr wnera e` ,zilnxk Ðopzck ,miaxd zeyx oiied Ð

d zeyxe min wwx did m`e `id zilnxkc ,xeht mia zen` rax` wxefd (a,w zay) "wxefd"aea zkldn miaxmin wwx `ed dnke .`ed miaxd zeyxc ,aiig Ðdxyrn zegt Ð

xvga inp eed ike ,onvrl zeyx mpi` dxyr oiwenr opi`y min :`nl` .migth.cigid zeyx edl eed Ð

àøîâäàéöéá äì åùò àìå äñéðëá äì åùòd`iviae dqipka eyr ik la` .zilnxk lkd ziyrpe ,dz`ivia xvgl uegy minl zxaegn `dc ,icin ipdn `l Ðzilnxk dpi` Ð

.ef xvga zlgzny ink dnecäøùò ä÷åîò äúéä àìù.diytpl `zeyx iedinl drax`n zegt aiyg `lc drax` dagx dzid `l e` Ðúåðåìçä ïéámizae ,xvgl e` ieanl Ð

.ze`lnl odl oigezt zepelge ,ezty lr o`kne o`knäùìùî úåçô.xn`w i`na lif`e yxtn Ðïðé÷ñò éàîá.drax`e dylyc `xeriy i`d Ðíéîä úîà áçåøá àîéð éàÐ

.cigid zeyxl dpnn oi`lnn oi`e ,zilnxk `ied agex dyly `nw `pz xn`wcäøîà éàðúë àîéì.(cigid zeyxa dpnn oi`lnn oi`e) zilnxk dl exw agex dylya opax `dc Ð

éìçäìå äéôâàá àìàódn`a yic Ðlr egipne ilcd z` oilylyne dyly agex edl zil ik xeht mewn mitb` jpd iedinl ipdne ,mideab mitb` dl yiya `kde ,zilnxk xeriy

.zilnxkl cigid zeyxne ,cigid zeyxl zilnxkn ie`ynd silgdl mitb` ipdn `zydc ,cigid zeyxl etilgnyne .mitb` lr egipne xfege ed`lnne dn`l etilgn myne ,mitb`

dyly agex eda zi` i`c :opax ixn`we.`kdle `kdl liha `le ,diytp itp`a `zeyx `l` xeht mewn ied `l ez Ðåôéìçé àìù ãáìáå øîà äéôåâ éîéã áø àúà éë àäåjxc Ð

eilr szkl el`le el`l xzen opixn`c oeik `dc .xeht mewn.etilgi `l xn`we ,dil aiyg xeht mewn Ðàúééøåàã úåéåùø íúä`ivedl `ziixe`c `xeqi` miaxe cigid zeyx Ð

xeht mewn inic ax aiygc ab lr s`e .xeht mewn jxc oitilgne ,opaxc zeieyx cigid zeyxl zilnxkn la` .xeht mewn jxc `ziixe`c `xeqi` `carznc gkzy` ,dfl dfn

xeht mewn ied `l dylyc opax ixn`w `kde ,drax`n zegtaiaiygc `ziixe`c zeieyx iabc xninl `ki`c ,dxn` i`pzk inic axc `ziixza `zrny `dc xninl `kil ÐÐ

zilnxk iabl la` ,olv` lha edl jenqd drax`n zegt ied.dyly agex ied ikn liha `l Ð
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øîàdyrn df oi` Ð 'ek dyrn dcedi iax

ira `lc ,i`w lirlc dizlin`c ,xezql
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:ééaà déì øîà .àlîîe òáøà ìò òaøà da ÷÷Bç¥¨©§©©©§©§©¥£©¥©©¥
íúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ;àéä àì àîìéãå§¦§¨Ÿ¦©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨

¯ãBâå óBk ìáà ,"àúvéçî úéçà ãBb" :øîàc àlà¯ ¤¨§¨©©¥§¦¨¨£¨§
íúä àéá÷ò ïa àéððç éaø øîà÷ àì ïàk ãòå .àì¯ Ÿ§©¨Ÿ¨¨©©¦£©§¨¤£©§¨¨¨

úBøééòå ,íéðâBà dì Léå ìéàBä ,àéøaè ìL dnéa àlà¤¨§©¨¤¦¤§¨¦§¥¨¨¦©£¨
úBîéî øàLa ìáà ,dúBà úBôéwî úBôétø÷å¯,àéá÷ò ïa àéððç éaø éøáãìe :ééaà øîà .àì §©§¥©¦¨£¨¦§¨¥Ÿ¨©©©¥§¦§¥©¦£©§¨¤£©§¨

ìMî úBçôa ìúBkì äëeîñ äúéäíéçôè äL¯éøöãçà daçBøå úBnà òaøà dkøBà àäiL C ¨§¨§¨©¤§¨¦§¨§¨¦¨¦¤§¥§¨©§©©§§¨©©
äôe÷æ äúéä .eäMîe øNò¯éøöéðLe íéçôè äML daçBøå ,íéçôè äøNò ääáBb àäiL C ¨¨©¤¨§¨§¨¨¦¤§¥§¨£¨¨§¨¦§§¨¦¨§¨¦§¥

úéåæ ïø÷a úãîBò äúéä :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .ïééeäLî¯éøöääáBb àäiL C ©§¦¨©©¨§¥§©§ª©¨§¨¤¤§¤¤¨¦¨¦¤§¥§¨
àéá÷ò ïa àéððç éaø ,àéðúc àä àlàå .ïééeäLî éðLe íéçôè éðL daçBøå ,íéçôè äøNò£¨¨§¨¦§§¨§¥§¨¦§¥©§¦§¤¨¨§©§¨©¦£©§¨¤£©§¨

úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da LiL àøèæeæb :øîBà¯÷÷Bç,àlîîe òaøà ìò òaøà da ¥§§§¨¤¥¨©§©©©©§©©¥¨©§©©©§©§©¥
.àúéñà ék àãéáòc ?dì úçkLî éëéääðùîøöça úøáBò àéäL íénä únà¯ïéàlîî ïéà ¥¦©§©©¨©£¦¨¦¨¦¨©©©©¦¤¦¤¤¤¨¥¥§©§¦

äãeäé éaø .äàéöéáe äñéðka íéçôè äøNò dBáb ävéçî dì eNò ïk íà àlà ,úaMa äpîéä¥¤¨©©¨¤¨¦¥¨¨§¦¨¨©£¨¨§¨¦©§¦¨©§¦¨©¦§¨
eéäL ìáà ìL änàa äNòî :äãeäé éaø øîà .ävéçî íeMî ïBcéz dab ìòL ìúBk :øîBà¥¤¤©©¨¦¦§¦¨¨©©¦§¨©£¤§©¨¤¨¥¤¨

.øeòéMk da äéä àlL éðtî :Bì eøîà .úaMa íéð÷æ ét ìò äpnî ïéàlîîàøîâ:ïðaø eðz §©§¦¦¤¨©¦§¥¦©©¨¨§¦§¥¤Ÿ¨¨¨©¦¨©¨©
äñéðka dì eNò àìå äàéöéa dì eNò ,äàéöéa dì eNò àìå äñéðka dì eNò¯ïéàlîî ïéà ¨¨©§¦¨§Ÿ¨¨©§¦¨¨¨©§¦¨§Ÿ¨¨©§¦¨¥§©§¦

:øîBà äãeäé éaø .äñéðkáe äàéöéa íéçôè äøNò ävéçî dì eNò ïk íà àìà ,úaMa äpîéä¥¤¨©©¨¦¥¨¨§¦¨£¨¨§¨¦©§¦¨©§¦¨©¦§¨¥
äàa äúéäL íénä únàa äNòî :äãeäé éaø øîà .ävéçî íeMî ïBcéz dab ìòL ìúBk¤¤©©¨¦¦§¦¨¨©©¦§¨©£¤§©©©©¦¤¨§¨¨¨
àlL éðtî !?äééàø íMî :Bì eøîà .íéð÷fä ét ìò úaMa äpîéä ïéàlîî eéäå ,éøBtöì ìáàî¥¨¥§¦¦§¨§©§¦¥¤¨©©¨©¦©§¥¦¨§¦¨§¨¨¦§¥¤Ÿ
,úBðBlçä ïéa úøáBòä íénä únà :Cãéà àéðz .äòaøà daçBøå íéçôè äøNò äweîò äúéä̈§¨£¨£¨¨§¨¦§§¨©§¨¨©§¨¦¨©©©©¦¨¤¤¥©©

ìMî úBçtäL¯ìLîìL ,àlîîe éìc ìLäL¯ìLî ïéàL ïaø .àlîîe éìc ìLïa ïBòî ¨¦§¨§©§¥§¦§©¥§¨¥§©§¥§¦§©¥©¨¦§¤
äòaøàî úBçt :øîBà ìàéìîb¯ìLîäòaøà .àlîîe éìc ìL¯ìLî ïéà.àlîîe éìc ìL ©§¦¥¥¨¥©§¨¨§©§¥§¦§©¥©§¨¨¥§©§¥§¦§©¥

ïéà :ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø àúà éëc àä àlàå ,dôeb íénä únàa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa§©¨§¦©¦¥¨§©©©©¦¨§¤¨¨§¦£¨©¦¦¨©©¦¨¨¥
äòaøàî äúeçt úéìîøk¯ì døîà éàpúk àîéìéìçäìe ,äétâàa àlà ?déúòîLék àäå .ó ©§§¦§¨¥©§¨¨¥¨§©¨¥£¨¨¦§©£¥¤¨©£©¤¨§©£¦§¨¦

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø àúà¯ãéçiä úeLø éðáì øzeî £¨©¦¦¨©©¦¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥§©¨¦
,àúééøBàc úBieLø íúä !eôéìçé àlL ãáìáe ,åéìò ózëì íéaøä úeLø éðáìå§¦§¥§¨©¦§©¥¨¨¦§©¤Ÿ©£¦¨¨§§©§¨
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עירובין. פרק שמיני - כיצד משתתפין דף פז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



קיד
ezny ina cenr ft sc ± iyily wxtoiaexir

ïðáøã úåéåùøá ïðçåé éáø àäå.zexivg izy oebk Ðøîà éîðmewn jxc etilgi `lc Ð

la` .oicixenc oicd `ede ,o`kn oilrn el`e lzekl o`kn oilrn el` :xn`wc ,xeht

mewn inic axc `dl dlr iziine dinrhl opgei iax `cf`e :mzd xn`c ,`l itelg`l

.etilgi `ly calae el`le el`l lha drax` lr drax` ea oi`yúåéåùø éúù øéåà
åá úèìåùdrax` lr drax` ied `lc oeikc Ð

.eagexa mdipy oihleye diytpl `zeyx ied `l

æéæé àìåoky lke ,`nip `lnk elit` ey`xa Ð

zexivgd on dlri `le ,melk dpnid cixei `ly

.melk eilr'åë ïéìòî åìàediiabl lihac Ð

.`lewläéîòèì ïðçåé éáø àãæàå`pwqn Ð

`ztwz`c.`idàåääo`kn oilrn el`c Ð

.`l itelg`l la` rnync ,o`kn oilrn el`e

äøîà éøéòæaxl la` .opgei iaxc dinyn Ð

opgei iaxc `ail` inic.silgdl xzen Ð

àä àéù÷ éøéòæìåzegt :lirl ipzwc Ð

`nwe`l `kile `lnne ilc lylyn dylyn

opaxc zeieyxa :`nl` silgdle ditb`a `l`

.xeht mewn jxc oitilgné÷åî éøéòæÐ

agexa opaxe l`ilnb oa oerny oaxc ediizbelt

`ixwn dylyac opax ixn`e .dteb mind zn`

.zilnxkéîéã áøãåzilnxk oi` xn`c Ð

.`id i`pz drax`n dzegtéøåç éë éåäéúå
úéìîøëxeriy da zil elit` ,dn` i`d Ð

zilnxkikid ik ,zilnxk ixeg meyn xqzil Ð

miaxd zeyx ixeg :(a,f) zay zkqna opixn`c

zeyxl jenqd lzek oebk .inc miaxd zeyxk

my gpe zen` rax` wxfe ,xeg ea yie miaxdÐ

miaxd zeyxa dgpd dil iaiygc aiigikd Ð

mcew zilnxk xeriy da yie li`ed ,inp

xirl qpkzyzilnxknc ,xqziz inp `zyd Ð

.`iz`úéìîøëì ïéøåç úøåú ïéà`lc Ð

.i`d ilek opax dia exing`äëåîñáoebk Ð

.miz`q zian xzei stxwl jenqd lzekay xeg

úâìôåîá.wgxnl `l` xeriyk da oi`y Ð

øîà àðéáødrax`e dylyc `xeriy i`d Ð

`xeriya `l l`ilnb oa oerny oaxe opaxc

.silgdle ,ditb`a `le dteb dn`cãáòã àìà
é÷ôéð äì.ze`ven Ðäîåôàdqipka Ð

jeza ditb`l jenq dvignd ligzde ,d`iviae

ediy rvn`a dxaig `le ,o`kne o`kn dipbe`

oiqpkp mind:opax ixn`e .my jxc oi`veie

dylyn zegtcdyly la` ,ceal opixn` Ð

.`id dvxitc xeq`e ,ceal opixn` `l Ðïáøå
äéîòèì ïåòîùzegt `nw wxta xn`c Ð

.ceal drax`näðùîäì åùò ïë íà àìà
lr drax` awpd aiaq e` ,eizeaiaq lk Ð

xn` zig` cebc .dzirvn`a wewgd drax`

cebe sek la` .dielz `idy it lr s` ,xiykdl

`iawr oa `ippgk.xn` `l ÐïéáäèîìîÐ

.dizgzn `xhfefbl zxaegnåæî äìòîì åæÐ

`dz `ly calae ,ef cbpk `ly ef elit`

xn`ck ,drax` lzekd jyna dcbpkn zblten

.`xnbaúåøåñà ïäéúùawpa ze`lnl Ð

oi` dly awpa dpezgzde eaxriy cr dpeilrd

zilnxkn `dc dxeq` `idy xnel jixv

.`lnn `w cigid zeyxlàøîâäá ÷÷åç
.'åë.awpl gex lkl dxyr yie li`ed "cebe sek" opixn`c ,zxg` dvign da jixv oi`eÐ

íéî ïéàìîîàøèæåæâî.zen` rax` lr zen` rax` da yiy ÐïéðîåèåÐodizexit

.dinwl yxtnck zexitd z` oixiykn oi` eilr lhde dnkyda dcyd on ehwly it lr s`e .ziphw zleqt ,dvraúéèðåìà.ugxnd zian oi`veiyk ea oibtzqny cba Ðíéëùä
yaii `ly cr mikyde ,eilry lha el gepe dvexy ,mikydl oeekzp jkl m` .zexit ea oinhdl dcyd on d`eaz zleqt `iadl ,meid mcew Ð.ozei ika `ed ixd Ð
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àëäoi` ik opaxc zeieyxac ,`kti` ax xaq (a,er oiaexir) "oelg" yixa Ð opaxc zeieyx

wefig md eyrc ,`nip `lnk elit` fifi `l zexivg izy oiay lzeka drax`

xqe` inic axc rnyn (a,`w) `xza wxta onwlc :xn`z m`e .dxez lyn xzei mdixacl

dlrnl lerpndy onfa s` mixne` minkge `ipzc `d iab ,opaxc zeieyxa elit` silgdl

,dtewqi`a egipne my lrn gztn `ian dxyrn

e` dtewqi`l exifgne ea lrepe gzet xgnle

lr drax` oelga yi m`e .gztd iab lry oelgl

zeyxn `ivenk `edy iptn ,xeq` Ð drax`

`edy oelgl zilnxk dtewqi`n :yexit ,zeyxl

xeq`e ,xeht mewn `edy lerpn jxc cigid zeyx

axcl `zi` dpin rny :dlr wiqne .silgdl

`ziixac xaqw i`ce inic axc :xnel yie .inic

:`yexit ikde ,oizrnyc jd` `bilt onwlc

elit`c ,dicicn `ticre ,inic axcl `zi`

.oizrnyc ixirfk ,silgdl xqe` opaxc zeieyxa

éøéòæìåwxta `ziixadc ab lr s` Ð `iyw

ira mewn lkn ,dizeek `iz` `xza

xne` ,edin .dizeek `kdc `ziixa mb inwe`l

ixyc ,dcedi iaxk iz` `l ixirfc :wgvi epiax

ddeaby dpitqa (`,`w) "wxefd" seqa zaya

mid one mil dkezn lhlhl dxyr dwenre

,xeht mewn `edy dxyrn dlrnl jxc dkezl

.mzd gkenck

àøèæåæâizyxit Ð mid on dlrnl `idy

.lirl

àìà:xn`z m`e Ð 'ek dvign dl eyr ok m`

wxta zay zkqnae ,dvign opira `kdc

dpnn `iven dpitq :`ped ax xn` (a,w) "wxefd"

`edy lk fifmzdc :wgvi epiax xne`e !`lnne

dpitq oi` opixn`c ,dxyr miwenr mindy

`rx`n zilnxke ,dxyrn zegta zkldn

`kde .xeht mewn 'in dlrnl min iede opigyn

opixn` ikc ,dxyr miwenr mind oi`ya ixiin

:inp i` .zilnxk `in izk` Ð opigyn `rx`n

x`y eh` exfb ,dxyr wenr o`k yi elit`

jixv myc ,dxyr wenr dizgz oi`c `xhfefb

.`xhfefb meya bilt `l jkle .ze`lnl dvign

i` .dxyrn dlrnl zkldn mlerl dpitq la`

`ki` wenr elit` `kdc :wgvi epiax xne` ,inp

dpitq la` ,oehxiy mid dlri `ny yginl

.ikdl yginl `kil Ð dry lk zkldnc

äùåòdax xn`c `de Ð dxyr deab dvign

:(a,w zay) "wxefd" wxta `ped ax xa

zevign ici lr Ð `lnne drax` mewn dyer

yxitck ,drax` mewn ira ikdle ,xn`w dxyr

`le ,drax`n zegtl dvign oi`c lirl qxhpewa

.mzdc qxhpewd yxitk

ïéáyexit jezn Ð dhnln oia dlrnln

dlrnl epiid Ð dlrnlc rnyn qxhpewd

`le .`xhfefbd on dhnl Ð dhnle ,`xhfefbd on

dhnle dlrnlk `xhfefbd zgz lkd yxtl dvx

lr drax` ieyr awpc meyn ,xea iab lirlc

dlrnl elit` ,awpd aiaq dvign dyere drax`

.xkid ied

ïéúéðúîdippgc ab lr s` Ð dippgk `lc

,`ixah ly dnia `l` xn` `l

.zenin lka ixiine `biltin `l inp oizipzn
ipd
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éîð ïðaøc úBieLøa ïðçBé éaø àäå .ïðaøc úBieLø àëä̈¨§§©¨©§¨©¦¨¨¦§§©¨©©¦
äøNò dBáb úBøéöç ézL ïéaL ìúBk :àéðúc ,øîà̈©§©§¨¤¤¥§¥£¥¨©£¨¨

äòaøà áçBøå íéçôè¯ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî §¨¦§©©§¨¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦
úBøét BLàøa eéä .ãçà¯,ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elà ¤¨¨§Ÿ¥¥¦¦¨§§¦

øNò ãò ,ìúBkä õøôð .ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elàå§¥¦¦¨§§¦¦§©©¤©¤¤
úBnà¯eöø íàå ,íéðL ïéáøòî¯éðtî ,ãçà ïéáøòî ©§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨¦§¥

ïàkî øúBé .çútk àeäL¯ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî ¤©¤©¥¦¨§¨§¦¤¨§¥§¨§¦
øéåà :áø øîà ?éàî äòaøà Ba ïéà :da ïðéåäå .íéðL§©¦§¨¥©¨¥©§¨¨©¨©©£¦
éaøå .àîéð àìî Ba æéæé àìå ,Ba úèìBL úBieLø ézL§¥§¤¤§Ÿ¨¦§Ÿ¦¨§©¦
ïéìòî elàå ,ïéìëBàå ïàkî ïéìòî elà :øîà ïðçBé¨¨¨©¥©£¦¦¨§§¦§¥©£¦

ïàkîàúà éëc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå .ïéìëBàå ¦¨§§¦§©§¨©¦¨¨§©§¥§¦£¨
ìò äòaøà Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø©¦¦¨©©¦¨¨¨¤¥©§¨¨©

äòaøà¯ãéçiä úeLø éðáìå íéaøä úeLø éðáì øzeî ©§¨¨¨¦§¥§¨©¦§¦§¥§©¨¦
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ïðáøã úåéåùøá ïðçåé éáø àäå.zexivg izy oebk Ðøîà éîðmewn jxc etilgi `lc Ð

la` .oicixenc oicd `ede ,o`kn oilrn el`e lzekl o`kn oilrn el` :xn`wc ,xeht

mewn inic axc `dl dlr iziine dinrhl opgei iax `cf`e :mzd xn`c ,`l itelg`l

.etilgi `ly calae el`le el`l lha drax` lr drax` ea oi`yúåéåùø éúù øéåà
åá úèìåùdrax` lr drax` ied `lc oeikc Ð

.eagexa mdipy oihleye diytpl `zeyx ied `l

æéæé àìåoky lke ,`nip `lnk elit` ey`xa Ð

zexivgd on dlri `le ,melk dpnid cixei `ly

.melk eilr'åë ïéìòî åìàediiabl lihac Ð

.`lewläéîòèì ïðçåé éáø àãæàå`pwqn Ð

`ztwz`c.`idàåääo`kn oilrn el`c Ð

.`l itelg`l la` rnync ,o`kn oilrn el`e

äøîà éøéòæaxl la` .opgei iaxc dinyn Ð

opgei iaxc `ail` inic.silgdl xzen Ð

àä àéù÷ éøéòæìåzegt :lirl ipzwc Ð

`nwe`l `kile `lnne ilc lylyn dylyn

opaxc zeieyxa :`nl` silgdle ditb`a `l`

.xeht mewn jxc oitilgné÷åî éøéòæÐ

agexa opaxe l`ilnb oa oerny oaxc ediizbelt

`ixwn dylyac opax ixn`e .dteb mind zn`

.zilnxkéîéã áøãåzilnxk oi` xn`c Ð

.`id i`pz drax`n dzegtéøåç éë éåäéúå
úéìîøëxeriy da zil elit` ,dn` i`d Ð

zilnxkikid ik ,zilnxk ixeg meyn xqzil Ð

miaxd zeyx ixeg :(a,f) zay zkqna opixn`c

zeyxl jenqd lzek oebk .inc miaxd zeyxk

my gpe zen` rax` wxfe ,xeg ea yie miaxdÐ

miaxd zeyxa dgpd dil iaiygc aiigikd Ð

mcew zilnxk xeriy da yie li`ed ,inp

xirl qpkzyzilnxknc ,xqziz inp `zyd Ð

.`iz`úéìîøëì ïéøåç úøåú ïéà`lc Ð

.i`d ilek opax dia exing`äëåîñáoebk Ð

.miz`q zian xzei stxwl jenqd lzekay xeg

úâìôåîá.wgxnl `l` xeriyk da oi`y Ð

øîà àðéáødrax`e dylyc `xeriy i`d Ð

`xeriya `l l`ilnb oa oerny oaxe opaxc

.silgdle ,ditb`a `le dteb dn`cãáòã àìà
é÷ôéð äì.ze`ven Ðäîåôàdqipka Ð

jeza ditb`l jenq dvignd ligzde ,d`iviae

ediy rvn`a dxaig `le ,o`kne o`kn dipbe`

oiqpkp mind:opax ixn`e .my jxc oi`veie

dylyn zegtcdyly la` ,ceal opixn` Ð

.`id dvxitc xeq`e ,ceal opixn` `l Ðïáøå
äéîòèì ïåòîùzegt `nw wxta xn`c Ð

.ceal drax`näðùîäì åùò ïë íà àìà
lr drax` awpd aiaq e` ,eizeaiaq lk Ð

xn` zig` cebc .dzirvn`a wewgd drax`

cebe sek la` .dielz `idy it lr s` ,xiykdl

`iawr oa `ippgk.xn` `l ÐïéáäèîìîÐ

.dizgzn `xhfefbl zxaegnåæî äìòîì åæÐ

`dz `ly calae ,ef cbpk `ly ef elit`

xn`ck ,drax` lzekd jyna dcbpkn zblten

.`xnbaúåøåñà ïäéúùawpa ze`lnl Ð

oi` dly awpa dpezgzde eaxriy cr dpeilrd

zilnxkn `dc dxeq` `idy xnel jixv

.`lnn `w cigid zeyxlàøîâäá ÷÷åç
.'åë.awpl gex lkl dxyr yie li`ed "cebe sek" opixn`c ,zxg` dvign da jixv oi`eÐ

íéî ïéàìîîàøèæåæâî.zen` rax` lr zen` rax` da yiy ÐïéðîåèåÐodizexit

.dinwl yxtnck zexitd z` oixiykn oi` eilr lhde dnkyda dcyd on ehwly it lr s`e .ziphw zleqt ,dvraúéèðåìà.ugxnd zian oi`veiyk ea oibtzqny cba Ðíéëùä
yaii `ly cr mikyde ,eilry lha el gepe dvexy ,mikydl oeekzp jkl m` .zexit ea oinhdl dcyd on d`eaz zleqt `iadl ,meid mcew Ð.ozei ika `ed ixd Ð
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àëäoi` ik opaxc zeieyxac ,`kti` ax xaq (a,er oiaexir) "oelg" yixa Ð opaxc zeieyx

wefig md eyrc ,`nip `lnk elit` fifi `l zexivg izy oiay lzeka drax`

xqe` inic axc rnyn (a,`w) `xza wxta onwlc :xn`z m`e .dxez lyn xzei mdixacl

dlrnl lerpndy onfa s` mixne` minkge `ipzc `d iab ,opaxc zeieyxa elit` silgdl

,dtewqi`a egipne my lrn gztn `ian dxyrn

e` dtewqi`l exifgne ea lrepe gzet xgnle

lr drax` oelga yi m`e .gztd iab lry oelgl

zeyxn `ivenk `edy iptn ,xeq` Ð drax`

`edy oelgl zilnxk dtewqi`n :yexit ,zeyxl

xeq`e ,xeht mewn `edy lerpn jxc cigid zeyx

axcl `zi` dpin rny :dlr wiqne .silgdl

`ziixac xaqw i`ce inic axc :xnel yie .inic

:`yexit ikde ,oizrnyc jd` `bilt onwlc

elit`c ,dicicn `ticre ,inic axcl `zi`

.oizrnyc ixirfk ,silgdl xqe` opaxc zeieyxa

éøéòæìåwxta `ziixadc ab lr s` Ð `iyw

ira mewn lkn ,dizeek `iz` `xza

xne` ,edin .dizeek `kdc `ziixa mb inwe`l

ixyc ,dcedi iaxk iz` `l ixirfc :wgvi epiax

ddeaby dpitqa (`,`w) "wxefd" seqa zaya

mid one mil dkezn lhlhl dxyr dwenre

,xeht mewn `edy dxyrn dlrnl jxc dkezl

.mzd gkenck

àøèæåæâizyxit Ð mid on dlrnl `idy

.lirl

àìà:xn`z m`e Ð 'ek dvign dl eyr ok m`

wxta zay zkqnae ,dvign opira `kdc

dpnn `iven dpitq :`ped ax xn` (a,w) "wxefd"

`edy lk fifmzdc :wgvi epiax xne`e !`lnne

dpitq oi` opixn`c ,dxyr miwenr mindy

`rx`n zilnxke ,dxyrn zegta zkldn

`kde .xeht mewn 'in dlrnl min iede opigyn

opixn` ikc ,dxyr miwenr mind oi`ya ixiin

:inp i` .zilnxk `in izk` Ð opigyn `rx`n

x`y eh` exfb ,dxyr wenr o`k yi elit`

jixv myc ,dxyr wenr dizgz oi`c `xhfefb

.`xhfefb meya bilt `l jkle .ze`lnl dvign

i` .dxyrn dlrnl zkldn mlerl dpitq la`

`ki` wenr elit` `kdc :wgvi epiax xne` ,inp

dpitq la` ,oehxiy mid dlri `ny yginl

.ikdl yginl `kil Ð dry lk zkldnc

äùåòdax xn`c `de Ð dxyr deab dvign

:(a,w zay) "wxefd" wxta `ped ax xa

zevign ici lr Ð `lnne drax` mewn dyer

yxitck ,drax` mewn ira ikdle ,xn`w dxyr

`le ,drax`n zegtl dvign oi`c lirl qxhpewa

.mzdc qxhpewd yxitk

ïéáyexit jezn Ð dhnln oia dlrnln

dlrnl epiid Ð dlrnlc rnyn qxhpewd

`le .`xhfefbd on dhnl Ð dhnle ,`xhfefbd on

dhnle dlrnlk `xhfefbd zgz lkd yxtl dvx

lr drax` ieyr awpc meyn ,xea iab lirlc

dlrnl elit` ,awpd aiaq dvign dyere drax`

.xkid ied

ïéúéðúîdippgc ab lr s` Ð dippgk `lc

,`ixah ly dnia `l` xn` `l

.zenin lka ixiine `biltin `l inp oizipzn
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המשך בעמוד ולו



eznyקטז in` cenr gt sc ± iyily wxtoiaexir
àéøáè éùðà.eid dk`ln ilra Ðíãà âôúñîopeva ugx m` zayae .aeh meia Ð

.hegqi `ny oiyyeg oi`e ,zihpel`a btzqnïéøééìåàì.oipla Ðøáã åúåà ìò.dhigq Ð

åãéá äàéáî óà.hegqie gkyi `ny oiyyeg oi`e Ðåðù àìzxzn dielz dvigny Ð

.ze`lnl `l` ,opaxl `xhfefbaêåôùì ìáàminl awpa oiktey Ðxdpdy iptn ,xeq` Ð

.`xhfefbd zvignl ueg oikteyd jilenïéá äî
ä÷åòì äædzegty xvg oizipzna opzc Ð

zen` rax`nzaya min dkezl oiktey oi` Ð

zwfgn ,`neb ,dwer dl eyr ok m` `l`

dwerd d`lnzpy it lr s` :dlr ipze .miz`q

mei ceranit lr s`e ,zaya min dl oiktey Ð

dpnid oi`vei mindy.miaxd zeyxlíúä
àéî éîééúrladle zelkl oiieyr mind Ð

jity ik ,jkld ,rwxwaerlailc `zrc` Ð

xal iwtp i`e ,jity `w ediizkecae`l Ð

ezaygn dniiwzp `le ,`ed ikdl ezaygn

oeeki` elit`c .ixye`dc ,`kil ynn xeqi` Ð

`kd la` .jity cigid zeyxarici rcin Ð

.iniiz `le iwtp i`cecéøù éîð êåôùì åìéôà
la` .i`xal ewtilc dil ztki` `l edi`c Ð

zen` rax`n dzegtd xvgdil `gip Ð

ira ,jkld ,exvg z` jlkli `ly xal wetilc

.erlailc dil `gip dwerac ,dweräëåîñáÐ

drax` lzekd jyna dpezgzn dwegx dpi`y

dpnn ddeab dpi`y :izrny ip`e .migth

cenlzda dbltd oeyl epivn `le .dxyr

iyp`a oizipzna opzck ,jyna `l` daeba

e` ddeab il dn ,axl :cere .zqtxne xvg

dfl :(a,bt lirl) xn`c edi` `d ?dkenp

dwixfa dfle leylya,cere !oixeq` mdipy Ð

l`enyl `zaeiz opiazen `zipzn `dn

eba oniiwck diteb ax i`e [a,ct] lirl oiwxita

iia`e ?dl aizen ikid ,dnwe` iccdc dxyr

iccdc dxyr eba oniiwc oebk dvxzci`n Ð

.diyecgúøúåî äðåéìòoi`c opixn`ck Ð

xie` jxc `l` dpeilra dpezgzl yinyz

,dinrhl axe ,migth drax` jyn zwixf

.xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi` :xn`cùé
íéìòáì øéæçî äáøåçå úáùá ìæâ`zyd Ð

zaya lefbl xzen :xn`w ikdc jzrc `wlq

exiag ly ezaxega da ynzydle ,zeieyx

li`ed .lega da libxc ikid ik ,el dkenqd

,jk lk da oiynzyn milrad oi` daxeg mzqe

ziyrpe ,miplfb x`yk ezlfba i`d dl ipw

egxk lr rnyn milral xifgn daxege .ezeyx

dxifgdl jixve ,milral dxifgn zay xeqi`

.da ynzydl xeq` :`nl` ,el diepw oi`eùé
ìæâ ïéãxeq`e ,milral dlifbd xifgn daxegc zay ly zeyxa bdep dlfb zayd oic Ð.da ynzydlúøñåà éàîàzynzyn oick `ly ef dpezgze ,`id dpeilrc `zeyx `d Ð

da dlibxc oeik ,ikd elit`e .lega da.dlr dxq` Ðåùòù.zetzeya dpeilr ly dvign dze` Ðåùò éë éëä éàdpeilra zetzey mdl yi m` ,dpezgzl dpezgz ipa Ðinp Ð

.dlr ixq`äúòã àéìâ ééåìâ.zay xzidl `l` ziyrp dpi` ef dvign `dc ,dpin zaya dytp dwlqc dpeilrl dpezgz Ð

äðùî'åë íéî äëåúì ïéëôåù ïéà.`xnba dl yxtn Ðà÷åò.`neb Ðíéúàñ.`xeryc `nrh yxtn `xnba Ðäèîìå á÷ðä ïî.dly llgd miz`q wifgny Ðíéðôáî ïéáÐ

.xvgl jenq miaxd zeyxa d`yry oia ,xvgd jeza dwerl dyry oiaøåî÷ì êéøö õåçáîù àìà.xeht mewn jezl eicin mind eltiy mixqpa dit zeqkl Ðáéáieyrd uixg Ð

.miaxd zeyxl xvgay oiktey glwlíéáøä úåùøá úåîà òáøà êùîá øåî÷ àåäù.mei lka wtzqdl ieyr mc`y min miz`q mda rlail xeriy yi zen` rax`a ol miw Ð

åëåúì ïéëôåùrlail oieyr dpyd zeni aexc oeik ,ici lran min ea yic ,iniiz `l inp i`e .`in iniizc Ðezaygn dniiwzp `lc oeike ,oeeki` ikdl e`l i`xal iwtp ik inp ikd Ð

.dligzkl ixy oiekin `l ik ,jkld oi`vei odili`n `l` ,diteb edi` edl wixf miaxd zeyxa e`l `dc ,`kd `ki` `ziixe`c `xeqi` e`l oiekzn elit`c ixy Ðéô ìò êåôùé àì
áéáäjity `w ditebac oeik ,rlail oilekie ,dn` d`n ez`ivi cr o`kn jxe` yiy it lr s`e .uixgd jeza :xnelk Ðokteyy xne` d`exde ,miaxd zeyxl gkae `icdl iglwn Ð

.zaya min glwn ipelt ly exepv exn`i `ny dxfb :`xnba xn`ck .ewtilc irae ,ez`ivil jenqúåàèåéã.mdinin da oikteyy ,mdiptl zen` rax`n dzegt xvge .zeilr Ð

íúö÷î.eyr `l zg`d ipae ,xvga dwer eyr zg`d ipa Ð

àøîâàîòè éàîzen` rax` `d :rnync ,i`w zen` rax`n dzegt xvg` Ð.ixy Ðïôìæì äöåø íãàdngd zeniac .dwa` dlri `ly ,dxtr uiaxdl ,slfl `id die`xy Ð

otlfl dvexc oeike ,`ziixaa onwl oizipznl dl opinwen.ezaygn `niiwzn `l ,iwtpe edl jity inp i` Ð
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éðäopixn` (a,w) "wxefd" wxta zay zkqnac :wgvi epiaxl dniz Ð iniiz `l ipde iniiz

ab lr s`e .exfb `l zilnxka egkc meyn ,dpitqc iptec` edl icy dpitqc oikteyc

jetyl `ixy `l `xza `pyil elit`e !`kd ixzyil inp `nrh i`dne .zilnxkl cin eltpc

minrt ,`xhfefbac :xnel yie .qxhpewa yexitck ,zilnxkl e`viy yyeg epi`y meyn `l`

mewn cr cin jled mind dpnn oikteyyk

egk iede ,min wwxa zkldn miaxd zeyxy

la` .ze`xhfefb lka belt `le ,miaxd zeyxa

.wwxl jenq jldzy ixnbl `giky `l dpitq

áéáÐ miaxd zeyxa zen` rax` xenw `edy

dil miw zen` rax`a :qxhpewa yxit

wtzqdl ieyry min miz`q rlail xeriy yiy

xvg iab `xnba xn`wc `nrh epiide .mei lka

aiaa ixii`c d`xp eyexitle .iniiz zen` rax`

,iniiz `l o`kn zegtc ,rax` lr rax` el yiy

xeriy efi`c ,`xnba i"yx yxitck ,xvg iab enk

`nrh d`xp l`eny epiaxle ?eagxl ozip

`ed xenwc oeike ,`cyg meyn Ð aia zxinwc

on oi`vei min d`exd ,miaxd zeyxa zen` rax`

wegxy oeik ,xvgd on oi`veiy xeaq epi` Ð aiad

yexitk rnyn `xnbae .zen` rax` xvgd on

rax`l aiac zen` rax` dncnc ,qxhpewd

awri oa xfril` iaxk dlek xn`wc ,xvgc zen`

rax` xenwy oeliq :l`eny epiax yexitle .'ek

,zaya min el oiktey miaxd zeyxa zen`

.iwpe aw awri oa xfril` iax zpyn :ol `niiwc

Ð irlainc meyn mrhdc ,qxhpewd yexitl la`

epiax xne` ,edine .irlain `l ur lyac ,xeq`

Ð mipa` ly dtvx oirk ieyr elit`c :wgvi

.ixye ,irlain
`pz

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

ïéâtzñîe .éîc Bzëàìnî ìèaé àlL éîk àéøaè éLðà©§¥¦¤§¨§¦¤Ÿ¦¨¥¦§©§¨¥¦§©§¦
úéèðeìàa íãà âtzñî :àéðúc ?àéä éàî úéèðeìàa©£§¦©¦§©§¨¦§©¥¨¨©£§¦
ïéãeLçL éðtî ,ïéøééìBàì äpøñîé àìå ,ïBlça dçépîe©¦¨©©§Ÿ¦§§¤¨§©§¦¦§¥¤£¦
Bãéa äàéáî óà :øîBà ïBòîL éaø .øác BúBà ìò©¨¨©¦¦§¥©§¦¨§¨

eðL àì :àðeä áø øa äaø øîà .Búéa CBúìàlà §¥¨©©¨©©¨Ÿ¨¤¨
ì ìáà ,úBàìîìCBtL¯é÷úî .øeñà:éáæéL áø dì ó §©§£¨¦§¨©§¦¨©¥§¦

.éîééz àì éðäå ,éîééz éðä ?ä÷eòì äæ ïéa äî éëå§¦©¥¤§¨¨¥¨§¦§¨¥¨¨§¦
àîéz àì :àðeä áø øa äaø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¨©©¨¨¥¨

ì ,éøLc àeä úBàìîìì ,àlà ,øeñà CBtLéîð CBtL §©§§¨¥¦§¨¤¨¦§©¦
eäî !ä÷eò eðééä !àèéLt :éáæéL áø øîà .éøL̈¥£©©¥§¦§¦¨©§¨©
.ïì òîLî à÷ ,éîééz àì éðäå ,éîééz éðä :àîéúc§¥¨¨¥¨§¦§¨¥¨¨§¦¨©§©¨
øîà ,àðeä áø øîà ."'åëå Bæ úBàøèæeæb ézL ïëå"§¥§¥§§§¨¨©©¨¨©

úâìôeîa ìáà ,äëeîña àlà eðL àì :áø¯äðBéìò ©Ÿ¨¤¨¦§¨£¨§§¤¤¤§¨
ìò øñBà íãà ïéà :áø øîàc ,déîòèì áøå .úøzeî¤¤§©§©§¥§¨©©¥¨¨¥©
,óñBé áøå àéiç éaø øîà ,äaø øîà .øéåà Cøc Bøéáç£¥¤¤£¦¨©©¨¨©©¦¦¨§©¥
øéæçî äaøeçå ,úaMa ìæb Lé :àéòLBà éaø øîà̈©©¦©£¨¥¨¥©©¨§§¨©£¦
"úaMa ìæb Lé" zøîà !àéL÷ àôeb àä .íéìòaì©§¨¦¨¨©§¨¨§©§¥¨¥©©¨
!àéð÷ àì :àîìà íéìòaì øéæçî äaøeçå .àéð÷ àîìà©§¨©§¨§§¨©£¦©§¨¦©§¨¨©§¨

ãöék .úaMa ìæb ïéc Lé :øîà÷ éëä¯øéæçî äáøeçc ¨¦¨¨©¥¦¨¥©©¨¥©§§¨©£¦
ézL ïëå :ïézòîLà ïðéáúBîe :äaø øîà .íéìòaì©§¨¦¨©©¨§¦©©§©§¦§¥§¥

áø øîà ?úBøeñà éànà ,úaMa ìæb ïéc Lé zøîà éàå .'åëå Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæb§§§¨§©§¨¦§¦¨§©§¥¦¨¥©©¨©©£¨©©
ïðé÷ñò éàîa àëä :úLL¯!éîð äðBzçzì eNò ék ,éëä éà .úeôzeLa ävéçî eNòL ïBâk ¥¤¨¨§©¨§¦©§¤¨§¦¨§¨¦¨¦¦¨©©§¨©¦

äðBzçzì eNòc ïåék¯.éì àçéð àì Cãäa àðàc dúòc élb éelbäðùîàéäL øöç ¥¨§¨©©§¨¦©¥©£¨©£¨©£¨¨¦¨¦¨¥¤¦
ú÷æçî ä÷eò dì eNò ïk íà àlà úaMa íéî dëBúa ïéëôBL ïéà ,úBnà òaøàî äúeçt§¨¥©§©©¥§¦§¨©¦©©¨¤¨¦¥¨¨¨©£¤¤

éøö õeçanL àlà ,íéðôaî ïéa õeçaî ïéa .ähîìe á÷pä ïî íéúàñïéà íéðôaî ,øBî÷ì C ¨©¦¦©¤¤§©¨¥¦©¥¦¦§¦¤¨¤¦©¨¦¦§¦¦§¦¥
éøöíéaøä úeLøa úBnà òaøà øeî÷ àeäL áéa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .øBî÷ì C ¨¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤¨©§©©¦§¨©¦

¯CBtLé àì änà äàî øöç Bà âb eléôà :íéøîBà íéîëçå .úaMa íéî BëBúì íéëôBL§¦§©¦©©¨©£¨¦§¦£¦©¨¥¥¨©¨Ÿ¦§
òaøàì ïéôøèöî äøãñëàäå øöçä .áéaì ïéãøBé íénäå âbì àeä CôBL ìáà ,áéaä ét ìò©¦©¦£¨¥©©§©©¦§¦©¦¤¨¥§¨©§©§¨¦§¨§¦§©§©
úà ,ä÷eò eNò àì ïúö÷îe ,ä÷eò eNò ïúö÷î ,Bæ ãâðk Bæ úBàèBéc ézL ïëå .úBnà©§¥§¥§¨§¤¤¦§¨¨¨¨¦§¨¨Ÿ¨¨¤

ä÷eò eNòL¯ä÷eò eNò àlL úà ,ïéøzeî¯.ïéøeñààøîâ:äaø øîà ?àîòè éàî ¤¨¨¨¦¤¤Ÿ¨¨£¦©©§¨¨©©¨
úBnà òaøàa ,íBé ìëa íéî íéúàñ ÷tzñäì éeNò íãàL éðtî¯,ïôlæì äöBø íãà ¦§¥¤¨¨¨§¦§©¥¨©¦©¦§¨§©§©©¨¨¤§©§¨

úåçô

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

             

        
         
         

        
        

         
      

          
        

         
        

       
        
         

           
      

      
       

     
         
           

         
         
          
          

        
         
         
        

         
         
        

  
         

           
        

        
     

         
            

        
         

          
          

         
        

        
           

   
         

        
         

      
       

        
      

        
         

        
          

         
         
         
         
        

  
       

         
         

        
         

        
          
        
         
         

         
         

        
       

      
         

        
     

         
         

        
      

          
      

        
          
       

        
       

     
         

        
         

         
        

           
        
         

      


          

        
         

         
         

         
        

        
          







































































































































































































































המשך בעמוד דד



קיז ezny in` cenr gt sc ± iyily wxtoiaexir
àéøáè éùðà.eid dk`ln ilra Ðíãà âôúñîopeva ugx m` zayae .aeh meia Ð

.hegqi `ny oiyyeg oi`e ,zihpel`a btzqnïéøééìåàì.oipla Ðøáã åúåà ìò.dhigq Ð

åãéá äàéáî óà.hegqie gkyi `ny oiyyeg oi`e Ðåðù àìzxzn dielz dvigny Ð

.ze`lnl `l` ,opaxl `xhfefbaêåôùì ìáàminl awpa oiktey Ðxdpdy iptn ,xeq` Ð

.`xhfefbd zvignl ueg oikteyd jilenïéá äî
ä÷åòì äædzegty xvg oizipzna opzc Ð

zen` rax`nzaya min dkezl oiktey oi` Ð

zwfgn ,`neb ,dwer dl eyr ok m` `l`

dwerd d`lnzpy it lr s` :dlr ipze .miz`q

mei ceranit lr s`e ,zaya min dl oiktey Ð

dpnid oi`vei mindy.miaxd zeyxlíúä
àéî éîééúrladle zelkl oiieyr mind Ð

jity ik ,jkld ,rwxwaerlailc `zrc` Ð

xal iwtp i`e ,jity `w ediizkecae`l Ð

ezaygn dniiwzp `le ,`ed ikdl ezaygn

oeeki` elit`c .ixye`dc ,`kil ynn xeqi` Ð

`kd la` .jity cigid zeyxarici rcin Ð

.iniiz `le iwtp i`cecéøù éîð êåôùì åìéôà
la` .i`xal ewtilc dil ztki` `l edi`c Ð

zen` rax`n dzegtd xvgdil `gip Ð

ira ,jkld ,exvg z` jlkli `ly xal wetilc

.erlailc dil `gip dwerac ,dweräëåîñáÐ

drax` lzekd jyna dpezgzn dwegx dpi`y

dpnn ddeab dpi`y :izrny ip`e .migth

cenlzda dbltd oeyl epivn `le .dxyr

iyp`a oizipzna opzck ,jyna `l` daeba

e` ddeab il dn ,axl :cere .zqtxne xvg

dfl :(a,bt lirl) xn`c edi` `d ?dkenp

dwixfa dfle leylya,cere !oixeq` mdipy Ð

l`enyl `zaeiz opiazen `zipzn `dn

eba oniiwck diteb ax i`e [a,ct] lirl oiwxita

iia`e ?dl aizen ikid ,dnwe` iccdc dxyr

iccdc dxyr eba oniiwc oebk dvxzci`n Ð

.diyecgúøúåî äðåéìòoi`c opixn`ck Ð

xie` jxc `l` dpeilra dpezgzl yinyz

,dinrhl axe ,migth drax` jyn zwixf

.xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi` :xn`cùé
íéìòáì øéæçî äáøåçå úáùá ìæâ`zyd Ð

zaya lefbl xzen :xn`w ikdc jzrc `wlq

exiag ly ezaxega da ynzydle ,zeieyx

li`ed .lega da libxc ikid ik ,el dkenqd

,jk lk da oiynzyn milrad oi` daxeg mzqe

ziyrpe ,miplfb x`yk ezlfba i`d dl ipw

egxk lr rnyn milral xifgn daxege .ezeyx

dxifgdl jixve ,milral dxifgn zay xeqi`

.da ynzydl xeq` :`nl` ,el diepw oi`eùé
ìæâ ïéãxeq`e ,milral dlifbd xifgn daxegc zay ly zeyxa bdep dlfb zayd oic Ð.da ynzydlúøñåà éàîàzynzyn oick `ly ef dpezgze ,`id dpeilrc `zeyx `d Ð

da dlibxc oeik ,ikd elit`e .lega da.dlr dxq` Ðåùòù.zetzeya dpeilr ly dvign dze` Ðåùò éë éëä éàdpeilra zetzey mdl yi m` ,dpezgzl dpezgz ipa Ðinp Ð

.dlr ixq`äúòã àéìâ ééåìâ.zay xzidl `l` ziyrp dpi` ef dvign `dc ,dpin zaya dytp dwlqc dpeilrl dpezgz Ð

äðùî'åë íéî äëåúì ïéëôåù ïéà.`xnba dl yxtn Ðà÷åò.`neb Ðíéúàñ.`xeryc `nrh yxtn `xnba Ðäèîìå á÷ðä ïî.dly llgd miz`q wifgny Ðíéðôáî ïéáÐ

.xvgl jenq miaxd zeyxa d`yry oia ,xvgd jeza dwerl dyry oiaøåî÷ì êéøö õåçáîù àìà.xeht mewn jezl eicin mind eltiy mixqpa dit zeqkl Ðáéáieyrd uixg Ð

.miaxd zeyxl xvgay oiktey glwlíéáøä úåùøá úåîà òáøà êùîá øåî÷ àåäù.mei lka wtzqdl ieyr mc`y min miz`q mda rlail xeriy yi zen` rax`a ol miw Ð

åëåúì ïéëôåùrlail oieyr dpyd zeni aexc oeik ,ici lran min ea yic ,iniiz `l inp i`e .`in iniizc Ðezaygn dniiwzp `lc oeike ,oeeki` ikdl e`l i`xal iwtp ik inp ikd Ð

.dligzkl ixy oiekin `l ik ,jkld oi`vei odili`n `l` ,diteb edi` edl wixf miaxd zeyxa e`l `dc ,`kd `ki` `ziixe`c `xeqi` e`l oiekzn elit`c ixy Ðéô ìò êåôùé àì
áéáäjity `w ditebac oeik ,rlail oilekie ,dn` d`n ez`ivi cr o`kn jxe` yiy it lr s`e .uixgd jeza :xnelk Ðokteyy xne` d`exde ,miaxd zeyxl gkae `icdl iglwn Ð

.zaya min glwn ipelt ly exepv exn`i `ny dxfb :`xnba xn`ck .ewtilc irae ,ez`ivil jenqúåàèåéã.mdinin da oikteyy ,mdiptl zen` rax`n dzegt xvge .zeilr Ð

íúö÷î.eyr `l zg`d ipae ,xvga dwer eyr zg`d ipa Ð

àøîâàîòè éàîzen` rax` `d :rnync ,i`w zen` rax`n dzegt xvg` Ð.ixy Ðïôìæì äöåø íãàdngd zeniac .dwa` dlri `ly ,dxtr uiaxdl ,slfl `id die`xy Ð

otlfl dvexc oeike ,`ziixaa onwl oizipznl dl opinwen.ezaygn `niiwzn `l ,iwtpe edl jity inp i` Ð
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עירובין. פרק שמיני - כיצד משתתפין דף פח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קיט ezny ina cenr gt sc ± iyily wxtoiaexir
òáøàî úåçô.miaxd zeyxl `icda dwixf ixyinl iz` `nlic dilr opax xefbe .ezaygn `niiwn ,iwtp ike .okteye slfl ie`x epi` Ðéîééúrlail oie`x zen` rax`a `in Ð

xal iwtp inp i` ,jkld .miz`q.ezaygn `niiwn `l Ðïéè÷å êéøàãla` ,miz`q rladl mewn yie ,zeraexn rax` xeriyk rwxw `ki`c ,mizy lr zen` dpeny dpyiy oebk Ð

`izetl inp `xeriy aidi `l i`c .rnyn agexae jxe`a oizipznc zen` rax` ,xnl oiae xnl oiae .dwer ira `l `xif iaxl ,dwer `la jetyl xeq` (axl) .die`x dpi` slflÐ

.`nrh da inewe`l `kile ,edyn dagx elit` rnyne .melk yxetn xeriy o`k oi`éôøèöî äøãñëàå øöçä ïðúúåîà òáøàì ïdxcqk`a jzrc `wlq `w .dwerd on dxhetl Ð

,zerevwnd on cg` cbpk xvgl ueg zcnerd

ick `nrh :`nl` .xeriyd milydl ztxhvne

`kd `dc ,`ed mind zrilal xeriy my `diy

.slfl efgzilc edpip zeraexn rax` e`l

øöçä ìë éðô ìò úëìäî äøãñëàáoebk Ð

ipt lr zkldn dxcqk`e ,mizy lr rax` xvg

.rax` lr rax` milydl dlekúåîà òáøà
úåîà òáøà ìò:`nl` ,`ziixaa qxb Ð

.opira zeraexnàéä ïðáø éðî àäexy `lc Ð

opzck mind zrila mewn xeriy meyn dil

jetyi `l dn` d`n aia elit` oizipzna

:`nl` .xvgd lr e` bbd lr `l` ,ekezl

ilbn aia iabe .`ed selif meyn edcic `nrh

`yixe .`ed selif xa e`lc jity `wc dizrc

:xn`c ,`id awri oa xfril` iax oizipznc

aia :opzck ,drilal mewn xeriy meyn `nrh

.zen` rax` xenw `edyéáøã äé÷çåã éàîå
àøéæ,`in iniizc meyn oizipzn iyextl Ð

inewe`l dil iraine ,oihwe jix`a dil ixye

zen` rax` `irac dnwel .xfril` iaxk

.opaxke ,selif meyne ,zeraexnäúåçô àéäù
xeriy da yi `d .dxeriy xqgy rnyn Ð

zen` rax` lr zen` rax``py `l Ð

jix`a `py `le ,reaixaoihwe.ixy Ðéðúéì
úåîà òáøà ìò òáøà äðéàù øöçrnync Ð

df reaixa dieyr dpi`yda yi elit`e Ð

.xeriykïéúéðúîjtey la` :opaxl ipzwc Ð

xepvl :xnelk ,aial oicxei ode bbd lr `ed

.ea wewgdàéððçë àìãixy xvga ,diciclc Ð

`l` ,oirteyn eid `l odly oibb .xeq` bba

giha eze` oighe ,eply zeilr oirk oiwlg

oikteye ,minyb glwl zexepv oiwwege daifrn

.my oikteydíéøåîà íéøáã äîájixvc Ð

.dwerïîå÷îá åòìáéùdil ztki` `le Ð

iptn zcnere ztpehn exvg ikd e`lac ,ewtilc

.minybdééáà äéì øîàïéëôåù éøäåÐ

ea yiy ,dn` d`n jex` aial el oiktypd

:oizipzna opax exn` `we .ea rlaidl xeriy

,`nzq oiktey ixw aiac jpdl .jetyi `l

.otlfn `ed minrty itl ,min ixw xvgc jpdle

íúämeyn i` ?yegip i`nl minybd zenia Ð

.exvg lewlw meyn ewtipc dil `gipcàä
àîéé÷å àì÷ì÷î.minyba Ðàìù íåùî éà

åøîàéinp i` ,dngd zenia carnl iz`e Ð

,miaxd zeyxl `icda wexfl ixy xninl iz`

oeekzn ikdl inp i`d ynn miaxd zeyxa il dne xepva il dnc,dngd zenia aia iab la` .edpip minyb in exn`e ,od oiglwn minybd zenia zexepv mzqc ,yginl `kil `dl Ð

onewna erlaiy dvex mc`e ,xeriy ea yic ab lr s`.exn`i `ny yginl `ki` Ðäàñ ÷éæçîdpeye jtey :lirl ixn`wc i`de .d`q jetyle wtzqdl zeyx el oipzep ,dwer Ð

rpnp epi`eixyc `ziixac `pz xn`w dzcn xeriye ,dphw dwera ongp axl dil `xiaq Ð.äì ùåçéð éàîì íúämiz`q azinl iz` inp i` Ðditeb `ed `dc ,ol ztki` `l Ð

i`xal edpicynl ixy inp ikd ,uegl z`vl ick ef dwera jetyl dil ixyc ikid ik xninl ,daxeg dpin sili `l`dc ,`in ewtilc dil `gip `le ,ezaygn `niiwn `l `dc Ð

.`niiwe `lwlwn exvgåøîàé àîù íåùî éàå.jkl oeekzn `edy oixeaqe 'ek ipelt ly exepv ixd ,mi`exd Ð'åë úåøåðö íúñ.`xeriyn ith dil opixy `l dlgzkl ,edine Ðøîà
êëìä ééáà.icinl yginl `kilc oeik Ðíééøåëå øåë åìéôà.`ziixac `pz ixy `w Ðåáøéò åìéôàåiz` ,jpdc `wer ici lr ipdl edl ixy i` yginl `kilc ,zeilrd izy Ð

axrin `lc xvga lhlhn `we ,mdilbxa dwerd zty cr `icda xvgl ocixedle mizad on ip`n iwet`l.xeq` ikd elit` Ðàéîã àùéôð íåùîipyl mi`q rax` o`k yic Ð

.mizaàøèñéâ.`pixg` `yinyzl `ifg `lc ,`xhqib hwp ikdl .mind lawl eivg my epzpe ,wcqpy qxg ilk Ðäëéøá.mibcl oiyery xaia oirk ,agx uixg Ðäáéøòdpitq Ð
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המשך בעמוד ולק



eznyקכ in` cenr ht sc ± iyily wxtoiaexir
:opiqxb ikdàëäì íéúáã éðàîá àéî é÷åôàì éúà àîìãjetyl dwerd ztyl Ð

.dkezl

ïéôúúùî ãöéë êìò ïøãä

äðùîúçà úåùø øéòä úåââ ìëlr s`e Ð

zebbd ,mc` ipa ipyl dhnl oiwelg oixeicy it

xicz oyinyz oi`y,zeyx welig mda oi` Ð

.dfl m`ivedl oixzen df bba ezayy milke

äåáâ ââ àäé àìù ãáìáå.dxyr exiagn Ð

dxyr daeba odn welg m`clhlhl xeq` Ð

.`xnba yxtn `nrhe .oibbl epnníéîëçå
åîöòì úåùø ãçàå ãçà ìë íéøîåà`l m`e Ð

dhnly oixeic eaxir.dfl dfn lhlhl xeq` Ð

ïåòîù éáøzexivg :xn`e ,mlekn lwin Ð

,miz`q zian xzei opi`y zetitxwe zebbe

xicze cgein oyinyz oi` mleke li`edÐ

elit` ,dfl dfn oilhlhne .od zg` zeyx

zile .aexir `la miax xvgl miax ly xvgn

meyn `l` zexivg iaexir oerny iaxl dil

.ziad ilk xzidïëåúá åúáùù íéìëìmilk Ð

dfl dfn oze` oi`iven ,odn cg`a ezayy.

úéáä êåúá åúáùù íéìëì àì ìáàme`iade Ð

xeq` ,xvgd ipa eaxiry ici lr oxivgl

eaxir `l m` ,zxg` xvgl exivgn o`ivedl

.cgi zexivgd izy

àøîâúåéåùø éúù àöåî äúàù íå÷î ìëÐ

.dcal zg` lk zcneryúçà úåùø ïäåmy Ð

.cigid zeyx odizyy ,odl zg`ãåîò ïåâëÐ

.xvga dxyr deabåéìò óúëì øåñàon Ð

cr dler xvg zeyxy it lr s`e ,xvgd

.riwxläøùò äåáâ ìú íåùî äøéæâzeyxa Ð

itezkl izil `lc ,cigid zeyx dedc ,miaxd
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עירובין. פרק שמיני - כיצד משתתפין דף פט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



eznyקכב ina cenr ht sc ± iyily wxtoiaexir
öòì úåùøåî.rnyn ebba lhlhi cg` lk :jzrc `wlq `w Ðåðú ìàåîù éáã éðäåÐ

,ebb `l` cg` lkl odl oi` :ipzwc ,ax iacl `zaeiz dpin iazenc ediicia `zipzn zi`

ebba `d ,ebba `l` elhlhi `lc rnync.elhlhi Ðàúòîù àä éì òéîù àìÐ

.zexkip oi`y ,ipd ik zevigna wiq` ceb `nipc ,l`enycïè÷ì êåîñ ìåãâ ââlecb Ð

.o`kle o`kl eilr scerøúåî ìåãâälhlhl Ð

ly zevign `dc .axl elit`e ,eay oixeic ea

o`kle o`kl etcera opyiy dhnzevign Ð

jde ,itetb edl zi`e .edpiwq` cebe ,od zexkipd

ohwd cbpky dvxitoi`e ,lecbl ied `gzt Ð

gzte zexivg izyk iedc ,eilr xqe` ohw

.mdipiaøåñà ïè÷ ìáà,e`eln ied diciclc Ð

.lecb ipa dilr ixq`e ,`ed `gzt e`leùéù
äæ ìòå äæ ìò ïéøåéãdfn dry lk oixaery Ð

dvigna wiq` ceb xninl `kil ,jkld ,dfl

.`id zqxcpy iptn ,mdipiay dpezgzdìáà
íéøåéã ïäá ïéàxzene ,wiq` ceb da opixn` Ð

zxkip dpi`y dvigna s` :`nl` ,ohwd s`

oixaegnc e`l i`c ,wiq` ceb l`enyl dil zi`

od.dfl dfn dqixc oi` Ðäæ ìò äöéçî ùéù
äæ ìòå,oxeag cbpkn ueg ,odizeaiaq lk Ð

lecb ixzyin `zydc.itetibaäöéçî ïéà ìáà
ïéøåñà ïäéðù ïàëì àìå ïàëì àìinp ohwc Ð

`l` ynn itetib eed `le li`edc ,lecb` xq`

`gzt dieeyl itetib eed `l ,wiq` ceb ici lr

`l :`peeb i`dke ,opira xkpinc `gztc ,diabl

.iypi` icarïéøåéã åëì éøîà éàizxkfd m` Ð

sqei ax .mkl izxn` jk ,xaca dxic mey mkl

.ecenlz gkye dlgåðù àìoia ,xeq` ohwc Ð

lecb ixeicl oia ohw ixeicldvign yiy `l` Ð

,`niiwe reaw dvign :xnelk .dxicl die`x

cg lk iyenzy` erac ediizrc elb ediiexzc

elya xzen lecb ,jkld .dicica`gztc Ð

mdipyl xeq` ohwe .ediilr ohw xq` `le ,`ed

ipa dilr ixq`e ,lecbl e`elna uxtpc meyn

dil carc oeikc ,ixzyin `l inp edcicle .lecb

dreaw dvign dixn,dipin diytp wilq `l Ð

.ediiabl ilg` `leåäééùôð å÷éìñ é÷åìñipa Ð

.lecb ipal dilg`e ,ebbn ohwïéââä ìëá øúåä
mleq ciar `l edpi`c oeikc ,opaxl elit`e Ð

.diabl edpilg`e ediiytp ewilq Ðäééìò äðá
.diilrl zevign ebb lk siwde Ðä÷ãgzt Ð

.oibbd cvl gezt ohwïìåëá øúåäilbc Ð

eda wifgn `wc dizrcecitwd `l mde Ð

ok zeyrl.diabl edpilg` Ðä÷ãäù íéîòô
øåñéàìzebbd lk ieync ,xi`n iaxl elit`e Ð

.oda xeq` zg` zeyxäéöéáøú éãäì äãáòãÐ

.dnezq gipd oibbd cv ly dvigne ,ezpib cvl gzty
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zilnxkl e`elina uxtp bbd lk ik ,xeq` bbd lk Ð oke li`ede ,(a,bl) "oiaxrn lka" wxta

deab ixdy ,miax dia ihly `lc ab lr s`e .miaxd zeyxl zhlead dhila dze`l Ð

dxyr ekez oi`y zia `dc .drax` agex xeht mewn epivn `lc ,zilnxk dyrp Ð dxyr

ab lr s` ,zen` rax`a `l` ea oilhlhn oi`e ,zilnxk ekez ied dxyrl oinilyn eiexwe

.cv lkn `ed mezq ixdy ,miax dia ihly `lc

zilnxk oi`c (`,f) zayc `nw wxta xn`c `de

zilnxkd rwxw gkny epiid Ð dxyrn dlrnl

xn`ck ,'in dlrnl zilnxk xie`d dyrp oi`

,miaxd zeyx ilew opax dia eliw`c mzd

`xhfefbe ,xeht mewn dxyrn dlrnl xie`dy

epiid Ð cigid zeyx `l` zilnxk `ied `lc

,driwa `ied `l mibc zriwac ,zig` cebc meyn

ik iedc miaxd zeyxl gezta e` .lirl iaxitck

miaxd zeyxl `veid fif oke .cigid zeyx ixeg

jenq epiid Ð cigid zeyx iedc drax` agx

.cigid zeyx ixeg ik iedc ,dxyr jez oelgl

(a,`w) "oilitz `vend"a dil aiygc lerpne

,miicb zriwa `kilc meyn epiid Ð cigid zeyx

lerpna yiy :inp i` .dyly deab dtewqi`dy

`ki` elit` cigid zeyx iedc ,dxyr deab envr

eedc zelbr enk ,eizgz dxenb miaxd zeyx

"wxefd"a miaxd zeyx odizgze cigid zeyx

bbc oizipzn` onwl inp yxit i"yxe .(`,hv zay)

zevign `xkpinc xvg dn iab ,ohwl jenqd lecb

Ð `xkpin `l i`c ,odl dveg hlea bb `di `ly

mey el oi`y ,xeq` inp lecbe .wiq` ceb xn` `l

oke .cigid zeyx epi` dvign el oi`y lke ,dvign

:jixtc 'ek xi`n iaxl oieyd oibb iab oizrnya

ywceb dil zilc :qxhpewa yxit ,axc` axc `i

`lc idp ,xi`n iaxl oieyd oibba inp ikd wiq`

Ð edl ieyn `zeyx `cgc ,dixag` cg lk xeq`

mdiptl mixaerd miaxd zeyx ipa ,edin

ixq` `l i`n` ,dpevigd icivle mdixg`le

,edin !'ek oibbl dvign `kil `d ?ediilr

,`zi` ikde zilnxk aiyg `lc rnyn inlyexia

dxyr mideab eidy milzke oifif :opgei iax xn`

`ly calae o`ke o`k oixzen Ð drax` oiagxe

ixycn ,xeht mewn edl aiygc rnyn ,silgi

xn`wc milzke ,cigid zeyxe miaxd zeyx ipal

,lzekd on oihlead mipa` epiidc d`xp mzd

i`ce iedÐdrax` agxe dxyr deab lzek eli`c

,`zeaxl Ð drax` agx hwpc `de .cigid zeyx

mpi` m` oky lke ,xeht mewn ied ikd elit`c

ekez oi`y ziac `idd `iyw `le .drax` miagx

miax ivn `lc ab lr s` ,zilnxk iedc dxyr

dxyrn dlrnl `edy oeik `kdcÐ iyenzyi`l

zeyx `le miaxd zeyx `l ied `lc oeik drax` agxc ab lr s` ,xeht mewn aygil el yi

qxhpewa yxitck ,zxqe` miaxd zeyxc meyn e`l Ð axc` axc `iyw :jixtc `de .cigid

xzia ixii`c xity rcic meyn `l` ,dxyrn dlrnl zxqe` miaxd zeyx oi` mlerlc Ð

i`c ,dvign `xkpinc bb s` :onwl inp opixn`wc `de .dxicl swen ied `le ,ociar `l dlrnl zevign ipdc xnel el d`xp oi`c meyn ,l`enyl jixt mewn lkne .wiqnck ,miz`q zian

df lr `l dvign oi` m` xn`c jenqac sqei axk `lc `gzt diieyl elit` wiq` ceb meyn ,eilr xqe` ohwd oi` Ð `xkpin ik la` ,eilr xqe` ohwc meyn Ð xeq` inp lecb `xkpin `l

.iypi` icar `l `peeb i`d ik `gztc meyn Ð `gzt dieyl wiq` ceb xn` `lc ,oixeq` mdipy df lr `le

ïè÷ådeye uegan d`xp `di `ly ,dlecbl dphw ilzek oiqpkpa ,dlecbl dvxtpy dphw xvgc oizipznc (a,h) `nw wxt `pniwe`ck ,lecbd jezl qpkp ohw bbdy oebk Ð e`elina uxtp

.miptan

äùòådgzte ,ebb aiaq lk dvign dyre diilr dpaykc `kd wgvi epiax yxtn ,dvign `id dwcc (`,`qe a,hp) "oixarn cvik"a yxtny dn itl Ð oibbd lka xzed drax` dwc diptl

nyz ied f` Ð drax` dwc gztd iptl dyre ,oibbd cvlm`c ,lirl xn` inp dwc `lac :dywe .mixg` oibb ipa iptn ,reaw yinyz my ynzydl `xi dwc `la la` .reaw yi

,mdilr xqe` epi` Ð mdnr axir `l dfe oibbd x`y eaxir m` :yexit ,"oibbd lk exzed" :qxb l`ppg epiaxe .lecb ipal ixy inp ohw elit`c ohwd lr `le lecbd lr dxicl die`x dvign yi

oeyle .xqe` did `l inp dwc `la Ð dvign swen bbd lk did m`y .bbd ivga `l` dpi` diilr e` ,e`elina uext `ed oibbd cvlc eyexitl xnel jixve .mdn envr wliq dwc dyrc oeikc

.xzid `le xeqi` `l dyer dpi` dwcdc ,ayiil jixv xeqi`l dwcdy minrt
zilnxk

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

ì àîìLa ,Bîöòì úeLøìàeîL¯áøì àlà ,àçéð¯ §§©§¦§¨¨¦§¥¦¨¤¨§©
ézL ìèìèé àlL :áøc déîMî áø éa éøîà !àéL÷©§¨¨§¦¥©¦§¥§©¤Ÿ§©§¥§¥
éaø øîà àäå .äæ ââa úBnà ézLe äæ ââa úBnà©§©¤§¥©§©¤§¨¨©©¦
déîMî áø éa ,ïðéøîà äåä ìááa ïðéåä ék ,øæòìà¤§¨¨¦¨¥©§¨¤£¨¨§¦©¥©¦§¥
éðäå ,úBnà òaøàa àlà Ba ïéìèìèî ïéà :eøîà áøc§©¨§¥§©§§¦¤¨§©§©©§¨¥
ïäì ïéà" éàî .ïbb àlà ïäì ïéà :eðz ìàeîL éác§¥§¥¨¥¨¤¤¨©¨©¥¨¤

"ïbb àlà¯àîélà éîe ?déleëa éìeèìèì eøLc åàì ¤¨©¨¨§¨§©§¥§¥¦©¦¨
äæ ââa úBnà ézL ìèìèé àlL àðîé÷Bàc ,ïéúéðúnî¦©§¦¦§¦§¨¤Ÿ§©§¥§¥©§©¤

äæ ââa úBnà ézLe¯äæ ââa úBnà ézL :éîð éëä §¥©§©¤¨¦©¦§¥©§©¤
éì òéîL àì :óñBé áø øîà .äæ ââa úBnà ézLe§¥©§©¤£©©¥¨§¦©¦
àäàå ,ïìäéð zøîà zà :ééaà déì øîà .àúòîL àä̈§©£¨£©¥©©¥©§¨§©§¦£©§©¨

ìBãb âb :ïìäéð zøîàïè÷ì Ceîqä¯øzeî ìBãbä ¨§©§¦£©©¨©¨§¨¨©¨¨
øîà ,äãeäé áø øîà ,dìò ïì zøîàå .øeñà ïèwäå§©¨¨¨§¨§©§¨£¨¨©©§¨¨©
ìò ïéøeiãå äæ ìò ïéøeic LiL àlà eðL àì :ìàeîL§¥Ÿ¨¤¨¤¥¦¦©¤§¦¦©
ïéà ìáà .úñøãð ävéçî ïè÷c àä dì àéåäc ,äæ¤§¨§¨¨¨§¨¨§¦¨¦§¤¤£¨¥

äæ ìòå äæ ìò ïéøeic¯:déì øîà .ïéøzeî ïäéðL ¦¦©¤§©¤§¥¤¨¦£©¥
ìò ävéçî LiL àlà eðL àì :eëì éøîà éëä àðà£¨¨¦¨§¦§Ÿ¨¤¨¤¥§¦¨©
ïè÷å ,éôeôéâa éøzLéî ìBãâc ,äæ ìò ävéçîe äæ¤§¦¨©¤§¨¦§§¦§¦¥§¨¨
ìò àìå äæ ìò àì ävéçî ïéà ìáà .BàBìîa õøôð¦§©¦§£¨¥§¦¨Ÿ©¤§Ÿ©

äæ¯éøîà éà !ïì zøîà ïéøeic àäå .ïéøeñà ïäéðL ¤§¥¤£¦§¨¦¦¨§©§¨¦¨§¦
ïéøeic eëì¯LiL àlà eðL àì :eëì éøîà éëä §¦¦¨¦¨§¦§Ÿ¨¤¨¤¥

äøéãì äéeàø ävéçîe äæ ìò äøéãì äéeàø ävéçî§¦¨§¨§¦¨©¤§¦¨§¨§¦¨
.BàBìîa õøôð ïè÷å éôeôéâa éøzLéî ìBãâc ,äæ ìò©¤§¨¦§§¦§¦¥§¨¨¦§©¦§
äéeàø ïéàå ,ìBãbä ìò äøéãì äéeàø ävéçî Lé ìáà£¨¥§¦¨§¨§¦¨©©¨§¥§¨

ïèwä ìò äøéãì¯éàî .ìBãb éðáì éøL ïè÷ eléôà §¦¨©©¨¨£¦¨¨¨¥¦§¥¨©
àîòè¯ävéçî ãeáò àìc ïåék¯e÷éìñ é÷elñ ©§¨¥¨§¨£§¦¨©¥§¦

íleñ äNò :ïîçð áø øîàc àäk .àëäî eäééLôð©§©§¥¨¨§¨§¨©©©§¨¨¨¨
Bbâì òeá÷¯äða :ééaà øîà .ïlek ïébbä ìëa øzeä ¨©§©©§¨©©¦¨¨©©©¥¨¨

òaøà äwc äéðôì äNòå Búéa éab ìò äéiìò¯øzeä £¦¨©©¥¥§¨¨§¨¤¨©¨©§©©
.øeqéàì äwcäL íéîòt :àáø øîà .ïlek ïébbä ìëa§¨©©¦¨¨©¨¨§¨¦¤©©¨§¦

éîc éëéä¯øîàc ,déúéác àöéaøz éãäì àãéáòc ¥¦¨¥©£¦¨©£¥©§¦¨§¥¥©£©
éøåèðì

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

             

         
           

       
        

        
         

  
         

          
         

          
         
            

   
        

          
          

        
         

        
           

       
           

        
        

        
       

         
           

            
          


          

           
       


         

           
         

          
        

        
         
           
          

        
    

          
          

         
       

         
        

         
          

        
          

          
        

         
        
         
        
           

      
            

           
      

        
         

         
           

          
      
            
       

           
          
           


           

         
         

      
        

             
        

         
          

          
       

      
       

          
           

         
      

         
        
      

        
        

          
           
         

         
       

         
        
          

        
       

         
           

         
         

        
  













































































































































































































































עירובין. פרק תשיעי - כל גגות דף פט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קכג ezny ina cenr ht sc ± iyily wxtoiaexir
öòì úåùøåî.rnyn ebba lhlhi cg` lk :jzrc `wlq `w Ðåðú ìàåîù éáã éðäåÐ

,ebb `l` cg` lkl odl oi` :ipzwc ,ax iacl `zaeiz dpin iazenc ediicia `zipzn zi`

ebba `d ,ebba `l` elhlhi `lc rnync.elhlhi Ðàúòîù àä éì òéîù àìÐ

.zexkip oi`y ,ipd ik zevigna wiq` ceb `nipc ,l`enycïè÷ì êåîñ ìåãâ ââlecb Ð

.o`kle o`kl eilr scerøúåî ìåãâälhlhl Ð

ly zevign `dc .axl elit`e ,eay oixeic ea

o`kle o`kl etcera opyiy dhnzevign Ð

jde ,itetb edl zi`e .edpiwq` cebe ,od zexkipd

ohwd cbpky dvxitoi`e ,lecbl ied `gzt Ð

gzte zexivg izyk iedc ,eilr xqe` ohw

.mdipiaøåñà ïè÷ ìáà,e`eln ied diciclc Ð

.lecb ipa dilr ixq`e ,`ed `gzt e`leùéù
äæ ìòå äæ ìò ïéøåéãdfn dry lk oixaery Ð

dvigna wiq` ceb xninl `kil ,jkld ,dfl

.`id zqxcpy iptn ,mdipiay dpezgzdìáà
íéøåéã ïäá ïéàxzene ,wiq` ceb da opixn` Ð

zxkip dpi`y dvigna s` :`nl` ,ohwd s`

oixaegnc e`l i`c ,wiq` ceb l`enyl dil zi`

od.dfl dfn dqixc oi` Ðäæ ìò äöéçî ùéù
äæ ìòå,oxeag cbpkn ueg ,odizeaiaq lk Ð

lecb ixzyin `zydc.itetibaäöéçî ïéà ìáà
ïéøåñà ïäéðù ïàëì àìå ïàëì àìinp ohwc Ð

`l` ynn itetib eed `le li`edc ,lecb` xq`

`gzt dieeyl itetib eed `l ,wiq` ceb ici lr

`l :`peeb i`dke ,opira xkpinc `gztc ,diabl

.iypi` icarïéøåéã åëì éøîà éàizxkfd m` Ð

sqei ax .mkl izxn` jk ,xaca dxic mey mkl

.ecenlz gkye dlgåðù àìoia ,xeq` ohwc Ð

lecb ixeicl oia ohw ixeicldvign yiy `l` Ð

,`niiwe reaw dvign :xnelk .dxicl die`x

cg lk iyenzy` erac ediizrc elb ediiexzc

elya xzen lecb ,jkld .dicica`gztc Ð

mdipyl xeq` ohwe .ediilr ohw xq` `le ,`ed

ipa dilr ixq`e ,lecbl e`elna uxtpc meyn

dil carc oeikc ,ixzyin `l inp edcicle .lecb

dreaw dvign dixn,dipin diytp wilq `l Ð

.ediiabl ilg` `leåäééùôð å÷éìñ é÷åìñipa Ð

.lecb ipal dilg`e ,ebbn ohwïéââä ìëá øúåä
mleq ciar `l edpi`c oeikc ,opaxl elit`e Ð

.diabl edpilg`e ediiytp ewilq Ðäééìò äðá
.diilrl zevign ebb lk siwde Ðä÷ãgzt Ð

.oibbd cvl gezt ohwïìåëá øúåäilbc Ð

eda wifgn `wc dizrcecitwd `l mde Ð

ok zeyrl.diabl edpilg` Ðä÷ãäù íéîòô
øåñéàìzebbd lk ieync ,xi`n iaxl elit`e Ð

.oda xeq` zg` zeyxäéöéáøú éãäì äãáòãÐ

.dnezq gipd oibbd cv ly dvigne ,ezpib cvl gzty
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zilnxkl e`elina uxtp bbd lk ik ,xeq` bbd lk Ð oke li`ede ,(a,bl) "oiaxrn lka" wxta

deab ixdy ,miax dia ihly `lc ab lr s`e .miaxd zeyxl zhlead dhila dze`l Ð

dxyr ekez oi`y zia `dc .drax` agex xeht mewn epivn `lc ,zilnxk dyrp Ð dxyr

ab lr s` ,zen` rax`a `l` ea oilhlhn oi`e ,zilnxk ekez ied dxyrl oinilyn eiexwe

.cv lkn `ed mezq ixdy ,miax dia ihly `lc

zilnxk oi`c (`,f) zayc `nw wxta xn`c `de

zilnxkd rwxw gkny epiid Ð dxyrn dlrnl

xn`ck ,'in dlrnl zilnxk xie`d dyrp oi`

,miaxd zeyx ilew opax dia eliw`c mzd

`xhfefbe ,xeht mewn dxyrn dlrnl xie`dy

epiid Ð cigid zeyx `l` zilnxk `ied `lc

,driwa `ied `l mibc zriwac ,zig` cebc meyn

ik iedc miaxd zeyxl gezta e` .lirl iaxitck

miaxd zeyxl `veid fif oke .cigid zeyx ixeg

jenq epiid Ð cigid zeyx iedc drax` agx

.cigid zeyx ixeg ik iedc ,dxyr jez oelgl

(a,`w) "oilitz `vend"a dil aiygc lerpne

,miicb zriwa `kilc meyn epiid Ð cigid zeyx

lerpna yiy :inp i` .dyly deab dtewqi`dy

`ki` elit` cigid zeyx iedc ,dxyr deab envr

eedc zelbr enk ,eizgz dxenb miaxd zeyx

"wxefd"a miaxd zeyx odizgze cigid zeyx

bbc oizipzn` onwl inp yxit i"yxe .(`,hv zay)

zevign `xkpinc xvg dn iab ,ohwl jenqd lecb

Ð `xkpin `l i`c ,odl dveg hlea bb `di `ly

mey el oi`y ,xeq` inp lecbe .wiq` ceb xn` `l

oke .cigid zeyx epi` dvign el oi`y lke ,dvign

:jixtc 'ek xi`n iaxl oieyd oibb iab oizrnya

ywceb dil zilc :qxhpewa yxit ,axc` axc `i

`lc idp ,xi`n iaxl oieyd oibba inp ikd wiq`

Ð edl ieyn `zeyx `cgc ,dixag` cg lk xeq`

mdiptl mixaerd miaxd zeyx ipa ,edin

ixq` `l i`n` ,dpevigd icivle mdixg`le

,edin !'ek oibbl dvign `kil `d ?ediilr

,`zi` ikde zilnxk aiyg `lc rnyn inlyexia

dxyr mideab eidy milzke oifif :opgei iax xn`

`ly calae o`ke o`k oixzen Ð drax` oiagxe

ixycn ,xeht mewn edl aiygc rnyn ,silgi

xn`wc milzke ,cigid zeyxe miaxd zeyx ipal

,lzekd on oihlead mipa` epiidc d`xp mzd

i`ce iedÐdrax` agxe dxyr deab lzek eli`c

,`zeaxl Ð drax` agx hwpc `de .cigid zeyx

mpi` m` oky lke ,xeht mewn ied ikd elit`c

ekez oi`y ziac `idd `iyw `le .drax` miagx

miax ivn `lc ab lr s` ,zilnxk iedc dxyr

dxyrn dlrnl `edy oeik `kdcÐ iyenzyi`l

zeyx `le miaxd zeyx `l ied `lc oeik drax` agxc ab lr s` ,xeht mewn aygil el yi

qxhpewa yxitck ,zxqe` miaxd zeyxc meyn e`l Ð axc` axc `iyw :jixtc `de .cigid

xzia ixii`c xity rcic meyn `l` ,dxyrn dlrnl zxqe` miaxd zeyx oi` mlerlc Ð

i`c ,dvign `xkpinc bb s` :onwl inp opixn`wc `de .dxicl swen ied `le ,ociar `l dlrnl zevign ipdc xnel el d`xp oi`c meyn ,l`enyl jixt mewn lkne .wiqnck ,miz`q zian

df lr `l dvign oi` m` xn`c jenqac sqei axk `lc `gzt diieyl elit` wiq` ceb meyn ,eilr xqe` ohwd oi` Ð `xkpin ik la` ,eilr xqe` ohwc meyn Ð xeq` inp lecb `xkpin `l

.iypi` icar `l `peeb i`d ik `gztc meyn Ð `gzt dieyl wiq` ceb xn` `lc ,oixeq` mdipy df lr `le

ïè÷ådeye uegan d`xp `di `ly ,dlecbl dphw ilzek oiqpkpa ,dlecbl dvxtpy dphw xvgc oizipznc (a,h) `nw wxt `pniwe`ck ,lecbd jezl qpkp ohw bbdy oebk Ð e`elina uxtp

.miptan

äùòådgzte ,ebb aiaq lk dvign dyre diilr dpaykc `kd wgvi epiax yxtn ,dvign `id dwcc (`,`qe a,hp) "oixarn cvik"a yxtny dn itl Ð oibbd lka xzed drax` dwc diptl

nyz ied f` Ð drax` dwc gztd iptl dyre ,oibbd cvlm`c ,lirl xn` inp dwc `lac :dywe .mixg` oibb ipa iptn ,reaw yinyz my ynzydl `xi dwc `la la` .reaw yi

,mdilr xqe` epi` Ð mdnr axir `l dfe oibbd x`y eaxir m` :yexit ,"oibbd lk exzed" :qxb l`ppg epiaxe .lecb ipal ixy inp ohw elit`c ohwd lr `le lecbd lr dxicl die`x dvign yi

oeyle .xqe` did `l inp dwc `la Ð dvign swen bbd lk did m`y .bbd ivga `l` dpi` diilr e` ,e`elina uext `ed oibbd cvlc eyexitl xnel jixve .mdn envr wliq dwc dyrc oeikc

.xzid `le xeqi` `l dyer dpi` dwcdc ,ayiil jixv xeqi`l dwcdy minrt
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eznyקכד in` cenr v sc ± iyily wxtoiaexir
àãéáò àöéáøú éøåèðì.oibbd on envr wliqe Ðäæ ââá úåîà éúùdil `xiaq axk Ð

.iccd` ixq`c 'ca `l` ea oilhlhn oi` oibbd oiay bb :xn`cåäîzg`n lhlhl Ð

.drax` agxe dxyr deab ,el jenq miaxd zeyxa cnerd cenrl odnúåùøå úéìîøë
äéì àéòáéî à÷ ãéçéäiaxn`ck `ed zilnxk bb `dc ,xiq`c `hiyt ,xnelk .dinza Ð

zeyx cenre drax`a `l` ea oilhlhn oi`

.cigid'åë äéôøåç áâà àîç øá éîøåÐ

`l i`ce inp `ng xa inxe :xn`w cenlzd

xdin ditxeg ab` `l` ,ikd irainl dil irai`

.dti da oiir `le ,ezli`yaàéòáéîã àåä éëäå
ââá úåîà éúù äéì.oibbd oiay Ðúåîà éúùå

äøãñëàádxwz iab lr ,mixg` milra ly Ð

dl oi`e ,miz`q zian xzei dxcqk` ly

.mzeqe cxei `nipc dxwz it dl oi`e dvign

,eply oibbk retya ,`lifxe` ik `ciarc

`zydc (a,dk lirl) "oiqt oiyer"a oxn`cke

.dfl dfn lhlhl edn ,zilnxk inp dl `ied

àåä àúåùø àãçyi` ly opi`y it lr s`e Ð

cg`.opaxl elit`e ,`zeyx welg mda oi` Ð

dhnl oixeic `ki` mzdc .oibb ipyl enc `lc

zeyx welg yiy myk :xnel yie ,mdipya

mizaa dhnlwelgc .dlrnl welg yi jk Ð

dxcqk`a la` .lirl lif`e wilq dhnlÐ

.ikd xninl `kiløéñà ââì ââîã ïåéë àîìéã åà
milra iepiy` ictwc meyn opaxc ediinrh Ð

.inp dxcqk`l bbne ,`edäáøåçály Ð

inp `iedc miaxd zeyxl dvexte ,mixg`

.oibbd oia bbk zilnxkéîøã åðééä åàìdn Ð

.dxcqk`l daxeg oiaéàöðå éàúà øçàî éëåÐ

xg` dl`yy dl`ya ?izwlge iz`a xg` itn

.dinza ?xzpwl iz`aäéì àéòáéî à÷ éàîÐ

.xiq`e ,bbl inc `l `døîà÷ øîåì éöîéú íà
daxeg iedizc iaia axl `hiyt `l :xnelk Ð

ik iedizc inp dil `hiyt `le ,dxicl `ifg

`ae .`zxet dpin `ticr `dc ,dxcqk`

ici lr `ng xa inx ly ezli`y lr siqedl

inxl `hiyt m` :xn`w ikde .xnel cenlz`

dxcqk`c `ed mzd ?i`n `kd ,ixyc `ng xa

dxicl `ifg daxeg la` ,dxicl icin `ifg `l

.'ek `nlic e` ,hren oewizaïéåùä ïéââoi`y Ð

oikenq daxd yie ,dxyr exiagn deab bb oda

.cgiøéàî éáøì`cg edlek edl ieync Ð

.iccd` ixq` `le ,`zeyxïðáøì éãéçé ââåÐ

.dilr xqilc `kil opaxl elit`c ,mixg`l jenq epi`yåá ïéìèìèî ïéà øîà ìàåîùå
òáøàá àìàzen` izye dfa zen` izy lhlhl od zg` zeyx xi`n iax xn`wc `de Ð

.`lf`e `yxtn l`enye axc ediinrhe ,dfaáøãà áøã àéù÷:(`,ht) lirl ax xn`c Ð

zeidl mdipiay zevign wiq` ceb xn` `l :`nl` ,iccd` ixq`c opaxl oieyd oibba

`zeyx `cgc ,dixag` xq` `l i`dc inp idp ,xi`n iaxl oieyd oibba inp ikd .zlcaen

i`n` zepevigd icivle mdixg`le mdiptl zxaerd miaxd zeyx ipa edin ,edl ieyn

.edl ipdn `lc ax xn` zepezgz zevigne ,oibbl zevign `kil `d ?ediilr ixq` `l

mzd :ipyne :eizeaiaqy zexivge miaxd zeyx ipa dilr exqzil ,opaxl icigi bba oke

oeik ,jkld .oibba zeqekn ody `zvign oxkpin `lc ,wiq` ceb opixn` `l bbl bb oia

ixn` `l ipd ika inp wiq` cebe ,dlrnl zeieyx welg yi opax exn`cmivext od ixd Ð

.ea lhlhl xeq` jkitl ,el dxeq`d zeyxl cg` lkïøëðéî úåöéçî àëä ìáàÐ

`zeyx `cg edl ieync xi`n iaxl :jkld .wiq` ceb eda opixn`we,xqilc `kil Ð

.`zvign `xkpin `kd `zvign `xkpin `l mzd :opiqxb ikd :opaxl icigi bb oke ,zevign swen bb cgk edlek eede ,edl zi` zepevig zevign `dcíéúàñ úéáî øúåé àëéì íúä
diytp itp`a `zeyx cg lkl eeync ,`id opaxc `ail` `ziinw ediizbelte .mixkip opi`y it lr s`e ,mizpiay zevigna s` wiq` ceb l`enyl dil zi`c oeik Ðbbe bb lk ied Ð

zepevig zevigna oixzip oleke ,cgk edlekl ieync xi`n iaxc `ail` opibltc `kd la` .miz`q zian xzei `kil `cg lkae ,envr ipta swenswide ,miz`q zian xzei o`k yi Ð

dxicl eyrpy it lr s` dhn ly zevign jpdc .dxicl swid epi` wiq` cebc dfedl opiwqn ik :jkld .bb zxicl `le ,dhnl ollga xecl ,ociar dhnl Ðzian xzei swen ied Ð

.xi`n iaxl oieyd oibbc `inec ,miz`q zian ith `ki`ca ,inp opaxl icigi bbe dxicl swed `ly miz`qäìåëá ìèìèì øúåîdxicl swedc ,miz`q zian xzei dpyi elit`e Ð
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úéìîøëjenqa i`c .drax` bbd on blten cenrdy oebke Ð dil `iranw cigid zeyxe

`edyk la` .inc bbke ,bbl e`elina uxtpc cigid zeyx cenr ied `l Ð el

mewn lkn Ð xeht mewn iedc ,ynzyn dxyrn dlrnl jxcc ab lr s` ,xeq` Ð blten

.xeht mewna gp oi`c oeik ,dcen `kd Ð lirl ixyc o`n elit`e .silgdl xeq`

àìàdxcqk`a zen` izye bba zen` izy

ly dxwz iab lr :qxhpewa yxit Ð edn

miz`q zian xzei ,mixg` milra ly dxcqk`

`l dxcqk` jez la` .zilnxk dil ied `zydc

zilnxk ied `l Ð dxewnc oeikc ,yxtl dvx

wxta gkenck .miz`q zian xzei `edy dna

zian xzei stxw :xn`c ,(`,dk) "oiqt oiyer"

dil `iraine .'ek d`q zia ea dxiwe miz`q

oixeicy myk jk lk da jiiy `lc ,dxcqk`a

yxitck ,jk lk oixeic da zilc Ð dhnl oiwelg

dxicl 'ifgc ,daxega ira ikd xzae ,qxhpewa

.dxcqk`a enk ,daxegc bba inp irae .ith

bba ira `l daxegac rnyn qxhpewd oeylne

izy :yxit mz epiaxe .daxegd rwxwa `l`

cenra zen` izye ,cigid zeyx iedc bba zen`

agx `ede dxyr deab epi`y ,zilnxk `edy Ð

ipdnc meyn ,cigid zeyxk bbl `aiyge .drax`

.zilnxk x`yk ied `le eleka lhlhl aexir dia

àîìéã åàyxit Ð xiq` bbl bbnc oeik

Ð opaxc `nrhe :qxhpewa

onwlc :dyw zvw .milra iepiy` ictwc meyn

zg` zeyx zqtxne xvge bb opixn` (a,`v)

daxd milra ly ody it lr s` :rnyn ,opaxl.

ìàåîùårax`a `l` ea oilhlhn oi` xn`

iax xn`wc `de :qxhpewa yxit Ð

dfa zen` izy lhlhl epiid Ð zg` zeyx xi`n

iwenc `pwqnd itlc ab lr s` .dfa zen` izye

`ki`c ,xity iz` miz`q zian xzia l`eny

Ð miz`q zian xzei ied `lc oizipzn inewe`l

`wlqc i`nl qxhpewd yxtl jxved mewn lkn

jzrc `wlqc .axc` axc `iyw :`zyd dizrc

`zvign xkpin i`c ,ixii` dvign xkpin `lac

`l` ea oilhlhn oi`" xne` l`eny did `l

."rax`a

àëäopixn` `le Ð miz`q zian xzei iedc

`l` ,daxd oibba xi`n iaxl wiq` ceb

s` .od zg` zeyx olekc oeik ,zepevigd zevigna

zg` zeyx epi` ziaa ezayy milk oiprlc ab lr

zian xzia xeq`l stxwk bb aiyg l`enyc oeik :xn`z m`e .l`enyl wiq` ceb opixn`e

,dxicl swed `ly miz`q zia stxwk aygi inp zegta e` miz`q ziaa ok m` ,miz`q

xvge bb opaxlc :opixn` (`,`v) onwle .xvgl stxwn enk opaxl xvgl bbn lhlhl xq`ie

oiprl ,stxwan dxic ith `ied bb zxicc :xnel yie !zg` zeyx zetitxwe ,zg` zeyx

.miz`q zian xzei epi`yk

øîúéàdvign iaiyg i` ibilte .qxhpewa yxitck ,ixii` miz`q zian dxizia Ð dpitq

`ied `nlr ilekl Ð miz`q zian zegta la` .`l i` ,dxicl ztwenk dpitqc

l`ilnb oaxk l`enye ax iwqtc .zen` rax`k dlek dyrp `dc ,da lhlhne ,dvign

`l` da oilhlhn oi` miz`q zian zegta elit` i`e .(a,an) "ede`ivedy in" wxta dpitqa

cre zen` rax`n `wecc ,rwpe lza zaya enk zen` rax`k zaygp dzid `l Ð rax`a

.`l Ð miz`q zian xzei la` ,miz`q zia
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המשך בעמוד ומח



קכה ezny in` cenr v sc ± iyily wxtoiaexir
àãéáò àöéáøú éøåèðì.oibbd on envr wliqe Ðäæ ââá úåîà éúùdil `xiaq axk Ð

.iccd` ixq`c 'ca `l` ea oilhlhn oi` oibbd oiay bb :xn`cåäîzg`n lhlhl Ð

.drax` agxe dxyr deab ,el jenq miaxd zeyxa cnerd cenrl odnúåùøå úéìîøë
äéì àéòáéî à÷ ãéçéäiaxn`ck `ed zilnxk bb `dc ,xiq`c `hiyt ,xnelk .dinza Ð

zeyx cenre drax`a `l` ea oilhlhn oi`

.cigid'åë äéôøåç áâà àîç øá éîøåÐ

`l i`ce inp `ng xa inxe :xn`w cenlzd

xdin ditxeg ab` `l` ,ikd irainl dil irai`

.dti da oiir `le ,ezli`yaàéòáéîã àåä éëäå
ââá úåîà éúù äéì.oibbd oiay Ðúåîà éúùå

äøãñëàádxwz iab lr ,mixg` milra ly Ð

dl oi`e ,miz`q zian xzei dxcqk` ly

.mzeqe cxei `nipc dxwz it dl oi`e dvign

,eply oibbk retya ,`lifxe` ik `ciarc

`zydc (a,dk lirl) "oiqt oiyer"a oxn`cke

.dfl dfn lhlhl edn ,zilnxk inp dl `ied

àåä àúåùø àãçyi` ly opi`y it lr s`e Ð

cg`.opaxl elit`e ,`zeyx welg mda oi` Ð

dhnl oixeic `ki` mzdc .oibb ipyl enc `lc

zeyx welg yiy myk :xnel yie ,mdipya

mizaa dhnlwelgc .dlrnl welg yi jk Ð

dxcqk`a la` .lirl lif`e wilq dhnlÐ

.ikd xninl `kiløéñà ââì ââîã ïåéë àîìéã åà
milra iepiy` ictwc meyn opaxc ediinrh Ð

.inp dxcqk`l bbne ,`edäáøåçály Ð

inp `iedc miaxd zeyxl dvexte ,mixg`

.oibbd oia bbk zilnxkéîøã åðééä åàìdn Ð

.dxcqk`l daxeg oiaéàöðå éàúà øçàî éëåÐ

xg` dl`yy dl`ya ?izwlge iz`a xg` itn

.dinza ?xzpwl iz`aäéì àéòáéî à÷ éàîÐ

.xiq`e ,bbl inc `l `døîà÷ øîåì éöîéú íà
daxeg iedizc iaia axl `hiyt `l :xnelk Ð

ik iedizc inp dil `hiyt `le ,dxicl `ifg

`ae .`zxet dpin `ticr `dc ,dxcqk`

ici lr `ng xa inx ly ezli`y lr siqedl

inxl `hiyt m` :xn`w ikde .xnel cenlz`

dxcqk`c `ed mzd ?i`n `kd ,ixyc `ng xa

dxicl `ifg daxeg la` ,dxicl icin `ifg `l

.'ek `nlic e` ,hren oewizaïéåùä ïéââoi`y Ð

oikenq daxd yie ,dxyr exiagn deab bb oda

.cgiøéàî éáøì`cg edlek edl ieync Ð

.iccd` ixq` `le ,`zeyxïðáøì éãéçé ââåÐ

.dilr xqilc `kil opaxl elit`c ,mixg`l jenq epi`yåá ïéìèìèî ïéà øîà ìàåîùå
òáøàá àìàzen` izye dfa zen` izy lhlhl od zg` zeyx xi`n iax xn`wc `de Ð

.`lf`e `yxtn l`enye axc ediinrhe ,dfaáøãà áøã àéù÷:(`,ht) lirl ax xn`c Ð

zeidl mdipiay zevign wiq` ceb xn` `l :`nl` ,iccd` ixq`c opaxl oieyd oibba

`zeyx `cgc ,dixag` xq` `l i`dc inp idp ,xi`n iaxl oieyd oibba inp ikd .zlcaen

i`n` zepevigd icivle mdixg`le mdiptl zxaerd miaxd zeyx ipa edin ,edl ieyn

.edl ipdn `lc ax xn` zepezgz zevigne ,oibbl zevign `kil `d ?ediilr ixq` `l

mzd :ipyne :eizeaiaqy zexivge miaxd zeyx ipa dilr exqzil ,opaxl icigi bba oke

oeik ,jkld .oibba zeqekn ody `zvign oxkpin `lc ,wiq` ceb opixn` `l bbl bb oia

ixn` `l ipd ika inp wiq` cebe ,dlrnl zeieyx welg yi opax exn`cmivext od ixd Ð

.ea lhlhl xeq` jkitl ,el dxeq`d zeyxl cg` lkïøëðéî úåöéçî àëä ìáàÐ

`zeyx `cg edl ieync xi`n iaxl :jkld .wiq` ceb eda opixn`we,xqilc `kil Ð

.`zvign `xkpin `kd `zvign `xkpin `l mzd :opiqxb ikd :opaxl icigi bb oke ,zevign swen bb cgk edlek eede ,edl zi` zepevig zevign `dcíéúàñ úéáî øúåé àëéì íúä
diytp itp`a `zeyx cg lkl eeync ,`id opaxc `ail` `ziinw ediizbelte .mixkip opi`y it lr s`e ,mizpiay zevigna s` wiq` ceb l`enyl dil zi`c oeik Ðbbe bb lk ied Ð

zepevig zevigna oixzip oleke ,cgk edlekl ieync xi`n iaxc `ail` opibltc `kd la` .miz`q zian xzei `kil `cg lkae ,envr ipta swenswide ,miz`q zian xzei o`k yi Ð

dxicl eyrpy it lr s` dhn ly zevign jpdc .dxicl swid epi` wiq` cebc dfedl opiwqn ik :jkld .bb zxicl `le ,dhnl ollga xecl ,ociar dhnl Ðzian xzei swen ied Ð

.xi`n iaxl oieyd oibbc `inec ,miz`q zian ith `ki`ca ,inp opaxl icigi bbe dxicl swed `ly miz`qäìåëá ìèìèì øúåîdxicl swedc ,miz`q zian xzei dpyi elit`e Ð
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úéìîøëjenqa i`c .drax` bbd on blten cenrdy oebke Ð dil `iranw cigid zeyxe

`edyk la` .inc bbke ,bbl e`elina uxtpc cigid zeyx cenr ied `l Ð el

mewn lkn Ð xeht mewn iedc ,ynzyn dxyrn dlrnl jxcc ab lr s` ,xeq` Ð blten

.xeht mewna gp oi`c oeik ,dcen `kd Ð lirl ixyc o`n elit`e .silgdl xeq`

àìàdxcqk`a zen` izye bba zen` izy

ly dxwz iab lr :qxhpewa yxit Ð edn

miz`q zian xzei ,mixg` milra ly dxcqk`

`l dxcqk` jez la` .zilnxk dil ied `zydc

zilnxk ied `l Ð dxewnc oeikc ,yxtl dvx

wxta gkenck .miz`q zian xzei `edy dna

zian xzei stxw :xn`c ,(`,dk) "oiqt oiyer"

dil `iraine .'ek d`q zia ea dxiwe miz`q

oixeicy myk jk lk da jiiy `lc ,dxcqk`a

yxitck ,jk lk oixeic da zilc Ð dhnl oiwelg

dxicl 'ifgc ,daxega ira ikd xzae ,qxhpewa

.dxcqk`a enk ,daxegc bba inp irae .ith

bba ira `l daxegac rnyn qxhpewd oeylne

izy :yxit mz epiaxe .daxegd rwxwa `l`

cenra zen` izye ,cigid zeyx iedc bba zen`

agx `ede dxyr deab epi`y ,zilnxk `edy Ð

ipdnc meyn ,cigid zeyxk bbl `aiyge .drax`

.zilnxk x`yk ied `le eleka lhlhl aexir dia

àîìéã åàyxit Ð xiq` bbl bbnc oeik

Ð opaxc `nrhe :qxhpewa

onwlc :dyw zvw .milra iepiy` ictwc meyn

zg` zeyx zqtxne xvge bb opixn` (a,`v)

daxd milra ly ody it lr s` :rnyn ,opaxl.

ìàåîùårax`a `l` ea oilhlhn oi` xn`

iax xn`wc `de :qxhpewa yxit Ð

dfa zen` izy lhlhl epiid Ð zg` zeyx xi`n

iwenc `pwqnd itlc ab lr s` .dfa zen` izye

`ki`c ,xity iz` miz`q zian xzia l`eny

Ð miz`q zian xzei ied `lc oizipzn inewe`l

`wlqc i`nl qxhpewd yxtl jxved mewn lkn

jzrc `wlqc .axc` axc `iyw :`zyd dizrc

`zvign xkpin i`c ,ixii` dvign xkpin `lac

`l` ea oilhlhn oi`" xne` l`eny did `l

."rax`a

àëäopixn` `le Ð miz`q zian xzei iedc

`l` ,daxd oibba xi`n iaxl wiq` ceb

s` .od zg` zeyx olekc oeik ,zepevigd zevigna

zg` zeyx epi` ziaa ezayy milk oiprlc ab lr

zian xzia xeq`l stxwk bb aiyg l`enyc oeik :xn`z m`e .l`enyl wiq` ceb opixn`e

,dxicl swed `ly miz`q zia stxwk aygi inp zegta e` miz`q ziaa ok m` ,miz`q

xvge bb opaxlc :opixn` (`,`v) onwle .xvgl stxwn enk opaxl xvgl bbn lhlhl xq`ie

oiprl ,stxwan dxic ith `ied bb zxicc :xnel yie !zg` zeyx zetitxwe ,zg` zeyx

.miz`q zian xzei epi`yk

øîúéàdvign iaiyg i` ibilte .qxhpewa yxitck ,ixii` miz`q zian dxizia Ð dpitq

`ied `nlr ilekl Ð miz`q zian zegta la` .`l i` ,dxicl ztwenk dpitqc

l`ilnb oaxk l`enye ax iwqtc .zen` rax`k dlek dyrp `dc ,da lhlhne ,dvign

`l` da oilhlhn oi` miz`q zian zegta elit` i`e .(a,an) "ede`ivedy in" wxta dpitqa

cre zen` rax`n `wecc ,rwpe lza zaya enk zen` rax`k zaygp dzid `l Ð rax`a
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eznyקכו ina cenr v sc ± iyily wxtoiaexir
íéî çéøáäì.dxicl `le Ðäéô ìò äàôë íàù áø äãåîåoi` ,dxyrn xzei ddaebe Ð

.rax`a `l` da oilhlhnéãéçé ââî àðù éàîlhlhl xzen opaxl elit` :ax xn`c Ð

zxicl `ly it lr s` eyrp dxicl zevignc oeikc .miz`q zian xzei elit`e ,eleka

wiq` ceb eda opixn` ik .me`yr dlrnxecl d`tkc oeik ,inp ikd .dxicl swidk ied Ð

,ohn zxicl dzvign ziiyr `id ef dziitk Ð

wiq` ceb eda zxn` ik.dxicl swid ied Ð

äúôæì äàôëùzxezn dizevign lhay Ð

zxicl `l dziitk onf lk zecner opi`c ,dxic

ike .`nlra cenrk eede ,ohn zxicl `le olrn

wiq` ceb eda zxn`zian xzei swid ied Ð

.`id zilnxke ,dxicl swed `ly miz`qéðúî
äì.dxcqk`` sqei xa `iig axc `dl Ð

äò÷áá äøãñëàopixn`ck ,zilnxk drwad Ð

dvext ef dxcqk`e (a,e zay) "zayd ze`ivi"a

rax` lr diexiw cnere ,dizegex rax`n

odilre ,czil czin zexew rax` oipzepe zecizi

.dxwz it ixw zexewd oze`e .oixqpd oixcqn

drwa hwpc i`demzq xirac meyn Ð

`ki`e ,xvg e` zia siwdl zekenq ze`xcqk`

mzd l`eny dcene .mizy e` zg` dvign

.onwl opixn`ck ,oilhlhncéáøã àáéìà áøå
øéàî,oleka oilhlhn oieyd oibba xn`c oeik Ð

.xvgl bbn lhlhil edpip zilnxk e`l :`nl`

zeyx oibb xi`n iax ixacl onwl opixn` dnl`

oilhlhn oi`c ,onvrl zeyx zexivg ,onvrl

icigi bba opaxc `ail`e ?xvgl bbn`kil Ð

opaxlc ,xvgl dipin lhlhil axl dil jxtinl

ixacl :(`,`v) onwl opixn`c .ixy inp ikd

bbn oilhlhne ,zg` zeyx zexivge oibb minkg

da zeyx el yiy miax ly xvgl icigi

xi`n iaxc `ail` jxtinl ivn `l l`enyle

xvgl bbn lhlhiloieyd oibb l`eny `dc Ð

oi` jkitl ,edl ieyn zilnxk xi`n iaxl

zeyx `iedc ,miax ly xvgl odn oilhlhn

zay zkqna ol `niiw daxir `l elit`c .cigid(a,lw) "ilk `iad `l m`" wxta

zg` zeyx zexivge oibb minkg ixacl onwl xn`c `de .dleka oilhlhncl`eny Ð

odipiay zevigna wiq` ceb dil zi`c l`enylc ,oibbd oia bba dl iwenlkl `kil Ð

lr s` opirny`e .miz`q zian xzei `kilc ,icigi bba :inp i` .miz`q zian xzei cg`

zetzey zeyx `ed xvge ,zcgein zeyx opaxl bbc abopax xefb `lc ,oilhlhn Ð

.xvgl zian oebk ,mizaa `l` oitzey zeyxl cigid zeyxn÷çöé áøã íåùîyixa Ð

.miaxd zeyxa lz meyn dxifb ,oiwxitïðáøã àáéìà ìàåîùåzian xzei icigi bba Ð

wiq` ceb i`dc xn`c oeik ,miz`qdipin lhlhil ,`id zilnxke ,dxicl swid ied `l Ð

ixacl :onwl opixn` dnl` .dfa zen` izye dfa zen` izy miz`q zian xzei stxwl

.stxwl odn oilhlhn oi`c ,zg` zeyx zetitxwe zg` zeyx zexivge oibb minkg

stxwl bbn lhlhil jxtinl `kil xi`n iaxc `ail`e,edpip zilnxk ediiexz `dc Ð

inp axle .miaxd zeyxa lz meyn dxifb `pniwe` miz`q zian xzei icigi bb `dc

,dil ieyn cigid zeyx miz`q zian xzei icigi bb ax `dc ,jxtinl `kil opaxc `ail`

oleka lhlhl xzenc xi`n iaxc `ail` axl oieyd oibbaelhlhil jxtinl `kil Ð

dil ieync axc `ail` icigi bbn opaxle .lz meyn dxifb miz`qn zegt stxwl ediipin

stxwl xvgn oke .miz`q zian zegt stxwl dipin lhlhil :opikxt `l inp cigid zeyx

opaxl oia xi`n iaxl oiaepi`y yinyzl dvwen stxwc ,xvgn welg stxwc meyn Ð

ax edl ieync ab lr s`c .miz`q zian xzei stxwl ediipin lhlhil zilnxk ediiail` ax edl ieync ,opaxl oieyd oibba opikxt `l axle .oyinyz dey oibbe xvg la` ,xicz

dfl df oivexty iptn ,zilnxkoxn`c .dxenb zilnxkl okezn lhlhl lwdl dxenb zilnxk dil ieyn `l la` 'cn xzeia cg`e cg` lk ly lehlh xeq`l ,xingdl ilin ipd Ð

ifg bbc zenec ediizeyx oi`e li`ed mewn lkn ,zen` rax`a `l` okeza lhlhl oixeq` odipyc ab lr s`e .dxcqk`le daxegl epnn lhlhl xeq`c ,axl oibbd oia bb iabl lirl

ith dxicl`ed miz`q zian xzeic xenb zilnxk icigi bb ieync l`enyl la` .stxwn ith dxicl ifg bbc ,`kd oky lke .dxcqk`le daxegl epnn lhlhl dxcqk`e xvgn

.opikxtââä úçôé àîù äøéæâ,cigid zeyx iede miz`q zian xzei `kil `zydc bbd zty cbpk dvignd epzie ,dhnln bbd zcnl ziad z` mb exvwie ,miz`q zian xqgie Ð

.`xwirnk stxwl dipin ilehlhl iz`eóôø÷î éëä éàmiz`q zian xzei stxwl ,miz`q zian xzei Ðzeyx iede ediipin cg zigtn `nlic rax` jeza elit` lhlhil `l inp Ð

.zilnxk iede ,daxegl dipin `xwirnk ilehlhl iz`e ,`ziilrn cigidàúìéî àøëðéî àì úéçôéî éàzian zegtk ifgin `le .`zlin `xkpin `l bbd lr zevign `kilc oeik Ð

.`ed miz`q zian ith izk` ixaqe ,xity `pcne` dil wilq `l zevign el oi`y xac miz`qøîåì àöîúùë.odixac xnb edf ,ozrc seq lr cenrzyk Ðïéââ øéàî éáø éøáãì
ïîöòì úåùø.oerny ly ebbl oae`x ly ebbn oilhlhne Ðïîöòì úåùø úåøéöçåxvgl miax ly xvgn oke ,xvga ezayy milk oerny ly exivgl oae`x ly exivgn oilhlhne Ð

.miax ly
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àäãzevign :(`,bn) "ede`ivedy in" yixa xn`c `xif iaxl elit`e Ð `zvign `ki`

.dlek z` jldl ixy `lc ,megzl ueg `vei oiprl `wec epiid ,zeieyr min gixadl

áøåivn `l xi`n iaxc `ail` l`enyl Ð xvgl bbn lhlhil xi`n iaxc `ail`

oi` jkitl ,zilnxk ied xi`n iaxl oieyd oibb l`enylc .qxhpewa yxitck ,jxtinl

s` ,inp miz`q zian zegte .xvgl odn oilhlhn

aiygc oeik ,mewn lknÐ zilnxk ied `lc ab lr

jxtinl `kil Ð dxicl swen oi` l`enyl dil

xzi bba opaxlc ab lr s` .xvgl bbn lhlhilc

,l`enyl xvgl epnn lhlhl xeq` miz`q zian

xn`i mewn lkn ,ixy Ð miz`q zian zegta

xzia oia ,stxw zxez bbl yi xi`n iaxlc l`eny

.zegta oia miz`q zian

ìèìèéì`nrh rcic ab lr s` Ð xvgl bbn

iedc ,jenpe deab bbc xi`n iaxc

mdipipr xvgl bbn inica` xa wgvi axc meyn

zeyxa lzl enc `lc jzrc `wlq Ð miwelg

.miaxd

ìàåîùìÐstxwl bbn lhlhl opaxc `ail`

zian xzi bba :qxhpewa yxit

dil aiygc oeik .miz`qzian xzi stxwl ,miz`q

m`e .zilnxk ediiexz eede ,dxicl swen oi`

opax ixn`c meyn i`c ?xeq`c dil `pne :xn`z

zeyx zetitxwe ,zg` zeyx zexivge oibbc onwl

,miz`q zian mixizi oi`a jgxk lr mzd ,zg`

iax xn`i `l mixiziac ,qxhpewa jenqa yxitck

gken `icdac ,zg` zeyx stxwe xvgc oerny

stxwc ,eaex rxfp iab (a,bk) "oiqt oiyer" wxta

.zilnxk ied oerny iaxl miz`q zian xzi

zian xzi ied `lc bbac :wgvi epiaxl d`xpe

zian xzi epi`y stxwl lhlhilc ,jixt miz`q

lyn ith aiyg bb zxicc ab lr s` ,opaxl miz`q

xvgl stxwne xvgl bbn lhlhl xzeny ,stxw

,stxwl bbn ixyinl ol ied mewn lkn Ð xeq`

zian xzi `edykc .xvgln stxwl inc ithc

`ny dxifb :ipyne .`ixy mixek dxyr zia elit` xvge ,stxw enk zilnxk ied Ð miz`q

ied f`e ,zgtd jxc bbd lr ziad ipa eynzyie ,ezirvn`a bbd zgti `ny :yexit .zgti

seqale swen iedc ab lr s` .xvgn enk stxwl epnn lhlhl xeq`e ,dxicl swen aeyg bbd

,gzt seqale swed ipdn `l dxicl swed `ly stxwa `wecc .dxicl swen aiyg `lc ,gzt

dil ipdn Ð xvgl epnn lhlhl xzen `dc ,dxicl swen zvw aiyg ikd e`lac bba la`

zia stxwl miz`q zia stxwn ,ikd i` :jixte .xvgk ,ixnbl dxicl swen dieeyl zgtd

xit ,zgti `ny ,lhlhil `l inp miz`qmiaxd zeyxl e`elina xyrn xzi cg`d uexti :ye

mzd :ipyne .stxw zvxit iab `pyil i`d inp hwp ,bb iab zgt oeyl hwpc meyne .drwal e`

`l inp bbd lr cnerle .stxwa cnerl `zlin `xkpin `l bb `kd la` ,xkpin Ð zegt i`

.df zgt zngn stxwl epnn lhlhl xeq` `diy ,`xkpin

éøáãìzexivg oicd `ede ,oizipzna yexita `ed oibb Ð 'ek od zg` zeyx oibb xi`n iax

.xicz oyinyzc ,`l Ð miza la` .oibb enk dey oyinyze li`ed ,zetitxw e`

zeyx ied xvge bb elit` `dc ,zg` zeyx zexivg e` zetitxw ied opaxlc ikid ikc :cere

,xvge bba `l` opax` bilt `l xi`n iaxc ,xi`n iaxl inp ikd .xvge xvg oky lk Ð zg`

.inica` xa wgvi axc meyn
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úBnà òaøàa àlà¯.úBéeNò íéî çéøáäì úBvéçî ¤¨§©§©©§¦§©§¦©©¦£

ì óñBé øa àéiç áø déì øîà,Cúååk àúëìéä :ìàeîL £©¥©¦¨©¥¦§¥¦§§¨§¨¨
áø øîà .áøk àúëìéä :déì øîà ?áøk àúëìéä Bà¦§§¨§©£©¥¦§§¨§©¨©©
dàôk íàL áø äãBîe :óñBé øa àéiç áø øîà ,ìcéb¦¥¨©©¦¨©¥¤©¤¦§¨¨

äét ìò¯.úBnà òaøàa àlà da ïéìèìèî ïéàL ©¦¨¤¥§©§§¦¨¤¨§©§©©
äézçz øeãì àîéìéà ?éàîì dàôk¯âbî àðL éàî §¨¨§©¦¥¨¨©§¤¨©§¨¦©

dì éðúî éLà áø .dúôBæì dàôkL àlà ?éãéçé§¦¦¤¨¤§¨¨§§¨©©¦©§¦¨
.àøãñëàà dì éðúî àáøc déøa àçà áøå ,äðéôqà©§¦¨§©©¨§¥§¨¨©§¦¨©©§©§¨
ìèìèì øzeî :øîà áø ,äò÷aa äøãñëà :øîzéàc§¦§©©§©§¨©¦§¨©¨©¨§©§¥
.òaøàa àlà da ïéìèìèî ïéà :øîà ìàeîLe ,dleëa§¨§¥¨©¥§©§§¦¨¤¨§©§©

dleëa ìèìèì øzeî :øîà áø¯äø÷z ét" :ïðéøîà ©¨©¨§©§¥§¨¨§¦©¦¦§¨
àlà da ïéìèìèî ïéà :øîà ìàeîLe ."íúBñå ãøBé¥§¥§¥¨©¥§©§§¦¨¤¨

òaøàa¯äø÷z ét" :ïðéøîà àìáøå ."íúBñå ãøBé §©§©¨¨§¦©¦¦§¨¥§¥§©
íeMî äøéæb !øöçì âbî éìèìèéì ,øéàî éaøc àaélà©¦¨§©¦¥¦¦©§§¦¦©§¨¥§¥¨¦
ìèìhéð ,ïðaøc àaélà ìàeîLe .éîécáà øa ÷çöé áøc§©¦§¨©©§¦¦§¥©¦¨§©¨©¦©§¥
úçôé ànL äøéæb :àleò øa àáø øîà !ótø÷ì âbî¦©§©§¥¨©¨¨©¨§¥¨¤¨¦§©
àîìéc ,ìèìèé àì éîð ótø÷ì ótø÷î ,éëä éà .âbä©©¦¨¦¦©§¥§©§¥©¦Ÿ§©§¥¦§¨

úéçôéî éà ,íúä !éìBèìèì éúàå úéçôéî¯àøkðéî ¦§¦§¨¥§©§¥¨¨¦¦§¦¦§©¨
úéçôéî éà ,àëä ,àúléî déì¯.àúléî àøkðéî àì ¥¦§¨¨¨¦¦§¦¨¦§©¨¦§¨

:øéàî éaø éøáãì ,øîBì àöîzLk :äãeäé áø øîà̈©©§¨§¤¦§¨©§¦§¥©¦¥¦
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קכז ezny ina cenr v sc ± iyily wxtoiaexir
íéî çéøáäì.dxicl `le Ðäéô ìò äàôë íàù áø äãåîåoi` ,dxyrn xzei ddaebe Ð

.rax`a `l` da oilhlhnéãéçé ââî àðù éàîlhlhl xzen opaxl elit` :ax xn`c Ð

zxicl `ly it lr s` eyrp dxicl zevignc oeikc .miz`q zian xzei elit`e ,eleka

wiq` ceb eda opixn` ik .me`yr dlrnxecl d`tkc oeik ,inp ikd .dxicl swidk ied Ð

,ohn zxicl dzvign ziiyr `id ef dziitk Ð

wiq` ceb eda zxn` ik.dxicl swid ied Ð

äúôæì äàôëùzxezn dizevign lhay Ð

zxicl `l dziitk onf lk zecner opi`c ,dxic

ike .`nlra cenrk eede ,ohn zxicl `le olrn

wiq` ceb eda zxn`zian xzei swid ied Ð

.`id zilnxke ,dxicl swed `ly miz`qéðúî
äì.dxcqk`` sqei xa `iig axc `dl Ð

äò÷áá äøãñëàopixn`ck ,zilnxk drwad Ð

dvext ef dxcqk`e (a,e zay) "zayd ze`ivi"a

rax` lr diexiw cnere ,dizegex rax`n

odilre ,czil czin zexew rax` oipzepe zecizi

.dxwz it ixw zexewd oze`e .oixqpd oixcqn

drwa hwpc i`demzq xirac meyn Ð

`ki`e ,xvg e` zia siwdl zekenq ze`xcqk`

mzd l`eny dcene .mizy e` zg` dvign

.onwl opixn`ck ,oilhlhncéáøã àáéìà áøå
øéàî,oleka oilhlhn oieyd oibba xn`c oeik Ð

.xvgl bbn lhlhil edpip zilnxk e`l :`nl`

zeyx oibb xi`n iax ixacl onwl opixn` dnl`

oilhlhn oi`c ,onvrl zeyx zexivg ,onvrl

icigi bba opaxc `ail`e ?xvgl bbn`kil Ð

opaxlc ,xvgl dipin lhlhil axl dil jxtinl

ixacl :(`,`v) onwl opixn`c .ixy inp ikd

bbn oilhlhne ,zg` zeyx zexivge oibb minkg

da zeyx el yiy miax ly xvgl icigi

xi`n iaxc `ail` jxtinl ivn `l l`enyle

xvgl bbn lhlhiloieyd oibb l`eny `dc Ð

oi` jkitl ,edl ieyn zilnxk xi`n iaxl

zeyx `iedc ,miax ly xvgl odn oilhlhn

zay zkqna ol `niiw daxir `l elit`c .cigid(a,lw) "ilk `iad `l m`" wxta

zg` zeyx zexivge oibb minkg ixacl onwl xn`c `de .dleka oilhlhncl`eny Ð

odipiay zevigna wiq` ceb dil zi`c l`enylc ,oibbd oia bba dl iwenlkl `kil Ð

lr s` opirny`e .miz`q zian xzei `kilc ,icigi bba :inp i` .miz`q zian xzei cg`

zetzey zeyx `ed xvge ,zcgein zeyx opaxl bbc abopax xefb `lc ,oilhlhn Ð

.xvgl zian oebk ,mizaa `l` oitzey zeyxl cigid zeyxn÷çöé áøã íåùîyixa Ð

.miaxd zeyxa lz meyn dxifb ,oiwxitïðáøã àáéìà ìàåîùåzian xzei icigi bba Ð

wiq` ceb i`dc xn`c oeik ,miz`qdipin lhlhil ,`id zilnxke ,dxicl swid ied `l Ð

ixacl :onwl opixn` dnl` .dfa zen` izye dfa zen` izy miz`q zian xzei stxwl

.stxwl odn oilhlhn oi`c ,zg` zeyx zetitxwe zg` zeyx zexivge oibb minkg

stxwl bbn lhlhil jxtinl `kil xi`n iaxc `ail`e,edpip zilnxk ediiexz `dc Ð

inp axle .miaxd zeyxa lz meyn dxifb `pniwe` miz`q zian xzei icigi bb `dc

,dil ieyn cigid zeyx miz`q zian xzei icigi bb ax `dc ,jxtinl `kil opaxc `ail`

oleka lhlhl xzenc xi`n iaxc `ail` axl oieyd oibbaelhlhil jxtinl `kil Ð

dil ieync axc `ail` icigi bbn opaxle .lz meyn dxifb miz`qn zegt stxwl ediipin

stxwl xvgn oke .miz`q zian zegt stxwl dipin lhlhil :opikxt `l inp cigid zeyx

opaxl oia xi`n iaxl oiaepi`y yinyzl dvwen stxwc ,xvgn welg stxwc meyn Ð

ax edl ieync ab lr s`c .miz`q zian xzei stxwl ediipin lhlhil zilnxk ediiail` ax edl ieync ,opaxl oieyd oibba opikxt `l axle .oyinyz dey oibbe xvg la` ,xicz

dfl df oivexty iptn ,zilnxkoxn`c .dxenb zilnxkl okezn lhlhl lwdl dxenb zilnxk dil ieyn `l la` 'cn xzeia cg`e cg` lk ly lehlh xeq`l ,xingdl ilin ipd Ð

ifg bbc zenec ediizeyx oi`e li`ed mewn lkn ,zen` rax`a `l` okeza lhlhl oixeq` odipyc ab lr s`e .dxcqk`le daxegl epnn lhlhl xeq`c ,axl oibbd oia bb iabl lirl

ith dxicl`ed miz`q zian xzeic xenb zilnxk icigi bb ieync l`enyl la` .stxwn ith dxicl ifg bbc ,`kd oky lke .dxcqk`le daxegl epnn lhlhl dxcqk`e xvgn

.opikxtââä úçôé àîù äøéæâ,cigid zeyx iede miz`q zian xzei `kil `zydc bbd zty cbpk dvignd epzie ,dhnln bbd zcnl ziad z` mb exvwie ,miz`q zian xqgie Ð

.`xwirnk stxwl dipin ilehlhl iz`eóôø÷î éëä éàmiz`q zian xzei stxwl ,miz`q zian xzei Ðzeyx iede ediipin cg zigtn `nlic rax` jeza elit` lhlhil `l inp Ð

.zilnxk iede ,daxegl dipin `xwirnk ilehlhl iz`e ,`ziilrn cigidàúìéî àøëðéî àì úéçôéî éàzian zegtk ifgin `le .`zlin `xkpin `l bbd lr zevign `kilc oeik Ð

.`ed miz`q zian ith izk` ixaqe ,xity `pcne` dil wilq `l zevign el oi`y xac miz`qøîåì àöîúùë.odixac xnb edf ,ozrc seq lr cenrzyk Ðïéââ øéàî éáø éøáãì
ïîöòì úåùø.oerny ly ebbl oae`x ly ebbn oilhlhne Ðïîöòì úåùø úåøéöçåxvgl miax ly xvgn oke ,xvga ezayy milk oerny ly exivgl oae`x ly exivgn oilhlhne Ð

.miax ly
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àäãzevign :(`,bn) "ede`ivedy in" yixa xn`c `xif iaxl elit`e Ð `zvign `ki`

.dlek z` jldl ixy `lc ,megzl ueg `vei oiprl `wec epiid ,zeieyr min gixadl

áøåivn `l xi`n iaxc `ail` l`enyl Ð xvgl bbn lhlhil xi`n iaxc `ail`

oi` jkitl ,zilnxk ied xi`n iaxl oieyd oibb l`enylc .qxhpewa yxitck ,jxtinl

s` ,inp miz`q zian zegte .xvgl odn oilhlhn

aiygc oeik ,mewn lknÐ zilnxk ied `lc ab lr

jxtinl `kil Ð dxicl swen oi` l`enyl dil

xzi bba opaxlc ab lr s` .xvgl bbn lhlhilc

,l`enyl xvgl epnn lhlhl xeq` miz`q zian

xn`i mewn lkn ,ixy Ð miz`q zian zegta

xzia oia ,stxw zxez bbl yi xi`n iaxlc l`eny

.zegta oia miz`q zian

ìèìèéì`nrh rcic ab lr s` Ð xvgl bbn

iedc ,jenpe deab bbc xi`n iaxc

mdipipr xvgl bbn inica` xa wgvi axc meyn

zeyxa lzl enc `lc jzrc `wlq Ð miwelg

.miaxd

ìàåîùìÐstxwl bbn lhlhl opaxc `ail`

zian xzi bba :qxhpewa yxit

dil aiygc oeik .miz`qzian xzi stxwl ,miz`q

m`e .zilnxk ediiexz eede ,dxicl swen oi`

opax ixn`c meyn i`c ?xeq`c dil `pne :xn`z

zeyx zetitxwe ,zg` zeyx zexivge oibbc onwl

,miz`q zian mixizi oi`a jgxk lr mzd ,zg`

iax xn`i `l mixiziac ,qxhpewa jenqa yxitck

gken `icdac ,zg` zeyx stxwe xvgc oerny

stxwc ,eaex rxfp iab (a,bk) "oiqt oiyer" wxta

.zilnxk ied oerny iaxl miz`q zian xzi

zian xzi ied `lc bbac :wgvi epiaxl d`xpe

zian xzi epi`y stxwl lhlhilc ,jixt miz`q

lyn ith aiyg bb zxicc ab lr s` ,opaxl miz`q

xvgl stxwne xvgl bbn lhlhl xzeny ,stxw

,stxwl bbn ixyinl ol ied mewn lkn Ð xeq`

zian xzi `edykc .xvgln stxwl inc ithc

`ny dxifb :ipyne .`ixy mixek dxyr zia elit` xvge ,stxw enk zilnxk ied Ð miz`q

ied f`e ,zgtd jxc bbd lr ziad ipa eynzyie ,ezirvn`a bbd zgti `ny :yexit .zgti

seqale swen iedc ab lr s` .xvgn enk stxwl epnn lhlhl xeq`e ,dxicl swen aeyg bbd

,gzt seqale swed ipdn `l dxicl swed `ly stxwa `wecc .dxicl swen aiyg `lc ,gzt

dil ipdn Ð xvgl epnn lhlhl xzen `dc ,dxicl swen zvw aiyg ikd e`lac bba la`

zia stxwl miz`q zia stxwn ,ikd i` :jixte .xvgk ,ixnbl dxicl swen dieeyl zgtd

xit ,zgti `ny ,lhlhil `l inp miz`qmiaxd zeyxl e`elina xyrn xzi cg`d uexti :ye

mzd :ipyne .stxw zvxit iab `pyil i`d inp hwp ,bb iab zgt oeyl hwpc meyne .drwal e`

`l inp bbd lr cnerle .stxwa cnerl `zlin `xkpin `l bb `kd la` ,xkpin Ð zegt i`

.df zgt zngn stxwl epnn lhlhl xeq` `diy ,`xkpin

éøáãìzexivg oicd `ede ,oizipzna yexita `ed oibb Ð 'ek od zg` zeyx oibb xi`n iax

.xicz oyinyzc ,`l Ð miza la` .oibb enk dey oyinyze li`ed ,zetitxw e`

zeyx ied xvge bb elit` `dc ,zg` zeyx zexivg e` zetitxw ied opaxlc ikid ikc :cere

,xvge bba `l` opax` bilt `l xi`n iaxc ,xi`n iaxl inp ikd .xvge xvg oky lk Ð zg`

.inica` xa wgvi axc meyn
xn`
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המשך בעמוד ויא



eznyקכח in` cenr `v sc ± iyily wxtoiaexir
ïîöòì úåùø úåôéôø÷åiax xn`dc .dfl dfn oilhlhn ,miyp` ipy ly od elit`e Ð

zngn zwlgzn zeyx oi`c dil `xiaqc dpin rny ,zg` zeyx xird zebb lk xi`n

il dne oibb il dnc .dxicl zexicz mdy iptn ,ediicegl miza `l` ,milra iepiy

yi` ly elit`e ,`l xi`n iaxl stxwl bbne xvgl bbn la` .zetitxw il dne zexivg

.miaxd zeyxa lz meyn dxifb :opixn`ck cg`

inp stxwl xvgne .mipy ly odyk oky lke

xeq`c `ziixaa onwl opaxl edl opirnyc .`l

opirny `l xi`n iaxe .stxwl xvgn lhlhl

zeieyx welga `l` lwdl ediilr biltc dil

zeieyxa la` .dey onye li`ed ,oibbc

onya zewelgd.lwinc dil opirny `l Ð

,dey ozyinyzc zebb xi`n iax xn`w `wecc

,mipy ly od elit`e .zetitxw oke zexivg oke

iaxl miza `l` ixqzin `l milra iepiyac

iepiye yinyz welga la` .opaxl oibbe ,xi`n

zeyxd mystxwl xvgn :jkld .citw Ð

zian xzei epi`e ,ely `ed elit`e ,xeq`

zetitxw jpd jgxk lrc .miz`qmixizi oi`ya

mixizia i`c .xn`w miz`q zia lr`da Ð

,`id zilnxk `d ?oilhlhn oerny iax `nil

,cere .ixnb okynd xvgnc biltc o`n `kile

`zbeltc "oiqt oiyer" idlya opixn` `icda

,`id miz`q zia stxwa opaxe oerny iaxc

,opax ixq` cg` yi` ly stxwe xvg elit`e

swedy miz`q zian xzei stxw :mzd ixn`wc

eaex rxfp ,dxiclax xn`e 'ek dpbk `ed ixd Ð

opirny da zwiic ike 'ek ryedi axc dixa `ped

zia stxwa `l` oerny iax ixy `lc dpin

.`ed `xab cglc ab lr s` ixq` opaxe ,miz`q

íéîëç éøáãìoibb ,lz meyn exfb `lc Ð

bbl bbn lhlhiy `l ,od zg` zeyx zexivge

mizak opaxl oibbc meyn .odilra oiwelg m`

ly xvgn la` .dhnly welg ici lr edl ieyn

miax ly xvgl miaxxvgl bbne ,oilhlhn Ð

miaxc`zeyx bbc ab lr s`e .oilhlhn Ð

onwl `ziixaa `ipzck ,zetzeyc xvge ,dicic

ied `l ,`ed xicz epi`y yinyz bbe li`ed Ð

.xvgl epnn lhlhne ,ziak ynnúåôéôø÷
úçà úåùøzeyx lkc .mipy ly od elit`e Ð

xvgn la` .oibbd on ueg ,el xzen dey enyy

`xab cgc elit` ,stxwlbbl inc `le ,xiq` Ð

ikde .`ed xvgl dey bbc dizyinyzc .xvge

.dl wiic oizipznne ,dcedi axl dil riny

llkn ,zg` zeyx olek :oerny iax xn`wcn

.edlekl edl ieyn `zeyx `cg e`l opaxc

xvge bb :ipzwc ,onwl dil `riiqn `ziixae

xvge .od zg` zeyx olek zqtxne dxcqk`e

,dcic `iwecne .inc zexivg izyk zqtxne

ieane stxw da `pz `lc.opaxk dl opinwen Ð

oerny iax i`cxi`n iax i`e .xvg icda ixzyin inp stxw elit` Ð.deabl jenpn oizipzna xq` `icda `dc ,exzyin `l xvge bb Ðúçà úåùø ïìåë ïåòîù éáø éøáãì`lc Ð

zetitxw cg`e zexivg cg`e zebb cg` :oerny iax xn`c i`d `niz`xaq `dc ,onvrl zetitxwe onvrl zexivge onvrl oibb ,dl ieyn diytp itp`a `zeyx `cge `cg lk Ð

oerny iax la` .dil zi` xi`n iaxl Ðbbn zihpel`e ony oilrn epiid :onwl dizeek `ipzc .dil `riiqn `ziixae ,dcedi axl dil riny ikd .edl ieyn `zeyx `cg edlek Ð

stxwl xvgne ,xvgl xvgne ,xvgl bbne ,bbl.áøã äéúååë àéðú"wiq` ceb" opixn` `le ,iccd` ixq`c rax`a `l` ea oilhlhn oi`c opaxl oieyd oibba (`,ht) lirl xn`c Ð

.zexkip oi`y zevignaúçà úåùø.dfl dfn oilhlhne Ðãéøåäìå úåìòäì øåñàå.lz meyn xfbc ,dinrhl xi`n iax Ðøöçá ïìèìèì øúåîoicd `ede daxir `ly it lr s` Ð

.zexivg x`ylåîöòì úåùø.rax` jeza elit` dfl dfn oilhlhn oi`e Ðåá ïéìèìèî ïéàå.envr bba elit` Ðäãåäé áøã äéúååë àéðú.oerny iaxc `ail` Ðïîù.ea jeql Ð

úéèðåìà.da btzqdl Ðóôø÷ì óôø÷îå ,óôø÷ì øöçîå ,øöçì ââîå ââì ââî.opiqxb edlek Ðåáøéò àìù àåäåmizad ilk igiky `l `zydc ,dnvrl zg` lk zexivgd ipa Ð

.ziad ilk dl inp iwet`l iz` ,dzxagl oqipkdl efa ezayy milk `ivedl zixy i` xfbinl `kile ,xvgaåáøéò ìáàcgi zexivgd izy eaxir `le dnvrl xvg lk Ðxeq` Ð

xvga mizac ip`n igikyc oeikc ,xvgd ilk elit` efl efn lhlhlmilkl `l la` :ipzwc ,eda dcen oerny iaxe .ef xvgl ef xvgay mizac ip`n iwet`l iz` `nlic opixfb Ð

.ziad jeza ezayyêùçì éî.opiqxb `l Ðøöçá íéúáã éðàî äì úçëùîã åðééä:ziad jeza ezayy milkl `l la` :ipzinl jixhvi`c Ðàøãåñå àúîåëájeza ezayy Ð

xvgl o`ivede ,ziad.yealn jxc
éùðà
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המשך בעמוד ולח



קכט ezny in` cenr `v sc ± iyily wxtoiaexir
ïîöòì úåùø úåôéôø÷åiax xn`dc .dfl dfn oilhlhn ,miyp` ipy ly od elit`e Ð

zngn zwlgzn zeyx oi`c dil `xiaqc dpin rny ,zg` zeyx xird zebb lk xi`n

il dne oibb il dnc .dxicl zexicz mdy iptn ,ediicegl miza `l` ,milra iepiy

yi` ly elit`e ,`l xi`n iaxl stxwl bbne xvgl bbn la` .zetitxw il dne zexivg

.miaxd zeyxa lz meyn dxifb :opixn`ck cg`

inp stxwl xvgne .mipy ly odyk oky lke

xeq`c `ziixaa onwl opaxl edl opirnyc .`l

opirny `l xi`n iaxe .stxwl xvgn lhlhl

zeieyx welga `l` lwdl ediilr biltc dil

zeieyxa la` .dey onye li`ed ,oibbc

onya zewelgd.lwinc dil opirny `l Ð

,dey ozyinyzc zebb xi`n iax xn`w `wecc

,mipy ly od elit`e .zetitxw oke zexivg oke

iaxl miza `l` ixqzin `l milra iepiyac

iepiye yinyz welga la` .opaxl oibbe ,xi`n

zeyxd mystxwl xvgn :jkld .citw Ð

zian xzei epi`e ,ely `ed elit`e ,xeq`

zetitxw jpd jgxk lrc .miz`qmixizi oi`ya

mixizia i`c .xn`w miz`q zia lr`da Ð

,`id zilnxk `d ?oilhlhn oerny iax `nil

,cere .ixnb okynd xvgnc biltc o`n `kile

`zbeltc "oiqt oiyer" idlya opixn` `icda

,`id miz`q zia stxwa opaxe oerny iaxc

,opax ixq` cg` yi` ly stxwe xvg elit`e

swedy miz`q zian xzei stxw :mzd ixn`wc

eaex rxfp ,dxiclax xn`e 'ek dpbk `ed ixd Ð

opirny da zwiic ike 'ek ryedi axc dixa `ped

zia stxwa `l` oerny iax ixy `lc dpin

.`ed `xab cglc ab lr s` ixq` opaxe ,miz`q

íéîëç éøáãìoibb ,lz meyn exfb `lc Ð

bbl bbn lhlhiy `l ,od zg` zeyx zexivge

mizak opaxl oibbc meyn .odilra oiwelg m`

ly xvgn la` .dhnly welg ici lr edl ieyn

miax ly xvgl miaxxvgl bbne ,oilhlhn Ð

miaxc`zeyx bbc ab lr s`e .oilhlhn Ð

onwl `ziixaa `ipzck ,zetzeyc xvge ,dicic

ied `l ,`ed xicz epi`y yinyz bbe li`ed Ð

.xvgl epnn lhlhne ,ziak ynnúåôéôø÷
úçà úåùøzeyx lkc .mipy ly od elit`e Ð

xvgn la` .oibbd on ueg ,el xzen dey enyy

`xab cgc elit` ,stxwlbbl inc `le ,xiq` Ð

ikde .`ed xvgl dey bbc dizyinyzc .xvge

.dl wiic oizipznne ,dcedi axl dil riny

llkn ,zg` zeyx olek :oerny iax xn`wcn

.edlekl edl ieyn `zeyx `cg e`l opaxc

xvge bb :ipzwc ,onwl dil `riiqn `ziixae

xvge .od zg` zeyx olek zqtxne dxcqk`e

,dcic `iwecne .inc zexivg izyk zqtxne

ieane stxw da `pz `lc.opaxk dl opinwen Ð

oerny iax i`cxi`n iax i`e .xvg icda ixzyin inp stxw elit` Ð.deabl jenpn oizipzna xq` `icda `dc ,exzyin `l xvge bb Ðúçà úåùø ïìåë ïåòîù éáø éøáãì`lc Ð

zetitxw cg`e zexivg cg`e zebb cg` :oerny iax xn`c i`d `niz`xaq `dc ,onvrl zetitxwe onvrl zexivge onvrl oibb ,dl ieyn diytp itp`a `zeyx `cge `cg lk Ð

oerny iax la` .dil zi` xi`n iaxl Ðbbn zihpel`e ony oilrn epiid :onwl dizeek `ipzc .dil `riiqn `ziixae ,dcedi axl dil riny ikd .edl ieyn `zeyx `cg edlek Ð

stxwl xvgne ,xvgl xvgne ,xvgl bbne ,bbl.áøã äéúååë àéðú"wiq` ceb" opixn` `le ,iccd` ixq`c rax`a `l` ea oilhlhn oi`c opaxl oieyd oibba (`,ht) lirl xn`c Ð

.zexkip oi`y zevignaúçà úåùø.dfl dfn oilhlhne Ðãéøåäìå úåìòäì øåñàå.lz meyn xfbc ,dinrhl xi`n iax Ðøöçá ïìèìèì øúåîoicd `ede daxir `ly it lr s` Ð

.zexivg x`ylåîöòì úåùø.rax` jeza elit` dfl dfn oilhlhn oi`e Ðåá ïéìèìèî ïéàå.envr bba elit` Ðäãåäé áøã äéúååë àéðú.oerny iaxc `ail` Ðïîù.ea jeql Ð

úéèðåìà.da btzqdl Ðóôø÷ì óôø÷îå ,óôø÷ì øöçîå ,øöçì ââîå ââì ââî.opiqxb edlek Ðåáøéò àìù àåäåmizad ilk igiky `l `zydc ,dnvrl zg` lk zexivgd ipa Ð

.ziad ilk dl inp iwet`l iz` ,dzxagl oqipkdl efa ezayy milk `ivedl zixy i` xfbinl `kile ,xvgaåáøéò ìáàcgi zexivgd izy eaxir `le dnvrl xvg lk Ðxeq` Ð

xvga mizac ip`n igikyc oeikc ,xvgd ilk elit` efl efn lhlhlmilkl `l la` :ipzwc ,eda dcen oerny iaxe .ef xvgl ef xvgay mizac ip`n iwet`l iz` `nlic opixfb Ð

.ziad jeza ezayyêùçì éî.opiqxb `l Ðøöçá íéúáã éðàî äì úçëùîã åðééä:ziad jeza ezayy milkl `l la` :ipzinl jixhvi`c Ðàøãåñå àúîåëájeza ezayy Ð
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`cqg ax jixtc ,jenqa ok m`c .dizeek dil xaq eaxir `la axe ,eaxir `le eaxir

`ail` iywiz inp axl ,xzen dfe xeq` df zg` xvga milk ipy exn`i opgei iaxe l`enyl

ip`n zgkyn ikid ,eaxir `lya zxn` i` `l` :axl jixtc inp zyy axe !oerny iaxc

oerny iaxc dcen inp ax `d ?xvga mizac

iaxc xaq axc d`xp jkle !xn`w eaxira elit`

`zyde ,eaxir `lyk `l` xn` `l diteb oerny

xfb `l l`enyc .axcn `kti` l`eny zxaq

yly iabe ,eaxir `l oia eaxir oia xn`c ,`kd

ozyly ixn`c opaxk xaqc Ð xfb zexivg

"ede`ivedy in"c mz epiax zhiyl zexeq`

mzde xfb `kd axe .(zeyx ligznd xeaic a,gn)

ipync :cere .erny iaxk mzd wiqtc ,xfb `l

,xfb `lc dinrhl oerny iaxc l`eny `kd

,zexivg dylyc `idda dizeek xaqc rnyn

.opaxk xaq mz epiax zhiyle

ìàåîùå`deÐ eaxir `l oia eaxir oia xne`

"wxefd"a oihiba l`eny xn`c

minyb in helwie df bba mc` cenri `l :(a,hr)

helwl mzdc :wgvi epiax xne` ,exiag ly ebba

c ,xn`w ezial jiledlemilk lhlhl xeq`y enk

iaxl elit` eaxir `ly bble xvgl ziaa ezayy

ebbn `weece .zial xvge bbn xeq` ok Ð oerny

helwl leki Ð envr ly bbn la` ,exiag ly

.eilr xqe` exiag ly bb oi`e ,ezial jiledle

wiq` ceb lirl xn`c ,dinrhl l`enyc

.l`eny ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .`zvign

:xnel yie !ezial jiledl xeq`c `hiytc

oiicre ,xie`d on hlewy it lr s`c opirny`c

.bba minyb in erbp `l

éîepiax xne`e .dil qxb `l i"yx Ð jygl

.zenewn dnka mipdk zxeza `zi`c :wgvi

jrinyd in :yxtne ,dil qxb inp mz epiaxe

,eaxir `l oiae eaxir oia oerny iaxk dkld

cibd in :xnelk .ax` i`wc :yxit l`eny epiaxe

eaxir oia `l` ,ok epi` ?mdipia wlgn dz`y jl

daiza "jygln" iqxbc zi`e .eaxir `l oiae

.ygln clepy :iyxtne ,zg`
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קל
ezny ina cenr `v sc ± iyily wxtoiaexir

úñôøî éùðà.dl oigezt daxd zeilr ixeic Ðåáøéò àìåzqtxn ipa mr xvg ipa Ð

it lr s` xvg ipa lr mixqe` oi` zqtxn ipae onvrl el`e onvrl el` eaxir la`

cvik" wxta lirl opixn`c miaxd zeyxl dilr mlbx zqixce mleqa dl oicxeiy

opixn` `kde lwdl lkde ,eilr dvign zxeze ,eilr gzt zxez mleq :(a,hp) "oixarn

.eilr dvign zxezíéçôè äøùò äåáâù ìëÐ

.lz e` cenr oebkúñôøîìynzydl xzen Ð

dfle gzta dfl dil dedc .xeq` xvgle ,ea

,opiwqr rax` jeza zqtxnl dkenqae .dwixfa

.(`,ct) lirlc oiwxita dl `nwenckeúåçô
øöçì ïàëîodipye ,xvgl s` :xnelk Ð

.mzd opinwe` ikde .ea mixeq`íéøáã äîá
íéøåîà`lc ,zqtxne xvg zeyx oiwlgnc Ð

.iccd icda exzyiníéáø ìù åìà åéäù ïîæá
'åëdaxd oixeice ,xvga daxd oixeicy Ð

.zqtxnaïîöòì åìàå ïîöòì åìà åáøéòåÐ

oxivgl mizac ip`n xvg ipa iwtn `zydc

zixy i`e .zqtxnl diilrc ip`n zeilr ipae

zqtxna lhlhl xvga ezayy milk dilÐ

.ziad ilk inp da lhlhl iz`ìù åéäù åà
íéãéçéoi`e ,cg` zia `l` xvga oi`y Ð

.zg` diilr `l` zqtxnaáøòì ïéëéøö ïðéàù
,xvga ziac ip`n igiky `zyde .onvrl Ð

.ediilr xqilc `kilc ,zqtxna diilrc ip`ne

,iccd icda exzyil `lc opax eda exfb ,jkld

.mizac ip`n meyn dxfbåáøéò àìå åçëùåÐ

ip`ne xvga mizac ip`n igiky `lc ,onvrl

.zqtxna diilrcïä úçà úåùø ïìåëmilkl Ð

`xaq i`d dil zrny o`n .mkeza ezayyÐ

eaxir :xn`we ,oerny iax.`l Ðàéä ïðáøÐ

edpi`e .od zg` zeyxc zexivge oibba ecenc

opixn`ck ixfbc ,eaxirc `kid exy `l i`ce

yly iab (`,hn lirl) "ede`ivedy in" wxta

oerny iaxc` ibiltc ,efl ef zegeztd zexivg

iz` `nlic ixfbc ,oixeq` ozyly :exn`e

zirvn`ay dpevigc mizac ip`n iwet`l

.xfb `l oerny iax la` .dzxag dpeviglàìã
éðú÷stxwe zqtxne dxcqk`e xvge bb Ð

oerny iax i`c ,ieane`zeyx `cg edlek Ð

.edpipéåáîì øöçä ïî àéöåäì øåñà,opaxk Ð

stxwk ieana ixq`c.øåñà éåáîáonwle Ð

milk elit`c `zyd jzrc `wlq `w :yxtn

zilnxkc ,dia ilehlhl xeq` ekeza ezayy

.ea etzzyp `ly onf lk dil ieynïåòîù éáøå
øéúî.ieanl xvg ilk `ivedl s` Ðíéáø ìù ïäù ïîæ ìëikdc jzrc `wlq `w Ð

igiky `l `zydc oeik .onvrl eaxir `le egkye daxd oixeic yi olekae li`ed xn`w

zexivga mizad ilk.df mr df mixzen olek Ðéããäá úåøéöç åáøéò àìxvg lke Ð

xn`c "miax ly ody onf lk" i`de .dnvrl daxir`l` ,`ed `xzidl `nrh e`l Ð

`cg lke ,dnvrl daxir xvg lke ,iccda zexivg eaxir `lc ab lr s`e .`ed `zeax

`l oixeic iyee`c icii`c xfbinl `ki`e xvgl mizac ip`n iwtne ,`aeh oixeic da zi`

zxg`d xvgl mizac ip`n iwtne ,xity ixdcfin.xfb `l ikd elit` Ðåáøéò àì àäå
.rnyn ixnbl Ðåáøéò àì éàîixnbl rnync Ðaexirae ,i`w ieanc seziy` Ð

eaxir `l oia ,dnvrl zg` lk daxir oia eda dil ztki` `lc .icin ixii` `l zexivgc

.seziy `la ieana mixzenc xn`wàì ïðáø äéì éøîàåzqtxne dxcqk`e xvge bba Ð

ieanae stxwa la` ,jl opicen.(a,lw) "dlinc xfril` iax" wxta `xif iaxc `d :`l Ðøåñà éåáîìå àîéà.xvgd ilk `ivedl Ðàùéø åðééä`ivedle qipkdl xeq` dil `pz `d Ð

.ieanl xvgd onàîéúã åäîxeq` `yix `pzc `d Ðeaxir `l ipzwc i`de miza ilk meyne ,opax ixq`w onvrl eaxira Ð.`ed etzzyp `l Ðåãåî àîéà ïîöòì åáøéò àì ìáà
.xeq` ikd elit`e ,eaxir `ll `cge eaxirl `cg jgxk lrc ,dxizi dpyn opirny` Ð
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ââ"oitzzyn cvik"a oizipzn iwe`c axl Ð od zg` zeyx olek zqtxne dxcqk`e xvge

ipae ,onvrl zqtxn ipa eaxirykc ,xity `kd iz` Ð zqtxna mixcd mze`l (`,ct)

ied dxyr deab rlqdyk ,zqtxna zeilrc ip`ne xvga mizac ip`n igikyc onvrl xvg

ezayy milk elit` ,rlqd lr ynzydl xeq` xvg ipale .odl dey rlqdy zqtxnl

o`kn zegte ,ziaa ezayy milk eh` ,xvga

ip`n igiky `lc ,eaxir `lyke .mdipyl oixeq`

zeyx xvge zqtxn ied Ð my zeilrce mizac

ixwc ,l`enyl la` .df lr df oixqe` oi`e ,zg`

,zepelg cbpk rlqdyk ixiine zeilr ipal zqtxn

`lyk zepelg jxc zeilr ipa my oiynzyne

dxyrn zegta oiynzyn j`id :dnize .eaxir

jxc zeilra ezayy milk rlqd lr zeilr ipa

zg` zeyx zqtxne xvg oi` `lde ?odizepelg

ezayy milkl `le ,okeza ezayy milkl `l`

`wec l`enylc :xnel yie !zeilre ziad jeza

biltnc `ed ,dxyr deaba ixiinc ,i`w `yix`

`ail` lirl opiyxtck eaxir `l oia eaxir oia

,xvgl okin zegt ipzwc ,`tiq la` .l`enyc

oia i`ce ixiin Ð l`enyl xvgl `wec iedc

`l oia ,onvrl xvg ipae onvrl diilr ipa eaxir

ipae oixzen xvg ipa ,ikd oiae ikd oiae .eaxir

.mdizepelgn lylyl oixeq` diilr

íéìëåÐ xvga lhlhl xzen xvga ezayy

xvg eze`a i`c .zexivg lka :yexit

axl ixiine .inp ziaa ezay elit` Ð `l eze

,ok m`c :`iywe .mizad mr zexivg eaxir `lyk

`ly iean xn`c ,axl jenqa `zriiq iziin ikid

ax `d ?rax`a `l` ea oilhlhn oi` ea etzzyp

,zexivgd mr miza eaxiryk `l` xq` `l diteb

m`" wxta gkenck ,xq` `lÐ eaxir `lyk la`

axl dpin `iyw ,daxc`e !(a,lw zay) "`iad `l

iaxk wqt axc :cere !ax xq` `l `peeb i`dkac

:xnel yie !xizn oerny iaxc xn`w `kde ,oerny

oi` oerny iaxc `ail` axl eaxiry enkc iziinc

my yxtnck `nrhe ,rax`a `l` ea oilhlhn

xvgn lhlhl xeq` eaxirykc meyn :i"yx

milk eh` dkeza ezayy milk elit` ieanl

`ince ,yinyz mey ieana oi`e .ziaa ezayy

jkle ,zevign yly `l` ea oi`c oeik zilnxkl

,opaxl inp ikd .rax`a `l` ea oilhlhn oi`

`l` ea oilhlhn oi` Ð eaxir `la elit`

xvgc ,ieanl xvgc ip`n lhlhl ixq`c ,rax`a

.od zg` zeyx e`l edcicl ieane

åäî,ieanl xvgn lhlhl xeq`e Ð eaxirc `kid oerny iaxc dilr opax ibilt ik `nizc

eaxirc ab lr s` ,ixq` `l xvgl xvgn ,edine .xvga mizac ip`n igikyc meyn

s`e .ieanl xvgn `ivedl `ed zelibx la` ,zxg` xvga oilibx df xvgc yinyz oi`c Ð

opixn` zqtxne dxcqk` xvge bbc `ziixaa mbe ,exfb Ð (a,dn) zexivg ylyc opaxc ab lr

jixv ikd e`lae .mzdc opax mpi` `kdc opax `ny ,opixfb Ð eaxir `d ,eaxir `l `wec

,dcedi iax epiid Ð oerny iaxc` biltc `pzc xn` (a,en) "ede`ivedy in" wxtac ,ok xnel

`kdc opaxle ,zg` zeyx stxwe bbc dcedi iaxl dil zi` dcedi axl driiqnd `ziixaae

,stxw enk iean iedc Ð ieanl xvgn xeq`c `nrhe ,ibilt eaxir `lac ol rnynw .edl zil

.xvgd mr zg` zeyx ied `lc
`de
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íéçôè äøNò dBábL ìk ,eáøéò¯úBçt ,úñtønì ¥§Ÿ¤¨©£¨¨§¨¦©¦§¤¤¨

ïàkî¯íéøeîà íéøáã äîa .øöçì¯ìL elà eéäL ¦¨¤¨¥©¤§¨¦©¦¤¨¥¤
,ïîöòì elàå ïîöòì elà eáøéòå ,íéaø ìL elàå íéaø©¦§¥¤©¦§¥§¥§©§¨§¥§©§¨
,íéaø ìL eéä ìáà .áøòì ïéëéøö ïéàL íéãéçé ìL Bà¤§¦¦¤¥§¦¦§¨¥£¨¨¤©¦

eáøéò àìå eçëLå¯ïlek úñtøîe äøãñëàå øöçå âb §¨§§Ÿ¥§©§¨¥§©§©§¨¦§¤¤¨
àîòè .ïä úçà úeLø¯áøéò àä ,eáøéò àìce¯!àì §©©¥©§¨§Ÿ¥§¨¥§Ÿ

épî àä¯,éBáîe ótø÷ éðú÷ àìc ,éîð à÷éc .àéä ïðaø ¨©¦©¨©¦©§¨©¦§¨¨¨¥©§¥¨
Bæì Bæ úBçeútä úBøéöç Lîç :òîL àz .dpéî òîL§©¦¨¨§©¨¥£¥©§¨

eáøéò àìå ílek eçëLå ,éBánì úBçeúôe¯øeñà §©¨§¨§¨§Ÿ¥§¨
íéìëå .øöçì éBánä ïîe ,éBáîì øöçî àéöBäìe ñéðëäì§©§¦§¦¥¨¥§¨¦©¨¤¨¥§¥¦

øöça eúáML¯éBánáe ,øöça ïìèìèì øzeî¯.øeñà ¤¨§¤¨¥¨§©§§¨¤¨¥©¨¨
ïîæ ìk :øîBà ïBòîL éaø äéäL .øézî ïBòîL éaøå§©¦¦§©¦¤¨¨©¦¦§¥¨§©
äøãñëàå øöçå âb ,eáøéò àìå eçëLå íéaø ìL ïäL¤¥¤©¦§¨§§Ÿ¥§©§¨¥§©§©§¨

éBáîe ótø÷å úñtøîe¯àîòè .ïä úçà úeLø ïlek¯ ¦§¤¤§©§¥¨¨§©©¥©§¨
eáøéò àä ,eáøéò àìc¯eáøéò àì éàî !àì¯àì §Ÿ¥§¨¥§Ÿ©Ÿ¥§Ÿ

íézáe øöç àä ,éããä éãäa úBøéöç eáøéò¯.eáøéò ¥§£¥©£¥£¨¥¨¨¥¨¦¥§
eáøéò àì éàî !éðú÷ "eáøéò àì" àäå¯.eôzzLð àì §¨Ÿ¥§¨¨¥©Ÿ¥§Ÿ¦§©§

øîà÷ ïðaøc íäéøáãì ïBòîL éaø :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦¦§§¦§¥¤§©¨©¨¨©
àlà ,eáøéò àì àðL àìå eáøéò àðL àì éãéãì ;eäì§§¦¦¨§¨¥§§¨§¨Ÿ¥§¤¨

eëãéãì¯úçà úeLø eáøéò àìc àëéäc úäéî éì eãBà §¦§¦¦©§¥¨§Ÿ¥§§©©
.ïä úBieLø ézL ,àì :ïðaø déì eøîàå .àéä¦§¨§¥©¨©Ÿ§¥§¥
àøéæ éaøì déì òéiñî àîéì .øeñà éBánáe :øî øîà̈©¨©¨¨¥¨§©©¥§©¦¥¨
àlL éBáî :áø øîà ,àøéæ éaø øîàc ,áø øîà̈©©§¨©©¦¥¨¨©©¨¤Ÿ

Ba eôzzLð¯!íéøeîà íéøác äna àlà ïéìèìèî ïéà ¦§©§¥§©§§¦¤¨©¤§¨¦£¦
àøéúé äðLî !àLéø eðééä .øeñà éBánìå :àîéà¥¨§©¨¨©§¥¨¦§¨§¥¨
éaøc déìò ïðaø éâéìt ék :àîéúc eäî ,déì àëéøèöéà¦§§¦¨¥©§¥¨¦§¦¦©¨©£¥§©¦

ïBòîL¯eáøéò àìc àëéä ìáà ,eáøéòã àëéä éléî éðä ¦§¨¥¦¥¥¨§¥§£¨¥¨§Ÿ¥§
¯:éLà áøì àðéáø déì øîà .ïì òîLî à÷ ,déì eãBî¥¨©§©¨£©¥¨¦¨§©©¦
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קלי ezny ina cenr `v sc ± iyily wxtoiaexir
úñôøî éùðà.dl oigezt daxd zeilr ixeic Ðåáøéò àìåzqtxn ipa mr xvg ipa Ð

it lr s` xvg ipa lr mixqe` oi` zqtxn ipae onvrl el`e onvrl el` eaxir la`

cvik" wxta lirl opixn`c miaxd zeyxl dilr mlbx zqixce mleqa dl oicxeiy

opixn` `kde lwdl lkde ,eilr dvign zxeze ,eilr gzt zxez mleq :(a,hp) "oixarn

.eilr dvign zxezíéçôè äøùò äåáâù ìëÐ

.lz e` cenr oebkúñôøîìynzydl xzen Ð

dfle gzta dfl dil dedc .xeq` xvgle ,ea

,opiwqr rax` jeza zqtxnl dkenqae .dwixfa

.(`,ct) lirlc oiwxita dl `nwenckeúåçô
øöçì ïàëîodipye ,xvgl s` :xnelk Ð

.mzd opinwe` ikde .ea mixeq`íéøáã äîá
íéøåîà`lc ,zqtxne xvg zeyx oiwlgnc Ð

.iccd icda exzyiníéáø ìù åìà åéäù ïîæá
'åëdaxd oixeice ,xvga daxd oixeicy Ð

.zqtxnaïîöòì åìàå ïîöòì åìà åáøéòåÐ

oxivgl mizac ip`n xvg ipa iwtn `zydc

zixy i`e .zqtxnl diilrc ip`n zeilr ipae

zqtxna lhlhl xvga ezayy milk dilÐ

.ziad ilk inp da lhlhl iz`ìù åéäù åà
íéãéçéoi`e ,cg` zia `l` xvga oi`y Ð

.zg` diilr `l` zqtxnaáøòì ïéëéøö ïðéàù
,xvga ziac ip`n igiky `zyde .onvrl Ð

.ediilr xqilc `kilc ,zqtxna diilrc ip`ne

,iccd icda exzyil `lc opax eda exfb ,jkld

.mizac ip`n meyn dxfbåáøéò àìå åçëùåÐ

ip`ne xvga mizac ip`n igiky `lc ,onvrl

.zqtxna diilrcïä úçà úåùø ïìåëmilkl Ð

`xaq i`d dil zrny o`n .mkeza ezayyÐ

eaxir :xn`we ,oerny iax.`l Ðàéä ïðáøÐ

edpi`e .od zg` zeyxc zexivge oibba ecenc

opixn`ck ixfbc ,eaxirc `kid exy `l i`ce

yly iab (`,hn lirl) "ede`ivedy in" wxta

oerny iaxc` ibiltc ,efl ef zegeztd zexivg

iz` `nlic ixfbc ,oixeq` ozyly :exn`e

zirvn`ay dpevigc mizac ip`n iwet`l

.xfb `l oerny iax la` .dzxag dpeviglàìã
éðú÷stxwe zqtxne dxcqk`e xvge bb Ð

oerny iax i`c ,ieane`zeyx `cg edlek Ð

.edpipéåáîì øöçä ïî àéöåäì øåñà,opaxk Ð

stxwk ieana ixq`c.øåñà éåáîáonwle Ð

milk elit`c `zyd jzrc `wlq `w :yxtn

zilnxkc ,dia ilehlhl xeq` ekeza ezayy

.ea etzzyp `ly onf lk dil ieynïåòîù éáøå
øéúî.ieanl xvg ilk `ivedl s` Ðíéáø ìù ïäù ïîæ ìëikdc jzrc `wlq `w Ð

igiky `l `zydc oeik .onvrl eaxir `le egkye daxd oixeic yi olekae li`ed xn`w

zexivga mizad ilk.df mr df mixzen olek Ðéããäá úåøéöç åáøéò àìxvg lke Ð

xn`c "miax ly ody onf lk" i`de .dnvrl daxir`l` ,`ed `xzidl `nrh e`l Ð

`cg lke ,dnvrl daxir xvg lke ,iccda zexivg eaxir `lc ab lr s`e .`ed `zeax

`l oixeic iyee`c icii`c xfbinl `ki`e xvgl mizac ip`n iwtne ,`aeh oixeic da zi`

zxg`d xvgl mizac ip`n iwtne ,xity ixdcfin.xfb `l ikd elit` Ðåáøéò àì àäå
.rnyn ixnbl Ðåáøéò àì éàîixnbl rnync Ðaexirae ,i`w ieanc seziy` Ð

eaxir `l oia ,dnvrl zg` lk daxir oia eda dil ztki` `lc .icin ixii` `l zexivgc

.seziy `la ieana mixzenc xn`wàì ïðáø äéì éøîàåzqtxne dxcqk`e xvge bba Ð

ieanae stxwa la` ,jl opicen.(a,lw) "dlinc xfril` iax" wxta `xif iaxc `d :`l Ðøåñà éåáîìå àîéà.xvgd ilk `ivedl Ðàùéø åðééä`ivedle qipkdl xeq` dil `pz `d Ð

.ieanl xvgd onàîéúã åäîxeq` `yix `pzc `d Ðeaxir `l ipzwc i`de miza ilk meyne ,opax ixq`w onvrl eaxira Ð.`ed etzzyp `l Ðåãåî àîéà ïîöòì åáøéò àì ìáà
.xeq` ikd elit`e ,eaxir `ll `cge eaxirl `cg jgxk lrc ,dxizi dpyn opirny` Ð
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ââ"oitzzyn cvik"a oizipzn iwe`c axl Ð od zg` zeyx olek zqtxne dxcqk`e xvge

ipae ,onvrl zqtxn ipa eaxirykc ,xity `kd iz` Ð zqtxna mixcd mze`l (`,ct)

ied dxyr deab rlqdyk ,zqtxna zeilrc ip`ne xvga mizac ip`n igikyc onvrl xvg

ezayy milk elit` ,rlqd lr ynzydl xeq` xvg ipale .odl dey rlqdy zqtxnl

o`kn zegte ,ziaa ezayy milk eh` ,xvga

ip`n igiky `lc ,eaxir `lyke .mdipyl oixeq`

zeyx xvge zqtxn ied Ð my zeilrce mizac

ixwc ,l`enyl la` .df lr df oixqe` oi`e ,zg`

,zepelg cbpk rlqdyk ixiine zeilr ipal zqtxn

`lyk zepelg jxc zeilr ipa my oiynzyne

dxyrn zegta oiynzyn j`id :dnize .eaxir

jxc zeilra ezayy milk rlqd lr zeilr ipa

zg` zeyx zqtxne xvg oi` `lde ?odizepelg

ezayy milkl `le ,okeza ezayy milkl `l`

`wec l`enylc :xnel yie !zeilre ziad jeza

biltnc `ed ,dxyr deaba ixiinc ,i`w `yix`

`ail` lirl opiyxtck eaxir `l oia eaxir oia

,xvgl okin zegt ipzwc ,`tiq la` .l`enyc

oia i`ce ixiin Ð l`enyl xvgl `wec iedc

`l oia ,onvrl xvg ipae onvrl diilr ipa eaxir

ipae oixzen xvg ipa ,ikd oiae ikd oiae .eaxir

.mdizepelgn lylyl oixeq` diilr

íéìëåÐ xvga lhlhl xzen xvga ezayy

xvg eze`a i`c .zexivg lka :yexit

axl ixiine .inp ziaa ezay elit` Ð `l eze

,ok m`c :`iywe .mizad mr zexivg eaxir `lyk

`ly iean xn`c ,axl jenqa `zriiq iziin ikid

ax `d ?rax`a `l` ea oilhlhn oi` ea etzzyp

,zexivgd mr miza eaxiryk `l` xq` `l diteb

m`" wxta gkenck ,xq` `lÐ eaxir `lyk la`

axl dpin `iyw ,daxc`e !(a,lw zay) "`iad `l

iaxk wqt axc :cere !ax xq` `l `peeb i`dkac

:xnel yie !xizn oerny iaxc xn`w `kde ,oerny

oi` oerny iaxc `ail` axl eaxiry enkc iziinc

my yxtnck `nrhe ,rax`a `l` ea oilhlhn

xvgn lhlhl xeq` eaxirykc meyn :i"yx

milk eh` dkeza ezayy milk elit` ieanl

`ince ,yinyz mey ieana oi`e .ziaa ezayy

jkle ,zevign yly `l` ea oi`c oeik zilnxkl

,opaxl inp ikd .rax`a `l` ea oilhlhn oi`

`l` ea oilhlhn oi` Ð eaxir `la elit`

xvgc ,ieanl xvgc ip`n lhlhl ixq`c ,rax`a

.od zg` zeyx e`l edcicl ieane

åäî,ieanl xvgn lhlhl xeq`e Ð eaxirc `kid oerny iaxc dilr opax ibilt ik `nizc

eaxirc ab lr s` ,ixq` `l xvgl xvgn ,edine .xvga mizac ip`n igikyc meyn

s`e .ieanl xvgn `ivedl `ed zelibx la` ,zxg` xvga oilibx df xvgc yinyz oi`c Ð

opixn` zqtxne dxcqk` xvge bbc `ziixaa mbe ,exfb Ð (a,dn) zexivg ylyc opaxc ab lr

jixv ikd e`lae .mzdc opax mpi` `kdc opax `ny ,opixfb Ð eaxir `d ,eaxir `l `wec

,dcedi iax epiid Ð oerny iaxc` biltc `pzc xn` (a,en) "ede`ivedy in" wxtac ,ok xnel

`kdc opaxle ,zg` zeyx stxwe bbc dcedi iaxl dil zi` dcedi axl driiqnd `ziixaae

,stxw enk iean iedc Ð ieanl xvgn xeq`c `nrhe ,ibilt eaxir `lac ol rnynw .edl zil

.xvgd mr zg` zeyx ied `lc
`de
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המשך בעמוד ולו



eznyקלב in` cenr av sc ± iyily wxtoiaexir
éëä ïðçåé éáø øîà éîå.zg` zeyx zexivgc eaxir elit`e oerny iaxk dkld Ðãáìáå

äèîì åãéøåé àìùeaxira `nlya zxn` i` .dzxiagl xvgn `ivedl xeq` :`nl` Ð

.`nwez i`na `zyd la` eaxira `dl `pniwe` xeq`åîå÷îá ãîåò äæ àäé àìùÐ

.xn`w lzekd y`x lre opiqxb enewna cner df `diy `pixg` `pyil .xvgd zirwxwa

äàðù àì éáø éëå.epizpyna ef dpynl Ðéáø
àééçecinlze `ziixad z` mzqe xciqy Ð

.didåì ïééðîdhnl mlerle .yexitd df Ð

oizipzn iax mzqccixei `ly ,xn`w mizaa Ð

.ezial jileie lzekd y`xnúçà äáøåçå
íäéðéá.mixg` ly `py `le mdly `py `l Ð

zeyx welig oi`y ,oerny iaxk `nwe` `dc

zeyxl dvext dpi`y oebke ,mizaa `l`

.miaxdäáøéò úçàip`n igikye ,dnvrl Ð

.deeba mizacåæì äáøåçä ïéðúåð àðåä áø øîà
äáøéò àìù,xvga ezayy milk dl `ivedl Ð

`le li`ed mizac ip`n da igiky `l `dc

daxiryl la` daxir`ped axc ,`l Ð

oerny iaxk dkld xn`c .ded axc ecinlz

eaxir la` ,eaxir `lya.`l Ðáø øá àééçå
äáøéòùì óà øîàs` `a`n izrny ip` Ð

daxiryl,yxtn ip` izrcne ,dze` oipzep Ð

daxiryl s` `a` xn`c i`dcz` xeq`l Ð

i`c .daxir eh` daxir `l xfbc ,xn`w odizy

deebl ipd iwtn.iwtne ez` inp ipd Ðíàå
:øîàúxizdl daxiryl s` izrnyy dna Ð

`a` xfb `le ,zexzen odizyc `a` xn`w

mizac ip`n meyn daxirail `iyw Ð

oerny iaxk dkld lirl xn`c ,`a`c `zlina

eaxir la` ,eaxir `ly `ededn iptn .`l Ð

,daxiry xvgl daxir `ly xvg mipzep oi`

`l `d ,m`iveze dzxiag jezl dilk qipkz

`dc il ipyzc inp idp :xnelk !daxega ax xfb

`l daxir la` lirl ax xn`c`ed dcen Ð

dilk d`ivene zqpkn daxir `ly dze`c

`lya da igiky `l `dc ,daxiry jezl

igiky `dac ab lr s`e .mizac ip`n daxirÐ

yipi` ynzyn ik `nzqc ,opiyiig `lÐ

,edin .dixaga `le ynzyn dicic ip`na

qipkdl daxiryk `a` xq` i`n` il `iyw

,daxir `lyl.daxeg iabl xfb `l `døèðéîã ïåéë íúäax xn`wc daxiryl s` :xnelk Ðxfb i`n` zexivg iabe xn`w xzidl Ðigiky ,xvga milk ixhpinc oeikc meyn Ð

.`aeh ip`n iwet`l iypi` da iciar `l daxeg la` .dkeza mb mixnyp ixdy ,dzxiagl iwtne ,xvgc ip`na mizac ip`n itlgn `nlc opiyiige ,`aeh ip`n iwet`léøîàã àëéà
úåøåñà ïäéúù øîàú íàå úåøúåî ïäéúùå äáøéòùì óà øîà áø øá àééçdizlinl zwgc elit` ,jgxk lr :`nl` ,`l eaxir la` xn`wc `a`l dil opirnyc meyn `nrhe Ð

daxiry jezl zxzen daxir `ly la` ,daxir `lyl dilk lhlhl xq`c `ed daxirya xq`c i`dl `newe`l `a`c:`nl` .daxiryl daxir `ly oipzep oi`c `din opirny Ð

ediiexzl dl iadic `a` xn` ike .da dxeq` daxiry jgxk lr ,inp daxegae .mizac ip`n meyn daxira xfb.inc `l ,xn`w `xeqi`l Ðíúäip`n ixhpinc oeik ,zexivg iab Ð

exivgak exiag xvga.`l daxeg la` .mizac ip`n dl wetil `lc opiyiige ,`aeh ip`n dl iwet`l iciar Ð

äðùîøúåî ìåãâäel xeq` ohw la` .xyrn xzei dvxtd oi`c oebke .itetiba ixyc `ed gzt dvxt jd lecb iablc .eilr oixqe` ohw ipa oi`e ,dhnly ziad ilk el qipkdl Ð

,`l mizaa ezayy milkl la` okeza ezayy milkl `l` zg` zeyx oibb xn` `l xi`n iax elit`c `id lkd ixace e`elna el uxtpc dilr ixq` lecb ipac ,ziad ilk `ivedl

.dphw` dlecb dxq` mizad ilk oiprle od zg` zeyx zexivg `nlr ileklc dlecbl dvxtpy dphw xvgc `inecúøúåî äìåãâdnvrl daxir m` day mizad ilk `ivedl Ð

.dphw ipa dlr ixq` `le

àøîâéúøú.bbe xvg Ðàúöéçî àøëðéîã øöç äî.zevign dl yi ixdy Ðââ óà`ly ,opira zexkip zevign edin ,wiq` ceb meyn zepezgz zevigna dil opixyc inp idp Ð

`xkpin `l i`c .mdl dveg hlea bb `di.oirteyn `le eid oiwlg odly oibb lk .cigid zeyx epi` zevign el oi`y lke dvign mey el oi`c ,xeq` inp lecbe .wiq` ceb opixn` `l Ð

ìàåîùìåmiax dl iqxcc xvg dnc .iccd iab idppz ikdl ,wiq` ceb opixn` `xkpin `l elit` xn`c Ðxeq` ohw ipzwc i`d ,bb s` Ðdl iedc ,dfl dfn miax iqxcc meyn Ð

oda iqxc `l i` la` .dweq`e cbinl zivn `le zqxcp dvign mdipiay dpezgz dvign`le `iqknc ab lr s`e ,mdipia dvignd wiqtze wiq` ceb opixn`c ,ixy ohw s` Ð

.`xkpinäðè÷á ïéìùåî äìåãâ éøåéã.olv` dze` oikyene Ðäðè÷ éøåéã ïéàå.olv` okyenl .dlecba oilyen Ðäðè÷ä úà òåøæì øåñàdlecb jeza dlek dphw `iedc o`nkc Ð

rexfle wigxdl xzen dlecbd jeza elit`y ,miptbd on zen` rax` wigxn elit`e .incdeyn gzt cgk dlek :`nl` ,dlecb ly dgztk `idy iptn oizipzn ipzwc ,xeq` `kd Ð

.dlïéøúåî íéðôâ.dlecba oilyen dphw ixeic oi` `dc Ð
íéðôâ
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àäåzia xn`e ,`ed zwelgn jk xg`e mzqc :dywe Ð dpyn mzqk dkld opgei iax xn`

mzq aiyg zegtd lklc ab lr s`e .mzqk dkld oi`c (a,an zenai) "uleglld

iax axd uxize !dilr opax ibilt ikd e`lac ,dpin `wtp oi` `kd Ð cigid itlk miaxk

:odk mdxa`xg`e zwelgn ied xacd dfae ,xfb `lc `l` dpi` wgvi epiaxl `iyew xwirc

in"a zexivg ylya zwelgn ,mzq jk

,(a,er) "oelg" wxta mzqe (a,dn) "ede`ivedy

.dxifba ibilt `l `kd la`

éðôîxvgl daxir `ly xvg oipzep oi` dn

daxir zg`a ixii`c meyn Ð daxiry

oicd `ede .`pyil i`d hwp ,daxir `l zg`e
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המשך בעמוד ולח



קלג ezny in` cenr av sc ± iyily wxtoiaexir
éëä ïðçåé éáø øîà éîå.zg` zeyx zexivgc eaxir elit`e oerny iaxk dkld Ðãáìáå

äèîì åãéøåé àìùeaxira `nlya zxn` i` .dzxiagl xvgn `ivedl xeq` :`nl` Ð

.`nwez i`na `zyd la` eaxira `dl `pniwe` xeq`åîå÷îá ãîåò äæ àäé àìùÐ

.xn`w lzekd y`x lre opiqxb enewna cner df `diy `pixg` `pyil .xvgd zirwxwa

äàðù àì éáø éëå.epizpyna ef dpynl Ðéáø
àééçecinlze `ziixad z` mzqe xciqy Ð

.didåì ïééðîdhnl mlerle .yexitd df Ð

oizipzn iax mzqccixei `ly ,xn`w mizaa Ð

.ezial jileie lzekd y`xnúçà äáøåçå
íäéðéá.mixg` ly `py `le mdly `py `l Ð

zeyx welig oi`y ,oerny iaxk `nwe` `dc

zeyxl dvext dpi`y oebke ,mizaa `l`

.miaxdäáøéò úçàip`n igikye ,dnvrl Ð

.deeba mizacåæì äáøåçä ïéðúåð àðåä áø øîà
äáøéò àìù,xvga ezayy milk dl `ivedl Ð

`le li`ed mizac ip`n da igiky `l `dc

daxiryl la` daxir`ped axc ,`l Ð

oerny iaxk dkld xn`c .ded axc ecinlz

eaxir la` ,eaxir `lya.`l Ðáø øá àééçå
äáøéòùì óà øîàs` `a`n izrny ip` Ð

daxiryl,yxtn ip` izrcne ,dze` oipzep Ð

daxiryl s` `a` xn`c i`dcz` xeq`l Ð

i`c .daxir eh` daxir `l xfbc ,xn`w odizy

deebl ipd iwtn.iwtne ez` inp ipd Ðíàå
:øîàúxizdl daxiryl s` izrnyy dna Ð

`a` xfb `le ,zexzen odizyc `a` xn`w

mizac ip`n meyn daxirail `iyw Ð

oerny iaxk dkld lirl xn`c ,`a`c `zlina

eaxir la` ,eaxir `ly `ededn iptn .`l Ð

,daxiry xvgl daxir `ly xvg mipzep oi`

`l `d ,m`iveze dzxiag jezl dilk qipkz

`dc il ipyzc inp idp :xnelk !daxega ax xfb

`l daxir la` lirl ax xn`c`ed dcen Ð

dilk d`ivene zqpkn daxir `ly dze`c

`lya da igiky `l `dc ,daxiry jezl

igiky `dac ab lr s`e .mizac ip`n daxirÐ

yipi` ynzyn ik `nzqc ,opiyiig `lÐ

,edin .dixaga `le ynzyn dicic ip`na

qipkdl daxiryk `a` xq` i`n` il `iyw

,daxir `lyl.daxeg iabl xfb `l `døèðéîã ïåéë íúäax xn`wc daxiryl s` :xnelk Ðxfb i`n` zexivg iabe xn`w xzidl Ðigiky ,xvga milk ixhpinc oeikc meyn Ð

.`aeh ip`n iwet`l iypi` da iciar `l daxeg la` .dkeza mb mixnyp ixdy ,dzxiagl iwtne ,xvgc ip`na mizac ip`n itlgn `nlc opiyiige ,`aeh ip`n iwet`léøîàã àëéà
úåøåñà ïäéúù øîàú íàå úåøúåî ïäéúùå äáøéòùì óà øîà áø øá àééçdizlinl zwgc elit` ,jgxk lr :`nl` ,`l eaxir la` xn`wc `a`l dil opirnyc meyn `nrhe Ð

daxiry jezl zxzen daxir `ly la` ,daxir `lyl dilk lhlhl xq`c `ed daxirya xq`c i`dl `newe`l `a`c:`nl` .daxiryl daxir `ly oipzep oi`c `din opirny Ð

ediiexzl dl iadic `a` xn` ike .da dxeq` daxiry jgxk lr ,inp daxegae .mizac ip`n meyn daxira xfb.inc `l ,xn`w `xeqi`l Ðíúäip`n ixhpinc oeik ,zexivg iab Ð

exivgak exiag xvga.`l daxeg la` .mizac ip`n dl wetil `lc opiyiige ,`aeh ip`n dl iwet`l iciar Ð

äðùîøúåî ìåãâäel xeq` ohw la` .xyrn xzei dvxtd oi`c oebke .itetiba ixyc `ed gzt dvxt jd lecb iablc .eilr oixqe` ohw ipa oi`e ,dhnly ziad ilk el qipkdl Ð

,`l mizaa ezayy milkl la` okeza ezayy milkl `l` zg` zeyx oibb xn` `l xi`n iax elit`c `id lkd ixace e`elna el uxtpc dilr ixq` lecb ipac ,ziad ilk `ivedl

.dphw` dlecb dxq` mizad ilk oiprle od zg` zeyx zexivg `nlr ileklc dlecbl dvxtpy dphw xvgc `inecúøúåî äìåãâdnvrl daxir m` day mizad ilk `ivedl Ð

.dphw ipa dlr ixq` `le

àøîâéúøú.bbe xvg Ðàúöéçî àøëðéîã øöç äî.zevign dl yi ixdy Ðââ óà`ly ,opira zexkip zevign edin ,wiq` ceb meyn zepezgz zevigna dil opixyc inp idp Ð

`xkpin `l i`c .mdl dveg hlea bb `di.oirteyn `le eid oiwlg odly oibb lk .cigid zeyx epi` zevign el oi`y lke dvign mey el oi`c ,xeq` inp lecbe .wiq` ceb opixn` `l Ð

ìàåîùìåmiax dl iqxcc xvg dnc .iccd iab idppz ikdl ,wiq` ceb opixn` `xkpin `l elit` xn`c Ðxeq` ohw ipzwc i`d ,bb s` Ðdl iedc ,dfl dfn miax iqxcc meyn Ð

oda iqxc `l i` la` .dweq`e cbinl zivn `le zqxcp dvign mdipiay dpezgz dvign`le `iqknc ab lr s`e ,mdipia dvignd wiqtze wiq` ceb opixn`c ,ixy ohw s` Ð

.`xkpinäðè÷á ïéìùåî äìåãâ éøåéã.olv` dze` oikyene Ðäðè÷ éøåéã ïéàå.olv` okyenl .dlecba oilyen Ðäðè÷ä úà òåøæì øåñàdlecb jeza dlek dphw `iedc o`nkc Ð

rexfle wigxdl xzen dlecbd jeza elit`y ,miptbd on zen` rax` wigxn elit`e .incdeyn gzt cgk dlek :`nl` ,dlecb ly dgztk `idy iptn oizipzn ipzwc ,xeq` `kd Ð

.dlïéøúåî íéðôâ.dlecba oilyen dphw ixeic oi` `dc Ð
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עירובין. פרק תשיעי - כל גגות דף צב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



eznyקלד ina cenr av sc ± iyily wxtoiaexir
äìåãâä úà òåøæì øúåî äðè÷á íéðôâgzt lke :`gzit dlecb iablc .dlgzkl Ð

`aa) opzck ,dlgzkl dlecbd z` rexfl xzen miptbl jenq elit`e .`ed dvignk

miizpa xcb did (`,ek `xzaelcbiyke .o`kn xcbl jneq dfe ,o`kn xcbl jneq df Ð

dphwa dlecb ixeicc ab lr s` ,mirxfdwxt zegpna xn`c .miptbd z` mixqe` oi` Ð

ly mxk z` rxfy cg`a dyrn :(`,eh) ipy

z` exq`e minkg iptl dyrn `ae ,exiag

`nrh i`n :xn`e .miptbd z` exizde mirxfd

opaxcn mirxf x`y ,dxez dxq` sele qeapw Ð

`xeqi` car `lc jd .ixiq`.opax eqpw `l Ð

dlecbd z` rxfyke li`ed ,inp ikdxzida Ð

lke .diqpwnl `kil ely mdizy elit` ,drxf

.encw dly miptbe ,mixg` ly dphw m` oky

äùàhb dlra dl wxfe ,dlecba zcner Ð

xn`c o`nl `ki`e dly odizye dphw jezl

hb wxefd :opzc `dc (a,fr) oihib zkqna

ef ixd dxivg jeza e` dzia jeza `ide ezy`l

zyxebn,dry dze`a dkezl zcner `wec Ð

dry dze`a dkezl zcner dpi` m` la`Ð

`id dlyc ab lr s`e ,`l.úùøâúîÐàéäÐ

xza dphw dlekc ,dphwa zcnerk `id ixdy

.`kiiy dlecbúùøâúî äðéàe`l dlecbc Ð

`nipc dy`l ipw `l hbe ,`lf` dphw xza

ipwnl `ira `l dy`c ,hb xza dy` icyp

.`hibïéàöåédphwa i`wc xeaiv gilyc ÐÐ

.jiiy `kdïéàöåé ïéàjiiy `l `zydc Ð

xninl opivn `l dphwa iniiwc xeave .ediixza

.eczyn `l cg xza daexc ,dixza ikiiyc

äìåãâá òîù úàéø÷ úåø÷ì øúåîiabc Ð

.icin meya `lwlwn dphw ivn `le ,`id dvignk dlecbäöéçî ïéà éìîìéàùi` Ð

dlecba oitcery itetib jpd e`l,zg` xvgk edl eed ,zeey dphwde dlecbd eid Ð

itetib jpd meyn ,`zyd .zen` rax` wigxne miptbd mr my rexfl xzeneopicy Ð

.zxqe`y dvign epivn .dlek `xqzine dlecb xza dphw dleklúà äåùä åìéàå
äéôåôéâwliqe ,dphwd zcnk dpxvwiy cr ,o`kne o`kn dlecbd jeza zevign dpay Ð

elld zevign ici lr oitetibd z`e`vnp ,zeey odizy eiykre dxeq` dlecb s` Ð

.xeqi`l ze`a elld zevignúåöéçî ÷åìéñla` .zepey`xd z` ewliq zepexg`d Ð

.dvign xezi meyn ,dphwd lr oitetibd scer xq` drixf iab
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íéðôâab lr s` ,mirxfd elcbiyke :qxhpewa yxit Ð dlecbd z` rexfl xzen dphwa

ipy wxta zegpna opixn`ck ,miptbd z` oixqe` oi` Ð dphwa dlecb ixeicc

exizde mirxfd exq`e ,minkg iptl dyrn `ae ,exiag ly enxk rxfy '`a dyrn :(`,eh)

Ð `xeqi` ciarc jd .opaxc mirxf x`y ,dxez dxq` sele qeapw Ð `nrh i`n .miptbd

,inp ikde .eqpw `lÐ `xeqi` ciar `lc jd ,eqpw

,drxf xzida Ð dlecbd z` rxfyke li`ed

eyexitle .diqpwinl `kil Ð ely odizy elit`

ixy ikidc :dnize .mirxf x`ya `kd ixiin

dlecb ixeicc oeik ?elcbiyk mirxfd gipdl

mi`lk zkqna opz odili`n elr elit`c ,dphwa

d :(e dpyn :qxhpewd yxit)d`xe mxka xaer di

m` ,ephwl` xefg`ykl xn`e ,enxk jeza wxi

.ehwelln y`iizny oeik ,xeq` Ð miz`n siqed

lra rci `ly ixii` zegpnc `idd jgxk lre

wgvi epiaxl d`xp jkl !enxka mirxfdy mxkd

lr dlecb myc meyn :oizrnyc `nrh yxtl

miptb ikdle .dlecbd lr dphw my oi`e ,dphwd

ab lr s`e ,dphwd lr mxk my ied Ð dlecba

`pngxc ,drxefl xeq` Ð dphwa miptb oi`c

jnxk rxfz `l" :aizkc ,mxk my lr citw

rexfl xzen Ð dphwa miptb la` ."mi`lk

dcy my didi dprxfiyklc ab lr s` ,dlecba

my` citw `l `pngxc ,yegl oi` Ð dphwd lr

dedc "mxk rhz `l jcy" :aizk `l `dc ,dcy

.dcy my` citwc rnyn

äùà:qxhpewa yxit Ð dphwa hbe dlecba

oihiba xn`c o`nl `ki`c .dly odizye

jeza `ide ezy`l hb wxefd opzc `d ,(a,fr)

dpi` la` .dry dze`a dkeza zcnerc `wecc Ð zyxebn ef ixd dxivg jeza e` ,dzia

`ede" `xnba mzd opixn`wc `d :xnel jixve .`id dlyc ab lr s` ,`l Ð dkeza zcner

mzd ipzwck ,xn`w ynn dzia jeza `l` ,xn`w dzia lv` e`l Ð "dzia cva dcnry

lr s` ,zyxebn dpi` Ð dlecba hbe dphwa dy` opixn` `kd `dc .dzia jeza oizipzna

,zg` xvg dy`dl eli`ydya ixiin `kdc d`xp wgvi epiaxle .dlecbd lv` zcnery it

dl eli`ydy ,dphwa dy` .dphwd lr mb dny ied Ð dlecb dl eli`ydykc opixn`we

.dlecb lr dny ikda ied `l Ð dphwd

äòùúdynge dphwa dyng la` .dphwa cigia `wecÐ oitxhvn dphwa cigie dlecba

,dphwa dyng oicd `ed Ð dphwa dryz hwpc `tiqe .oitxhvn oi` Ð dlecba

sb`d on :(a,dt migqt) "oilev cvik" wxta opzc `de .`pyil i`d hwp `yix ab` `l`

d`xp dxe`kl .minyay mdia`l l`xyi oia zwqtn dpi` lfxa ly dvign elit` :xn` iel oa ryedi iaxe .dltzl oke :`xnba ax mzd xn`we ,ueglk Ð uegle sb`d one miptlk Ð miptle

m` ,dlibn lewe xtey lew rnye zqpkd zia ixeg` xaer did :(a,fk dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta opzck ,zqpkd zial ueg elit` `veic ax dcen z`vl oiprlc ,ibilt sexiv oiprlc

"oixn`p el`" wxtae .axk `kdc `ibeq ok m`c ,`iywe .`vi Ð eal oeekiaxc `zlinn cenlzdc `nzq iziine ,mipdkd ixeg`y mr iab ,iel oa ryedi iaxk ol `niiwc rnyn (a,gl dheq)

zegt dyecway xac oi`c (a,bk) dlibna ol `niiwc "ekxa" e` dyecw zeprl oiprl ibilte .`kd opixn`ck ,oitxhvn oi`c iel oa ryedi iax dcen sexivlc :yxtl d`xpe ?iel oa ryedi

mipdk zkxa ziiprl xeav llka iede ,zwqtn dpi` lfxa ly dvign elit`c :xaq iel oa ryedi iaxe .miptay xeav llka ied `lc ,zeprl leki epi` Ð uegle sb`d on ax xaqwe ,dxyrn

.dyecway xac zeprle

éìîìéàùwigxn Ð zg` xvg odizy dil iede ,ditetib deyd `l` dphwd cvl itetib ded `l i`c .qxhpewa yxitck ,jixt dlecb itetibn Ð rxefe zen` rax` wigxn dvign oi`

elit`e dphwa rexfl xeq`e ,rxb rxbn Ð efn ef xzei wlgil jka zeie`xe itetib yiy eiykre .mxkd legn oick zen` dxyr mizy lzekle mxk oia yi m` ,rxefe zen` rax`

dphw ly zevign llk oi` m`y .zeywdl dvex epi` dphwn la` ,jixt dlecbd lzekn `wece .gztd jez `id eli`k iedc ,dlecb ly dgztk `idy iptn :`pyil rnynck .dn` d`n `id

zephwd zevign ici lre ,setibd d`xp zephwd zevign oi`ykc ,dniz df oi`c Ð zephwd zevign ici lr xq`p eiykre dvignk ied gztdc ,dlecbl jenq rxef `l` wigxdl jixv oi` Ð

rax` wigxny ,dlecb zvign jez `id eli`n xzei dlecbl dvxtpy dphwa xingdl oi`c `xaqd jezn d`xp did dxe`klc :wgvi epiax xne`e .zevign weliq iede ,dlecb itetib oixkip oi`

rxf `iadl `ly ,dlecbd zevign jez `id eli`k dphwd zeyrl epiid Ð dlecb ly dgztk dl opieync `de .zen` dxyr mizy lzekle mxkd oia yiye ,mxkd legn oick rxefe zen`

llk dvign oi` m`y ,xeqi`l dvign epivn :eyexit ikdc d`xp dide .dxe`kl `xaq dpi` Ð dlecbd zevign jez dzidy dnn xzei xingdl la` .zen` rax` wigxi ok m` `l` myl

ikdl Ð zevign swen mxkd mb mzdc ,mxkd legnl inc `le .dphw ly uegay lzekd cvl uegay mxkdn zen` dxyr mizy oi` elit` ,rxefe dphwa zen` rax` wigxn Ð dlecbl

.mxkd legn oick dn` dxyr mizy jixv Ð dlecbl zevign yiy eiykre .dn` dxyr mizy jixv oi` Ð mxkl dphw lzek jiiy `le ,dvign oi` mxkd aiaqc `kd la` .zen` a"i jixv

m`e ,mxkd legn oic my `di `l Ð dvign oi` m`y ,`zyd `niiw mxkd legn` `dc ?mxkd legnn jenqa dywn dnl ok m`c ,ok yxtl xyt` i`c wgvi epiax xne` la`zevign yi

.xwir i"yx yexit il d`xpe .mxkd legn oic my `di Ð

øîàcg` lke .odly wecwc lr dywd iia`e ,'ek oixeic dpin rny oizipznn ozyly ewcwcne iazi eed opg ax xa daxe `xif iaxe dax ixdy ,"dax" :dibd mz epiax Ð iia`l `ax dil

dkeqa `da ibilt iia`e `axe .zevign weliq ied jcicle dxiyk icicl ikd xza xn`wcn ,qexbl el did `axc d`xp zvwc ab lr s` .xeqi`l dvign epivnc eixac miiwl `a cg`e

.mz epiax dibdy enk ith d`xp mewn lkn Ð dl iziin inp onwle ,iia` xg` exikfny (`,gi) `nw wxta
jkiq

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
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äpèwa èâå äìBãba äMà .äìBãbä¯.úLøbúî ©§¨¦¨©§¨§¥©§©¨¦§¨¤¤

äìBãba èâå äpèwa äMà¯øeaö .úLøbúî dðéà ¦¨©§©¨§¥©§¨¥¨¦§¨¤¤¦
äpèwa øeaö çéìLe äìBãba¯.ïúáBç éãé ïéàöBé ©§¨§¦©¦©§©¨§¦§¥¨¨
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äìBãba¯äàBö .äpèwa òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ©§¨¨¦§§¦©§©©§©¨¨
äpèwa¯øîà .äìBãba òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî ©§©¨¨¦§§¦©§©©§¨£©

ïéà éìîìéàL ,øeqéàì ävéçî eðéöî ïk íà :ééaà eäì§©©¥¦¥¨¦§¦¨§¦¤¦§¨¥¥
ävéçî¯àzLä eléàå .òøBæå úBnà òaøàã ÷éçøî §¦¨©§¦©§©©§¥©§¦¨§¨

ävéçî eðéöî àìå :ééaàì àøéæ éaø déì øîà !äøeñà£¨£©¥©¦¥¨§©©¥§Ÿ¨¦§¦¨
äpè÷ì äöøôpL äìBãb øöç :ïðz àäå !?øeqéàì¯ §¦§¨§©¨¥§¨¤¦§§¨¦§©¨

dçúôk àéäL éðtî ,äøeñà äpè÷e úøzeî äìBãb§¨¤¤§©¨£¨¦§¥¤¦§¦§¨
äéôetéb úà äåLä eléàå .äìBãb ìL¯éîð äìBãb ¤§¨§¦¦§¨¤¦¤¨§¨©¦

déì øîà .àeä úBvéçî ÷eléñ íúä :déì øîà !äøeñà£¨£©¥¨¨¦§¦£©¥
ì ävéçî eðéöî àìå :ééaàì àáø:øîzà àäå ?øeqéà ¨¨§©©¥§Ÿ¨¦§¦¨§¦§¨¦§©
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עירובין. פרק תשיעי - כל גגות דף צב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קלה ezny ina cenr av sc ± iyily wxtoiaexir
äìåãâä úà òåøæì øúåî äðè÷á íéðôâgzt lke :`gzit dlecb iablc .dlgzkl Ð

`aa) opzck ,dlgzkl dlecbd z` rexfl xzen miptbl jenq elit`e .`ed dvignk

miizpa xcb did (`,ek `xzaelcbiyke .o`kn xcbl jneq dfe ,o`kn xcbl jneq df Ð

dphwa dlecb ixeicc ab lr s` ,mirxfdwxt zegpna xn`c .miptbd z` mixqe` oi` Ð

ly mxk z` rxfy cg`a dyrn :(`,eh) ipy

z` exq`e minkg iptl dyrn `ae ,exiag

`nrh i`n :xn`e .miptbd z` exizde mirxfd

opaxcn mirxf x`y ,dxez dxq` sele qeapw Ð

`xeqi` car `lc jd .ixiq`.opax eqpw `l Ð

dlecbd z` rxfyke li`ed ,inp ikdxzida Ð

lke .diqpwnl `kil ely mdizy elit` ,drxf

.encw dly miptbe ,mixg` ly dphw m` oky

äùàhb dlra dl wxfe ,dlecba zcner Ð

xn`c o`nl `ki`e dly odizye dphw jezl

hb wxefd :opzc `dc (a,fr) oihib zkqna

ef ixd dxivg jeza e` dzia jeza `ide ezy`l

zyxebn,dry dze`a dkezl zcner `wec Ð

dry dze`a dkezl zcner dpi` m` la`Ð

`id dlyc ab lr s`e ,`l.úùøâúîÐàéäÐ

xza dphw dlekc ,dphwa zcnerk `id ixdy

.`kiiy dlecbúùøâúî äðéàe`l dlecbc Ð

`nipc dy`l ipw `l hbe ,`lf` dphw xza

ipwnl `ira `l dy`c ,hb xza dy` icyp

.`hibïéàöåédphwa i`wc xeaiv gilyc ÐÐ

.jiiy `kdïéàöåé ïéàjiiy `l `zydc Ð

xninl opivn `l dphwa iniiwc xeave .ediixza

.eczyn `l cg xza daexc ,dixza ikiiyc

äìåãâá òîù úàéø÷ úåø÷ì øúåîiabc Ð

.icin meya `lwlwn dphw ivn `le ,`id dvignk dlecbäöéçî ïéà éìîìéàùi` Ð

dlecba oitcery itetib jpd e`l,zg` xvgk edl eed ,zeey dphwde dlecbd eid Ð

itetib jpd meyn ,`zyd .zen` rax` wigxne miptbd mr my rexfl xzeneopicy Ð

.zxqe`y dvign epivn .dlek `xqzine dlecb xza dphw dleklúà äåùä åìéàå
äéôåôéâwliqe ,dphwd zcnk dpxvwiy cr ,o`kne o`kn dlecbd jeza zevign dpay Ð

elld zevign ici lr oitetibd z`e`vnp ,zeey odizy eiykre dxeq` dlecb s` Ð

.xeqi`l ze`a elld zevignúåöéçî ÷åìéñla` .zepey`xd z` ewliq zepexg`d Ð

.dvign xezi meyn ,dphwd lr oitetibd scer xq` drixf iab
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íéðôâab lr s` ,mirxfd elcbiyke :qxhpewa yxit Ð dlecbd z` rexfl xzen dphwa

ipy wxta zegpna opixn`ck ,miptbd z` oixqe` oi` Ð dphwa dlecb ixeicc

exizde mirxfd exq`e ,minkg iptl dyrn `ae ,exiag ly enxk rxfy '`a dyrn :(`,eh)

Ð `xeqi` ciarc jd .opaxc mirxf x`y ,dxez dxq` sele qeapw Ð `nrh i`n .miptbd

,inp ikde .eqpw `lÐ `xeqi` ciar `lc jd ,eqpw

,drxf xzida Ð dlecbd z` rxfyke li`ed

eyexitle .diqpwinl `kil Ð ely odizy elit`

ixy ikidc :dnize .mirxf x`ya `kd ixiin

dlecb ixeicc oeik ?elcbiyk mirxfd gipdl

mi`lk zkqna opz odili`n elr elit`c ,dphwa

d :(e dpyn :qxhpewd yxit)d`xe mxka xaer di

m` ,ephwl` xefg`ykl xn`e ,enxk jeza wxi

.ehwelln y`iizny oeik ,xeq` Ð miz`n siqed

lra rci `ly ixii` zegpnc `idd jgxk lre

wgvi epiaxl d`xp jkl !enxka mirxfdy mxkd

lr dlecb myc meyn :oizrnyc `nrh yxtl

miptb ikdle .dlecbd lr dphw my oi`e ,dphwd

ab lr s`e ,dphwd lr mxk my ied Ð dlecba

`pngxc ,drxefl xeq` Ð dphwa miptb oi`c

jnxk rxfz `l" :aizkc ,mxk my lr citw

rexfl xzen Ð dphwa miptb la` ."mi`lk

dcy my didi dprxfiyklc ab lr s` ,dlecba

my` citw `l `pngxc ,yegl oi` Ð dphwd lr

dedc "mxk rhz `l jcy" :aizk `l `dc ,dcy

.dcy my` citwc rnyn

äùà:qxhpewa yxit Ð dphwa hbe dlecba

oihiba xn`c o`nl `ki`c .dly odizye

jeza `ide ezy`l hb wxefd opzc `d ,(a,fr)

dpi` la` .dry dze`a dkeza zcnerc `wecc Ð zyxebn ef ixd dxivg jeza e` ,dzia

`ede" `xnba mzd opixn`wc `d :xnel jixve .`id dlyc ab lr s` ,`l Ð dkeza zcner

mzd ipzwck ,xn`w ynn dzia jeza `l` ,xn`w dzia lv` e`l Ð "dzia cva dcnry

lr s` ,zyxebn dpi` Ð dlecba hbe dphwa dy` opixn` `kd `dc .dzia jeza oizipzna

,zg` xvg dy`dl eli`ydya ixiin `kdc d`xp wgvi epiaxle .dlecbd lv` zcnery it

dl eli`ydy ,dphwa dy` .dphwd lr mb dny ied Ð dlecb dl eli`ydykc opixn`we

.dlecb lr dny ikda ied `l Ð dphwd

äòùúdynge dphwa dyng la` .dphwa cigia `wecÐ oitxhvn dphwa cigie dlecba

,dphwa dyng oicd `ed Ð dphwa dryz hwpc `tiqe .oitxhvn oi` Ð dlecba

sb`d on :(a,dt migqt) "oilev cvik" wxta opzc `de .`pyil i`d hwp `yix ab` `l`

d`xp dxe`kl .minyay mdia`l l`xyi oia zwqtn dpi` lfxa ly dvign elit` :xn` iel oa ryedi iaxe .dltzl oke :`xnba ax mzd xn`we ,ueglk Ð uegle sb`d one miptlk Ð miptle

m` ,dlibn lewe xtey lew rnye zqpkd zia ixeg` xaer did :(a,fk dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta opzck ,zqpkd zial ueg elit` `veic ax dcen z`vl oiprlc ,ibilt sexiv oiprlc

"oixn`p el`" wxtae .axk `kdc `ibeq ok m`c ,`iywe .`vi Ð eal oeekiaxc `zlinn cenlzdc `nzq iziine ,mipdkd ixeg`y mr iab ,iel oa ryedi iaxk ol `niiwc rnyn (a,gl dheq)

zegt dyecway xac oi`c (a,bk) dlibna ol `niiwc "ekxa" e` dyecw zeprl oiprl ibilte .`kd opixn`ck ,oitxhvn oi`c iel oa ryedi iax dcen sexivlc :yxtl d`xpe ?iel oa ryedi

mipdk zkxa ziiprl xeav llka iede ,zwqtn dpi` lfxa ly dvign elit`c :xaq iel oa ryedi iaxe .miptay xeav llka ied `lc ,zeprl leki epi` Ð uegle sb`d on ax xaqwe ,dxyrn

.dyecway xac zeprle

éìîìéàùwigxn Ð zg` xvg odizy dil iede ,ditetib deyd `l` dphwd cvl itetib ded `l i`c .qxhpewa yxitck ,jixt dlecb itetibn Ð rxefe zen` rax` wigxn dvign oi`

elit`e dphwa rexfl xeq`e ,rxb rxbn Ð efn ef xzei wlgil jka zeie`xe itetib yiy eiykre .mxkd legn oick zen` dxyr mizy lzekle mxk oia yi m` ,rxefe zen` rax`

dphw ly zevign llk oi` m`y .zeywdl dvex epi` dphwn la` ,jixt dlecbd lzekn `wece .gztd jez `id eli`k iedc ,dlecb ly dgztk `idy iptn :`pyil rnynck .dn` d`n `id

zephwd zevign ici lre ,setibd d`xp zephwd zevign oi`ykc ,dniz df oi`c Ð zephwd zevign ici lr xq`p eiykre dvignk ied gztdc ,dlecbl jenq rxef `l` wigxdl jixv oi` Ð

rax` wigxny ,dlecb zvign jez `id eli`n xzei dlecbl dvxtpy dphwa xingdl oi`c `xaqd jezn d`xp did dxe`klc :wgvi epiax xne`e .zevign weliq iede ,dlecb itetib oixkip oi`

rxf `iadl `ly ,dlecbd zevign jez `id eli`k dphwd zeyrl epiid Ð dlecb ly dgztk dl opieync `de .zen` dxyr mizy lzekle mxkd oia yiye ,mxkd legn oick rxefe zen`

llk dvign oi` m`y ,xeqi`l dvign epivn :eyexit ikdc d`xp dide .dxe`kl `xaq dpi` Ð dlecbd zevign jez dzidy dnn xzei xingdl la` .zen` rax` wigxi ok m` `l` myl

ikdl Ð zevign swen mxkd mb mzdc ,mxkd legnl inc `le .dphw ly uegay lzekd cvl uegay mxkdn zen` dxyr mizy oi` elit` ,rxefe dphwa zen` rax` wigxn Ð dlecbl

.mxkd legn oick dn` dxyr mizy jixv Ð dlecbl zevign yiy eiykre .dn` dxyr mizy jixv oi` Ð mxkl dphw lzek jiiy `le ,dvign oi` mxkd aiaqc `kd la` .zen` a"i jixv

m`e ,mxkd legn oic my `di `l Ð dvign oi` m`y ,`zyd `niiw mxkd legn` `dc ?mxkd legnn jenqa dywn dnl ok m`c ,ok yxtl xyt` i`c wgvi epiax xne` la`zevign yi

.xwir i"yx yexit il d`xpe .mxkd legn oic my `di Ð

øîàcg` lke .odly wecwc lr dywd iia`e ,'ek oixeic dpin rny oizipznn ozyly ewcwcne iazi eed opg ax xa daxe `xif iaxe dax ixdy ,"dax" :dibd mz epiax Ð iia`l `ax dil

dkeqa `da ibilt iia`e `axe .zevign weliq ied jcicle dxiyk icicl ikd xza xn`wcn ,qexbl el did `axc d`xp zvwc ab lr s` .xeqi`l dvign epivnc eixac miiwl `a cg`e

.mz epiax dibdy enk ith d`xp mewn lkn Ð dl iziin inp onwle ,iia` xg` exikfny (`,gi) `nw wxta
jkiq
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אגרות קודש

ב"ה, ו' תמוז, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ש שי'

שלום וברכה!

ישתדל  ובטח  המעמד.  מועד  ומכתב  ישראל  ממחנה  מכתב  הגאולה,  לחג  הקונטרס  מוסג"פ 

ביותר לזכות בשלשתם את הרבים באופן היותר מתאים.

וע"ד הצחות י"ל שהנ"ל הם בג' קווין: קונטרס - תורה, מכ' ממחנ"י - ע"ד העלאה והתקשרות, 

והמכ' מועה"מ - גמ"ח עם עצמו וכב"ב שי'.

ויה"ר שב"ב יקוים מה דמסיים במאמר המוסג"פ, שע"י הג' קווין תהי' פדית הנפש ותומ"י 

מעלה אני כו' יעלה אותנו הקב"ה להגאולה הכללית בביאת מ"צ.

בפ"ש כהדו"ש

מ. שניאורסאהן



קלו
             

         
  

         
        

         
      

          
       
      

          
       

         
        
        
         

        
     

        
        

         
        

       

        
         

        
         
         
        
         
         

       
        

       
         

       
        

         
       
         

         
       

          
        

     

























































































             

          
         

         
         

      
        
         
        
        

 
        

        
        

        
          

        
           

       
          
        

 
        

          
           

        
         

          
       

            
        

           
        

          
          

        
         

          
        

         
        

      
         
          

         
         

         
 

         
           

        
        

      
         

        
         
        

         
           

           
          

         
         

         
       
        
         
         
           
        

 
         

        

















































































































































             

           
          

         
         

          
  
         

         
          
           
          

 
        

          
        
          

          
        

        
         
          

         
         
          
         

          
          

         
         

           
         

         
          

      
         

      
         

        
          

          
       

   
       

          
      

          
        

  
       

        
          

         
          

        
         

          
         

         
          

         
        

         
          
         

    
         





































































































































המשך ביאור למס' עירובין ליום שישי עמ' ב

             


       

          
        

           
        

        
        
          
         
        
        
         


           

         
         

         
      

       
          

          
         
         
          

           

       
   

         
       

       
         

        
         

        
       

      
         
          

         
         

       
       

        
          

      
       

        
        

         
         

 









































































































המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמ' ב
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמ' א

             

          
         

         
         

      
        
         
        
        

 
        

        
        

        
          

        
           

       
          
        

 
        

          
           

        
         

          
       

            
        

           
        

          
          

        
         

          
        

         
        

      
         
          

         
         

         
 

         
           

        
        

      
         

        
         
        

         
           

           
          

         
         

         
       
        
         
         
           
        

 
         

        

















































































































































המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמ' ב

             

           
          

         
         

          
  
         

         
          
           
          

 
        

          
        
          

          
        

        
         
          

         
         
          
         

          
          

         
         

           
         

         
          

      
         

      
         

        
          

          
       

   
       

          
      

          
        

  
       

        
          

         
          

        
         

          
         

         
          

         
        

         
          
         

    
         





































































































































             


       

          
        

           
        

        
        
          
         
        
        
         


           

         
         

         
      

       
          

          
         
         
          

           

       
   

         
       

       
         

        
         

        
       

      
         
          

         
         

       
       

        
          

      
       

        
        

         
         

 











































































































c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

äéñBäì àaL éøëpa úBçîì øzî ïëå Ba úBçîì Bì øzî íB÷î ìkîe÷ìBcä øða BlL ïîL óciäæa ïéàå ¦¨¨ª¨¦§§¥ª¨¦§§¨§¦¤¨§¦¤¤¤§¥©¥§¥¨¤
úéáa ïéa Búéáa ïéa BìLî ÷éìãnä éøëða äçénLëe éeakä úeøéäî íøBb Búàçî éãé ìòL éeak íeMî¦¦¤©§¥§¨¨¥§¦©¦§¤¦¨§¨§¦©©§¦¦¤¥§¥¥§¥

Búàçîa íéøòé àlL ãáìáe BøBàì LnzLäì Bì øzî Ba çébLä àìå éøëpä33: ©¨§¦§Ÿ¦§¦©ª¨§¦§©¥§¦§©¤Ÿ©£¦¦§¨¨
ה  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
÷ìåãä øðá [ãé גם זה היתר פירש בתרא במהדורא -

למחות  צריך שאין ישראל, של בנר שמן שהוסיף בנכרי
מאור  ליהנות מותר וכן עצמו, מדעת שעושה כיון בו

בלבד  הוספה הם הנכרי שמעשי כיון - .32זה

zetqede mipeiv
אינו 32) זה טעמא: ומהאי ד"ה רמג לסימן בתרא מהדורא

בנר  שלו שמן מוסיף שהנכרי דמיירי כלל הלשון במשמע
כל  לסתום ולא לפרש ליה הוה גוונא כהאי וכל ישראל, של
צריך  אין ישראל בשל דאף ודאי אלא מכשול. וליתן כך
לקבל  קעביד דנפשיה אדעתא מעצמו דעושה כיון למחות,

נהנה, כשגופו דנפשיה אדעתא מהני דלא אלא הנאה. טובת
נהנה  אינו (שבזה שמן להוסיף ושו"ע הטור נקט הכי משום

יגֿיד). סעיפים כדלהלן
ג.33) סעיף לעיל עד"ז

•
zay zekld - jexr ogley

„È אם במקומה אחר שן ומשימה אחד שן לה חסר אם
במראיתו  משונה שהוא משום בו תצא לא זהב של הוא
בידה  משם ותטלנו עליה ישחקו ושמא השיניים משאר
דומה  שהוא כסף של הוא אם אבל ותביאנו ותשכח
אדם  של שן הוא אם שכן וכל השיניים לשאר במראיתו

בו: לצאת מותרת

ÂË עליה ישחקו שמא למעלה הקרוע במנעל תצא לא
במנעל  תצא ולא בידה ותביאנו רגלה מעל ותחלצנו
רגלה  למדת יבא לא שמא עדיין בו הלכה שלא חדש
מאתמול  בו ללכת נסתה אם אבל בידה ותביאנו ותחלצנו
על  כלל מקפדת אינה או לה מכוון שהוא בו הכירה כבר
הקרוע  במנעל בין לצאת מותר איש אבל באשה זה וכל זה
שאין  מפני מאתמול בו ללכת נסה שלא חדש במנעל בין
שחצנית  שהיא האשה כמו מנעליו על כך כל מקפיד האיש

קר  שהם מלבושים מותרת ושאר האשה אף חדשים או ועים
אין  המלבוש עיקר שהם גדולים שבדברים לפי בהם לצאת

למעלה: שנתבאר כמו מעליה שתשלפם בהם חוששים

ÊË שאינן ראשה שער על לה הכרוכים שיער בחוטי יוצאת
ראשה  מעל שמסירתן ופשתן צמר לחוטי דומין
חוצצין  אין שער חוטי אבל חציצה משום לטבול כשצריכה
מהודק  להיות יכול אינו בשער ששער מפני ראשה שער על
להסירם  צריכה אינה ולכך ביניהם המים יבואו שלא  יפה
משער  עשויים הם אלו חוטין אם ואפילו טבילה בשעת
הם  ואפילו שלה לשער במראיתו דומה שאינה חברתה
ותסירם  עליה ישחקו שמא חוששין אין בהמה של משער
בחוטין  שחורות ששערותיה ילדה תצא שלא ובלבד בידה

זקנה  תצא ולא לבנות שהן זקנות של משערות העשויות
על  לבן או לבן גבי על ששחור מפני ילדה שער של בחוטין
ותביאם  מראשה ותסירם עליה וישחקו מגונה הוא שחור גבי

בידה.

תלוש  שער קליעת דהיינו נכרית בפיאה תצא לא אבל
שמא  הרבה שער כבעלת שתראה כדי שערה על שנותנת
ראשה  מעל תפול שמא או להראותה ראשה מעל תחלצנה

בידה: ותביאנה

ÊÈ שלא הרע עין מקיטוף לרפואה שעושין בקשר יוצאת
שנתבאר  מומחה כקמיע הוא זה שקשר מפני ישלוט
של  ליחה לבלוע שנותנת שבאזנה במוך ויוצאת ש"א בסי'
שלא  מהודק קשר באזנה קשור שהמוך והוא האוזן צואת
או  בסנדלה קשור הוא אם שבסנדלה במוך וכן ליפול יוכל
שהרי  ומלבוש תכשיט כמו לה הוא זה שמוך מפני בעקיבה
ומנעל  ובסנדל מלבושים שאר כמו גופה להנאת משמש הוא
כיון  כלל קשור המוך אין אפילו מותר צד מכל הסתומים
מצד  אפילו פתוחים הם אם אבל משם ליפול לו אפשר שאי

שם: לקשרו צריך אחד

ÁÈ אע"פ הדם בו שיבלע לנדתה שהתקינה במוך ויוצאת
בידה  תביאנו לא יפול שאם בירכותיה קשור שאינו
דברים  במה יד בית לו עשתה ואפילו מאיסותו מחמת
בשרה  על הדם יפול שלא כדי שם אותו כשמשימה אמורים
יטנף  שלא כדי אותו משימה אם אבל כשיתייבש ויצערנה
כיון  לה שקשור אע"פ בו לצאת אסורה בגדיה את הדם

ש"א: בסי' שנתבאר כמו מלבוש דרך שאינו
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת וודש עמ' א
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äéñBäì àaL éøëpa úBçîì øzî ïëå Ba úBçîì Bì øzî íB÷î ìkîe÷ìBcä øða BlL ïîL óciäæa ïéàå ¦¨¨ª¨¦§§¥ª¨¦§§¨§¦¤¨§¦¤¤¤§¥©¥§¥¨¤
úéáa ïéa Búéáa ïéa BìLî ÷éìãnä éøëða äçénLëe éeakä úeøéäî íøBb Búàçî éãé ìòL éeak íeMî¦¦¤©§¥§¨¨¥§¦©¦§¤¦¨§¨§¦©©§¦¦¤¥§¥¥§¥

Búàçîa íéøòé àlL ãáìáe BøBàì LnzLäì Bì øzî Ba çébLä àìå éøëpä33: ©¨§¦§Ÿ¦§¦©ª¨§¦§©¥§¦§©¤Ÿ©£¦¦§¨¨
ה  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
÷ìåãä øðá [ãé גם זה היתר פירש בתרא במהדורא -

למחות  צריך שאין ישראל, של בנר שמן שהוסיף בנכרי
מאור  ליהנות מותר וכן עצמו, מדעת שעושה כיון בו

בלבד  הוספה הם הנכרי שמעשי כיון - .32זה

zetqede mipeiv
אינו 32) זה טעמא: ומהאי ד"ה רמג לסימן בתרא מהדורא

בנר  שלו שמן מוסיף שהנכרי דמיירי כלל הלשון במשמע
כל  לסתום ולא לפרש ליה הוה גוונא כהאי וכל ישראל, של
צריך  אין ישראל בשל דאף ודאי אלא מכשול. וליתן כך
לקבל  קעביד דנפשיה אדעתא מעצמו דעושה כיון למחות,

נהנה, כשגופו דנפשיה אדעתא מהני דלא אלא הנאה. טובת
נהנה  אינו (שבזה שמן להוסיף ושו"ע הטור נקט הכי משום

יגֿיד). סעיפים כדלהלן
ג.33) סעיף לעיל עד"ז

•
zay zekld - jexr ogley

„È אם במקומה אחר שן ומשימה אחד שן לה חסר אם
במראיתו  משונה שהוא משום בו תצא לא זהב של הוא
בידה  משם ותטלנו עליה ישחקו ושמא השיניים משאר
דומה  שהוא כסף של הוא אם אבל ותביאנו ותשכח
אדם  של שן הוא אם שכן וכל השיניים לשאר במראיתו

בו: לצאת מותרת

ÂË עליה ישחקו שמא למעלה הקרוע במנעל תצא לא
במנעל  תצא ולא בידה ותביאנו רגלה מעל ותחלצנו
רגלה  למדת יבא לא שמא עדיין בו הלכה שלא חדש
מאתמול  בו ללכת נסתה אם אבל בידה ותביאנו ותחלצנו
על  כלל מקפדת אינה או לה מכוון שהוא בו הכירה כבר
הקרוע  במנעל בין לצאת מותר איש אבל באשה זה וכל זה
שאין  מפני מאתמול בו ללכת נסה שלא חדש במנעל בין
שחצנית  שהיא האשה כמו מנעליו על כך כל מקפיד האיש

קר  שהם מלבושים מותרת ושאר האשה אף חדשים או ועים
אין  המלבוש עיקר שהם גדולים שבדברים לפי בהם לצאת

למעלה: שנתבאר כמו מעליה שתשלפם בהם חוששים

ÊË שאינן ראשה שער על לה הכרוכים שיער בחוטי יוצאת
ראשה  מעל שמסירתן ופשתן צמר לחוטי דומין
חוצצין  אין שער חוטי אבל חציצה משום לטבול כשצריכה
מהודק  להיות יכול אינו בשער ששער מפני ראשה שער על
להסירם  צריכה אינה ולכך ביניהם המים יבואו שלא  יפה
משער  עשויים הם אלו חוטין אם ואפילו טבילה בשעת
הם  ואפילו שלה לשער במראיתו דומה שאינה חברתה
ותסירם  עליה ישחקו שמא חוששין אין בהמה של משער
בחוטין  שחורות ששערותיה ילדה תצא שלא ובלבד בידה

זקנה  תצא ולא לבנות שהן זקנות של משערות העשויות
על  לבן או לבן גבי על ששחור מפני ילדה שער של בחוטין
ותביאם  מראשה ותסירם עליה וישחקו מגונה הוא שחור גבי

בידה.

תלוש  שער קליעת דהיינו נכרית בפיאה תצא לא אבל
שמא  הרבה שער כבעלת שתראה כדי שערה על שנותנת
ראשה  מעל תפול שמא או להראותה ראשה מעל תחלצנה

בידה: ותביאנה

ÊÈ שלא הרע עין מקיטוף לרפואה שעושין בקשר יוצאת
שנתבאר  מומחה כקמיע הוא זה שקשר מפני ישלוט
של  ליחה לבלוע שנותנת שבאזנה במוך ויוצאת ש"א בסי'
שלא  מהודק קשר באזנה קשור שהמוך והוא האוזן צואת
או  בסנדלה קשור הוא אם שבסנדלה במוך וכן ליפול יוכל
שהרי  ומלבוש תכשיט כמו לה הוא זה שמוך מפני בעקיבה
ומנעל  ובסנדל מלבושים שאר כמו גופה להנאת משמש הוא
כיון  כלל קשור המוך אין אפילו מותר צד מכל הסתומים
מצד  אפילו פתוחים הם אם אבל משם ליפול לו אפשר שאי

שם: לקשרו צריך אחד

ÁÈ אע"פ הדם בו שיבלע לנדתה שהתקינה במוך ויוצאת
בידה  תביאנו לא יפול שאם בירכותיה קשור שאינו
דברים  במה יד בית לו עשתה ואפילו מאיסותו מחמת
בשרה  על הדם יפול שלא כדי שם אותו כשמשימה אמורים
יטנף  שלא כדי אותו משימה אם אבל כשיתייבש ויצערנה
כיון  לה שקשור אע"פ בו לצאת אסורה בגדיה את הדם

ש"א: בסי' שנתבאר כמו מלבוש דרך שאינו
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c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

ËÈ הפה לריח בפיה שמשימה ארוך בפלפל ויוצאת
השיניים  חולי לרפואת בפיה שמשימה מלח ובגרגיר
בפיה  תתקנם שלא ובלבד לה כתכשיטים שהם מפני
ונפלו  שבת מערב בפיה נתנתם אם ואפילו בשבת לכתחלה
שנראה  העין מראית מפני פיה לתוך תחזירם לא  בשבת
הרבים  לרשות להוציאה כדי בפיה ליתנם מערמת היא כאלו

בפיה. נותנתם היא למה יודעים הכל שאין

בתחלה  שם לקשרו מותרת ושבסנדלה שבאזנה מוך אבל
המוך  שם נותנת למה הדבר שניכר מפני בו ולצאת בשבת
הדין  והוא כלל מערמת ואינה לו צריכה שהיא יודעים והכל

בשבת  בתחלה המנעל בתוך תבן או קש לקשור שמותר
בלא  אפילו מותר צד מכל סתום המנעל ואם בו ולצאת

במוך. כמו קשירה

באיש: שמותר שכן כל באשה שמותר מה וכל

Î שוקיה סביב במשיחה שקושרתם שוקים בבתי יוצאת
אין  עליהם) (אלא בהם קשורה המשיחה שאין אע"פ
שעליהם) המשיחה (עם למטה ישתלשלו שמא חוששין

בידה: ותביאם ויפלו

ידֿכ  סעיפים אשה תכשיטי דיני שג סימן ב חלק

•
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dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: בגלל תוכןתוכןתוכןתוכן רק לה' באהבה שמתעורר אדם

"עקרה" בשם נקרא מלמעלה ההתעוררות

דכאשר  לכך הסיבה את לבאר ימשיך זה [בפרק

תחילה " מזריע (הקב איש האדם "" את מעורר ה

" רק נולדת זוטא מלמעלה) להקב אהבה ורק "" ה,

) כדבעי דלתתא אתערותא ישנה מזרעת "כאשר אשה

""תחילה  בחינת נולדת רבה ) לה':]אהבה "

úãìåé äìçú úòøæî äùàäùëù ùåøéôä åäæå
.äá÷ð úãìåé äìçú òéøæî ùéà ë"àùî ,øëæ

øøåòî íãàäù äàøéå äáäàäù òãåð äðä éë
äàøéå äáäàì àúúìã àúåøòúà ÷ø íä åùôðá
.àìéòìã àúåøòúà úðéçáá ,äìòîìî íéàáä

עצמו, בכח בליבו, לנטוע לאדם לו אפשר אי
כשהאור  רק אלא אמיתיות, ה' ויראת ה' אהבת

באמת. בנפשו וקבוע מאיר האלקי

ירגיש  שלא גשמי, לדבר ויראה באהבה וכמו
אלא  ממנו ופחד יראה או דבר לאיזה אהבה אדם
עיניו  לנגד גשמי מקום בקירוב אם לפניו, הדבר אם
שיש  רוחני, מקום בקירוב עכ"פ או הגשמיות,
ההוא  הדבר של ברורה צורה שכלו ועיני במוחו
וראי' הדבר, את רואה כאילו דהוי עד פרטיו לכל
רגש  באדם המולידה היא הרוחנית) או (הגשמית זו
להתרחק  או (אהבה) הדבר אל להתקרב אם - בלב
גם  ב"עולמו", שאינו דבר משא"כ (יראה), ממנו
בנפשו  יוליד לא הדבר בטיב ויתבונן כשיחשוב

להדבר. אמיתי רגש

אלקות  גילוי אין דאם השם, בעבודת וכך
גילוי  רואות עיניו "כאילו עד ובמוחו בנפשו
לעורר  לאדם אפשר אי ממש", יתברך אלקותו

זו  להתעוררות ואין אמיתיות, ויראה אהבה בליבו
קיום. שום

מלמעלה", הבאים ויראה "אהבה ענין וזהו
בנפשו. האלקי אור גילוי מחמת כלומר,

מלמעלה  אור להתגלות זוכה האדם אין אולם
את  לעורר עצמו בכח תחילה מתייגע א"כ אלא
ההתבוננות  ידי על בליבו, לה' והיראה האהבה
כנגד  מדה שאזי, יתברך, בגדולתו הדעת בהעמקת

מלמעלה". ויראה "אהבה לו נמשכות מדה,

,äìçú äîã÷ àúúìã àúåøòúàä íà ïëìå
çåøî äàøéå äáäà ãéìåäì åîöò úà òâééîù
àìéòìã àúåøòúàä êùîð éæà ,'åë åúðéá
úåéçäå øåàä úéîéðôî ,äåáâ äâøãîå äðéçáî
æ"éòå .ìàøùé úñðëá ä"á óåñ ïéà øåà øéàîù
úåéäì íåøîî çåø åéìò äøòéù ,øëæ úãìåé
úâùäî äìòîì ,äáø äáäà úðéçáá äáäàä

.'åë àáàúùàìå ììëéì õåôçéù ,åùôð
ויראה  אהבה להוליד מתייגע שהאדם זה בשכר
בפנימיות  נפשו את מאיר שהקב"ה זוכה בליבו,
רק  (ולא ממש ב"ה סוף אין אור היינו יתברך, אורו
ועי"ז  הבא), ועולם עדן בגן המאיר השכינה" "זיו
גדולה  בתשוקה לה', רבה אהבה אצלו נולדת

ב"ה. סוף אין באור ולהתבטל להכלל

àúúìã àúåøòúà ïéàù íâä íéîòôì êà
àìéòìã àúåøòúà êùîð äæ ìë íò ,äèîìî
ùéà '÷ðä åäæå ,àúúìã àúåøòúà øøåòì äìçú

.äìçú òéøæî
לעבודתו  עצמם את מעוררים בנ"י כשאין גם
הוא  חסד, חפץ הוא שהקב"ה להיות הנה יתברך,
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דמפני  לתשובה, ישראל נשמות לב את מעורר
את  להשפיע מקדים ישראל, לכנסת הקב"ה אהבת
כמו  אליו, באהבה שמתעוררים טרם עליהם אורו
וכן  כו', ישאג שאוג הקב"ה לילה חצות בכל
לפניך, שלימה בתשובה והחזירנו מתפללים
בת  רז"ל שאמרו "וזהו ונשובה. אליך ה' השיבנו
כנזכר  כו' לבנים אוי ואומרת כיונה שמנהמת קול
קול  בת יצתה דחגיגה ופ"ב דברכות, רפ"ק בגמ'
ענין  בזהר מ"ש וזהו שובבים, בנים שובו ואמרה
מדות  מי"ג נמשכים והם שמלמעלה הכרוזין

בתשובה". לעורר הרחמים

תחילה". מזריע "איש ענין וזהו

éìá äëùîðù ïåéë ,åæ àìéòìã àúåøòúàå
úåéðåöéç úðéçáî ÷ø äðéà ,àúúìã àúåøòúà

,ä"á óåñ ïéà øéàîù úåéçäå øåàä
בדרך  האדם בנפש המאיר האלקי האור אולם,
האדם, התעוררות הקדמת בלי מלמעלה, מתנה
"פנימיות  ולא האור" "חיצוניות בחינת אלא אינו
שיוכל  עד המתצמצם האלקי השפע שהוא האור",

בנבראים. נתפס להיות

úååäúä ë"â úøøåòî àéäù é"ôòà ïëìå
øçàî ,äãìåä úðéçá äùòðå àúúìã àúåøòúà
,àúúìã àúåøòúàå àìéòìã àúåøòúà ùéù
àåäù ,äá÷ð úðéçá ÷ø àéä äãìåää êà
àìå ,ãáì äðåàîö úååøì ,ì"ðä àèåæ äáäàä

äùôð êôúùäìéðôá øðë äâùää ìåèéáá
.ä÷åáàä

כך  ואשה, איש צ"ל גשמי ולד שליצירת כמו
האדם  בלב ה' אהבת הולדת שתהי' שכדי בנמשל,
הקב"ה) זה (מה"איש" דלעילא אתערותא הן צ"ל
האשה). האדם, (התעוררות דלתתא אתערותא והן 

קודמת  דלעילא האתערותא כאשר אמנם,
והיא  תחילה) מזריע (איש דלתתא לאתערותא
אצל  הנולדת לה' האהבה - האדם את המעוררת
לפי  זוטא". "אהבה "נקבה", בחינת היא האדם
באתערותא  הנפש את המאיר האלקי שהאור
לה' אמיתית אהבה המוליד הוא שהוא - זו דלעילא
"חיצוניות  מבחינת רק הוא - הפרק) בתחילת (כנ"ל
אינו  השכינה") ("זיו מצומצם אור ולהיותו האור",

כל ומבטל שולל אדרבה, שהרי הנבראים, מציאות

בכדי  הנבראים אל להתצמצם הוא זה אור של ענינו
מאור  הנולדת האהבה ולפיכך ולהאירם. להחיותם
כאדם  הנ"ל, אויתיך" ד"נפשי האהבה היא זה
לרוות  רוצה שהאדם מה נפשו, לחיי המתאוה
לגמרי  ולהכלל להתבטל לא אבל - נפשו צמאון
האור", "פנימיות (משא"כ דמלכא" ב"גופא
מגדר  שלמעלה בעצמו ב"ה סוף אין אור שלהיותו
הנבראים  זה, אור נגלות בהגלות הרי הנבראים,

לגמרי). וישותם ממציאותם מתבטלים

הפנימי "[ע  בפירוש בארוכה לעיל המבואר פ

חז  ""במאמר אשה ל נקבה יולדת תחילה מזריע איש

זכר  יולדת תחילה ה מזרעת דענין - הוא הולדה "" "

שתי  בזה ויש האדם, בלב לה' האהבה התעוררות

" ו זכר בחינות, רבה) (אהבה זוטא),נקבה "" (אהבה "

בליבו  ההתעוררות את זורע האדם אם הן ותלויות

לתרץ  ישוב - מלמעלה בתוכו שנזרעה או עצמו בכח

" הברכה בלשון השאלה בני'את בקיבוץ העקרה ותגל

בנים?]לתוכה  לה מאין עקרה היא דאם - "

ùéà"ã åæ äðéçáá àéä ìàøùé úñðëùë äðäå
úãìåéù â"òàå ,äø÷ò úàø÷ð ,"äìçú òéøæî
äø÷ò úàø÷ð ,àèåæ äáäà úðéçá àéäù äá÷ð
àì åæ äãìåä íâù éôì ,ììë úãìåé äðéà åìéàë
àúúìã àúåøòúà é"ò äîöò ãöî äá êùîð
àúåøòúàä úîéã÷ é"ò êùîðù ÷ø ,äìù
'÷ð ïéà ë"à ,äìçú òéøæî ùéàã àìéòìã

.äø÷ò úàø÷ð ïëìå ,äîù ìò äãìåää
ידי  על רק היא לה' האהבה ההתעוררות כאשר
נקראת  תחילה"), מזריע ("איש דלעילא אתערותא
אין  (כאילו "עקרה" בשם ה' בעבודת זו מדריגה
שיש  הגם כי לה'). אהבה "הולדת" שום כאן
מקום, מכל נקבה"), ("יולדת האדם בלב התעוררות

תולדת זו אהבה שאין האדם מאחר עבודת

תוצאה  רק היא אלא ישראל), כנסת (ה"אשה",
מלמעלה, מתנה בדרך הבאה דלעילא מהאתערותא
בכוחו  אין עצמו מצד האדם כי "עקרה", נקראת
אליו. מתייחסת ההולדה ואין בלב אהבה "להוליד"

,ùåøéô ,äéðá õåá÷á äø÷òä ìâúå øîà äæ ìòå
àìà äø÷ò úðéçáá àéäùë íâ óàù
øøåòì àåáì íéã÷î àìéòìã àúåøòúàäù
,äéðá õåá÷ äéäé ë"ôòà ,àúúìã àúåøòúà

.øëæ úãìåé äéäúù åðééäã
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קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ËÈ הפה לריח בפיה שמשימה ארוך בפלפל ויוצאת
השיניים  חולי לרפואת בפיה שמשימה מלח ובגרגיר
בפיה  תתקנם שלא ובלבד לה כתכשיטים שהם מפני
ונפלו  שבת מערב בפיה נתנתם אם ואפילו בשבת לכתחלה
שנראה  העין מראית מפני פיה לתוך תחזירם לא  בשבת
הרבים  לרשות להוציאה כדי בפיה ליתנם מערמת היא כאלו

בפיה. נותנתם היא למה יודעים הכל שאין

בתחלה  שם לקשרו מותרת ושבסנדלה שבאזנה מוך אבל
המוך  שם נותנת למה הדבר שניכר מפני בו ולצאת בשבת
הדין  והוא כלל מערמת ואינה לו צריכה שהיא יודעים והכל

בשבת  בתחלה המנעל בתוך תבן או קש לקשור שמותר
בלא  אפילו מותר צד מכל סתום המנעל ואם בו ולצאת

במוך. כמו קשירה

באיש: שמותר שכן כל באשה שמותר מה וכל

Î שוקיה סביב במשיחה שקושרתם שוקים בבתי יוצאת
אין  עליהם) (אלא בהם קשורה המשיחה שאין אע"פ
שעליהם) המשיחה (עם למטה ישתלשלו שמא חוששין

בידה: ותביאם ויפלו

ידֿכ  סעיפים אשה תכשיטי דיני שג סימן ב חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: בגלל תוכןתוכןתוכןתוכן רק לה' באהבה שמתעורר אדם

"עקרה" בשם נקרא מלמעלה ההתעוררות

דכאשר  לכך הסיבה את לבאר ימשיך זה [בפרק

תחילה " מזריע (הקב איש האדם "" את מעורר ה

" רק נולדת זוטא מלמעלה) להקב אהבה ורק "" ה,

) כדבעי דלתתא אתערותא ישנה מזרעת "כאשר אשה

""תחילה  בחינת נולדת רבה ) לה':]אהבה "

úãìåé äìçú úòøæî äùàäùëù ùåøéôä åäæå
.äá÷ð úãìåé äìçú òéøæî ùéà ë"àùî ,øëæ

øøåòî íãàäù äàøéå äáäàäù òãåð äðä éë
äàøéå äáäàì àúúìã àúåøòúà ÷ø íä åùôðá
.àìéòìã àúåøòúà úðéçáá ,äìòîìî íéàáä

עצמו, בכח בליבו, לנטוע לאדם לו אפשר אי
כשהאור  רק אלא אמיתיות, ה' ויראת ה' אהבת

באמת. בנפשו וקבוע מאיר האלקי

ירגיש  שלא גשמי, לדבר ויראה באהבה וכמו
אלא  ממנו ופחד יראה או דבר לאיזה אהבה אדם
עיניו  לנגד גשמי מקום בקירוב אם לפניו, הדבר אם
שיש  רוחני, מקום בקירוב עכ"פ או הגשמיות,
ההוא  הדבר של ברורה צורה שכלו ועיני במוחו
וראי' הדבר, את רואה כאילו דהוי עד פרטיו לכל
רגש  באדם המולידה היא הרוחנית) או (הגשמית זו
להתרחק  או (אהבה) הדבר אל להתקרב אם - בלב
גם  ב"עולמו", שאינו דבר משא"כ (יראה), ממנו
בנפשו  יוליד לא הדבר בטיב ויתבונן כשיחשוב

להדבר. אמיתי רגש

אלקות  גילוי אין דאם השם, בעבודת וכך
גילוי  רואות עיניו "כאילו עד ובמוחו בנפשו
לעורר  לאדם אפשר אי ממש", יתברך אלקותו

זו  להתעוררות ואין אמיתיות, ויראה אהבה בליבו
קיום. שום

מלמעלה", הבאים ויראה "אהבה ענין וזהו
בנפשו. האלקי אור גילוי מחמת כלומר,

מלמעלה  אור להתגלות זוכה האדם אין אולם
את  לעורר עצמו בכח תחילה מתייגע א"כ אלא
ההתבוננות  ידי על בליבו, לה' והיראה האהבה
כנגד  מדה שאזי, יתברך, בגדולתו הדעת בהעמקת

מלמעלה". ויראה "אהבה לו נמשכות מדה,

,äìçú äîã÷ àúúìã àúåøòúàä íà ïëìå
çåøî äàøéå äáäà ãéìåäì åîöò úà òâééîù
àìéòìã àúåøòúàä êùîð éæà ,'åë åúðéá
úåéçäå øåàä úéîéðôî ,äåáâ äâøãîå äðéçáî
æ"éòå .ìàøùé úñðëá ä"á óåñ ïéà øåà øéàîù
úåéäì íåøîî çåø åéìò äøòéù ,øëæ úãìåé
úâùäî äìòîì ,äáø äáäà úðéçáá äáäàä

.'åë àáàúùàìå ììëéì õåôçéù ,åùôð
ויראה  אהבה להוליד מתייגע שהאדם זה בשכר
בפנימיות  נפשו את מאיר שהקב"ה זוכה בליבו,
רק  (ולא ממש ב"ה סוף אין אור היינו יתברך, אורו
ועי"ז  הבא), ועולם עדן בגן המאיר השכינה" "זיו
גדולה  בתשוקה לה', רבה אהבה אצלו נולדת

ב"ה. סוף אין באור ולהתבטל להכלל

àúúìã àúåøòúà ïéàù íâä íéîòôì êà
àìéòìã àúåøòúà êùîð äæ ìë íò ,äèîìî
ùéà '÷ðä åäæå ,àúúìã àúåøòúà øøåòì äìçú

.äìçú òéøæî
לעבודתו  עצמם את מעוררים בנ"י כשאין גם
הוא  חסד, חפץ הוא שהקב"ה להיות הנה יתברך,
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

דמפני  לתשובה, ישראל נשמות לב את מעורר
את  להשפיע מקדים ישראל, לכנסת הקב"ה אהבת
כמו  אליו, באהבה שמתעוררים טרם עליהם אורו
וכן  כו', ישאג שאוג הקב"ה לילה חצות בכל
לפניך, שלימה בתשובה והחזירנו מתפללים
בת  רז"ל שאמרו "וזהו ונשובה. אליך ה' השיבנו
כנזכר  כו' לבנים אוי ואומרת כיונה שמנהמת קול
קול  בת יצתה דחגיגה ופ"ב דברכות, רפ"ק בגמ'
ענין  בזהר מ"ש וזהו שובבים, בנים שובו ואמרה
מדות  מי"ג נמשכים והם שמלמעלה הכרוזין

בתשובה". לעורר הרחמים

תחילה". מזריע "איש ענין וזהו

éìá äëùîðù ïåéë ,åæ àìéòìã àúåøòúàå
úåéðåöéç úðéçáî ÷ø äðéà ,àúúìã àúåøòúà

,ä"á óåñ ïéà øéàîù úåéçäå øåàä
בדרך  האדם בנפש המאיר האלקי האור אולם,
האדם, התעוררות הקדמת בלי מלמעלה, מתנה
"פנימיות  ולא האור" "חיצוניות בחינת אלא אינו
שיוכל  עד המתצמצם האלקי השפע שהוא האור",

בנבראים. נתפס להיות

úååäúä ë"â úøøåòî àéäù é"ôòà ïëìå
øçàî ,äãìåä úðéçá äùòðå àúúìã àúåøòúà
,àúúìã àúåøòúàå àìéòìã àúåøòúà ùéù
àåäù ,äá÷ð úðéçá ÷ø àéä äãìåää êà
àìå ,ãáì äðåàîö úååøì ,ì"ðä àèåæ äáäàä

äùôð êôúùäìéðôá øðë äâùää ìåèéáá
.ä÷åáàä

כך  ואשה, איש צ"ל גשמי ולד שליצירת כמו
האדם  בלב ה' אהבת הולדת שתהי' שכדי בנמשל,
הקב"ה) זה (מה"איש" דלעילא אתערותא הן צ"ל
האשה). האדם, (התעוררות דלתתא אתערותא והן 

קודמת  דלעילא האתערותא כאשר אמנם,
והיא  תחילה) מזריע (איש דלתתא לאתערותא
אצל  הנולדת לה' האהבה - האדם את המעוררת
לפי  זוטא". "אהבה "נקבה", בחינת היא האדם
באתערותא  הנפש את המאיר האלקי שהאור
לה' אמיתית אהבה המוליד הוא שהוא - זו דלעילא
"חיצוניות  מבחינת רק הוא - הפרק) בתחילת (כנ"ל
אינו  השכינה") ("זיו מצומצם אור ולהיותו האור",

כל ומבטל שולל אדרבה, שהרי הנבראים, מציאות

בכדי  הנבראים אל להתצמצם הוא זה אור של ענינו
מאור  הנולדת האהבה ולפיכך ולהאירם. להחיותם
כאדם  הנ"ל, אויתיך" ד"נפשי האהבה היא זה
לרוות  רוצה שהאדם מה נפשו, לחיי המתאוה
לגמרי  ולהכלל להתבטל לא אבל - נפשו צמאון
האור", "פנימיות (משא"כ דמלכא" ב"גופא
מגדר  שלמעלה בעצמו ב"ה סוף אין אור שלהיותו
הנבראים  זה, אור נגלות בהגלות הרי הנבראים,

לגמרי). וישותם ממציאותם מתבטלים

הפנימי "[ע  בפירוש בארוכה לעיל המבואר פ

חז  ""במאמר אשה ל נקבה יולדת תחילה מזריע איש

זכר  יולדת תחילה ה מזרעת דענין - הוא הולדה "" "

שתי  בזה ויש האדם, בלב לה' האהבה התעוררות

" ו זכר בחינות, רבה) (אהבה זוטא),נקבה "" (אהבה "

בליבו  ההתעוררות את זורע האדם אם הן ותלויות

לתרץ  ישוב - מלמעלה בתוכו שנזרעה או עצמו בכח

" הברכה בלשון השאלה בני'את בקיבוץ העקרה ותגל

בנים?]לתוכה  לה מאין עקרה היא דאם - "

ùéà"ã åæ äðéçáá àéä ìàøùé úñðëùë äðäå
úãìåéù â"òàå ,äø÷ò úàø÷ð ,"äìçú òéøæî
äø÷ò úàø÷ð ,àèåæ äáäà úðéçá àéäù äá÷ð
àì åæ äãìåä íâù éôì ,ììë úãìåé äðéà åìéàë
àúúìã àúåøòúà é"ò äîöò ãöî äá êùîð
àúåøòúàä úîéã÷ é"ò êùîðù ÷ø ,äìù
'÷ð ïéà ë"à ,äìçú òéøæî ùéàã àìéòìã

.äø÷ò úàø÷ð ïëìå ,äîù ìò äãìåää
ידי  על רק היא לה' האהבה ההתעוררות כאשר
נקראת  תחילה"), מזריע ("איש דלעילא אתערותא
אין  (כאילו "עקרה" בשם ה' בעבודת זו מדריגה
שיש  הגם כי לה'). אהבה "הולדת" שום כאן
מקום, מכל נקבה"), ("יולדת האדם בלב התעוררות

תולדת זו אהבה שאין האדם מאחר עבודת

תוצאה  רק היא אלא ישראל), כנסת (ה"אשה",
מלמעלה, מתנה בדרך הבאה דלעילא מהאתערותא
בכוחו  אין עצמו מצד האדם כי "עקרה", נקראת
אליו. מתייחסת ההולדה ואין בלב אהבה "להוליד"

,ùåøéô ,äéðá õåá÷á äø÷òä ìâúå øîà äæ ìòå
àìà äø÷ò úðéçáá àéäùë íâ óàù
øøåòì àåáì íéã÷î àìéòìã àúåøòúàäù
,äéðá õåá÷ äéäé ë"ôòà ,àúúìã àúåøòúà

.øëæ úãìåé äéäúù åðééäã
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

"שוש  - זו בברכה החידוש גודל יובן ומעתה
דפירוש  לתוכה", בני' בקיבוץ העקרה ותגל תשיש
דאע"פ  אומרת, זאת זכרים, בנים היינו "בני'"
בכוחו  אין כי "עקרה", בבחינת הוא שהאדם
רק  היא שלו ההתעוררות וכל בליבו, אהבה להוליד
(אתערותא  מלמעלה אלקי אור מגילוי תוצאה
מקום  מכל - תחילה") מזריע "איש דלעילא,
ולפנים  לפני "שזהו לה'). רבה (אהבה זכר" "יולדת
תחלה  מזריע דאיש הוא הדין ששורת הדין, משורת

כדלעיל". נקבה יולדת

øîà äæì ¯ ?äæ äéäé êéàå[לתוכה בני' [בקיבוץ
úåéäì ìëåé äåöî ìù äçîùä é"òù ,äçîùá
äæ ìë íò äìçú òéøæî ùéàù â"òàã ,åæ äðéçá

øëæ úãìåé 'éäú[הבא בפרק שיבואר .[וכפי

'á ÷øô øåöé÷ המדריגות שתי בין ההבדל סיבת
זוטא  ואהבה (זכר) רבה אהבה - ה' באהבת הנ"ל
האהבה  "זריעת" והתחלת במקור תלוי' - (נקבה)
עצמו  בכח מתייגע האדם דכאשר האדם. בלב
אזי  תחילה"), מזרעת ("אשה בלבו ה' אהבת לנטוע
סוף  אין אור היינו האור", "פנימיות לגילוי זוכה
לה' רבה אהבה בלבבו נקבעת ועי"ז ממש, ב"ה

דמלכא"; בגופא "לאשתאבא "זכר"), (בחינת
בגלל  רק היא האהבה התעוררות כל כאשר משא"כ
היא  זאת שהתעוררות מלמעלה, ההתעוררות
האהבה  השכינה"), ("זיו האור" "חיצוניות מבחינת
שאהבה  והיות זוטא. אהבה "נקבה", בבחינת היא
תוצאה  רק אלא האדם עבודת תולדת אינה זו
"עקרה" נקראת לפיכך מלמעלה, מההתעוררות

י  אינה התעוררות (כאילו שיש הגם כי כלל), ולדה
שמו. על נקראת היא אין האדם, בלב לה' אהבה
העקרה  ותגל תשיש ב"שוש החידוש גודל וזהו
מצד  ישראל שכנסת דאע"פ לתוכה", בני' בקיבוץ
האהבה  התעוררות (כי "עקרה" בבחינת היא עצמה
דלעילא), מהאתערותא תוצאה אלא אינה שבה לה'
זכר  דבחינת לה' רבה באהבה תתעורר מקום מכל
זה  על הנה הכיצד? לתוכה"). בני' ("בקיבוץ
מצוה  של שמחה ידי שעל "בשמחה", - ממשיך
מכל  תחילה" מזריע ש"איש שאע"פ לכך, זוכים

הבא). בפרק שיבואר (כפי זכר" "יולדת מקום

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåî הבאות ויראה אהבה
האור. וחיצוניות האור פנימיות מלמעלה.
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dxe` ixry

ÏÎ·Â'שנק אותיות דבחי' המדריגות סדר יובן זה
היותר  מדרגה דהנה הנ"ל הפסוקים לפי סוסים
אד' ג"כ והיינו אלקים רכב מ"ש הוא שבהם תחתונה

בחי' שהן המלאכים שהן כו' הדבור בם לבחי' מרכבה
אותיות  ונק' אדנ"י ושם אלקים שם שהוא העליון
היותר  סוסים ונק' צבאם כל פיו שברוח הדבור
הנ"ל  קל הכרוב בחי' הוא מהם ולמעלה תחתונים
שהן  אותיות בחי' שהן כו' ושט עליו רוכב שהקב"ה
ז"א  שבחי' דבריאה ו"ק בחי' (והוא להמחשבה מרכבה
וזהו  כו') הקטנות בבחי' בלילה עליו רוכב דאצי'
אותיות  על שרוכב דאצי' מדות בחי' שהקב"ה
בצירופי  שמורכבים שבלב מדות עד"מ המחשבה
אותיות  בחי' הוא מזה למעלה כו' שבמחשבה אותיות
תכלת  משזר שש דבמשכן גוונין הו' ענין והן  המדות
ושכנתי  מקדש לי ועשו וכמ"ש כו' וכסף זהב כו'

הוא  דמקדש משכן דאקרי מקדש ואשכחן בתוכם
בבחי' הוא ומשכן דמדות אותיות דהיינו כלים בבחי'
הוא  מזה ולמעלה כו' מז"א שמקבלת דמל' הדבור
בסיני  שנמשך דח"ע צירופים שהם בקדש סיני מ"ש
בכנ"י  למטה ידן על דתורה דחכמה אור גלוי להיות
עליונים  היותר אותיות בחי' הוא מזה ולמעלה כנ"ל
מרכבותיך  סוסיך על תרכב כי נאמר שבזה שבכתר
רום  עד ועד"ז בחכמה דכתר נהורין שע"ה ישועה.
התענוג  בחי' שהוא דא"ס דמל' כתר בחי' עד המעלות
לו  השייך אותיות בחי' ע"י יורד ג"כ כו' מל' בלבוש
וסוס  וזהו כו' למטה גילוי לידי לבא בהן מורכב שיהיה
הפשוט  רצון לבחי' א' סוס דוקא המלך עליו רכב אשר
שלו  מל' ולבוש שבראשו מל' דכתר הפשוט ותענוג
סוס  שנק' שלו סוס בחי' ע"י כ"א למטה נתגלו שלא
רבים  סוסיך על תרכב כי ומ"ש המלך עליו רכב אשר
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דתורה  ח"ע להיות במ"ת היה וזה זה מסוס מתחלקים
לבחי' שלימות שאין ונמצא וד"ל כנ"ל תמצא מאין
המלך  עליו שרכב הסוס ע"י כ"א מל' ולבוש מל' כתר

והגדולה  הכבוד שאין מעלתם עיקר נשלם שע"י
והוא  מרכבה בדרך כשנגלין רק מל' ולבוש מל' שבכתר

וד"ל: המלך עליו שרוכב הסוס ע"י
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â אמר כה וכתיב מכ"ע מלכותך כ' הנה כי הוא
כי  יובן והענין דוקא, וגואלו ישראל מלך ה'
ממעשה  יותר צדיקים מעשה גדולים ארז"ל הנה
זה  שאין ליש מאין הו"ע שו"א מעשה כי שמו"א,
אבל  ופלא חידוש ה"ז אצלינו רק למעלה חידוש
מאין, יש ועו"ע השתלשלות סדר כל זה הרי למעלה
עושים  שהם יותר גדולים הצדיקים מעשה משא"כ
שנש"י  מה וזה"ע שלהם היש ביטול שע"י לאין מיש
העולמות, כל של המכוון ועיקר פנימי' חפץ ארץ נק'
מאין  יש הוא הבריאה סדר הרי מכ"ע מלכותך כי
הוא  והנברא בהעלם הוא הנברא שבתוך אלקות שחיות
למעלה, חידוש זה אין מאין שנמשך ומה ממש יש
ית' מלכותו בחי' אלקות גילוי עושים הם נש"י משא"כ
היש, ביטול המלוכה מדת גילוי ישראל מלך נק' ולכן

שיקבל  כדי לוהא"ש שמע קדמה למה שארז"ל וזהו
מצות  עול עליו יקבל ואח"כ תחלה עומ"ש עליו
יוכל  ואח"כ חפץ ארץ בחי' להיות צריך שבתחלה
זורעי  אשריכם מ"ש וזהו וכנ"ל, התומ"צ זריעת להיות
שהו"ע  מים מבחי' גבוהים המצות שזריעת מים כל על
אלקות  השגות הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר
אבל  השכינה, מזיו ונהנים יושבים נשמות שבג"ע
על  תתענג אז מ"ש ע"ד מים כל על הוא המצות זריעת
כו' צמצום יוד ע"י שהוא הוי' שם מבחי' למעלה הוי'
לפי  מזה יותר גבוהים הם נש"י שע"י המצות משא"כ
ראשית  ישראל קדש כ' ולכן הכוונה עיקר שהם
לפי  המצות לתבואת ראשית הם שישראל תבואתה
צמיחה  יהי' דוקא וע"י שבם חפץ הארץ נקראים שהם

וכנ"ל. בתחתונים דירה אח"כ

awri yxyi mi`ad
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Ù"„·Â בעבודה הנ"ל זיין מיני החמשה כל לבאר יש
קאי  חרב שהוא סייף דהנה תפילה, זו שבלב
ענין  שהוא בגרונם, אל רוממות בחי' שהוא פסוד"ז על
ואח"כ  מקום של שבחו אדם יסדר לעולם שארז"ל
ההילול  בחי' שמספר מה הוא שבחי' וסידור יתפלל,
ועי"ז  כו', השמי' מן ה' את שהללו איך הנבראי' מכל
והקוצי' החוחי' את להכרית פיפיות וחרב נעשה
מל' פסד"ז וזהו"ע כו', העליונה השושנה את הסובבי'
כל  בחי' הוא ובקשת הסייף. וזה"ע עריצי', זמיר
וז"ע  חסר אא"כ מבקשי' ואין דשמו"ע, הבקשות
דשמ"ע  הבקשות ענין ושורש היתר, על הקשת משיכת
הוי', אתה ברוך שז"ע ית' אלקותו הארת שיומשך הוא

ערוך  שאין איך אלקות ברוממות שמתבונן ע"י והיינו
בתכלית  ית' מאלקותו רחוק שהוא ואיך כלל, אליו
שיומשך  דליבא מעומקא ומבקש מאד יתמרמר עי"ז
בחי' שהוא זה קשת וע"י בנפשו, אלקות הארת גילוי
בחי' הוא שונאיו את הורג הוא עי"ז הנ"ל הבקשות

כו'. לנגד שעומדי' החיצוני'
˘¯Ù‰‰Â יכול אינו הסייף שע"י לקשת סייף בין

בקרוב  אצלו שעומדי' השונאי' כ"א להרוג
אמנם  בו, לנגוע יכול אינו ברחוק שעומד להשונא אבל
הקשת  פעולת וכן מרחוק, גם פעולתו פועל הקשת ע"י
תזרוק  הרבה, ביותר היתר על הקשת שימשוך מה שכל
בחי' שהוא בתפילה הוא וכן יותר, למרחוק החץ
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"שוש  - זו בברכה החידוש גודל יובן ומעתה
דפירוש  לתוכה", בני' בקיבוץ העקרה ותגל תשיש
דאע"פ  אומרת, זאת זכרים, בנים היינו "בני'"
בכוחו  אין כי "עקרה", בבחינת הוא שהאדם
רק  היא שלו ההתעוררות וכל בליבו, אהבה להוליד
(אתערותא  מלמעלה אלקי אור מגילוי תוצאה
מקום  מכל - תחילה") מזריע "איש דלעילא,
ולפנים  לפני "שזהו לה'). רבה (אהבה זכר" "יולדת
תחלה  מזריע דאיש הוא הדין ששורת הדין, משורת

כדלעיל". נקבה יולדת

øîà äæì ¯ ?äæ äéäé êéàå[לתוכה בני' [בקיבוץ
úåéäì ìëåé äåöî ìù äçîùä é"òù ,äçîùá
äæ ìë íò äìçú òéøæî ùéàù â"òàã ,åæ äðéçá

øëæ úãìåé 'éäú[הבא בפרק שיבואר .[וכפי

'á ÷øô øåöé÷ המדריגות שתי בין ההבדל סיבת
זוטא  ואהבה (זכר) רבה אהבה - ה' באהבת הנ"ל
האהבה  "זריעת" והתחלת במקור תלוי' - (נקבה)
עצמו  בכח מתייגע האדם דכאשר האדם. בלב
אזי  תחילה"), מזרעת ("אשה בלבו ה' אהבת לנטוע
סוף  אין אור היינו האור", "פנימיות לגילוי זוכה
לה' רבה אהבה בלבבו נקבעת ועי"ז ממש, ב"ה

דמלכא"; בגופא "לאשתאבא "זכר"), (בחינת
בגלל  רק היא האהבה התעוררות כל כאשר משא"כ
היא  זאת שהתעוררות מלמעלה, ההתעוררות
האהבה  השכינה"), ("זיו האור" "חיצוניות מבחינת
שאהבה  והיות זוטא. אהבה "נקבה", בבחינת היא
תוצאה  רק אלא האדם עבודת תולדת אינה זו
"עקרה" נקראת לפיכך מלמעלה, מההתעוררות

י  אינה התעוררות (כאילו שיש הגם כי כלל), ולדה
שמו. על נקראת היא אין האדם, בלב לה' אהבה
העקרה  ותגל תשיש ב"שוש החידוש גודל וזהו
מצד  ישראל שכנסת דאע"פ לתוכה", בני' בקיבוץ
האהבה  התעוררות (כי "עקרה" בבחינת היא עצמה
דלעילא), מהאתערותא תוצאה אלא אינה שבה לה'
זכר  דבחינת לה' רבה באהבה תתעורר מקום מכל
זה  על הנה הכיצד? לתוכה"). בני' ("בקיבוץ
מצוה  של שמחה ידי שעל "בשמחה", - ממשיך
מכל  תחילה" מזריע ש"איש שאע"פ לכך, זוכים

הבא). בפרק שיבואר (כפי זכר" "יולדת מקום

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåî הבאות ויראה אהבה
האור. וחיצוניות האור פנימיות מלמעלה.
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ÏÎ·Â'שנק אותיות דבחי' המדריגות סדר יובן זה
היותר  מדרגה דהנה הנ"ל הפסוקים לפי סוסים
אד' ג"כ והיינו אלקים רכב מ"ש הוא שבהם תחתונה

בחי' שהן המלאכים שהן כו' הדבור בם לבחי' מרכבה
אותיות  ונק' אדנ"י ושם אלקים שם שהוא העליון
היותר  סוסים ונק' צבאם כל פיו שברוח הדבור
הנ"ל  קל הכרוב בחי' הוא מהם ולמעלה תחתונים
שהן  אותיות בחי' שהן כו' ושט עליו רוכב שהקב"ה
ז"א  שבחי' דבריאה ו"ק בחי' (והוא להמחשבה מרכבה
וזהו  כו') הקטנות בבחי' בלילה עליו רוכב דאצי'
אותיות  על שרוכב דאצי' מדות בחי' שהקב"ה
בצירופי  שמורכבים שבלב מדות עד"מ המחשבה
אותיות  בחי' הוא מזה למעלה כו' שבמחשבה אותיות
תכלת  משזר שש דבמשכן גוונין הו' ענין והן  המדות
ושכנתי  מקדש לי ועשו וכמ"ש כו' וכסף זהב כו'

הוא  דמקדש משכן דאקרי מקדש ואשכחן בתוכם
בבחי' הוא ומשכן דמדות אותיות דהיינו כלים בבחי'
הוא  מזה ולמעלה כו' מז"א שמקבלת דמל' הדבור
בסיני  שנמשך דח"ע צירופים שהם בקדש סיני מ"ש
בכנ"י  למטה ידן על דתורה דחכמה אור גלוי להיות
עליונים  היותר אותיות בחי' הוא מזה ולמעלה כנ"ל
מרכבותיך  סוסיך על תרכב כי נאמר שבזה שבכתר
רום  עד ועד"ז בחכמה דכתר נהורין שע"ה ישועה.
התענוג  בחי' שהוא דא"ס דמל' כתר בחי' עד המעלות
לו  השייך אותיות בחי' ע"י יורד ג"כ כו' מל' בלבוש
וסוס  וזהו כו' למטה גילוי לידי לבא בהן מורכב שיהיה
הפשוט  רצון לבחי' א' סוס דוקא המלך עליו רכב אשר
שלו  מל' ולבוש שבראשו מל' דכתר הפשוט ותענוג
סוס  שנק' שלו סוס בחי' ע"י כ"א למטה נתגלו שלא
רבים  סוסיך על תרכב כי ומ"ש המלך עליו רכב אשר
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דתורה  ח"ע להיות במ"ת היה וזה זה מסוס מתחלקים
לבחי' שלימות שאין ונמצא וד"ל כנ"ל תמצא מאין
המלך  עליו שרכב הסוס ע"י כ"א מל' ולבוש מל' כתר

והגדולה  הכבוד שאין מעלתם עיקר נשלם שע"י
והוא  מרכבה בדרך כשנגלין רק מל' ולבוש מל' שבכתר

וד"ל: המלך עליו שרוכב הסוס ע"י

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â אמר כה וכתיב מכ"ע מלכותך כ' הנה כי הוא
כי  יובן והענין דוקא, וגואלו ישראל מלך ה'
ממעשה  יותר צדיקים מעשה גדולים ארז"ל הנה
זה  שאין ליש מאין הו"ע שו"א מעשה כי שמו"א,
אבל  ופלא חידוש ה"ז אצלינו רק למעלה חידוש
מאין, יש ועו"ע השתלשלות סדר כל זה הרי למעלה
עושים  שהם יותר גדולים הצדיקים מעשה משא"כ
שנש"י  מה וזה"ע שלהם היש ביטול שע"י לאין מיש
העולמות, כל של המכוון ועיקר פנימי' חפץ ארץ נק'
מאין  יש הוא הבריאה סדר הרי מכ"ע מלכותך כי
הוא  והנברא בהעלם הוא הנברא שבתוך אלקות שחיות
למעלה, חידוש זה אין מאין שנמשך ומה ממש יש
ית' מלכותו בחי' אלקות גילוי עושים הם נש"י משא"כ
היש, ביטול המלוכה מדת גילוי ישראל מלך נק' ולכן

שיקבל  כדי לוהא"ש שמע קדמה למה שארז"ל וזהו
מצות  עול עליו יקבל ואח"כ תחלה עומ"ש עליו
יוכל  ואח"כ חפץ ארץ בחי' להיות צריך שבתחלה
זורעי  אשריכם מ"ש וזהו וכנ"ל, התומ"צ זריעת להיות
שהו"ע  מים מבחי' גבוהים המצות שזריעת מים כל על
אלקות  השגות הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר
אבל  השכינה, מזיו ונהנים יושבים נשמות שבג"ע
על  תתענג אז מ"ש ע"ד מים כל על הוא המצות זריעת
כו' צמצום יוד ע"י שהוא הוי' שם מבחי' למעלה הוי'
לפי  מזה יותר גבוהים הם נש"י שע"י המצות משא"כ
ראשית  ישראל קדש כ' ולכן הכוונה עיקר שהם
לפי  המצות לתבואת ראשית הם שישראל תבואתה
צמיחה  יהי' דוקא וע"י שבם חפץ הארץ נקראים שהם

וכנ"ל. בתחתונים דירה אח"כ

awri yxyi mi`ad

w"tl g"xfz zeny 't w"y mei ,c"qa

•

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

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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Ù"„·Â בעבודה הנ"ל זיין מיני החמשה כל לבאר יש
קאי  חרב שהוא סייף דהנה תפילה, זו שבלב
ענין  שהוא בגרונם, אל רוממות בחי' שהוא פסוד"ז על
ואח"כ  מקום של שבחו אדם יסדר לעולם שארז"ל
ההילול  בחי' שמספר מה הוא שבחי' וסידור יתפלל,
ועי"ז  כו', השמי' מן ה' את שהללו איך הנבראי' מכל
והקוצי' החוחי' את להכרית פיפיות וחרב נעשה
מל' פסד"ז וזהו"ע כו', העליונה השושנה את הסובבי'
כל  בחי' הוא ובקשת הסייף. וזה"ע עריצי', זמיר
וז"ע  חסר אא"כ מבקשי' ואין דשמו"ע, הבקשות
דשמ"ע  הבקשות ענין ושורש היתר, על הקשת משיכת
הוי', אתה ברוך שז"ע ית' אלקותו הארת שיומשך הוא

ערוך  שאין איך אלקות ברוממות שמתבונן ע"י והיינו
בתכלית  ית' מאלקותו רחוק שהוא ואיך כלל, אליו
שיומשך  דליבא מעומקא ומבקש מאד יתמרמר עי"ז
בחי' שהוא זה קשת וע"י בנפשו, אלקות הארת גילוי
בחי' הוא שונאיו את הורג הוא עי"ז הנ"ל הבקשות

כו'. לנגד שעומדי' החיצוני'
˘¯Ù‰‰Â יכול אינו הסייף שע"י לקשת סייף בין

בקרוב  אצלו שעומדי' השונאי' כ"א להרוג
אמנם  בו, לנגוע יכול אינו ברחוק שעומד להשונא אבל
הקשת  פעולת וכן מרחוק, גם פעולתו פועל הקשת ע"י
תזרוק  הרבה, ביותר היתר על הקשת שימשוך מה שכל
בחי' שהוא בתפילה הוא וכן יותר, למרחוק החץ
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מגיע  מאלקות מריחוקו יותר שיתמרמר מה כל הקשת
הרע  את גם ולהעביר להרוג והיינו יותר, למרחוק החץ
ונדמה  כלל אותו מרגיש אינו שלכאו' מאד שבדקות

כשמתב  אבל עי"ז, נפרד שאינו א"ס לו בגדולת ונן
בנפשו  אלקות גילוי שיומשך דשמו"ע ובקשות בק"ש
אור  גילוי ומעכב המונע הרע דקות גם מרגיש אז
וידוי' אומרי' שמו"ע לאחר ולכן בנפשו. האלקי
אלא  בזה, התפילה להתחיל צריך הי' שלכאו' אשמנו,
שאינו  מאחר כי בעיניו ישר איש דרך התפילה שקודם
כשעושה  וכ"ש ח"ו, רע לעשות בפו"מ ית' רצונו עובר
הוא  מקורב כי לו נדמה מעט תורה ולומד מצוה איזה
דתפלה  הצירוף ע"י אמנם כלל, רחוק ואיננו לגמרי
ההילול  שע"י מהללו לפי איש כו' לכסף מצרף כמ"ש

בהתייהו  מתגלה אלקות קרבת שמבקש דתפילה ושבח
הוא  ופסולת סיגי' עדיין בו שנמצא איך [=חרפתם]
ולכן  אלקות, קרבת ומעכב המונע שבדקות הרע בחי'
וכל  כו' לנו סלח ומבקש מאד עליו ומתחרט תוהא
גילוי  להאיר לו יסלח וה' כו', דאשמנו דא"ב הוידוי'
יובן  ובזה ית'. לשבתו מכון להיות בנפשו האלקי אור
תערוץ  לא כו' אבוד עד כו' הצרעה את וגם בפ ' מ"ש
הטעם  לנתינת צריך מהו שלכאו' ונורא גדול אל כו'
הרע  שהוא הנסתרי' את גם להעביר כדי אלא גדול, אל
גדול, אל מבחי' צ"ל כלל בו מרגיש שאינו שבדקות
דאבוקה  האור להיות למרחוק שמאיר אבוקה וכמו
הרע  דקות בחי' הוא כו' שמרחוק החשך את גם דוחה

כו'. שבו

siiqa `l yi`d `vi `l

.(a"l ,glya t"y) .c"qa

•

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

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ùôðä úåçëî òåãé äæá ìùîäåלספירות המשל שהם -
íùåהעליונות ùôðä íöòá íéìåìë íéàöîð éàãåáù

àåä çë ìë éøä úåìâúäá ïäù åîëã ,ãçé íìåë åðëùé
úãçåéî éìëá,תכונתו לפי  לו המתאים מיוחד ואבר

äðéáä çåîá äðéáä çëå äîëçä çåîá äîëçä çë åîëå
בו  המקום בין חלוקה יש הגשמי  המוח שבתוך כידוע -
הבינה, כח בו  ששורה המקום ובין  החכמה כח שורה
íìåë åðëùé éøä ùôðä íöòá ïäù åîëå ,'åë ïéòá äéàøå

ãçéחצויה אינה הנפש  עצם  ïäùשהרי  úåéä íòå .'åë
äæî äæ íéìãáåî úåçë,הקצה אל הקצה úðéçááמן äæ

íéî úðéçáá äæå ùàוגבורה חסד דרך íå÷îעל ìëîå
ãçéá íìåë íä éøäהנפש íùבעצם íúåéäì åðééäå ,'åë

äéðéî àì úåéðçåøäå úåëæä úéìëúá(ממנו)åúö÷îå
ììëמשתווה לא בכלל כלומר -êë øçà ïäù åîëî

íéðëåù ïë ìòå ïééãò úøëéð úåàéöîá íðéàå úåìâúäá
.'åë ãçé íìåë
ïáåé ïë åîëåלמעלה íòãבנמשל úåøéôñ øùòä ïéðòá

äøåáâå ãñç úðéçáá ïä éøä íéìëá ïúåùáìúäáã úåéä
ïéà øåàá íéìåìë ïãåòá íå÷î ìëî ,äæî äæ íéìãáåî
ïéàì úåéðçåøäå úå÷ãä úðéçáá íä éøä àåä êåøá óåñ

úå÷ìçúä íù ïéà ïëìå êë øçà ïäù åîëî õ÷ בין

íìåëהספירות íéìåìë íà éë äîöò éðôá äðéçá ìë
.'åë ãçàë

úåìùìúùäî äìòîìî éåìéâä äéäù äøåú ïúîá ïëìå
הבריאה, של הרגיל מהסדר למעלה  הביטויùôðáåהיינו

תורה מתן åéäשל íééîöò úåçëä úåìâúä ïéðò àåä
òîùðä úà ïéàåø17äàøðä úà ïéòîåùåרואים שמזה  -

כאחד היו  הכוחות úðéçáשכל úå÷ìçúä äúéä àìù
'åë äòéîù úðéçáî äéàø

ממתן  שהביא זו בדוגמא נ"ע הרבי דן  המוסגר במאמר
יותר: בעומק תורה(äøåàëìåתורה מתן  של המצב

הנראה את  ושומעין  הנשמע את øúåéשרואין åäæ
ìë éøäù ìéòì úøëæðä úåáøòúäå úåãçàúä úðéçáî

.'åë úéëôä äìåòô ìòåô çëשמיעה פועלת הראיה  -
ראיה פועלת  úåáøòúääוהשמיעה  ïéðòã øàáúð ìéòìã .

éðôî äæî äæ íéøëéð íðéàå ãçé íéðëåùù äî ÷ø àåä
øåéö íäá ïéàùהם בעצמיותם שהכוחות שהוסבר וכפי

יחד כלולים  וממילא מציור ìáàמופשטים  ,'åë עדיין
'åë åúåäî íöòá àåäù åîë àåä ãçà ìëעושה ולא

הפכי ïàëåמשהו תורה,, במתן -ìòô äéàøä çë éøä
.'åë äòéîùä çëã úéëôä äìåòôלכאורה נראה וזה -

התאחדות על קודם שדובר  ממה  ושונה אחר משהו
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שלהם. הציור פשיטות מצד הכוחות
במתן  גם  אלא כך, זה שאין נ"ע, הרבי  אומר זה על הנה

- הציור פשיטות מצד היא ההפכית הפעולה ùéåתורה
éøäù ,äìáâääå øåéöä úåèéùô ÷ø ïë íâ åäæù øîåì

äéàø ïàë äéä íå÷î ìëî העין האוזן äòéîùåעם  ,עם
שהעין  אלא  ושמיעה ראיה של הכוחות נשארו כלומר
את (ראו  כלל בדרך שרואה ממה אחר משהו ראתה 
בדרך ששומעת ממה אחר משהו שמעה והאוזן  הנשמע)

הנראה). (את אז äéäåכלל çëãהגילוי íéîöò úåçëäî
.'åë äòéîùä çëå äéàøäהכוחות שהתגלו  וכיון -

יכלו  הם הרי מסויים, בציור מוגדרים שאינם העצמיים,
כלל. בדרך שקולטים ממה אחרים דברים לקלוט

éðçåø øáã ñôåú äòéîùå éîùâ øáã ñôåú äéàøù äîå
כלל úåçëäבדרך úåèéùôáå ,'åë íäá øåéöä äæ éøä
íééîöòäתורה במתן  שהתגלה úàכפי  ïéàåø åéä

.'åë òîùðä
- זה  הסבר על מקשה נ"ע הרבי  ÷äùאבל íå÷î ìëîå

ïë øîåìגם יכולה  הראיה של העצמי  הכח  שמצד

להיפך, וכן קולות äéàøלקלוט ïéðò úåäî éøäù
ñôåú äéàøù àåä íúåäî íöòá íé÷ìåçîù äî äòéîùå
,øáãä úåàéöî ÷ø ñôåú äòéîùå ,øáãä íöòå úåäî

íäìù íéìëá íéàáùë åìàä úåçëäù äî åäæå כלומר -
אז הנה הגוף, à÷åãבאברי  éîùâ øáã úñôåú äéàøä

íäìù úéîöòä úåäî éôì åäæù ,éðçåø øáã äòéîùå
úåéäì éîùâ øáã ñôåú ïë ìò øáãä úåäî ñôåú äéàøù

úåäîä úñéôú àåä äæáù, הגשמי שלנו, בעולם
úåàéöîä ïéðò àåäù éðçåø øáã ñôåú äòéîùåבלבד

שלנו  åë'.בעולם
העולמות בכל קיים לשמיעה ראיה בין ההבדל כלומר,
ושמיעה הדבר, מהות את  תופסת  שראיה הרבדים, ובכל
מהותו. את ולא בלבד הדבר מציאות את  תופסת (הבנה)
גשמיות היא הגלויה שמהותו הגשמי שלנו  ובעולם
תופסת הדבר, מהות את שתופסת  הראיה  הנה וחומריות,
את רק  שתופסת השמיעה ואילו  הגשמי. החומר את
נחשב שהוא בלבד הקול את תופסת הדבר, מציאות

ומופשט. ֿ רוחני גשמי לחומר ביחס 
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דברי  עי"ז הציבור. על ישתרר לא אבל בכבודו, זהירים ויהיו והתנשאות, הגבהה – נשיא
השומעים  ללב ונכנסים לבו מפנימיות יוצאים התוכחה

ÌÓ‡,נׂשיא הּוא הּדֹור ּגד ֹול ּדהלא להבין, צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִִַַַָָָֹ
ּדעל  הּוא הּפרּוׁש ּגדֹולים" חטאים יּניח ְְְֲִִִֵֵַַַַַָּו"מרּפא
הּצּבּור  על מּלהתנּׂשאת עצמֹו מרּפה הּדֹור ׁשּגדֹול ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹידי
ּכּפרּוׁש מרּפא הּוא ּבזה הרי להּקהל, עצמֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּומׁשוה
מביא  ועבֹודתֹו, ּתׁשּובתֹו ידי על ׁשהּוא, הינּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשני,
ענין  ּכללּות נגד הּוא ולכאֹורה הּדֹור, לעֹון ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָרפּואה
ּוכהא  והתנּׂשאּות, ּבהגּבהה להיֹות ּדצרי ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָהּנׂשיאּות

רּבי א)ּדאמר קג, ּברמה(ּכתּבֹות נׁשיאּות (והיא "נהֹוג ְְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּנכֹונה) מּזה הּגירסא מּובן הרי ּבּתלמידים", מרה זרֹוק , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכן  ואם והתנּׂשאּות, ּבהגּבהה להיֹות צריכה ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּדהּנׂשיאּות
להּקהל, עצמֹו יׁשוה הּדֹור ּגדֹול אׁשר הּדבר אפׁשר ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָאי
ּבֹו ּגם אׁשר למצא ּבעצמֹו יחּפׂש אׁשר יֹותר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹועֹוד
אינֹו ּדאם ּגם ּומה הּדֹור, מעֹון יׁש הּדּקּות מן ְְֲִִֵֵֵַַַַַַּבדּקּות
מה  ועׂשה ּפעל ׁשּלא כּו', ּגֹורם הּוא הרי ּכן ְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
א לדֹורֹו. חֹוטא עֹוד ׁשהּוא יֹותר ועֹוד לעׂשֹות, ְְֲִֵֵֶֶַַָּׁשּצרי
ּברמה" נׁשיאּות ּד"נהֹוג זֹו אזהרה ּדהּנה הּוא, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָהענין
הּנׂשיאּות, אל מנּגד ׁשהּוא ּדבר הּנׂשיא יעׂשה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהיא

חכם  ׁשּתלמיד ּדכׁשם נׂשיא, ׁשל ּכבֹודֹו ּׁשאינֹו מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהינּו
ּגם  הּוא ּכן הארץ עּמי עם מערב להיֹות צרי ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
הּוא  וכן ורֹוממּות, הגּבהה לׁשֹון הּוא ׁשּנׂשיא ְְְְְִִֵֶַַָָָָּבּנׂשיא,
אל  ּבהּנֹוגע רק הּוא זה ּכל אבל רֹוממּות, ׁשהּוא ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָרמה
רׁש"י  וכדפרׁש ּבכבֹודֹו, זהירים ׁשּיהיּו ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַהּנׂשיאּות
ּבענין  הּוא וכן נׂשיאּותֹו", להֹודיע אימה עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ"מטיל
למען  ּובמׁשקל, ּבמּדה ׁשהיא ּבּתלמידים" מרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ"זרֹוק
הרי  ותלמיד ּדרב ּבטֹוב, ּדבריו יקּבלּו הּתלמידים ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָאׁשר

הּתלמ  ׁשל ענינֹו ועל עּקר הרב, ּדברי יקּבל אׁשר הּוא יד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּדברים  ׁשּיתקּבלּו ּבכדי הּמרה זריקת ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָזה
ּבּתלמידים" מרה "זרֹוק הּלׁשֹון מדּיק יהיה ּובזה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻּבטֹוב.
מרה  הטלת ׁשעּור ּדר על והּוא מרה, ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנקראת
ּכעס  מׁשּקטת היא והּמרה ּכֹועס, הּוא ּדהּכבד ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּכבד,
ּפחֹות  יהיה ּדאם ּדוקא, ּומּדה ּבׁשעּור זה אמנם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּכבד,
הּמרה  הטלת יהיה ואם הּכבד, יׁשקט לא הּׁשעּור ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּכפי
ּוכמֹו וׁשלֹום, חס חלי זה יהיה הּמּדה על יתר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבהּכבד
להיֹות  ׁשּצריכה ּבּתלמידים, מרה ּבזריקת ּגם הּוא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָכן
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מגיע  מאלקות מריחוקו יותר שיתמרמר מה כל הקשת
הרע  את גם ולהעביר להרוג והיינו יותר, למרחוק החץ
ונדמה  כלל אותו מרגיש אינו שלכאו' מאד שבדקות

כשמתב  אבל עי"ז, נפרד שאינו א"ס לו בגדולת ונן
בנפשו  אלקות גילוי שיומשך דשמו"ע ובקשות בק"ש
אור  גילוי ומעכב המונע הרע דקות גם מרגיש אז
וידוי' אומרי' שמו"ע לאחר ולכן בנפשו. האלקי
אלא  בזה, התפילה להתחיל צריך הי' שלכאו' אשמנו,
שאינו  מאחר כי בעיניו ישר איש דרך התפילה שקודם
כשעושה  וכ"ש ח"ו, רע לעשות בפו"מ ית' רצונו עובר
הוא  מקורב כי לו נדמה מעט תורה ולומד מצוה איזה
דתפלה  הצירוף ע"י אמנם כלל, רחוק ואיננו לגמרי
ההילול  שע"י מהללו לפי איש כו' לכסף מצרף כמ"ש

בהתייהו  מתגלה אלקות קרבת שמבקש דתפילה ושבח
הוא  ופסולת סיגי' עדיין בו שנמצא איך [=חרפתם]
ולכן  אלקות, קרבת ומעכב המונע שבדקות הרע בחי'
וכל  כו' לנו סלח ומבקש מאד עליו ומתחרט תוהא
גילוי  להאיר לו יסלח וה' כו', דאשמנו דא"ב הוידוי'
יובן  ובזה ית'. לשבתו מכון להיות בנפשו האלקי אור
תערוץ  לא כו' אבוד עד כו' הצרעה את וגם בפ ' מ"ש
הטעם  לנתינת צריך מהו שלכאו' ונורא גדול אל כו'
הרע  שהוא הנסתרי' את גם להעביר כדי אלא גדול, אל
גדול, אל מבחי' צ"ל כלל בו מרגיש שאינו שבדקות
דאבוקה  האור להיות למרחוק שמאיר אבוקה וכמו
הרע  דקות בחי' הוא כו' שמרחוק החשך את גם דוחה

כו'. שבו
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ùôðä úåçëî òåãé äæá ìùîäåלספירות המשל שהם -
íùåהעליונות ùôðä íöòá íéìåìë íéàöîð éàãåáù

àåä çë ìë éøä úåìâúäá ïäù åîëã ,ãçé íìåë åðëùé
úãçåéî éìëá,תכונתו לפי  לו המתאים מיוחד ואבר

äðéáä çåîá äðéáä çëå äîëçä çåîá äîëçä çë åîëå
בו  המקום בין חלוקה יש הגשמי  המוח שבתוך כידוע -
הבינה, כח בו  ששורה המקום ובין  החכמה כח שורה
íìåë åðëùé éøä ùôðä íöòá ïäù åîëå ,'åë ïéòá äéàøå

ãçéחצויה אינה הנפש  עצם  ïäùשהרי  úåéä íòå .'åë
äæî äæ íéìãáåî úåçë,הקצה אל הקצה úðéçááמן äæ

íéî úðéçáá äæå ùàוגבורה חסד דרך íå÷îעל ìëîå
ãçéá íìåë íä éøäהנפש íùבעצם íúåéäì åðééäå ,'åë

äéðéî àì úåéðçåøäå úåëæä úéìëúá(ממנו)åúö÷îå
ììëמשתווה לא בכלל כלומר -êë øçà ïäù åîëî

íéðëåù ïë ìòå ïééãò úøëéð úåàéöîá íðéàå úåìâúäá
.'åë ãçé íìåë
ïáåé ïë åîëåלמעלה íòãבנמשל úåøéôñ øùòä ïéðòá

äøåáâå ãñç úðéçáá ïä éøä íéìëá ïúåùáìúäáã úåéä
ïéà øåàá íéìåìë ïãåòá íå÷î ìëî ,äæî äæ íéìãáåî
ïéàì úåéðçåøäå úå÷ãä úðéçáá íä éøä àåä êåøá óåñ

úå÷ìçúä íù ïéà ïëìå êë øçà ïäù åîëî õ÷ בין

íìåëהספירות íéìåìë íà éë äîöò éðôá äðéçá ìë
.'åë ãçàë

úåìùìúùäî äìòîìî éåìéâä äéäù äøåú ïúîá ïëìå
הבריאה, של הרגיל מהסדר למעלה  הביטויùôðáåהיינו

תורה מתן åéäשל íééîöò úåçëä úåìâúä ïéðò àåä
òîùðä úà ïéàåø17äàøðä úà ïéòîåùåרואים שמזה  -

כאחד היו  הכוחות úðéçáשכל úå÷ìçúä äúéä àìù
'åë äòéîù úðéçáî äéàø

ממתן  שהביא זו בדוגמא נ"ע הרבי דן  המוסגר במאמר
יותר: בעומק תורה(äøåàëìåתורה מתן  של המצב

הנראה את  ושומעין  הנשמע את øúåéשרואין åäæ
ìë éøäù ìéòì úøëæðä úåáøòúäå úåãçàúä úðéçáî

.'åë úéëôä äìåòô ìòåô çëשמיעה פועלת הראיה  -
ראיה פועלת  úåáøòúääוהשמיעה  ïéðòã øàáúð ìéòìã .

éðôî äæî äæ íéøëéð íðéàå ãçé íéðëåùù äî ÷ø àåä
øåéö íäá ïéàùהם בעצמיותם שהכוחות שהוסבר וכפי

יחד כלולים  וממילא מציור ìáàמופשטים  ,'åë עדיין
'åë åúåäî íöòá àåäù åîë àåä ãçà ìëעושה ולא

הפכי ïàëåמשהו תורה,, במתן -ìòô äéàøä çë éøä
.'åë äòéîùä çëã úéëôä äìåòôלכאורה נראה וזה -

התאחדות על קודם שדובר  ממה  ושונה אחר משהו
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שלהם. הציור פשיטות מצד הכוחות
במתן  גם  אלא כך, זה שאין נ"ע, הרבי  אומר זה על הנה

- הציור פשיטות מצד היא ההפכית הפעולה ùéåתורה
éøäù ,äìáâääå øåéöä úåèéùô ÷ø ïë íâ åäæù øîåì

äéàø ïàë äéä íå÷î ìëî העין האוזן äòéîùåעם  ,עם
שהעין  אלא  ושמיעה ראיה של הכוחות נשארו כלומר
את (ראו  כלל בדרך שרואה ממה אחר משהו ראתה 
בדרך ששומעת ממה אחר משהו שמעה והאוזן  הנשמע)

הנראה). (את אז äéäåכלל çëãהגילוי íéîöò úåçëäî
.'åë äòéîùä çëå äéàøäהכוחות שהתגלו  וכיון -

יכלו  הם הרי מסויים, בציור מוגדרים שאינם העצמיים,
כלל. בדרך שקולטים ממה אחרים דברים לקלוט

éðçåø øáã ñôåú äòéîùå éîùâ øáã ñôåú äéàøù äîå
כלל úåçëäבדרך úåèéùôáå ,'åë íäá øåéöä äæ éøä
íééîöòäתורה במתן  שהתגלה úàכפי  ïéàåø åéä

.'åë òîùðä
- זה  הסבר על מקשה נ"ע הרבי  ÷äùאבל íå÷î ìëîå

ïë øîåìגם יכולה  הראיה של העצמי  הכח  שמצד

להיפך, וכן קולות äéàøלקלוט ïéðò úåäî éøäù
ñôåú äéàøù àåä íúåäî íöòá íé÷ìåçîù äî äòéîùå
,øáãä úåàéöî ÷ø ñôåú äòéîùå ,øáãä íöòå úåäî

íäìù íéìëá íéàáùë åìàä úåçëäù äî åäæå כלומר -
אז הנה הגוף, à÷åãבאברי  éîùâ øáã úñôåú äéàøä

íäìù úéîöòä úåäî éôì åäæù ,éðçåø øáã äòéîùå
úåéäì éîùâ øáã ñôåú ïë ìò øáãä úåäî ñôåú äéàøù

úåäîä úñéôú àåä äæáù, הגשמי שלנו, בעולם
úåàéöîä ïéðò àåäù éðçåø øáã ñôåú äòéîùåבלבד

שלנו  åë'.בעולם
העולמות בכל קיים לשמיעה ראיה בין ההבדל כלומר,
ושמיעה הדבר, מהות את  תופסת  שראיה הרבדים, ובכל
מהותו. את ולא בלבד הדבר מציאות את  תופסת (הבנה)
גשמיות היא הגלויה שמהותו הגשמי שלנו  ובעולם
תופסת הדבר, מהות את שתופסת  הראיה  הנה וחומריות,
את רק  שתופסת השמיעה ואילו  הגשמי. החומר את
נחשב שהוא בלבד הקול את תופסת הדבר, מציאות

ומופשט. ֿ רוחני גשמי לחומר ביחס 
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דברי  עי"ז הציבור. על ישתרר לא אבל בכבודו, זהירים ויהיו והתנשאות, הגבהה – נשיא
השומעים  ללב ונכנסים לבו מפנימיות יוצאים התוכחה

ÌÓ‡,נׂשיא הּוא הּדֹור ּגד ֹול ּדהלא להבין, צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִִַַַָָָֹ
ּדעל  הּוא הּפרּוׁש ּגדֹולים" חטאים יּניח ְְְֲִִִֵֵַַַַַָּו"מרּפא
הּצּבּור  על מּלהתנּׂשאת עצמֹו מרּפה הּדֹור ׁשּגדֹול ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹידי
ּכּפרּוׁש מרּפא הּוא ּבזה הרי להּקהל, עצמֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּומׁשוה
מביא  ועבֹודתֹו, ּתׁשּובתֹו ידי על ׁשהּוא, הינּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהּׁשני,
ענין  ּכללּות נגד הּוא ולכאֹורה הּדֹור, לעֹון ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָרפּואה
ּוכהא  והתנּׂשאּות, ּבהגּבהה להיֹות ּדצרי ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָהּנׂשיאּות

רּבי א)ּדאמר קג, ּברמה(ּכתּבֹות נׁשיאּות (והיא "נהֹוג ְְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּנכֹונה) מּזה הּגירסא מּובן הרי ּבּתלמידים", מרה זרֹוק , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכן  ואם והתנּׂשאּות, ּבהגּבהה להיֹות צריכה ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּדהּנׂשיאּות
להּקהל, עצמֹו יׁשוה הּדֹור ּגדֹול אׁשר הּדבר אפׁשר ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָאי
ּבֹו ּגם אׁשר למצא ּבעצמֹו יחּפׂש אׁשר יֹותר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹועֹוד
אינֹו ּדאם ּגם ּומה הּדֹור, מעֹון יׁש הּדּקּות מן ְְֲִִֵֵֵַַַַַַּבדּקּות
מה  ועׂשה ּפעל ׁשּלא כּו', ּגֹורם הּוא הרי ּכן ְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
א לדֹורֹו. חֹוטא עֹוד ׁשהּוא יֹותר ועֹוד לעׂשֹות, ְְֲִֵֵֶֶַַָּׁשּצרי
ּברמה" נׁשיאּות ּד"נהֹוג זֹו אזהרה ּדהּנה הּוא, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָהענין
הּנׂשיאּות, אל מנּגד ׁשהּוא ּדבר הּנׂשיא יעׂשה ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהיא

חכם  ׁשּתלמיד ּדכׁשם נׂשיא, ׁשל ּכבֹודֹו ּׁשאינֹו מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהינּו
ּגם  הּוא ּכן הארץ עּמי עם מערב להיֹות צרי ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאין
הּוא  וכן ורֹוממּות, הגּבהה לׁשֹון הּוא ׁשּנׂשיא ְְְְְִִֵֶַַָָָָּבּנׂשיא,
אל  ּבהּנֹוגע רק הּוא זה ּכל אבל רֹוממּות, ׁשהּוא ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָרמה
רׁש"י  וכדפרׁש ּבכבֹודֹו, זהירים ׁשּיהיּו ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַהּנׂשיאּות
ּבענין  הּוא וכן נׂשיאּותֹו", להֹודיע אימה עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ"מטיל
למען  ּובמׁשקל, ּבמּדה ׁשהיא ּבּתלמידים" מרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ"זרֹוק
הרי  ותלמיד ּדרב ּבטֹוב, ּדבריו יקּבלּו הּתלמידים ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָאׁשר

הּתלמ  ׁשל ענינֹו ועל עּקר הרב, ּדברי יקּבל אׁשר הּוא יד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּדברים  ׁשּיתקּבלּו ּבכדי הּמרה זריקת ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָזה
ּבּתלמידים" מרה "זרֹוק הּלׁשֹון מדּיק יהיה ּובזה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻּבטֹוב.
מרה  הטלת ׁשעּור ּדר על והּוא מרה, ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנקראת
ּכעס  מׁשּקטת היא והּמרה ּכֹועס, הּוא ּדהּכבד ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבּכבד,
ּפחֹות  יהיה ּדאם ּדוקא, ּומּדה ּבׁשעּור זה אמנם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּכבד,
הּמרה  הטלת יהיה ואם הּכבד, יׁשקט לא הּׁשעּור ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּכפי
ּוכמֹו וׁשלֹום, חס חלי זה יהיה הּמּדה על יתר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבהּכבד
להיֹות  ׁשּצריכה ּבּתלמידים, מרה ּבזריקת ּגם הּוא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָכן
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ּדקּבלת  האמּתית הּכּונה ׁשּתׁשלם ּבאפן נכֹונה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבמּדה
וכן  הרב, ׁשל ּבכבֹודֹו זהיר ולהיֹות טֹוב ּבכי הרב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּדברי
ּובני  ּביתֹו, ּבתֹו יתרה אימה אדם יטיל ּדאל ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָאמרּו
ולכן  הּתלמידים, הם חכם ותלמיד נׂשיא ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביתֹו
ּגם  אבל אימתֹו, להֹודיע עּמהם ההנהגה להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָצריכה
הרב  ּדברי יתקּבלּו אׁשר ּבאפן והינּו ּובמׁשקל, ּבמּדה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה

וׁשלֹום) חס להׂשּתרר לא ענין (אבל ּבכללּות הּוא וכן , ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
מקֹום  מּכל אבל ּדוקא, ּברמה להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָהּנׂשיאּות
ׁשּמחל  מל ּדהרי הּצּבּור, על יׂשּתרר לא הּנׂשיא ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּנה
על  ׁשּמחל נׂשיא אבל מחּול, ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו ְְֲִֵֶַַַָָָָעל
לבבֹו רּום "לבלּתי ּכתיב ּבמל וגם מחּול, ּכבֹודֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָּכבֹודֹו
הּמֹוׁשל", רּוח "אם וזהּו הּנׂשיא. ׁשּכן וכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחיו",
מּדת  ּתּנח, אל מקֹומ ממׁשלה, ל ּבאתה ְְְְְִִֶַַַַָָָָּדאם
מרּפא  ּכי ּתּנח, אל הּממׁשלה קדם ל ׁשהיתה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹענותנּות
ׁשּלא  ּגדֹולים, חטאים יּניח מּלהתנּׂשאת רפה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹזה
ּכי  זאת ועֹוד ׁשּבֹו, הענוה מּפני הּדֹור ּבעֹון נתּפס ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
ּדאז  זה, מעין ּבעצמֹו ּומֹוצא להּקהל עצמֹו יׁשוה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר
מה  זאת ּדמּלבד עצמֹו, את ּגם ּכֹולל ׁשּלֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּבההֹוכחה

ּבהּדֹור ׁשּנמצא העֹון ׁשהּוא טֹוב הּלא לֹו (אּון ּׁשּנֹוגע ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּגּוט  ניט זייער ּדערפּון איז ּכ)ט אים הּוא ּבדֹורֹו הּנה מּדּוע , ְְִִִִֵֵֶֶַַָ

ּדדּקּות  הּדּקּות לבבֹו נקּדת לעמק ׁשּמּגיע זאת ְְְְִֶֶַַַַַַָֹֹֻעֹוד

ע  ּומצטער ּבעצמֹו, ּבתׁשּובה ׁשּמֹוצא רב צער זה ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ּדלּבא  ּדתֹורה י מעּומקא העבֹודה ּברּבּוי זאת לתּקן , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹ

הם  ׁשּלֹו הּתֹוכחה ׁשּדברי זאת לבד אז הּנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּותפּלה,
לּׂשפתים  ּכרּותה ּוברית הּלב, מּנקּדת הּיֹוצאים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֻּדברים
הּנה  הּׁשֹומע, לב אל נכנסים הּלב מן הּיֹוצאים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּדדברים
לחטאים  – רפּואה ׁשּזהּו – מרּפא הּוא ּכי זאת ְְֲִִֵֶֶַַָָֹעֹוד
עצמֹו מׁשוה הּדֹור ּדגדֹול זה ידי ּדעל הּדֹור, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַּגדֹולים
ׁשּיּוכלּו ׁשּלֹו הּתֹורה ּבכח ּכח נֹותן הּוא הּקהל, ְְְֵֶֶַַַַָָָֹֹּבתֹו
להם  ׁשּמֹודיע ידי על והּוא הּדֹור, עֹון לתּקן הּדֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָאנׁשי
הּתֹוכחה  ידי ׁשעל ּפרּוׁש ּגדֹולים, חטאים על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבתֹוכחּתֹו
וידיעת  לּמּוד ידי ועל הּתֹורה, אל מתקרבים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּלֹו
ּכמֹו ּגדֹולים, מחטאים להּמנע מתעֹוררים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָהּתֹורה
הרי  הּלּמּוד העּדר מּפני אׁשר וכׁשר, ׁשּבת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבהלכֹות
הרּבה  ּדעת לפי אׁשר ּביֹותר, חמּורים ענינים ּכּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁשנם
ּבמזיד  ּוסקילה ּכרת אּסּור ּבהן יׁש הראׁשֹונים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָמּגדֹולי
מּפני  זה על עֹוברים וׁשלֹום וחס ּבׁשֹוגג, חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָוחּיּוב
כּו', מרּפא" "ּכי וזהּו זאת, יֹודעים ׁשאין הידיעה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהעּדר
וכֹולל  ענו ׁשהּוא ּכלֹומר רפה, הּוא הּדֹור ׁשּגדֹול ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּדזה
ּבהתעֹוררּות  ּתמיד עֹומד ּומּמילא ּבהּקהל ְְְְְִִִֵֵַַָָָָעצמֹו
מביא  וזה הּלב, מן הּיֹוצאים ּדברים והם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוכיח,

ּגדֹולים. חטאים להּניח ְְְֲִִִַַָָרפּואה
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(„"˘˙ ,È˘ ÁÒÙ ,¯ÈÈ‡ „"È)
ההלל ‡. מלות הן לא־ל" ו"השבח השם" "ברוך

יחיד  גם שיהודי, הראשונות האלקיות הלב  תמימות
להחזקת  ובהתכנסות הזדמנות בכל אומר ציבור, וגם

בפרט. תורה הרבצת
בברכת  כמו להשי"ת, וההודאה ההלל בנוסח
שונים. והסברים דיעות ובגמרא במשנה ישנן המזון,
של  שלחבורה ההלכה, להחלטת באים כולם ברם,
את  להזכיר וצריכים מותר  יהודים עשרה  מנין

"אלקינו". בתואר השי"ת של הקדוש שמו
זו  לא הרי תורה, הרבצת החזקת של התכנסות
היהודיות  מהתכונות אחת מביאים שהמתכנסים בלבד

אחרים" ויתנו הוא "יתן ביותר, מהווה 1הטובות  ,
הנכון  המקום תורה, הרבצת החזקת של התכנסות

שהגמרא  שכינתא 2למה עשרה בי כל "א אומרת
המתכנסים  יהודים עשרה של חבורה כל על שריא",

הקדושה. האלקות שורה שבקדושה דבר לשם
אין  שכן, מפורטת, הסברה בת איננה אלקות
אלקות  להשיג  הגשמי, האנושי שכלנו של בכוחו
ואשה, איש יהודי, שכל רגש, זה אלא ישיר, באופן

חייו. ולנוהג לחינוכו בהתאם מרגיש וצעיר, זקן
של  סוג בכל שונה שהוא כמה עד האלקי, הרגש
המעיין  כללי, באופן אבל, משמש, הוא הרי אנשים,

הגוף. חיי את ומעשירה המאירה הנשמה חיי של
ולהזינו, לפרנסו ההכרח מן השי"ת שברא מה כל
של  הפירנוס הגוף. לחיי הנשמה חיי דומים בכך

ומצוות. תורה הן הנשמה
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ברם, הנשמה. רוח של המזון הן ומצוות תורה
הבנה  בהרחבה להסביר הנמנע מן קצרה בשיחה
העובדה  על הלב  תשומת את להעיר די כזו. עמוקה
מסורה  תפלה איך יום, היום בחיי לכל הידועה
משביעים  מצוה, וקיום תהלים פרק או ונעימה

אמונה. בעלי תמימים ליהודים רוח קורת וגורמים
של  הרע, עין בלי כזה, רב  מספר בראותנו

בי  כל "א של כפול פעמים עשרות כאן, הנאספים
בכך, בטוחים בהיותנו שריא", שכינתא עשרה
ילדיהם  את לראות בעונג באים ההורים שנשמות
ביראת  תורה החזקת לשם מתאספים ילדיהם וילדי
הכבוד  והדרת החסידי ארץ בדרך הרי שמים,
אני  הגדול, שריא" ה"שכינתא בפני ביותר, הגדולים

תהיו"!. "ברוכים לא־ל", "השבח אומר
c"yz'd ,ipy gqt ,xii` c"i
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סיפר  הורוויטש שמואל ו 28ר' בדענענבורג החסידים זקני בין אשר ור', א' ישיש הי' גריווא
מרדכי  ברוך ר' הרב החסיד הגאון של המובהק חברו הי' הוא שמו, אתכסיא דוד בנגלה יח אבלי

בחסידות. ותלמידו – בווילנא עוד בהיותו –

בואו  עד לישיבה מישיבה וילך גדול, ומתמיד כשרון ובעל ּפאלאצק יליד הי' דוד אבא ָָר'
והשקידה. הבדידות את אהב ומטבעו התלמידים, מבחירי אחד ויהי הגר"א לישיבת

לעיר. מושבו העתיק ואח"כ שניפישאק בפרו[ו]ר אחד הכנסת בבית ימים  איזה ישב בווילנא
דבר, ידע לא בלימוד השקידה וזולת בטלה, שיחה שח לא ובווילנא בשניפישאק שבתו ימי כל

וידיד. מכיר לו רכש לא הימים משך ובכל

דליטא  דירושלים הראב"ד חתן אשר נגלות בהגלות מתחשב 29אמנם מרדכי ברוך ר' העילוי ,
דוד  אבא ר' גם נתעורר הלזו הגדולה השערורי' לרגלי הנה התנועה, בראש ועומד הכת דגל על
בכלל, ובווילנא ישראל בעדת הגדול הסער הי' בגללו אשר נמצא מה דבר שרש לדעת ויחפוץ
טעם  את  בהריחו דוד אבא  ר ' כי דבר וסוף בפרט, התורה גאוני בתוככי גדולה הכי וההתרגשות
דבקה  החסידות בתורת המתבאר והדומה מאין יש הבריאה ענין ידי על הוי' בידיעת ההשכלה
לליאזנא  רא"ד נסע רב"מ הרה"ח של בהוראתו עיוני בלימוד שנה וכעבור החסידות. בתורת ָָנפשו
עם  שילמוד בו  בחר הזקן אדמו"ר כ"ק אשר נפלא, גאון להיותו החסידים. מגדולי לאחד ויהי
הנה  רבנות כתבי כמה לו הציעו תמימה, כשנה מצוה הבר אחר צדק צמח אדמו"ר כ"ק נכדו
אבא  בשם  החסידים ויכנוהו בכפר, ישב שנה וכשלשים הבדידות, את אהבתו מפני בזה מיאן

אתכסיא. דוד

וישכיר  מגריווא המ"ץ זרח ר' הרב לבנו כשבא אתכסיא רא"ד החסיד הי' שנה שמונים כבן
שמה. לן גם הי' ולפעמים בבהכנ"ס יושב הי' והלילה היום ורוב ביהכנ"ס אצל דירה לו

בתורה  לגדול נודע הי' כי נפלא, כבוד בו נוהגים היו וגריווא בדענענבורג החסידים עדת
החסידות. ותורת הנגלית

ואילך]. 31 ע' תש"ב השיחות [ספר שיקאגא ביקור קונטרס ראה בארוכה אודותו יח)
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יג  – רבינו של היומן רשימת גם ראה – לקמן הבא בכל (28
ואילך. יג ע' תשע"א) (קה"ת, תרנ"ג ניסן

ספר  ;28 שבהערה רשימה (ראה שמואל ר' הגאון (29
שם). תש"ב השיחות
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ּדקּבלת  האמּתית הּכּונה ׁשּתׁשלם ּבאפן נכֹונה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבמּדה
וכן  הרב, ׁשל ּבכבֹודֹו זהיר ולהיֹות טֹוב ּבכי הרב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּדברי
ּובני  ּביתֹו, ּבתֹו יתרה אימה אדם יטיל ּדאל ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָאמרּו
ולכן  הּתלמידים, הם חכם ותלמיד נׂשיא ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביתֹו
ּגם  אבל אימתֹו, להֹודיע עּמהם ההנהגה להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָצריכה
הרב  ּדברי יתקּבלּו אׁשר ּבאפן והינּו ּובמׁשקל, ּבמּדה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה

וׁשלֹום) חס להׂשּתרר לא ענין (אבל ּבכללּות הּוא וכן , ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ
מקֹום  מּכל אבל ּדוקא, ּברמה להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָהּנׂשיאּות
ׁשּמחל  מל ּדהרי הּצּבּור, על יׂשּתרר לא הּנׂשיא ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּנה
על  ׁשּמחל נׂשיא אבל מחּול, ּכבֹודֹו אין ּכבֹודֹו ְְֲִֵֶַַַָָָָעל
לבבֹו רּום "לבלּתי ּכתיב ּבמל וגם מחּול, ּכבֹודֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָּכבֹודֹו
הּמֹוׁשל", רּוח "אם וזהּו הּנׂשיא. ׁשּכן וכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחיו",
מּדת  ּתּנח, אל מקֹומ ממׁשלה, ל ּבאתה ְְְְְִִֶַַַַָָָָּדאם
מרּפא  ּכי ּתּנח, אל הּממׁשלה קדם ל ׁשהיתה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹענותנּות
ׁשּלא  ּגדֹולים, חטאים יּניח מּלהתנּׂשאת רפה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹזה
ּכי  זאת ועֹוד ׁשּבֹו, הענוה מּפני הּדֹור ּבעֹון נתּפס ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
ּדאז  זה, מעין ּבעצמֹו ּומֹוצא להּקהל עצמֹו יׁשוה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר
מה  זאת ּדמּלבד עצמֹו, את ּגם ּכֹולל ׁשּלֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּבההֹוכחה

ּבהּדֹור ׁשּנמצא העֹון ׁשהּוא טֹוב הּלא לֹו (אּון ּׁשּנֹוגע ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּגּוט  ניט זייער ּדערפּון איז ּכ)ט אים הּוא ּבדֹורֹו הּנה מּדּוע , ְְִִִִֵֵֶֶַַָ

ּדדּקּות  הּדּקּות לבבֹו נקּדת לעמק ׁשּמּגיע זאת ְְְְִֶֶַַַַַַָֹֹֻעֹוד

ע  ּומצטער ּבעצמֹו, ּבתׁשּובה ׁשּמֹוצא רב צער זה ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ּדלּבא  ּדתֹורה י מעּומקא העבֹודה ּברּבּוי זאת לתּקן , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹ

הם  ׁשּלֹו הּתֹוכחה ׁשּדברי זאת לבד אז הּנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּותפּלה,
לּׂשפתים  ּכרּותה ּוברית הּלב, מּנקּדת הּיֹוצאים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֻּדברים
הּנה  הּׁשֹומע, לב אל נכנסים הּלב מן הּיֹוצאים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּדדברים
לחטאים  – רפּואה ׁשּזהּו – מרּפא הּוא ּכי זאת ְְֲִִֵֶֶַַָָֹעֹוד
עצמֹו מׁשוה הּדֹור ּדגדֹול זה ידי ּדעל הּדֹור, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַּגדֹולים
ׁשּיּוכלּו ׁשּלֹו הּתֹורה ּבכח ּכח נֹותן הּוא הּקהל, ְְְֵֶֶַַַַָָָֹֹּבתֹו
להם  ׁשּמֹודיע ידי על והּוא הּדֹור, עֹון לתּקן הּדֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָאנׁשי
הּתֹוכחה  ידי ׁשעל ּפרּוׁש ּגדֹולים, חטאים על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבתֹוכחּתֹו
וידיעת  לּמּוד ידי ועל הּתֹורה, אל מתקרבים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּלֹו
ּכמֹו ּגדֹולים, מחטאים להּמנע מתעֹוררים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָהּתֹורה
הרי  הּלּמּוד העּדר מּפני אׁשר וכׁשר, ׁשּבת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבהלכֹות
הרּבה  ּדעת לפי אׁשר ּביֹותר, חמּורים ענינים ּכּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁשנם
ּבמזיד  ּוסקילה ּכרת אּסּור ּבהן יׁש הראׁשֹונים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָמּגדֹולי
מּפני  זה על עֹוברים וׁשלֹום וחס ּבׁשֹוגג, חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָוחּיּוב
כּו', מרּפא" "ּכי וזהּו זאת, יֹודעים ׁשאין הידיעה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהעּדר
וכֹולל  ענו ׁשהּוא ּכלֹומר רפה, הּוא הּדֹור ׁשּגדֹול ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּדזה
ּבהתעֹוררּות  ּתמיד עֹומד ּומּמילא ּבהּקהל ְְְְְִִִֵֵַַָָָָעצמֹו
מביא  וזה הּלב, מן הּיֹוצאים ּדברים והם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוכיח,

ּגדֹולים. חטאים להּניח ְְְֲִִִַַָָרפּואה
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ÌÈÓÈÓ˙ ÈÎÓÂ˙ ˙Â·È˘È‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ˙È˙˘‰

(„"˘˙ ,È˘ ÁÒÙ ,¯ÈÈ‡ „"È)
ההלל ‡. מלות הן לא־ל" ו"השבח השם" "ברוך

יחיד  גם שיהודי, הראשונות האלקיות הלב  תמימות
להחזקת  ובהתכנסות הזדמנות בכל אומר ציבור, וגם

בפרט. תורה הרבצת
בברכת  כמו להשי"ת, וההודאה ההלל בנוסח
שונים. והסברים דיעות ובגמרא במשנה ישנן המזון,
של  שלחבורה ההלכה, להחלטת באים כולם ברם,
את  להזכיר וצריכים מותר  יהודים עשרה  מנין

"אלקינו". בתואר השי"ת של הקדוש שמו
זו  לא הרי תורה, הרבצת החזקת של התכנסות
היהודיות  מהתכונות אחת מביאים שהמתכנסים בלבד

אחרים" ויתנו הוא "יתן ביותר, מהווה 1הטובות  ,
הנכון  המקום תורה, הרבצת החזקת של התכנסות

שהגמרא  שכינתא 2למה עשרה בי כל "א אומרת
המתכנסים  יהודים עשרה של חבורה כל על שריא",

הקדושה. האלקות שורה שבקדושה דבר לשם
אין  שכן, מפורטת, הסברה בת איננה אלקות
אלקות  להשיג  הגשמי, האנושי שכלנו של בכוחו
ואשה, איש יהודי, שכל רגש, זה אלא ישיר, באופן

חייו. ולנוהג לחינוכו בהתאם מרגיש וצעיר, זקן
של  סוג בכל שונה שהוא כמה עד האלקי, הרגש
המעיין  כללי, באופן אבל, משמש, הוא הרי אנשים,

הגוף. חיי את ומעשירה המאירה הנשמה חיי של
ולהזינו, לפרנסו ההכרח מן השי"ת שברא מה כל
של  הפירנוס הגוף. לחיי הנשמה חיי דומים בכך

ומצוות. תורה הן הנשמה
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יד.1) ה, א.2)אבות לט, סנהדרין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ברם, הנשמה. רוח של המזון הן ומצוות תורה
הבנה  בהרחבה להסביר הנמנע מן קצרה בשיחה
העובדה  על הלב  תשומת את להעיר די כזו. עמוקה
מסורה  תפלה איך יום, היום בחיי לכל הידועה
משביעים  מצוה, וקיום תהלים פרק או ונעימה

אמונה. בעלי תמימים ליהודים רוח קורת וגורמים
של  הרע, עין בלי כזה, רב  מספר בראותנו

בי  כל "א של כפול פעמים עשרות כאן, הנאספים
בכך, בטוחים בהיותנו שריא", שכינתא עשרה
ילדיהם  את לראות בעונג באים ההורים שנשמות
ביראת  תורה החזקת לשם מתאספים ילדיהם וילדי
הכבוד  והדרת החסידי ארץ בדרך הרי שמים,
אני  הגדול, שריא" ה"שכינתא בפני ביותר, הגדולים

תהיו"!. "ברוכים לא־ל", "השבח אומר
c"yz'd ,ipy gqt ,xii` c"i
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סיפר  הורוויטש שמואל ו 28ר' בדענענבורג החסידים זקני בין אשר ור', א' ישיש הי' גריווא
מרדכי  ברוך ר' הרב החסיד הגאון של המובהק חברו הי' הוא שמו, אתכסיא דוד בנגלה יח אבלי

בחסידות. ותלמידו – בווילנא עוד בהיותו –

בואו  עד לישיבה מישיבה וילך גדול, ומתמיד כשרון ובעל ּפאלאצק יליד הי' דוד אבא ָָר'
והשקידה. הבדידות את אהב ומטבעו התלמידים, מבחירי אחד ויהי הגר"א לישיבת

לעיר. מושבו העתיק ואח"כ שניפישאק בפרו[ו]ר אחד הכנסת בבית ימים  איזה ישב בווילנא
דבר, ידע לא בלימוד השקידה וזולת בטלה, שיחה שח לא ובווילנא בשניפישאק שבתו ימי כל

וידיד. מכיר לו רכש לא הימים משך ובכל

דליטא  דירושלים הראב"ד חתן אשר נגלות בהגלות מתחשב 29אמנם מרדכי ברוך ר' העילוי ,
דוד  אבא ר' גם נתעורר הלזו הגדולה השערורי' לרגלי הנה התנועה, בראש ועומד הכת דגל על
בכלל, ובווילנא ישראל בעדת הגדול הסער הי' בגללו אשר נמצא מה דבר שרש לדעת ויחפוץ
טעם  את  בהריחו דוד אבא  ר ' כי דבר וסוף בפרט, התורה גאוני בתוככי גדולה הכי וההתרגשות
דבקה  החסידות בתורת המתבאר והדומה מאין יש הבריאה ענין ידי על הוי' בידיעת ההשכלה
לליאזנא  רא"ד נסע רב"מ הרה"ח של בהוראתו עיוני בלימוד שנה וכעבור החסידות. בתורת ָָנפשו
עם  שילמוד בו  בחר הזקן אדמו"ר כ"ק אשר נפלא, גאון להיותו החסידים. מגדולי לאחד ויהי
הנה  רבנות כתבי כמה לו הציעו תמימה, כשנה מצוה הבר אחר צדק צמח אדמו"ר כ"ק נכדו
אבא  בשם  החסידים ויכנוהו בכפר, ישב שנה וכשלשים הבדידות, את אהבתו מפני בזה מיאן

אתכסיא. דוד

וישכיר  מגריווא המ"ץ זרח ר' הרב לבנו כשבא אתכסיא רא"ד החסיד הי' שנה שמונים כבן
שמה. לן גם הי' ולפעמים בבהכנ"ס יושב הי' והלילה היום ורוב ביהכנ"ס אצל דירה לו

בתורה  לגדול נודע הי' כי נפלא, כבוד בו נוהגים היו וגריווא בדענענבורג החסידים עדת
החסידות. ותורת הנגלית

ואילך]. 31 ע' תש"ב השיחות [ספר שיקאגא ביקור קונטרס ראה בארוכה אודותו יח)
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יג  – רבינו של היומן רשימת גם ראה – לקמן הבא בכל (28
ואילך. יג ע' תשע"א) (קה"ת, תרנ"ג ניסן

ספר  ;28 שבהערה רשימה (ראה שמואל ר' הגאון (29
שם). תש"ב השיחות
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אדמו"ר  כ"ק אמר – תקס"ז בשנת – מלפנים שנה כארבעים עוד אשר ספרו החסידים זקני
אלקי. שכל מיט אנגעזאּפט איז מוח דוד'ס אבא ַָהאמצעי:

א  ר' את הכיר אשר לייצענער משה זלמן ר' היותו החסיד מאז בשנים רבות דוד בלי
על  מאד התפלא בליובאוויטש פעמים רבות עמו הזדמן וגם לנעוועל, הסמוך ובכפר ַבוויטעבסק

לדבר. ומרבה הבריות עם למעורב ושותק ממתבודד הנהגתו את שינה הרא"ד אשר
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ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [אמצע

ב"ה 

שי' צבי מו"ה התמים

וברכה. שלום

אלו  ימים קבלתי' אשר את מכ' יקבל בזה מוסגר

על  האמור אדרעס על הילוכו) בדרך התאחר כנראה (אשר

כפי  לשלחו ייטיב ע"כ אשר המשלח, בטעות המעטפה,

האמור.

לאדם, שהזדמן מה כל אשר אומר הבעש"ט רבינו

של  בעזרו להיות טוב, בדבר גם ומה ולהבין, לידע צריך

ישראל, בית מקרב אביון ויחדל עמו, ה' ירחם וכאב, עני

הלזו  להעני' ליתן בבקשה חלילה. עוד, לדאבה יוסיפו ולא

הכסף  מסכומי זה ויוקח מדינתם, בכסף רו"כ מאה סך

על  הוצאה בספר זאת לרשום ונא חשבוני. על השייכי'

שלי. חשבון

בשם.

גאר). ע"ש לריגא חזרה ישלח המעטפה עם (המכ'

ci jxk v"iixden w"b`
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ycew zegiyn zecewp
משום  זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
בתלמוד  חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, חסידות מדת

הכתוב 1תורה  דבר מלא ומקרא ולילה".2, יומם בו "והגית
שפל  ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי בין הקשר ב.
בגירסא  הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם". כל בפני רוח

האדם" כל "בפני בגירסא ולא אדם" כל "ואם 3"בפני ד. .
תורה  דביטול החמור והעונש העוון - כו'" התורה מן בטלת

מקומות  בכמה לך 4מפורש (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם  הדיוק ה. נוסף. זירוז משום כנגדך") הרבה בטלים

"עמלת  (ולא "למדת בתורה" מהלשון ו. הרבה יש "). שכר
להאדם  לו שמגיע לא הוא, בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן
("הרבה"), גדולה ובמדה ישנו, שהשכר בזה אלא שכר,
החידוש  מהו וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא
לו. המגיע כל לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה

והביאור:

על  לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי  ותורתו קבע מלאכתו לעשות דין אומר 5פי ולכן

התנא:

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰ שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -
הדין.

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ לעסוק הוא יכול שחוסך בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות או בתורה.בעבודה דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
תורה  לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי ובלילה .6ביום

ידוע  אוהל,7והנה יושב על עסק בבעל מעלה שיש
ואדם  עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא, ולאידך
כליל  לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק הממעט זה
עלול  וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל גם ונעלה המעלות,

ממשיך  לכן וישות. גאוה של רגש לידי להביאו

ÈÙ· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰Â כלÌ„‡ והן עסק בעל בפני הן -
אוהל. יושב בפני

אפשר  אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

בוחר  ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו לדרוש
רז"ל  שאמרו כמו אדם", "כל בגירסא הזקן "אתם 8אדמו"ר

אומות  גם כולל "האדם" כן שאין מה אדם", קרויים
.9העולם 

Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Â אף -
תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת פי על
תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים אין ולכן
(בדקות  זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון מקום מכל
שיהיו  הוא העונש ולכן תורה. ביטול של ענין פנים) כל על
בזמנים  גם תורה מתלמוד שיבטלוהו הרבה" "בטלים לו

לזה. שמקדיש

Ì‡Â עמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙· קשור עסק בעל של לימודו -
להתייגע  עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי בעמל,

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו שלא בכדי

ידוע  מצוה שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

וכן  הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך והשכר לאדם יש שמגיע באופן הזה בעולם למטה

לאדם  מגיע איננו והשכר ויש על-טבעית, גשמית השפעה
אומר: ולכן הזה. בעולם

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר אין עצמה מסובב יתרונה, מהמצוה

יותר  נעלה והשכר הרבה 11מאחר שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו שכר -

ÍÏ Ô˙ÈÏ אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, על-טבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר אמינא כן 13הוה על ,
"ליתן התנא: בעולם לך מודיע אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן בגשמיות, הוא הרבה הזה (שהשכר
ליתן גם) זהו מקום מכל ביותר, בעולם לך נעלה (למטה "

הגשמי) .14הזה

קנה.1.1.1.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2.2.2.2. א, יהושע

הבא.3.3.3.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4.4.4.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5.5.5.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6.6.6.6. ת"ת הלכות

ב.7.7.7.7. פ, תרומה תו"א

א.8.8.8.8. סא, יבמות

ואין.9.9.9.9. ד"ה שם תוספות

א-ב).10.10.10.10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

כו'11.11.11.11. אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו' אבל

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת כו'
ב.12.12.12.12. לה, ברכות
עלמא13.13.13.13. בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה ליכא.
בלבד.14.14.14.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק

             

          
         

        
         
        
         
          
          

    
         

          
         
          

         
         

          
          
         
          

        
         
         
        

        
           

         
        

       
          

        
         


        

         
          

        
       















































































המשך ביאור למס' עירובין ליום חמישי עמ' א
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אדמו"ר  כ"ק אמר – תקס"ז בשנת – מלפנים שנה כארבעים עוד אשר ספרו החסידים זקני
אלקי. שכל מיט אנגעזאּפט איז מוח דוד'ס אבא ַָהאמצעי:

א  ר' את הכיר אשר לייצענער משה זלמן ר' היותו החסיד מאז בשנים רבות דוד בלי
על  מאד התפלא בליובאוויטש פעמים רבות עמו הזדמן וגם לנעוועל, הסמוך ובכפר ַבוויטעבסק

לדבר. ומרבה הבריות עם למעורב ושותק ממתבודד הנהגתו את שינה הרא"ד אשר
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1
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ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [אמצע

ב"ה 

שי' צבי מו"ה התמים

וברכה. שלום

אלו  ימים קבלתי' אשר את מכ' יקבל בזה מוסגר

על  האמור אדרעס על הילוכו) בדרך התאחר כנראה (אשר

כפי  לשלחו ייטיב ע"כ אשר המשלח, בטעות המעטפה,

האמור.

לאדם, שהזדמן מה כל אשר אומר הבעש"ט רבינו

של  בעזרו להיות טוב, בדבר גם ומה ולהבין, לידע צריך

ישראל, בית מקרב אביון ויחדל עמו, ה' ירחם וכאב, עני

הלזו  להעני' ליתן בבקשה חלילה. עוד, לדאבה יוסיפו ולא

הכסף  מסכומי זה ויוקח מדינתם, בכסף רו"כ מאה סך

על  הוצאה בספר זאת לרשום ונא חשבוני. על השייכי'

שלי. חשבון

בשם.

גאר). ע"ש לריגא חזרה ישלח המעטפה עם (המכ'
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ycew zegiyn zecewp
משום  זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
בתלמוד  חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, חסידות מדת

הכתוב 1תורה  דבר מלא ומקרא ולילה".2, יומם בו "והגית
שפל  ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי בין הקשר ב.
בגירסא  הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם". כל בפני רוח

האדם" כל "בפני בגירסא ולא אדם" כל "ואם 3"בפני ד. .
תורה  דביטול החמור והעונש העוון - כו'" התורה מן בטלת

מקומות  בכמה לך 4מפורש (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם  הדיוק ה. נוסף. זירוז משום כנגדך") הרבה בטלים

"עמלת  (ולא "למדת בתורה" מהלשון ו. הרבה יש "). שכר
להאדם  לו שמגיע לא הוא, בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן
("הרבה"), גדולה ובמדה ישנו, שהשכר בזה אלא שכר,
החידוש  מהו וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא
לו. המגיע כל לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה

והביאור:

על  לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי  ותורתו קבע מלאכתו לעשות דין אומר 5פי ולכן

התנא:

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰ שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -
הדין.

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ לעסוק הוא יכול שחוסך בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות או בתורה.בעבודה דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
תורה  לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי ובלילה .6ביום

ידוע  אוהל,7והנה יושב על עסק בבעל מעלה שיש
ואדם  עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא, ולאידך
כליל  לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק הממעט זה
עלול  וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל גם ונעלה המעלות,

ממשיך  לכן וישות. גאוה של רגש לידי להביאו

ÈÙ· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰Â כלÌ„‡ והן עסק בעל בפני הן -
אוהל. יושב בפני

אפשר  אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

בוחר  ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו לדרוש
רז"ל  שאמרו כמו אדם", "כל בגירסא הזקן "אתם 8אדמו"ר

אומות  גם כולל "האדם" כן שאין מה אדם", קרויים
.9העולם 

Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Â אף -
תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת פי על
תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים אין ולכן
(בדקות  זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון מקום מכל
שיהיו  הוא העונש ולכן תורה. ביטול של ענין פנים) כל על
בזמנים  גם תורה מתלמוד שיבטלוהו הרבה" "בטלים לו

לזה. שמקדיש

Ì‡Â עמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙· קשור עסק בעל של לימודו -
להתייגע  עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי בעמל,

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו שלא בכדי

ידוע  מצוה שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

וכן  הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך והשכר לאדם יש שמגיע באופן הזה בעולם למטה

לאדם  מגיע איננו והשכר ויש על-טבעית, גשמית השפעה
אומר: ולכן הזה. בעולם

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר אין עצמה מסובב יתרונה, מהמצוה

יותר  נעלה והשכר הרבה 11מאחר שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו שכר -

ÍÏ Ô˙ÈÏ אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, על-טבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר אמינא כן 13הוה על ,
"ליתן התנא: בעולם לך מודיע אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן בגשמיות, הוא הרבה הזה (שהשכר
ליתן גם) זהו מקום מכל ביותר, בעולם לך נעלה (למטה "

הגשמי) .14הזה

קנה.1.1.1.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2.2.2.2. א, יהושע

הבא.3.3.3.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4.4.4.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5.5.5.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6.6.6.6. ת"ת הלכות

ב.7.7.7.7. פ, תרומה תו"א

א.8.8.8.8. סא, יבמות

ואין.9.9.9.9. ד"ה שם תוספות

א-ב).10.10.10.10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

כו'11.11.11.11. אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו' אבל

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת כו'
ב.12.12.12.12. לה, ברכות
עלמא13.13.13.13. בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה ליכא.
בלבד.14.14.14.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק
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çø÷ úùøô
æèàçø÷ çwiåïåùàøéåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®

éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬
:ïáeàøá-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå §¥«©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«

éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNé¦§¨¥−£¦¦´¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬
:íL-éLðà ãrBîâïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ

ílk äãrä-ìë ék íëì-áø íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´
ìä÷-ìr eàOðúz recîe ýåýé íëBúáe íéLã÷§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−©§©¬

:ýåýé(éåì)ã:åéðt-ìr ìtiå äLî òîLiåäøaãéå §Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«©§©¥̧
ýåýé òãéå ø÷a øîàì Búãr-ìk-ìàå çø÷-ìà¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥®̈§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLàå-eç÷ eNr úàæ £¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«−Ÿ£®§«
:Búãr-ìëå çø÷ úBzçî íëìæLà | ïäá-eðúe ¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿

äéäå øçî ýåýé éðôì úøè÷ | ïäéìr eîéNå§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈
íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä̈¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−

:éåì éða(ìàøùé)çàð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå §¥¬¥¦«©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈
:éåì éðaèìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èrîä §¥¬¥¦«©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³

ãrî íëúàåéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¤§¤Æ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®
éðôì ãîrìå ýåýé ïkLî úãár-úà ãárì©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬

ì äãrä:íúøLééçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåE ¨«¥−̈§¨«§¨«©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬
:äpäk-íb ízLwáe Czà éåì-éðáàéäzà ïëì §¥«¥¦−¦®̈¦©§¤−©§ª¨«¨¥À©¨Æ

àeä-äî ïøäàå ýåýé-ìr íéãrpä Eúãr-ìëå§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½
ékáéúëåðåìúéø÷:åéìr eðélúáéäLî çìLiå ¦¬©¦−¨¨«©¦§©´¤½

àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦®̈©«Ÿ§−¬Ÿ
:äìrðâéáìç úáæ õøàî eðúéìrä ék èrîä ©«£¤«©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ

eðéìr øøzNú-ék øaãna eðúéîäì Láãe§©½©«£¦¥−©¦§®̈¦«¦§¨¥¬¨¥−
:øøzNä-íb©¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡‰iL e‰Ó ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa(א טז, (רש"י «ƒ»≈¿»ƒ«∆¿≈«»ƒ¿»

לגּבי  לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ויׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

קּבלּתי". ּכ" לֹומר מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו

,ïåùàø
éðùãéeðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈

íéLðàä éðérä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨®̈¤©«¥¥º¨«£¨¦¬
:äìrð àì øwðz íääåèãàî äLîì øçiå ¨¥²§©¥−¬Ÿ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ

øBîç àì íúçðî-ìà ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨®̈ÂŸ£¸
éúàNð íäî ãçà:íäî ãçà-úà éúòøä àìå ¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«

æèeéä Eúãr-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôìæéLéà | eç÷e ¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«§´¦´

éðôì ízáø÷äå úøè÷ íäéìr ízúðe Búzçî©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º¦§¥³
úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ

:Búzçî Léà ïøäàå äzàåçéLéà eç÷iå §©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«©¦§º¦´
úøè÷ íäéìr eîéNiå Là íäéìr eðziå Búzçî©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬£¥¤−§®Ÿ¤

:ïøäàå äLîe ãrBî ìäà çút eãîriåèéìä÷iå ©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ©©§¥̧
ìäà çút-ìà äãrä-ìk-úà çø÷ íäéìr£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤

ýåýé-ãBáë àøiå ãrBî:äãrä-ìk-ìàñ ¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr bl zegiy ihewl)

¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י ׁשּלהם ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב אינֹו ּפרּוטה מּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפחֹות

צּבּור  ּבתמידי איׁש הר"ן ׁשל חלקם ּכן ּׁשאין מה האזרח). ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָכל

‰M‰ׁשל Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‰ÌBi(לא B˙B‡– ( ֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ«

חלק. לקרֹותֹו ׁשּי ְִִֵֶַָָׁשפיר

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
àëíúà älëàå úàfä äãrä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈

:òâøkáëéäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå §¨«©©¦§³©§¥¤Æ©´Ÿ§½¥¾¡Ÿ¥¬
ìrå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì úçeøä̈«−Ÿ§¨¨®̈¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬

:óö÷z äãrä-ìkñâëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«¥−̈¦§«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlãëáéáqî eìrä øîàì äãrä-ìà øac ¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½

:íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîìäëCìiå äLî í÷iå §¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«©¨´̈¤½©¥−¤
:ìàøNé éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬¦§¨¥«

åëéìäà ìrî àð eøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íérLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäìæëìrî eìriå ¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«©¥«¨À¥©¯

iying ,iriax - fi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèåçëýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå §©¨«©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´
ì éðçìLàì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr §¨©½¦©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ

:éalîèëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤
ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−

:éðçìLìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧
øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

:ýåýé-úà älàä íéLðàäàìøaãì Búlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾
øLà äîãàä ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬

:íäézçzáìòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬
çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúàŸ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©

:Leëøä-ìk úàåâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå §¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²
CBzî eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬

:ìäwäãìeñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ìäìLàå §Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤§¥¬

íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé̈«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
:úøèwä éáéø÷î Léàñæéàýåýé øaãéå ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà ¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤

:eLã÷ ék äàìä-äøæ LàäâúBzçî úà ¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á
érwø íúà eNrå íúLôða älàä íéàhçä©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³
ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−

c÷iå:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLãøærìà çwiå ©¦§®̈§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´
eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−

:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOääéðáì ïBøkæ ©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´
àì øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â´Ÿ
ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

:Bì äLî-ãéaôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬

:ýåýé ír-úà ízîäæäãrä ìäwäa éäéå £¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ

äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬
:ýåýé ãBák àøiå ïðrä eäqëçäLî àáiå ¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ

:ãrBî ìäà éðt-ìà ïøäàåñ §©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»

ּבעיני  ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרחֹון  אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, חֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע החֹוטא, מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע

האחד  האיׁש מיהּו יֹודע הרי מחׁשבֹות, הּיֹודע ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף ּומּדּוע ְִֵֵַַַַָָָֹהחֹוטא,

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéenøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ
eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§®̈©©¦§−

:íäéðt-ìràé-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤
íéNå çaænä ìrî Là äéìr-ïúå äzçnäÂ©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´
íäéìr øtëå äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®

âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék:óáéçwiå ¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤©¦©̧
ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac | øLàk ïøäà©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈

âpä ìçä äpäåúøèwä-úà ïziå íra óøtëéå §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−
:írä-ìrâéíéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®

:äôbnä øörzåãéäraøà äôbna íéúnä eéäiå ©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬
-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr̈¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−©

:çø÷-øácåèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå §©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©
:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léà úBhîçéúàå ©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ
ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz ïøäà íL¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈

:íúBáà úéa LàøìèéãrBî ìäàa ízçpäå §−Ÿ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−



קני iyily ,ipy ,oey`x - fh - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çø÷ úùøô
æèàçø÷ çwiåïåùàøéåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa ©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®

éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬
:ïáeàøá-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå §¥«©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«

éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNé¦§¨¥−£¦¦´¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬
:íL-éLðà ãrBîâïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ

ílk äãrä-ìë ék íëì-áø íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´
ìä÷-ìr eàOðúz recîe ýåýé íëBúáe íéLã÷§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−©§©¬

:ýåýé(éåì)ã:åéðt-ìr ìtiå äLî òîLiåäøaãéå §Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«©§©¥̧
ýåýé òãéå ø÷a øîàì Búãr-ìk-ìàå çø÷-ìà¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©¸§Ÿ̈¯
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥®̈§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLàå-eç÷ eNr úàæ £¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«−Ÿ£®§«
:Búãr-ìëå çø÷ úBzçî íëìæLà | ïäá-eðúe ¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿

äéäå øçî ýåýé éðôì úøè÷ | ïäéìr eîéNå§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈
íëì-áø LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä̈¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−

:éåì éða(ìàøùé)çàð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå §¥¬¥¦«©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈
:éåì éðaèìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èrîä §¥¬¥¦«©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³

ãrî íëúàåéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¤§¤Æ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®
éðôì ãîrìå ýåýé ïkLî úãár-úà ãárì©«£ÀŸ¤£Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬

ì äãrä:íúøLééçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåE ¨«¥−̈§¨«§¨«©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬
:äpäk-íb ízLwáe Czà éåì-éðáàéäzà ïëì §¥«¥¦−¦®̈¦©§¤−©§ª¨«¨¥À©¨Æ

àeä-äî ïøäàå ýåýé-ìr íéãrpä Eúãr-ìëå§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½
ékáéúëåðåìúéø÷:åéìr eðélúáéäLî çìLiå ¦¬©¦−¨¨«©¦§©´¤½

àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦®̈©«Ÿ§−¬Ÿ
:äìrðâéáìç úáæ õøàî eðúéìrä ék èrîä ©«£¤«©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ

eðéìr øøzNú-ék øaãna eðúéîäì Láãe§©½©«£¦¥−©¦§®̈¦«¦§¨¥¬¨¥−
:øøzNä-íb©¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡‰iL e‰Ó ÌÈ¯ÙÒ ‡ÏÓ ˙Èa(א טז, (רש"י «ƒ»≈¿»ƒ«∆¿≈«»ƒ¿»

לגּבי  לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ויׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

קּבלּתי". ּכ" לֹומר מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו

,ïåùàø
éðùãéeðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈

íéLðàä éðérä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨®̈¤©«¥¥º¨«£¨¦¬
:äìrð àì øwðz íääåèãàî äLîì øçiå ¨¥²§©¥−¬Ÿ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ

øBîç àì íúçðî-ìà ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨®̈ÂŸ£¸
éúàNð íäî ãçà:íäî ãçà-úà éúòøä àìå ¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«

æèeéä Eúãr-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôìæéLéà | eç÷e ¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«§´¦´

éðôì ízáø÷äå úøè÷ íäéìr ízúðe Búzçî©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º¦§¥³
úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ

:Búzçî Léà ïøäàå äzàåçéLéà eç÷iå §©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«©¦§º¦´
úøè÷ íäéìr eîéNiå Là íäéìr eðziå Búzçî©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬£¥¤−§®Ÿ¤

:ïøäàå äLîe ãrBî ìäà çút eãîriåèéìä÷iå ©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ©©§¥̧
ìäà çút-ìà äãrä-ìk-úà çø÷ íäéìr£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤

ýåýé-ãBáë àøiå ãrBî:äãrä-ìk-ìàñ ¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr bl zegiy ihewl)

¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י ׁשּלהם ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב אינֹו ּפרּוטה מּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפחֹות

צּבּור  ּבתמידי איׁש הר"ן ׁשל חלקם ּכן ּׁשאין מה האזרח). ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָכל

‰M‰ׁשל Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‰ÌBi(לא B˙B‡– ( ֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ«

חלק. לקרֹותֹו ׁשּי ְִִֵֶַָָׁשפיר

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
àëíúà älëàå úàfä äãrä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈

:òâøkáëéäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå §¨«©©¦§³©§¥¤Æ©´Ÿ§½¥¾¡Ÿ¥¬
ìrå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì úçeøä̈«−Ÿ§¨¨®̈¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬

:óö÷z äãrä-ìkñâëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«¥−̈¦§«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlãëáéáqî eìrä øîàì äãrä-ìà øac ¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½

:íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîìäëCìiå äLî í÷iå §¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«©¨´̈¤½©¥−¤
:ìàøNé éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬¦§¨¥«

åëéìäà ìrî àð eøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íérLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäìæëìrî eìriå ¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«©¥«¨À¥©¯

iying ,iriax - fi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèåçëýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå §©¨«©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´
ì éðçìLàì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr §¨©½¦©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ

:éalîèëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤
ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−

:éðçìLìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧
øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

:ýåýé-úà älàä íéLðàäàìøaãì Búlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾
øLà äîãàä ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬

:íäézçzáìòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬
çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúàŸ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©

:Leëøä-ìk úàåâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå §¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²
CBzî eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬

:ìäwäãìeñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ìäìLàå §Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤§¥¬

íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé̈«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
:úøèwä éáéø÷î Léàñæéàýåýé øaãéå ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà ¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤

:eLã÷ ék äàìä-äøæ LàäâúBzçî úà ¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á
érwø íúà eNrå íúLôða älàä íéàhçä©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³
ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−

c÷iå:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLãøærìà çwiå ©¦§®̈§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´
eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−

:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOääéðáì ïBøkæ ©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´
àì øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â´Ÿ
ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

:Bì äLî-ãéaôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬

:ýåýé ír-úà ízîäæäãrä ìäwäa éäéå £¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ

äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬
:ýåýé ãBák àøiå ïðrä eäqëçäLî àáiå ¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ

:ãrBî ìäà éðt-ìà ïøäàåñ §©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»

ּבעיני  ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרחֹון  אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, חֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע החֹוטא, מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע

האחד  האיׁש מיהּו יֹודע הרי מחׁשבֹות, הּיֹודע ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף ּומּדּוע ְִֵֵַַַַָָָֹהחֹוטא,

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéenøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ
eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§®̈©©¦§−

:íäéðt-ìràé-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤
íéNå çaænä ìrî Là äéìr-ïúå äzçnäÂ©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´
íäéìr øtëå äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®

âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék:óáéçwiå ¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤©¦©̧
ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac | øLàk ïøäà©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈

âpä ìçä äpäåúøèwä-úà ïziå íra óøtëéå §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−
:írä-ìrâéíéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®

:äôbnä øörzåãéäraøà äôbna íéúnä eéäiå ©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬
-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr̈¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−©

:çø÷-øácåèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå §©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©
:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léà úBhîçéúàå ©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ
ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz ïøäà íL¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈

:íúBáà úéa LàøìèéãrBî ìäàa ízçpäå §−Ÿ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−



iyyקנב - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéìràëeðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå £¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´
ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk | åéìà¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:íúBhî CBúa ïøäà ähîeáë-úà äLî çpiå ©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬¤²¤
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnäâëúøçnî éäéå ©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥
öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëéðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´
Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬

:eähîô ©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג) יז, (רש"י

עד  הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי  הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי למּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע

ויׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המעּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡È¯Á‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»

éùùäëähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³
éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦

:eúîé àìå éìrî íúpeìz ìëúeåëäLî Nriå §©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®
:äNr ïk Búà ýåýé äeö øLàkôæëéða eøîàiå ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´

eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬
:eðãáàçëýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìk ¨¨«§´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

:råâì eðîz íàä úeîéñçéàýåýé øîàiå ¨®©¦¬©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
éðáe äzà ïøäà-ìàéáà-úéáe EeàNz Czà E ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−
:íëúpäk ïår-úàáéçà-úà íâåéåì ähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹

éáà èáLéìr eåléå Czà áø÷ä EEeúøLéå E ¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−¦¨«§®
éðáe äzàå:úãrä ìäà éðôì Czà EâeøîLå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«§¨«§Æ

éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ

rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬
:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−

éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬
:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½

ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½
:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìæéðáe äzàåE ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§©¨´¨¤´

çaænä øác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz EzàÂ¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯©¦§¥²©
ïzà äðzî úãár ízãárå úëøtì úéaîìe§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

:úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úàôçøaãéå ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥´
úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ®̈§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯

éðáìe äçLîì:íìBò-÷çì EèEì äéäé äæ §¨§¨²§¨¤−§¨¨«¤´¦«§¤¬§²
-ìëì íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈§¨
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:EéLã÷a ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«§¬Ÿ¤
Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤

:Cl-äéäéàéúôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå ¦«§¤¨«§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»
éðáìe íézúð Eì ìàøNé éðaéúðáìå EEzà E §¥´¦§¨¥¼§´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk íìBò-÷çìáéìk §¨¨®¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ
íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²

íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà:âéøLà-ìk éøeka £¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬

:epìëàé Eúéáaãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk §¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«
åèýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²

úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàä«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ
äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈

:äcôzæèóñk Ekøra äcôz Lãç-ïaî åéeãôe ¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤
:àeä äøb íéøNr Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

æéàì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

çéïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤®̈©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eìèéeîéøé øLà íéLãwä úîeøz | ìk §¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬

xihtn ,iriay - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðáéúðáìå EE §¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨®̈§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´

:Czà Erøæìe Eì ýåýéëïøäà-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ
íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì íöøàa§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðàñ £¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»
‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור  ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

יהיה"),‰Ô‰kמּיד ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הקּלה  וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא החמֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי  רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,

éòéáùàëìàøNéa øNrî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−
-úà íéãár íä-øLà íúãár óìç äìçðì§©«£®̈¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤

:ãrBî ìäà úãáráëéða ãBò eáø÷é-àìå £Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬
àèç úàNì ãrBî ìäà-ìà ìàøNé:úeîì ¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®¨¥¬¥−§¨«

âëàeä éålä ãáråíäå ãrBî ìäà úãár-úà §¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðår eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéãëøNrî-úà ék ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«¦º¤©§©´
ézúð äîeøz ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦
éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìr äìçðì íiåìì©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéôäëýåýé øaãéå ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàåëzøîàå øaãz íiåìä-ìàå ¤¤¬¥«Ÿ§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´

øNrnä-úà ìàøNé-éða úàî eç÷ú-ék íäìà£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À
íúîøäå íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³
:øNrnä-ïî øNrî ýåýé úîeøz epnî¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−¦©©«£¥«

æëïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤
:á÷iä-ïî äàìîëåçëízà-íâ eîéøz ïk §©«§¥−̈¦©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ

eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½
úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´

:ïäkä ïøäàì ýåýéèëeîéøz íëéúðzî ìkî §Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾
BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−

:epnîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå ¦¤«§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

הּתרּומה  חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחּיּוב

מיחד  ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי להפריׁש). ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻ(ׁשעתיד

ּתרּומה  להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את הּלוי הקּדים  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאם

ְָּגדֹולה.

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

øéèôî éðù øôñçëèíéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬
äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz äðL-éða§¥«¨−̈§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²

:Bkñðå ïîMá äìeìaéBzaLa úaL úìò §¨¬©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®
:dkñðå ãéîzä úìò-ìrôàééLàøáe ©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ

ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç̈§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³
äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîzáéìLeäìeìa äçðî úìñ íéðøNr äL §¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ



קנג iyy - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéìràëeðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå £¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´
ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk | åéìà¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:íúBhî CBúa ïøäà ähîeáë-úà äLî çpiå ©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬¤²¤
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnäâëúøçnî éäéå ©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥
öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëéðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´
Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬

:eähîô ©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג) יז, (רש"י

עד  הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי  הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי למּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע

ויׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המעּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡È¯Á‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»

éùùäëähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³
éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦

:eúîé àìå éìrî íúpeìz ìëúeåëäLî Nriå §©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®
:äNr ïk Búà ýåýé äeö øLàkôæëéða eøîàiå ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´

eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬
:eðãáàçëýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìk ¨¨«§´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

:råâì eðîz íàä úeîéñçéàýåýé øîàiå ¨®©¦¬©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
éðáe äzà ïøäà-ìàéáà-úéáe EeàNz Czà E ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−
:íëúpäk ïår-úàáéçà-úà íâåéåì ähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹

éáà èáLéìr eåléå Czà áø÷ä EEeúøLéå E ¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−¦¨«§®
éðáe äzàå:úãrä ìäà éðôì Czà EâeøîLå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«§¨«§Æ

éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ

rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬
:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−

éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬
:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½

ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½
:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìæéðáe äzàåE ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§©¨´¨¤´

çaænä øác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz EzàÂ¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯©¦§¥²©
ïzà äðzî úãár ízãárå úëøtì úéaîìe§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

:úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úàôçøaãéå ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥´
úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ®̈§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯

éðáìe äçLîì:íìBò-÷çì EèEì äéäé äæ §¨§¨²§¨¤−§¨¨«¤´¦«§¤¬§²
-ìëì íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈§¨
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:EéLã÷a ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«§¬Ÿ¤
Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤

:Cl-äéäéàéúôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå ¦«§¤¨«§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»
éðáìe íézúð Eì ìàøNé éðaéúðáìå EEzà E §¥´¦§¨¥¼§´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk íìBò-÷çìáéìk §¨¨®¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ
íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²

íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà:âéøLà-ìk éøeka £¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬

:epìëàé Eúéáaãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk §¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«
åèýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²

úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàä«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ
äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈

:äcôzæèóñk Ekøra äcôz Lãç-ïaî åéeãôe ¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤
:àeä äøb íéøNr Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

æéàì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

çéïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤®̈©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eìèéeîéøé øLà íéLãwä úîeøz | ìk §¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬

xihtn ,iriay - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðáéúðáìå EE §¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨®̈§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´

:Czà Erøæìe Eì ýåýéëïøäà-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ
íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì íöøàa§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðàñ £¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»
‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור  ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

יהיה"),‰Ô‰kמּיד ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הקּלה  וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא החמֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי  רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,

éòéáùàëìàøNéa øNrî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−
-úà íéãár íä-øLà íúãár óìç äìçðì§©«£®̈¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤

:ãrBî ìäà úãáráëéða ãBò eáø÷é-àìå £Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬
àèç úàNì ãrBî ìäà-ìà ìàøNé:úeîì ¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®¨¥¬¥−§¨«

âëàeä éålä ãáråíäå ãrBî ìäà úãár-úà §¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðår eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéãëøNrî-úà ék ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«¦º¤©§©´
ézúð äîeøz ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦
éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìr äìçðì íiåìì©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéôäëýåýé øaãéå ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàåëzøîàå øaãz íiåìä-ìàå ¤¤¬¥«Ÿ§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´

øNrnä-úà ìàøNé-éða úàî eç÷ú-ék íäìà£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À
íúîøäå íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³
:øNrnä-ïî øNrî ýåýé úîeøz epnî¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−¦©©«£¥«

æëïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤
:á÷iä-ïî äàìîëåçëízà-íâ eîéøz ïk §©«§¥−̈¦©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ

eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½
úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´

:ïäkä ïøäàì ýåýéèëeîéøz íëéúðzî ìkî §Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾
BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−

:epnîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå ¦¤«§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

הּתרּומה  חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחּיּוב

מיחד  ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי להפריׁש). ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻ(ׁשעתיד

ּתרּומה  להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את הּלוי הקּדים  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאם

ְָּגדֹולה.

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

øéèôî éðù øôñçëèíéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬
äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz äðL-éða§¥«¨−̈§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²

:Bkñðå ïîMá äìeìaéBzaLa úaL úìò §¨¬©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®
:dkñðå ãéîzä úìò-ìrôàééLàøáe ©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ

ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç̈§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³
äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîzáéìLeäìeìa äçðî úìñ íéðøNr äL §¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ



ycegקנד y`x zayl xihtn - xeaiva d`ixwl yneg

:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìaâéïBøOr ïøOrå §¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À
äìò ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤®̈Ÿ¨Æ

:ýåýéì äMà ççéð çéøãéïéää éöç íäékñðå ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á
ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²

éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì©¤−¤¨®¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−
:äðMäåèýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe ©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®

:Bkñðå äNré ãéîzä úìò-ìrñ ©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«
.ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö
ùãåçùàøúáùìøéèôî

.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 äøèôäåñ ÷øô åäéòùéá

åñàíãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨¨−¤£´Ÿ
íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−

:éúçeðîáälà-ìë eéäiå äúNr éãé älà-ìk-úàå §«¨¦«§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤
ãøçå çeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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5:275:248:538:529:239:2210:4410:4321:2121:2621:5722:0321:0722:22שווייץ, ציריך )ק(

5:465:478:278:278:599:0010:0510:0618:4518:4719:0819:1018:2919:14תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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