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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
אמירת "הלל" מחוללת נסים

ב. נת"ל )ס"א( שאמירת "הלל" בכ"ד בחודש היא בדוגמת "הלל" הנאמר ביו"ט. ואם 
כי אמירת "הלל" בשיעור תהלים היא ללא ברכה, הרי: א( אמירת ה"יהי רצון" לאחרי אמירת 
על  אי אמירת הברכה מורה  והוא העיקר,  ועוד  ב(  ענין הברכה.  ובדוגמת  ע"ד  היא  תהלים 
המבואר7  ע"ד  ברכה.  אמירת  ע"י  להמשיכה  אפשר  שאי  עד  ביותר,  נעלה  ממקום  המשכה 
בענין המנהג שאין מברכים על תפילין של ראש )כאשר לא הי' הפסק בין הנחת תפילין של יד 
לשל ראש(, וכן בנוגע לתפילין דר"ת, שמחמת גודל העילוי של ההמשכה אי אפשר להמשיכה 

בברכה.
ג. יתירה מזו, מעלת אמירת "הלל" בשיעור תהלים היומי גדולה כ"כ, שהיא פועלת גם 
בירור העולם: ובהקדים מ"ש במדרש8 שדוד המלך ביקש מהקב"ה – "יהיו לרצון אמרי פי . . 
ולא יהיו קורין בהם כקורין בספרים, אלא יהיו קורין בהן ונוטלין שכר עליהם כנגעים ואהלות 
שאמירת  הבטחה  אלא  ותפלה,  בקשה  רק  אינה  שבקשתו  ומובן,  שבתושבע"פ(".  )הלכות 
ולא  הבטחה  בלשון  שהוא  המדרש  מלשון  גם  כדמוכח  ואהלות"9,  "כנגעים  תחשב  תהלים 

בלשון בקשה ותפלה.  

7( אג"ק ח"ב ע' נה ואילך. וש"נ.
8( תהלים בתחילתו. 

9( ראה הקדמת השל"ה בפירושו לתהלים. וראה סיפורי חסידים להרה"ג וכו' זוין סיפור 532. ע"ד תורת אדה"ז )לקו"ת דרושים 
לסוכות פ, ד( בפירוש "ואהבת את הוי' אלקיך" – שזהו לשון ציווי, וגם לשון עתיד, הבטחה. 
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òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
אמירת "הלל" מחוללת נסים

ב. נת"ל )ס"א( שאמירת "הלל" בכ"ד בחודש היא בדוגמת "הלל" הנאמר ביו"ט. ואם 
כי אמירת "הלל" בשיעור תהלים היא ללא ברכה, הרי: א( אמירת ה"יהי רצון" לאחרי אמירת 
על  אי אמירת הברכה מורה  והוא העיקר,  ועוד  ב(  ענין הברכה.  ובדוגמת  ע"ד  היא  תהלים 
המבואר7  ע"ד  ברכה.  אמירת  ע"י  להמשיכה  אפשר  שאי  עד  ביותר,  נעלה  ממקום  המשכה 
בענין המנהג שאין מברכים על תפילין של ראש )כאשר לא הי' הפסק בין הנחת תפילין של יד 
לשל ראש(, וכן בנוגע לתפילין דר"ת, שמחמת גודל העילוי של ההמשכה אי אפשר להמשיכה 

בברכה.
ג. יתירה מזו, מעלת אמירת "הלל" בשיעור תהלים היומי גדולה כ"כ, שהיא פועלת גם 
בירור העולם: ובהקדים מ"ש במדרש8 שדוד המלך ביקש מהקב"ה – "יהיו לרצון אמרי פי . . 
ולא יהיו קורין בהם כקורין בספרים, אלא יהיו קורין בהן ונוטלין שכר עליהם כנגעים ואהלות 
שאמירת  הבטחה  אלא  ותפלה,  בקשה  רק  אינה  שבקשתו  ומובן,  שבתושבע"פ(".  )הלכות 
ולא  הבטחה  בלשון  שהוא  המדרש  מלשון  גם  כדמוכח  ואהלות"9,  "כנגעים  תחשב  תהלים 

בלשון בקשה ותפלה.  

7( אג"ק ח"ב ע' נה ואילך. וש"נ.
8( תהלים בתחילתו. 

9( ראה הקדמת השל"ה בפירושו לתהלים. וראה סיפורי חסידים להרה"ג וכו' זוין סיפור 532. ע"ד תורת אדה"ז )לקו"ת דרושים 
לסוכות פ, ד( בפירוש "ואהבת את הוי' אלקיך" – שזהו לשון ציווי, וגם לשון עתיד, הבטחה. 

המשך בעמוד זר



ד

 מפתח  כללי

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

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

     'על הר סיני וגו' וירד הויה "מאמר ד  )ג

ה  .............................  ז"כתש'ה ,דחג השבועות' יום ב

כ   .............  ז"תשכ'ה, דחג השבועות 'ביום שיחת   )ד

  נשאפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

מו  ...............................................  גיכרך ) ק"בלה(

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

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

נ  ...................  נשאפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

אנ  ..............  נשאלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

צ....................  נשאלשבוע פרשת לים שיעורי תה  )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

צא  ......................................  נשאלשבוע פרשת  

טצ  ...............  נשאלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קד  ..............  נשאלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

הכק   ...........  נשאלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

לאק  ...............  נשאלשבוע פרשת ות וצספר המ –  )טו

  מסכת סוטה עם ביאורים  )טז

דלק  ..............................................   מועד   ממדף 

  נביאים וכתובים   )יז

וסק  .........................  טיקתהלים פרק , יג-ביפרק  במלכים 

  חוליןמסכת  –משניות   )יח

חקס  ................................................  ביאור קהתי

 זעק  ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  ראש השנהמסכת   )כ

עחק  ..............................................  כג ףעד ד יזמדף 

  :ד"יאי חבמתורת רבותינו נש

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

חר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

חר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כג

טר  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

יאר  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

ביר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

ביר  .............................................. ש"ר מוהר"דמוא

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

יבר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כח

יגר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

טור  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

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

  אגרות קודש   )לא

ריז  ..........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

כר  ..........................................  ופרקי אבות פרק   )לב

כאר  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

לר ..........................  נשאלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

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

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

,zereayd bgc 'a mei .c"qa
f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
„¯iÂ'וגֹו סיני הר על הּדּיּוק 1הוי' וידּוע ,2 «≈∆ְְֲִִַַַַַָָָ

ׁשהיה  ּדמּתןּֿתֹורה הענין לכללּות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבנֹוגע

 ֿ מּתן להיֹות יכֹול היה ּדלכאֹורה ּדוקא, ְְְְְִִַַַַָָָָָָלמּטה

למעלה  יעלּו ׁשּיׂשראל אֹו אֹופּנים, ּבב' ְְְְֲִִֵֶַַַָָָּתֹורה

ּתינתן  ׁשהּתֹורה אֹו הּתֹורה, את יקּבלּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָוׁשם

הּתֹורה  ליּתן הּקּב"ה ּבחר לּמה ואםּֿכן ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָלמּטה,

לאחרי  סיני, הר על הוי' ׁשּוּירד ּבאֹופן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדוקא

ההר  ּבתחּתית התיצבּו יׂשראל והּנה,3ׁשּבני . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּדמּתןּֿתֹורה  מׁשה 4ּבּסּוגיא ׁשעלה ּבׁשעה איתא, ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹ

כּו' הּקּב"ה לפני הּׁשרת מלאכי אמרּו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָלּמרֹום,

הּׁשמים  על הֹוד ּתנה כּו' ּגנּוזה אמר 5חמּודה , ְְְֲִַַַָָָָָָ

אמר  כּו'. ּתׁשּובה להן החזר למׁשה הּקּב"ה ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו

ּביניכם, יׁש יצרֿהרע כּו' ירדּתם למצרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהן,

ׁשּנתינת  הבינּו הם ׁשּגם הינּו, וכּו'. לֹו הֹודּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַמּיד

ונתּבאר  ּדוקא. למּטה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָהּתֹורה

הּקֹודם  ניּתנה 6ּבּמאמר ׁשהּתֹורה ׁשהּטעם , ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָ

נמׁשכֹות  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות לפי הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָליׂשראל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,יתּבר לעּמֹו,7מעצמּותֹו קרן וּירם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

 ֿ מה עצמית, המׁשכה על מֹורה ׁשּקרן ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָוידּוע

ּכתיב  ׁשּבהם הּנבראים ׁשאר ּכל הֹודֹו8ּׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

הארץ  וׁשמים, ׁשּבארץ הינּו, וׁשמים, ארץ ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל

ו  צבאיה, ּגם וכל (ּכֹולל צבאם וכל הּׁשמים ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

ּבלבד  והארה זיו הֹודֹו, רק נמׁש .9הּמלאכים), ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
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כ.1) יט, 2.114)יתרו ע' ה'ש"ת .283 ע' תרצ"ז קפח. ע' תרנ"ה סה"מ יז.3)ראה שם, ב.4)יתרו פח, תהלים 5)שבת

ב. ואילך).6)ח, 6 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"דֿח השבועות דחג א' דליל וראינה צאינה קמח,7)ד"ה תהלים

ובכ"מ.8)יג. ג. נה, וארא תו"א ה.9)ראה מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: תורה מתן על

'B‚Â ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ1˜eic‰ Úe„ÈÂ Ú‚Baהשאלה 2, «≈∆¬»»««ƒ«¿¿»««ƒ¿≈«
‰hÓÏ ‰È‰L ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ הזה בעולם,‡˜Âc ƒ¿»»ƒ¿»¿««»∆»»¿«»«¿»

B‡ ,ÌÈpÙB‡ '·a ‰¯BzŒÔzÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»»ƒ¿««»¿«ƒ
‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¬¿«¿»

הרוחניים  העליונים «¿ÌLÂלעולמות
‡Bלמעלה  ,‰¯Bz‰ ˙‡ eÏa˜È¿«¿∆«»

‰¯Bz‰L למעלה Ô˙Èzשמקורה ∆«»ƒ»≈
‰hÓÏ מבחינת ולכאורה הזה, בעולם ¿«»

שתי  בין הבדל אין בפועל התוצאה

למעשה  האופנים בשני כי האפשרויות

התורה  את יקבלו ישראל ŒÌ‡Â¿ƒבני
ÔzÈÏ ‰"aw‰ ¯Áa ‰nÏ Ôk≈»»»««»»ƒ≈
„¯ieL ÔÙB‡a ‡˜Âc ‰¯Bz‰«»«¿»¿∆∆«≈∆

'ÈÂ‰ התורה את ונתן למטה מלמעלה ¬»»
ÈaL È¯Á‡Ï ,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ««ƒ«¿«¬≈∆¿≈
˙ÈzÁ˙a e·ˆÈ˙‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿¿«¿ƒ

סיני ‰‰3¯ הר למרגלות למטה, »»
הגשמי?

‰¯BzŒÔzÓc ‡È‚eqa ,‰p‰Â4 ¿ƒ≈«¿»¿««»
העוסקת  שבת) (במסכת הגמרא סוגיית

תורה  מתן ,מובא ‡È˙‡,בעניין ƒ»
,ÌB¯nÏ ‰LÓ ‰ÏÚL ‰ÚLa¿»»∆»»…∆«»
בהר  תורה מתן שלאחר בתורה כמסופר

ההר  לראש עלה רבנו משה סיני,

ובסוגיית  לילה, וארבעים יום לארבעים

מוסיפים  ז"ל חכמינו האמורה הגמרא

למרום, עלה רבנו משה שעה שבאותה

ואז  רוחניים, עליונים ¿«‡e¯Óלעולמות
‰ ÈÎ‡ÏÓ‰"aw‰ ÈÙÏ ˙¯M «¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»

‰z 'eÎ ‰Êeb ‰„eÓÁ 'eÎ¬»¿»¿»
ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰5BÏ ¯Ó‡ , ¿««»»ƒ»«

Ô‰Ï ¯ÊÁ‰ ‰LÓÏ ‰"aw‰«»»¿…∆«¬≈»∆
,Ô‰Ï ¯Ó‡ .'eÎ ‰·eLz¿»»«»∆
Ú¯‰Œ¯ˆÈ 'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆≈∆»«
'eÎÂ BÏ e„B‰ „iÓ ,ÌÎÈÈa LÈ≈≈≈∆ƒ«¿
שעלה  "בשעה הגמרא: לשון (וזה

לפני  השרת מלאכי אמרו למרום, משה

לקבל  להן: אמר בינינו? אשה לילוד מה עולם, של ריבונו הוא: ברוך הקדוש

וארבעה  ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו: אמרו בא. תורה

תזכרנו  כי אנוש מה ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם שנברא קודם דורות

על  הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו כי אדם ובן

לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה: הוא ברוך הקדוש לו אמר השמים?

אשר  אלוקיך ה' אנכי בה, כתיב מה לי נותן שאתה תורה עולם, של ריבונו

תורה  השתעבדתם, לפרעה ירדתם, למצרים להן: אמר מצרים. מארץ הוצאתיך

עמים  בין אחרים. אלוהים לך יהיה לא בה כתיב מה שוב, לכם? תהא למה

שוב  זרה? עבודה שעובדין שרויין אתם

השבת  יום את זכור בה, כתיב מה

מלאכה  עושים אתם כלום לקדשו.

כתיב  מה שוב שבות? צריכין שאתם

ביניכם? יש ומתן משא תישא. לא בה,

ואת  אביך את כבד בה, כתיב מה שוב

כתיב  מה שוב לכם? יש ואם אב אמך.

תגנוב. לא תנאף לא תרצח לא בה,

ביניכם? יש הרע יצר ביניכם? יש קנאה

להקדושֿברוךֿהוא  לו הודו מיד

וגו' שמך אדיר מה אדונינו ה' שנאמר

כתיב. לא השמים על הודך תנה ואילו

אוהב  לו נעשה ואחד אחד כל מיד

למרום  עלית שנאמר דבר, לו ומסר

בשכר  באדם, מתנות לקחת שבי שבית

מתנות...). לקחת אדם ¿»‰eÈ,שקראוך
Ì‰ ÌbL העליונים המלאכים ∆«≈

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ ˙È˙pL eÈ·‰≈ƒ∆¿ƒ««»¿ƒ»
‰hÓÏ ˙BÈ‰Ïהזה Âc˜‡.בעולם ƒ¿¿«»«¿»

Ì„Bw‰ ¯Ó‡na ¯‡a˙Â6, ¿ƒ¿»≈««¬»«≈
שנה, אותה השבועות חג בליל שנאמר

שנים  באותן הרבי של (כמנהגו תשכ"ז

הראשון  בלילה חסידות מאמר לומר

בוקר) לפנות השבועות חג של

‰zÈ ‰¯Bz‰L ÌÚh‰L∆«««∆«»ƒ¿»
Ï‡¯NÈÏ העולם לאומות ולא דווקא ¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈
,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙BÎLÓƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא  של ומהותו עצמותו

e˙kL·בעצמו  BÓÎe7Ô¯˜ Ì¯iÂ ¿∆»«»∆∆∆
ÏÚ ‰¯BÓ Ô¯wL Úe„ÈÂ ,BnÚÏ¿«¿»«∆∆∆∆«

˙ÈÓˆÚ ‰ÎLÓ‰ מעצמותו «¿»»«¿ƒ
הממשיך, של ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óופנימיותו

Ì‰aL ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L Ïk Ôk≈»¿»«ƒ¿»ƒ∆»∆
·È˙k8B„B‰נמשך הוא ברוך הקדוש ‰eÈ,של ,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÏÚ ¿ƒ«∆∆¿»»ƒ«¿

Ì‡·ˆ ÏÎÂ ÌÈÓM‰Â ,‰È‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰ ,ÌÈÓLÂ ı¯‡aL∆¿∆∆¿»«ƒ»»∆¿»¿»∆»¿«»«ƒ¿»¿»»
,(ÌÈÎ‡Ïn‰ Ìb ÏÏBk) הנבראים כל נכללים ושמים" שב"ארץ כך ≈«««¿»ƒ

הרוחניים הנבראים וכל Â‰‡¯‰הגשמיים ÂÈÊ ,B„B‰ ˜¯ CLÓƒ¿»«ƒ¿∆»»
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ה

 מפתח  כללי

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

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

     'על הר סיני וגו' וירד הויה "מאמר ד  )ג

ה  .............................  ז"כתש'ה ,דחג השבועות' יום ב

כ   .............  ז"תשכ'ה, דחג השבועות 'ביום שיחת   )ד

  נשאפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

מו  ...............................................  גיכרך ) ק"בלה(

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

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

נ  ...................  נשאפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

אנ  ..............  נשאלשבוע פרשת שיעור יומי חומש   )ח

צ....................  נשאלשבוע פרשת לים שיעורי תה  )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

צא  ......................................  נשאלשבוע פרשת  

טצ  ...............  נשאלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יא

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

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

קד  ..............  נשאלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )יג

הכק   ...........  נשאלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )יד

לאק  ...............  נשאלשבוע פרשת ות וצספר המ –  )טו

  מסכת סוטה עם ביאורים  )טז

דלק  ..............................................   מועד   ממדף 

  נביאים וכתובים   )יז

וסק  .........................  טיקתהלים פרק , יג-ביפרק  במלכים 

  חוליןמסכת  –משניות   )יח

חקס  ................................................  ביאור קהתי

 זעק  ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יט

  עם ביאורים  ראש השנהמסכת   )כ

עחק  ..............................................  כג ףעד ד יזמדף 

  :ד"יאי חבמתורת רבותינו נש

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

חר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

חר  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  אור תורה  )כג

טר  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

יאר  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

ביר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

ביר  .............................................. ש"ר מוהר"דמוא

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

יבר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כח

יגר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

טור  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

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

  אגרות קודש   )לא

ריז  ..........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

כר  ..........................................  ופרקי אבות פרק   )לב

כאר  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

לר ..........................  נשאלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

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

,zereayd bgc 'a mei .c"qa
f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
„¯iÂ'וגֹו סיני הר על הּדּיּוק 1הוי' וידּוע ,2 «≈∆ְְֲִִַַַַַָָָ

ׁשהיה  ּדמּתןּֿתֹורה הענין לכללּות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבנֹוגע

 ֿ מּתן להיֹות יכֹול היה ּדלכאֹורה ּדוקא, ְְְְְִִַַַַָָָָָָלמּטה

למעלה  יעלּו ׁשּיׂשראל אֹו אֹופּנים, ּבב' ְְְְֲִִֵֶַַַָָָּתֹורה

ּתינתן  ׁשהּתֹורה אֹו הּתֹורה, את יקּבלּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָוׁשם

הּתֹורה  ליּתן הּקּב"ה ּבחר לּמה ואםּֿכן ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָלמּטה,

לאחרי  סיני, הר על הוי' ׁשּוּירד ּבאֹופן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדוקא

ההר  ּבתחּתית התיצבּו יׂשראל והּנה,3ׁשּבני . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּדמּתןּֿתֹורה  מׁשה 4ּבּסּוגיא ׁשעלה ּבׁשעה איתא, ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹ

כּו' הּקּב"ה לפני הּׁשרת מלאכי אמרּו ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָלּמרֹום,

הּׁשמים  על הֹוד ּתנה כּו' ּגנּוזה אמר 5חמּודה , ְְְֲִַַַָָָָָָ

אמר  כּו'. ּתׁשּובה להן החזר למׁשה הּקּב"ה ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו

ּביניכם, יׁש יצרֿהרע כּו' ירדּתם למצרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהן,

ׁשּנתינת  הבינּו הם ׁשּגם הינּו, וכּו'. לֹו הֹודּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַמּיד

ונתּבאר  ּדוקא. למּטה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָהּתֹורה

הּקֹודם  ניּתנה 6ּבּמאמר ׁשהּתֹורה ׁשהּטעם , ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָ

נמׁשכֹות  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות לפי הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָליׂשראל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,יתּבר לעּמֹו,7מעצמּותֹו קרן וּירם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

 ֿ מה עצמית, המׁשכה על מֹורה ׁשּקרן ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָוידּוע

ּכתיב  ׁשּבהם הּנבראים ׁשאר ּכל הֹודֹו8ּׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

הארץ  וׁשמים, ׁשּבארץ הינּו, וׁשמים, ארץ ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל

ו  צבאיה, ּגם וכל (ּכֹולל צבאם וכל הּׁשמים ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

ּבלבד  והארה זיו הֹודֹו, רק נמׁש .9הּמלאכים), ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
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כ.1) יט, 2.114)יתרו ע' ה'ש"ת .283 ע' תרצ"ז קפח. ע' תרנ"ה סה"מ יז.3)ראה שם, ב.4)יתרו פח, תהלים 5)שבת

ב. ואילך).6)ח, 6 ע' נ חלק התוועדויות - מנחם (תורת פ"דֿח השבועות דחג א' דליל וראינה צאינה קמח,7)ד"ה תהלים

ובכ"מ.8)יג. ג. נה, וארא תו"א ה.9)ראה מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: תורה מתן על

'B‚Â ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ1˜eic‰ Úe„ÈÂ Ú‚Baהשאלה 2, «≈∆¬»»««ƒ«¿¿»««ƒ¿≈«
‰hÓÏ ‰È‰L ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ הזה בעולם,‡˜Âc ƒ¿»»ƒ¿»¿««»∆»»¿«»«¿»

B‡ ,ÌÈpÙB‡ '·a ‰¯BzŒÔzÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»»ƒ¿««»¿«ƒ
‰ÏÚÓÏ eÏÚÈ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¬¿«¿»

הרוחניים  העליונים «¿ÌLÂלעולמות
‡Bלמעלה  ,‰¯Bz‰ ˙‡ eÏa˜È¿«¿∆«»

‰¯Bz‰L למעלה Ô˙Èzשמקורה ∆«»ƒ»≈
‰hÓÏ מבחינת ולכאורה הזה, בעולם ¿«»

שתי  בין הבדל אין בפועל התוצאה

למעשה  האופנים בשני כי האפשרויות

התורה  את יקבלו ישראל ŒÌ‡Â¿ƒבני
ÔzÈÏ ‰"aw‰ ¯Áa ‰nÏ Ôk≈»»»««»»ƒ≈
„¯ieL ÔÙB‡a ‡˜Âc ‰¯Bz‰«»«¿»¿∆∆«≈∆

'ÈÂ‰ התורה את ונתן למטה מלמעלה ¬»»
ÈaL È¯Á‡Ï ,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ««ƒ«¿«¬≈∆¿≈
˙ÈzÁ˙a e·ˆÈ˙‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿¿«¿ƒ

סיני ‰‰3¯ הר למרגלות למטה, »»
הגשמי?

‰¯BzŒÔzÓc ‡È‚eqa ,‰p‰Â4 ¿ƒ≈«¿»¿««»
העוסקת  שבת) (במסכת הגמרא סוגיית

תורה  מתן ,מובא ‡È˙‡,בעניין ƒ»
,ÌB¯nÏ ‰LÓ ‰ÏÚL ‰ÚLa¿»»∆»»…∆«»
בהר  תורה מתן שלאחר בתורה כמסופר

ההר  לראש עלה רבנו משה סיני,

ובסוגיית  לילה, וארבעים יום לארבעים

מוסיפים  ז"ל חכמינו האמורה הגמרא

למרום, עלה רבנו משה שעה שבאותה

ואז  רוחניים, עליונים ¿«‡e¯Óלעולמות
‰ ÈÎ‡ÏÓ‰"aw‰ ÈÙÏ ˙¯M «¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»

‰z 'eÎ ‰Êeb ‰„eÓÁ 'eÎ¬»¿»¿»
ÌÈÓM‰ ÏÚ E„B‰5BÏ ¯Ó‡ , ¿««»»ƒ»«

Ô‰Ï ¯ÊÁ‰ ‰LÓÏ ‰"aw‰«»»¿…∆«¬≈»∆
,Ô‰Ï ¯Ó‡ .'eÎ ‰·eLz¿»»«»∆
Ú¯‰Œ¯ˆÈ 'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆≈∆»«
'eÎÂ BÏ e„B‰ „iÓ ,ÌÎÈÈa LÈ≈≈≈∆ƒ«¿
שעלה  "בשעה הגמרא: לשון (וזה

לפני  השרת מלאכי אמרו למרום, משה

לקבל  להן: אמר בינינו? אשה לילוד מה עולם, של ריבונו הוא: ברוך הקדוש

וארבעה  ושבעים מאות תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו: אמרו בא. תורה

תזכרנו  כי אנוש מה ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם שנברא קודם דורות

על  הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו כי אדם ובן

לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה: הוא ברוך הקדוש לו אמר השמים?

אשר  אלוקיך ה' אנכי בה, כתיב מה לי נותן שאתה תורה עולם, של ריבונו

תורה  השתעבדתם, לפרעה ירדתם, למצרים להן: אמר מצרים. מארץ הוצאתיך

עמים  בין אחרים. אלוהים לך יהיה לא בה כתיב מה שוב, לכם? תהא למה

שוב  זרה? עבודה שעובדין שרויין אתם

השבת  יום את זכור בה, כתיב מה

מלאכה  עושים אתם כלום לקדשו.

כתיב  מה שוב שבות? צריכין שאתם

ביניכם? יש ומתן משא תישא. לא בה,

ואת  אביך את כבד בה, כתיב מה שוב

כתיב  מה שוב לכם? יש ואם אב אמך.

תגנוב. לא תנאף לא תרצח לא בה,

ביניכם? יש הרע יצר ביניכם? יש קנאה

להקדושֿברוךֿהוא  לו הודו מיד

וגו' שמך אדיר מה אדונינו ה' שנאמר

כתיב. לא השמים על הודך תנה ואילו

אוהב  לו נעשה ואחד אחד כל מיד

למרום  עלית שנאמר דבר, לו ומסר

בשכר  באדם, מתנות לקחת שבי שבית

מתנות...). לקחת אדם ¿»‰eÈ,שקראוך
Ì‰ ÌbL העליונים המלאכים ∆«≈

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ ˙È˙pL eÈ·‰≈ƒ∆¿ƒ««»¿ƒ»
‰hÓÏ ˙BÈ‰Ïהזה Âc˜‡.בעולם ƒ¿¿«»«¿»

Ì„Bw‰ ¯Ó‡na ¯‡a˙Â6, ¿ƒ¿»≈««¬»«≈
שנה, אותה השבועות חג בליל שנאמר

שנים  באותן הרבי של (כמנהגו תשכ"ז

הראשון  בלילה חסידות מאמר לומר

בוקר) לפנות השבועות חג של

‰zÈ ‰¯Bz‰L ÌÚh‰L∆«««∆«»ƒ¿»
Ï‡¯NÈÏ העולם לאומות ולא דווקא ¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈
,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙BÎLÓƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא  של ומהותו עצמותו

e˙kL·בעצמו  BÓÎe7Ô¯˜ Ì¯iÂ ¿∆»«»∆∆∆
ÏÚ ‰¯BÓ Ô¯wL Úe„ÈÂ ,BnÚÏ¿«¿»«∆∆∆∆«

˙ÈÓˆÚ ‰ÎLÓ‰ מעצמותו «¿»»«¿ƒ
הממשיך, של ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óופנימיותו

Ì‰aL ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L Ïk Ôk≈»¿»«ƒ¿»ƒ∆»∆
·È˙k8B„B‰נמשך הוא ברוך הקדוש ‰eÈ,של ,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÏÚ ¿ƒ«∆∆¿»»ƒ«¿

Ì‡·ˆ ÏÎÂ ÌÈÓM‰Â ,‰È‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰ ,ÌÈÓLÂ ı¯‡aL∆¿∆∆¿»«ƒ»»∆¿»¿»∆»¿«»«ƒ¿»¿»»
,(ÌÈÎ‡Ïn‰ Ìb ÏÏBk) הנבראים כל נכללים ושמים" שב"ארץ כך ≈«««¿»ƒ

הרוחניים הנבראים וכל Â‰‡¯‰הגשמיים ÂÈÊ ,B„B‰ ˜¯ CLÓƒ¿»«ƒ¿∆»»
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f"kyz'dו ,zereayd bgc 'a mei

ּבׁשם  נקראֹות יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הּטעם ּגם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוזהּו

לכן  ,יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּׁשרׁשם ּדכיון ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמהּלכים,

ּגבּול, ּבלי ׁשהיא אמיּתית, הליכה ּבהם ְְֲֲִִִִִֵֶֶָָיׁש

ּגם  ּבהם יׁש ולכן הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמעלה

ּוׁשלימּות  ּתכלית (ׁשּזֹוהי ּבאלקּות הראּיה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא, ׁשּתהיה 9הּבריאה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

עדין  א גֹו'). ּבׂשר כל וראּו הוי' כבֹוד ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָונגלה

למצרים  מׁשה ּבתׁשּובת מרּומז אי להבין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹצרי

נׁשמֹות  מעלת אֹודֹות לעיל האמּור כּו', ְְְְֲִֵֶַַַָָירדּתם

כּו'. יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּמּוׁשרׁשֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָָיׂשראל

יׂשראל  נׁשמֹות מעלת מּצד ּגיסא, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָּולאיד

להיֹות  יכֹול היה ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָׁשּמּוׁשרׁשֹות

ּבגּופים  ׁשּנׁשמֹות ּבאֹופן ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְְִִֶֶַַָָָָהענין

צרי וגם הּתֹורה. את יקּבלּו וׁשם למעלה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָיתעּלּו

לנׁשמֹות  להּנתן הּתֹורה הּוצרכה לּמה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָלהבין

ּדוקא. ְְִַָּבגּופים

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂב) ּבמה הּבאּור ּבהקּדים זה 10ּכל ¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ

ירּוׁשלים  ּבנֹות ונאוה אני ,11ׁשחֹורה ְְְְֲִִָָָָָ

הינּו,12וידּוע  יׂשראל, ּכנסת מאמר ׁשּזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכמֹו להּנׁשמה אֹומרת ּבּגּוף המלּוּבׁשת ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמה

ׁשּמחמת  אני, ׁשּׁשחֹורה ׁשהגם למעלה, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשהיא

ה' אֹור על ׁשּמעלימים הּבהמית ונפׁש ְְֲִִִֶֶֶַַַַַהּגּוף

הוי' ּומגן ּדׁשמׁש הּגילּוי אצלּה חסר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּוקדּוׁשתֹו,

ֿ 13אלקים  מּכל וׁשחרּות, העלם ּבבחינת והיא , ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָֹ
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ה.10) א, ואילך.11)שה"ש א'תנה ע' ח"ג תער"ב המשך ראה - לקמן ב.12)בהבא ז, שה"ש לקו"ת עה"פ. שהש"ר ראה

יב.13) פד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„·Ïa9 של ועצמותו ממהותו נמשכו ישראל בני ואילו המהות, עצם ולא ƒ¿«

הוא. ברוך B‡¯˜˙הקדוש Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»
,ÌÈÎl‰Ó ÌLa הכתוב כלשון "עומדים", הנקראים מהמלאכים בשונה ¿≈¿«¿ƒ

האלה" העומדים בין מהלכים לך ונתתי תלך... בדרכי "אם זכריה) (בנבואת

יקופח  "לא במצודתֿדוד: (ופירש

להם  אתן כי הנשמות, בעולם שכרם

האלה  המלאכים בין וטיולים מהלכים

פה..." ÌL¯MLהעומדים ÔÂÈÎc)¿≈»∆»¿»
ישראל נשמות ¿»¿B˙eÓˆÚaשל

‰ÎÈÏ‰ Ì‰a LÈ ÔÎÏ ,C¯a˙Èƒ¿»≈»≈≈»∆¬ƒ»
ועלייה  È‰L‡התקדמות ,˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ∆ƒ

,Ïe·b ÈÏa לא למצב ממצב עלייה ¿ƒ¿
גבול  ללא עליות אלא הדרגתית בצורה

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
ויורד  בהגבלה מאיר האלוקי האור שבו

בצורה  לדרגה מדרגה ומשתלשל

Ì‰aמסודרת, LÈ ÔÎÏÂ בנשמות ¿»≈≈»∆
‰¯‡i‰ישראל ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«»¿ƒ»

˙e˜Ï‡a בראייה דבר קליטת והרי ∆¡…
והאמיתית  והברורה החזקה בצורה היא

לשמיעה" ראייה דומה ו"אינה ביותר

נ  יותר ברמה מראיה שהיא מוכה

È‰BfL) שרואים כשם אלוקות ראיית ∆ƒ
היא  מוחשיים גשמיים ÈÏÎz«¿ƒ˙דברים

‰È‰zL ‰‡È¯a‰ ˙eÓÈÏLe¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ בזמן שכעת בעוד ∆»ƒ»…

על  מסתירים והבריאה העולם הגלות

ומקיים  אותם שבורא האלוקי האור

במצבו  נמצא לא העולם ולכן אותם,

שהעולם  הבריאה של והכוונה הרצוי,

ראוי  ומקום "דירה" יהיה הזה

טרם  השכינה והשראת להתגלות

לבוא  לעתיד הרי בשלימות, התמלאה

תתקיים  הבריאה ותכלית כוונת

בגלוי אלוקות יראו הנבראים אז כי e˙kL·במילואה BÓk9 בייעודי ¿∆»
‚B'הגאולה  ¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·Î ‰Ï‚Â גשמי בשר גם כלומר, ¿ƒ¿»¿¬»»¿»»»»

והסגולות  המעלות ובגלל וברורה) גלוייה בצורה באלוקות וייווכח יראה

ישראל. לבני דווקא ניתנה התורה הללו המיוחדות

ÌÈ¯ˆÓÏ ‰LÓ ˙·eL˙a ÊÓe¯Ó CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ¿«…∆¿ƒ¿«ƒ
,'eÎ Ìz„¯È לתת שצריך המלאכים טענת על הגמרא, מדברי לעיל כמובא ¿«¿∆

שלא  שכיון רבנו משה להם ענה השמים", על הודך "תנה למעלה, התורה את

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך ה' "אנכי הראשון הדיבור למצרים, ירדו

נרמז  איך מובן לא עדיין אבל הדברות, שאר לגבי גם וכך אליהם, שייך לא

של התוכן הזה BÓL˙במענה ˙ÏÚÓ ˙B„B‡ ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈«¬«ƒ¿
'eÎ C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LenL Ï‡¯NÈ לכך וסיבה כטעם ƒ¿»≈∆¿»¿«¿ƒ¿»≈

התורה. את קיבלו הם ÒÈb‡,שדווקא C„È‡Ïe שהרי מובן לא vÓ„גם ¿ƒ»ƒ»ƒ«
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LenL Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙ÏÚÓ אכן זה «¬«ƒ¿ƒ¿»≈∆¿»¿«¿ƒ¿»≈

את  יקבלו שהם לכך וטעם הסבר

כך משום אם אבל ÏBÎÈהתורה ‰È‰»»»
‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿««»
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpL ÔÙB‡a¿∆∆¿»¿ƒ
eÏa˜È ÌLÂ ‰ÏÚÓÏ elÚ˙Èƒ¿«¿«¿»¿»¿«¿

‰¯Bz‰ בתחילת ‡˙ וכמובא ∆«»
לבני  התורה שנתינת שכיוון המאמר

משני  באחד להיות יכולה ישראל

או  למעלה, יעלו שהם או – האופנים

הוא  ברוך שהקדוש בפועל, שהיה כפי

הרי  למטה, אליהם התורה את הוריד

(של  חסידות עלֿפי האמור הביאור

מושרשים  הם כי לישראל התורה נתינת

מסב  לא האופן בעצמותו) עדיף במה יר

על  למטה" סיני הר על ה' "וירד של

למעלה.? יעלו ישראל שבני האפשרות

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â משה של במענה ¿«»ƒ¿»ƒ
בפועל  מדוע טעם יש למלאכים רבנו

מדברי  כי למלאכים, ניתנה לא התורה

שהיא  מובן הדברות בעשרת התורה

(שירדו  הזה בעולם ישראל לבני שייכת

אב  להם ויש מלאכה ועושים למצרים,

מובן  לא עדיין אבל הלאה), וכן ואם

הדבר ‰Î¯ˆe‰באמתnÏ‰בעצם »»¿¿»
˙BÓLÏ Ô˙p‰Ï ‰¯Bz‰«»¿ƒ»≈ƒ¿»

‡˜Âc ÌÈÙe‚a כפי לנשמות ולא ¿ƒ«¿»
למעלה? שהן

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿»»∆¿«¿ƒ
·e˙kM ‰Óa ¯e‡a‰10 ב'שיר «≈¿«∆»

Â‡Â‰השירים' È‡ ‰¯BÁL¿»¬ƒ¿»»
ÌÈÏLe¯È ˙Ba11Úe„ÈÂ במדרש 12, ז"ל חכמינו e‰fLבדברי ¿¿»»ƒ¿»«∆∆

Ï‡¯NÈ ˙Òk ¯Ó‡Ó,עצמה ‰LaeÏÓ˙על ‰ÓLp‰L ,eÈ‰ «¬«¿∆∆ƒ¿»≈«¿∆«¿»»«¿∆∆
Ûebaהזה בעולם ÏÚÓÏ‰הגשמי ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰Ï ˙¯ÓB‡ «∆∆¿«¿»»¿∆ƒ¿«¿»

הגוף, הגבלות ‡È,ללא ‰¯BÁML Ì‚‰L כיוון רצוי, לא ומצבי ∆¬«∆¿»¬ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙ÓÁnL(הנשמה ונמצאת מלובשת (בהם ∆≈¬««¿∆∆««¬ƒ

ÈeÏÈb‰ dÏˆ‡ ¯ÒÁ ,B˙Le„˜e '‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈÓÈÏÚnL∆«¿ƒƒ«¿»»≈∆¿»«ƒ
ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓLc13 כך בהסתר בה נמצא האלוקי והאור ¿∆∆»≈¬»»¡…ƒ

אור, לה וחסר 'שחורה' e¯ÁLÂ˙,שהיא ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰Â היפך ¿ƒƒ¿ƒ«∆¿≈¿«¬
והאור, eÎ',הגילוי ‰Â‡Â ÌB˜ÓŒÏkÓ ויופי נוי בה יש זאת בכל ƒ»»¿»»
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הענינים  שּב' מּזה, ויתירה כּו', ונאוה ְְִִִִֵֶֶָָָָָָמקֹום

הּנני  לכן אני, ׁשּׁשחֹורה ּדכיון ּבזה. זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָּתלּוים

הּתֹורה  ניּתנה ּדנאוה, הּמעלה ּומּצד ְְֲִִַַַַָָָָָָָנאוה.

הּמעלה  מהי להבין וצרי ּדוקא. ּבגּוף ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלנׁשמה

 ֿ עלֿידי ּדוקא ּבאים ׁשּלזה ׁשּׁשחֹורה ּדנאוה, זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבנֹות  מעלת ּביאּור ּתחילה להקּדים ויׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָאני.

למעלה  ׁשהן ּכמֹו הּנׁשמֹות ׁשהן ,14ירּוׁשלים, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּירדּו לּנׁשמֹות ּכיֿאם הּתֹורה, ניּתנה לא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלהן

היֹותן  עלֿידי נאוה, ּבבחינת ונעׂשּו ְְְְֱֲִִֵַַַַָָָָלמּטה

אני  ׁשחֹורה .14ּבבחינת ְְֲִִִַָ

יראה ÔÈÚ‰Âג) הּוא ירּוׁשלים ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶֶַָָ

ּבּמדרׁש14ׁשלם  ּכדאיתא (הּובא 15, ְְִִִֵַָָָָ

ּתענית  ּבמּסכת אֹותֹו16ּב'ּתֹוספֹות' קרא אברהם ( ְְְְֲִֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר  הּמקֹום 17יראה, ׁשם אברהם וּיקרא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר  ׁשלם, אֹותֹו קרא ׁשם יראה, ה' 18ההּוא ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ

הריני  כּו' הּקּב"ה אמר ׁשלם, מל צדק ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומלּכי

יראה  ׁשניהם, ׁשּקראּו ּכמֹו ירּוׁשלים אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָקֹורא

ּכמֹו ירּו, ירּוׁשלם. יֹותר: ּובדּיּוק  ירּוׁשלים. ְְְְְִִֵֵֵַָָָׁשלם,

ּכהּונה' ּב'מּתנֹות ׁשּלֹו19ׁשּכתב ּגימטרּיא ׁשּיראה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ה'ּתֹוספֹות' ׁשּכתבּו ּכמֹו וׁשלם, ירּו. ׁשּלכ20היא ְְְְְְִֵֶֶַָָָ

לּמ"ם  למ"ד ּבין ּבירּוׁשלם יּו"ד נֹותנין אנּו ְִִֵֵֵֵֶַָָָאין

ׁשם  על ירּוׁשלים), הּוא ׁשהּקרי ְְִִִֵֶַַַַַָ(אףֿעלּֿפי

ׁשלמּות  הּוא ׁשלם יראה ענין והּנה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָׁשלם.

והינּו,14הּיראה  ּבתכלית. ּביטּול ּבחינת ּדהינּו , ְְְְְְְְִִִִַַַַַָ

ּדוקא, ּביראה הּוא הּביטּול ׁשעיקר לכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּנֹוסף

ּתּתאה, יראה ּגם - ּביראה מעלה יׁש זה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּומּׁשּום

ׁשהּוא  האהבה ענין ּכי אהבה, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָלגּבי

ׁשאהבה  ׁשּזהּו ּדבר, לאיזה ורצֹוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבהׁשּתֹוקקּות

ענין  ׁשהּוא אבה, מּלׁשֹון זה 21הרצֹון הּוא הרי , ְְֲִִֵֶֶַָָָָ

 ֿ עלּֿכל ּבדּקּות עצמֹו, הרּגׁש ּבזה ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָּבאֹופן

ּתּתאה, יראה אפילּו יראה, מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּפנים.

זה  הרי ּגּופא ּביראה הּנה הּיׁשּות, היפ וצמצּום, ּכיּוּוץ ׁשל ּתנּועה היא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהרי
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שסא.14) ע' ח"א תער"ב המשך ב. ז, ג. ו, שה"ש יו"ד.15)לקו"ת פנ"ו, הר.16)ב"ר ד"ה - א יד.17)טז, כב, וירא

יח.18) יד, לך שם.19)לך שם.20)לב"ר ובכ"מ.21)תענית ב. כו, נשא לקו"ת ג. לב, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ"ונאווה" ובין "שחורה" בין סתירה כאן שאין בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆

‡È,אלא ‰¯BÁML ÔÂÈÎc .‰Êa ‰Ê ÌÈeÏz ÌÈÈÚ‰ 'a˘ דווקא ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»∆¿≈»∆¿»¬ƒ
ההעלם  למרות ומצוות בתורה ה' את עובדת שבגוף שהנשמה כך משום

Â‡‰וההסתר  Èp‰ ÔÎÏ שיתבאר (וכפי מיוחד ויופי נוי לה גורם עצמו זה »≈ƒ¿ƒ»»
Â‡c‰להלן). ‰ÏÚn‰ „vÓeƒ«««¬»¿»»

בגוף  שהיא כפי בנשמה דווקא שקיימת

הזה, בעולם ‰Bz¯‰הגשמי ‰zÈƒ¿»«»
CÈ¯ˆÂ .‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLÏƒ¿»»¿«¿»¿»ƒ

ÔÈ·‰Ïהשאלה נשאלת כן È‰Óואם ¿»ƒ«ƒ
‰ÏÚn‰המיוחדת‰ÊlL ,‰Â‡c ««¬»¿»»∆»∆
ÌÈ‡aישראל ŒÏÚנשמות ‡˜Âc »ƒ«¿»«

È‡ ‰¯BÁML ‰ÊŒÈ„È וללא ¿≈∆∆¿»¬ƒ
והנפש  הגוף של וההסתר ההעלם

למעלה  להגיע איֿאפשר הבהמית

זו? מיוחדת

¯e‡Èa ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈
Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙ÏÚÓ«¬«¿¿»«ƒ∆≈

‰ÏÚÓÏ Ô‰L BÓk ˙BÓLp‰14, «¿»¿∆≈¿«¿»
"שחורה  אומרת למטה הנשמה ולהן

ונאוה" למעלה,לנשמות Ô‰lLאני ∆»∆
בגוף, מלובשות zÈ‰שלא ‡Ï…ƒ¿»

˙BÓLpÏ Ì‡ŒÈk ,‰¯Bz‰«»ƒƒ«¿»
˙ÈÁ·a eNÚÂ ‰hÓÏ e„¯iL∆»¿¿«»¿«¬ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a Ô˙BÈ‰ È„ÈŒÏÚ ,‰Â‡»»«¿≈¡»ƒ¿ƒ«

È‡ ‰¯BÁL14, שהולך כפי ¿»¬ƒ
ומבאר.

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ÌÏL ‰‡¯È ‡e‰ ÌÈÏLe¯È14, ¿»«ƒƒ¿∆»≈

מושלם  באופן ה' «È‡„kƒ¿ƒ˙‡יראת
(‰L¯„na15‡·eכמובא  «ƒ¿»»

˙ÈÚz ˙ÎqÓa '˙BÙÒBz'a16 ¿¿¿«∆∆«¬ƒ
‡B˙Bבתלמוד  ‡¯˜ Ì‰¯·‡ את ) «¿»»»»

המקדש  מקום הבית, ∆¿Èƒ¯‡‰,הר
pL¯Ó‡17ÌL Ì‰¯·‡ ‡¯˜iÂ ∆∆¡««ƒ¿»«¿»»≈

ÌL ,‰‡¯È '‰ ‡e‰‰ ÌB˜n‰«»«ƒ¿∆≈
B˙B‡ הזה ˜¯‡ המקום ÌÏL,את »»»≈

¯Ó‡pL18˜„ˆ ÈkÏÓe(שם (הוא ∆∆¡««¿ƒ∆∆
'eÎ ‰"aw‰ ¯Ó‡ ,ÌÏL CÏÓ∆∆»≈»««»»
ÌÈÏLe¯È B˙B‡ ‡¯B˜ ÈÈ¯‰¬≈ƒ≈¿»«ƒ

,Ì‰ÈL e‡¯wL BÓk שהוא בשם ¿∆»¿¿≈∆
השמות  שני של ∆¿Èƒ¯‡‰שילוב

˜ei„·e .ÌÈÏLe¯È ‡Â‰Â ,ÌÏL»≈¿»«ƒ¿ƒ
ÌÏLe¯È :¯˙BÈ בין יו"ד ללא ≈¿»≈

למ"ם. e‰k‰'הלמ"ד ˙BzÓ'a ·˙kL BÓk ,e¯È19 על פירוש ¿¿∆»«¿«¿¿»
e·˙kLהמדרש  BÓk ,ÌÏLÂ .e¯È ‡È‰ BlL ‡i¯ËÓÈb ‰‡¯iL∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿

'˙BÙÒBz'‰20CÎlL לכןÔÈa ÌÏLe¯Èa „"eÈ ÔÈ˙B e‡ ÔÈ‡ «¿∆¿»≈»¿ƒƒ»≈≈
È¯w‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡) Ì"nÏ „"ÓÏ בקריאתה המילה של הביטוי »∆«≈««ƒ∆«¿ƒ

ÌÈÏLe¯È ‡e‰ הלמ"ד בין יו"ד עם ¿»«ƒ
ÌÏL.למ"ם  ÌL ÏÚ ,(«≈»≈

‡e‰ ÌÏL ‰‡¯È ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈
‰‡¯i‰ ˙eÓÏL14,'ה יראת ¿≈«ƒ¿»

השלמות  ÈÁa˙בתכלית eÈ‰c¿«¿¿ƒ«
ÏeËÈa לאלוקות האדם של ƒ

˙ÈÏÎ˙a האדם שבו מוחלט, ביטול ¿«¿ƒ
ושום  ערך שום לעצמו מייחס לא

כלל. CÎÏחשיבות ÛÒBpL ,eÈ‰Â¿«¿∆»¿»
ÏeËÈa‰ ¯˜ÈÚL לאלוקות‡e‰ ∆ƒ««ƒ

,‡˜Âc ‰‡¯Èa בעבודת מאשר יותר ¿ƒ¿»«¿»
האהבה  במידת LÈה' ‰Ê ÌeMÓeƒ∆≈

‰‡¯È Ìb - ‰‡¯Èa ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ¿»«ƒ¿»
,‰‡zz'ה יראת בדרגה אפילו «»»

יחסית תחתו  ונמוכה ‡‰·‰נה Èa‚Ï¿«≈«¬»
‡e‰L ‰·‰‡‰ ÔÈÚ Èk ,'‰Ïƒƒ¿«»«¬»∆
נפשית  ב'תנועה' נמצא האדם

‰ÊÈ‡Ï ‡Bˆ¯Â ˙e˜˜BzL‰a¿ƒ¿¿¿»¿≈∆
,¯·c אל ומעוניין להתקרב מאד »»

שאוהב  L‡‰·‰הדבר e‰fL∆∆∆«¬»
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰·‡ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿»»∆ƒ¿«

ÔBˆ¯‰21 ורצון תשוקה של במובן »»
ולהתחבר, להגיע Ê‰עז È¯‰¬≈∆

BÓˆÚ Lb¯‰ ‰Êa LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»∆∆¿≈«¿
האוהב, האדם ŒÏÚשל ˙ew„a¿««

ÌÈtŒÏk עדינה.לפחות בצורה »»ƒ
eÏÈÙ‡ ,‰‡¯È ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»¬ƒ

,‰‡zz ‰‡¯È,תחתונה ‰¯Èיראה ƒ¿»«»»¬≈
ıeeÈk ÏL ‰Úez ‡È‰ƒ¿»∆ƒ

ÌeˆÓˆÂ כלפי האישית המציאות ¿ƒ¿
שממנו  –הדבר ובעניינינו ירא, האדם

מחייבת  נמוכה, בדרגה אפילו ה', יראת

לאלוקות, ‰eLi˙ביטול CÙÈ‰≈∆«≈
העצמית  והמציאות היישות תחושת

כללי  (שבאופן לכך ובנוסף האדם, של

בביטול) קשורה Èa¯‡‰יראה ‰p‰ƒ≈¿ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83



ז f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבׁשם  נקראֹות יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הּטעם ּגם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוזהּו

לכן  ,יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּׁשרׁשם ּדכיון ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמהּלכים,

ּגבּול, ּבלי ׁשהיא אמיּתית, הליכה ּבהם ְְֲֲִִִִִֵֶֶָָיׁש

ּגם  ּבהם יׁש ולכן הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמעלה

ּוׁשלימּות  ּתכלית (ׁשּזֹוהי ּבאלקּות הראּיה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא, ׁשּתהיה 9הּבריאה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

עדין  א גֹו'). ּבׂשר כל וראּו הוי' כבֹוד ְְְְֲֲִִַַָָָָָָָונגלה

למצרים  מׁשה ּבתׁשּובת מרּומז אי להבין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹצרי

נׁשמֹות  מעלת אֹודֹות לעיל האמּור כּו', ְְְְֲִֵֶַַַָָירדּתם

כּו'. יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּמּוׁשרׁשֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָָיׂשראל

יׂשראל  נׁשמֹות מעלת מּצד ּגיסא, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָּולאיד

להיֹות  יכֹול היה ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָׁשּמּוׁשרׁשֹות

ּבגּופים  ׁשּנׁשמֹות ּבאֹופן ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְְִִֶֶַַָָָָהענין

צרי וגם הּתֹורה. את יקּבלּו וׁשם למעלה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָיתעּלּו

לנׁשמֹות  להּנתן הּתֹורה הּוצרכה לּמה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָלהבין

ּדוקא. ְְִַָּבגּופים

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂב) ּבמה הּבאּור ּבהקּדים זה 10ּכל ¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ

ירּוׁשלים  ּבנֹות ונאוה אני ,11ׁשחֹורה ְְְְֲִִָָָָָ

הינּו,12וידּוע  יׂשראל, ּכנסת מאמר ׁשּזהּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכמֹו להּנׁשמה אֹומרת ּבּגּוף המלּוּבׁשת ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמה

ׁשּמחמת  אני, ׁשּׁשחֹורה ׁשהגם למעלה, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשהיא

ה' אֹור על ׁשּמעלימים הּבהמית ונפׁש ְְֲִִִֶֶֶַַַַַהּגּוף

הוי' ּומגן ּדׁשמׁש הּגילּוי אצלּה חסר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּוקדּוׁשתֹו,

ֿ 13אלקים  מּכל וׁשחרּות, העלם ּבבחינת והיא , ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָֹ
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ה.10) א, ואילך.11)שה"ש א'תנה ע' ח"ג תער"ב המשך ראה - לקמן ב.12)בהבא ז, שה"ש לקו"ת עה"פ. שהש"ר ראה

יב.13) פד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„·Ïa9 של ועצמותו ממהותו נמשכו ישראל בני ואילו המהות, עצם ולא ƒ¿«

הוא. ברוך B‡¯˜˙הקדוש Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»
,ÌÈÎl‰Ó ÌLa הכתוב כלשון "עומדים", הנקראים מהמלאכים בשונה ¿≈¿«¿ƒ

האלה" העומדים בין מהלכים לך ונתתי תלך... בדרכי "אם זכריה) (בנבואת

יקופח  "לא במצודתֿדוד: (ופירש

להם  אתן כי הנשמות, בעולם שכרם

האלה  המלאכים בין וטיולים מהלכים

פה..." ÌL¯MLהעומדים ÔÂÈÎc)¿≈»∆»¿»
ישראל נשמות ¿»¿B˙eÓˆÚaשל

‰ÎÈÏ‰ Ì‰a LÈ ÔÎÏ ,C¯a˙Èƒ¿»≈»≈≈»∆¬ƒ»
ועלייה  È‰L‡התקדמות ,˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ∆ƒ

,Ïe·b ÈÏa לא למצב ממצב עלייה ¿ƒ¿
גבול  ללא עליות אלא הדרגתית בצורה

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
ויורד  בהגבלה מאיר האלוקי האור שבו

בצורה  לדרגה מדרגה ומשתלשל

Ì‰aמסודרת, LÈ ÔÎÏÂ בנשמות ¿»≈≈»∆
‰¯‡i‰ישראל ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«»¿ƒ»

˙e˜Ï‡a בראייה דבר קליטת והרי ∆¡…
והאמיתית  והברורה החזקה בצורה היא

לשמיעה" ראייה דומה ו"אינה ביותר

נ  יותר ברמה מראיה שהיא מוכה

È‰BfL) שרואים כשם אלוקות ראיית ∆ƒ
היא  מוחשיים גשמיים ÈÏÎz«¿ƒ˙דברים

‰È‰zL ‰‡È¯a‰ ˙eÓÈÏLe¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ בזמן שכעת בעוד ∆»ƒ»…

על  מסתירים והבריאה העולם הגלות

ומקיים  אותם שבורא האלוקי האור

במצבו  נמצא לא העולם ולכן אותם,

שהעולם  הבריאה של והכוונה הרצוי,

ראוי  ומקום "דירה" יהיה הזה

טרם  השכינה והשראת להתגלות

לבוא  לעתיד הרי בשלימות, התמלאה

תתקיים  הבריאה ותכלית כוונת

בגלוי אלוקות יראו הנבראים אז כי e˙kL·במילואה BÓk9 בייעודי ¿∆»
‚B'הגאולה  ¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·Î ‰Ï‚Â גשמי בשר גם כלומר, ¿ƒ¿»¿¬»»¿»»»»

והסגולות  המעלות ובגלל וברורה) גלוייה בצורה באלוקות וייווכח יראה

ישראל. לבני דווקא ניתנה התורה הללו המיוחדות

ÌÈ¯ˆÓÏ ‰LÓ ˙·eL˙a ÊÓe¯Ó CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ¿«…∆¿ƒ¿«ƒ
,'eÎ Ìz„¯È לתת שצריך המלאכים טענת על הגמרא, מדברי לעיל כמובא ¿«¿∆

שלא  שכיון רבנו משה להם ענה השמים", על הודך "תנה למעלה, התורה את

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך ה' "אנכי הראשון הדיבור למצרים, ירדו

נרמז  איך מובן לא עדיין אבל הדברות, שאר לגבי גם וכך אליהם, שייך לא

של התוכן הזה BÓL˙במענה ˙ÏÚÓ ˙B„B‡ ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈«¬«ƒ¿
'eÎ C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LenL Ï‡¯NÈ לכך וסיבה כטעם ƒ¿»≈∆¿»¿«¿ƒ¿»≈

התורה. את קיבלו הם ÒÈb‡,שדווקא C„È‡Ïe שהרי מובן לא vÓ„גם ¿ƒ»ƒ»ƒ«
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙BL¯LenL Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˙ÏÚÓ אכן זה «¬«ƒ¿ƒ¿»≈∆¿»¿«¿ƒ¿»≈

את  יקבלו שהם לכך וטעם הסבר

כך משום אם אבל ÏBÎÈהתורה ‰È‰»»»
‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿««»
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpL ÔÙB‡a¿∆∆¿»¿ƒ
eÏa˜È ÌLÂ ‰ÏÚÓÏ elÚ˙Èƒ¿«¿«¿»¿»¿«¿

‰¯Bz‰ בתחילת ‡˙ וכמובא ∆«»
לבני  התורה שנתינת שכיוון המאמר

משני  באחד להיות יכולה ישראל

או  למעלה, יעלו שהם או – האופנים

הוא  ברוך שהקדוש בפועל, שהיה כפי

הרי  למטה, אליהם התורה את הוריד

(של  חסידות עלֿפי האמור הביאור

מושרשים  הם כי לישראל התורה נתינת

מסב  לא האופן בעצמותו) עדיף במה יר

על  למטה" סיני הר על ה' "וירד של

למעלה.? יעלו ישראל שבני האפשרות

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â משה של במענה ¿«»ƒ¿»ƒ
בפועל  מדוע טעם יש למלאכים רבנו

מדברי  כי למלאכים, ניתנה לא התורה

שהיא  מובן הדברות בעשרת התורה

(שירדו  הזה בעולם ישראל לבני שייכת

אב  להם ויש מלאכה ועושים למצרים,

מובן  לא עדיין אבל הלאה), וכן ואם

הדבר ‰Î¯ˆe‰באמתnÏ‰בעצם »»¿¿»
˙BÓLÏ Ô˙p‰Ï ‰¯Bz‰«»¿ƒ»≈ƒ¿»

‡˜Âc ÌÈÙe‚a כפי לנשמות ולא ¿ƒ«¿»
למעלה? שהן

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿»»∆¿«¿ƒ
·e˙kM ‰Óa ¯e‡a‰10 ב'שיר «≈¿«∆»

Â‡Â‰השירים' È‡ ‰¯BÁL¿»¬ƒ¿»»
ÌÈÏLe¯È ˙Ba11Úe„ÈÂ במדרש 12, ז"ל חכמינו e‰fLבדברי ¿¿»»ƒ¿»«∆∆

Ï‡¯NÈ ˙Òk ¯Ó‡Ó,עצמה ‰LaeÏÓ˙על ‰ÓLp‰L ,eÈ‰ «¬«¿∆∆ƒ¿»≈«¿∆«¿»»«¿∆∆
Ûebaהזה בעולם ÏÚÓÏ‰הגשמי ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰Ï ˙¯ÓB‡ «∆∆¿«¿»»¿∆ƒ¿«¿»

הגוף, הגבלות ‡È,ללא ‰¯BÁML Ì‚‰L כיוון רצוי, לא ומצבי ∆¬«∆¿»¬ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙ÓÁnL(הנשמה ונמצאת מלובשת (בהם ∆≈¬««¿∆∆««¬ƒ

ÈeÏÈb‰ dÏˆ‡ ¯ÒÁ ,B˙Le„˜e '‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈÓÈÏÚnL∆«¿ƒƒ«¿»»≈∆¿»«ƒ
ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓLc13 כך בהסתר בה נמצא האלוקי והאור ¿∆∆»≈¬»»¡…ƒ

אור, לה וחסר 'שחורה' e¯ÁLÂ˙,שהיא ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰Â היפך ¿ƒƒ¿ƒ«∆¿≈¿«¬
והאור, eÎ',הגילוי ‰Â‡Â ÌB˜ÓŒÏkÓ ויופי נוי בה יש זאת בכל ƒ»»¿»»
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הענינים  שּב' מּזה, ויתירה כּו', ונאוה ְְִִִִֵֶֶָָָָָָמקֹום

הּנני  לכן אני, ׁשּׁשחֹורה ּדכיון ּבזה. זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָּתלּוים

הּתֹורה  ניּתנה ּדנאוה, הּמעלה ּומּצד ְְֲִִַַַַָָָָָָָנאוה.

הּמעלה  מהי להבין וצרי ּדוקא. ּבגּוף ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלנׁשמה

 ֿ עלֿידי ּדוקא ּבאים ׁשּלזה ׁשּׁשחֹורה ּדנאוה, זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבנֹות  מעלת ּביאּור ּתחילה להקּדים ויׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָאני.

למעלה  ׁשהן ּכמֹו הּנׁשמֹות ׁשהן ,14ירּוׁשלים, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּירדּו לּנׁשמֹות ּכיֿאם הּתֹורה, ניּתנה לא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלהן

היֹותן  עלֿידי נאוה, ּבבחינת ונעׂשּו ְְְְֱֲִִֵַַַַָָָָלמּטה

אני  ׁשחֹורה .14ּבבחינת ְְֲִִִַָ

יראה ÔÈÚ‰Âג) הּוא ירּוׁשלים ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֶֶַָָ

ּבּמדרׁש14ׁשלם  ּכדאיתא (הּובא 15, ְְִִִֵַָָָָ

ּתענית  ּבמּסכת אֹותֹו16ּב'ּתֹוספֹות' קרא אברהם ( ְְְְֲִֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר  הּמקֹום 17יראה, ׁשם אברהם וּיקרא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר  ׁשלם, אֹותֹו קרא ׁשם יראה, ה' 18ההּוא ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ

הריני  כּו' הּקּב"ה אמר ׁשלם, מל צדק ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומלּכי

יראה  ׁשניהם, ׁשּקראּו ּכמֹו ירּוׁשלים אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָקֹורא

ּכמֹו ירּו, ירּוׁשלם. יֹותר: ּובדּיּוק  ירּוׁשלים. ְְְְְִִֵֵֵַָָָׁשלם,

ּכהּונה' ּב'מּתנֹות ׁשּלֹו19ׁשּכתב ּגימטרּיא ׁשּיראה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ה'ּתֹוספֹות' ׁשּכתבּו ּכמֹו וׁשלם, ירּו. ׁשּלכ20היא ְְְְְְִֵֶֶַָָָ

לּמ"ם  למ"ד ּבין ּבירּוׁשלם יּו"ד נֹותנין אנּו ְִִֵֵֵֵֶַָָָאין

ׁשם  על ירּוׁשלים), הּוא ׁשהּקרי ְְִִִֵֶַַַַַָ(אףֿעלּֿפי

ׁשלמּות  הּוא ׁשלם יראה ענין והּנה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָׁשלם.

והינּו,14הּיראה  ּבתכלית. ּביטּול ּבחינת ּדהינּו , ְְְְְְְְִִִִַַַַַָ

ּדוקא, ּביראה הּוא הּביטּול ׁשעיקר לכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּנֹוסף

ּתּתאה, יראה ּגם - ּביראה מעלה יׁש זה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּומּׁשּום

ׁשהּוא  האהבה ענין ּכי אהבה, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָלגּבי

ׁשאהבה  ׁשּזהּו ּדבר, לאיזה ורצֹוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבהׁשּתֹוקקּות

ענין  ׁשהּוא אבה, מּלׁשֹון זה 21הרצֹון הּוא הרי , ְְֲִִֵֶֶַָָָָ

 ֿ עלּֿכל ּבדּקּות עצמֹו, הרּגׁש ּבזה ׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָּבאֹופן

ּתּתאה, יראה אפילּו יראה, מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּפנים.

זה  הרי ּגּופא ּביראה הּנה הּיׁשּות, היפ וצמצּום, ּכיּוּוץ ׁשל ּתנּועה היא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהרי
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Â‡c‰להלן). ‰ÏÚn‰ „vÓeƒ«««¬»¿»»

בגוף  שהיא כפי בנשמה דווקא שקיימת

הזה, בעולם ‰Bz¯‰הגשמי ‰zÈƒ¿»«»
CÈ¯ˆÂ .‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLÏƒ¿»»¿«¿»¿»ƒ

ÔÈ·‰Ïהשאלה נשאלת כן È‰Óואם ¿»ƒ«ƒ
‰ÏÚn‰המיוחדת‰ÊlL ,‰Â‡c ««¬»¿»»∆»∆
ÌÈ‡aישראל ŒÏÚנשמות ‡˜Âc »ƒ«¿»«

È‡ ‰¯BÁML ‰ÊŒÈ„È וללא ¿≈∆∆¿»¬ƒ
והנפש  הגוף של וההסתר ההעלם
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זו? מיוחדת
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מושלם  באופן ה' «È‡„kƒ¿ƒ˙‡יראת
(‰L¯„na15‡·eכמובא  «ƒ¿»»

˙ÈÚz ˙ÎqÓa '˙BÙÒBz'a16 ¿¿¿«∆∆«¬ƒ
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'˙BÙÒBz'‰20CÎlL לכןÔÈa ÌÏLe¯Èa „"eÈ ÔÈ˙B e‡ ÔÈ‡ «¿∆¿»≈»¿ƒƒ»≈≈
È¯w‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡) Ì"nÏ „"ÓÏ בקריאתה המילה של הביטוי »∆«≈««ƒ∆«¿ƒ

ÌÈÏLe¯È ‡e‰ הלמ"ד בין יו"ד עם ¿»«ƒ
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˙ÈÏÎ˙a האדם שבו מוחלט, ביטול ¿«¿ƒ
ושום  ערך שום לעצמו מייחס לא

כלל. CÎÏחשיבות ÛÒBpL ,eÈ‰Â¿«¿∆»¿»
ÏeËÈa‰ ¯˜ÈÚL לאלוקות‡e‰ ∆ƒ««ƒ
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יחסית תחתו  ונמוכה ‡‰·‰נה Èa‚Ï¿«≈«¬»
‡e‰L ‰·‰‡‰ ÔÈÚ Èk ,'‰Ïƒƒ¿«»«¬»∆
נפשית  ב'תנועה' נמצא האדם

‰ÊÈ‡Ï ‡Bˆ¯Â ˙e˜˜BzL‰a¿ƒ¿¿¿»¿≈∆
,¯·c אל ומעוניין להתקרב מאד »»

שאוהב  L‡‰·‰הדבר e‰fL∆∆∆«¬»
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰·‡ ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿»»∆ƒ¿«

ÔBˆ¯‰21 ורצון תשוקה של במובן »»
ולהתחבר, להגיע Ê‰עז È¯‰¬≈∆

BÓˆÚ Lb¯‰ ‰Êa LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»∆∆¿≈«¿
האוהב, האדם ŒÏÚשל ˙ew„a¿««

ÌÈtŒÏk עדינה.לפחות בצורה »»ƒ
eÏÈÙ‡ ,‰‡¯È ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»¬ƒ

,‰‡zz ‰‡¯È,תחתונה ‰¯Èיראה ƒ¿»«»»¬≈
ıeeÈk ÏL ‰Úez ‡È‰ƒ¿»∆ƒ

ÌeˆÓˆÂ כלפי האישית המציאות ¿ƒ¿
שממנו  –הדבר ובעניינינו ירא, האדם

מחייבת  נמוכה, בדרגה אפילו ה', יראת

לאלוקות, ‰eLi˙ביטול CÙÈ‰≈∆«≈
העצמית  והמציאות היישות תחושת

כללי  (שבאופן לכך ובנוסף האדם, של

בביטול) קשורה Èa¯‡‰יראה ‰p‰ƒ≈¿ƒ¿»
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f"kyz'dח ,zereayd bgc 'a mei

הּיׁש ּביטּול ּבבחינת ׁשהיא ּתּתאה, יראה רק ְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

ּבבחינת  ׁשהיא עיּלאה, יראה ּגם אּלא ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּבלבד,

הּיראה. ׁשלמּות ענין ׁשּזהּו ּבמציאּות, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָּביטּול

‰p‰Â ּבבחינת ׁשהיא הּיראה ׁשלמּות ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶַַַָ

ראּית  עלֿידי ּבא ּבמציאּות, ְְְִִִִֵַַָּביטּול

ׁשּבין  החילּוק ּכללּות ּובהקּדם ּדאלקּות. ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹהּמהּות

ּכמאמר  לראּיה, ׁשמיעה 22ׁשמיעה ּדֹומה אין ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ההבנה  ענין ׁשהּוא ׁשמיעה ׁשּמּצד ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלראּיה,

ׁשּיכֹול  ועד לספק, מקֹום יׁש עדין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוההּׂשגה,

ראּיה  עלֿידי ורק הּקֹודמת, ההּנחה את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלסּתֹור

 ֿ ועל לספק. מקֹום ׁשאין ּבאֹופן הּדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתאּמת

הּיראה  לׁשלמּות לבא ׁשּכדי ּבעבֹודה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּדרֿזה

מסּפיק  לא ּבמציאּות, ּביטּול ּבבחינת ְְְִִִִִִִֶַַֹׁשהיא

ּפֹועלים  ׁשאינם ׁשּבּלב, הרּגׁש אֹו והּׂשגה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהבנה

הראּיה  ענין להיֹות צרי אּלא האדם, עצם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָעל

ּדיּבּור 23ּדוקא  מחׁשבה על רק (לא ׁשּפֹועל , ְֲִֵֶַַַַָָָֹ

על  ּגם) אּלא הּנפׁש, ּכחֹות על רק ולא ְֲֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּומעׂשה,

ׁשהיא  עיּלאה יראה ענין והּוא האדם, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָעצם

חכמה  ראּיה 24ּבבחינת ּבחינת ׁשהיא וזהּו24, . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ראּיה  אֹותּיֹות הּיראה 24ׁשּיראה ענין ּובפרט , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

קרא  ׁשאברהם ׁשּזהּו ירּוׁשלים, ּבּׁשם ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמרּומז

הּמקֹום  ׁשם אברהם וּיקרא ׁשּנאמר יראה, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו

ּגם  וזהּו ראּיה. לׁשֹון ׁשּפרּוׁשֹו יראה, ה' ְְְְִִֵֶֶֶַַָההּוא

ּבגימטרּיא  ׁשּיראה ּכהּונה' ּב'מּתנֹות ּׁשּכתּוב ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָמה
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ט.22) יט, יתרו פע"ד.23)מכילתא הק"ש שער בינה אמרי א. ח, ואתחנן לקו"ת שם.24)ראה בינה אמרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb עצמה ביראה,‰‡zz ‰‡¯È ˜¯ ‡Ï ‰Ê È¯‰,תחתונה יראה »¬≈∆…«ƒ¿»«»»

,„·Ïa Li‰ ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡È‰L את מחשיב עדיין שהאדם כך ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ«≈ƒ¿«
לאלוקות, שלו ה"ישות" מבטל שהוא אלא חשובה ו"מציאות" ל"יש" עצמו

‡l‡ נכללת היראה, שלימות lÈÚ‡‰,ב"ירושלים", ‰‡¯È Ìb יראה ∆»«ƒ¿»ƒ»»
ביטול  של גבוהה בדרגה עליונה,

ÏeËÈaלאלוקות  ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«ƒ
,˙e‡ÈˆÓa ופנימי עמוק ביטול ƒ¿ƒ

את  מחשיב לא כלל שהאדם כזו ברמה

כלשהי  ל"מציאות" ∆∆e‰fLעצמו
במציאות"הביטול  "ביטול של הפנימי

עצמה  ה' וביראת ה' באהבת קיים שלא

ב"יראה ב"ירא  דווקא אלא תתאה" ה

וזהו  eÓÏL˙עילאה" ÔÈÚƒ¿«¿≈
‰‡¯i‰.המושלמת היראה היינו «ƒ¿»

‰‡¯i‰ ˙eÓÏL ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
השלימות  בתכלית ה' È‰L∆ƒ‡יראת

,˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
של  ומוחלט מלא לביטול המביאה

לאלוקות  ¯‡i˙האדם È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈¿ƒ«
˙e˜Ï‡c ˙e‰n‰ שבפני בעוד כי ««∆¡…

יתכן  ומצומצם מועט אלוקות גילוי

זאת  בכל אבל יתבטל אמנם שהאדם

יגיע  ולכן מציאותו בגדרי יישאר

מול  אל הרי בלבד, היש" ל"ביטול

שעצם  כזה באופן אלוקות גילוי

הביטול  בגלוי, היא האלוקית המהות

במציאות", "ביטול ומוחלט, מלא הוא

להלן. שיתבאר וכפי

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk Ìc˜‰·e¿∆¿≈¿»«ƒ
כללי  באופן ÚÈÓL‰ההבדל ÔÈaL∆≈¿ƒ»

¯Ó‡Ók ,‰i‡¯Ï22 ז"ל חכמינו ƒ¿ƒ»¿«¬«
תורה) מתן ÓBc‰(לגבי ÔÈ‡≈»

„vnL ,‰i‡¯Ï ‰ÚÈÓL¿ƒ»ƒ¿ƒ»∆ƒ«
‰ÚÈÓL וקולט תופס אדם כאשר ¿ƒ»

שמיעה  באמצעות מסויים O‰‰Â‚‰דבר ‰·‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L,בשכל ∆ƒ¿««¬»»¿««»»
˜ÙÒÏ ÌB˜Ó LÈ ÔÈ„Ú,ומוחלט אמיתי הדבר כמה ÏBÎiLעד „ÚÂ ¬«ƒ≈»¿»≈¿«∆»

,˙Ó„Bw‰ ‰Áp‰‰ ˙‡ ¯BzÒÏ באמצעות ונקלט נתפס הדבר כאשר ƒ¿∆««»»«∆∆
שומע  האדם  שכאשר כזו במידה מוחלט לא הוא הפוך,השכל, שכלי רעיון

הקודמת  השכלית ההנחה את סותר ¯‡i‰הדבר È„ÈŒÏÚ ˜¯Â שהיא ¿««¿≈¿ƒ»
ומוחשית  ברורה מאד בצורה וקליטה ‰c·¯תפיסה ˙n‡˙Ó האדם אצל ƒ¿«≈«»»

ÙÒÏ˜הרואה  ÌB˜Ó ÔÈ‡L ÔÙB‡a באמת שלו שהוודאות יתכן ולא ¿∆∆≈»¿»≈
תתערער. הדבר של

‰„B·Úa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,הרוחנית ה' eÓÏLÏ˙בעבודת ‡·Ï È„kL ¿«∆∆∆«¬»∆¿≈»…ƒ¿≈
‰‡¯i‰ מושלמת ה' e‡ÈˆÓa˙,ליראת ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡È‰L «ƒ¿»∆ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

מצב  – היש" "ביטול רק (ולא כלל עצמו את מחשיב לא שהאדם כזו במידה

"יש" O‰Â‚‰שמתבטל של ‰·‰ ˜ÈtÒÓ ‡Ï ‰¯Lbבשכל ) B‡ …«¿ƒ¬»»¿«»»∆¿≈
Ì„‡‰ ÌˆÚ ÏÚ ÌÈÏÚBt ÌÈ‡L ,·laL פחות רבדים על רק אלא ∆«≈∆≈»¬ƒ«∆∆»»»

בנפש, ופנימיים Âc˜‡עמוקים ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡23, ∆»»ƒƒ¿ƒ¿«»¿ƒ»«¿»
‰·LÁÓ ÏÚ ˜¯ ‡Ï) ÏÚBtL∆≈…«««¬»»

‰NÚÓe ¯eaÈc'ה'לבושים שהם ƒ«¬∆
הנפש, של החיצוניים הביטוי וכלי

,LÙp‰ ˙BÁk ÏÚ ˜¯ ‡ÏÂ שהם ¿…««…«∆∆
עדיין  אבל הנפש, אל יותר קרובים

פנימיים  הכי והרבדים העומק כל אינם

ÌˆÚ ÏÚ (Ìb ‡l‡ הכי המהות ∆»««∆∆
של  פנימית והכי «««‰‡„Ì,עמוקה

‰‡lÈÚ ‰‡¯È ÔÈÚ ‡e‰Â יראה ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ»»
עליונה  ÈÁ·a˙(בדרגה) ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ24˙ÈÁa ‡È‰L , »¿»∆ƒ¿ƒ«
‰i‡¯24 החסידות בתורת מבואר ¿ƒ»

(וכן  ה' דרגות שביראת יש ה') באהבת

ל"יראה  מתחלקות כללי שבאופן רבות

ו"יראה  נעלית) (עליונה, עילאה"

ו"יראה  נמוכה) (תחתונה, תתאה"

האדם  של מקירוב נובעת עילאה"

ישנו  כאשר דווקא היינו לאלוקות,

בספירת  היא ולכן אלוקות, גילוי

כפי  האצילות), עולם (של החכמה

יראת  חכמה "ראשית בכתוב שנרמז

האור  התגלות היא חכמה כי ה'",

שבשכל  (כשם בראייה הנתפס באופן

היא  העניין נקודת שהיא החכמה האדם

התרחבות  שהיא והבינה ראייה, בחינת

בחינת  היא לפרטים הנקודה והסתעפות

'נעלמת' הנקודה עצם שבה שמיעה,

הרבים). iL¯‡‰בפרטים e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»
‰i‡¯ ˙Bi˙B‡24, כאמור,כי ƒ¿ƒ»

ל"יראה  גורמת באלוקות ראייה

וינועו העם "וירא תורה במתן נאמר שלכן בחסידות (וכמבואר ויעמדו עילאה"

מהיראה  מעט 'להירגע' וכדי מאד גבוהה בדרגה יראה פעל הקירוב – מרחוק"

התרחקו) הזו, שונות,Ë¯Ù·eהעצומה דרגות בה יש שכאמור עצמה ביראה ƒ¿»
לגבי  במיוחד אמורים ‰i¯‡‰הדברים ÔÈÚ כפי גבוהה ÊÓe¯nLבדרגה ƒ¿««ƒ¿»∆¿»

,ÌÈÏLe¯È ÌMa היראה לשלימות רומז לעיל e‰fLשכאמור «≈¿»«ƒ∆∆
B˙B‡ ‡¯˜ Ì‰¯·‡L הר היתה את שבו המקום שבירושלים, הבית ∆«¿»»»»

יצחק, ‰‰e‡עקידת ÌB˜n‰ ÌL Ì‰¯·‡ ‡¯˜iÂ ¯Ó‡pL ,‰‡¯Èƒ¿∆∆∆¡««ƒ¿»«¿»»≈«»«
‰i‡¯ ÔBLÏ BLe¯tL ,‰‡¯È כאמור,‰' מביאה, באלוקות ראייה והרי ƒ¿∆∆≈¿¿ƒ»

עילאה". Ìbל"יראה e‰ÊÂ של הפנימית והמשמעות e˙kM·התוכן ‰Ó ¿∆««∆»
'‰e‰k ˙BzÓ'a המדרש e"¯È,על ‡i¯ËÓÈ‚a ‰‡¯iL חלק ¿«¿¿»∆ƒ¿∆¿ƒ«¿ƒ»¿
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ּדהינּו רי"ו, ּבגימטרּיא ׁשּגבּורה וידּוע ְְְְְְְִִֶַַַָָָיר"ּו,

ע"ב  ׁשם הּנה הּׁשמֹות ּובענין הּיראה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָּבחינת

אֹותּיֹות  רי"ו ּבחכמה,25הּוא הּוא ע"ב ׁשם והרי , ְְֲִֵֵַָָ

ע  (ּכּנ"ל),והּוא ּבחכמה ׁשהיא עיּלאה יראה נין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ראּיה. ְְִִַָּבחינת

ÔÂÈÎÂ ראית עלֿידי ּבא הּיראה ׁשלמּות ׁשענין ¿≈»ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

זה  ׁשענין מּובן, הרי ּדאלקּות, ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹהּמהּות

ּבעֹולם  למעלה ׁשהן ּכמֹו ּבּנׁשמֹות רק ְְְְְֵֶַַַַָָָָׁשּי

לעיל  ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו ׁשעיקר 26האצילּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּׁשם  האצילּות), ּבעֹולם היא הּנׁשמֹות ְְְֲִִִֶַָָָָמציאּות

ּבנֹות  נקראֹות ולכן האלקּות, מהּות ְְְְֱִִֵַָָָָֹמאירה

הּיראה  ׁשלמּות ּבחינת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָירּוׁשלים,

ׁשּבנׁשמֹות  (וזהּו ּדאלקּות הּמהּות ראית ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַֹׁשּמּצד

נאמר  ׁשעלֿידי 27יׂשראל ּוראינה, צאינה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אצלם  ׁשּיהיה ל'ראינה', לבא יכֹולים ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹ'צאינה',

הּיראה), לׁשלמּות יבאּו ועלֿידיֿזה הראּיה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹענין

ּבעֹולם  ׁשּמקֹומם ּבּמלאכים, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

נאמר  עליהם הּנה מּזה), (ּולמּטה 28הּבריאה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אצלם  הּיראה ׁשאין מּפני  ּתהלה, יׂשים ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבמלאכיו

ּגילּוי  ּבחינת ּבהם מאירה ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּבׁשלמּות,

האצילּות. ּבעֹולם ּכמֹו ּדאלקּות ְְֱֲִֶַַָָֹהּמהּות

על eiË¯Ù·e˙ד) קאי ירּוׁשלים הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִִֵֵֵַַָָ

ּדאצילּות, הּמלכּות ְְֲִִַַַַספירת

ראּיה  ּבחינת (ׁשהיא החכמה מּבחינת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּנמׁשכת

ּכמאמר  נֹוסף 29ּכּנ"ל), ׁשּזהּו ּברּתא, יסד אּבא ְְֲֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבאצילּות  מקּננא עיּלאה ׁשאּבא ּבכל 30לכ , ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָ
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קא.25) א, אור מאורי פ"ה. השמות) פרטי (שער כא שער פרדס -26)ראה מנחם (תורת פ"ד וראינה צאינה בד"ה

ואילך). 6 ס"ע נ חלק ב.27)התוועדויות כב, שה"ש לקו"ת וראה יא. ג, יח.28)שה"ש ד, רמח,29)איוב (רע"מ) זח"ג

ס"ה. אגה"ק תניא ב). (סא, תכ"א תקו"ז א. רנח, סע"ב. רנו, משפטים 30)א. תו"א א. קיז, לזח"ג נצו"א ב. רכ, לזח"ב רמ"ז

וש"נ. .119 ע' תרצ"ו סה"מ א. עה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היראה  לשלימות רומז "שלם" עם שביחד e·bL¯‰מ"ירושלים" Úe„ÈÂ¿»«∆¿»

,‰‡¯i‰ ˙ÈÁa eÈ‰c ,Â"È¯ ‡i¯ËÓÈ‚a וחסידות בקבלה כמבואר ¿ƒ«¿ƒ»¿«¿¿ƒ««ƒ¿»
החסד) במידת (והאהבה הגבורה במידת קשורה ‰BÓM˙שהיראה ÔÈÚ·e¿ƒ¿««≈

המאיר  הספירות אור היינו העולמות, להתהוות (הרומז הוי' שם בהארת

בהתאם  בחינות, כמה יש – בעולמות)

שם  אותיות בכתיבת אפשריים לאופנים

(היינו  אות כל של המילוי עם הוי'

– הלאה) וכך "יוד", נכתבת י ' שהאות

במילוי  לכותבה שניתן ה', האות כגון

ה' במילוי לכותבה וניתן ("הי") י'

ובהתאם  ("הא"), א' מילוי או ("הה")

אחת  בכל הוי' שם של לגימטריא

ביותר  הנעלית הבחינה המילוי, מצורות

הוי' שם של הגימטריא – ע"ב שם היא

הרומזת  הי) ויו הי (יוד י' האות במילוי

נקודה  בבחינת ביותר, גבוהה למדרגה

והרחבה, לגילוי ניתנת שאינה בלבד

ספירת  ראשית כעניין ה"חכמה",

אור  Ú"·הספירות,הארת ÌL ‰p‰ƒ≈≈
˙Bi˙B‡ Â"È¯ ‡e‰25, כמבואר ƒ

קבלה, ‰e‡בספרי ·"Ú ÌL È¯‰Â«¬≈≈
‰‡¯È ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰ÓÎÁa¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‰ÓÎÁa ‡È‰L ‰‡lÈÚƒ»»∆ƒ¿»¿»

‰i‡¯ ˙ÈÁa ,(Ï"pk) כמבואר ««¿ƒ«¿ƒ»
הנקלטת  אלוקית שהתגלות לעיל

לידי  מביאה ראייה בבחינת ונתפסת

עילאה". "יראה

‰‡¯i‰ ˙eÓÏL ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
˙e‰n‰ ˙È‡¯ È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈¿ƒ«««

,˙e˜Ï‡c ומהותו בהתגלות עצמותו ∆¡…
בעצמו, הוא ברוך הקדוש ≈¬‰¯Èשל

˜¯ CiL ‰Ê ÔÈÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿»∆«»«
‰ÏÚÓÏ Ô‰L BÓk ˙BÓLpa«¿»¿∆≈¿«¿»
BÓÎe) ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL26 שנאמר במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈
אותה  השבועות חג של הראשון בלילה

תשכ"ז  e‡ÈˆÓ˙שנה, ¯˜ÈÚL∆ƒ«¿ƒ
ÌML ,(˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡È‰ ˙BÓLp‰ האצילות È‡Ó¯‰בעולם «¿»ƒ¿»»¬ƒ∆»¿ƒ»

,˙e˜Ï‡‰ ˙e‰Ó בעלי נבראים יש מאצילות שלמטה בעולמות ורק «»¡…
מוגדרת  B‡¯˜˙מציאות ÔÎÏÂ האצילות בעולם שהן כפי ישראל נשמות ¿»≈ƒ¿»

,ÌÈÏLe¯È ˙Ba כיוון ו"שלם", "ירו" ÈÁa˙אותיות Ô‰a LiL ¿¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
e‰ÊÂ) ˙e˜Ï‡c ˙e‰n‰ ˙È‡¯ „vnL ‰‡¯i‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«««∆¡…¿∆

¯Ó‡ Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL27È„ÈŒÏÚL ,‰È‡¯e ‰È‡ˆ ∆¿ƒ¿ƒ¿»≈∆¡«¿∆»¿∆»∆«¿≈
,'‰È‡ˆ' המציאות גדרי מעל והתעלות ביטול של במובן ÌÈÏBÎÈלצאת ¿∆»¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰i‡¯‰ ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ,'‰È‡¯'Ï ‡·Ï»…ƒ¿∆»∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿≈∆
ÌÓB˜nL ,ÌÈÎ‡Ïna ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(‰‡¯i‰ ˙eÓÏLÏ e‡·È»…ƒ¿≈«ƒ¿»«∆≈≈««¿»ƒ∆¿»
‰fÓ ‰hÓÏe) ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿«»ƒ∆
מלאך  כל ו'עשיה', 'יצירה' בעולמות

לדרגתו  בעולמות ),בהתאם היינו

לא  היא האלוקות התגלות שבהם

המהות  ראיית של ≈p‰ƒ‰בדרגה
Ú¯Ó‡ Ì‰ÈÏ28ÂÈÎ‡ÏÓa ¬≈∆∆¡«¿«¿»»

,‰Ï‰z ÌÈNÈ האור גם כלומר, »ƒ»√»
עצמם  מצד לא הוא במלאכים המאיר

הוא, ברוך הקדוש של אורו אלא

במעלתם  למעט היא והכוונה

המלאכים  של ≈¿ÈtÓƒוחשיבותם
ÌÏˆ‡ ‰‡¯i‰ ÔÈ‡L∆≈«ƒ¿»∆¿»

,˙eÓÏLa בנשמות שהיא כפי ƒ¿≈
בעולם  הנמצאות האצילות ישראל

Ì‰a ‰¯È‡Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆
‰e‰n˙במלאכים  ÈeÏÈb ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ««

ÌÏBÚa BÓk ˙e˜Ï‡c∆¡…¿¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ההתגלות וכאשר »¬ƒ

גם  נמוכה, יותר בדרגה היא האלוקית

ואיננה  נמוכה יותר בדרגה היא היראה

עילאה". "יראה

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e ביאור „) ליתר ƒ¿»ƒ≈
היראה  שלימות ≈p‰ƒ‰בעניין

È‡˜ ÌÈÏLe¯È מכוונתÏÚ ¿»«ƒ»≈«
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿«¬ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ««»¿»
,(Ï"pk ‰i‡¯ ˙ÈÁa ‡È‰L)∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»««

¯Ó‡Ók29 הזוהר„ÒÈ ‡a‡ ¿«¬««»»«
,‡z¯a.הבת את יסד כלומר,האב «¿»

(תניא  החכמה לספירת כינוי הוא "אב"

בחינת  ו"בת", ג) כינוי פרק הוא מקבל,

תחתונה  הכי הספירה המלכות, לספירת

שלה  היסוד אך הספירות מכל המקבלת

בכוחות  גם (וכך הספירות מבין והעליונה הראשונה החכמה, בספירת נעוץ

ו"אבא  הדיבור. אותיות היא ו"בת" הדיבור, בחינת היא המלכות מידת - הנפש

שלאותיות  אלא השכל מכוח נבדל דבר לא הן שהאותיות היינו ברתא" יסד

עצמו). בשכל ומקור שורש יש a‡L‡הדיבור CÎÏ ÛÒB e‰fL∆∆»¿»∆«»
‰‡lÈÚ העליונה החכמה eÏÈˆ‡a30,ÏÎa˙מאירה p˜Ó‡ספירת ƒ»»¿«¿»»¬ƒ¿»
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ט f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

הּיׁש ּביטּול ּבבחינת ׁשהיא ּתּתאה, יראה רק ְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

ּבבחינת  ׁשהיא עיּלאה, יראה ּגם אּלא ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּבלבד,

הּיראה. ׁשלמּות ענין ׁשּזהּו ּבמציאּות, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָּביטּול

‰p‰Â ּבבחינת ׁשהיא הּיראה ׁשלמּות ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶַַַָ

ראּית  עלֿידי ּבא ּבמציאּות, ְְְִִִִֵַַָּביטּול

ׁשּבין  החילּוק ּכללּות ּובהקּדם ּדאלקּות. ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹהּמהּות

ּכמאמר  לראּיה, ׁשמיעה 22ׁשמיעה ּדֹומה אין ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ההבנה  ענין ׁשהּוא ׁשמיעה ׁשּמּצד ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלראּיה,

ׁשּיכֹול  ועד לספק, מקֹום יׁש עדין ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוההּׂשגה,

ראּיה  עלֿידי ורק הּקֹודמת, ההּנחה את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלסּתֹור

 ֿ ועל לספק. מקֹום ׁשאין ּבאֹופן הּדבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתאּמת

הּיראה  לׁשלמּות לבא ׁשּכדי ּבעבֹודה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּדרֿזה

מסּפיק  לא ּבמציאּות, ּביטּול ּבבחינת ְְְִִִִִִִֶַַֹׁשהיא

ּפֹועלים  ׁשאינם ׁשּבּלב, הרּגׁש אֹו והּׂשגה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהבנה

הראּיה  ענין להיֹות צרי אּלא האדם, עצם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָעל

ּדיּבּור 23ּדוקא  מחׁשבה על רק (לא ׁשּפֹועל , ְֲִֵֶַַַַָָָֹ

על  ּגם) אּלא הּנפׁש, ּכחֹות על רק ולא ְֲֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּומעׂשה,

ׁשהיא  עיּלאה יראה ענין והּוא האדם, ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָעצם

חכמה  ראּיה 24ּבבחינת ּבחינת ׁשהיא וזהּו24, . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ראּיה  אֹותּיֹות הּיראה 24ׁשּיראה ענין ּובפרט , ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

קרא  ׁשאברהם ׁשּזהּו ירּוׁשלים, ּבּׁשם ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמרּומז

הּמקֹום  ׁשם אברהם וּיקרא ׁשּנאמר יראה, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו

ּגם  וזהּו ראּיה. לׁשֹון ׁשּפרּוׁשֹו יראה, ה' ְְְְִִֵֶֶֶַַָההּוא

ּבגימטרּיא  ׁשּיראה ּכהּונה' ּב'מּתנֹות ּׁשּכתּוב ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָמה
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ט.22) יט, יתרו פע"ד.23)מכילתא הק"ש שער בינה אמרי א. ח, ואתחנן לקו"ת שם.24)ראה בינה אמרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb עצמה ביראה,‰‡zz ‰‡¯È ˜¯ ‡Ï ‰Ê È¯‰,תחתונה יראה »¬≈∆…«ƒ¿»«»»

,„·Ïa Li‰ ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡È‰L את מחשיב עדיין שהאדם כך ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ«≈ƒ¿«
לאלוקות, שלו ה"ישות" מבטל שהוא אלא חשובה ו"מציאות" ל"יש" עצמו

‡l‡ נכללת היראה, שלימות lÈÚ‡‰,ב"ירושלים", ‰‡¯È Ìb יראה ∆»«ƒ¿»ƒ»»
ביטול  של גבוהה בדרגה עליונה,

ÏeËÈaלאלוקות  ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«ƒ
,˙e‡ÈˆÓa ופנימי עמוק ביטול ƒ¿ƒ

את  מחשיב לא כלל שהאדם כזו ברמה

כלשהי  ל"מציאות" ∆∆e‰fLעצמו
במציאות"הביטול  "ביטול של הפנימי

עצמה  ה' וביראת ה' באהבת קיים שלא

ב"יראה ב"ירא  דווקא אלא תתאה" ה

וזהו  eÓÏL˙עילאה" ÔÈÚƒ¿«¿≈
‰‡¯i‰.המושלמת היראה היינו «ƒ¿»

‰‡¯i‰ ˙eÓÏL ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
השלימות  בתכלית ה' È‰L∆ƒ‡יראת

,˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
של  ומוחלט מלא לביטול המביאה

לאלוקות  ¯‡i˙האדם È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈¿ƒ«
˙e˜Ï‡c ˙e‰n‰ שבפני בעוד כי ««∆¡…

יתכן  ומצומצם מועט אלוקות גילוי

זאת  בכל אבל יתבטל אמנם שהאדם

יגיע  ולכן מציאותו בגדרי יישאר

מול  אל הרי בלבד, היש" ל"ביטול

שעצם  כזה באופן אלוקות גילוי

הביטול  בגלוי, היא האלוקית המהות

במציאות", "ביטול ומוחלט, מלא הוא

להלן. שיתבאר וכפי

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk Ìc˜‰·e¿∆¿≈¿»«ƒ
כללי  באופן ÚÈÓL‰ההבדל ÔÈaL∆≈¿ƒ»

¯Ó‡Ók ,‰i‡¯Ï22 ז"ל חכמינו ƒ¿ƒ»¿«¬«
תורה) מתן ÓBc‰(לגבי ÔÈ‡≈»

„vnL ,‰i‡¯Ï ‰ÚÈÓL¿ƒ»ƒ¿ƒ»∆ƒ«
‰ÚÈÓL וקולט תופס אדם כאשר ¿ƒ»

שמיעה  באמצעות מסויים O‰‰Â‚‰דבר ‰·‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L,בשכל ∆ƒ¿««¬»»¿««»»
˜ÙÒÏ ÌB˜Ó LÈ ÔÈ„Ú,ומוחלט אמיתי הדבר כמה ÏBÎiLעד „ÚÂ ¬«ƒ≈»¿»≈¿«∆»

,˙Ó„Bw‰ ‰Áp‰‰ ˙‡ ¯BzÒÏ באמצעות ונקלט נתפס הדבר כאשר ƒ¿∆««»»«∆∆
שומע  האדם  שכאשר כזו במידה מוחלט לא הוא הפוך,השכל, שכלי רעיון

הקודמת  השכלית ההנחה את סותר ¯‡i‰הדבר È„ÈŒÏÚ ˜¯Â שהיא ¿««¿≈¿ƒ»
ומוחשית  ברורה מאד בצורה וקליטה ‰c·¯תפיסה ˙n‡˙Ó האדם אצל ƒ¿«≈«»»

ÙÒÏ˜הרואה  ÌB˜Ó ÔÈ‡L ÔÙB‡a באמת שלו שהוודאות יתכן ולא ¿∆∆≈»¿»≈
תתערער. הדבר של

‰„B·Úa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,הרוחנית ה' eÓÏLÏ˙בעבודת ‡·Ï È„kL ¿«∆∆∆«¬»∆¿≈»…ƒ¿≈
‰‡¯i‰ מושלמת ה' e‡ÈˆÓa˙,ליראת ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡È‰L «ƒ¿»∆ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

מצב  – היש" "ביטול רק (ולא כלל עצמו את מחשיב לא שהאדם כזו במידה

"יש" O‰Â‚‰שמתבטל של ‰·‰ ˜ÈtÒÓ ‡Ï ‰¯Lbבשכל ) B‡ …«¿ƒ¬»»¿«»»∆¿≈
Ì„‡‰ ÌˆÚ ÏÚ ÌÈÏÚBt ÌÈ‡L ,·laL פחות רבדים על רק אלא ∆«≈∆≈»¬ƒ«∆∆»»»

בנפש, ופנימיים Âc˜‡עמוקים ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡23, ∆»»ƒƒ¿ƒ¿«»¿ƒ»«¿»
‰·LÁÓ ÏÚ ˜¯ ‡Ï) ÏÚBtL∆≈…«««¬»»

‰NÚÓe ¯eaÈc'ה'לבושים שהם ƒ«¬∆
הנפש, של החיצוניים הביטוי וכלי

,LÙp‰ ˙BÁk ÏÚ ˜¯ ‡ÏÂ שהם ¿…««…«∆∆
עדיין  אבל הנפש, אל יותר קרובים

פנימיים  הכי והרבדים העומק כל אינם

ÌˆÚ ÏÚ (Ìb ‡l‡ הכי המהות ∆»««∆∆
של  פנימית והכי «««‰‡„Ì,עמוקה

‰‡lÈÚ ‰‡¯È ÔÈÚ ‡e‰Â יראה ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ»»
עליונה  ÈÁ·a˙(בדרגה) ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ24˙ÈÁa ‡È‰L , »¿»∆ƒ¿ƒ«
‰i‡¯24 החסידות בתורת מבואר ¿ƒ»

(וכן  ה' דרגות שביראת יש ה') באהבת

ל"יראה  מתחלקות כללי שבאופן רבות

ו"יראה  נעלית) (עליונה, עילאה"

ו"יראה  נמוכה) (תחתונה, תתאה"

האדם  של מקירוב נובעת עילאה"

ישנו  כאשר דווקא היינו לאלוקות,

בספירת  היא ולכן אלוקות, גילוי

כפי  האצילות), עולם (של החכמה

יראת  חכמה "ראשית בכתוב שנרמז

האור  התגלות היא חכמה כי ה'",

שבשכל  (כשם בראייה הנתפס באופן

היא  העניין נקודת שהיא החכמה האדם

התרחבות  שהיא והבינה ראייה, בחינת

בחינת  היא לפרטים הנקודה והסתעפות

'נעלמת' הנקודה עצם שבה שמיעה,

הרבים). iL¯‡‰בפרטים e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»
‰i‡¯ ˙Bi˙B‡24, כאמור,כי ƒ¿ƒ»

ל"יראה  גורמת באלוקות ראייה

וינועו העם "וירא תורה במתן נאמר שלכן בחסידות (וכמבואר ויעמדו עילאה"

מהיראה  מעט 'להירגע' וכדי מאד גבוהה בדרגה יראה פעל הקירוב – מרחוק"

התרחקו) הזו, שונות,Ë¯Ù·eהעצומה דרגות בה יש שכאמור עצמה ביראה ƒ¿»
לגבי  במיוחד אמורים ‰i¯‡‰הדברים ÔÈÚ כפי גבוהה ÊÓe¯nLבדרגה ƒ¿««ƒ¿»∆¿»

,ÌÈÏLe¯È ÌMa היראה לשלימות רומז לעיל e‰fLשכאמור «≈¿»«ƒ∆∆
B˙B‡ ‡¯˜ Ì‰¯·‡L הר היתה את שבו המקום שבירושלים, הבית ∆«¿»»»»

יצחק, ‰‰e‡עקידת ÌB˜n‰ ÌL Ì‰¯·‡ ‡¯˜iÂ ¯Ó‡pL ,‰‡¯Èƒ¿∆∆∆¡««ƒ¿»«¿»»≈«»«
‰i‡¯ ÔBLÏ BLe¯tL ,‰‡¯È כאמור,‰' מביאה, באלוקות ראייה והרי ƒ¿∆∆≈¿¿ƒ»

עילאה". Ìbל"יראה e‰ÊÂ של הפנימית והמשמעות e˙kM·התוכן ‰Ó ¿∆««∆»
'‰e‰k ˙BzÓ'a המדרש e"¯È,על ‡i¯ËÓÈ‚a ‰‡¯iL חלק ¿«¿¿»∆ƒ¿∆¿ƒ«¿ƒ»¿
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ּדהינּו רי"ו, ּבגימטרּיא ׁשּגבּורה וידּוע ְְְְְְְִִֶַַַָָָיר"ּו,

ע"ב  ׁשם הּנה הּׁשמֹות ּובענין הּיראה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָּבחינת

אֹותּיֹות  רי"ו ּבחכמה,25הּוא הּוא ע"ב ׁשם והרי , ְְֲִֵֵַָָ

ע  (ּכּנ"ל),והּוא ּבחכמה ׁשהיא עיּלאה יראה נין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ראּיה. ְְִִַָּבחינת

ÔÂÈÎÂ ראית עלֿידי ּבא הּיראה ׁשלמּות ׁשענין ¿≈»ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

זה  ׁשענין מּובן, הרי ּדאלקּות, ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹהּמהּות

ּבעֹולם  למעלה ׁשהן ּכמֹו ּבּנׁשמֹות רק ְְְְְֵֶַַַַָָָָׁשּי

לעיל  ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו ׁשעיקר 26האצילּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשּׁשם  האצילּות), ּבעֹולם היא הּנׁשמֹות ְְְֲִִִֶַָָָָמציאּות

ּבנֹות  נקראֹות ולכן האלקּות, מהּות ְְְְֱִִֵַָָָָֹמאירה

הּיראה  ׁשלמּות ּבחינת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָירּוׁשלים,

ׁשּבנׁשמֹות  (וזהּו ּדאלקּות הּמהּות ראית ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַֹׁשּמּצד

נאמר  ׁשעלֿידי 27יׂשראל ּוראינה, צאינה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אצלם  ׁשּיהיה ל'ראינה', לבא יכֹולים ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָֹ'צאינה',

הּיראה), לׁשלמּות יבאּו ועלֿידיֿזה הראּיה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹענין

ּבעֹולם  ׁשּמקֹומם ּבּמלאכים, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

נאמר  עליהם הּנה מּזה), (ּולמּטה 28הּבריאה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אצלם  הּיראה ׁשאין מּפני  ּתהלה, יׂשים ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבמלאכיו

ּגילּוי  ּבחינת ּבהם מאירה ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּבׁשלמּות,

האצילּות. ּבעֹולם ּכמֹו ּדאלקּות ְְֱֲִֶַַָָֹהּמהּות

על eiË¯Ù·e˙ד) קאי ירּוׁשלים הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִִֵֵֵַַָָ

ּדאצילּות, הּמלכּות ְְֲִִַַַַספירת

ראּיה  ּבחינת (ׁשהיא החכמה מּבחינת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּנמׁשכת

ּכמאמר  נֹוסף 29ּכּנ"ל), ׁשּזהּו ּברּתא, יסד אּבא ְְֲֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבאצילּות  מקּננא עיּלאה ׁשאּבא ּבכל 30לכ , ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָ
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קא.25) א, אור מאורי פ"ה. השמות) פרטי (שער כא שער פרדס -26)ראה מנחם (תורת פ"ד וראינה צאינה בד"ה

ואילך). 6 ס"ע נ חלק ב.27)התוועדויות כב, שה"ש לקו"ת וראה יא. ג, יח.28)שה"ש ד, רמח,29)איוב (רע"מ) זח"ג

ס"ה. אגה"ק תניא ב). (סא, תכ"א תקו"ז א. רנח, סע"ב. רנו, משפטים 30)א. תו"א א. קיז, לזח"ג נצו"א ב. רכ, לזח"ב רמ"ז

וש"נ. .119 ע' תרצ"ו סה"מ א. עה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היראה  לשלימות רומז "שלם" עם שביחד e·bL¯‰מ"ירושלים" Úe„ÈÂ¿»«∆¿»

,‰‡¯i‰ ˙ÈÁa eÈ‰c ,Â"È¯ ‡i¯ËÓÈ‚a וחסידות בקבלה כמבואר ¿ƒ«¿ƒ»¿«¿¿ƒ««ƒ¿»
החסד) במידת (והאהבה הגבורה במידת קשורה ‰BÓM˙שהיראה ÔÈÚ·e¿ƒ¿««≈

המאיר  הספירות אור היינו העולמות, להתהוות (הרומז הוי' שם בהארת

בהתאם  בחינות, כמה יש – בעולמות)

שם  אותיות בכתיבת אפשריים לאופנים

(היינו  אות כל של המילוי עם הוי'

– הלאה) וכך "יוד", נכתבת י ' שהאות

במילוי  לכותבה שניתן ה', האות כגון

ה' במילוי לכותבה וניתן ("הי") י'

ובהתאם  ("הא"), א' מילוי או ("הה")

אחת  בכל הוי' שם של לגימטריא

ביותר  הנעלית הבחינה המילוי, מצורות

הוי' שם של הגימטריא – ע"ב שם היא

הרומזת  הי) ויו הי (יוד י' האות במילוי

נקודה  בבחינת ביותר, גבוהה למדרגה

והרחבה, לגילוי ניתנת שאינה בלבד

ספירת  ראשית כעניין ה"חכמה",

אור  Ú"·הספירות,הארת ÌL ‰p‰ƒ≈≈
˙Bi˙B‡ Â"È¯ ‡e‰25, כמבואר ƒ

קבלה, ‰e‡בספרי ·"Ú ÌL È¯‰Â«¬≈≈
‰‡¯È ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰ÓÎÁa¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‰ÓÎÁa ‡È‰L ‰‡lÈÚƒ»»∆ƒ¿»¿»

‰i‡¯ ˙ÈÁa ,(Ï"pk) כמבואר ««¿ƒ«¿ƒ»
הנקלטת  אלוקית שהתגלות לעיל

לידי  מביאה ראייה בבחינת ונתפסת

עילאה". "יראה

‰‡¯i‰ ˙eÓÏL ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
˙e‰n‰ ˙È‡¯ È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈¿ƒ«««

,˙e˜Ï‡c ומהותו בהתגלות עצמותו ∆¡…
בעצמו, הוא ברוך הקדוש ≈¬‰¯Èשל

˜¯ CiL ‰Ê ÔÈÚL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿»∆«»«
‰ÏÚÓÏ Ô‰L BÓk ˙BÓLpa«¿»¿∆≈¿«¿»
BÓÎe) ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL26 שנאמר במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈
אותה  השבועות חג של הראשון בלילה

תשכ"ז  e‡ÈˆÓ˙שנה, ¯˜ÈÚL∆ƒ«¿ƒ
ÌML ,(˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡È‰ ˙BÓLp‰ האצילות È‡Ó¯‰בעולם «¿»ƒ¿»»¬ƒ∆»¿ƒ»

,˙e˜Ï‡‰ ˙e‰Ó בעלי נבראים יש מאצילות שלמטה בעולמות ורק «»¡…
מוגדרת  B‡¯˜˙מציאות ÔÎÏÂ האצילות בעולם שהן כפי ישראל נשמות ¿»≈ƒ¿»

,ÌÈÏLe¯È ˙Ba כיוון ו"שלם", "ירו" ÈÁa˙אותיות Ô‰a LiL ¿¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
e‰ÊÂ) ˙e˜Ï‡c ˙e‰n‰ ˙È‡¯ „vnL ‰‡¯i‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«««∆¡…¿∆

¯Ó‡ Ï‡¯NÈ ˙BÓLaL27È„ÈŒÏÚL ,‰È‡¯e ‰È‡ˆ ∆¿ƒ¿ƒ¿»≈∆¡«¿∆»¿∆»∆«¿≈
,'‰È‡ˆ' המציאות גדרי מעל והתעלות ביטול של במובן ÌÈÏBÎÈלצאת ¿∆»¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰i‡¯‰ ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ,'‰È‡¯'Ï ‡·Ï»…ƒ¿∆»∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿≈∆
ÌÓB˜nL ,ÌÈÎ‡Ïna ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(‰‡¯i‰ ˙eÓÏLÏ e‡·È»…ƒ¿≈«ƒ¿»«∆≈≈««¿»ƒ∆¿»
‰fÓ ‰hÓÏe) ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿«»ƒ∆
מלאך  כל ו'עשיה', 'יצירה' בעולמות

לדרגתו  בעולמות ),בהתאם היינו

לא  היא האלוקות התגלות שבהם

המהות  ראיית של ≈p‰ƒ‰בדרגה
Ú¯Ó‡ Ì‰ÈÏ28ÂÈÎ‡ÏÓa ¬≈∆∆¡«¿«¿»»

,‰Ï‰z ÌÈNÈ האור גם כלומר, »ƒ»√»
עצמם  מצד לא הוא במלאכים המאיר

הוא, ברוך הקדוש של אורו אלא

במעלתם  למעט היא והכוונה

המלאכים  של ≈¿ÈtÓƒוחשיבותם
ÌÏˆ‡ ‰‡¯i‰ ÔÈ‡L∆≈«ƒ¿»∆¿»

,˙eÓÏLa בנשמות שהיא כפי ƒ¿≈
בעולם  הנמצאות האצילות ישראל

Ì‰a ‰¯È‡Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆
‰e‰n˙במלאכים  ÈeÏÈb ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ««

ÌÏBÚa BÓk ˙e˜Ï‡c∆¡…¿¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ההתגלות וכאשר »¬ƒ

גם  נמוכה, יותר בדרגה היא האלוקית

ואיננה  נמוכה יותר בדרגה היא היראה

עילאה". "יראה

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e ביאור „) ליתר ƒ¿»ƒ≈
היראה  שלימות ≈p‰ƒ‰בעניין

È‡˜ ÌÈÏLe¯È מכוונתÏÚ ¿»«ƒ»≈«
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿«¬ƒ
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ««»¿»
,(Ï"pk ‰i‡¯ ˙ÈÁa ‡È‰L)∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»««

¯Ó‡Ók29 הזוהר„ÒÈ ‡a‡ ¿«¬««»»«
,‡z¯a.הבת את יסד כלומר,האב «¿»

(תניא  החכמה לספירת כינוי הוא "אב"

בחינת  ו"בת", ג) כינוי פרק הוא מקבל,

תחתונה  הכי הספירה המלכות, לספירת

שלה  היסוד אך הספירות מכל המקבלת

בכוחות  גם (וכך הספירות מבין והעליונה הראשונה החכמה, בספירת נעוץ

ו"אבא  הדיבור. אותיות היא ו"בת" הדיבור, בחינת היא המלכות מידת - הנפש

שלאותיות  אלא השכל מכוח נבדל דבר לא הן שהאותיות היינו ברתא" יסד

עצמו). בשכל ומקור שורש יש a‡L‡הדיבור CÎÏ ÛÒB e‰fL∆∆»¿»∆«»
‰‡lÈÚ העליונה החכמה eÏÈˆ‡a30,ÏÎa˙מאירה p˜Ó‡ספירת ƒ»»¿«¿»»¬ƒ¿»
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f"kyz'dי ,zereayd bgc 'a mei

האצילּות  ולכן 31עֹולם ּדאצילּות, ּבמלכּות ּגם , ְְְֲֲִִֵַַַָָָ

הּמלכּות) ספירת ענין (ׁשהּוא ּתּתאה ְְְְִִֶַַַַַָָָנהֹורא

ׁשכי ולא עיּלאה לנהֹורא ּתדיר והיא 32קארי , ְְְִִִִִֵָָָָָָֹ

כּו' הּביטּול הן 33ּבׁשלמּות ירּוׁשלים ּובנֹות . ְְְִִִֵֵַַָ

הן  ׁשּלכן ּדאציל ּות, ּבמלכּות ׁשהן ּכמֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשמֹות

הּיראה. ׁשלמּות ְְְִִִֵַַָּבבחינת

‰Ê·e הּידּוע ּובהקּדם מדרגֹות. ּכּמה יׁש ּגּופא »∆ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ

ּכמֹו ׁשּגם מּמׁש, ּדאצילּות נׁשמֹות ְְֲִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

ּבבחינת  הן ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָׁשּנמׁשכּו

 ֿ ׁשּבבריאה ּדאצילּות נׁשמֹות ויׁש מּמׁש, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאצילּות

ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  נׁשמֹות ויׁש ֿ עׂשּיה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָָיצירה

 ֿ ואם האצילּות. ּבעֹולם הּוא ּכּולם וׁשרׁש ְְְֲִִֶַָָָָֹמּמׁש,

ּכפי  והינּו, אּלּו. ּבחינֹות יׁשנן נׁשמה ּבכל ּגם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּכן,

מלכּות  ּבבחינת ּובפרט ּבאצילּות, היא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָׁשהּנׁשמה

אצילּות  ּבבחינת ׁשּבאה ּוכפי ְְֲֲִִִִִֶַַָָּדאצילּות,

ּבבחינת  ׁשּבאה ּוכפי ֿ יצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּבבריאה

הּנה  יֹותר, ּובפרטּיּות מּמׁש. ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּדאצילּות  מלכּות ּבבחינת היא ׁשהּנׁשמה ּכפי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּגם

לידה. ּובחינת עיּבּור ּבחינת ּבחינֹות, ּב' ּבּה ְְְִִִִֵֵַַָָיׁש

ּבבחינת  היא הּנׁשמה מציאּות ראׁשית ְְְְִִִִִִֵֵַַָָּדהּנה,

ּכלּולה  ׁשהּנׁשמה הינּו הּמלכּות, ּבספירת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָעיּבּור

עלּֿדרֿמׁשל  ּוכמֹו הּמלכּות, ּבבחינת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּומאּוחדת

יר הּוא הרי האם ּבבטן ׁשּבהיֹותֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָהעּוּבר

וגם 34אּמֹו מאבריה, ּכאחד עּמּה ׁשּמתאחד , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

כּו' אֹוכלת ּׁשאּמֹו מּמה לאחר 35אֹוכל אבל , ְֲִִֵֶֶֶַַַָ

נבּדל  הּוא הרי העֹולם לאויר ויֹוצא ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָׁשּנֹולד

קׁשּור  ּבלּתי ּבפניֿעצמֹו, ּברּיה ונעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמאּמֹו

ּבבחינת  ּכׁשהן ּבּנׁשמֹות ודּוגמתֹו ּבאּמֹו. ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָואחּוז

ּבבחינת  ּומאּוחדת ּכלּולה ׁשהּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָעיּבּור,

התאחדּות  ּבבחינת ּדמלכּות הּכלים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַּפנימּיּות
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פ"ב.31) אבי"ע) סדר (שער מז שער חיים עץ ב.32)ראה פו, ב. עז, ב. קעח, ח"א א. קמ, ח"ב זהר גם 33)ראה ראה

תרצג. ע' ח"ב תער"ב ב.34)המשך כג, ב.35)גיטין ל, נדה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ31, שבו הדרגות eÏÈˆ‡c˙,בכל ˙eÎÏÓa Ìb עם »»¬ƒ«¿«¿«¬ƒ

העליונה  החכמה של הארה יש בה גם ביותר, התחתונה הדרגה ≈«¿ÔÎÏÂהיותה
¯È„z È¯‡˜ (˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰L) ‰‡zz ‡¯B‰¿»«»»∆ƒ¿«¿ƒ«««¿»≈»ƒ

‰‡lÈÚ ‡¯B‰Ï החכמה CÈÎLספירת ‡ÏÂ32 כפירוש) שקט ואינו ƒ¿»ƒ»»¿…»ƒ
כבוד  יזמרך "למען הפסוק על הזוהר

ספירת  – התחתון האור ידום': ולא

'מזמרת' 'כבוד', הנקראת המלכות

- ידום' 'ולא – הרף ללא ומשתוקקת

החכמה), ספירת – העליון לאור לעלות

‡È‰Â המלכות eÓÏLa˙ספירת ¿ƒƒ¿≈
'eÎ ÏeËÈa‰33˙B·e . «ƒ¿

BÓk ˙BÓLp‰ Ô‰ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ≈«¿»¿
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa Ô‰L∆≈¿«¿«¬ƒ
˙eÓÏL ˙ÈÁ·a Ô‰ ÔÎlL∆»≈≈ƒ¿ƒ«¿≈

‰‡¯i‰ כמו ביטול יש במלכות גם כי «ƒ¿»
באצילות.

‡Ùeb ‰Ê·e עצמו זה בעניין »∆»
האצילות  בעולם הן ישראל שנשמות

את  קבלו הן שדווקא לכך הטעם (וזהו

B‚¯„Ó˙התורה) ‰nk LÈ כפי ≈«»«¿≈
LiLשממשיך. Úe„i‰ Ìc˜‰·e¿∆¿≈«»«∆≈

,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL כלומר ¿»«¬ƒ«»
eÎLÓpL BÓk ÌbL וירדו ∆«¿∆ƒ¿¿
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a העולמות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

האצילות  מעולם שלמטה (הרוחניים)

,LnÓ ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁ·a Ô‰≈ƒ¿ƒ«¬ƒ«»
במהותן שינוי פעלה לא ≈¿LÈÂוהירידה

Œ‰‡È¯·aL ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL¿»«¬ƒ∆ƒ¿ƒ»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ מקורן שאמנם ¿ƒ»¬ƒ»

לעולמות  הירידה אבל באצילות

שינוי  פעלה כן מאצילות שלמטה

Œ‰‡È¯·cבמהותן ˙BÓL LÈÂ¿≈¿»ƒ¿ƒ»
,LnÓ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ הירידה כי ¿ƒ»¬ƒ»«»

מהותי  יותר עוד שינוי בהם פעלה

ÌÏek L¯LÂ שירדו הנשמות גם ¿…∆»
ביותר  ÌÏBÚaלמטה ‡e‰¿»

ÏÎa Ìb ,ÔkŒÌ‡Â .˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿ƒ≈«¿»
‰ÓL פרטיתel‡ ˙BÈÁa ÔLÈ ¿»»∆¿»¿ƒ≈

הנשמות, לכללות ביחס לעיל שנימנו

דרגות  כמה יש כללי שבאופן וכשם

ממש, דאצילות (נשמות בנשמות

קיימות  הללו הדרגות כך ממש) דבי"ע ונשמות לבי"ע שירדו דאצילות נשמות

ומפרט. שהולך כפי פרטית, נשמה בכל בכל eÈ‰Â,למעשה העליונה הדרגה ¿«¿

- eÎÏÓ˙נשמה ˙ÈÁ·a Ë¯Ù·e ,˙eÏÈˆ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰L ÈÙk¿ƒ∆«¿»»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿
,˙eÏÈˆ‡c לעיל הבאה שכאמור הדרגה דאצילות, בחכמה במיוחד קשורה «¬ƒ

- Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aLאחריה ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁ·a ‰‡aL ÈÙÎe¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ«¬ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ- יותר הנמוכה Œ‰‡È¯aוהדרגה ˙ÈÁ·a ‰‡aL ÈÙÎe ¬ƒ»¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

.LnÓ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«»
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e החלוקה מלבד ƒ¿»ƒ≈

האמורות  הדרגות לשלושת הכללית

‡È‰ ‰ÓLp‰L ÈÙk Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ∆«¿»»ƒ
LÈ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿«¬ƒ≈

˙BÈÁa 'a da,שונות˙ÈÁa »¿ƒ¿ƒ«
ÈÙÎ ‰„ÈÏ ˙ÈÁ·e ¯eaÈÚƒ¿ƒ«≈»

ומבאר. שהולך

˙e‡ÈˆÓ ˙ÈL‡¯ ,‰p‰c השלב ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ
בהתהוות  כנברא ‰ÓLp‰הראשון «¿»»

מוגדרת  מציאות לו È‰ƒ‡שיש
˙¯ÈÙÒa ¯eaÈÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«
‰ÓLp‰L eÈ‰ ,˙eÎÏn‰««¿«¿∆«¿»»
˙ÈÁ·a ˙„Áe‡Óe ‰ÏeÏk¿»¿∆∆ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ כנברא מציאותה ועדיין ««¿
ניכרת  לא עצמו ŒÏÚבפני BÓÎe¿«

B˙BÈ‰aL ¯aeÚ‰ ÏLÓŒC¯c∆∆»»»»∆ƒ¿
C¯È ‡e‰ È¯‰ Ì‡‰ ÔË·a¿∆∆»≈¬≈∆∆

Bn‡34, ממנה נפרד בלתי חלק ƒ
„Á‡k dnÚ „Á‡˙nL∆ƒ¿«≈ƒ»¿∆»

,‰È¯·‡Ó המוזכר הלכתי (מושג ≈≈»∆»
לשפחתו  שאומר אדון לגבי בגמרא

בן  וולדך שפחה את "הרי ההרה

אמו",חורין", ירך ש"עובר וכיוון

מאבריה), אחד לה שהקנה כמי נעשה

Ì‚Â ז"ל חכמינו אמרו העובר על ¿«
˙ÏÎB‡ Bn‡M ‰nÓ ÏÎB‡≈ƒ«∆ƒ∆∆

'eÎ35, משל מציאות לו שאין הרי

BÈÂˆ‡עצמו  „ÏBpL ¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿««∆»¿≈
Ïc· ‡e‰ È¯‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï»¬ƒ»»¬≈ƒ¿»
ŒÈÙa ‰i¯a ‰NÚÂ Bn‡Ó≈ƒ¿«¬∆¿ƒ»ƒ¿≈
ÊeÁ‡Â ¯eL˜ ÈzÏa ,BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»¿»

Bn‡a.עצמה בפני מציאות והיא ¿ƒ
˙BÓLpa B˙Ó‚e„Â יש בהן שגם ¿¿»«¿»

מהשורש  והתהוות 'לידה' של תהליך

באלוקות ÈÁ·a˙שלהן Ô‰Lk¿∆≈ƒ¿ƒ«
,¯eaÈÚ וההתחלתי הראשון בשלב ƒ

כמציאות  ההתהוות ÈÁ·a˙של ˙„Áe‡Óe ‰ÏeÏk ‰ÓLp‰L∆«¿»»¿»¿∆∆ƒ¿ƒ«
˙eÎÏÓc ÌÈÏk‰ ˙eiÓÈt האור) מאור מורכבת מהספירות אחת כל ¿ƒƒ«≈ƒ¿«¿
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ּׁשאּמֹו מּמה אֹוכל וגם אחד. ּדבר ּכמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָָמּמׁש

ׁשּמאירה  הּקו הארת ׁשּבחינת הינּו, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאֹוכלת,

ּבּנׁשמה, ּגם מאירה ּדאצילּות, ספירֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבעׂשר

ולידת  והּגילּוי. האֹור מאֹותֹו ּכן ּגם ניזֹונת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשהיא

הי  ֿ הּנׁשמֹות, ּבפני ּבריאה ּבבחינת ׁשּנעׂשית נּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

יצאה  ּוכבר ּדבר, ּומציאּות מהּות ּבבחינת ְְְְְִִִַַַָָָָָָעצמּה

ׁשּנבּדל  הּולד ּכמֹו מלכּות, מּבחינת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָונפרדה

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשּכבר 36מאּמֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשּבהם  ספירֹות ּדעׂשר מהּכלים ונפרדּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָיצאּו

ּגם  א ֿ הּוא. ּברּו איןֿסֹוף מאֹור הּקו ִֵֵֵַַַַָמאיר

ּבעֹולם  עדין הן הרי הּנׁשמֹות לידת ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָלאחרי

ׁשּיׁש ירּוׁשלים, ּבנֹות ונקראֹות מּמׁש, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהאצילּות

הּיראה. ׁשלמּות ּבחינת ְְְִִֵֶַַָָּבהן

ÌÓ‡ מאצילּות יֹורדֹות הּנׁשמֹות ּכאׁשר »¿»ְְֲֲִֵֶַַָ

ׁשּגם  ּכיון הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

הּוא  העילּוי ּבתכלית ׁשהּוא ּכפי הּבריאה ְְְְִִִִֶַַָָָעֹולם

הענין  אמיּתית ׁשם ׁשּי לא יׁשּות, ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹּבבחינת

הּנׁשמֹות  ּבירידת ולכן הּיראה, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָּדׁשלמּות

ּבנֹות  ּבׁשם נקראֹות אינן ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

אצילּות  ׁשּבין ּכּידּוע ּבזה, והענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים.

הּקו  אֹור מסּתּים וׁשם ּופרסא, מס יׁש ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָלבריאה

עֹולם  ּבכל ּומאיר איןֿסֹוף, מאֹור ְְִִֵֵֵַָָָהּנמׁש

הּפרסא  מּפני ּבבריאה, מאיר ואינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהאצילּות,

רק  זה הרי הּפרסא ּדר ּׁשּמאיר ּומה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמפסקת,

לגּבי  נבּדלת הארה ׁשהיא ּדהארה, הארה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחינת

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּמבֹואר ואף האֹור. 37עצם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ספירֹות  ּדעׂשר ּבכלים מאיר ׁשהיה הּקו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהארת
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סע"א).36) (קל, ב).37)ס"כ (קלא, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בצורה  האור של וההגדרה (ה'ציור' וכלי הספירה) תוכן שהוא האלוקי

המלכות  בספירת הנשמות של כמובן) (הרוחני, וה'מקום' ומוגדרת) מסוימת

היא  אזי "עיבור", של במצב היא הנשמה וכאשר הכלים פנימיות בבחינת הוא

נמצאת הנשמה בה המלכות BÓkוספירת LnÓ ˙e„Á‡˙‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¬«»¿
,„Á‡ ¯·c ירך "עובר דרך על »»∆»

Bn‡Mאמו". ‰nÓ ÏÎB‡ Ì‚Â¿«≈ƒ«∆ƒ
˙¯‡‰ ˙ÈÁaL ,eÈ‰ ,˙ÏÎB‡∆∆«¿∆¿ƒ«∆»«

Âw‰ קו כמו המצומצם האלוקי האור ««
האור  צמצום לאחר המאיר דק וחוט

מוגבל הבלתי «È‡nL∆¿ƒ¯‰האיןֿסופי
,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa¿∆∆¿ƒ«¬ƒ

,‰ÓLpa Ìb ‰¯È‡Ó שמאוחדת ¿ƒ»««¿»»
כיוון הספירות, עם È‰L∆ƒ‡לגמרי

¯B‡‰ B˙B‡Ó Ôk Ìb ˙BÊÈƒ≈«≈≈»
ÈeÏÈb‰Â"ה"עיבור ענין הוא זה וכל ¿«ƒ

‰BÓLp˙,שבנשמות. ˙„ÈÏÂ¿≈««¿»
הדומה  הנשמות, בהתהוות הבא השלב

העולם לאוויר הוולד ¿»‰eÈליציאת
˙ÈNÚpLהנשמה˙ÈÁ·a ∆«¬≈ƒ¿ƒ«

˙ÈÁ·a dÓˆÚŒÈÙa ‰‡È¯a¿ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«
¯·c ˙e‡ÈˆÓe ˙e‰Ó גדרי עם «¿ƒ»»

בחסידות  (כמבואר משלה מציאות

ממש  ממעל אלוקה חלק היא שהנשמה

נחשבת  היא ש'נולדה' לאחר אבל

ÙÂ¯„‰"נברא"), ‰‡ˆÈ ¯·Îe¿»»¿»¿ƒ¿¿»
˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ הייתה שבה ƒ¿ƒ««¿

ה"עיבור", בעת ‰Ïe„מאוחדת BÓk¿«»»
·e˙kL BÓÎe ,Bn‡Ó Ïc·pL∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»

'L„w‰ ˙¯b‡'a36 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
בעודן  אפילו הנשמות לגבי התניא,

לברוא  ממש אלוקות ש"אינן באצילות

"בורא" בבחינת שאינן היינו מאין", יש

"נברא" בבחינת e‡ˆÈאלא ¯·kL∆¿»»¿
¯NÚc ÌÈÏk‰Ó e„¯ÙÂ¿ƒ¿¿≈«≈ƒ¿∆∆
Âw‰ ¯È‡Ó Ì‰aL ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆»∆≈ƒ««
.‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ó≈≈»

C‡ הן שהנשמות למרות שני, מצד «
עצמם, בפני ומציאות "נברא" בגדר

ÌÏBÚaמכלֿמקום ÔÈ„Ú Ô‰ È¯‰ ˙BÓLp‰ ˙„ÈÏ È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈≈««¿»¬≈≈¬«ƒ¿»
˙ÈÁa Ô‰a LiL ,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙B‡¯˜Â ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«

.‰‡¯i‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡Ó ˙B„¯BÈ ˙BÓLp‰ ¯L‡k ÌÓ‡»¿»«¬∆«¿»¿≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ בעולם מאשר נמוכה יותר בדרגה אלוקות גילוי עם עולמות שהם ¬ƒ»
בעולם  כמו אלוקות ראיית של באופן המהות גילוי בהם ואין האצילות,

ÈÏÎ˙a˙האצילות  ‡e‰L ÈÙk ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ÌbL ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆«»«¿ƒ»¿ƒ∆¿«¿ƒ
ÈeÏÈÚ‰שלו נעלות והכי גבוהות הכי בדרגות eLÈ˙גם ˙ÈÁ·a ‡e‰ »ƒƒ¿ƒ«≈

האצילות), לעולם ביחס ‰ÔÈÚ(לפחות ˙ÈzÈÓ‡ ÌL CiL ‡Ï…«»»¬ƒƒ»ƒ¿»
,‰‡¯i‰ ˙eÓÏLc יראה" של היראה שלימות לעיל, כמבואר שהרי, ƒ¿≈«ƒ¿»

התגלות  כשיש רק אפשרית תתאה"

ראייה  בבחינת נעלית ≈«¿ÔÎÏÂאלוקית
Œ‰‡È¯·Ï ˙BÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»ƒ¿ƒ»
˙B‡¯˜ ÔÈ‡ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈»ƒ¿»

.ÌÈÏLe¯È ˙Ba ÌLa¿≈¿¿»«ƒ
בפרטיות  ומבאר מוסיף ביאור, וליתר

עולם  בין ההבדל מהות את יותר

 ֿ בריאהֿיצירה לעולמות האצילות

מאצילות: שלמטה עשיה

ÔÈaL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆≈
CÒÓ LÈ ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡¬ƒƒ¿ƒ»≈»»

‡Ò¯Ùe כתרגום) מסתיר וילון כעין «¿»
"פרסא") – "פרוכת" על אונקלוס

הנעלה  האור את ומסתיר המצמצם

למטה המאי  ירד שלא באצילות ר

האצילות ÌLÂמאצילות, עולם אחרי ¿»
הבריאה  עולם ≈»¿ÌizÒÓƒולפני

של  ההארה ‰Âwמסתיימת ¯B‡««
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ó CLÓp‰«ƒ¿»≈≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÎa ¯È‡Óe≈ƒ¿»»»¬ƒ
הדרגה  עד שבו גבוהה הכי מהדרגה

שבו  נמוכה È‡Ó¯הכי BÈ‡Â¿≈≈ƒ
‡Ò¯t‰ ÈtÓ ,‰‡È¯·aƒ¿ƒ»ƒ¿≈««¿»

˙˜ÒÙn‰ לבריאה אצילות בין ««¿∆∆
הקו', 'אור על »Óe‰ומסתירה

¯È‡nM לבריאה מאצילות ונמשך ∆≈ƒ
‡Ò¯t‰ C¯c ההפסק למרות ∆∆««¿»

ÈÁa˙וההסתר  ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ«
,‰¯‡‰c הארה ‰‡¯‰ כלומר ∆»»¿∆»»

ומצומצם  מועט אור עצמה, מההארה

Ïc·˙בלבד, ‰¯‡‰ ‡È‰L∆ƒ∆»»ƒ¿∆∆
‰‡B¯ונפרדת  ÌˆÚ Èa‚Ï ואילו ¿«≈∆∆»

יורד  לא האצילות עולם של האור עצם

שאכן  מובן זה ומכל לבריאה, ונמשך

מהותי. מאד הבדל הוא לבריאה אצילות בין ההבדל

האצילות  שעולם בכך מתבטא לבריאה אצילות בין שההבדל לעיל האמור על

השאלה: נשאלת הקו", "אור הארת סיום הוא

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·nL Û‡Â37,התניא בספר L‰‡¯˙האמורה, ¿«∆¿»¿ƒ∆∆«…∆∆∆»«
Ú˜a ,˙eÎÏÓc ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÏÎa ¯È‡Ó ‰È‰L Âw‰««∆»»≈ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿»«

Ì‰nÚ ‡Ò¯t‰ דרך וכשם בוקעים עצמו האצילות עולם של שהאורות ««¿»ƒ»∆
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יי f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

האצילּות  ולכן 31עֹולם ּדאצילּות, ּבמלכּות ּגם , ְְְֲֲִִֵַַַָָָ

הּמלכּות) ספירת ענין (ׁשהּוא ּתּתאה ְְְְִִֶַַַַַָָָנהֹורא

ׁשכי ולא עיּלאה לנהֹורא ּתדיר והיא 32קארי , ְְְִִִִִֵָָָָָָֹ

כּו' הּביטּול הן 33ּבׁשלמּות ירּוׁשלים ּובנֹות . ְְְִִִֵֵַַָ

הן  ׁשּלכן ּדאציל ּות, ּבמלכּות ׁשהן ּכמֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשמֹות

הּיראה. ׁשלמּות ְְְִִִֵַַָּבבחינת

‰Ê·e הּידּוע ּובהקּדם מדרגֹות. ּכּמה יׁש ּגּופא »∆ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ

ּכמֹו ׁשּגם מּמׁש, ּדאצילּות נׁשמֹות ְְֲִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

ּבבחינת  הן ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָׁשּנמׁשכּו

 ֿ ׁשּבבריאה ּדאצילּות נׁשמֹות ויׁש מּמׁש, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאצילּות

ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  נׁשמֹות ויׁש ֿ עׂשּיה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָָיצירה

 ֿ ואם האצילּות. ּבעֹולם הּוא ּכּולם וׁשרׁש ְְְֲִִֶַָָָָֹמּמׁש,

ּכפי  והינּו, אּלּו. ּבחינֹות יׁשנן נׁשמה ּבכל ּגם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּכן,

מלכּות  ּבבחינת ּובפרט ּבאצילּות, היא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָׁשהּנׁשמה

אצילּות  ּבבחינת ׁשּבאה ּוכפי ְְֲֲִִִִִֶַַָָּדאצילּות,

ּבבחינת  ׁשּבאה ּוכפי ֿ יצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּבבריאה

הּנה  יֹותר, ּובפרטּיּות מּמׁש. ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּדאצילּות  מלכּות ּבבחינת היא ׁשהּנׁשמה ּכפי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָּגם

לידה. ּובחינת עיּבּור ּבחינת ּבחינֹות, ּב' ּבּה ְְְִִִִֵֵַַָָיׁש

ּבבחינת  היא הּנׁשמה מציאּות ראׁשית ְְְְִִִִִִֵֵַַָָּדהּנה,

ּכלּולה  ׁשהּנׁשמה הינּו הּמלכּות, ּבספירת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָעיּבּור

עלּֿדרֿמׁשל  ּוכמֹו הּמלכּות, ּבבחינת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּומאּוחדת

יר הּוא הרי האם ּבבטן ׁשּבהיֹותֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָהעּוּבר

וגם 34אּמֹו מאבריה, ּכאחד עּמּה ׁשּמתאחד , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

כּו' אֹוכלת ּׁשאּמֹו מּמה לאחר 35אֹוכל אבל , ְֲִִֵֶֶֶַַַָ

נבּדל  הּוא הרי העֹולם לאויר ויֹוצא ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָׁשּנֹולד

קׁשּור  ּבלּתי ּבפניֿעצמֹו, ּברּיה ונעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמאּמֹו

ּבבחינת  ּכׁשהן ּבּנׁשמֹות ודּוגמתֹו ּבאּמֹו. ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָואחּוז

ּבבחינת  ּומאּוחדת ּכלּולה ׁשהּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָעיּבּור,

התאחדּות  ּבבחינת ּדמלכּות הּכלים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַּפנימּיּות
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פ"ב.31) אבי"ע) סדר (שער מז שער חיים עץ ב.32)ראה פו, ב. עז, ב. קעח, ח"א א. קמ, ח"ב זהר גם 33)ראה ראה

תרצג. ע' ח"ב תער"ב ב.34)המשך כג, ב.35)גיטין ל, נדה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ31, שבו הדרגות eÏÈˆ‡c˙,בכל ˙eÎÏÓa Ìb עם »»¬ƒ«¿«¿«¬ƒ

העליונה  החכמה של הארה יש בה גם ביותר, התחתונה הדרגה ≈«¿ÔÎÏÂהיותה
¯È„z È¯‡˜ (˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰L) ‰‡zz ‡¯B‰¿»«»»∆ƒ¿«¿ƒ«««¿»≈»ƒ

‰‡lÈÚ ‡¯B‰Ï החכמה CÈÎLספירת ‡ÏÂ32 כפירוש) שקט ואינו ƒ¿»ƒ»»¿…»ƒ
כבוד  יזמרך "למען הפסוק על הזוהר

ספירת  – התחתון האור ידום': ולא

'מזמרת' 'כבוד', הנקראת המלכות

- ידום' 'ולא – הרף ללא ומשתוקקת

החכמה), ספירת – העליון לאור לעלות

‡È‰Â המלכות eÓÏLa˙ספירת ¿ƒƒ¿≈
'eÎ ÏeËÈa‰33˙B·e . «ƒ¿

BÓk ˙BÓLp‰ Ô‰ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ≈«¿»¿
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa Ô‰L∆≈¿«¿«¬ƒ
˙eÓÏL ˙ÈÁ·a Ô‰ ÔÎlL∆»≈≈ƒ¿ƒ«¿≈

‰‡¯i‰ כמו ביטול יש במלכות גם כי «ƒ¿»
באצילות.

‡Ùeb ‰Ê·e עצמו זה בעניין »∆»
האצילות  בעולם הן ישראל שנשמות

את  קבלו הן שדווקא לכך הטעם (וזהו

B‚¯„Ó˙התורה) ‰nk LÈ כפי ≈«»«¿≈
LiLשממשיך. Úe„i‰ Ìc˜‰·e¿∆¿≈«»«∆≈

,LnÓ ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL כלומר ¿»«¬ƒ«»
eÎLÓpL BÓk ÌbL וירדו ∆«¿∆ƒ¿¿
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a העולמות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

האצילות  מעולם שלמטה (הרוחניים)

,LnÓ ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁ·a Ô‰≈ƒ¿ƒ«¬ƒ«»
במהותן שינוי פעלה לא ≈¿LÈÂוהירידה

Œ‰‡È¯·aL ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL¿»«¬ƒ∆ƒ¿ƒ»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ מקורן שאמנם ¿ƒ»¬ƒ»

לעולמות  הירידה אבל באצילות

שינוי  פעלה כן מאצילות שלמטה

Œ‰‡È¯·cבמהותן ˙BÓL LÈÂ¿≈¿»ƒ¿ƒ»
,LnÓ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ הירידה כי ¿ƒ»¬ƒ»«»

מהותי  יותר עוד שינוי בהם פעלה

ÌÏek L¯LÂ שירדו הנשמות גם ¿…∆»
ביותר  ÌÏBÚaלמטה ‡e‰¿»

ÏÎa Ìb ,ÔkŒÌ‡Â .˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿ƒ≈«¿»
‰ÓL פרטיתel‡ ˙BÈÁa ÔLÈ ¿»»∆¿»¿ƒ≈

הנשמות, לכללות ביחס לעיל שנימנו

דרגות  כמה יש כללי שבאופן וכשם

ממש, דאצילות (נשמות בנשמות

קיימות  הללו הדרגות כך ממש) דבי"ע ונשמות לבי"ע שירדו דאצילות נשמות

ומפרט. שהולך כפי פרטית, נשמה בכל בכל eÈ‰Â,למעשה העליונה הדרגה ¿«¿

- eÎÏÓ˙נשמה ˙ÈÁ·a Ë¯Ù·e ,˙eÏÈˆ‡a ‡È‰ ‰ÓLp‰L ÈÙk¿ƒ∆«¿»»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿
,˙eÏÈˆ‡c לעיל הבאה שכאמור הדרגה דאצילות, בחכמה במיוחד קשורה «¬ƒ

- Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aLאחריה ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁ·a ‰‡aL ÈÙÎe¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ«¬ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ- יותר הנמוכה Œ‰‡È¯aוהדרגה ˙ÈÁ·a ‰‡aL ÈÙÎe ¬ƒ»¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

.LnÓ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«»
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e החלוקה מלבד ƒ¿»ƒ≈

האמורות  הדרגות לשלושת הכללית

‡È‰ ‰ÓLp‰L ÈÙk Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ∆«¿»»ƒ
LÈ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿«¬ƒ≈

˙BÈÁa 'a da,שונות˙ÈÁa »¿ƒ¿ƒ«
ÈÙÎ ‰„ÈÏ ˙ÈÁ·e ¯eaÈÚƒ¿ƒ«≈»

ומבאר. שהולך

˙e‡ÈˆÓ ˙ÈL‡¯ ,‰p‰c השלב ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ
בהתהוות  כנברא ‰ÓLp‰הראשון «¿»»

מוגדרת  מציאות לו È‰ƒ‡שיש
˙¯ÈÙÒa ¯eaÈÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«
‰ÓLp‰L eÈ‰ ,˙eÎÏn‰««¿«¿∆«¿»»
˙ÈÁ·a ˙„Áe‡Óe ‰ÏeÏk¿»¿∆∆ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ כנברא מציאותה ועדיין ««¿
ניכרת  לא עצמו ŒÏÚבפני BÓÎe¿«

B˙BÈ‰aL ¯aeÚ‰ ÏLÓŒC¯c∆∆»»»»∆ƒ¿
C¯È ‡e‰ È¯‰ Ì‡‰ ÔË·a¿∆∆»≈¬≈∆∆

Bn‡34, ממנה נפרד בלתי חלק ƒ
„Á‡k dnÚ „Á‡˙nL∆ƒ¿«≈ƒ»¿∆»

,‰È¯·‡Ó המוזכר הלכתי (מושג ≈≈»∆»
לשפחתו  שאומר אדון לגבי בגמרא

בן  וולדך שפחה את "הרי ההרה

אמו",חורין", ירך ש"עובר וכיוון

מאבריה), אחד לה שהקנה כמי נעשה

Ì‚Â ז"ל חכמינו אמרו העובר על ¿«
˙ÏÎB‡ Bn‡M ‰nÓ ÏÎB‡≈ƒ«∆ƒ∆∆

'eÎ35, משל מציאות לו שאין הרי

BÈÂˆ‡עצמו  „ÏBpL ¯Á‡Ï Ï·‡¬»¿««∆»¿≈
Ïc· ‡e‰ È¯‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï»¬ƒ»»¬≈ƒ¿»
ŒÈÙa ‰i¯a ‰NÚÂ Bn‡Ó≈ƒ¿«¬∆¿ƒ»ƒ¿≈
ÊeÁ‡Â ¯eL˜ ÈzÏa ,BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»¿»

Bn‡a.עצמה בפני מציאות והיא ¿ƒ
˙BÓLpa B˙Ó‚e„Â יש בהן שגם ¿¿»«¿»

מהשורש  והתהוות 'לידה' של תהליך

באלוקות ÈÁ·a˙שלהן Ô‰Lk¿∆≈ƒ¿ƒ«
,¯eaÈÚ וההתחלתי הראשון בשלב ƒ

כמציאות  ההתהוות ÈÁ·a˙של ˙„Áe‡Óe ‰ÏeÏk ‰ÓLp‰L∆«¿»»¿»¿∆∆ƒ¿ƒ«
˙eÎÏÓc ÌÈÏk‰ ˙eiÓÈt האור) מאור מורכבת מהספירות אחת כל ¿ƒƒ«≈ƒ¿«¿
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ּׁשאּמֹו מּמה אֹוכל וגם אחד. ּדבר ּכמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָָמּמׁש

ׁשּמאירה  הּקו הארת ׁשּבחינת הינּו, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָאֹוכלת,

ּבּנׁשמה, ּגם מאירה ּדאצילּות, ספירֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבעׂשר

ולידת  והּגילּוי. האֹור מאֹותֹו ּכן ּגם ניזֹונת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשהיא

הי  ֿ הּנׁשמֹות, ּבפני ּבריאה ּבבחינת ׁשּנעׂשית נּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

יצאה  ּוכבר ּדבר, ּומציאּות מהּות ּבבחינת ְְְְְִִִַַַָָָָָָעצמּה

ׁשּנבּדל  הּולד ּכמֹו מלכּות, מּבחינת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָונפרדה

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשּכבר 36מאּמֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשּבהם  ספירֹות ּדעׂשר מהּכלים ונפרדּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָיצאּו

ּגם  א ֿ הּוא. ּברּו איןֿסֹוף מאֹור הּקו ִֵֵֵַַַַָמאיר

ּבעֹולם  עדין הן הרי הּנׁשמֹות לידת ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָלאחרי

ׁשּיׁש ירּוׁשלים, ּבנֹות ונקראֹות מּמׁש, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהאצילּות

הּיראה. ׁשלמּות ּבחינת ְְְִִֵֶַַָָּבהן

ÌÓ‡ מאצילּות יֹורדֹות הּנׁשמֹות ּכאׁשר »¿»ְְֲֲִֵֶַַָ

ׁשּגם  ּכיון הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

הּוא  העילּוי ּבתכלית ׁשהּוא ּכפי הּבריאה ְְְְִִִִֶַַָָָעֹולם

הענין  אמיּתית ׁשם ׁשּי לא יׁשּות, ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹּבבחינת

הּנׁשמֹות  ּבירידת ולכן הּיראה, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָּדׁשלמּות

ּבנֹות  ּבׁשם נקראֹות אינן ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

אצילּות  ׁשּבין ּכּידּוע ּבזה, והענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים.

הּקו  אֹור מסּתּים וׁשם ּופרסא, מס יׁש ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָלבריאה

עֹולם  ּבכל ּומאיר איןֿסֹוף, מאֹור ְְִִֵֵֵַָָָהּנמׁש

הּפרסא  מּפני ּבבריאה, מאיר ואינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהאצילּות,

רק  זה הרי הּפרסא ּדר ּׁשּמאיר ּומה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמפסקת,

לגּבי  נבּדלת הארה ׁשהיא ּדהארה, הארה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחינת

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּמבֹואר ואף האֹור. 37עצם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ספירֹות  ּדעׂשר ּבכלים מאיר ׁשהיה הּקו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהארת
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סע"א).36) (קל, ב).37)ס"כ (קלא, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בצורה  האור של וההגדרה (ה'ציור' וכלי הספירה) תוכן שהוא האלוקי

המלכות  בספירת הנשמות של כמובן) (הרוחני, וה'מקום' ומוגדרת) מסוימת

היא  אזי "עיבור", של במצב היא הנשמה וכאשר הכלים פנימיות בבחינת הוא

נמצאת הנשמה בה המלכות BÓkוספירת LnÓ ˙e„Á‡˙‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¬«»¿
,„Á‡ ¯·c ירך "עובר דרך על »»∆»

Bn‡Mאמו". ‰nÓ ÏÎB‡ Ì‚Â¿«≈ƒ«∆ƒ
˙¯‡‰ ˙ÈÁaL ,eÈ‰ ,˙ÏÎB‡∆∆«¿∆¿ƒ«∆»«

Âw‰ קו כמו המצומצם האלוקי האור ««
האור  צמצום לאחר המאיר דק וחוט

מוגבל הבלתי «È‡nL∆¿ƒ¯‰האיןֿסופי
,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa¿∆∆¿ƒ«¬ƒ

,‰ÓLpa Ìb ‰¯È‡Ó שמאוחדת ¿ƒ»««¿»»
כיוון הספירות, עם È‰L∆ƒ‡לגמרי

¯B‡‰ B˙B‡Ó Ôk Ìb ˙BÊÈƒ≈«≈≈»
ÈeÏÈb‰Â"ה"עיבור ענין הוא זה וכל ¿«ƒ

‰BÓLp˙,שבנשמות. ˙„ÈÏÂ¿≈««¿»
הדומה  הנשמות, בהתהוות הבא השלב

העולם לאוויר הוולד ¿»‰eÈליציאת
˙ÈNÚpLהנשמה˙ÈÁ·a ∆«¬≈ƒ¿ƒ«

˙ÈÁ·a dÓˆÚŒÈÙa ‰‡È¯a¿ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«
¯·c ˙e‡ÈˆÓe ˙e‰Ó גדרי עם «¿ƒ»»

בחסידות  (כמבואר משלה מציאות

ממש  ממעל אלוקה חלק היא שהנשמה

נחשבת  היא ש'נולדה' לאחר אבל

ÙÂ¯„‰"נברא"), ‰‡ˆÈ ¯·Îe¿»»¿»¿ƒ¿¿»
˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ הייתה שבה ƒ¿ƒ««¿

ה"עיבור", בעת ‰Ïe„מאוחדת BÓk¿«»»
·e˙kL BÓÎe ,Bn‡Ó Ïc·pL∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»

'L„w‰ ˙¯b‡'a36 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
בעודן  אפילו הנשמות לגבי התניא,

לברוא  ממש אלוקות ש"אינן באצילות

"בורא" בבחינת שאינן היינו מאין", יש

"נברא" בבחינת e‡ˆÈאלא ¯·kL∆¿»»¿
¯NÚc ÌÈÏk‰Ó e„¯ÙÂ¿ƒ¿¿≈«≈ƒ¿∆∆
Âw‰ ¯È‡Ó Ì‰aL ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆»∆≈ƒ««
.‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ó≈≈»

C‡ הן שהנשמות למרות שני, מצד «
עצמם, בפני ומציאות "נברא" בגדר

ÌÏBÚaמכלֿמקום ÔÈ„Ú Ô‰ È¯‰ ˙BÓLp‰ ˙„ÈÏ È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈≈««¿»¬≈≈¬«ƒ¿»
˙ÈÁa Ô‰a LiL ,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙B‡¯˜Â ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«

.‰‡¯i‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡Ó ˙B„¯BÈ ˙BÓLp‰ ¯L‡k ÌÓ‡»¿»«¬∆«¿»¿≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ בעולם מאשר נמוכה יותר בדרגה אלוקות גילוי עם עולמות שהם ¬ƒ»
בעולם  כמו אלוקות ראיית של באופן המהות גילוי בהם ואין האצילות,

ÈÏÎ˙a˙האצילות  ‡e‰L ÈÙk ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ÌbL ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆«»«¿ƒ»¿ƒ∆¿«¿ƒ
ÈeÏÈÚ‰שלו נעלות והכי גבוהות הכי בדרגות eLÈ˙גם ˙ÈÁ·a ‡e‰ »ƒƒ¿ƒ«≈

האצילות), לעולם ביחס ‰ÔÈÚ(לפחות ˙ÈzÈÓ‡ ÌL CiL ‡Ï…«»»¬ƒƒ»ƒ¿»
,‰‡¯i‰ ˙eÓÏLc יראה" של היראה שלימות לעיל, כמבואר שהרי, ƒ¿≈«ƒ¿»

התגלות  כשיש רק אפשרית תתאה"

ראייה  בבחינת נעלית ≈«¿ÔÎÏÂאלוקית
Œ‰‡È¯·Ï ˙BÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»ƒ¿ƒ»
˙B‡¯˜ ÔÈ‡ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈»ƒ¿»

.ÌÈÏLe¯È ˙Ba ÌLa¿≈¿¿»«ƒ
בפרטיות  ומבאר מוסיף ביאור, וליתר

עולם  בין ההבדל מהות את יותר

 ֿ בריאהֿיצירה לעולמות האצילות

מאצילות: שלמטה עשיה

ÔÈaL Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»«∆≈
CÒÓ LÈ ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡¬ƒƒ¿ƒ»≈»»

‡Ò¯Ùe כתרגום) מסתיר וילון כעין «¿»
"פרסא") – "פרוכת" על אונקלוס

הנעלה  האור את ומסתיר המצמצם

למטה המאי  ירד שלא באצילות ר

האצילות ÌLÂמאצילות, עולם אחרי ¿»
הבריאה  עולם ≈»¿ÌizÒÓƒולפני

של  ההארה ‰Âwמסתיימת ¯B‡««
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ó CLÓp‰«ƒ¿»≈≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÎa ¯È‡Óe≈ƒ¿»»»¬ƒ
הדרגה  עד שבו גבוהה הכי מהדרגה

שבו  נמוכה È‡Ó¯הכי BÈ‡Â¿≈≈ƒ
‡Ò¯t‰ ÈtÓ ,‰‡È¯·aƒ¿ƒ»ƒ¿≈««¿»

˙˜ÒÙn‰ לבריאה אצילות בין ««¿∆∆
הקו', 'אור על »Óe‰ומסתירה

¯È‡nM לבריאה מאצילות ונמשך ∆≈ƒ
‡Ò¯t‰ C¯c ההפסק למרות ∆∆««¿»

ÈÁa˙וההסתר  ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ«
,‰¯‡‰c הארה ‰‡¯‰ כלומר ∆»»¿∆»»

ומצומצם  מועט אור עצמה, מההארה

Ïc·˙בלבד, ‰¯‡‰ ‡È‰L∆ƒ∆»»ƒ¿∆∆
‰‡B¯ונפרדת  ÌˆÚ Èa‚Ï ואילו ¿«≈∆∆»

יורד  לא האצילות עולם של האור עצם

שאכן  מובן זה ומכל לבריאה, ונמשך

מהותי. מאד הבדל הוא לבריאה אצילות בין ההבדל

האצילות  שעולם בכך מתבטא לבריאה אצילות בין שההבדל לעיל האמור על

השאלה: נשאלת הקו", "אור הארת סיום הוא

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·nL Û‡Â37,התניא בספר L‰‡¯˙האמורה, ¿«∆¿»¿ƒ∆∆«…∆∆∆»«
Ú˜a ,˙eÎÏÓc ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÏÎa ¯È‡Ó ‰È‰L Âw‰««∆»»≈ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿»«

Ì‰nÚ ‡Ò¯t‰ דרך וכשם בוקעים עצמו האצילות עולם של שהאורות ««¿»ƒ»∆
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 ֿ ּבבריאה ּומאיר עּמהם הּפרסא ּבקע ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּדמלכּות,

אֹור  ּגיל ּוי ּכמ ֹו זה אין מּכלֿמקֹום ֿ עׂשּיה, ְְֲִִִִֵֶָָָָיצירה

ׁשּבהמׁשכתם  ּכיון ּבאצילּות, ׁשּמאיר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקו

ריּבּוי  ּבבחינת נעׂשים ְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

האֹור  ּומיעּוט ׁשּבאצילּות 38הּכלים זאת, ועֹוד . ְֲִִִֵֶַַָֹ

ׁשהן  ּכפי ספירֹות העׂשר ּבכל האֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָמאיר

ּכׁשּנמׁש מהּֿׁשאיןּֿכן ּובהתאחדּות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּבהתּכּללּות

ׁש ּכיון היא ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ההמׁשכה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

זה  הרי ּדמלכּות, ספירֹות ּדעׂשר הּכלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַעלֿידי

ּדספירת  ּפרטית ּבמדרגה ׁשהּוא ּכפי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָרק

עׂשרה  ּבי אּכל ּבין החילּוק ועלּֿדר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמלכּות.

ׁשריא  ּבּתֹורה 39ׁשכינּתא ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב לאחד ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

עּמֹו עׂשר 40ׁשּׁשכינה נגד ׁשהם ּבעׂשרה ׁשּדוקא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

האֹור  ּכללּות ׁשֹורה ׁשם ּדאצילּות, ְְֲִִֶַָָָספירֹות

ּבּספירֹות  כן ּוכמֹו ּדאצילּות, ספיר ֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַׁשּבעׂשר

ספירֹות  העׂשר ׁשּכל ׁשּבאצילּות ּגּופא, ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָּדאצילּות

ׁשּזהּו האֹור, עצם ּבהן מאיר ּבהתאחדּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהן

ספירֹות  ּבעׂשר ׁשהּוא ּכּולנה על העֹולה ְְִֶֶֶֶַָָָָהאֹור

ּבהתאחדּות 41הּגנּוזֹות  הן ספירֹות העׂשר ׁשּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

הן  ספירֹות העׂשר ּכל ּבאצילּות כן ּוכמֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָמּמׁש,

עקּודים  ּבחינת ּדּוגמת אףֿעלּֿפי 42ּבאחדּות, , ְְְְֲִִִַַַַַ

ּבכלי  הם ּוב'עקּודים' ּכלים, עׂשר יׁש ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַׁשּבאציל ּות

 ֿ ּבבריאה האֹור ּכׁשּנמׁש מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחד.

ּבמדרגה  ׁשהּוא ּכפי רק זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָיצירהֿע ׂשּיה

ּדאצילּות  הּנׁשמֹות ׁשּכאׁשר מּובן, ּומּזה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָּפרטית.

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִִַַַַָָָָיֹורדֹות

אזי  מּמׁש, ֿ עׂשּיה ּדבריאהֿיצירה נׁשמֹות ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָוכּמה
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תתקנ.38) ע' ח"ב תער"ב המשך א.39)ראה לט, א.40)סנהדרין ו, פכ"ז.41)ברכות ח"א תער"ב המשך ראה 42)ראה

א'תמח. ע' ח"ג תער"ב המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"אור  גם מצומצמת), במידה כי (אם הבריאה לעולם ונמשכים ה'פרסא' מסך

ויורד  הפרסא למסך מבעד עימהם בוקע Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aהקו" ¯È‡Óe≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ כך על לבריאה,המענה גם ונמשך יורד הקו" "אור שאמנם הוא ¬ƒ»

È‡nL¯אבל  Âw‰ ¯B‡ ÈeÏÈb BÓk ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿ƒ««∆≈ƒ
,˙eÏÈˆ‡a אחרת מהות ÔÂÈkאלא »¬ƒ≈»

Ì˙ÎLÓ‰aL האורות של של ∆¿«¿»»»
האצילות  «Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒעולם

ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a ÌÈNÚ ‰iNÚ¬ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈÏk‰ את ומגבילים המגדירים «≈ƒ

‰‡B¯האור  ËeÚÈÓe38 עצמו ƒ»
והגבלת  צמצום שעניינו זה ושינוי

הנמשך  הקו" "אור שגם גורם האורות

מאשר  אחרת במהות אור יהיה עמהם

מאיר  שהוא כפי עצמו הקו" "אור

האצילות. בעולם

,˙‡Ê „BÚÂ שבגללו נוסף ענין קיים ¿…
לבריאה  אצילות בין מהותי הבדל יש

¯B‡‰ ¯È‡Ó ˙eÏÈˆ‡aL האלוקי ∆«¬ƒ≈ƒ»
B¯ÈÙÒ˙הנעלה  ¯NÚ‰ ÏÎa שבו ¿»»∆∆¿ƒ

˙eÏlk˙‰a Ô‰L ÈÙk זו עם זו ¿ƒ∆≈¿ƒ¿«¿
שבחסד  גבורה או שבגבורה חסד (כמו

אחת  שכל כפי הספירות עשר בכל וכך

העשר) מכל זו e„Á‡˙‰·e˙כלולה ¿ƒ¿«¬
זו, CLÓpLkעם ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆ƒ¿»

האצילות  עולם של «Œ‰‡È¯·aƒ¿ƒהאור
ÔÂÈk ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈»

‰ÎLÓ‰‰L העולמות אל מאצילות ∆««¿»»
מאצילות  È„ÈŒÏÚשלמטה ‡È‰ƒ«¿≈

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÏk‰«≈ƒ¿∆∆¿ƒ
,˙eÎÏÓc של ההתהוות עיקר כי ¿«¿

היא  ו"מציאות" "יש" בתור הנבראים

שבה  המלכות ספירת באמצעות

עוברים  האצילות דעולם האורות

 ֿ בריאה לעולמות לרדת כדי צמצום

'אגרת  באותה (כמבואר יצירהֿעשיה

ולכן  התניא) בספר Ê‰הקודש' È¯‰¬≈∆
‰‚¯„Óa ‡e‰L ÈÙk ˜«̄¿ƒ∆¿«¿≈»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc ˙ÈË¯t הספירות עשר כל של הארה בכך אין וכבר ¿»ƒƒ¿ƒ«««¿
ובהתאחדות. בהתכללות שהן כפי ‰eÏÈÁ˜דאצילות C¯cŒÏÚÂ ההבדל ¿«∆∆«ƒ

ÔÈaז"ל חכמינו È¯L‡מאמר ‡zÈÎL ‰¯NÚ Èa Ïk‡39 כל על ≈«»≈¬»»¿ƒ¿»«¿»
שורה  השכינה יהודים Âבין Ïעשרה ·LBiL „Á‡‰¯Bza ˜ÒBÚ ¿∆»∆≈¿≈«»

BnÚ ‰ÈÎML40, עדיין אבל השכינה השראת יש המצבים בשני שאמנם ∆¿ƒ»ƒ
ביניהם  מהותי הבדל NÚa¯‰יש ‡˜ÂcL יחד הנאספים Ì‰Lיהודים ∆«¿»«¬»»∆≈

,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „‚ מאוחדת אחת מציאות שהן ÌLכפי ∆∆∆∆¿ƒ«¬ƒ»
ÔÎ BÓÎe ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚaL ¯B‡‰ ˙eÏÏk ‰¯BL∆¿»»∆¿∆∆¿ƒ«¬ƒ¿≈

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙqa עצמן¯NÚ‰ ÏkL ˙eÏÈˆ‡aL , «¿ƒ«¬ƒ»∆«¬ƒ∆»»∆∆
¯B‡‰ e‰fL ,¯B‡‰ ÌˆÚ Ô‰a ¯È‡Ó ,˙e„Á‡˙‰a Ô‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ»∆∆∆»∆∆»
‡e‰L ‰Ïek ÏÚ ‰ÏBÚ‰»∆«»»∆
˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa41 ¿∆∆¿ƒ«¿

אורות  כמה שכאשר בחסידות כמבואר

אחד  כל צירוף מלבד אזי כאחד באים

ניתוסף  עצמו, מצד שהוא כפי מהם

כתוצאה  אחר עניין ומתחדש

זה  וחידוש ותוספת יחד, מהתאחדותם

יש  כי כולנה" על העולה "אור נקראת

באף  קיימת שלא והוספה חידוש בו

עצמו, בפני הללו מהאורות אחד

שמאיר  כולנה" על העולה וה"אור

ההתכללות  בגלל בספירות

"עשר  של האור הוא וההתאחדות

בקבלה  (כמבואר הגנוזות" ספירות

במובן  ספירות עשר שהמושג וחסידות

מזו  זו וחלוקות מוגדרות ספירות של

האצילות, מעולם מתחיל ברורה בצורה

השפעה  כל יותר בכללות אבל

שבדרגות  אלא זו בדרך היא והתגלות

יותר  בצורה בא הדבר יותר גבוהות

וזהו  מוגדרת, פחות ובחלוקה כללית

הגנוזות") ספירות "עשר «∆ÏkLעניין
Ô‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰»∆∆¿ƒ≈
ÔÎ BÓÎe ,LnÓ ˙e„Á‡˙‰a¿ƒ¿«¬«»¿≈
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïk ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»»∆∆¿ƒ
˙ÈÁa ˙Ó‚ec ,˙e„Á‡a Ô‰≈¿«¿¿«¿ƒ«

ÌÈ„e˜Ú42, הספירות עשר כל בה ¬ƒ
היינו  אחד, בכלי (קשורים) "עקודים"

וכאילו  ניכרים לא ביניהם שההבדלים

זו  מעין וההתאחדות אחד, עניין כולם

האצילות  עולם של בספירות גם קיימת

LÈ ˙eÏÈˆ‡aL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¬ƒ≈
Ì‰ 'ÌÈ„e˜Ú'·e ,ÌÈÏk ¯NÚ∆∆≈ƒ«¬ƒ≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ¯B‡‰ CLÓpLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»«∆≈≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˙ÈË¯t ‰‚¯„Óa ‡e‰L ÈÙk ˜¯ ‰Ê È¯‰ ‰iNÚ המאיר והאור ¬ƒ»¬≈∆«¿ƒ∆¿«¿≈»¿»ƒ
בהם. מאיר לא אחד כאור הספירות עשר כל מהתכללות ∆fÓeƒ‰כתוצאה

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ˙B„¯BÈ ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLp‰ ¯L‡kL ,Ô·eÓ»∆«¬∆«¿»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,‰iNÚ¬ƒ»¿««««»¿«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

,LnÓ ‰iNÚ נמוכה יותר עוד בדרגה ÈÁ·a˙שהן ÔÈ‡ ÈÊ‡ ¬ƒ»«»¬«≈»ƒ¿ƒ«
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נקראֹות  אינן ולכן הּיראה, ׁשלמּות ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאינן

ירּוׁשלים. ּבנֹות ְְְִֵַָּבׁשם

ירּוׁשלים,e‰ÊÂה) ּבנֹות ונאוה אני ׁשחֹורה ¿∆ְְְְֲִִַָָָָ

 ֿ ּדבריאה הּנׁשמֹות מאמר ְְֲִִֶֶַַַָָׁשּזהּו

ּבנֹות  ׁשּנקראֹות ּדאצילּות לּנׁשמֹות ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָיצירהֿעׂשּיה

 ֿ ּדבריאה (הּנׁשמֹות ׁשהן ׁשאףֿעלּֿפי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,

לפי  ירּוׁשלים, ּבנֹות ּבבחינת אינן ֿ עׂשּיה) ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיצירה

ּבאצילּות, ּכמֹו האלקּות מהּות הּׂשגת ּבהם ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹׁשאין

מּזה, ויתירה ּבלבד, הּמציאּות הּׂשגת ְְִִִִִִֵֶַַַַָָּכיֿאם

 ֿ ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה הּירידה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמּצד

ׁשל  ּומּצב ּבמעמד הּנׁשמה נעׂשית ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָהּבהמית

ּבאיןֿע  וׁשחרּות, למעמדּההעלם לגמרי רֹו ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַָָ

ּבּה ּדכתיב למעלה, אׁשר 43ּומּצבּה הוי' חי ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָ

ּתפּלה  אּלא עמידה ּדאין לפניו, ,44עמדּתי ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ויראה  אהבה ׁשל ּבתנּועה ּתמיד ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָׁשהיתה

ּגׁשמּיים. לענינים קׁשּורה היתה ולא ְְְְְְֱִִִִֶַָָָָֹֹלאלקּות,

אצלּה הּוא האלקּות ענין למּטה, ּבירידתּה ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָֹואילּו

הּוא 45ּבהתחּדׁשּות  ּבפׁשיטּות ׁשּנרּגׁש ּומה , ְְְְְִִִִֶַַָ

עֹולם  לתאוֹות ועד ּגׁשמּיים, לענינים ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּׁשּיכּות

ּבדּוגמת  הן הרי ּבדּקּות, ּבהיֹותן ּגם אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָהּזה,

כּו' ּומעלים המכּסה ׁשּמּזה 46ענן זאת, ועֹוד , ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

 ֿ מּכל כּו', ירידה אחר לירידה לבֹוא ְְִִִִִַַָָָָיכֹולים

למעמד  למּטה הּירידה עלֿידי ּדוקא הּנה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָמקֹום

ּדנאוה. ּומּצב למעמד ּבאים אני, ּדׁשחֹורה ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָּומּצב

ּכתיב e‡È·e¯ו) ּדהּנה נאוה,47הענין, ּומדּבר ≈ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

הּמדּבר,48ּוכתיב  מן עֹולה זאת מי ְְִִִִַָָֹ

ּבּמדרׁש ׁשאף 49ואיתא הינּו, הּמדּבר. מן עילּויּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

נעׂשה  עלֿידיֿזה ּדוקא הּנה ּבּמדּבר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנמצאת

הּוא  מדּבר ּדהּנה ּבזה, והענין ׁשּלּה. ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָהעילּוי

ׁשּמהּוה  ה' ּדבר ּבחינת והּוא ּדּבּור, ְְְְְִִִֶֶַַַמּלׁשֹון

מלכּות  ּבחינת ׁשּזהּו העֹולמֹות, ּכל את ְְְִֶֶֶֶַַַָָָּומחּיה
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טז.43) ה, ט.44)מלכיםֿב פס"ח, ב"ר ב. כו, ב. ו, תרפ"ט 45)ברכות סה"מ ואילך. תתקלד ס"ע ח"ב תער"ב המשך ראה

וש"נ. .37 א'לט.46)ע' ע' שם תער"ב המשך ד.47)ראה פ"ב, שמו"ר וראה ג. ד, לקו"ת 48)שה"ש גם וראה ה. ג, שם

ואילך. ד ג, שם.49)במדבר שמו"ר וראה עה"פ. שהש"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÌÈÏLe¯È ˙Ba ÌLa ˙B‡¯˜ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,‰‡¯i‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿»¿≈¿¿»«ƒ

e‰ÊÂ האמירה‰) של הפנימית Â‡Â‰המשמעות È‡ ‰¯BÁL שנאמרת ¿∆¿»¬ƒ¿»»
הנשמות  אל והעלם) (חושך שחרות בהן שיש הנמוכות הנשמות עלֿידי

הנקראות  בשלמות ה' יראת בהן שיש ÌÈÏLe¯È,הגבוהות ˙Ba כמבואר ¿¿»«ƒ
‰BÓLp˙לעיל  ¯Ó‡Ó e‰fL∆∆«¬««¿»

«iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ‰הנמוכות 
˙BÓLpÏ הגבוהות˙eÏÈˆ‡c «¿»«¬ƒ

,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¿»«ƒ
˙BÓLp‰) Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆≈«¿»
ÔÈ‡ (‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿¿»«ƒ¿ƒ
˙e‰Ó ˙‚O‰ Ì‰a ÔÈ‡L∆≈»∆«»««
ŒÈk ,˙eÏÈˆ‡a BÓk ˙e˜Ï‡‰»¡…¿»¬ƒƒ
,„·Ïa ˙e‡Èˆn‰ ˙‚O‰ Ì‡ƒ«»««¿ƒƒ¿«
ומודעים  האלקות במציאות מכירים הם

במהות  השגה להם אין אבל לה

fÓ‰,האלקות  ‰¯È˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
אלו  נשמות של ההשגה שמלכתחילה

אלא  ואינה מוגבלת היא באלוקות

אלא  המציאות" »vnL∆ƒ„"ידיעת
‰hÓÏ ‰„È¯i‰ הגשמי הזה לעולם «¿ƒ»¿«»

ŒLÙÂ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿¿∆∆
‰ÓLp‰ ˙ÈNÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¬≈«¿»»
ÌÏÚ‰ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆∆¿≈

,˙e¯ÁLÂ,"שחורה"CB¯ÚŒÔÈ‡a ¿«¬¿≈¬
È¯Ó‚Ï והשוואה יחס כל ללא ¿«¿≈

,‰ÏÚÓÏ d·vÓe d„ÓÚÓÏ¿«¬»»«»»¿«¿»
הירידה  daלפני ·È˙Îc43 שעל ƒ¿ƒ»

בה  כתוב למעלה ‰ÈÂ'מצבה ÈÁ«¬»»
ÔÈ‡c ,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡¬∆»«¿ƒ¿»»¿≈

‰lÙz ‡l‡ ‰„ÈÓÚ44, ¬ƒ»∆»¿ƒ»
„ÈÓz ‰˙È‰L של הנעלה במצב ∆»¿»»ƒ

היינו  ‡‰·‰תפילה ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆«¬»
‰˙È‰ ‡ÏÂ ,˙e˜Ï‡Ï ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»∆¡…¿…»¿»

‰¯eL˜ כלל.ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÏ ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ÔÈÚ ,‰hÓÏ d˙„È¯Èa eÏÈ‡Â¿ƒƒƒ»»¿«»ƒ¿«
dÏˆ‡ ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿»

˙eLcÁ˙‰a45, חידוש כדבר ¿ƒ¿«¿
מאליו  מובן Lb¯pLשאינו ‰Óe«∆ƒ¿»

˙eËÈLÙa,פשוט כדבר ומתקבל ƒ¿ƒ
מאליו  ומובן ‰eÎiM˙טבעי ‡e‰««»

,‰f‰ ÌÏBÚ ˙BÂ‡˙Ï „ÚÂ ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÏ גשמיות שהם ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¿«¬»«∆
ew„a˙,וחומריות  Ô˙BÈ‰a Ìb ¯L‡ תאוות על מדובר לא אם גם היינו ¬∆«ƒ¿»¿«

זאת  בכל במיוחד, נחותים ‰qÎÓ‰בעניינים ÔÚ ˙Ó‚e„a Ô‰ È¯‰¬≈≈¿¿«»»«¿«∆
'eÎ ÌÈÏÚÓe46‰fnL ,˙‡Ê „BÚÂ חמורים, פחות ÌÈÏBÎÈמדברים «¿ƒ¿…∆ƒ∆¿ƒ

‰„È¯È ¯Á‡ ‰„È¯ÈÏ ‡B·Ï»ƒƒ»««¿ƒ»
,'eÎ יותר לדברים חלילה, ולהידרדר,

Âc˜‡חמורים  ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»ƒ≈«¿»
‰hÓÏ ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«»
,È‡ ‰¯BÁLc ·vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»ƒ¿»¬ƒ
על  מתגברים הכל למרות כאשר הרי

בתוך  ה' את ועובדים וההסתר ההעלם

החומרי  והעולם הגשמי ÌÈ‡a»ƒהגוף
,‰Â‡c ·vÓe „ÓÚÓÏ כפי ¿«¬»«»¿»»

להלן. שיתבאר

‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (Â≈»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k47,‰Â‡ C¯a„Óe ¿ƒƒ¿»≈»∆
·È˙Îe48ÔÓ ‰ÏBÚ ˙‡Ê ÈÓ ¿ƒƒ…»ƒ

,¯a„n‰ ב'שיר אלה פסוקים ובשני «ƒ¿»
כנס  בין קשר יש ישראל השירים' ת

L¯„na49מובא È‡Â˙‡ל"מדבר" ¿ƒ»«ƒ¿»
יש  המדבר" מן "עולה הפסוק שאת

‰a„n¯.לפרש  ÔÓ dÈeÏÈÚƒ»ƒ«ƒ¿»
,¯a„na ˙‡ˆÓpL Û‡L ,eÈ‰«¿∆«∆ƒ¿≈«ƒ¿»
נחות  רוחני מצב שמסמל שומם מקום

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ מתוך ƒ≈«¿»«¿≈∆
עצמו  ‰ÈeÏÈÚהמדבר ‰NÚ«¬∆»ƒ

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .dlL∆»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
¯a„Ó הרוחנית הפנימית במשמעות ƒ¿»

‡e‰Â ,¯eac ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿ƒ¿
‰e‰nL '‰ ¯·c ˙ÈÁa¿ƒ«¿«∆¿«∆

,˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ‰iÁÓe שכן ¿«∆∆»»»
מחייה  שמהווה, האלוקית החיות

הנבראים, ואת העולמות את ומקיימת

של  ה"דיבור" דרך ונמשכת באה

שכתוב  (כמו כביכול הוא, ברוך הקדוש

"ויאמר  הבריאה בסיפור בתורה

הלאה), וכן אור", יהי ∆∆e‰fLאלוקים
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿«¬ƒ
,ÔBÈÏÚ‰ ¯eac ˙ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ»∆¿
שכתוב  כמו "מלכות" נקרא והדיבור

שלטון", מלך דבר "באשר (בקוהלת)
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יג f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

 ֿ ּבבריאה ּומאיר עּמהם הּפרסא ּבקע ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּדמלכּות,

אֹור  ּגיל ּוי ּכמ ֹו זה אין מּכלֿמקֹום ֿ עׂשּיה, ְְֲִִִִֵֶָָָָיצירה

ׁשּבהמׁשכתם  ּכיון ּבאצילּות, ׁשּמאיר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקו

ריּבּוי  ּבבחינת נעׂשים ְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

האֹור  ּומיעּוט ׁשּבאצילּות 38הּכלים זאת, ועֹוד . ְֲִִִֵֶַַָֹ

ׁשהן  ּכפי ספירֹות העׂשר ּבכל האֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָמאיר

ּכׁשּנמׁש מהּֿׁשאיןּֿכן ּובהתאחדּות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּבהתּכּללּות

ׁש ּכיון היא ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ההמׁשכה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

זה  הרי ּדמלכּות, ספירֹות ּדעׂשר הּכלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַעלֿידי

ּדספירת  ּפרטית ּבמדרגה ׁשהּוא ּכפי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָרק

עׂשרה  ּבי אּכל ּבין החילּוק ועלּֿדר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמלכּות.

ׁשריא  ּבּתֹורה 39ׁשכינּתא ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב לאחד ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

עּמֹו עׂשר 40ׁשּׁשכינה נגד ׁשהם ּבעׂשרה ׁשּדוקא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

האֹור  ּכללּות ׁשֹורה ׁשם ּדאצילּות, ְְֲִִֶַָָָספירֹות

ּבּספירֹות  כן ּוכמֹו ּדאצילּות, ספיר ֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַׁשּבעׂשר

ספירֹות  העׂשר ׁשּכל ׁשּבאצילּות ּגּופא, ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָּדאצילּות

ׁשּזהּו האֹור, עצם ּבהן מאיר ּבהתאחדּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהן

ספירֹות  ּבעׂשר ׁשהּוא ּכּולנה על העֹולה ְְִֶֶֶֶַָָָָהאֹור

ּבהתאחדּות 41הּגנּוזֹות  הן ספירֹות העׂשר ׁשּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

הן  ספירֹות העׂשר ּכל ּבאצילּות כן ּוכמֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָמּמׁש,

עקּודים  ּבחינת ּדּוגמת אףֿעלּֿפי 42ּבאחדּות, , ְְְְֲִִִַַַַַ

ּבכלי  הם ּוב'עקּודים' ּכלים, עׂשר יׁש ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַׁשּבאציל ּות

 ֿ ּבבריאה האֹור ּכׁשּנמׁש מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחד.

ּבמדרגה  ׁשהּוא ּכפי רק זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָיצירהֿע ׂשּיה

ּדאצילּות  הּנׁשמֹות ׁשּכאׁשר מּובן, ּומּזה ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָּפרטית.

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִִַַַַָָָָיֹורדֹות

אזי  מּמׁש, ֿ עׂשּיה ּדבריאהֿיצירה נׁשמֹות ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָוכּמה
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תתקנ.38) ע' ח"ב תער"ב המשך א.39)ראה לט, א.40)סנהדרין ו, פכ"ז.41)ברכות ח"א תער"ב המשך ראה 42)ראה

א'תמח. ע' ח"ג תער"ב המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"אור  גם מצומצמת), במידה כי (אם הבריאה לעולם ונמשכים ה'פרסא' מסך

ויורד  הפרסא למסך מבעד עימהם בוקע Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aהקו" ¯È‡Óe≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰iNÚ כך על לבריאה,המענה גם ונמשך יורד הקו" "אור שאמנם הוא ¬ƒ»

È‡nL¯אבל  Âw‰ ¯B‡ ÈeÏÈb BÓk ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿ƒ««∆≈ƒ
,˙eÏÈˆ‡a אחרת מהות ÔÂÈkאלא »¬ƒ≈»

Ì˙ÎLÓ‰aL האורות של של ∆¿«¿»»»
האצילות  «Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»¿ƒעולם

ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a ÌÈNÚ ‰iNÚ¬ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈÏk‰ את ומגבילים המגדירים «≈ƒ

‰‡B¯האור  ËeÚÈÓe38 עצמו ƒ»
והגבלת  צמצום שעניינו זה ושינוי

הנמשך  הקו" "אור שגם גורם האורות

מאשר  אחרת במהות אור יהיה עמהם

מאיר  שהוא כפי עצמו הקו" "אור

האצילות. בעולם

,˙‡Ê „BÚÂ שבגללו נוסף ענין קיים ¿…
לבריאה  אצילות בין מהותי הבדל יש

¯B‡‰ ¯È‡Ó ˙eÏÈˆ‡aL האלוקי ∆«¬ƒ≈ƒ»
B¯ÈÙÒ˙הנעלה  ¯NÚ‰ ÏÎa שבו ¿»»∆∆¿ƒ

˙eÏlk˙‰a Ô‰L ÈÙk זו עם זו ¿ƒ∆≈¿ƒ¿«¿
שבחסד  גבורה או שבגבורה חסד (כמו

אחת  שכל כפי הספירות עשר בכל וכך

העשר) מכל זו e„Á‡˙‰·e˙כלולה ¿ƒ¿«¬
זו, CLÓpLkעם ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆ƒ¿»

האצילות  עולם של «Œ‰‡È¯·aƒ¿ƒהאור
ÔÂÈk ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»≈»

‰ÎLÓ‰‰L העולמות אל מאצילות ∆««¿»»
מאצילות  È„ÈŒÏÚשלמטה ‡È‰ƒ«¿≈

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÏk‰«≈ƒ¿∆∆¿ƒ
,˙eÎÏÓc של ההתהוות עיקר כי ¿«¿

היא  ו"מציאות" "יש" בתור הנבראים

שבה  המלכות ספירת באמצעות

עוברים  האצילות דעולם האורות

 ֿ בריאה לעולמות לרדת כדי צמצום

'אגרת  באותה (כמבואר יצירהֿעשיה

ולכן  התניא) בספר Ê‰הקודש' È¯‰¬≈∆
‰‚¯„Óa ‡e‰L ÈÙk ˜«̄¿ƒ∆¿«¿≈»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc ˙ÈË¯t הספירות עשר כל של הארה בכך אין וכבר ¿»ƒƒ¿ƒ«««¿
ובהתאחדות. בהתכללות שהן כפי ‰eÏÈÁ˜דאצילות C¯cŒÏÚÂ ההבדל ¿«∆∆«ƒ

ÔÈaז"ל חכמינו È¯L‡מאמר ‡zÈÎL ‰¯NÚ Èa Ïk‡39 כל על ≈«»≈¬»»¿ƒ¿»«¿»
שורה  השכינה יהודים Âבין Ïעשרה ·LBiL „Á‡‰¯Bza ˜ÒBÚ ¿∆»∆≈¿≈«»

BnÚ ‰ÈÎML40, עדיין אבל השכינה השראת יש המצבים בשני שאמנם ∆¿ƒ»ƒ
ביניהם  מהותי הבדל NÚa¯‰יש ‡˜ÂcL יחד הנאספים Ì‰Lיהודים ∆«¿»«¬»»∆≈

,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „‚ מאוחדת אחת מציאות שהן ÌLכפי ∆∆∆∆¿ƒ«¬ƒ»
ÔÎ BÓÎe ,˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚaL ¯B‡‰ ˙eÏÏk ‰¯BL∆¿»»∆¿∆∆¿ƒ«¬ƒ¿≈

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙqa עצמן¯NÚ‰ ÏkL ˙eÏÈˆ‡aL , «¿ƒ«¬ƒ»∆«¬ƒ∆»»∆∆
¯B‡‰ e‰fL ,¯B‡‰ ÌˆÚ Ô‰a ¯È‡Ó ,˙e„Á‡˙‰a Ô‰ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ≈¿ƒ¿«¬≈ƒ»∆∆∆»∆∆»
‡e‰L ‰Ïek ÏÚ ‰ÏBÚ‰»∆«»»∆
˙BÊeb‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa41 ¿∆∆¿ƒ«¿

אורות  כמה שכאשר בחסידות כמבואר

אחד  כל צירוף מלבד אזי כאחד באים

ניתוסף  עצמו, מצד שהוא כפי מהם

כתוצאה  אחר עניין ומתחדש

זה  וחידוש ותוספת יחד, מהתאחדותם

יש  כי כולנה" על העולה "אור נקראת

באף  קיימת שלא והוספה חידוש בו

עצמו, בפני הללו מהאורות אחד

שמאיר  כולנה" על העולה וה"אור

ההתכללות  בגלל בספירות

"עשר  של האור הוא וההתאחדות

בקבלה  (כמבואר הגנוזות" ספירות

במובן  ספירות עשר שהמושג וחסידות

מזו  זו וחלוקות מוגדרות ספירות של

האצילות, מעולם מתחיל ברורה בצורה

השפעה  כל יותר בכללות אבל

שבדרגות  אלא זו בדרך היא והתגלות

יותר  בצורה בא הדבר יותר גבוהות

וזהו  מוגדרת, פחות ובחלוקה כללית

הגנוזות") ספירות "עשר «∆ÏkLעניין
Ô‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰»∆∆¿ƒ≈
ÔÎ BÓÎe ,LnÓ ˙e„Á‡˙‰a¿ƒ¿«¬«»¿≈
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïk ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»»∆∆¿ƒ
˙ÈÁa ˙Ó‚ec ,˙e„Á‡a Ô‰≈¿«¿¿«¿ƒ«

ÌÈ„e˜Ú42, הספירות עשר כל בה ¬ƒ
היינו  אחד, בכלי (קשורים) "עקודים"

וכאילו  ניכרים לא ביניהם שההבדלים

זו  מעין וההתאחדות אחד, עניין כולם

האצילות  עולם של בספירות גם קיימת

LÈ ˙eÏÈˆ‡aL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¬ƒ≈
Ì‰ 'ÌÈ„e˜Ú'·e ,ÌÈÏk ¯NÚ∆∆≈ƒ«¬ƒ≈
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ¯B‡‰ CLÓpLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»«∆≈≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˙ÈË¯t ‰‚¯„Óa ‡e‰L ÈÙk ˜¯ ‰Ê È¯‰ ‰iNÚ המאיר והאור ¬ƒ»¬≈∆«¿ƒ∆¿«¿≈»¿»ƒ
בהם. מאיר לא אחד כאור הספירות עשר כל מהתכללות ∆fÓeƒ‰כתוצאה

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ˙B„¯BÈ ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLp‰ ¯L‡kL ,Ô·eÓ»∆«¬∆«¿»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓL ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,‰iNÚ¬ƒ»¿««««»¿«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

,LnÓ ‰iNÚ נמוכה יותר עוד בדרגה ÈÁ·a˙שהן ÔÈ‡ ÈÊ‡ ¬ƒ»«»¬«≈»ƒ¿ƒ«
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ipiq xd lr 'ied cxie

נקראֹות  אינן ולכן הּיראה, ׁשלמּות ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאינן

ירּוׁשלים. ּבנֹות ְְְִֵַָּבׁשם

ירּוׁשלים,e‰ÊÂה) ּבנֹות ונאוה אני ׁשחֹורה ¿∆ְְְְֲִִַָָָָ

 ֿ ּדבריאה הּנׁשמֹות מאמר ְְֲִִֶֶַַַָָׁשּזהּו

ּבנֹות  ׁשּנקראֹות ּדאצילּות לּנׁשמֹות ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָיצירהֿעׂשּיה

 ֿ ּדבריאה (הּנׁשמֹות ׁשהן ׁשאףֿעלּֿפי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,

לפי  ירּוׁשלים, ּבנֹות ּבבחינת אינן ֿ עׂשּיה) ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיצירה

ּבאצילּות, ּכמֹו האלקּות מהּות הּׂשגת ּבהם ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹׁשאין

מּזה, ויתירה ּבלבד, הּמציאּות הּׂשגת ְְִִִִִִֵֶַַַַָָּכיֿאם

 ֿ ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה הּירידה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמּצד

ׁשל  ּומּצב ּבמעמד הּנׁשמה נעׂשית ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָהּבהמית

ּבאיןֿע  וׁשחרּות, למעמדּההעלם לגמרי רֹו ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַָָ

ּבּה ּדכתיב למעלה, אׁשר 43ּומּצבּה הוי' חי ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָ

ּתפּלה  אּלא עמידה ּדאין לפניו, ,44עמדּתי ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ויראה  אהבה ׁשל ּבתנּועה ּתמיד ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָׁשהיתה

ּגׁשמּיים. לענינים קׁשּורה היתה ולא ְְְְְְֱִִִִֶַָָָָֹֹלאלקּות,

אצלּה הּוא האלקּות ענין למּטה, ּבירידתּה ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָֹואילּו

הּוא 45ּבהתחּדׁשּות  ּבפׁשיטּות ׁשּנרּגׁש ּומה , ְְְְְִִִִֶַַָ

עֹולם  לתאוֹות ועד ּגׁשמּיים, לענינים ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּׁשּיכּות

ּבדּוגמת  הן הרי ּבדּקּות, ּבהיֹותן ּגם אׁשר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָהּזה,

כּו' ּומעלים המכּסה ׁשּמּזה 46ענן זאת, ועֹוד , ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

 ֿ מּכל כּו', ירידה אחר לירידה לבֹוא ְְִִִִִַַָָָָיכֹולים

למעמד  למּטה הּירידה עלֿידי ּדוקא הּנה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָמקֹום

ּדנאוה. ּומּצב למעמד ּבאים אני, ּדׁשחֹורה ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָּומּצב

ּכתיב e‡È·e¯ו) ּדהּנה נאוה,47הענין, ּומדּבר ≈ְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

הּמדּבר,48ּוכתיב  מן עֹולה זאת מי ְְִִִִַָָֹ

ּבּמדרׁש ׁשאף 49ואיתא הינּו, הּמדּבר. מן עילּויּה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

נעׂשה  עלֿידיֿזה ּדוקא הּנה ּבּמדּבר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנמצאת

הּוא  מדּבר ּדהּנה ּבזה, והענין ׁשּלּה. ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָהעילּוי

ׁשּמהּוה  ה' ּדבר ּבחינת והּוא ּדּבּור, ְְְְְִִִֶֶַַַמּלׁשֹון

מלכּות  ּבחינת ׁשּזהּו העֹולמֹות, ּכל את ְְְִֶֶֶֶַַַָָָּומחּיה
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טז.43) ה, ט.44)מלכיםֿב פס"ח, ב"ר ב. כו, ב. ו, תרפ"ט 45)ברכות סה"מ ואילך. תתקלד ס"ע ח"ב תער"ב המשך ראה

וש"נ. .37 א'לט.46)ע' ע' שם תער"ב המשך ד.47)ראה פ"ב, שמו"ר וראה ג. ד, לקו"ת 48)שה"ש גם וראה ה. ג, שם

ואילך. ד ג, שם.49)במדבר שמו"ר וראה עה"פ. שהש"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÌÈÏLe¯È ˙Ba ÌLa ˙B‡¯˜ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,‰‡¯i‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»¿»≈≈»ƒ¿»¿≈¿¿»«ƒ

e‰ÊÂ האמירה‰) של הפנימית Â‡Â‰המשמעות È‡ ‰¯BÁL שנאמרת ¿∆¿»¬ƒ¿»»
הנשמות  אל והעלם) (חושך שחרות בהן שיש הנמוכות הנשמות עלֿידי

הנקראות  בשלמות ה' יראת בהן שיש ÌÈÏLe¯È,הגבוהות ˙Ba כמבואר ¿¿»«ƒ
‰BÓLp˙לעיל  ¯Ó‡Ó e‰fL∆∆«¬««¿»

«iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ‰הנמוכות 
˙BÓLpÏ הגבוהות˙eÏÈˆ‡c «¿»«¬ƒ

,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¿»«ƒ
˙BÓLp‰) Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆≈«¿»
ÔÈ‡ (‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈÏLe¯È ˙Ba ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿¿»«ƒ¿ƒ
˙e‰Ó ˙‚O‰ Ì‰a ÔÈ‡L∆≈»∆«»««
ŒÈk ,˙eÏÈˆ‡a BÓk ˙e˜Ï‡‰»¡…¿»¬ƒƒ
,„·Ïa ˙e‡Èˆn‰ ˙‚O‰ Ì‡ƒ«»««¿ƒƒ¿«
ומודעים  האלקות במציאות מכירים הם

במהות  השגה להם אין אבל לה

fÓ‰,האלקות  ‰¯È˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
אלו  נשמות של ההשגה שמלכתחילה

אלא  ואינה מוגבלת היא באלוקות

אלא  המציאות" »vnL∆ƒ„"ידיעת
‰hÓÏ ‰„È¯i‰ הגשמי הזה לעולם «¿ƒ»¿«»

ŒLÙÂ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿¿∆∆
‰ÓLp‰ ˙ÈNÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¬≈«¿»»
ÌÏÚ‰ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆∆¿≈

,˙e¯ÁLÂ,"שחורה"CB¯ÚŒÔÈ‡a ¿«¬¿≈¬
È¯Ó‚Ï והשוואה יחס כל ללא ¿«¿≈

,‰ÏÚÓÏ d·vÓe d„ÓÚÓÏ¿«¬»»«»»¿«¿»
הירידה  daלפני ·È˙Îc43 שעל ƒ¿ƒ»

בה  כתוב למעלה ‰ÈÂ'מצבה ÈÁ«¬»»
ÔÈ‡c ,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡¬∆»«¿ƒ¿»»¿≈

‰lÙz ‡l‡ ‰„ÈÓÚ44, ¬ƒ»∆»¿ƒ»
„ÈÓz ‰˙È‰L של הנעלה במצב ∆»¿»»ƒ

היינו  ‡‰·‰תפילה ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆«¬»
‰˙È‰ ‡ÏÂ ,˙e˜Ï‡Ï ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»∆¡…¿…»¿»

‰¯eL˜ כלל.ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÏ ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ÔÈÚ ,‰hÓÏ d˙„È¯Èa eÏÈ‡Â¿ƒƒƒ»»¿«»ƒ¿«
dÏˆ‡ ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿»

˙eLcÁ˙‰a45, חידוש כדבר ¿ƒ¿«¿
מאליו  מובן Lb¯pLשאינו ‰Óe«∆ƒ¿»

˙eËÈLÙa,פשוט כדבר ומתקבל ƒ¿ƒ
מאליו  ומובן ‰eÎiM˙טבעי ‡e‰««»

,‰f‰ ÌÏBÚ ˙BÂ‡˙Ï „ÚÂ ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚÏ גשמיות שהם ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¿«¬»«∆
ew„a˙,וחומריות  Ô˙BÈ‰a Ìb ¯L‡ תאוות על מדובר לא אם גם היינו ¬∆«ƒ¿»¿«

זאת  בכל במיוחד, נחותים ‰qÎÓ‰בעניינים ÔÚ ˙Ó‚e„a Ô‰ È¯‰¬≈≈¿¿«»»«¿«∆
'eÎ ÌÈÏÚÓe46‰fnL ,˙‡Ê „BÚÂ חמורים, פחות ÌÈÏBÎÈמדברים «¿ƒ¿…∆ƒ∆¿ƒ

‰„È¯È ¯Á‡ ‰„È¯ÈÏ ‡B·Ï»ƒƒ»««¿ƒ»
,'eÎ יותר לדברים חלילה, ולהידרדר,

Âc˜‡חמורים  ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»ƒ≈«¿»
‰hÓÏ ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«»
,È‡ ‰¯BÁLc ·vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»ƒ¿»¬ƒ
על  מתגברים הכל למרות כאשר הרי

בתוך  ה' את ועובדים וההסתר ההעלם

החומרי  והעולם הגשמי ÌÈ‡a»ƒהגוף
,‰Â‡c ·vÓe „ÓÚÓÏ כפי ¿«¬»«»¿»»

להלן. שיתבאר

‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (Â≈»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k47,‰Â‡ C¯a„Óe ¿ƒƒ¿»≈»∆
·È˙Îe48ÔÓ ‰ÏBÚ ˙‡Ê ÈÓ ¿ƒƒ…»ƒ

,¯a„n‰ ב'שיר אלה פסוקים ובשני «ƒ¿»
כנס  בין קשר יש ישראל השירים' ת

L¯„na49מובא È‡Â˙‡ל"מדבר" ¿ƒ»«ƒ¿»
יש  המדבר" מן "עולה הפסוק שאת

‰a„n¯.לפרש  ÔÓ dÈeÏÈÚƒ»ƒ«ƒ¿»
,¯a„na ˙‡ˆÓpL Û‡L ,eÈ‰«¿∆«∆ƒ¿≈«ƒ¿»
נחות  רוחני מצב שמסמל שומם מקום

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ מתוך ƒ≈«¿»«¿≈∆
עצמו  ‰ÈeÏÈÚהמדבר ‰NÚ«¬∆»ƒ

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .dlL∆»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
¯a„Ó הרוחנית הפנימית במשמעות ƒ¿»

‡e‰Â ,¯eac ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿ƒ¿
‰e‰nL '‰ ¯·c ˙ÈÁa¿ƒ«¿«∆¿«∆

,˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ‰iÁÓe שכן ¿«∆∆»»»
מחייה  שמהווה, האלוקית החיות

הנבראים, ואת העולמות את ומקיימת

של  ה"דיבור" דרך ונמשכת באה

שכתוב  (כמו כביכול הוא, ברוך הקדוש

"ויאמר  הבריאה בסיפור בתורה

הלאה), וכן אור", יהי ∆∆e‰fLאלוקים
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿«¬ƒ
,ÔBÈÏÚ‰ ¯eac ˙ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ»∆¿
שכתוב  כמו "מלכות" נקרא והדיבור

שלטון", מלך דבר "באשר (בקוהלת)
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ונקראת  העליֹון. ּדּבּור ּבחינת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָּדאצילּות

ּכּידּוע  ארץ, ּבׁשם ּבׁשם 50ּגם נקראת ׁשהּמלכּות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּמלכּות  ּפנימּיּות על קאי ים ארץ, ּובׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָים

חיצֹונּיּות  על קאי וארץ לאצילּות, ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּׁשּיכת

לבריאה  ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהיא ֿ ה ּמלכּות ֿיצירה ְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

ׁשהארץ  הּוא, למדּבר ארץ ּבין והחילּוק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָעׂשּיה.

אינֹו הּמדּבר עפר  מהּֿׁשאיןּֿכן מצמחת, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהיא

לכיסּוי  ּפסּול הּמדּבר עפר (ׁשּלכן ּכלּום ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמצמיח

ּבארץ 51הּדם  ּבּמדּבר אחרי לכּת ׁשּכתּוב ּכמֹו ,( ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

זרּועה  יׁשב 52לא ולא גֹו' וצלמות צּיה ארץ , ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשם  מּועטת 53אדם חּיּות אפילּו ׁשם ׁשאין הינּו, . ְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

ּכי  הּקדּוׁשה, היפ זה הרי ולכן צמיחה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר החּיּות, ענין הּוא 54קדּוׁשה ְְְֲִֵַַַַַַַָ

ׁשּנאמר  הּקּב"ה, חּיים. נקראּו וה'55עׂשרה ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ

נקראּו יׂשראל חּיים. אלקים הּוא אמת ְְְֱֱֱִִִִִֵֶַָֹֹאלקים

ׁשּנאמר  אלקיכם 56חּיים, ּבה' הּדבקים ואּתם ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּומדּבר ּכתיב מּכלֿמקֹום א הּיֹום. ּכּולכם ְְְִִִִֵֶַַַָָָחּיים

הּמדּבר. מן הּוא עילּויּה ׁשּכל ְִִִֶֶַָָָָנאוה,

Ô·eÈÂׁשּיׁש ּדכׁשם ּבּקדּוׁשה, הּמדּבר מענין ¿»ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּכלּום  מצמיח ׁשאינֹו ּב'לעּומתֿזה' ְְְְִִִֵֶֶַַַָמדּבר

מדּבר  יׁש כן ּכמֹו החֹום, ותֹוקף ּגֹודל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָמּפני

והּצּמאֹון  הרצֹוא ּתֹוקף ּבחינת והּוא ְְְְִִִֶַַָָָָּבקדּוׁשה,

ׁשּמּצד  הינּו, מצמיח. אינֹו ׁשּלכן כּו', אׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּברׁשפי

אינֹו למעלה, לעלֹות והּתׁשּוקה הּצּמאֹון ְְְְֲִֵֶַַַַָָָּגֹודל

והּנה, למּטה. והׁשּפעה ירידה ׁשל לענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּי

ּגם  זה הרי ּדקד ּוׁשה, ּדמדּבר  לּצּמאֹון לבֹוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכדי

ׁשּכל  הינּו, הּמדּבר, ּבבחינת ההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָעלֿידי 

מדּבר  ּבבחינת הם הּגילּויים וכל ְְְִִִִִֵַַַָָָהעֹולמֹות

מּמׁש, ּדֹומם ּבבחינת והם ,יתּבר לגּביּה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָׁשממה

והינּו הּקּב"ה. לגּבי ּכלל חּיּות ּבהם ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ּׁשּכתּוב  ּבמה ההתּבֹוננּות אלקים 55עלֿידי הוי' ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹ
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דיבורו. באמצעות שולט שהמלך המלכות Â˜¯‡˙היינו ÌLaספירת Ìb ¿ƒ¿≈«¿≈

Úe„ik ,ı¯‡50 החסידות ÌÈבתורת ÌLa ˙‡¯˜ ˙eÎÏn‰L ∆∆«»«∆««¿ƒ¿≈¿≈»
È‡˜ ÌÈ ,ı¯‡ ÌL·e מכוון˙ÎiML ˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt ÏÚ ¿≈∆∆»»≈«¿ƒƒ««¿∆«∆∆

,˙eÏÈˆ‡Ï הספירות עשר של האחרונה הספירה היא המלכות ספירת «¬ƒ
ונמשך  עובר ועלֿידה ודרכה דאצילות

לעולמות  מאצילות האלוקי האור

משמשת  ולכן מאצילות, שלמטה

האצילות  עולם בין המחבר כ'ממוצע'

והחלק  בריאהֿיצירהֿעשיה, לעולמות

לאצילות, יותר השייך שלה, הפנימי

"ים", ÏÚנקרא È‡˜ ı¯‡Â¿∆∆»≈«
‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ««¿∆ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ¯B˜Óe L¯L…∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ שהברוא ש"ים" משום ים וזאת ¬ƒ»
"עלמא  בחינת הוא במים מכוסים שבו

ולכן  ונעלם, מכוסה עולם דאתכסייא"

הנעלה, האצילות עולם על מורה הוא

גלויים  הברואים שבה "ארץ" ואילו

דאתגלייא" "עלמא בחינת היא ונראים

"ארץ" בחינת ולכן יותר, הנחות

השייכות  על מורה דאצילות שבמלכות

בריאהֿיצירהֿעשיה  לעולמות שלה

האצילות. מעולם eÏÈÁ‰Â¿«ƒ˜שלמטה
a„ÓÏ¯ההבדל  ı¯‡ ÔÈa≈∆∆¿ƒ¿»

‰È‡בגשמיות  ı¯‡‰L ,‡e‰∆»»∆ƒ
¯ÙÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙ÁÓˆÓ«¿«««∆≈≈¬«
ÌeÏk ÁÈÓˆÓ BÈ‡ ¯a„n‰«ƒ¿»≈«¿ƒ«¿
ÏeÒt ¯a„n‰ ¯ÙÚ ÔÎlL)∆»≈¬««ƒ¿»»

Ìc‰ ÈeÒÈÎÏ51·e˙kL BÓk ,( ¿ƒ«»¿∆»
‡Ï ı¯‡a ¯a„na È¯Á‡ CzÎÏ∆¿≈«¬««ƒ¿»¿∆∆…

‰Úe¯Ê52˙ÂÓÏˆÂ ‰iˆ ı¯‡ , ¿»∆∆ƒ»¿«¿»∆
ÌL Ì„‡ ·LÈ ‡ÏÂ 'B‚53 הרי ¿…»«»»»

ללא  לגמרי שמם מקום הוא שהמדבר

חיות. וללא ÔÈ‡Lצמחים ,eÈ‰«¿∆≈
ÏL ˙ËÚeÓ ˙eiÁ eÏÈÙ‡ ÌL»¬ƒ«∆∆∆

,‰ÁÈÓˆ היא שבצומח החיות שהרי ¿ƒ»
וכל  חיים בעלי של החיות לגבי מועטת

אין  במדבר ואילו אדם, בני לגבי שכן

צמחים  של חיות ‰¯Èאפילו ÔÎÏÂ¿»≈¬≈
Èk ,‰Le„w‰ CÙÈ‰ ‰Ê∆≈∆«¿»ƒ
,˙eiÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Le„¿̃»ƒ¿«««

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók54‰¯NÚ ¿«¬««≈«¬»»
¯Ó‡pL ,‰"aw‰ .ÌÈiÁ e‡¯˜55‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰Â ƒ¿¿«ƒ«»»∆∆¡««¡…ƒ¡∆

¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ e‡¯˜ Ï‡¯NÈ .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡56Ìz‡Â ¡…ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿«ƒ∆∆¡«¿«∆

ÌBi‰ ÌÎÏek ÌÈiÁ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰ אין שבמדבר ומאחר «¿≈ƒ«¡…≈∆«ƒ¿∆«
הקדושה. היפך את מסמל הוא הרי È˙k·חיות ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡«ƒ»»¿ƒ

,‰Â‡ C¯a„Óe"המדבר מן עולה זאת "מי כנזכר, כתוב, ÏkLוכן ƒ¿»≈»∆∆»
¯a„n‰ ÔÓ ‡e‰ dÈeÏÈÚ שאין המדבר שדווקא ייתכן איך ביאור וצריך . ƒ»ƒ«ƒ¿»

הקדושה  להיפך שייך והוא חיות בו

העילוי? את מסמל

ÚÓ Ô·eÈÂ,‰Le„wa ¯a„n‰ ÔÈ ¿»≈ƒ¿««ƒ¿»«¿»
Œ˙ÓeÚÏa ¯a„Ó LiL ÌLÎcƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ¿«

‰Ê לעומת" (הנקראת הקדושה היפך ∆
עשה  זה לעומת זה "את ככתוב זה",

ÌeÏkהאלוקים") ÁÈÓˆÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ«¿
,ÌBÁ‰ Û˜B˙Â Ï„Bb ÈtÓ כך ƒ¿≈∆¿∆«

שלילי, גורם הוא ÔÎשהחום BÓk¿≈
‡e‰Â ,‰Le„˜a ¯a„Ó LÈ≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔB‡nv‰Â ‡Bˆ¯‰ Û˜Bz ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»¿«ƒ»

ÔÎlLלאלוקות  ,'eÎ L‡ ÈÙL¯a¿ƒ¿≈≈∆»≈
„vnL ,eÈ‰ .ÁÈÓˆÓ BÈ‡≈«¿ƒ««¿∆ƒ«

‰˜eLz‰Â ÔB‡nv‰ Ï„Bb של ∆«ƒ»¿«¿»
ÏÚÓÏ‰האדם  ˙BÏÚÏ ולהתקרב «¬¿«¿»

ÏLלאלוקות, ÔÈÚÏ CiL BÈ‡≈«»¿ƒ¿»∆
‰hÓÏ ‰ÚtL‰Â ‰„È¯È כך ¿ƒ»¿«¿»»¿«»

אבל  למטה, השפעה חסרה שאמנם

שמביא  חיובי גורם הם והאש החום

ביותר. גבוהה בדרגה ה' אהבת לידי

ÔB‡nvÏ ‡B·Ï È„k ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈»«ƒ»
Ìb ‰Ê È¯‰ ,‰Le„˜c ¯a„Óc¿ƒ¿»ƒ¿»¬≈∆«
˙ÈÁ·a ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

¯a„n‰,עצמו,eÈ‰ להתבונן «ƒ¿»«¿
בכך  ‰BÓÏBÚ˙ולהעמיק ÏkL∆»»»

ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎÂ האלוקי האור של ¿»«ƒƒ
בעולמות  ומתגלה ≈‰Ìהיורד

dÈa‚Ï ‰ÓÓL ¯a„Ó ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»»¿«≈
,C¯a˙È הוא ברוך הקדוש ולעומת ƒ¿»≈

חשיבות  וכל ערך כל להם אין בעצמו

,LnÓ ÌÓBc ˙ÈÁ·a Ì‰Â¿≈ƒ¿ƒ«≈«»
Èa‚Ï ÏÏk ˙eiÁ Ì‰a ÔÈ‡L∆≈»∆«¿»¿«≈

‰"aw‰ אמיתיים חיים לעומת כי «»»
שהוא  הוא ברוך הקדוש של ונצחיים

והמוחלטת, האמיתית המציאות לבדו

המוגבלים  המושגים לפי "חיים"

חיים  נחשבים אינם שלנו והמצומצמים

וכפי  חיות, חסר דומם הכול וכאילו

הזו. ההתבוננות תוכן מהו Óa‰שממשיך ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈«ƒ¿¿¿«
·e˙kM55‡e‰M ‰Óc ,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ∆»¬»»¡…ƒ¡∆¡…ƒ«ƒ¿«∆
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זהּו אמת  ּׁשהּוא ּדמה חּיים, אלקים הּוא ְֱֱֱִִֶֶֶֶַַֹאמת

ענין  ּדאמיּתית חּיים, ׁשחי ּבחינת הּוא החּיים ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַ

ׁשהּוא  עצמֹו, מּצד ּבֹו הּוא ׁשהחּיּות ְְִֶֶֶֶַַַַּבעצם,

הּנפׁש, עלֿידי הּגּוף מחּיּות ויּובן חי. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבעצם

ּדבר  ּבֹו ׁשּנמצא ּבאֹופן זה ׁשאין היֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָּדעם

חי  נעׂשה עצמֹו ּׁשהּגּוף ּבאֹופן אּלא ,57חּיּוני, ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָ

אין  עצמֹו מּצד ׁשהרי ּבעצם, חי אינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכלֿמקֹום

נפסדת  מציאּות הּוא ואדרּבה, ּכלל, חּיּות ְְְְְִִֶֶַַַָָּבֹו

אֹותֹו, המחּיה מהּנפׁש רק היא חּיּותֹו וכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבעצם,

אינֹו ׁשנה) ק"כ (לאחרי הּגּוף מן הּנפׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּובצאת

וקּיּומּה ׁשחּיּותּה ּבּנפׁש, ּגם יּובן כן ּוכמֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָחי.

קׁשּורה  ׁשהיא עלֿידי ּכיֿאם עצמּה, מּצד ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאינֹו

לכל  ּבנֹוגע הּוא וכן ֿ הּוא. ּברּו איןֿסֹוף ְְְְֵֵֵַָָּבאֹור

עצמם, מּצד אינֹו מציאּותם ׁשּכל כּו', ְְִִִִֵֶַַַָָָהּגילּויים

ׁשאמיּתית  מּובן ּומּזה העצמּות. מּצד ְֲִִִִֶֶֶַַָָָאּלא

מּצד  אמת ׁשהּוא העצמּות, ּבחינת הּוא ְְֱִִֶֶַַַַַָהחּיּות

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ׁשהּנביא 58עצמֹו, הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָָ

ואין  האמת לבּדֹו הּוא אמת, אלקים וה' ְְֱֱֱִֵֵֶֶַַָֹאֹומר

צריכין  הּנמצאים ׁשּכל ּכאמיּתתֹו, אמת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלאחר

ּדכל  כּו', להם צרי אינֹו ּברּוֿהּוא והּוא ְְִֵֶָָָָלֹו,

,יתּבר מאּתֹו הּוא וקּיּומֹו התהּוּותֹו ּׁשּנמצא, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמה

ׁשּזהּו מעצמּותֹו, מציאּותֹו יתּבר ְְְְִִֵֵֶֶַָוהּוא

מציאּות  ּבבחינת ׁשאינֹו האמיּתית ְְְֲִִִִִִֵֶַַָהּמציאּות

החּיּות, אמיּתית הּוא יתּבר ּבֹו ולכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָנמצא,

ׁשּכל  וזהּו אמיּתתֹו. ּבעצם וקּים חי ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

לגּבי  ּדֹומם ּבחינת הם והּגילּויים ְְְִִִֵֵֵַַַָָהעֹולמֹות

ּכלל. עצמי חּיּות להם ׁשאין ,יתּבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעצמּותֹו

ּבֹו לדבקה נפׁשֹו ּתכלה אזי ּבזה, יתּבֹונן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוכאׁשר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,59יתּבראלקי הוי' את לאהבה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

אּלא  חּיי ׁשאין ּפירּוׁש: ,חּיי הּוא ּכי ִֵֵֶֶֶֶַַָגֹו'

ּכלל,60הּוא  אחר ותענּוג אחרים חּיים ואין ,ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָ
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ג. ב, במדבר לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Ó‡ אחר למשהו יחסית רק ולא באמת ומוחלטת אמיתית e‰Êבצורה ¡∆∆

ÌÈiÁ ˙ÈÁa,אמיתיים,ÌˆÚa ÈÁL ‡e‰ ÌÈiÁ‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡c ¿ƒ««ƒ«¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆«¿∆∆
ÈÁ ÌˆÚa ‡e‰L ,BÓˆÚ „vÓ Ba ‡e‰ ˙eiÁ‰L שאין נברא ואילו ∆««ƒ««¿∆¿∆∆«

לא  חייו אלוקית, חיות בו שיש היא מציאותו וכל עצמו מצד חיות שום בו

אמיתית. חיות «¿Ô·eÈÂנחשבים
,LÙp‰ È„ÈŒÏÚ Ûeb‰ ˙eiÁÓ≈«««¿≈«∆∆
ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆≈∆¿∆

,ÈeiÁ ¯·c Ba ‡ˆÓpL הנפש ∆ƒ¿»»»ƒƒ
שהגוף  כזו בצורה הגוף את מחייה

הכוונה  ואין חי לדבר הופך עצמו

אחר  דבר בו יש ורק חיות חסר שהוא

BÓˆÚשחי Ûeb‰M ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆««¿
ÈÁ ‰NÚ57BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ , «¬∆«ƒ»»≈
,ÌˆÚa ÈÁ את עושה זה אין עדיין «¿∆∆

מהותו מעצם חי לדבר ≈¬∆È¯‰Lהגוף
BÓˆÚ „vÓודם בשר Baכגוף ÔÈ‡ ƒ««¿≈

‡e‰ ,‰a¯„‡Â ,ÏÏk ˙eiÁ«¿»¿«¿«»
,ÌˆÚa ˙„ÒÙ ˙e‡ÈˆÓ מציאות ¿ƒƒ¿∆∆¿∆∆

לאבדן, עד ונחלשת «¿ÏÎÂשהולכת
LÙp‰Ó ˜¯ ‡È‰ B˙eiÁ«ƒ«≈«∆∆

,B˙B‡ ‰iÁÓ‰ עצמו מכוח ולא «¿«»
Ûeb‰ ÔÓ LÙp‰ ˙‡ˆ·e¿≈«∆∆ƒ«
ÈÁ BÈ‡ (‰L Î"˜ È¯Á‡Ï)¿«¬≈»»≈«

בעצם". "חי שאינו ומכאן

LÙpa Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe,עצמה ¿≈»««∆∆
„vÓ BÈ‡ dÓei˜Â d˙eiÁL∆«»¿ƒ»≈ƒ«

,dÓˆÚ של מהות לא היא הנפש וגם «¿»
בעצם" שבה Ì‡ŒÈk"חי החיות כל ƒƒ

את  להחיות שלה הכוח וכן עצמה

הוא ˜eL¯‰הגוף ‡È‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a¿≈»

בעצם". "חי אכן ‰e‡שהוא ÔÎÂ¿≈
,'eÎ ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎÏ Ú‚Ba של ¿≈«¿»«ƒƒ

ומתפשטים  שמתגלים אלוקיים אורות

בעצמו הוא ברוך «∆ÏkLמהקדוש
,ÌÓˆÚ „vÓ BÈ‡ Ì˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»≈ƒ««¿»

˙eÓˆÚ‰ „vÓ ‡l‡ רק והם ∆»ƒ«»«¿
עצמותו. של והתפשטות ∆fÓeƒ‰הארה

‡e‰ ˙eiÁ‰ ˙ÈzÈÓ‡L Ô·eÓ»∆¬ƒƒ««
ורק ‰eÓˆÚ˙,אך ˙ÈÁa בה ורק ¿ƒ«»«¿

אמיתיים  חיים לה שיש לומר שייך

משום וזאת מהותה עצם ∆e‰L‡מצד
בעצמו הוא ברוך BÓˆÚ,הקדוש „vÓ ˙Ó‡מהותו kL˙·בעצם BÓÎe ¡∆ƒ««¿¿∆»«

Ì"aÓ¯‰58לה הדומה אחרת  מציאות שאין ה' מציאות ‰e‡לגבי »«¿«
˙Ó‡‰ Bc·Ï ‡e‰ ,˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰Â ¯ÓB‡ ‡È·p‰L מציאות ∆«»ƒ≈«¡…ƒ¡∆¿«»¡∆

ומוחלטת  B˙zÈÓ‡k,אמיתית ˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â אחרת מציאות ולשום  ¿≈¿«≈¡∆«¬ƒ»
שלו האמת כמו אמת BÏאין ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL להתקיים כדי ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

במציאות, e‰ŒCe¯a‡ולהיות ‡e‰Â¿»
'eÎ Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ומציאותו ≈»ƒ»∆

גורם  בשום תלויה ולא אמיתית היא

בעצמו, ממנו Ó‰חוץ ÏÎc¿»«
BÓei˜Â B˙ee‰˙‰ ,‡ˆÓpM∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

C¯a˙È Bz‡Ó ‡e‰ הקיום כן ואם ≈ƒƒ¿»≈
בו, תלוי הכול C¯a˙Èשל ‡e‰Â¿ƒ¿»≈

B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆÓ מצד ולא ¿ƒ≈«¿
כלשהו, אחר ∆∆e‰fLגורם

BÈ‡L ˙ÈzÈÓ‡‰ ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ»¬ƒƒ∆≈
‡ˆÓ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a במובן ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

כך  ואחר קיים היה לא שקודם דבר של

שהמציאות ÔÎÏÂנוצר, בגלל ¿»≈
האמיתית  המציאות היא האלוקית

הבלעדית C¯a˙Èהמוחלטת Baƒ¿»≈
,˙eiÁ‰ ˙ÈzÈÓ‡ ‡e‰ גם הוא ¬ƒƒ««

הם  שלה שהחיים היחידה המציאות

אמיתיים  חיים Ìi˜Âאכן ÈÁ ‡e‰L∆«¿«»
e‰ÊÂ .B˙zÈÓ‡ ÌˆÚa עומק ¿∆∆¬ƒ»¿∆
לעיל האמור של «∆ÏkLהמשמעות

Ì‰ ÌÈÈeÏÈb‰Â ˙BÓÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈
B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ÌÓBc ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿«≈«¿
˙eiÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆≈»∆«

ÏÏk ÈÓˆÚ חי" לא שהיא וחיות «¿ƒ¿»
חיות  להיחשב יכולה לא בעצם"

Êa‰,אמיתית. ÔBa˙È ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿≈»∆
BLÙ ‰ÏÎz ÈÊ‡ לתשוקה יגיע ¬«ƒ¿∆«¿

הנפש  כלות של ברמה וצימאון

,C¯a˙È Ba ‰˜·„ÏBÓÎe ¿»¿»ƒ¿»≈¿
·e˙kL59'ÈÂ‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï ∆»¿«¬»∆¬»»

,EÈiÁ ‡e‰ Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ«∆
ה' את לאהוב שצריך הכוונה ובפשטות

בעומק  אבל חיות, לנו המשפיע הוא כי

הפנימית  המשמעות לפי יותר,

:Le¯Èt כיוון ה' את לאהוב צריך ≈
‡e‰ ‡l‡ EÈiÁ ÔÈ‡L60, אין ∆≈«∆∆»

ממנו  חוץ אמיתיים ÌÈiÁחיים ÔÈ‡Â¿≈«ƒ
ŒÈk ,ÏÏk ¯Á‡ ‚eÚ˙Â ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¬«≈¿»ƒ
BÓÎe ,ÌÈ‚eÚz‰ ¯B˜Óe ÌÈiÁ‰ ¯B˜Ó ‡e‰L ,EÈiÁ ‡e‰ Ì‡ƒ«∆∆¿««ƒ¿««¬ƒ¿
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טו f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ונקראת  העליֹון. ּדּבּור ּבחינת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָּדאצילּות

ּכּידּוע  ארץ, ּבׁשם ּבׁשם 50ּגם נקראת ׁשהּמלכּות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּמלכּות  ּפנימּיּות על קאי ים ארץ, ּובׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָים

חיצֹונּיּות  על קאי וארץ לאצילּות, ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּׁשּיכת

לבריאה  ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהיא ֿ ה ּמלכּות ֿיצירה ְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

ׁשהארץ  הּוא, למדּבר ארץ ּבין והחילּוק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָעׂשּיה.

אינֹו הּמדּבר עפר  מהּֿׁשאיןּֿכן מצמחת, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהיא

לכיסּוי  ּפסּול הּמדּבר עפר (ׁשּלכן ּכלּום ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמצמיח

ּבארץ 51הּדם  ּבּמדּבר אחרי לכּת ׁשּכתּוב ּכמֹו ,( ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

זרּועה  יׁשב 52לא ולא גֹו' וצלמות צּיה ארץ , ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשם  מּועטת 53אדם חּיּות אפילּו ׁשם ׁשאין הינּו, . ְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

ּכי  הּקדּוׁשה, היפ זה הרי ולכן צמיחה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר החּיּות, ענין הּוא 54קדּוׁשה ְְְֲִֵַַַַַַַָ

ׁשּנאמר  הּקּב"ה, חּיים. נקראּו וה'55עׂשרה ְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ

נקראּו יׂשראל חּיים. אלקים הּוא אמת ְְְֱֱֱִִִִִֵֶַָֹֹאלקים

ׁשּנאמר  אלקיכם 56חּיים, ּבה' הּדבקים ואּתם ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּומדּבר ּכתיב מּכלֿמקֹום א הּיֹום. ּכּולכם ְְְִִִִֵֶַַַָָָחּיים

הּמדּבר. מן הּוא עילּויּה ׁשּכל ְִִִֶֶַָָָָנאוה,

Ô·eÈÂׁשּיׁש ּדכׁשם ּבּקדּוׁשה, הּמדּבר מענין ¿»ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּכלּום  מצמיח ׁשאינֹו ּב'לעּומתֿזה' ְְְְִִִֵֶֶַַַָמדּבר

מדּבר  יׁש כן ּכמֹו החֹום, ותֹוקף ּגֹודל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָמּפני

והּצּמאֹון  הרצֹוא ּתֹוקף ּבחינת והּוא ְְְְִִִֶַַָָָָּבקדּוׁשה,

ׁשּמּצד  הינּו, מצמיח. אינֹו ׁשּלכן כּו', אׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּברׁשפי

אינֹו למעלה, לעלֹות והּתׁשּוקה הּצּמאֹון ְְְְֲִֵֶַַַַָָָּגֹודל

והּנה, למּטה. והׁשּפעה ירידה ׁשל לענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּי

ּגם  זה הרי ּדקד ּוׁשה, ּדמדּבר  לּצּמאֹון לבֹוא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּכדי

ׁשּכל  הינּו, הּמדּבר, ּבבחינת ההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָעלֿידי 

מדּבר  ּבבחינת הם הּגילּויים וכל ְְְִִִִִֵַַַָָָהעֹולמֹות

מּמׁש, ּדֹומם ּבבחינת והם ,יתּבר לגּביּה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָׁשממה

והינּו הּקּב"ה. לגּבי ּכלל חּיּות ּבהם ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ּׁשּכתּוב  ּבמה ההתּבֹוננּות אלקים 55עלֿידי הוי' ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹ
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ובכ"מ.50) ב. יד, צו ס"ל.51)לקו"ת סכ"ח יו"ד ב.52)טושו"ע ב, ו.53)ירמי' ספל"ד.54)שם, יו"ד,55)אדר"נ ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דיבורו. באמצעות שולט שהמלך המלכות Â˜¯‡˙היינו ÌLaספירת Ìb ¿ƒ¿≈«¿≈

Úe„ik ,ı¯‡50 החסידות ÌÈבתורת ÌLa ˙‡¯˜ ˙eÎÏn‰L ∆∆«»«∆««¿ƒ¿≈¿≈»
È‡˜ ÌÈ ,ı¯‡ ÌL·e מכוון˙ÎiML ˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt ÏÚ ¿≈∆∆»»≈«¿ƒƒ««¿∆«∆∆

,˙eÏÈˆ‡Ï הספירות עשר של האחרונה הספירה היא המלכות ספירת «¬ƒ
ונמשך  עובר ועלֿידה ודרכה דאצילות

לעולמות  מאצילות האלוקי האור

משמשת  ולכן מאצילות, שלמטה

האצילות  עולם בין המחבר כ'ממוצע'

והחלק  בריאהֿיצירהֿעשיה, לעולמות

לאצילות, יותר השייך שלה, הפנימי

"ים", ÏÚנקרא È‡˜ ı¯‡Â¿∆∆»≈«
‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ««¿∆ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ¯B˜Óe L¯L…∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ שהברוא ש"ים" משום ים וזאת ¬ƒ»
"עלמא  בחינת הוא במים מכוסים שבו

ולכן  ונעלם, מכוסה עולם דאתכסייא"

הנעלה, האצילות עולם על מורה הוא

גלויים  הברואים שבה "ארץ" ואילו

דאתגלייא" "עלמא בחינת היא ונראים

"ארץ" בחינת ולכן יותר, הנחות

השייכות  על מורה דאצילות שבמלכות

בריאהֿיצירהֿעשיה  לעולמות שלה

האצילות. מעולם eÏÈÁ‰Â¿«ƒ˜שלמטה
a„ÓÏ¯ההבדל  ı¯‡ ÔÈa≈∆∆¿ƒ¿»

‰È‡בגשמיות  ı¯‡‰L ,‡e‰∆»»∆ƒ
¯ÙÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙ÁÓˆÓ«¿«««∆≈≈¬«
ÌeÏk ÁÈÓˆÓ BÈ‡ ¯a„n‰«ƒ¿»≈«¿ƒ«¿
ÏeÒt ¯a„n‰ ¯ÙÚ ÔÎlL)∆»≈¬««ƒ¿»»

Ìc‰ ÈeÒÈÎÏ51·e˙kL BÓk ,( ¿ƒ«»¿∆»
‡Ï ı¯‡a ¯a„na È¯Á‡ CzÎÏ∆¿≈«¬««ƒ¿»¿∆∆…

‰Úe¯Ê52˙ÂÓÏˆÂ ‰iˆ ı¯‡ , ¿»∆∆ƒ»¿«¿»∆
ÌL Ì„‡ ·LÈ ‡ÏÂ 'B‚53 הרי ¿…»«»»»

ללא  לגמרי שמם מקום הוא שהמדבר

חיות. וללא ÔÈ‡Lצמחים ,eÈ‰«¿∆≈
ÏL ˙ËÚeÓ ˙eiÁ eÏÈÙ‡ ÌL»¬ƒ«∆∆∆

,‰ÁÈÓˆ היא שבצומח החיות שהרי ¿ƒ»
וכל  חיים בעלי של החיות לגבי מועטת

אין  במדבר ואילו אדם, בני לגבי שכן

צמחים  של חיות ‰¯Èאפילו ÔÎÏÂ¿»≈¬≈
Èk ,‰Le„w‰ CÙÈ‰ ‰Ê∆≈∆«¿»ƒ
,˙eiÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Le„¿̃»ƒ¿«««

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók54‰¯NÚ ¿«¬««≈«¬»»
¯Ó‡pL ,‰"aw‰ .ÌÈiÁ e‡¯˜55‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰Â ƒ¿¿«ƒ«»»∆∆¡««¡…ƒ¡∆

¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ e‡¯˜ Ï‡¯NÈ .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡56Ìz‡Â ¡…ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿«ƒ∆∆¡«¿«∆

ÌBi‰ ÌÎÏek ÌÈiÁ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰ אין שבמדבר ומאחר «¿≈ƒ«¡…≈∆«ƒ¿∆«
הקדושה. היפך את מסמל הוא הרי È˙k·חיות ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡«ƒ»»¿ƒ

,‰Â‡ C¯a„Óe"המדבר מן עולה זאת "מי כנזכר, כתוב, ÏkLוכן ƒ¿»≈»∆∆»
¯a„n‰ ÔÓ ‡e‰ dÈeÏÈÚ שאין המדבר שדווקא ייתכן איך ביאור וצריך . ƒ»ƒ«ƒ¿»

הקדושה  להיפך שייך והוא חיות בו

העילוי? את מסמל

ÚÓ Ô·eÈÂ,‰Le„wa ¯a„n‰ ÔÈ ¿»≈ƒ¿««ƒ¿»«¿»
Œ˙ÓeÚÏa ¯a„Ó LiL ÌLÎcƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ¿«

‰Ê לעומת" (הנקראת הקדושה היפך ∆
עשה  זה לעומת זה "את ככתוב זה",

ÌeÏkהאלוקים") ÁÈÓˆÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ«¿
,ÌBÁ‰ Û˜B˙Â Ï„Bb ÈtÓ כך ƒ¿≈∆¿∆«

שלילי, גורם הוא ÔÎשהחום BÓk¿≈
‡e‰Â ,‰Le„˜a ¯a„Ó LÈ≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔB‡nv‰Â ‡Bˆ¯‰ Û˜Bz ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»¿«ƒ»

ÔÎlLלאלוקות  ,'eÎ L‡ ÈÙL¯a¿ƒ¿≈≈∆»≈
„vnL ,eÈ‰ .ÁÈÓˆÓ BÈ‡≈«¿ƒ««¿∆ƒ«

‰˜eLz‰Â ÔB‡nv‰ Ï„Bb של ∆«ƒ»¿«¿»
ÏÚÓÏ‰האדם  ˙BÏÚÏ ולהתקרב «¬¿«¿»

ÏLלאלוקות, ÔÈÚÏ CiL BÈ‡≈«»¿ƒ¿»∆
‰hÓÏ ‰ÚtL‰Â ‰„È¯È כך ¿ƒ»¿«¿»»¿«»

אבל  למטה, השפעה חסרה שאמנם

שמביא  חיובי גורם הם והאש החום

ביותר. גבוהה בדרגה ה' אהבת לידי

ÔB‡nvÏ ‡B·Ï È„k ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈»«ƒ»
Ìb ‰Ê È¯‰ ,‰Le„˜c ¯a„Óc¿ƒ¿»ƒ¿»¬≈∆«
˙ÈÁ·a ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

¯a„n‰,עצמו,eÈ‰ להתבונן «ƒ¿»«¿
בכך  ‰BÓÏBÚ˙ולהעמיק ÏkL∆»»»

ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎÂ האלוקי האור של ¿»«ƒƒ
בעולמות  ומתגלה ≈‰Ìהיורד

dÈa‚Ï ‰ÓÓL ¯a„Ó ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»»¿«≈
,C¯a˙È הוא ברוך הקדוש ולעומת ƒ¿»≈

חשיבות  וכל ערך כל להם אין בעצמו

,LnÓ ÌÓBc ˙ÈÁ·a Ì‰Â¿≈ƒ¿ƒ«≈«»
Èa‚Ï ÏÏk ˙eiÁ Ì‰a ÔÈ‡L∆≈»∆«¿»¿«≈

‰"aw‰ אמיתיים חיים לעומת כי «»»
שהוא  הוא ברוך הקדוש של ונצחיים

והמוחלטת, האמיתית המציאות לבדו

המוגבלים  המושגים לפי "חיים"

חיים  נחשבים אינם שלנו והמצומצמים

וכפי  חיות, חסר דומם הכול וכאילו

הזו. ההתבוננות תוכן מהו Óa‰שממשיך ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈«ƒ¿¿¿«
·e˙kM55‡e‰M ‰Óc ,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ∆»¬»»¡…ƒ¡∆¡…ƒ«ƒ¿«∆
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זהּו אמת  ּׁשהּוא ּדמה חּיים, אלקים הּוא ְֱֱֱִִֶֶֶֶַַֹאמת

ענין  ּדאמיּתית חּיים, ׁשחי ּבחינת הּוא החּיים ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַ

ׁשהּוא  עצמֹו, מּצד ּבֹו הּוא ׁשהחּיּות ְְִֶֶֶֶַַַַּבעצם,

הּנפׁש, עלֿידי הּגּוף מחּיּות ויּובן חי. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבעצם

ּדבר  ּבֹו ׁשּנמצא ּבאֹופן זה ׁשאין היֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָּדעם

חי  נעׂשה עצמֹו ּׁשהּגּוף ּבאֹופן אּלא ,57חּיּוני, ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָ

אין  עצמֹו מּצד ׁשהרי ּבעצם, חי אינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּכלֿמקֹום

נפסדת  מציאּות הּוא ואדרּבה, ּכלל, חּיּות ְְְְְִִֶֶַַַָָּבֹו

אֹותֹו, המחּיה מהּנפׁש רק היא חּיּותֹו וכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבעצם,

אינֹו ׁשנה) ק"כ (לאחרי הּגּוף מן הּנפׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּובצאת

וקּיּומּה ׁשחּיּותּה ּבּנפׁש, ּגם יּובן כן ּוכמֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָחי.

קׁשּורה  ׁשהיא עלֿידי ּכיֿאם עצמּה, מּצד ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאינֹו

לכל  ּבנֹוגע הּוא וכן ֿ הּוא. ּברּו איןֿסֹוף ְְְְֵֵֵַָָּבאֹור

עצמם, מּצד אינֹו מציאּותם ׁשּכל כּו', ְְִִִִֵֶַַַָָָהּגילּויים

ׁשאמיּתית  מּובן ּומּזה העצמּות. מּצד ְֲִִִִֶֶֶַַָָָאּלא

מּצד  אמת ׁשהּוא העצמּות, ּבחינת הּוא ְְֱִִֶֶַַַַַָהחּיּות

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ׁשהּנביא 58עצמֹו, הּוא ְְְִֶֶַַַַַָָָ

ואין  האמת לבּדֹו הּוא אמת, אלקים וה' ְְֱֱֱִֵֵֶֶַַָֹאֹומר

צריכין  הּנמצאים ׁשּכל ּכאמיּתתֹו, אמת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלאחר

ּדכל  כּו', להם צרי אינֹו ּברּוֿהּוא והּוא ְְִֵֶָָָָלֹו,

,יתּבר מאּתֹו הּוא וקּיּומֹו התהּוּותֹו ּׁשּנמצא, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמה

ׁשּזהּו מעצמּותֹו, מציאּותֹו יתּבר ְְְְִִֵֵֶֶַָוהּוא

מציאּות  ּבבחינת ׁשאינֹו האמיּתית ְְְֲִִִִִִֵֶַַָהּמציאּות

החּיּות, אמיּתית הּוא יתּבר ּבֹו ולכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָנמצא,

ׁשּכל  וזהּו אמיּתתֹו. ּבעצם וקּים חי ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

לגּבי  ּדֹומם ּבחינת הם והּגילּויים ְְְִִִֵֵֵַַַָָהעֹולמֹות

ּכלל. עצמי חּיּות להם ׁשאין ,יתּבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעצמּותֹו

ּבֹו לדבקה נפׁשֹו ּתכלה אזי ּבזה, יתּבֹונן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָוכאׁשר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,59יתּבראלקי הוי' את לאהבה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

אּלא  חּיי ׁשאין ּפירּוׁש: ,חּיי הּוא ּכי ִֵֵֶֶֶֶַַָגֹו'

ּכלל,60הּוא  אחר ותענּוג אחרים חּיים ואין ,ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָ
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ד.56)יו"ד. ד, ובכ"מ.57)ואתחנן תכה. ע' ח"א תער"ב ה"גֿד.58)המשך פ"א יסוה"ת כ.59)הל' ל, ראה 60)נצבים

ג. ב, במדבר לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Ó‡ אחר למשהו יחסית רק ולא באמת ומוחלטת אמיתית e‰Êבצורה ¡∆∆

ÌÈiÁ ˙ÈÁa,אמיתיים,ÌˆÚa ÈÁL ‡e‰ ÌÈiÁ‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡c ¿ƒ««ƒ«¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆«¿∆∆
ÈÁ ÌˆÚa ‡e‰L ,BÓˆÚ „vÓ Ba ‡e‰ ˙eiÁ‰L שאין נברא ואילו ∆««ƒ««¿∆¿∆∆«

לא  חייו אלוקית, חיות בו שיש היא מציאותו וכל עצמו מצד חיות שום בו

אמיתית. חיות «¿Ô·eÈÂנחשבים
,LÙp‰ È„ÈŒÏÚ Ûeb‰ ˙eiÁÓ≈«««¿≈«∆∆
ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆≈∆¿∆

,ÈeiÁ ¯·c Ba ‡ˆÓpL הנפש ∆ƒ¿»»»ƒƒ
שהגוף  כזו בצורה הגוף את מחייה

הכוונה  ואין חי לדבר הופך עצמו

אחר  דבר בו יש ורק חיות חסר שהוא

BÓˆÚשחי Ûeb‰M ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆««¿
ÈÁ ‰NÚ57BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ , «¬∆«ƒ»»≈
,ÌˆÚa ÈÁ את עושה זה אין עדיין «¿∆∆

מהותו מעצם חי לדבר ≈¬∆È¯‰Lהגוף
BÓˆÚ „vÓודם בשר Baכגוף ÔÈ‡ ƒ««¿≈

‡e‰ ,‰a¯„‡Â ,ÏÏk ˙eiÁ«¿»¿«¿«»
,ÌˆÚa ˙„ÒÙ ˙e‡ÈˆÓ מציאות ¿ƒƒ¿∆∆¿∆∆

לאבדן, עד ונחלשת «¿ÏÎÂשהולכת
LÙp‰Ó ˜¯ ‡È‰ B˙eiÁ«ƒ«≈«∆∆

,B˙B‡ ‰iÁÓ‰ עצמו מכוח ולא «¿«»
Ûeb‰ ÔÓ LÙp‰ ˙‡ˆ·e¿≈«∆∆ƒ«
ÈÁ BÈ‡ (‰L Î"˜ È¯Á‡Ï)¿«¬≈»»≈«

בעצם". "חי שאינו ומכאן

LÙpa Ìb Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe,עצמה ¿≈»««∆∆
„vÓ BÈ‡ dÓei˜Â d˙eiÁL∆«»¿ƒ»≈ƒ«

,dÓˆÚ של מהות לא היא הנפש וגם «¿»
בעצם" שבה Ì‡ŒÈk"חי החיות כל ƒƒ

את  להחיות שלה הכוח וכן עצמה

הוא ˜eL¯‰הגוף ‡È‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿»
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡a¿≈»

בעצם". "חי אכן ‰e‡שהוא ÔÎÂ¿≈
,'eÎ ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎÏ Ú‚Ba של ¿≈«¿»«ƒƒ

ומתפשטים  שמתגלים אלוקיים אורות

בעצמו הוא ברוך «∆ÏkLמהקדוש
,ÌÓˆÚ „vÓ BÈ‡ Ì˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»≈ƒ««¿»

˙eÓˆÚ‰ „vÓ ‡l‡ רק והם ∆»ƒ«»«¿
עצמותו. של והתפשטות ∆fÓeƒ‰הארה

‡e‰ ˙eiÁ‰ ˙ÈzÈÓ‡L Ô·eÓ»∆¬ƒƒ««
ורק ‰eÓˆÚ˙,אך ˙ÈÁa בה ורק ¿ƒ«»«¿

אמיתיים  חיים לה שיש לומר שייך

משום וזאת מהותה עצם ∆e‰L‡מצד
בעצמו הוא ברוך BÓˆÚ,הקדוש „vÓ ˙Ó‡מהותו kL˙·בעצם BÓÎe ¡∆ƒ««¿¿∆»«

Ì"aÓ¯‰58לה הדומה אחרת  מציאות שאין ה' מציאות ‰e‡לגבי »«¿«
˙Ó‡‰ Bc·Ï ‡e‰ ,˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰Â ¯ÓB‡ ‡È·p‰L מציאות ∆«»ƒ≈«¡…ƒ¡∆¿«»¡∆

ומוחלטת  B˙zÈÓ‡k,אמיתית ˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â אחרת מציאות ולשום  ¿≈¿«≈¡∆«¬ƒ»
שלו האמת כמו אמת BÏאין ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL להתקיים כדי ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

במציאות, e‰ŒCe¯a‡ולהיות ‡e‰Â¿»
'eÎ Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ומציאותו ≈»ƒ»∆

גורם  בשום תלויה ולא אמיתית היא

בעצמו, ממנו Ó‰חוץ ÏÎc¿»«
BÓei˜Â B˙ee‰˙‰ ,‡ˆÓpM∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

C¯a˙È Bz‡Ó ‡e‰ הקיום כן ואם ≈ƒƒ¿»≈
בו, תלוי הכול C¯a˙Èשל ‡e‰Â¿ƒ¿»≈

B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆÓ מצד ולא ¿ƒ≈«¿
כלשהו, אחר ∆∆e‰fLגורם

BÈ‡L ˙ÈzÈÓ‡‰ ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ»¬ƒƒ∆≈
‡ˆÓ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a במובן ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»

כך  ואחר קיים היה לא שקודם דבר של

שהמציאות ÔÎÏÂנוצר, בגלל ¿»≈
האמיתית  המציאות היא האלוקית

הבלעדית C¯a˙Èהמוחלטת Baƒ¿»≈
,˙eiÁ‰ ˙ÈzÈÓ‡ ‡e‰ גם הוא ¬ƒƒ««

הם  שלה שהחיים היחידה המציאות

אמיתיים  חיים Ìi˜Âאכן ÈÁ ‡e‰L∆«¿«»
e‰ÊÂ .B˙zÈÓ‡ ÌˆÚa עומק ¿∆∆¬ƒ»¿∆
לעיל האמור של «∆ÏkLהמשמעות

Ì‰ ÌÈÈeÏÈb‰Â ˙BÓÏBÚ‰»»¿«ƒƒ≈
B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ÌÓBc ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿«≈«¿
˙eiÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆≈»∆«

ÏÏk ÈÓˆÚ חי" לא שהיא וחיות «¿ƒ¿»
חיות  להיחשב יכולה לא בעצם"

Êa‰,אמיתית. ÔBa˙È ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿≈»∆
BLÙ ‰ÏÎz ÈÊ‡ לתשוקה יגיע ¬«ƒ¿∆«¿

הנפש  כלות של ברמה וצימאון

,C¯a˙È Ba ‰˜·„ÏBÓÎe ¿»¿»ƒ¿»≈¿
·e˙kL59'ÈÂ‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï ∆»¿«¬»∆¬»»

,EÈiÁ ‡e‰ Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ«∆
ה' את לאהוב שצריך הכוונה ובפשטות

בעומק  אבל חיות, לנו המשפיע הוא כי

הפנימית  המשמעות לפי יותר,

:Le¯Èt כיוון ה' את לאהוב צריך ≈
‡e‰ ‡l‡ EÈiÁ ÔÈ‡L60, אין ∆≈«∆∆»

ממנו  חוץ אמיתיים ÌÈiÁחיים ÔÈ‡Â¿≈«ƒ
ŒÈk ,ÏÏk ¯Á‡ ‚eÚ˙Â ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¬«≈¿»ƒ
BÓÎe ,ÌÈ‚eÚz‰ ¯B˜Óe ÌÈiÁ‰ ¯B˜Ó ‡e‰L ,EÈiÁ ‡e‰ Ì‡ƒ«∆∆¿««ƒ¿««¬ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



f"kyz'dטז ,zereayd bgc 'a mei

ּומקֹור  החּיים מקֹור ׁשהּוא ,חּיי הּוא ְְִִִֶֶַַַּכיֿאם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו חּיים 61הּתענּוגים, מקֹור עּמ ,62ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָ

ּברׁשפי  והּצּמאֹון הרצֹוא ּתֹוקף אצלֹו נעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָולכן

ׁשאינֹו ּדמדּבר החֹום ּתֹוקף ׁשּזהּו כּו', ְְִֵֵֶֶֶֶַָאׁש

לעלֹות  והּתׁשּוקה הּצּמאֹון ּגֹודל ׁשּמּצד ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָמצמיח,

והׁשּפעה  ירידה ׁשל לענין ׁשּי אינֹו ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלמעלה,

ּכּנ"ל. ְַַַָלמּטה,

‰p‰Â,הּנ"ל מדּבר ּדבחינת הרצֹוא ּתֹוקף ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַָָָ

לעֹולם  ּבירידתּה הּנׁשמה אצל ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמתחּדׁש

ידּוע  ּדהּנה ּבזה, והענין ּדוקא. אין 63הּזה ּבענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּזה  ּבעֹולם כּו' ל 64ערֹוּדאיןֿערֹו ׁשהענין , ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָ

עֹולם  ׁשּגם היֹות ּדעם הּזה, ּבעֹולם ּדוקא ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָמתּגּלה

 ֿ ּברּו איןֿסֹוף לאֹור ּבאיןֿערֹו הּוא ְְֲֲִֵֵָָהאצילּות

נרּגׁשת  ּדאצילּות ּבאֹורֹות מּכלֿמקֹום ְֲִִִֶֶַָָָהּוא,

ּבדבקּות  ׁשהם הּכלים וגם ּבאלקּות, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַֹהּדביקּות

נרּגׁש לא ולכן האֹור, ּבהם נרּגׁש ניּכרת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּבלּתי

הענין  ּכיֿאם ,ּדאיןֿערֹו הענין אמיּתית ְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָּבהם

זּולת מציאּות 64ּדאין יׁש ׁשּבֹו הּזה ּבעֹולם ורק , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

,איןֿערֹו ּבדר היא ׁשהתהּוּותֹו ׁשּבהכרח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּיׁש,

ּבדר הּוא האֹור ׁשּגם יֹודעים אנּו מּזה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָהּנה

אמיּתית  נרּגׁש הּזה ׁשּבעֹולם ּומּכיון .ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאיןֿערֹו

ּבנֹוגע  ּגם הּוא ׁשּכן ,ל ערֹו ּדאין ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָהענין

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ּדאצילּות, וכלים ְְְְֲִִֵַַַַַַָָלאֹורֹות

נעׂשה  אזי מאצילּות, ׁשּלמּטה למלאכים ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבנֹוגע

מּזה, ויתירה מדּבר. ּדבחינת והּצּמאֹון ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהרצֹוא

 ֿ ּדלעּומת ּדמדּבר הענין יׁשנֹו הּזה ׁשּבעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלפי

מאלקּות  הריחּוק אצלֹו נרּגׁש ּכאׁשר ולכן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה,

טֹוב  ולא הּזה, ׁשּבעֹולם וההסּתר ההעלם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּצד

צּיה  ארץ הריחּוק, ּבמקֹום ׁשהּוא מּזה ְִִִִֶֶֶֶָָלֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אלקּות, ּגילּוי ּבּה ׁשאין 65ּוׁשממה ְְֱִֵֶֶָָָָֹ

ה  הוי', את עזב ומר ּבא רע עלֿידיֿזה ּנה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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יו"ד.61) לו, ואילך.62)תהלים סע"ג פד, זכור לפ' דרושים תו"א ואילך.63)ראה ו ס"ע תרנ"ב סה"מ תפלת 64)ראה

דשבת. יט.65)שחרית ב, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL61EnÚ Èk ומאיתך ÌÈiÁאצלך ¯B˜Ó62ÔÎÏÂ בגלל , ∆»ƒƒ¿¿«ƒ¿»≈

אמיתיים  חיים הוא הקדושֿברוךֿהוא שרק בכך העמוקה ∆¬»NÚ‰ההכרה
BÏˆ‡המתבונן האדם ÔB‡nv‰Âאצל ‡Bˆ¯‰ Û˜Bz חזקה תשוקה ∆¿∆»»¿«ƒ»

בוער עז a„Óc¯ורצון ÌBÁ‰ Û˜Bz e‰fL ,'eÎ L‡ ÈÙL¯a¿ƒ¿≈≈∆∆∆«¿ƒ¿»
,ÁÈÓˆÓ BÈ‡L בצד שהוא כפי ∆≈«¿ƒ«

‰ÔB‡nvהקדושה Ï„Bb „vnL∆ƒ«∆«ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ‰˜eLz‰Â¿«¿»«¬¿«¿»
‰„È¯È ÏL ÔÈÚÏ CiL BÈ‡≈«»»ƒ¿»∆¿ƒ»

.Ï"pk ,‰hÓÏ ‰ÚtL‰Â¿«¿»»¿«»««
‡Bˆ¯‰ Û˜Bz ‰p‰Â התשוקה ¿ƒ≈∆»»

באלקות a„Ó¯לדבוק ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«ƒ¿»
‰ÓLp‰ Ïˆ‡ LcÁ˙Ó ,Ï"p‰««ƒ¿«≈≈∆«¿»»
‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚÏ d˙„È¯Èaƒƒ»»»»«∆«¿»
את  לה אין למעלה בעודה ואילו

צימאון  של כזו לרמה להגיע היכולת

לאלקות.

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â63 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
החסידות  המשמעות ÔÈÚaבתורת ¿ƒ¿«

התפילה  נוסח של ≈‡ÔÈהפנימית
‰f‰ ÌÏBÚa 'eÎ EÏ CB¯Ú64, ¬¿»»«∆

CB¯ÚŒÔÈ‡c ÔÈÚ‰L במובנו ∆»ƒ¿»¿≈¬
והשוואה ה  ערך יחס, שום שאין פנימי

והנבראים  הוא ברוך הקדוש בין

,‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc ‰lb˙Óƒ¿«∆«¿»»»«∆
ÌÏBÚ ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆«»

˙eÏÈˆ‡‰ מאד בו הנעלה שיש »¬ƒ
בגלוי  CB¯ÚŒÔÈ‡aאלקות ‡e‰¿≈¬

והשוואה  יחס כל ‡ŒÔÈללא ¯B‡Ï¿≈
,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ גבול בלי לגבי כי »

איןֿערוך  הוא "מעט" רק לא אמיתי

שלגבי  (כשם "הרבה" גם אלא אליו

תופס  לא אחד רק לא אינסופית, כמות

לא  ורבבות אלפים גם אלא מקום

מקום) עדיין ÌB˜ÓŒÏkÓתופסים ƒ»»
העולם יש  של ערוך" ה"אין בין הבדל

האצילות  עולם של ערוך" ל"אין הזה

Lb¯˙כי  ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡a»«¬ƒƒ¿∆∆
Ì‚Â ,˙e˜Ï‡a ˙e˜È·c‰«¿≈∆¡…¿«

ÌÈÏk‰ הספירות דאצילות של «≈ƒ
,˙¯kÈ ÈzÏa ˙e˜·„a Ì‰L∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆

,¯B‡‰ Ì‰a Lb¯ דרך על ƒ¿»»∆»
בין המבואר  ההבדל לגבי בחסידות

דבוק  והוא המאור את לגלות הוא האור של עניינו כל ל"ניצוץ": "אור"

מסויימת  ובמידה ממנה, מובדל הוא מהאבוקה, יוצא הניצוץ ואילו למאור

נפרד  אינו גם אך לחלוטין דבוק לא שהניצוץ ונמצא מהאבוקה. נפרד

בלתי  דביקות מכונה הזה והמצב בין לחלוטין. ההבדל לגבי גם וכך ניכרת.

דבוקים  שהאורות והכלים שיותר האורות הכלים אבל לגמרי במקורם

דבקים  עצמה בפני כמציאות מוגדרים

מבואר  כך ועל ניכרת, בלתי בדבקות

היא  הכלים דביקות אמנם כי לא כאן

בכלים  גם אך האורות, כדביקות

האור, נרגש Ï‡דאצילות ÔÎÏÂ¿»≈…
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡ Ì‰a Lb¯ƒ¿»»∆¬ƒƒ»ƒ¿»
ÔÈÚ‰ Ì‡ŒÈk ,CB¯ÚŒÔÈ‡c¿≈¬ƒƒ»ƒ¿»

E˙ÏeÊ ÔÈ‡c64, שפחות הגדרה שזו ¿≈»∆
ער  וה'אין העצום הפער את וך'מדגישה

הבורא  לגבי הנבראים »¿Â¯˜של
˙e‡ÈˆÓ LÈ BaL ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆∆≈¿ƒ

Li‰ לא האלוקי והאור נפרד כדבר «≈
בו, B˙ee‰˙‰Lנרגש Á¯Î‰aL∆¿∆¿≈«∆ƒ¿«

,CB¯ÚŒÔÈ‡ C¯„a ‡È‰ הפער כי ƒ¿∆∆≈¬
של  באופן אכן הוא ל"אין" "יש" בין

אמיתי  ערוך" ‡e"אין ‰fÓ ‰p‰ƒ≈ƒ∆»
‡e‰ ¯B‡‰ ÌbL ÌÈÚ„BÈ¿ƒ∆«»

דבר  של ‡CB¯ÚŒÔÈלאמיתו C¯„a¿∆∆≈¬
עצמו  לאיןֿסוף ÔÂÈkÓeביחס .ƒ≈»

˙ÈzÈÓ‡ Lb¯ ‰f‰ ÌÏBÚaL∆»»«∆ƒ¿»¬ƒƒ
ÔkL ,EÏ CB¯Ú ÔÈ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈¬¿∆≈

‡e‰ דבר של Ú‚Baלאמיתו Ìb«¿≈«
,˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡Ï¿¿≈ƒ«¬ƒ
Ú‚Ba ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿≈«
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰hÓlL ÌÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿»ƒ∆¿«»≈¬ƒ

ÈÊ‡ בכך מתבונן האדם כאשר ¬«
בו, חודרת הזו וההכרה בדבר ומעמיק

מכך  כתוצאה ‰¯ˆB‡הרי ‰NÚ«¬∆»»
.¯a„Ó ˙ÈÁ·c ÔB‡nv‰Â¿«ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

ÌÏBÚaL ÈÙÏ ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿ƒ∆»»
¯a„Óc ÔÈÚ‰ BLÈ ‰f‰«∆∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿»

,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc הקדושה ÔÎÏÂהיפך ƒ¿«∆¿»≈
˜eÁÈ¯‰ BÏˆ‡ Lb¯ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»∆¿»ƒ
ÌÏÚ‰‰ „vÓ ˙e˜Ï‡Ó≈¡…ƒ««∆¿≈
‡ÏÂ ,‰f‰ ÌÏBÚaL ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆»»«∆¿…
ÌB˜Óa ‡e‰L ‰fÓ BÏ ·BËƒ∆∆ƒ¿
‰ÓÓLe ‰iˆ ı¯‡ ,˜eÁÈ¯‰»ƒ∆∆ƒ»¿»»
BÓk ,˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¡…¿

·e˙kL65‰p‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ C·ÊÚ ¯ÓÂ Ú¯ בין להשוות שאין למרות ∆»«»»»¿≈∆¬»»ƒ≈
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ּבאמת  הם העליֹונים העֹולמֹות ׁשּגם ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהּכרה

ּומתעֹורר  העצמּות, לגּבי ּוׁשממה צּיה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבבחינת

ּדקדּוׁשה. מדּבר ּדבחינת והּצּמאֹון הרצֹוא ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאצלֹו

e‰ÊÂ עלֿידי ׁשּדוקא ונאוה, אני ׁשחֹורה ¿∆ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

העלם  ׁשל ּומּצב למעמד ְְְֲִֵֶֶַַַָָָהירידה

מן  עילּויּה הּנה ּדלעּומתֿזה, מדּבר ְְְֲִִִִִֵֶַַָָוׁשחרּות,

נאוה, מדּבר ּדנאוה, העילּוי ׁשּנעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּמדּבר,

יֹותר. נעלית למדרגה מתעּלה ֿ זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשעלֿידי

הּניצֹוצֹות  ּבירּור מעלת מּצד (רק) לא ְְֲִִֵַַַַַַֹוהינּו,

למּטה  ׁשּנפלּו ה'רצֹוא',66ּדתהּו ענין מּצד אּלא , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

העצמּות. ּבבחינת ונדּבק נמׁש ֿ זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּוב  ה'רצֹוא', ׁשּלאחרי ה'ּׁשֹוב' מּצד יֹותר, ְְֲִֵֵֶַַַָָועֹוד

הּכחֹות 67לאחד  ּבכל והּגילּוי האֹור ׁשּמאיר , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

 ֿ אין עצמּות ּבחינת ׁשהן ּומצֹות ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעלֿידי

סֹוף.

ּדוקא e‰ÊÂז) היה ׁשּמּתןּֿתֹורה הּטעם ּגם ¿∆ְֶַַַַַַַָָָָ

למּטה  ׁשּירדּו ּכפי יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶַָָָלנׁשמֹות

למצרים  ּבגּופים, ּבהתלּבׁשּות הּזה ְְְְְְִִִִֶַַַָָּבעֹולם

אףֿעלּֿפי  ּכי ּביניכם, יׁש ויצרֿהרע כּו' ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָירדּתם

ּבהיֹותן  (ּגם עצמן מּצד יׂשראל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּנׁשמֹות

מּוׁשרׁשֹות  הם ירּוׁשלים) ּבנֹות ְְְְְִֵַַָָָלמעלה,

ּבהעלם, הּוא זה ענין הרי ,יתּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבעצמּותֹו

ּדוקא  זה הרי העצמּות, התּגּלּות ׁשּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּוכדי

ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ירידתן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעלֿידי

והּצּמאֹון, ה'רצֹוא' ענין אצלן יׁש ׁשאז ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּבהמית,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בכל  עליונים שבעולמות וההעלם לריחוק הזה העולם של וההעלם הריחוק

‰Ìזאת  ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰ ÌbL ‰¯k‰Ï ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»¿«»»∆«»»»∆¿ƒ≈
,˙eÓˆÚ‰ Èa‚Ï ‰ÓÓLe ‰iˆ ˙ÈÁ·a ˙Ó‡a לעיל כמבואר ∆¡∆ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»¿«≈»«¿

האמת  אבל לבורא ערוך" "אין של ביחס הוא הזה עולם רק בפשטות שאמנם

האיןֿסוף  לגבי האצילות שגם היא

וכך  ערוך", "אין של ביחס היא עצמו

בפשטות  שאמנם הריחוק לענין גם

"מדבר" בבחינת מאלוקות הריחוק

היא  האמת הזה, בעולם דווקא הוא

עולם  אפילו עצמו האיןֿסוף שלגבי

ריחוק  בבחינת הוא האצילות

‡Bˆ¯‰ BÏˆ‡ ¯¯BÚ˙Óeƒ¿≈∆¿»»
¯a„Ó ˙ÈÁ·c ÔB‡nv‰Â¿«ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

.‰Le„˜cƒ¿»
‰ÊÂ,‰Â‡Â È‡ ‰¯BÁL e כלומר ¿∆¿»¬ƒ¿»»

ישראל' ש'כנסת לומר רק הכוונה שאין

שהיא  פי על ואף למרות "נאווה" היא

יותר  בעומק אלא «¿»∆ÂcL˜‡"שחורה"
·vÓe „ÓÚÓÏ ‰„È¯È‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«¬»«»

,˙e¯ÁLÂ ÌÏÚ‰ ÏL"שחורה" ∆∆¿≈¿«¬
‰p‰ ,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ¯a„Óƒ¿»ƒ¿«∆ƒ≈

¯a„n‰ ÔÓ dÈeÏÈÚ הירידה עצמו, ƒ»ƒ«ƒ¿»
לעליה  גורם היא ∆¬»∆NÚpL‰עצמה

,‰Â‡ C¯a„Ó ,‰Â‡c ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿»»ƒ¿»≈»∆
‰lÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«∆

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ מכפי ¿«¿≈»«¬≈≈
הירידה. ללא הטעם eÈ‰Â,שהיה ¿«¿

דבר  של בסופו מביאה שהירידה לכך

הוא גדולה vÓ„לעלייה (˜¯) ‡Ï…«ƒ«
e‰˙c ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯Èa ˙ÏÚÓ«¬«≈«ƒ¿…

‰hÓÏ eÏÙpL66, כמבואר ∆»¿¿«»
במתכונתם  העולמות בחסידות,

השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית,

ספירות  ועשר ומסודר, הדרגתי

כלים  בתוך מלובשים שלהם שהאורות

היו  בו התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון' התיקון'. 'עולם נקראים לקליטתם, ראויים

של  ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים, וכלים מרובים אורות

מעלים  וכאשר הקדושה, לגבולות שמחוץ לתחומים ואלוקות קדושה ניצוצות

מבואר  כך ועל בהם, שנפלו הניצוצות את מעלים גשמיים, דברים לקדושה

והעלאת  בירור בגלל (רק) לא היא לעולם, הירידה מתוך שהעליה כאן

‰'¯ˆB‡',הניצוצות ÔÈÚ „vÓ ‡l‡ והתשוקה הרצון מגודל כתוצאה ∆»ƒ«ƒ¿«»»
לאלוקות  האדםÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰להתקרב דבר של a„Â˜בסופו CLÓ ∆«¿≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»

È¯Á‡lL '·BM'‰ „vÓ ,¯˙BÈ „BÚÂ .˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«¿¿≈ƒ««∆¿«¬≈

„Á‡Ï ·eL ,'‡Bˆ¯'‰67, רצוא "והחיות כתוב המרכבה במעשה »»¿∆»
הזמן  כל נמצאים הקודש", "חיות הנקראים שהמלאכים, והכוונה ושוב".

סוף  אין אור בעצמות ולהתבטל להתכלל רצון "רצוא", של ב"תנועה"

ל  באים הם מכן לאחר ומיד מהם, מתיישבת שלמעלה בה "שוב", של "תנועה"

הם  אחד מצד כי וזאת בקרבם. רוחם

האלוקות  הפלאת את מרגישים

ומשתוקקים  למקורם ונמשכים

בתנועה  הם ולכן באלוקות, להתכלל

שעליהם  כיוון שני ומצד "רצוא", של

נשארים  הם שליחותם, את למלא

ממציאותם  מתבטלים ואינם במדרגתם

גם  וכך "שוב". של בתנועה הם ולכן

הוא  כאשר שגם האדם בעבודת

עז  צימאון של ב"רצוא" מתעורר

צריך  מכן לאחר באלוקות, לדבוק

בגוף  נשמה להישאר "שוב" להיות

וזהו  ומצוות, בתורה ה' את ולעבוד

על  שנפעל העילוי שגודל כאן שמבואר

המדבר" מן "עולה לעולם, הירידה

עם  יחד אבל ה"רצוא" מצד אמנם הוא

שלאחר  ה"שוב" ידי על נפעל הדבר זה

ÈeÏÈb‰Âהרצוא ¯B‡‰ ¯È‡nL∆≈ƒ»¿«ƒ
‰¯Bz È„ÈŒÏÚ ˙BÁk‰ ÏÎa¿»«…«¿≈»
˙eÓˆÚ ˙ÈÁa Ô‰L ˙BˆÓeƒ¿∆≈¿ƒ««¿

.ÛBÒŒÔÈ‡≈
ŒÔznL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆««««∆««
˙BÓLÏ ‡˜Âc ‰È‰ ‰¯Bz»»»«¿»¿ƒ¿
‰hÓÏ e„¯iL ÈÙk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ∆»¿¿«»
˙eLaÏ˙‰a ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿ƒ¿«¿

,ÌÈÙe‚a המנויים העניינים וככל ¿ƒ
טענתם  על למלאכים רבנו משה במענה

המדגישים  השמים", על הודך "תנה

בעולם  הנשמות של הירידה גודל את

Œ¯ˆÈÂהזה  'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆
ŒÏÚŒÛ‡ Èk ,ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰»«≈≈≈∆ƒ««

,‰ÏÚÓÏ Ô˙BÈ‰a Ìb) ÔÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL Èt בדרגה ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿«¿»
נקראות  הן שם היראה שלימות BL¯LeÓ˙של Ì‰ (ÌÈÏLe¯È ˙Ba¿¿»«ƒ≈¿»

,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ È¯‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa הנשמות כי ¿«¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»∆¿∆¿≈
ניכר  הדבר אין עצמם בפני כמציאות שנתהוו לאחר אבל בעצמות 'מושרשות'

בגלוי  ‰eÓˆÚ˙בהן ˙elb˙‰ ‰È‰zL È„Îe,ישראל ‰¯Èבנשמות ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»«¿¬≈
LÙÂ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ Ô˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»«¿≈¿ƒ»»¿«»¿ƒ¿«≈¿¿∆∆

,ÔB‡nv‰Â '‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ÔÏˆ‡ LÈ Ê‡L ,˙ÈÓ‰a‰ כמבואר ««¬ƒ∆»≈∆¿»ƒ¿«»»¿«ƒ»
לדביקות  מעוררת הריחוק בגודל ההכרה דווקא כיצד באריכות לעיל
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ּומקֹור  החּיים מקֹור ׁשהּוא ,חּיי הּוא ְְִִִֶֶַַַּכיֿאם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו חּיים 61הּתענּוגים, מקֹור עּמ ,62ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָ

ּברׁשפי  והּצּמאֹון הרצֹוא ּתֹוקף אצלֹו נעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָולכן

ׁשאינֹו ּדמדּבר החֹום ּתֹוקף ׁשּזהּו כּו', ְְִֵֵֶֶֶֶַָאׁש

לעלֹות  והּתׁשּוקה הּצּמאֹון ּגֹודל ׁשּמּצד ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָמצמיח,

והׁשּפעה  ירידה ׁשל לענין ׁשּי אינֹו ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלמעלה,

ּכּנ"ל. ְַַַָלמּטה,

‰p‰Â,הּנ"ל מדּבר ּדבחינת הרצֹוא ּתֹוקף ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַָָָ

לעֹולם  ּבירידתּה הּנׁשמה אצל ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמתחּדׁש

ידּוע  ּדהּנה ּבזה, והענין ּדוקא. אין 63הּזה ּבענין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּזה  ּבעֹולם כּו' ל 64ערֹוּדאיןֿערֹו ׁשהענין , ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָ

עֹולם  ׁשּגם היֹות ּדעם הּזה, ּבעֹולם ּדוקא ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָמתּגּלה

 ֿ ּברּו איןֿסֹוף לאֹור ּבאיןֿערֹו הּוא ְְֲֲִֵֵָָהאצילּות

נרּגׁשת  ּדאצילּות ּבאֹורֹות מּכלֿמקֹום ְֲִִִֶֶַָָָהּוא,

ּבדבקּות  ׁשהם הּכלים וגם ּבאלקּות, ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַֹהּדביקּות

נרּגׁש לא ולכן האֹור, ּבהם נרּגׁש ניּכרת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּבלּתי

הענין  ּכיֿאם ,ּדאיןֿערֹו הענין אמיּתית ְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָּבהם

זּולת מציאּות 64ּדאין יׁש ׁשּבֹו הּזה ּבעֹולם ורק , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

,איןֿערֹו ּבדר היא ׁשהתהּוּותֹו ׁשּבהכרח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּיׁש,

ּבדר הּוא האֹור ׁשּגם יֹודעים אנּו מּזה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָהּנה

אמיּתית  נרּגׁש הּזה ׁשּבעֹולם ּומּכיון .ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאיןֿערֹו

ּבנֹוגע  ּגם הּוא ׁשּכן ,ל ערֹו ּדאין ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָהענין

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ּדאצילּות, וכלים ְְְְֲִִֵַַַַַַָָלאֹורֹות

נעׂשה  אזי מאצילּות, ׁשּלמּטה למלאכים ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבנֹוגע

מּזה, ויתירה מדּבר. ּדבחינת והּצּמאֹון ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהרצֹוא

 ֿ ּדלעּומת ּדמדּבר הענין יׁשנֹו הּזה ׁשּבעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלפי

מאלקּות  הריחּוק אצלֹו נרּגׁש ּכאׁשר ולכן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה,

טֹוב  ולא הּזה, ׁשּבעֹולם וההסּתר ההעלם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּצד

צּיה  ארץ הריחּוק, ּבמקֹום ׁשהּוא מּזה ְִִִִֶֶֶֶָָלֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אלקּות, ּגילּוי ּבּה ׁשאין 65ּוׁשממה ְְֱִֵֶֶָָָָֹ

ה  הוי', את עזב ומר ּבא רע עלֿידיֿזה ּנה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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·e˙kL61EnÚ Èk ומאיתך ÌÈiÁאצלך ¯B˜Ó62ÔÎÏÂ בגלל , ∆»ƒƒ¿¿«ƒ¿»≈

אמיתיים  חיים הוא הקדושֿברוךֿהוא שרק בכך העמוקה ∆¬»NÚ‰ההכרה
BÏˆ‡המתבונן האדם ÔB‡nv‰Âאצל ‡Bˆ¯‰ Û˜Bz חזקה תשוקה ∆¿∆»»¿«ƒ»

בוער עז a„Óc¯ורצון ÌBÁ‰ Û˜Bz e‰fL ,'eÎ L‡ ÈÙL¯a¿ƒ¿≈≈∆∆∆«¿ƒ¿»
,ÁÈÓˆÓ BÈ‡L בצד שהוא כפי ∆≈«¿ƒ«

‰ÔB‡nvהקדושה Ï„Bb „vnL∆ƒ«∆«ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ‰˜eLz‰Â¿«¿»«¬¿«¿»
‰„È¯È ÏL ÔÈÚÏ CiL BÈ‡≈«»»ƒ¿»∆¿ƒ»

.Ï"pk ,‰hÓÏ ‰ÚtL‰Â¿«¿»»¿«»««
‡Bˆ¯‰ Û˜Bz ‰p‰Â התשוקה ¿ƒ≈∆»»

באלקות a„Ó¯לדבוק ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«ƒ¿»
‰ÓLp‰ Ïˆ‡ LcÁ˙Ó ,Ï"p‰««ƒ¿«≈≈∆«¿»»
‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚÏ d˙„È¯Èaƒƒ»»»»«∆«¿»
את  לה אין למעלה בעודה ואילו

צימאון  של כזו לרמה להגיע היכולת

לאלקות.

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â63 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
החסידות  המשמעות ÔÈÚaבתורת ¿ƒ¿«

התפילה  נוסח של ≈‡ÔÈהפנימית
‰f‰ ÌÏBÚa 'eÎ EÏ CB¯Ú64, ¬¿»»«∆

CB¯ÚŒÔÈ‡c ÔÈÚ‰L במובנו ∆»ƒ¿»¿≈¬
והשוואה ה  ערך יחס, שום שאין פנימי

והנבראים  הוא ברוך הקדוש בין

,‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc ‰lb˙Óƒ¿«∆«¿»»»«∆
ÌÏBÚ ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆«»

˙eÏÈˆ‡‰ מאד בו הנעלה שיש »¬ƒ
בגלוי  CB¯ÚŒÔÈ‡aאלקות ‡e‰¿≈¬

והשוואה  יחס כל ‡ŒÔÈללא ¯B‡Ï¿≈
,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ גבול בלי לגבי כי »

איןֿערוך  הוא "מעט" רק לא אמיתי

שלגבי  (כשם "הרבה" גם אלא אליו

תופס  לא אחד רק לא אינסופית, כמות

לא  ורבבות אלפים גם אלא מקום

מקום) עדיין ÌB˜ÓŒÏkÓתופסים ƒ»»
העולם יש  של ערוך" ה"אין בין הבדל

האצילות  עולם של ערוך" ל"אין הזה

Lb¯˙כי  ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡a»«¬ƒƒ¿∆∆
Ì‚Â ,˙e˜Ï‡a ˙e˜È·c‰«¿≈∆¡…¿«

ÌÈÏk‰ הספירות דאצילות של «≈ƒ
,˙¯kÈ ÈzÏa ˙e˜·„a Ì‰L∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆

,¯B‡‰ Ì‰a Lb¯ דרך על ƒ¿»»∆»
בין המבואר  ההבדל לגבי בחסידות

דבוק  והוא המאור את לגלות הוא האור של עניינו כל ל"ניצוץ": "אור"

מסויימת  ובמידה ממנה, מובדל הוא מהאבוקה, יוצא הניצוץ ואילו למאור

נפרד  אינו גם אך לחלוטין דבוק לא שהניצוץ ונמצא מהאבוקה. נפרד

בלתי  דביקות מכונה הזה והמצב בין לחלוטין. ההבדל לגבי גם וכך ניכרת.

דבוקים  שהאורות והכלים שיותר האורות הכלים אבל לגמרי במקורם

דבקים  עצמה בפני כמציאות מוגדרים

מבואר  כך ועל ניכרת, בלתי בדבקות

היא  הכלים דביקות אמנם כי לא כאן

בכלים  גם אך האורות, כדביקות

האור, נרגש Ï‡דאצילות ÔÎÏÂ¿»≈…
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡ Ì‰a Lb¯ƒ¿»»∆¬ƒƒ»ƒ¿»
ÔÈÚ‰ Ì‡ŒÈk ,CB¯ÚŒÔÈ‡c¿≈¬ƒƒ»ƒ¿»

E˙ÏeÊ ÔÈ‡c64, שפחות הגדרה שזו ¿≈»∆
ער  וה'אין העצום הפער את וך'מדגישה

הבורא  לגבי הנבראים »¿Â¯˜של
˙e‡ÈˆÓ LÈ BaL ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆∆≈¿ƒ

Li‰ לא האלוקי והאור נפרד כדבר «≈
בו, B˙ee‰˙‰Lנרגש Á¯Î‰aL∆¿∆¿≈«∆ƒ¿«

,CB¯ÚŒÔÈ‡ C¯„a ‡È‰ הפער כי ƒ¿∆∆≈¬
של  באופן אכן הוא ל"אין" "יש" בין

אמיתי  ערוך" ‡e"אין ‰fÓ ‰p‰ƒ≈ƒ∆»
‡e‰ ¯B‡‰ ÌbL ÌÈÚ„BÈ¿ƒ∆«»

דבר  של ‡CB¯ÚŒÔÈלאמיתו C¯„a¿∆∆≈¬
עצמו  לאיןֿסוף ÔÂÈkÓeביחס .ƒ≈»

˙ÈzÈÓ‡ Lb¯ ‰f‰ ÌÏBÚaL∆»»«∆ƒ¿»¬ƒƒ
ÔkL ,EÏ CB¯Ú ÔÈ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈¬¿∆≈

‡e‰ דבר של Ú‚Baלאמיתו Ìb«¿≈«
,˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡Ï¿¿≈ƒ«¬ƒ
Ú‚Ba ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿≈«
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰hÓlL ÌÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿»ƒ∆¿«»≈¬ƒ

ÈÊ‡ בכך מתבונן האדם כאשר ¬«
בו, חודרת הזו וההכרה בדבר ומעמיק

מכך  כתוצאה ‰¯ˆB‡הרי ‰NÚ«¬∆»»
.¯a„Ó ˙ÈÁ·c ÔB‡nv‰Â¿«ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

ÌÏBÚaL ÈÙÏ ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿ƒ∆»»
¯a„Óc ÔÈÚ‰ BLÈ ‰f‰«∆∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿»

,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc הקדושה ÔÎÏÂהיפך ƒ¿«∆¿»≈
˜eÁÈ¯‰ BÏˆ‡ Lb¯ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»∆¿»ƒ
ÌÏÚ‰‰ „vÓ ˙e˜Ï‡Ó≈¡…ƒ««∆¿≈
‡ÏÂ ,‰f‰ ÌÏBÚaL ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆»»«∆¿…
ÌB˜Óa ‡e‰L ‰fÓ BÏ ·BËƒ∆∆ƒ¿
‰ÓÓLe ‰iˆ ı¯‡ ,˜eÁÈ¯‰»ƒ∆∆ƒ»¿»»
BÓk ,˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¡…¿

·e˙kL65‰p‰ ,'ÈÂ‰ ˙‡ C·ÊÚ ¯ÓÂ Ú¯ בין להשוות שאין למרות ∆»«»»»¿≈∆¬»»ƒ≈
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ּבאמת  הם העליֹונים העֹולמֹות ׁשּגם ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהּכרה

ּומתעֹורר  העצמּות, לגּבי ּוׁשממה צּיה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבבחינת

ּדקדּוׁשה. מדּבר ּדבחינת והּצּמאֹון הרצֹוא ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאצלֹו

e‰ÊÂ עלֿידי ׁשּדוקא ונאוה, אני ׁשחֹורה ¿∆ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

העלם  ׁשל ּומּצב למעמד ְְְֲִֵֶֶַַַָָָהירידה

מן  עילּויּה הּנה ּדלעּומתֿזה, מדּבר ְְְֲִִִִִֵֶַַָָוׁשחרּות,

נאוה, מדּבר ּדנאוה, העילּוי ׁשּנעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּמדּבר,

יֹותר. נעלית למדרגה מתעּלה ֿ זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשעלֿידי

הּניצֹוצֹות  ּבירּור מעלת מּצד (רק) לא ְְֲִִֵַַַַַַֹוהינּו,

למּטה  ׁשּנפלּו ה'רצֹוא',66ּדתהּו ענין מּצד אּלא , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

העצמּות. ּבבחינת ונדּבק נמׁש ֿ זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשעלֿידי

ׁשּוב  ה'רצֹוא', ׁשּלאחרי ה'ּׁשֹוב' מּצד יֹותר, ְְֲִֵֵֶַַַָָועֹוד

הּכחֹות 67לאחד  ּבכל והּגילּוי האֹור ׁשּמאיר , ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

 ֿ אין עצמּות ּבחינת ׁשהן ּומצֹות ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעלֿידי

סֹוף.

ּדוקא e‰ÊÂז) היה ׁשּמּתןּֿתֹורה הּטעם ּגם ¿∆ְֶַַַַַַַָָָָ

למּטה  ׁשּירדּו ּכפי יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶַָָָלנׁשמֹות

למצרים  ּבגּופים, ּבהתלּבׁשּות הּזה ְְְְְְִִִִֶַַַָָּבעֹולם

אףֿעלּֿפי  ּכי ּביניכם, יׁש ויצרֿהרע כּו' ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָירדּתם

ּבהיֹותן  (ּגם עצמן מּצד יׂשראל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּנׁשמֹות

מּוׁשרׁשֹות  הם ירּוׁשלים) ּבנֹות ְְְְְִֵַַָָָלמעלה,

ּבהעלם, הּוא זה ענין הרי ,יתּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבעצמּותֹו

ּדוקא  זה הרי העצמּות, התּגּלּות ׁשּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּוכדי

ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ירידתן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעלֿידי

והּצּמאֹון, ה'רצֹוא' ענין אצלן יׁש ׁשאז ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּבהמית,
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א.66) ד, במדבר לקו"ת אדמו"ר 67)ראה כ"ק הערת ראה א). (ז, לתקו"ז בהקדמה הגירסא (עפ"י מ"ח פ"א יצירה ספר

ובכ"מ. ב. לו, שה"ש לקו"ת פ"נ. תניא וראה ריג). ע' תרנ"ט בסה"מ שליט"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בכל  עליונים שבעולמות וההעלם לריחוק הזה העולם של וההעלם הריחוק

‰Ìזאת  ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ‰ ÌbL ‰¯k‰Ï ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»¿«»»∆«»»»∆¿ƒ≈
,˙eÓˆÚ‰ Èa‚Ï ‰ÓÓLe ‰iˆ ˙ÈÁ·a ˙Ó‡a לעיל כמבואר ∆¡∆ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»¿«≈»«¿

האמת  אבל לבורא ערוך" "אין של ביחס הוא הזה עולם רק בפשטות שאמנם

האיןֿסוף  לגבי האצילות שגם היא

וכך  ערוך", "אין של ביחס היא עצמו

בפשטות  שאמנם הריחוק לענין גם

"מדבר" בבחינת מאלוקות הריחוק

היא  האמת הזה, בעולם דווקא הוא

עולם  אפילו עצמו האיןֿסוף שלגבי

ריחוק  בבחינת הוא האצילות

‡Bˆ¯‰ BÏˆ‡ ¯¯BÚ˙Óeƒ¿≈∆¿»»
¯a„Ó ˙ÈÁ·c ÔB‡nv‰Â¿«ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

.‰Le„˜cƒ¿»
‰ÊÂ,‰Â‡Â È‡ ‰¯BÁL e כלומר ¿∆¿»¬ƒ¿»»

ישראל' ש'כנסת לומר רק הכוונה שאין

שהיא  פי על ואף למרות "נאווה" היא

יותר  בעומק אלא «¿»∆ÂcL˜‡"שחורה"
·vÓe „ÓÚÓÏ ‰„È¯È‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«¬»«»

,˙e¯ÁLÂ ÌÏÚ‰ ÏL"שחורה" ∆∆¿≈¿«¬
‰p‰ ,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ¯a„Óƒ¿»ƒ¿«∆ƒ≈

¯a„n‰ ÔÓ dÈeÏÈÚ הירידה עצמו, ƒ»ƒ«ƒ¿»
לעליה  גורם היא ∆¬»∆NÚpL‰עצמה

,‰Â‡ C¯a„Ó ,‰Â‡c ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿»»ƒ¿»≈»∆
‰lÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«∆

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ מכפי ¿«¿≈»«¬≈≈
הירידה. ללא הטעם eÈ‰Â,שהיה ¿«¿

דבר  של בסופו מביאה שהירידה לכך

הוא גדולה vÓ„לעלייה (˜¯) ‡Ï…«ƒ«
e‰˙c ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯Èa ˙ÏÚÓ«¬«≈«ƒ¿…

‰hÓÏ eÏÙpL66, כמבואר ∆»¿¿«»
במתכונתם  העולמות בחסידות,

השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית,

ספירות  ועשר ומסודר, הדרגתי

כלים  בתוך מלובשים שלהם שהאורות

היו  בו התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון' התיקון'. 'עולם נקראים לקליטתם, ראויים

של  ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים, וכלים מרובים אורות

מעלים  וכאשר הקדושה, לגבולות שמחוץ לתחומים ואלוקות קדושה ניצוצות

מבואר  כך ועל בהם, שנפלו הניצוצות את מעלים גשמיים, דברים לקדושה

והעלאת  בירור בגלל (רק) לא היא לעולם, הירידה מתוך שהעליה כאן

‰'¯ˆB‡',הניצוצות ÔÈÚ „vÓ ‡l‡ והתשוקה הרצון מגודל כתוצאה ∆»ƒ«ƒ¿«»»
לאלוקות  האדםÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰להתקרב דבר של a„Â˜בסופו CLÓ ∆«¿≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»

È¯Á‡lL '·BM'‰ „vÓ ,¯˙BÈ „BÚÂ .˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«¿¿≈ƒ««∆¿«¬≈

„Á‡Ï ·eL ,'‡Bˆ¯'‰67, רצוא "והחיות כתוב המרכבה במעשה »»¿∆»
הזמן  כל נמצאים הקודש", "חיות הנקראים שהמלאכים, והכוונה ושוב".

סוף  אין אור בעצמות ולהתבטל להתכלל רצון "רצוא", של ב"תנועה"

ל  באים הם מכן לאחר ומיד מהם, מתיישבת שלמעלה בה "שוב", של "תנועה"

הם  אחד מצד כי וזאת בקרבם. רוחם

האלוקות  הפלאת את מרגישים

ומשתוקקים  למקורם ונמשכים

בתנועה  הם ולכן באלוקות, להתכלל

שעליהם  כיוון שני ומצד "רצוא", של

נשארים  הם שליחותם, את למלא

ממציאותם  מתבטלים ואינם במדרגתם

גם  וכך "שוב". של בתנועה הם ולכן

הוא  כאשר שגם האדם בעבודת

עז  צימאון של ב"רצוא" מתעורר

צריך  מכן לאחר באלוקות, לדבוק

בגוף  נשמה להישאר "שוב" להיות

וזהו  ומצוות, בתורה ה' את ולעבוד

על  שנפעל העילוי שגודל כאן שמבואר

המדבר" מן "עולה לעולם, הירידה

עם  יחד אבל ה"רצוא" מצד אמנם הוא

שלאחר  ה"שוב" ידי על נפעל הדבר זה

ÈeÏÈb‰Âהרצוא ¯B‡‰ ¯È‡nL∆≈ƒ»¿«ƒ
‰¯Bz È„ÈŒÏÚ ˙BÁk‰ ÏÎa¿»«…«¿≈»
˙eÓˆÚ ˙ÈÁa Ô‰L ˙BˆÓeƒ¿∆≈¿ƒ««¿

.ÛBÒŒÔÈ‡≈
ŒÔznL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆««««∆««
˙BÓLÏ ‡˜Âc ‰È‰ ‰¯Bz»»»«¿»¿ƒ¿
‰hÓÏ e„¯iL ÈÙk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ∆»¿¿«»
˙eLaÏ˙‰a ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿ƒ¿«¿

,ÌÈÙe‚a המנויים העניינים וככל ¿ƒ
טענתם  על למלאכים רבנו משה במענה

המדגישים  השמים", על הודך "תנה

בעולם  הנשמות של הירידה גודל את

Œ¯ˆÈÂהזה  'eÎ Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆
ŒÏÚŒÛ‡ Èk ,ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰»«≈≈≈∆ƒ««

,‰ÏÚÓÏ Ô˙BÈ‰a Ìb) ÔÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL Èt בדרגה ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿«¿»
נקראות  הן שם היראה שלימות BL¯LeÓ˙של Ì‰ (ÌÈÏLe¯È ˙Ba¿¿»«ƒ≈¿»

,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ È¯‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa הנשמות כי ¿«¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»∆¿∆¿≈
ניכר  הדבר אין עצמם בפני כמציאות שנתהוו לאחר אבל בעצמות 'מושרשות'

בגלוי  ‰eÓˆÚ˙בהן ˙elb˙‰ ‰È‰zL È„Îe,ישראל ‰¯Èבנשמות ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»«¿¬≈
LÙÂ Ûe‚a LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ Ô˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»«¿≈¿ƒ»»¿«»¿ƒ¿«≈¿¿∆∆

,ÔB‡nv‰Â '‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ÔÏˆ‡ LÈ Ê‡L ,˙ÈÓ‰a‰ כמבואר ««¬ƒ∆»≈∆¿»ƒ¿«»»¿«ƒ»
לדביקות  מעוררת הריחוק בגודל ההכרה דווקא כיצד באריכות לעיל
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f"kyz'dיח ,zereayd bgc 'a mei

הּתֹורה  ּבקּיּום ה'ּׁשֹוב', ענין נעׂשה ְְְֲִִֶַַַַַַָָואחרּֿכ

ׁשל  ּובאֹופן ,יתּבר מעצמּותֹו ׁשּנמׁשכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּומצֹות

הּתֹורה  ענין ׁשּזהּו העצמּות 86ּגילּוי, ּגילּוי לפעֹול ְְְִִִִֶֶַַַָָ

מֹורי עֹוד יּכנף ׁשּלא לאֹופן ועד ׁשּלא 69ּדוקא, , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּולבּוׁש ּבכנף מּמ אּלא 70יתּכּסה עֹוד ולא , ְְְְְִִֶֶַָָָֹ

ּבּדברים  היא העצמּות וגילּוי ְְְְִִִֶַַַַָָָׁשהמׁשכת

הּתֹורה  ק ּיּום ֿ ידי על ׁשּמתּבררים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּגׁשמּיים

ּבהם. ׁשּנתלּבׁשּו ְְְִִֶֶַָּומצֹות

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּקּב"ה ׁשהחזיר הּטעם ּגם יּובן ¿«ƒ∆ֱִֶֶַַַַַָָָ

ולׁשֹון  אּומה ּכל על הּתֹורה ,71את ְֶַַָָָָ

ׁשאמרּו הּמלאכים מּטענת יֹותר למּטה ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאף

וידּוע  ּגלּוי ׁשהיה ּגם ּומה הּׁשמים, על הֹוד ְְְִֶַַַַַָָָָָָָּתנה

ׁשּכללּות  ּכׁשם ּכי הּתֹורה, את יקּבל ּו ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹלפניו

ּבעֹולם  למּטה ּדוקא היה ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְִַַַַָָָָָָָָָהענין

ּבאים  למּטה הירידה עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּזה,

זאת  מי ּבפירּוׁש ּכּנ"ל יֹותר, נעלית ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹלמדרגה

ּגם  הּנה הּמדּבר, מן ׁשעילּויּה הּמדּבר, מן ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָעֹולה

ירידה  ׁשל ּבאֹופן היתה למּתןּֿתֹורה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָההקּדמה

אּומה  ּכל על ׁשהחזיר ּה ׁשּזהּו ּביֹותר, ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ּגּופא  זה מּצד הּנה קיּבלּוה, ׁשּלא ּדאף ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹולׁשֹון,

ׁשלילה  ּבדר לּתֹורה ׁשּיכּות אצלם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשית

העּדר  מּצד הּתהּו עֹולם התהּוּות ועלּֿדר)ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּכמאמר  ּגם 72הרצֹון, ׁשּזהּו ליּה), הנין לא ּדין ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדלא  הּצּוּוי לקּבל רצּו ׁשּלא עׂשו ּבני אצל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהל

לקּבל 73תרצח  רצּו ׁשּלא יׁשמעאל ּבני ואצל , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּדלא  הּׁשּיכּות 74תנאף 74הּצּוּוי ׁשּגם הינּו, , ְְְִִֶַַַַַָָֹ

ּדחסד  הּקּוין ּבב' היא ׁשלילה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָלּתֹורה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּתֹורה, ׁשּיׁשנם מימינֹו75ּוגבּורה ְְְִִֶֶֶַָָָָ

ּגם  נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה זאת, ועֹוד למֹו. ּדת ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁש
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תרס"ו 68) המשך (ראה לאמיתו אמת בחי' ב), צג, (סנהדרין כמותו שהלכה עמו והוי' שעז"נ התורה, הלכות מעלת גם נזכר

ס"ו. כנ"ל כו', והצמאון הרצוא שמעוררת ההתבוננות היא שבזה אמת, אלקים דהוי' הענין אמיתית שזהו - ואילך) תלא ע'

כ.69) ל, פל"ו.70)ישעי' תניא התוועדויות 71)ראה - מנחם (תורת פ"ח וראינה צאינה ד"ה לעיל גם וראה ב. ב, ע"ז

.(12 ע' נ שליט"א.72)חלק אדמו"ר כ"ק בהערת 55 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה ב. פ"ט, שם ז. פ"ג, יג.73)ב"ר כ, יתרו

יז. ה, ב.74)ואתחנן קצב, זח"ג ב. לג, ברכה שם.75)ספרי ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a ,'·BM'‰ ÔÈÚ ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬∆ƒ¿««¿ƒ«»ƒ¿
ÔÈÚ e‰fL ,ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡·e ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙BÎLÓpL∆ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈¿∆∆ƒ∆∆ƒ¿«

‰¯Bz‰68,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb ÏBÚÙÏ בהיות יתכן שלא דבר «»ƒ¿ƒ»«¿«¿»
למעלה  ÛkÈהנשמה ‡lL ÔÙB‡Ï „ÚÂ יסתתר EÈ¯BÓלא „BÚ69, ¿«¿∆∆…ƒ»≈∆

הקדושֿברוךֿהוא  …∆lL‡הוא
Le·Ïe ÛÎa EnÓ ‰qk˙È70, ƒ¿«∆ƒ¿¿»»¿

בגילוי  יהיה ית' עצמותו …¿ÏÂ‡אלא
ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰L ‡l‡ „BÚ∆»∆«¿»«¿ƒ

‡È‰ ˙eÓˆÚ‰ בגלוי מאירה »«¿ƒ
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÌÈ¯¯a˙nL∆ƒ¿»¿ƒ«¿≈ƒ
eLaÏ˙pL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆ƒ¿«¿

.Ì‰a»∆
ÌÚh‰ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««««
‰¯Bz‰ ˙‡ ‰"aw‰ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ«»»∆«»

ÔBLÏÂ ‰Óe‡ Ïk ÏÚ71 וביקש «»»¿»
שהם  (אלא התורה את שיקבלו מהם

ז"ל, חכמינו כדברי e‰fLסירבו, Û‡«∆∆
˙ÚhÓ ¯˙BÈ ‰hÓÏ¿«»≈ƒ«¬«
E„B‰ ‰z e¯Ó‡L ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆»¿¿»¿

,ÌÈÓM‰ ÏÚ העולם אומות שהרי ««»»ƒ
נמוכה  יותר הרבה רוחנית בדרגה הם

שיעור, לאין Ìbמהמלאכים, ‰Óe««
‡lL ÂÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰È‰L∆»»»¿»«¿»»∆…

,‰¯Bz‰ ˙‡ eÏa˜È מדוע כן ואם ¿«¿∆«»
הקדושֿברוךֿהוא  זאת עשה

מלכתחילה?

והביאור:

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkL ÌLk Èkƒ¿≈∆¿»»ƒ¿»
‰hÓÏ ‡˜Âc ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc¿««»»»«¿»¿«»

,‰f‰ ÌÏBÚa למלאכים ולא »»«∆
È„ÈŒÏÚעליונים ‡˜ÂcL ÔÂÈk≈»∆«¿»«¿≈

‰‚¯„ÓÏ ÌÈ‡a ‰hÓÏ ‰„È¯È‰«¿ƒ»¿«»»ƒ¿«¿≈»
Ï"pk ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ באריכות «¬≈≈««

ÔÓ ‰ÏBÚ ˙‡Ê ÈÓ Le¯ÈÙa¿≈ƒ…»ƒ
dÈeÏÈÚL ,¯a„n‰ כנסת של «ƒ¿»∆ƒ»

דווקא הוא ‰a„n¯,ישראל ÔÓƒ«ƒ¿»
‰Óc˜‰‰ Ìb ‰p‰ וההכנה ƒ≈«««¿»»

ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»»¿»¿∆∆

¯˙BÈa ‰hÓÏ ‰„È¯È,כביכול הוא, ברוך הקדוש ‰fLeמצד ¿ƒ»¿«»¿≈∆∆
‰p‰ ,‰eÏaÈ˜ ‡lL Û‡c ,ÔBLÏÂ ‰Óe‡ Ïk ÏÚ d¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«»»¿»¿«∆…ƒ¿»ƒ≈

‡Ùeb ‰Ê „vÓ את לקבל להם הציע הוא ברוך שהקדוש העובדה עצם ƒ«∆»
(C¯cŒÏÚÂהתורה ‰ÏÈÏL C¯„a ‰¯BzÏ ˙eÎiL ÌÏˆ‡ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿»«»«»¿∆∆¿ƒ»¿«∆∆

e‰z‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰ שעניינו ƒ¿«»«…
הכוונה  כפי שאינו אף לעיל נתבאר

בעולם  דווקא שנשלמת העליונה

יכולה  איך תמוה ולכאורה התיקון,

העליון? כרצון שלא התהוות להיות

 ֿ הקדוש מצד ההתייחסות שעצם אלא

אפילו  כזאת, לאפשרות ברוךֿהוא

להתהוות  סיבה גם היא שלילי באופן

¯Ó‡Ók ,ÔBˆ¯‰ ¯cÚ‰ „vÓ72 ƒ«∆¿≈»»¿«¬«
הבריאה  שבתחילת במדרש ז"ל חכמינו

עולמות  "בונה הוא ברוך הקדוש היה

ואומר dÈÏומחריבן" ÔÈ‰ ‡Ï ÔÈc≈»«¿»≈
העולם  על ורק הנאה לי גורם לא זה

של  השתלשלות' ב'סדר שנברא הזה

הוא  ברוך הקדוש אמר התיקון עולם

לי"), הניין Ìb"דין e‰fL הטעם ∆∆«
‡lL ÂNÚ Èa Ïˆ‡ CÏ‰L∆»«≈∆¿≈≈»∆…
‡Ïc Èeev‰ Ïa˜Ï eˆ»̄¿«≈«ƒ¿…

Áˆ¯˙73Ï‡ÚÓLÈ Èa Ïˆ‡Â , ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒ¿»≈
‡Ïc Èeev‰ Ïa˜Ï eˆ¯ ‡lL∆…»¿«≈«ƒ¿…

Û‡˙74˙eÎiM‰ ÌbL ,eÈ‰ , ƒ¿»«¿∆«««»
'·a ‡È‰ ‰ÏÈÏL C¯„a ‰¯BzÏ«»¿∆∆¿ƒ»ƒ¿
ÌLiL ‰¯e·‚e „ÒÁc ÔÈew‰««ƒ¿∆∆¿»∆∆¿»

,‰¯Bza נובע הרציחה עניין כי «»
הניאוף  ועניין הקליפה, שבצד מגבורה

הקליפה  שבצד מחסד ¿BÓkנובע
·e˙kL75BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓ ∆»ƒƒ≈»»

וגבורה, חסד שילוב על שמורה לשון

והאש  החסד קו הוא "מימינו" הימין כי

החסד  עניין לעומת הגבורה, מידת היא

זה". ב"לעומת והגבורה

,˙‡Ê „BÚÂ הקדוש מדוע נוסף טעם ¿…
לקבל  העולם לאומות הציע הוא ברוך

יקבלו  שלא שידע אף התורה את

הוא NÚ‰אותה, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆
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ׁשּלהם  ז"ל 76הּבירּור רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו ,77 ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר  ליׂשראל, ממֹונן וּימֹודד 78ׁשהּתיר עמד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ואֹומר  ּגֹוים, וּיּתר ראה ּפארן,75ארץ מהר הֹופיע ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

האּומֹות  ּכל על הּתֹורה והחזיר (ּכׁשּסיּבב ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָמּפארן

(והּתירֹו) ממֹונם (ּגילה) הֹופיע קיּבלּוה) ְְְִִִִִַָָָָֹולא

ּדרׁשּו הּממֹון, לענין ׁשּבנֹוגע  ּולהעיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָליׂשראל.

ז"ל  מאד79רּבֹותינּו ֿ 80ּבכל ועל ,ממֹונ ּבכל ְְְְְֵֶַַַָָָֹ

ׁשהּוא  ממֹונן, ּדהּתיר הענין לקּׁשר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפיֿזה

עלֿידי  ׁשּנעׂשה העילּוי עם הּבירּורים, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָענין

ה'רצֹוא' ענין ׁשהּוא ּכׁשּלעצמּה, למּטה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּירידה

כּו'. ְִַָוהּצּמאֹון

ׁשּמּתןּֿתֹורה e‰ÊÂח) סיני, הר על הוי' וּירד ¿∆ֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

למּטה  ני ּתנה ׁשהּתֹורה ּבאֹופן ְְְִֶֶַַָָָָָהיה

 ֿ עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון סיני, ּבמדּבר ּדוקא, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ

זאת  מי ׁשּכתּוב ּכמֹו העלּיה, ּתכלית נעׂשית ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹזה

ׁשּמּמדּבר  הּמדּבר, מן עילּויּה הּמדּבר, מן ְְְִִִִִִִֶַַָָָָָעֹולה

ענין  ׁשהּוא ּדקדּוׁשה, לּמדּבר ּבאים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּדלעּומתֿזה

ה'רצֹוא', ׁשּלאחרי ל'ּׁשוב' ׁשּבאים ועד ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹה'רצֹוא',

נעׂשה  זה וכל ּכּנ"ל. י ֹותר, נעלית ּבמדרגה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ּתֹורה  ׁשּמקּימים ּדוקא, ּבגּופים נׁשמֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָָעלֿידי

וכּידּוע  ּגׁשמּיים, ּבענינים הּמצֹות 81ּומצֹות ׁשּגם ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּיהיּו ּבאֹופן להיֹות צריכֹות ולב ּבּמח ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹהּתלּויֹות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּגׁשמּיים, ולב ּבּמח 82נרּגׁשים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הרחבה  נמׁשכת ועלֿידיֿזה ,לבב ורחב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּופחד

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּגׁשמּיים, ּבענינים אם 83ּגם ְְְִִִִִֶַַַָָָ

וגֹו'. ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי וגֹו' ּתלכּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבחּוקֹותי

ּגבּול  ּבלי ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא אמיּתית להליכה ּבאים ּדוקא ּכזה .84ּובאֹופן ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול הּיעּוד לקּיּום זֹוכים מׁשיח 85ועלֿידיֿזה עלֿידי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו
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תתקלא.76) ע' ח"ב רי. ע' ח"א תער"ב המשך גם (ובפרש"י).77)ראה א לח, ו.78)ב"ק ג, נד,79)חבקוק ברכות משנה

וש"נ. תלוֿז. ע' ומאדך נפשך לבבך בכל - ה' אהבת ערך חב"ד הערכים ספר וראה ה. ו, ואתחנן פרש"י ואתחנן 80)א.

וש"נ.81)שם. סב. ע' תרצ"א ה.82)סה"מ ס, גֿד.83)ישעי' כו, ע'84)בחוקותי אעת"ר ואילך. קז ע' תר"ס סה"מ ראה

ואילך. יג.85)סט שם, בחוקותי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰lL ¯e¯Èa‰ Ìb76Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰fL ,77¯Èz‰L ««≈∆»∆∆∆∆»¿«≈«∆ƒƒ

¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈÏ ÔBÓÓ78¯ziÂ ‰‡¯ ı¯‡ „„BÓiÂ „ÓÚ »»¿ƒ¿»≈∆∆¡«»««¿≈∆∆»»««≈
¯ÓB‡Â ,ÌÈBb75¯ÈÊÁ‰Â ·aÈqLk) Ô¯‡tÓ ,Ô¯‡t ¯‰Ó ÚÈÙB‰ ƒ¿≈ƒ«≈«»»ƒ»»¿∆ƒ≈¿∆¡ƒ

ÌBÓÓ (‰ÏÈb) ÚÈÙB‰ (‰eÏaÈ˜ ‡ÏÂ ˙BÓe‡‰ Ïk ÏÚ ‰¯Bz‰«»«»»¿…ƒ¿»ƒ«ƒ»»»
Ï‡¯NÈÏ (B¯Èz‰Â) והמשמעות ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

של  ממונם "התרת" של הרוחנית

שממון  היא, לישראל העולם אומות

ה'קליפה' מרשות יצא האומות

"מותר" להיות והתעלה זה' וה'לעומת

ישראל. Ú‚BaLלבני ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¿≈«
eÈ˙Ba¯ eL¯c ,ÔBÓn‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««»»¿«≈

Ï"Ê79'ה את "ואהבת הציווי לגבי «
E„‡Óאלוקיך" ÏÎa80ÏÎa ¿»¿…∆¿»
,EBÓÓ הכתוב על רש"י וכפירוש »¿

מגופו  עליו חביב שממונו אדם שיש

אהבת  על במיוחד מזהירה התורה ולכן

על  בויתור כרוך שהדבר במקום ה'

הממון ÊŒÈtŒÏÚÂ‰הממון, שעניין ¿«ƒ∆
מאודך" "בכל ה' באהבת ≈LÈקשור

,ÔBÓÓ ¯Èz‰c ÔÈÚ‰ ¯M˜Ï¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ»»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚ ‡e‰L של ∆ƒ¿««≈ƒ

העולם, ‰ÈeÏÈÚאומות ÌÚƒ»ƒ
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈«¿ƒ»
‡e‰L ,dÓˆÚlLk ‰hÓÏ¿«»¿∆¿«¿»∆
'eÎ ÔB‡nv‰Â '‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚƒ¿«»»¿«ƒ»
של  לממון עד למטה הירידה גם וכך

דבר  של בסופו גורמת העולם, אומות

העולם. אומות בירור גדולה, לעלייה

¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ e‰ÊÂ (Á¿∆«≈∆¬»»««
‰È‰ ‰¯BzŒÔznL ,ÈÈÒƒ«∆««»»»
‰zÈ ‰¯Bz‰L ÔÙB‡a¿∆∆«»ƒ¿»
¯a„Óa ,‡˜Âc ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆«¿»¿ƒ¿«

,ÈÈÒ עלו ישראל שבני באופן ולא ƒ»
ŒÈ„ÈŒÏÚלמעלה ‡˜ÂcL ÔÂÈk≈»∆«¿»«¿≈

,‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎz ˙ÈNÚ ‰Ê∆«¬≈«¿ƒ»¬ƒ»
Ê ÈÓ ·e˙kL BÓk‰ÏBÚ ˙‡ ¿∆»ƒ…»

ÔÓ dÈeÏÈÚ ,¯a„n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ
Œ˙ÓeÚÏc ¯a„nnL ,¯a„n‰«ƒ¿»∆ƒƒ¿»ƒ¿«
,‰Le„˜c ¯a„nÏ ÌÈ‡a ‰Ê∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»

È¯Á‡lL '·ÂM'Ï ÌÈ‡aL „ÚÂ ,'‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»¿«∆»ƒ«…∆¿«¬≈
Ï"pk ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa ‡e‰L ,'‡Bˆ¯'‰ וכל באריכות, »»∆¿«¿≈»«¬≈≈««

דווקא  אלא למעלה מלמטה ישראל בני של עלייה ידי על ייתכן לא זה

למטה. והתורה הקדושֿברוךֿהוא של הירידה ידי על

˙BÓL È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈¿»
ÌÈÓi˜nL ,‡˜Âc ÌÈÙe‚a¿ƒ«¿»∆¿«¿ƒ
ÌÈÈÚa ˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLb של קיומם אופן הוא שכך «¿ƒƒ
חפצים  באמצעות המצוות, רוב

הזה  בעולם Úe„iÎÂ81גשמיים ¿«»«
Ána ˙BÈeÏz‰ ˙Bˆn‰ ÌbL∆««ƒ¿«¿«…«

·ÏÂ רוחניים עניינים הם ולכאורה »≈
כמו  ממש בגשמיות נתלבשו שלא

וכד' ותפילין BÈ‰Ï˙ציצית ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿
Ána ÌÈLb¯ eÈ‰iL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«…«
BÓÎe ,ÌÈiÓLb‰ ·ÏÂ»≈««¿ƒƒ¿

·e˙kL82,C··Ï ·Á¯Â „ÁÙe ∆»»«¿»«¿»≈
בשר  על פועל ה' מפני שהפחד הרי

הגשמי ידי ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הלב על ¿«¿≈∆
ה' מיראת לבבך" ∆∆¿ÎLÓƒ˙"ורחב

‰·Á¯‰ שפעÌÈÈÚa Ìb «¿»»«»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb‰'ה את העובד האדם של ««¿ƒƒ

ויראה, e˙kL·באהבה BÓÎe83 ¿∆»
'B‚Â eÎÏz È˙B˜eÁa Ì‡ ותעסקו ƒ¿«≈≈¿

ומצוות  ‚ÌÎÈÓLבתורה Èz˙Â¿»«ƒƒ¿≈∆
‰Êk ÔÙB‡·e .'B‚Â ÌzÚa¿ƒ»¿¿∆»∆

‰ÎÈÏ‰Ï ÌÈ‡a ‡˜Âc אם" «¿»»ƒ«¬ƒ»
תלכו" È‰L‡בחוקותי ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ∆ƒ
ÏL ÔÙB‡a ועלייה התקדמות ¿∆∆

באמת  לדרגה Ïe·bמדרגה ÈÏa84. ¿ƒ¿
Ìei˜Ï ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿ƒ
ÌÎ˙‡ CÏB‡Â „eÚi‰«ƒ»≈∆¿∆

˙eiÓÓB˜85, לגאולה ההליכה ¿ƒ
זקופה  בקומה ≈¿»È„ÈŒÏÚהשלימה

.LnÓ ·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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יט f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei

הּתֹורה  ּבקּיּום ה'ּׁשֹוב', ענין נעׂשה ְְְֲִִֶַַַַַַָָואחרּֿכ

ׁשל  ּובאֹופן ,יתּבר מעצמּותֹו ׁשּנמׁשכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּומצֹות

הּתֹורה  ענין ׁשּזהּו העצמּות 86ּגילּוי, ּגילּוי לפעֹול ְְְִִִִֶֶַַַָָ

מֹורי עֹוד יּכנף ׁשּלא לאֹופן ועד ׁשּלא 69ּדוקא, , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּולבּוׁש ּבכנף מּמ אּלא 70יתּכּסה עֹוד ולא , ְְְְְִִֶֶַָָָֹ

ּבּדברים  היא העצמּות וגילּוי ְְְְִִִֶַַַַָָָׁשהמׁשכת

הּתֹורה  ק ּיּום ֿ ידי על ׁשּמתּבררים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּגׁשמּיים

ּבהם. ׁשּנתלּבׁשּו ְְְִִֶֶַָּומצֹות

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּקּב"ה ׁשהחזיר הּטעם ּגם יּובן ¿«ƒ∆ֱִֶֶַַַַַָָָ

ולׁשֹון  אּומה ּכל על הּתֹורה ,71את ְֶַַָָָָ

ׁשאמרּו הּמלאכים מּטענת יֹותר למּטה ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאף

וידּוע  ּגלּוי ׁשהיה ּגם ּומה הּׁשמים, על הֹוד ְְְִֶַַַַַָָָָָָָּתנה

ׁשּכללּות  ּכׁשם ּכי הּתֹורה, את יקּבל ּו ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹלפניו

ּבעֹולם  למּטה ּדוקא היה ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְִַַַַָָָָָָָָָהענין

ּבאים  למּטה הירידה עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּזה,

זאת  מי ּבפירּוׁש ּכּנ"ל יֹותר, נעלית ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָֹלמדרגה

ּגם  הּנה הּמדּבר, מן ׁשעילּויּה הּמדּבר, מן ְְִִִִִִֵֶַַַָָָָעֹולה

ירידה  ׁשל ּבאֹופן היתה למּתןּֿתֹורה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָההקּדמה

אּומה  ּכל על ׁשהחזיר ּה ׁשּזהּו ּביֹותר, ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ּגּופא  זה מּצד הּנה קיּבלּוה, ׁשּלא ּדאף ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹולׁשֹון,

ׁשלילה  ּבדר לּתֹורה ׁשּיכּות אצלם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשית

העּדר  מּצד הּתהּו עֹולם התהּוּות ועלּֿדר)ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּכמאמר  ּגם 72הרצֹון, ׁשּזהּו ליּה), הנין לא ּדין ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדלא  הּצּוּוי לקּבל רצּו ׁשּלא עׂשו ּבני אצל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהל

לקּבל 73תרצח  רצּו ׁשּלא יׁשמעאל ּבני ואצל , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּדלא  הּׁשּיכּות 74תנאף 74הּצּוּוי ׁשּגם הינּו, , ְְְִִֶַַַַַָָֹ

ּדחסד  הּקּוין ּבב' היא ׁשלילה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָלּתֹורה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבּתֹורה, ׁשּיׁשנם מימינֹו75ּוגבּורה ְְְִִֶֶֶַָָָָ

ּגם  נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה זאת, ועֹוד למֹו. ּדת ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁש
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תרס"ו 68) המשך (ראה לאמיתו אמת בחי' ב), צג, (סנהדרין כמותו שהלכה עמו והוי' שעז"נ התורה, הלכות מעלת גם נזכר

ס"ו. כנ"ל כו', והצמאון הרצוא שמעוררת ההתבוננות היא שבזה אמת, אלקים דהוי' הענין אמיתית שזהו - ואילך) תלא ע'

כ.69) ל, פל"ו.70)ישעי' תניא התוועדויות 71)ראה - מנחם (תורת פ"ח וראינה צאינה ד"ה לעיל גם וראה ב. ב, ע"ז

.(12 ע' נ שליט"א.72)חלק אדמו"ר כ"ק בהערת 55 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה ב. פ"ט, שם ז. פ"ג, יג.73)ב"ר כ, יתרו

יז. ה, ב.74)ואתחנן קצב, זח"ג ב. לג, ברכה שם.75)ספרי ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a ,'·BM'‰ ÔÈÚ ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬∆ƒ¿««¿ƒ«»ƒ¿
ÔÈÚ e‰fL ,ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡·e ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙BÎLÓpL∆ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈¿∆∆ƒ∆∆ƒ¿«

‰¯Bz‰68,‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb ÏBÚÙÏ בהיות יתכן שלא דבר «»ƒ¿ƒ»«¿«¿»
למעלה  ÛkÈהנשמה ‡lL ÔÙB‡Ï „ÚÂ יסתתר EÈ¯BÓלא „BÚ69, ¿«¿∆∆…ƒ»≈∆

הקדושֿברוךֿהוא  …∆lL‡הוא
Le·Ïe ÛÎa EnÓ ‰qk˙È70, ƒ¿«∆ƒ¿¿»»¿

בגילוי  יהיה ית' עצמותו …¿ÏÂ‡אלא
ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰L ‡l‡ „BÚ∆»∆«¿»«¿ƒ

‡È‰ ˙eÓˆÚ‰ בגלוי מאירה »«¿ƒ
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ««¿ƒƒ
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÌÈ¯¯a˙nL∆ƒ¿»¿ƒ«¿≈ƒ
eLaÏ˙pL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆ƒ¿«¿

.Ì‰a»∆
ÌÚh‰ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««««
‰¯Bz‰ ˙‡ ‰"aw‰ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ«»»∆«»

ÔBLÏÂ ‰Óe‡ Ïk ÏÚ71 וביקש «»»¿»
שהם  (אלא התורה את שיקבלו מהם

ז"ל, חכמינו כדברי e‰fLסירבו, Û‡«∆∆
˙ÚhÓ ¯˙BÈ ‰hÓÏ¿«»≈ƒ«¬«
E„B‰ ‰z e¯Ó‡L ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆»¿¿»¿

,ÌÈÓM‰ ÏÚ העולם אומות שהרי ««»»ƒ
נמוכה  יותר הרבה רוחנית בדרגה הם

שיעור, לאין Ìbמהמלאכים, ‰Óe««
‡lL ÂÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰È‰L∆»»»¿»«¿»»∆…

,‰¯Bz‰ ˙‡ eÏa˜È מדוע כן ואם ¿«¿∆«»
הקדושֿברוךֿהוא  זאת עשה

מלכתחילה?

והביאור:

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkL ÌLk Èkƒ¿≈∆¿»»ƒ¿»
‰hÓÏ ‡˜Âc ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc¿««»»»«¿»¿«»

,‰f‰ ÌÏBÚa למלאכים ולא »»«∆
È„ÈŒÏÚעליונים ‡˜ÂcL ÔÂÈk≈»∆«¿»«¿≈

‰‚¯„ÓÏ ÌÈ‡a ‰hÓÏ ‰„È¯È‰«¿ƒ»¿«»»ƒ¿«¿≈»
Ï"pk ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ באריכות «¬≈≈««

ÔÓ ‰ÏBÚ ˙‡Ê ÈÓ Le¯ÈÙa¿≈ƒ…»ƒ
dÈeÏÈÚL ,¯a„n‰ כנסת של «ƒ¿»∆ƒ»

דווקא הוא ‰a„n¯,ישראל ÔÓƒ«ƒ¿»
‰Óc˜‰‰ Ìb ‰p‰ וההכנה ƒ≈«««¿»»

ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»»¿»¿∆∆

¯˙BÈa ‰hÓÏ ‰„È¯È,כביכול הוא, ברוך הקדוש ‰fLeמצד ¿ƒ»¿«»¿≈∆∆
‰p‰ ,‰eÏaÈ˜ ‡lL Û‡c ,ÔBLÏÂ ‰Óe‡ Ïk ÏÚ d¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«»»¿»¿«∆…ƒ¿»ƒ≈

‡Ùeb ‰Ê „vÓ את לקבל להם הציע הוא ברוך שהקדוש העובדה עצם ƒ«∆»
(C¯cŒÏÚÂהתורה ‰ÏÈÏL C¯„a ‰¯BzÏ ˙eÎiL ÌÏˆ‡ ˙ÈNÚ«¬≈∆¿»«»«»¿∆∆¿ƒ»¿«∆∆

e‰z‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰ שעניינו ƒ¿«»«…
הכוונה  כפי שאינו אף לעיל נתבאר

בעולם  דווקא שנשלמת העליונה

יכולה  איך תמוה ולכאורה התיקון,

העליון? כרצון שלא התהוות להיות

 ֿ הקדוש מצד ההתייחסות שעצם אלא

אפילו  כזאת, לאפשרות ברוךֿהוא

להתהוות  סיבה גם היא שלילי באופן

¯Ó‡Ók ,ÔBˆ¯‰ ¯cÚ‰ „vÓ72 ƒ«∆¿≈»»¿«¬«
הבריאה  שבתחילת במדרש ז"ל חכמינו

עולמות  "בונה הוא ברוך הקדוש היה

ואומר dÈÏומחריבן" ÔÈ‰ ‡Ï ÔÈc≈»«¿»≈
העולם  על ורק הנאה לי גורם לא זה

של  השתלשלות' ב'סדר שנברא הזה

הוא  ברוך הקדוש אמר התיקון עולם

לי"), הניין Ìb"דין e‰fL הטעם ∆∆«
‡lL ÂNÚ Èa Ïˆ‡ CÏ‰L∆»«≈∆¿≈≈»∆…
‡Ïc Èeev‰ Ïa˜Ï eˆ»̄¿«≈«ƒ¿…

Áˆ¯˙73Ï‡ÚÓLÈ Èa Ïˆ‡Â , ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒ¿»≈
‡Ïc Èeev‰ Ïa˜Ï eˆ¯ ‡lL∆…»¿«≈«ƒ¿…

Û‡˙74˙eÎiM‰ ÌbL ,eÈ‰ , ƒ¿»«¿∆«««»
'·a ‡È‰ ‰ÏÈÏL C¯„a ‰¯BzÏ«»¿∆∆¿ƒ»ƒ¿
ÌLiL ‰¯e·‚e „ÒÁc ÔÈew‰««ƒ¿∆∆¿»∆∆¿»

,‰¯Bza נובע הרציחה עניין כי «»
הניאוף  ועניין הקליפה, שבצד מגבורה

הקליפה  שבצד מחסד ¿BÓkנובע
·e˙kL75BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓ ∆»ƒƒ≈»»

וגבורה, חסד שילוב על שמורה לשון

והאש  החסד קו הוא "מימינו" הימין כי

החסד  עניין לעומת הגבורה, מידת היא

זה". ב"לעומת והגבורה

,˙‡Ê „BÚÂ הקדוש מדוע נוסף טעם ¿…
לקבל  העולם לאומות הציע הוא ברוך

יקבלו  שלא שידע אף התורה את

הוא NÚ‰אותה, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆

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

ipiq xd lr 'ied cxie

ׁשּלהם  ז"ל 76הּבירּור רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו ,77 ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר  ליׂשראל, ממֹונן וּימֹודד 78ׁשהּתיר עמד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ואֹומר  ּגֹוים, וּיּתר ראה ּפארן,75ארץ מהר הֹופיע ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

האּומֹות  ּכל על הּתֹורה והחזיר (ּכׁשּסיּבב ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָמּפארן

(והּתירֹו) ממֹונם (ּגילה) הֹופיע קיּבלּוה) ְְְִִִִִַָָָָֹולא

ּדרׁשּו הּממֹון, לענין ׁשּבנֹוגע  ּולהעיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָליׂשראל.

ז"ל  מאד79רּבֹותינּו ֿ 80ּבכל ועל ,ממֹונ ּבכל ְְְְְֵֶַַַָָָֹ

ׁשהּוא  ממֹונן, ּדהּתיר הענין לקּׁשר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפיֿזה

עלֿידי  ׁשּנעׂשה העילּוי עם הּבירּורים, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָענין

ה'רצֹוא' ענין ׁשהּוא ּכׁשּלעצמּה, למּטה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּירידה

כּו'. ְִַָוהּצּמאֹון

ׁשּמּתןּֿתֹורה e‰ÊÂח) סיני, הר על הוי' וּירד ¿∆ֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

למּטה  ני ּתנה ׁשהּתֹורה ּבאֹופן ְְְִֶֶַַָָָָָהיה

 ֿ עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון סיני, ּבמדּבר ּדוקא, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ

זאת  מי ׁשּכתּוב ּכמֹו העלּיה, ּתכלית נעׂשית ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹזה

ׁשּמּמדּבר  הּמדּבר, מן עילּויּה הּמדּבר, מן ְְְִִִִִִִֶַַָָָָָעֹולה

ענין  ׁשהּוא ּדקדּוׁשה, לּמדּבר ּבאים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּדלעּומתֿזה

ה'רצֹוא', ׁשּלאחרי ל'ּׁשוב' ׁשּבאים ועד ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹה'רצֹוא',

נעׂשה  זה וכל ּכּנ"ל. י ֹותר, נעלית ּבמדרגה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ּתֹורה  ׁשּמקּימים ּדוקא, ּבגּופים נׁשמֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָָעלֿידי

וכּידּוע  ּגׁשמּיים, ּבענינים הּמצֹות 81ּומצֹות ׁשּגם ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּיהיּו ּבאֹופן להיֹות צריכֹות ולב ּבּמח ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹהּתלּויֹות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּגׁשמּיים, ולב ּבּמח 82נרּגׁשים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הרחבה  נמׁשכת ועלֿידיֿזה ,לבב ורחב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּופחד

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּגׁשמּיים, ּבענינים אם 83ּגם ְְְִִִִִֶַַַָָָ

וגֹו'. ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי וגֹו' ּתלכּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבחּוקֹותי

ּגבּול  ּבלי ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא אמיּתית להליכה ּבאים ּדוקא ּכזה .84ּובאֹופן ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

קֹוממּיּות  אתכם ואֹול הּיעּוד לקּיּום זֹוכים מׁשיח 85ועלֿידיֿזה עלֿידי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו
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תתקלא.76) ע' ח"ב רי. ע' ח"א תער"ב המשך גם (ובפרש"י).77)ראה א לח, ו.78)ב"ק ג, נד,79)חבקוק ברכות משנה

וש"נ. תלוֿז. ע' ומאדך נפשך לבבך בכל - ה' אהבת ערך חב"ד הערכים ספר וראה ה. ו, ואתחנן פרש"י ואתחנן 80)א.

וש"נ.81)שם. סב. ע' תרצ"א ה.82)סה"מ ס, גֿד.83)ישעי' כו, ע'84)בחוקותי אעת"ר ואילך. קז ע' תר"ס סה"מ ראה

ואילך. יג.85)סט שם, בחוקותי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰lL ¯e¯Èa‰ Ìb76Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰fL ,77¯Èz‰L ««≈∆»∆∆∆∆»¿«≈«∆ƒƒ

¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈÏ ÔBÓÓ78¯ziÂ ‰‡¯ ı¯‡ „„BÓiÂ „ÓÚ »»¿ƒ¿»≈∆∆¡«»««¿≈∆∆»»««≈
¯ÓB‡Â ,ÌÈBb75¯ÈÊÁ‰Â ·aÈqLk) Ô¯‡tÓ ,Ô¯‡t ¯‰Ó ÚÈÙB‰ ƒ¿≈ƒ«≈«»»ƒ»»¿∆ƒ≈¿∆¡ƒ

ÌBÓÓ (‰ÏÈb) ÚÈÙB‰ (‰eÏaÈ˜ ‡ÏÂ ˙BÓe‡‰ Ïk ÏÚ ‰¯Bz‰«»«»»¿…ƒ¿»ƒ«ƒ»»»
Ï‡¯NÈÏ (B¯Èz‰Â) והמשמעות ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

של  ממונם "התרת" של הרוחנית

שממון  היא, לישראל העולם אומות

ה'קליפה' מרשות יצא האומות

"מותר" להיות והתעלה זה' וה'לעומת

ישראל. Ú‚BaLלבני ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆¿≈«
eÈ˙Ba¯ eL¯c ,ÔBÓn‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««»»¿«≈

Ï"Ê79'ה את "ואהבת הציווי לגבי «
E„‡Óאלוקיך" ÏÎa80ÏÎa ¿»¿…∆¿»
,EBÓÓ הכתוב על רש"י וכפירוש »¿

מגופו  עליו חביב שממונו אדם שיש

אהבת  על במיוחד מזהירה התורה ולכן

על  בויתור כרוך שהדבר במקום ה'

הממון ÊŒÈtŒÏÚÂ‰הממון, שעניין ¿«ƒ∆
מאודך" "בכל ה' באהבת ≈LÈקשור

,ÔBÓÓ ¯Èz‰c ÔÈÚ‰ ¯M˜Ï¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ»»
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚ ‡e‰L של ∆ƒ¿««≈ƒ

העולם, ‰ÈeÏÈÚאומות ÌÚƒ»ƒ
‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈«¿ƒ»
‡e‰L ,dÓˆÚlLk ‰hÓÏ¿«»¿∆¿«¿»∆
'eÎ ÔB‡nv‰Â '‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚƒ¿«»»¿«ƒ»
של  לממון עד למטה הירידה גם וכך

דבר  של בסופו גורמת העולם, אומות

העולם. אומות בירור גדולה, לעלייה

¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ e‰ÊÂ (Á¿∆«≈∆¬»»««
‰È‰ ‰¯BzŒÔznL ,ÈÈÒƒ«∆««»»»
‰zÈ ‰¯Bz‰L ÔÙB‡a¿∆∆«»ƒ¿»
¯a„Óa ,‡˜Âc ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆«¿»¿ƒ¿«

,ÈÈÒ עלו ישראל שבני באופן ולא ƒ»
ŒÈ„ÈŒÏÚלמעלה ‡˜ÂcL ÔÂÈk≈»∆«¿»«¿≈

,‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎz ˙ÈNÚ ‰Ê∆«¬≈«¿ƒ»¬ƒ»
Ê ÈÓ ·e˙kL BÓk‰ÏBÚ ˙‡ ¿∆»ƒ…»

ÔÓ dÈeÏÈÚ ,¯a„n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ
Œ˙ÓeÚÏc ¯a„nnL ,¯a„n‰«ƒ¿»∆ƒƒ¿»ƒ¿«
,‰Le„˜c ¯a„nÏ ÌÈ‡a ‰Ê∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»

È¯Á‡lL '·ÂM'Ï ÌÈ‡aL „ÚÂ ,'‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»¿«∆»ƒ«…∆¿«¬≈
Ï"pk ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa ‡e‰L ,'‡Bˆ¯'‰ וכל באריכות, »»∆¿«¿≈»«¬≈≈««

דווקא  אלא למעלה מלמטה ישראל בני של עלייה ידי על ייתכן לא זה

למטה. והתורה הקדושֿברוךֿהוא של הירידה ידי על

˙BÓL È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆«¿≈¿»
ÌÈÓi˜nL ,‡˜Âc ÌÈÙe‚a¿ƒ«¿»∆¿«¿ƒ
ÌÈÈÚa ˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLb של קיומם אופן הוא שכך «¿ƒƒ
חפצים  באמצעות המצוות, רוב

הזה  בעולם Úe„iÎÂ81גשמיים ¿«»«
Ána ˙BÈeÏz‰ ˙Bˆn‰ ÌbL∆««ƒ¿«¿«…«

·ÏÂ רוחניים עניינים הם ולכאורה »≈
כמו  ממש בגשמיות נתלבשו שלא

וכד' ותפילין BÈ‰Ï˙ציצית ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿
Ána ÌÈLb¯ eÈ‰iL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«…«
BÓÎe ,ÌÈiÓLb‰ ·ÏÂ»≈««¿ƒƒ¿

·e˙kL82,C··Ï ·Á¯Â „ÁÙe ∆»»«¿»«¿»≈
בשר  על פועל ה' מפני שהפחד הרי

הגשמי ידי ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הלב על ¿«¿≈∆
ה' מיראת לבבך" ∆∆¿ÎLÓƒ˙"ורחב

‰·Á¯‰ שפעÌÈÈÚa Ìb «¿»»«»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb‰'ה את העובד האדם של ««¿ƒƒ

ויראה, e˙kL·באהבה BÓÎe83 ¿∆»
'B‚Â eÎÏz È˙B˜eÁa Ì‡ ותעסקו ƒ¿«≈≈¿

ומצוות  ‚ÌÎÈÓLבתורה Èz˙Â¿»«ƒƒ¿≈∆
‰Êk ÔÙB‡·e .'B‚Â ÌzÚa¿ƒ»¿¿∆»∆

‰ÎÈÏ‰Ï ÌÈ‡a ‡˜Âc אם" «¿»»ƒ«¬ƒ»
תלכו" È‰L‡בחוקותי ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ∆ƒ
ÏL ÔÙB‡a ועלייה התקדמות ¿∆∆

באמת  לדרגה Ïe·bמדרגה ÈÏa84. ¿ƒ¿
Ìei˜Ï ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿ƒ
ÌÎ˙‡ CÏB‡Â „eÚi‰«ƒ»≈∆¿∆

˙eiÓÓB˜85, לגאולה ההליכה ¿ƒ
זקופה  בקומה ≈¿»È„ÈŒÏÚהשלימה

.LnÓ ·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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.f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

אינה ‡. אחד, ביום באים שכולם שהעובדה וכיון ופרטים, מאורעות כו"כ ישנם השבועות בחג
בנ"י, עם הקשורים שענינים ועאכו"כ באקראי, שהוא דבר אין העולם בעניני אפילו שהרי - באקראי
זל"ז. ושייכים קשורים השבועות חג של הענינים שכל מובן הרי - באקראי אינם תומ"צ, עניני ועאכו"כ

עניני  אודות שמדובר דכיון - באקראי אינו לחבירו) קודם פלוני (שענין הענינים סדר שגם וכיון
ולדוגמא: להלכה, גם נוגע הענינים בסדר שהחילוק שמצינו וכפי בכוונה. להיות מוכרח זה הרי תומ"צ,

סתם  ואח"כ למחלוקת מחלוקת ואח"כ סתם בין וכלל 1החילוק ופרט לכלל בנוגע וכן שכל 2, הענין וכן ,
במעלה  קדום לחבירו יש 3הקודם - והוראה מתורה חלק והוא בכוונה, הוא הסדר שגם מובן שמזה ,

הראשון: בענין להתחיל

הוא  השבועות חג של הראשון לומר 4הענין הגדולה כנסת אנשי שתיקנו כפי - תורתנו" מתן "זמן :
התורה  ניתנה השבועות שבחג והיינו, תורתנו", מתן זמן הזה, השבועות חג "יום העמידה: תפלת .5בנוסח

להבין:·. צריך ולכאורה
יומא  במסכת בגמרא .6איתא הי' בישיבה ויושב זקן אבינו "אברהם בישיבה : ויושב זקן אבינו יצחק .

. "היו הי' - תורה למדו בגלות גם אלא  ישראל, בארץ רק ולא הי'". בישיבה ויושב זקן אבינו יעקב .
נאמר  למצרים הירידה שלפני אלא עוד ולא עמהם", ישיבה לפניו 7במצרים להורות גו' שלח יהודה "ואת

הוראה" תצא שמשם תלמוד בית לו "לתקן ולכן 8גשנה", הגלות, על גם בעה"ב הוא שיהודי לפי והיינו, ,
ישיבה. שם תהי' לגלות, שהולך לפני שעוד לפעול ביכלתו יש

התורה? ענין כבר הי' לפנ"ז שעוד בשעה בה במתןֿתורה, נתחדש מה וא"כ,

בחסידות  כמבואר - בזה במדרש 9והענין אבל 10מ"ש היו, ריחות האבות לפניך שעשו המצוות "כל
שמך  תורק שמן הריח 11אנו שע"י הוא, ל"שמן" "ריחות" בין שהחילוק כו'", לכלי מכלי שמריק כאדם ,

עצם  את מקבלים לא אבל שלו, תכונות כמה גם לידע ויכולים הדבר, מציאות שישנה לדעת רק יכולים
השני, לכלי מגיע  הקודם בכלי שהי' הדבר שאותו לכלי, מכלי  המריק  כמו תורק", "שמן משא"כ הדבר;
בידו  יש אלא בדבר, והשגה הבנה לו שיש בלבד זו ולא כזו, מציאות שישנו שיודע בלבד זו שלא כך,

xacd mvr.

כל  מעיני ו"נעלמה הקב"ה, של חכמתו למעלה, שהיא כפי התורה שעצם - במ"ת שנפעל מה וזהו
למטה,12חי" באה היא הרי ,

היא"- בשמים "לא שהרי למטה, היא התורה עיקר השרת 13ואדרבה, למלאכי אומר בעצמו והקב"ה ,
מטה" של ב"ד אצל נלך ואתם בני 14"אני "נצחוני הקב"ה אומר דעות, חילוקי שיש בשעה ואפילו ,

-15נצחוני"
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וש"נ.1) ב. מב, יבמות ראה
וש"נ.2) ב. כז, עירובין ראה
א.3) מא, ברכות ראה
מ"ת,4) השבועות: דחג הענינים ג' ע"ד - זו התוועדות תוכן

אדמו"ר  כ"ק ע"י הוגה - הבעש"ט ושל דוד של ההסתלקות
באו  זו במהדורא ואילך. 21 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א,
ענינים  וכמה מוגה, בלתי מהנחה - ובהרחבה בפירוט ענינים כמה

וש"נ. ואילך. 35 ע' חי"ח לקו"ש גם וראה - ללקו"ש. צויינו
ע'5) שם (לקו"ש המוגהת בשיחה ראה - בזה הדברים פרטי

.(21
ב.6) כח,

כח.7) מו, ויגש
ועוד.8) יב. שם (באבער) מתנחומא - עה"פ פרש"י
וראה 9) ואילך). 95 ע' תש"ו (סה"מ תש"ו חה"ש המשך ראה

ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת ואילך. 58 ע' שם לקו"ש גם
ועוד. ואילך. 74

(א).10) ג פ"א, שהש"ר
ג.11) א, שה"ש
כא.12) כח, איוב
ב.13) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ב.14) פט"ו, שמו"ר וראה יד. פ"ב, דב"ר
שם.15) ב"מ

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

"תורת  תחילה היותה שתמורת ועד עמו, ומתעצמת האדם מציאות כל את חודרת שהתורה ובאופן
"תורתו" נעשית היא  הרי שמו"16ה'", על ש"נקראת הגמרא 17, בדברי גם וכמודגש ,18. ששת "רב אמר : .

דמ"ת i`ytpחדאי שהחידוש והיינו, וקריתי), שניתי ולצורכך בשבילך נפשי (שמחי תנאי" לך קראי לך
שכאשר  כך, כדי ועד עמו, מתעצמת למעלה שהיא כפי שהתורה ("נפשאי"), האדם לנפש ביחס הוא
א  גייט ("דאס חי' תורה שמהלכת לומר יכולים למטה, בעולם מהלך בגוף, נשמה חי, יהודי ַָרואים

תורה")! לעבעדיקע

כדברי  במ"ת, שהיו ("שטורעם") והרעש ("איבעראשונג") ההפתעה גודל על הביאור גם ַוזהו
כבר 19המדרש  הי' התורה שענין אף - כו'" געה לא שור פרח לא עוף צווח לא "צפור מ"ת שבשעת

נפעל שבמ"ת כיון - לכן ycgמקודם oipr,האדם עם ותתעצם למטה תומשך למעלה, שהיא כפי שהתורה ,
"שו  שלכן נכסיו, על גם שתפעל דמ"ת.ועד הענין מצד דומם בבחי' נעשים שכולם כו'", געה לא ר

לכאו"א ‚. אלא) גדולים, עובדים או גדולים חכמים גדולים, לצדיקים רק (לא שייך זה וענין
מישראל:

דר"א  בפרקי סיני,20איתא הר במעמד היו הבאים, בדורות שיהיו אלו גם בנ"י, של הנשמות שכל
גו'" הוצאתיך אשר אלקיך הוי' "אנכי יחיד: בלשון הקב"ה אמר הוצרך 21ולכולם רבינו משה שגם ועד ,

הי' משה אומרים יהיו שלא לישראל תורותי משמיע אני ואח"כ המחנה אל משה ("וירד ההר מן לירד
הענן" מתוך עמנו דרוש 22מדבר רמז פשט כולה, שהתורה כיון - בנ"י כל עם יחד מקבל בבחי' ולהיות (

בשוה. בנ"י לכל ניתנה וסוד,

מצות  תרי"ג כל שיקיים עד רבים בגלגולים לבוא צריך מישראל אדם ש"כל לכך הטעם גם וזהו
,23התורה"

אחד  כל אלו; ממצוות פטורים ישראל שכל הפירוש אין הרי - במלך" התלויות ל"מצוות בנוגע וגם
כו'" כולם כללות הוא כי ישראל כל "מוציא שהמלך באופן שזהו אלא אלו, במצוות גם חייב ,24מישראל

מצוות  ויש הרגל, ע"י שמקיימים מצוות יש היד, ע"י שמקיימים מצוות שיש ע"ד שזהו והיינו,
הוא ש"לבו המלך, ע"י מקיימים אלו שמצוות בנדו"ד, ועד"ז הלב, ע"י ישראל"alשמקיימים קהל כל

הרמב"ם  ).25(כמ"ש

גדרים  יש הקיום שבאופן אלא המצוות, וכל התורה כל ניתנו ביחוד אחד שלכל - הענין ונקודת
כמו  הזולת, בצירוף צורך יש קיומם שבשביל מצוות ויש בעצמו, מקיים אחד שכל מצוות יש שונים:

חברים" "בדיבוק להיות שצריך התורה, בבד"26בלימוד "בד ולא שבקדושה 27, דבר לכל בנוגע וכן ,
להרח"ו  קדושה בשערי דוקא 28(וכדאיתא בעשרה להיות שצריך דאורייתא) מצותֿעשה ועד 29שזהו ,

מישראל  ריבוא בששים צורך יש זה שבשביל הרזים" חכם .30ל"ברכת

כאחד  ויהי' הוה הי' ש"הוי'", אלקיך", הוי' "אנכי מישראל לכאו"א נאמר שאז דמ"ת, הענין ,31וזהו
בשו"ע  (כדאיתא כחך "אלקיך", וחיותך,32נעשה כו'") הכחות "בעל שהוא אלקים, שם כוונת בפירוש

יש  - הפעולה באופן חילוקים שיש אלא זאת, כל ולפעול למלא הדרושים הכחות את לכאו"א יש ולכן
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ב.16) א, תהלים
ע"ב.17) ריש לב, קידושין וראה א. יט, ע"ז
(ובפרש"י).18) ב סח, פסחים
ספכ"ט.19) שמו"ר
פמ"א.20)
ב.21) כ, יתרו
ג.22) פכ"ח, שמו"ר וראה שם. פרדר"א
גם 23) וראה האריז"ל. בשם - ב) (קמח, רסכ"ט אגה"ק תניא

ה"ד. פ"א לאדה"ז ת"ת הל'
(2455 הערה 192 ע' חי"ח לקו"ש וראה שם. אגה"ק

שם. ובשוה"ג
ה"ו.25) פ"ג מלכים הל'
מ"ו.26) פ"ו אבות
וש"נ.27) ב. סג, ברכות
(28.213 ע' חי"ב לקו"ש גם וראה ש"ד. ח"א
סע"ב).29) (קלה, סכ"ג אגה"ק תניא ראה
א.30) נח, ברכות
פ"ז 31) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

א). (פב,
ס"ה.32) או"ח



כי

.f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

אינה ‡. אחד, ביום באים שכולם שהעובדה וכיון ופרטים, מאורעות כו"כ ישנם השבועות בחג
בנ"י, עם הקשורים שענינים ועאכו"כ באקראי, שהוא דבר אין העולם בעניני אפילו שהרי - באקראי
זל"ז. ושייכים קשורים השבועות חג של הענינים שכל מובן הרי - באקראי אינם תומ"צ, עניני ועאכו"כ

עניני  אודות שמדובר דכיון - באקראי אינו לחבירו) קודם פלוני (שענין הענינים סדר שגם וכיון
ולדוגמא: להלכה, גם נוגע הענינים בסדר שהחילוק שמצינו וכפי בכוונה. להיות מוכרח זה הרי תומ"צ,

סתם  ואח"כ למחלוקת מחלוקת ואח"כ סתם בין וכלל 1החילוק ופרט לכלל בנוגע וכן שכל 2, הענין וכן ,
במעלה  קדום לחבירו יש 3הקודם - והוראה מתורה חלק והוא בכוונה, הוא הסדר שגם מובן שמזה ,

הראשון: בענין להתחיל

הוא  השבועות חג של הראשון לומר 4הענין הגדולה כנסת אנשי שתיקנו כפי - תורתנו" מתן "זמן :
התורה  ניתנה השבועות שבחג והיינו, תורתנו", מתן זמן הזה, השבועות חג "יום העמידה: תפלת .5בנוסח

להבין:·. צריך ולכאורה
יומא  במסכת בגמרא .6איתא הי' בישיבה ויושב זקן אבינו "אברהם בישיבה : ויושב זקן אבינו יצחק .

. "היו הי' - תורה למדו בגלות גם אלא  ישראל, בארץ רק ולא הי'". בישיבה ויושב זקן אבינו יעקב .
נאמר  למצרים הירידה שלפני אלא עוד ולא עמהם", ישיבה לפניו 7במצרים להורות גו' שלח יהודה "ואת

הוראה" תצא שמשם תלמוד בית לו "לתקן ולכן 8גשנה", הגלות, על גם בעה"ב הוא שיהודי לפי והיינו, ,
ישיבה. שם תהי' לגלות, שהולך לפני שעוד לפעול ביכלתו יש

התורה? ענין כבר הי' לפנ"ז שעוד בשעה בה במתןֿתורה, נתחדש מה וא"כ,

בחסידות  כמבואר - בזה במדרש 9והענין אבל 10מ"ש היו, ריחות האבות לפניך שעשו המצוות "כל
שמך  תורק שמן הריח 11אנו שע"י הוא, ל"שמן" "ריחות" בין שהחילוק כו'", לכלי מכלי שמריק כאדם ,

עצם  את מקבלים לא אבל שלו, תכונות כמה גם לידע ויכולים הדבר, מציאות שישנה לדעת רק יכולים
השני, לכלי מגיע  הקודם בכלי שהי' הדבר שאותו לכלי, מכלי  המריק  כמו תורק", "שמן משא"כ הדבר;
בידו  יש אלא בדבר, והשגה הבנה לו שיש בלבד זו ולא כזו, מציאות שישנו שיודע בלבד זו שלא כך,

xacd mvr.

כל  מעיני ו"נעלמה הקב"ה, של חכמתו למעלה, שהיא כפי התורה שעצם - במ"ת שנפעל מה וזהו
למטה,12חי" באה היא הרי ,

היא"- בשמים "לא שהרי למטה, היא התורה עיקר השרת 13ואדרבה, למלאכי אומר בעצמו והקב"ה ,
מטה" של ב"ד אצל נלך ואתם בני 14"אני "נצחוני הקב"ה אומר דעות, חילוקי שיש בשעה ואפילו ,

-15נצחוני"

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

וש"נ.1) ב. מב, יבמות ראה
וש"נ.2) ב. כז, עירובין ראה
א.3) מא, ברכות ראה
מ"ת,4) השבועות: דחג הענינים ג' ע"ד - זו התוועדות תוכן

אדמו"ר  כ"ק ע"י הוגה - הבעש"ט ושל דוד של ההסתלקות
באו  זו במהדורא ואילך. 21 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א,
ענינים  וכמה מוגה, בלתי מהנחה - ובהרחבה בפירוט ענינים כמה

וש"נ. ואילך. 35 ע' חי"ח לקו"ש גם וראה - ללקו"ש. צויינו
ע'5) שם (לקו"ש המוגהת בשיחה ראה - בזה הדברים פרטי

.(21
ב.6) כח,

כח.7) מו, ויגש
ועוד.8) יב. שם (באבער) מתנחומא - עה"פ פרש"י
וראה 9) ואילך). 95 ע' תש"ו (סה"מ תש"ו חה"ש המשך ראה

ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת ואילך. 58 ע' שם לקו"ש גם
ועוד. ואילך. 74

(א).10) ג פ"א, שהש"ר
ג.11) א, שה"ש
כא.12) כח, איוב
ב.13) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ב.14) פט"ו, שמו"ר וראה יד. פ"ב, דב"ר
שם.15) ב"מ

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

"תורת  תחילה היותה שתמורת ועד עמו, ומתעצמת האדם מציאות כל את חודרת שהתורה ובאופן
"תורתו" נעשית היא  הרי שמו"16ה'", על ש"נקראת הגמרא 17, בדברי גם וכמודגש ,18. ששת "רב אמר : .

דמ"ת i`ytpחדאי שהחידוש והיינו, וקריתי), שניתי ולצורכך בשבילך נפשי (שמחי תנאי" לך קראי לך
שכאשר  כך, כדי ועד עמו, מתעצמת למעלה שהיא כפי שהתורה ("נפשאי"), האדם לנפש ביחס הוא
א  גייט ("דאס חי' תורה שמהלכת לומר יכולים למטה, בעולם מהלך בגוף, נשמה חי, יהודי ַָרואים

תורה")! לעבעדיקע

כדברי  במ"ת, שהיו ("שטורעם") והרעש ("איבעראשונג") ההפתעה גודל על הביאור גם ַוזהו
כבר 19המדרש  הי' התורה שענין אף - כו'" געה לא שור פרח לא עוף צווח לא "צפור מ"ת שבשעת

נפעל שבמ"ת כיון - לכן ycgמקודם oipr,האדם עם ותתעצם למטה תומשך למעלה, שהיא כפי שהתורה ,
"שו  שלכן נכסיו, על גם שתפעל דמ"ת.ועד הענין מצד דומם בבחי' נעשים שכולם כו'", געה לא ר

לכאו"א ‚. אלא) גדולים, עובדים או גדולים חכמים גדולים, לצדיקים רק (לא שייך זה וענין
מישראל:

דר"א  בפרקי סיני,20איתא הר במעמד היו הבאים, בדורות שיהיו אלו גם בנ"י, של הנשמות שכל
גו'" הוצאתיך אשר אלקיך הוי' "אנכי יחיד: בלשון הקב"ה אמר הוצרך 21ולכולם רבינו משה שגם ועד ,

הי' משה אומרים יהיו שלא לישראל תורותי משמיע אני ואח"כ המחנה אל משה ("וירד ההר מן לירד
הענן" מתוך עמנו דרוש 22מדבר רמז פשט כולה, שהתורה כיון - בנ"י כל עם יחד מקבל בבחי' ולהיות (

בשוה. בנ"י לכל ניתנה וסוד,

מצות  תרי"ג כל שיקיים עד רבים בגלגולים לבוא צריך מישראל אדם ש"כל לכך הטעם גם וזהו
,23התורה"

אחד  כל אלו; ממצוות פטורים ישראל שכל הפירוש אין הרי - במלך" התלויות ל"מצוות בנוגע וגם
כו'" כולם כללות הוא כי ישראל כל "מוציא שהמלך באופן שזהו אלא אלו, במצוות גם חייב ,24מישראל

מצוות  ויש הרגל, ע"י שמקיימים מצוות יש היד, ע"י שמקיימים מצוות שיש ע"ד שזהו והיינו,
הוא ש"לבו המלך, ע"י מקיימים אלו שמצוות בנדו"ד, ועד"ז הלב, ע"י ישראל"alשמקיימים קהל כל

הרמב"ם  ).25(כמ"ש

גדרים  יש הקיום שבאופן אלא המצוות, וכל התורה כל ניתנו ביחוד אחד שלכל - הענין ונקודת
כמו  הזולת, בצירוף צורך יש קיומם שבשביל מצוות ויש בעצמו, מקיים אחד שכל מצוות יש שונים:

חברים" "בדיבוק להיות שצריך התורה, בבד"26בלימוד "בד ולא שבקדושה 27, דבר לכל בנוגע וכן ,
להרח"ו  קדושה בשערי דוקא 28(וכדאיתא בעשרה להיות שצריך דאורייתא) מצותֿעשה ועד 29שזהו ,

מישראל  ריבוא בששים צורך יש זה שבשביל הרזים" חכם .30ל"ברכת

כאחד  ויהי' הוה הי' ש"הוי'", אלקיך", הוי' "אנכי מישראל לכאו"א נאמר שאז דמ"ת, הענין ,31וזהו
בשו"ע  (כדאיתא כחך "אלקיך", וחיותך,32נעשה כו'") הכחות "בעל שהוא אלקים, שם כוונת בפירוש

יש  - הפעולה באופן חילוקים שיש אלא זאת, כל ולפעול למלא הדרושים הכחות את לכאו"א יש ולכן
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ב.16) א, תהלים
ע"ב.17) ריש לב, קידושין וראה א. יט, ע"ז
(ובפרש"י).18) ב סח, פסחים
ספכ"ט.19) שמו"ר
פמ"א.20)
ב.21) כ, יתרו
ג.22) פכ"ח, שמו"ר וראה שם. פרדר"א
גם 23) וראה האריז"ל. בשם - ב) (קמח, רסכ"ט אגה"ק תניא

ה"ד. פ"א לאדה"ז ת"ת הל'
(2455 הערה 192 ע' חי"ח לקו"ש וראה שם. אגה"ק

שם. ובשוה"ג
ה"ו.25) פ"ג מלכים הל'
מ"ו.26) פ"ו אבות
וש"נ.27) ב. סג, ברכות
(28.213 ע' חי"ב לקו"ש גם וראה ש"ד. ח"א
סע"ב).29) (קלה, סכ"ג אגה"ק תניא ראה
א.30) נח, ברכות
פ"ז 31) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

א). (פב,
ס"ה.32) או"ח



f"kyz'dכב ,zereayd bgc 'a mei zgiy

ועד  לגמרי, היגיעה בהעדר שבאים ענינים ויש בנקל, שפועלים ענינים יש יגיעה, ע"י שפועלים ענינים
לפעול  יכול כאו"א אבל ידיעה; בהעדר גם) אלא יגיעה, בהעדר רק (לא הוא שקיומה שכחה למצות

מ"ת. בשעת הכחות לו שניתנו כיון זאת,

עז"נ  הנה - זאת פועלים בעתם 33וכאשר גשמיכם "ונתתי אזי אותם", ועשיתם גו' תלכו בחוקותי "אם
קוממיות" אתכם "ואולך עד בפרשה, המנויות הברכות כל עם ממש.34וגו'", בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

המדרש „. ובלשון מלמעלה, הי' דמתןֿתורה הענין שכללות אלא 35אע"פ עוד ולא המתחיל", "אני :
אצל  אפילו שמצינו כפי - עצמה מצד הנבראים עבודת ע"י להיות יכולה אינה התורה קבלת שאפילו

שמו" על "נקראת (שהתורה רבינו כמ"ש 36משה תורה37, לקבל שהוצרך עבדי"), משה תורת dpzna"זכרו
dlrnln הגמרא כדברי להיות 38, הוצרך מ"מ, - במתנה" לו שניתנה עד ומשכחה, תורה למד משה ש"הי'

מ"ת. לפני דורות כמה עכ"פ) "ריחות" של (באופן הכנה של ענין איזה
הגשמי  הדבר בעצם שינוי פעלו לא האבות שקיימו שהמצוות שאע"פ - המצוות לקיום בנוגע וכמו"כ

בזהר  (כדאיתא התפילין ענין את פעל ה"מקלות" שע"י שאף ליעקב, בנוגע שמצינו לא 39[וכפי מ"מ, ,(
הדבר  בגוף שינוי המצוות פועלים מ"ת לאחרי ורק עצמם], במקלות שינוי עבודת 40נעשה היתה מ"מ, ,

למ"ת. הכנה האבות

לחדור ‰. המצוות בפעולת השלימות תכלית עדיין היתה לא מ"ת לאחרי גם הנה דבר, של ולאמיתו
שזהו - המלך דוד ע"י שנפעלה זה, בענין השלימות לתכלית הכנה רק אלא הגשמי, ipydבדבר oiprd

דוד  הסתלקות היתה שבו השבועות, ועבודתו 41בחג ותורתו מעשיו "כל עולים ההסתלקות ביום (והרי
. בחייו נפשו שעמלה האדם עמל "כל חייו", ימי כל עבד .אשר ומאיר מתגלה למטה". מלמעלה .42,(
שאז - שלמה של מלכותו התחילה שבו היום גם זה הרי סיהרא mlypובמילא ("קיימא מ"ת של החידוש

`zenly`a("43.העולם מציאות כל את חודר שאלקות ,
בזה: והענין

במלחמה), צורך (ללא מנוחה בדרך שלמה של מלכותו המשך את ופעל כו', ארצות כבש - המלך דוד
והביאו 44כמ"ש  שלמה", "שמע אליהם שהגיע אלו כל באו הארצות ומכל הוי'", כסא על שלמה "וישב

כו' מתנות מנוחה 45לו בדרך ממילא, בדרך נפעל הבירורים שענין כך, בעולם 46, שיתגלה נפעל ועי"ז .
ומלואה" הארץ .47ש"לה'

דוד  שבאו עד זאת, הרגישו ולא ידעו לא אבל ומלואה", הארץ ד"לה' הענין הי' לפנ"ז גם כלומר:
ה'" "כסא - ה'"! כסא "על בירושלים שיושב ליהודי מתנות יביאו הארצות שמכל ופעלו ושלמה

עכשיו, אבל לפנ"ז; גם הי' icediבירושלים, ayi באו זה ובגלל ה'", כסא על שלמה "וישב - ה' כסא על
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בחוקותי.33) ר"פ
יג.34) שם,
ועוד.35) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
פ"ל,36) שמו"ר א. פט, שבת וראה א. טו, בשלח מכילתא

וש"נ. ד.
כב.37) ג, מלאכי
סע"א.38) לח, נדרים
יב.39) ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ואילך. ב קסא, זח"א ראה

ועוד. ב. רכג, ויצא אוה"ת
וש"נ.40) ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה

הנ"ל 41) (לקו"ש המוגהת בשיחה ראה - בזה הדברים פרטי
ובהערות) 21ֿ22 ע' .*(ח"ח)

סז"ךֿכ"ח.42) אגה"ק תניא
שם.43) ובהנסמן 24 ע' שם לקו"ש ראה
כג.44) כט, הימיםֿא דברי
יו"ד.45) שם ואילך. ה מלכיםֿא ראה
א.46) ד, במדבר לקו"ת ואילך. סע"ד ה, בראשית תו"א ראה
ובכ"מ.
א.47) כד, תהלים

*(y l"fx`n oia dxizqdl rbepa"zxvra zn cec"zaya wlzqpy l"fx`nl,y l"iy mb x`azp - zaya lg epi` zxvry s`"zxvr"leki
`xwdl מוצאיzereayd bg,jiiyyzxvrl,ezeidl"geah mei,"(h"iq c"vzq g"e`) r"eya owfd epiax x`any itk,zeprzdl xeq` okly

wx `l) oicd xwirn ea"`nlra bdpn zngn"(miaeh minid x`y ly bgÎexq`a enk.

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הארץ  ש"לה' מפני - להיות צריך שכך בגלל אלא במלחמות, צורך ללא מתנות, לו והביאו הארצות מכל
ומלואה".

ביהמ"ק  לבנין הדרושים הענינים כל את הכין המלך שדוד זאת, הענין 48ועוד נעשה שאז שלמה, ע"י
ונחלה" נאמר 49ד"מנוחה שעליו במשכן כמו ולא באוהל".50, מתהלך "ואהי'

שלפנ"ז  הזמן במשך שנעשה מה כל ואילו העולם; בכל התורה חדרה ושלמה דוד בזמן שרק ונמצא,
לכובשים" "ראש יהושע ע"י הארץ כיבוש - מ"ת) לאחרי בפועל 51(גם הכיבוש התחלת לפנ"ז, ועוד ,

ישראל  ארץ ראיית ע"י שפעל מה (וכן מנשה שבט וחצי גד ובני ראובן בני לנחלת בנוגע רבינו משה ע"י
הארץ  כיבוש להיות יוכל הרגצ'ובי 52שלאח"ז לדברי ועד רבינו 53, משה המשיך ישראל ארץ ראיית שע"י

ושלמה. דוד בזמן שנפעלה לשלימות הכנה רק הי' - ישראל) ארץ באויר קדושה

.Â:המשיח בזמן תהי' הנ"ל דכל השלימות תכלית אמנם,
אתכם  "ואולך היעוד שיקויים בשעה תהי' דמ"ת, הענין כללות הראשון, הענין של שהשלימות כשם
המשיח. בביאת תהי' בעולם, חודר שאלקות דוד, של ענינו השני, הענין של השלימות גם כך - קוממיות"

כמ"ש  המלך, דוד עם קשור משיח שגם - בזה שמצינו 54והענין וכפי לעולם", להם נשיא עבדי "ודוד
.55ברמב"ם  בתורה הוגה דוד מבית מלך "יעמוד המשיח: ביאת של לסימנים וכו'".בנוגע אביו כדוד .

חי  ישראל מלך ד"דוד הענין עם שקשור - לבנה קידוש ברכת בנוסח שאומרים ממה גם וכמובן
כמותה"56וקיים" להתחדש עתידים "שהם גמר 57- יהי' שאז המשיח, ביאת לאחר יהי' זה שענין ,

המלך. דוד ע"י שנפעל החידוש ושלימות 

רז"ל  אמרו שהרי המשיח, בביאת תהי' דמ"ת הענין של השלימות גם הפסוק 58וכאמור, "חרות 59על
בביאת  תהי' החירות ענין אמיתית והרי תורה", בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין הלוחות", על

היעוד  יקויים כאשר הארץ".60המשיח, מן אעביר הטומאה רוח "את

***

.Ê,(עכ"פ הכנה בדרך המתאימה ההכנה (לאחרי מלמעלה התורה נתינת הנ"ל, ענינים שני לאחרי
שפעל  השבועות, שבחג השלישי הענין בא - המלך דוד ע"י שנפעל בעולם אלקות גילוי של והענין

השבועות  בחג היתה (שהסתלקותו התורה.61הבעש"ט פנימיות ע"י ,(
ובהקדמה:

- התחלקות של ענין עדיין נשאר בעולם, אלקות לגילוי בנוגע המלך דוד של הפעולה לאחרי גם
הן" קדושות גדול 62"עשר כהן נכנס הי' ששם הקדשים, לקדש עד מזו, למעלה זו בקדושה דרגות עשר ,

בשנה" ואפילו 63"אחת השנה, ימות בשאר עצמו והכה"ג האנשים, שאר המקומות, שאר משא"כ בלבד,
שלמטה בדרגא היו - זו עבודה בשעת שלא עצמו, מזה.ביוהכ"פ

שהעולם  והיינו, התחלקות, ללא בשוה, מקום בכל אלקות גילוי - היא האמיתית השלימות אמנם,
בה  נמצא - המלך לדירת ובנוגע האדם, לעצם שמיועדת "דירה" כמו ית', לעצמותו "דירה" נעשה כולו

ערום  כשהוא המלך את רואים שאין הוא הדין שהרי המלך, בלבושים,64עצם תמיד לבוש הוא אלא ,
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ו.48) ב, הימיםֿב דברי ג. כב, הימיםֿא דברי ראה
א.49) קיט, זבחים ופרש"י. ובספרי ט יב, ראה פ'
ו.50) ז, שמואלֿב
יו"ד.51) דאסת"ר פתיחתא
ואילך.52) 212 ס"ע חכ"ח לקו"ש גם ראה
וש"נ.53) א. לד, ברכה עה"ת צפע"נ
כה.54) לז, יחזקאל
ספי"א.55) מלכים הל'
א.56) כה, ר"ה

א.57) מב, סנהדרין
מ"ב.58) פ"ו אבות
טז.59) לב, תשא
ב.60) יג, זכרי'
שם.61) ובהנסמן 22 ע' (ח"ח) הנ"ל לקו"ש ראה
מ"ו.62) פ"א כלים
לד.63) טז, אחרי תצוה. ס"פ
(במשנה).64) א כב, סנהדרין



כג f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

ועד  לגמרי, היגיעה בהעדר שבאים ענינים ויש בנקל, שפועלים ענינים יש יגיעה, ע"י שפועלים ענינים
לפעול  יכול כאו"א אבל ידיעה; בהעדר גם) אלא יגיעה, בהעדר רק (לא הוא שקיומה שכחה למצות

מ"ת. בשעת הכחות לו שניתנו כיון זאת,

עז"נ  הנה - זאת פועלים בעתם 33וכאשר גשמיכם "ונתתי אזי אותם", ועשיתם גו' תלכו בחוקותי "אם
קוממיות" אתכם "ואולך עד בפרשה, המנויות הברכות כל עם ממש.34וגו'", בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

***

המדרש „. ובלשון מלמעלה, הי' דמתןֿתורה הענין שכללות אלא 35אע"פ עוד ולא המתחיל", "אני :
אצל  אפילו שמצינו כפי - עצמה מצד הנבראים עבודת ע"י להיות יכולה אינה התורה קבלת שאפילו

שמו" על "נקראת (שהתורה רבינו כמ"ש 36משה תורה37, לקבל שהוצרך עבדי"), משה תורת dpzna"זכרו
dlrnln הגמרא כדברי להיות 38, הוצרך מ"מ, - במתנה" לו שניתנה עד ומשכחה, תורה למד משה ש"הי'

מ"ת. לפני דורות כמה עכ"פ) "ריחות" של (באופן הכנה של ענין איזה
הגשמי  הדבר בעצם שינוי פעלו לא האבות שקיימו שהמצוות שאע"פ - המצוות לקיום בנוגע וכמו"כ

בזהר  (כדאיתא התפילין ענין את פעל ה"מקלות" שע"י שאף ליעקב, בנוגע שמצינו לא 39[וכפי מ"מ, ,(
הדבר  בגוף שינוי המצוות פועלים מ"ת לאחרי ורק עצמם], במקלות שינוי עבודת 40נעשה היתה מ"מ, ,

למ"ת. הכנה האבות

לחדור ‰. המצוות בפעולת השלימות תכלית עדיין היתה לא מ"ת לאחרי גם הנה דבר, של ולאמיתו
שזהו - המלך דוד ע"י שנפעלה זה, בענין השלימות לתכלית הכנה רק אלא הגשמי, ipydבדבר oiprd

דוד  הסתלקות היתה שבו השבועות, ועבודתו 41בחג ותורתו מעשיו "כל עולים ההסתלקות ביום (והרי
. בחייו נפשו שעמלה האדם עמל "כל חייו", ימי כל עבד .אשר ומאיר מתגלה למטה". מלמעלה .42,(
שאז - שלמה של מלכותו התחילה שבו היום גם זה הרי סיהרא mlypובמילא ("קיימא מ"ת של החידוש

`zenly`a("43.העולם מציאות כל את חודר שאלקות ,
בזה: והענין

במלחמה), צורך (ללא מנוחה בדרך שלמה של מלכותו המשך את ופעל כו', ארצות כבש - המלך דוד
והביאו 44כמ"ש  שלמה", "שמע אליהם שהגיע אלו כל באו הארצות ומכל הוי'", כסא על שלמה "וישב

כו' מתנות מנוחה 45לו בדרך ממילא, בדרך נפעל הבירורים שענין כך, בעולם 46, שיתגלה נפעל ועי"ז .
ומלואה" הארץ .47ש"לה'

דוד  שבאו עד זאת, הרגישו ולא ידעו לא אבל ומלואה", הארץ ד"לה' הענין הי' לפנ"ז גם כלומר:
ה'" "כסא - ה'"! כסא "על בירושלים שיושב ליהודי מתנות יביאו הארצות שמכל ופעלו ושלמה

עכשיו, אבל לפנ"ז; גם הי' icediבירושלים, ayi באו זה ובגלל ה'", כסא על שלמה "וישב - ה' כסא על
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בחוקותי.33) ר"פ
יג.34) שם,
ועוד.35) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
פ"ל,36) שמו"ר א. פט, שבת וראה א. טו, בשלח מכילתא

וש"נ. ד.
כב.37) ג, מלאכי
סע"א.38) לח, נדרים
יב.39) ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ואילך. ב קסא, זח"א ראה

ועוד. ב. רכג, ויצא אוה"ת
וש"נ.40) ואילך. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה

הנ"ל 41) (לקו"ש המוגהת בשיחה ראה - בזה הדברים פרטי
ובהערות) 21ֿ22 ע' .*(ח"ח)

סז"ךֿכ"ח.42) אגה"ק תניא
שם.43) ובהנסמן 24 ע' שם לקו"ש ראה
כג.44) כט, הימיםֿא דברי
יו"ד.45) שם ואילך. ה מלכיםֿא ראה
א.46) ד, במדבר לקו"ת ואילך. סע"ד ה, בראשית תו"א ראה
ובכ"מ.
א.47) כד, תהלים

*(y l"fx`n oia dxizqdl rbepa"zxvra zn cec"zaya wlzqpy l"fx`nl,y l"iy mb x`azp - zaya lg epi` zxvry s`"zxvr"leki
`xwdl מוצאיzereayd bg,jiiyyzxvrl,ezeidl"geah mei,"(h"iq c"vzq g"e`) r"eya owfd epiax x`any itk,zeprzdl xeq` okly

wx `l) oicd xwirn ea"`nlra bdpn zngn"(miaeh minid x`y ly bgÎexq`a enk.

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הארץ  ש"לה' מפני - להיות צריך שכך בגלל אלא במלחמות, צורך ללא מתנות, לו והביאו הארצות מכל
ומלואה".

ביהמ"ק  לבנין הדרושים הענינים כל את הכין המלך שדוד זאת, הענין 48ועוד נעשה שאז שלמה, ע"י
ונחלה" נאמר 49ד"מנוחה שעליו במשכן כמו ולא באוהל".50, מתהלך "ואהי'

שלפנ"ז  הזמן במשך שנעשה מה כל ואילו העולם; בכל התורה חדרה ושלמה דוד בזמן שרק ונמצא,
לכובשים" "ראש יהושע ע"י הארץ כיבוש - מ"ת) לאחרי בפועל 51(גם הכיבוש התחלת לפנ"ז, ועוד ,

ישראל  ארץ ראיית ע"י שפעל מה (וכן מנשה שבט וחצי גד ובני ראובן בני לנחלת בנוגע רבינו משה ע"י
הארץ  כיבוש להיות יוכל הרגצ'ובי 52שלאח"ז לדברי ועד רבינו 53, משה המשיך ישראל ארץ ראיית שע"י

ושלמה. דוד בזמן שנפעלה לשלימות הכנה רק הי' - ישראל) ארץ באויר קדושה

.Â:המשיח בזמן תהי' הנ"ל דכל השלימות תכלית אמנם,
אתכם  "ואולך היעוד שיקויים בשעה תהי' דמ"ת, הענין כללות הראשון, הענין של שהשלימות כשם
המשיח. בביאת תהי' בעולם, חודר שאלקות דוד, של ענינו השני, הענין של השלימות גם כך - קוממיות"

כמ"ש  המלך, דוד עם קשור משיח שגם - בזה שמצינו 54והענין וכפי לעולם", להם נשיא עבדי "ודוד
.55ברמב"ם  בתורה הוגה דוד מבית מלך "יעמוד המשיח: ביאת של לסימנים וכו'".בנוגע אביו כדוד .

חי  ישראל מלך ד"דוד הענין עם שקשור - לבנה קידוש ברכת בנוסח שאומרים ממה גם וכמובן
כמותה"56וקיים" להתחדש עתידים "שהם גמר 57- יהי' שאז המשיח, ביאת לאחר יהי' זה שענין ,

המלך. דוד ע"י שנפעל החידוש ושלימות 

רז"ל  אמרו שהרי המשיח, בביאת תהי' דמ"ת הענין של השלימות גם הפסוק 58וכאמור, "חרות 59על
בביאת  תהי' החירות ענין אמיתית והרי תורה", בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין הלוחות", על

היעוד  יקויים כאשר הארץ".60המשיח, מן אעביר הטומאה רוח "את

***

.Ê,(עכ"פ הכנה בדרך המתאימה ההכנה (לאחרי מלמעלה התורה נתינת הנ"ל, ענינים שני לאחרי
שפעל  השבועות, שבחג השלישי הענין בא - המלך דוד ע"י שנפעל בעולם אלקות גילוי של והענין

השבועות  בחג היתה (שהסתלקותו התורה.61הבעש"ט פנימיות ע"י ,(
ובהקדמה:

- התחלקות של ענין עדיין נשאר בעולם, אלקות לגילוי בנוגע המלך דוד של הפעולה לאחרי גם
הן" קדושות גדול 62"עשר כהן נכנס הי' ששם הקדשים, לקדש עד מזו, למעלה זו בקדושה דרגות עשר ,

בשנה" ואפילו 63"אחת השנה, ימות בשאר עצמו והכה"ג האנשים, שאר המקומות, שאר משא"כ בלבד,
שלמטה בדרגא היו - זו עבודה בשעת שלא עצמו, מזה.ביוהכ"פ

שהעולם  והיינו, התחלקות, ללא בשוה, מקום בכל אלקות גילוי - היא האמיתית השלימות אמנם,
בה  נמצא - המלך לדירת ובנוגע האדם, לעצם שמיועדת "דירה" כמו ית', לעצמותו "דירה" נעשה כולו

ערום  כשהוא המלך את רואים שאין הוא הדין שהרי המלך, בלבושים,64עצם תמיד לבוש הוא אלא ,
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ו.48) ב, הימיםֿב דברי ג. כב, הימיםֿא דברי ראה
א.49) קיט, זבחים ופרש"י. ובספרי ט יב, ראה פ'
ו.50) ז, שמואלֿב
יו"ד.51) דאסת"ר פתיחתא
ואילך.52) 212 ס"ע חכ"ח לקו"ש גם ראה
וש"נ.53) א. לד, ברכה עה"ת צפע"נ
כה.54) לז, יחזקאל
ספי"א.55) מלכים הל'
א.56) כה, ר"ה

א.57) מב, סנהדרין
מ"ב.58) פ"ו אבות
טז.59) לב, תשא
ב.60) יג, זכרי'
שם.61) ובהנסמן 22 ע' (ח"ח) הנ"ל לקו"ש ראה
מ"ו.62) פ"א כלים
לד.63) טז, אחרי תצוה. ס"פ
(במשנה).64) א כב, סנהדרין



f"kyz'dכד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

בשבתו  שלובש ללבוש בשדה בהיותו שלובש מהלבוש לבושיו, את להחליף צריך שהמלך זמן ישנו אבל
יהי' שאז - לבוא לעתיד תהי' זו ושלימות לבושים; ללא בדירתו מסויים במקום נמצא ואז בהיכלו,

כמ"ש  ית', לעצמותו דירה כולו שום 65העולם בלי אלקות גילוי שיהי' והיינו, מוריך", עוד יכנף "ולא
לבוש.

המלך  עצם נמצא שבו הצנוע שהמקום - התחלקות של ענין הי' ושלמה, דוד בזמן אפילו לפנ"ז, אבל
בתנ"ך  שנקרא כפי הקדשים, בקדש רק ושלמה 66הי' דוד שבזמן ומצב המעמד אבל, המטות"; "חדר בשם

ית'.dpkdהי' לו דירה יהי' כולו שהעולם לפעול אח"כ יוכלו שעי"ז

התורה, פנימיות שגילה הבעש"ט ע"י כבר התחיל זה הרי - לבוא לעתיד בעיקר יהי' זה שענין ואף
התחלקות. ללא העולם, בכל אלקות גילוי שפועלת דאורייתא, סתים

.Á:בזה והביאור
דנשמתא  וגליא דקוב"ה גליא עם קשורה - דתורה התורה 67גליא בשביל שנברא - לעולם בנוגע וכן ,

ישראל  ודקוב"ה 68ובשביל דתורה דנשמתא, דהעולם, גליא - גליא ומצד דעולם. גליא עם קשור זה הרי -
יש  אזי דהעולם, בגליא ממכ"ע, בחי' דקוב"ה, גליא רק מאיר כאשר ולכן דרגות, חילוקי ישנם -

בעולם. התחלקות

א  העצם, עם שקשור כיון - בסתים אתה משא"כ במקצתו תופס כשאתה העצם שהרי התחלקות, בו ין
בכולו  גילוי 69תופס מאיר ואז שבעולם, הסתים מתגלה אזי בעולם, דקוב"ה סתים מאיר כאשר ולכן, ,

ע"י  גם כי הקדשים, בקדש כמו לארץ בחוץ מאיר שהעצם והיינו, התחלקות, ללא מקום, בכל אלקות
כולו. העצם את לוקחים מהעצם קטן חלק

סתים  ע"י העולם), עניני בכל (כמו מהתורה מתחיל זה הרי - בעולם דקוב"ה סתים שיאיר כדי אמנם,
עם  אחת מציאות נעשים שבנ"י באופן דנשמתא, בסתים דקוב"ה סתים מתגלה שעלֿידה דאורייתא,

הקב"ה.

תורה  בלקוטי כמבואר - בזה ממוח 70והענין שנלקח הבן כמו "לא הוא הקב"ה עם נש"י של שהקשר
. אח"כ ממנו ונפרד קודמין האב חייך כי הדין, ע"פ מחויב אינו וגם מס"נ, לו שאין בן ויש ואבידתו 71. ,

כו' קודמת אבידתו אביו כולא 72ואבידת רק כך, אינו הנשמה אך בפ"ע, מהות נהי' שהוא מחמת וזה ,
. כלל ית' ממנו נפרדת ואינה במס"נ חד, נפשך ובכל לבבך בכל אפי' אהבה לה להיות מוכרח לכן .

ממש".

גוטער  ("א טוב" "עסק אם כי מס"נ, זו אין אז שהרי - שכר קבלת בשביל לא צ"ל שהמס"נ ַומובן,
כיון elגעשעפט"), i`cky.הבא לעולם שיזכה כדי נפשו למסור

הרמב"ם  ממ"ש וק"ו הספרי 73ובמכ"ש .74(מדברי התורה מצוות עושה הריני אדם יאמר "אל כדי ) .
עש  שאהי' ("בשביל בה הכתובות הברכות כל אלא 75יר"שאקבל הבא", העולם לחיי שאזכה כדי או (

חכמים  "אמרו שאין 76שאעפ"כ תפילין, במצות [וכמו כו'" לשמה שלא ואפילו בתורה אדם יעסוק לעולם
תפילין], מצות יקיים לא זאת ולולי הבורא, מצות שזוהי  בגלל רק זאת שיעשה לדרגא שיגיע עד להמתין
בשביל  רק להיות שצריך המס"נ, לענין בנוגע ועאכו"כ "לשמה"; העבודה שתהי' - היא התכלית אבל

הקב"ה.

הם שבנ"י בגלל - זה להקב"ה.mipaוכל

קודמין", ש"חייך הדין היפך שזהו כיון מס"נ, של ענין לחייב בשביל מספיק זה אין עדיין אך
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א).יש 65) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, עי'
ובפרש"י.66) ב יא, מלכיםֿב
א.67) עג, זח"ג ראה
בראשית.68) ר"פ ורמב"ן פרש"י
וש"נ.69) סרכ"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה
ד.70) סב, ר"ה דרושי

א.71) סב, ב"מ
(במשנה).72) א לג, שם
רפ"י.73) תשובה הל'
יג.74) יא, עקב
ה"ד.75) שם
וש"נ.76) ב. נ, פסחים

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

רז"ל  אמרו והרי קודמת", אבידתו אביו ואבידת לישראל 77ו"ואבידתו אומר הוא עושה, שהוא "מה
לעשות"?

שהוא בגלל הוא קודמין" ש"חייך שהדין לעיל כאמור - נגלה ע"פ גם בזה, iptaוהביאור ze`ivn
envr"עמך אחיך "וחי החיוב למרות ולכן, קודמין 78, חייך אזי מים, של אחד קיתון רק יש כאשר הנה ,71;

"חלק  היא אלא עצמה, בפני מציאות אינה הנשמה הזקן)79אבל רבינו שמוסיף (וכפי ממעל אלקה
אדמו"ר 80ממש" מו"ח כ"ק שמבאר וכפי ("ממש"),81, ממשות של באופן הגשמי, בעוה"ז בהיותה שגם ,

מס"נ. של חיוב ישנו ולכן נפרד, דבר ולא ממעל", אלקה "חלק היא הרי

בסתים  דקוב"ה סתים שיאיר וכדי דנשמה; בסתים דקוב"ה סתים בחי' מאיר כאשר מתגלה זה וענין
דאורייתא  סתים ע"י זה הרי - זה דנשמתא הרי ולכן העצם, בחי' דקוב"ה, סתים בעולם גם מאיר ואז ,

כולו. העצם את לוקחים העצם של קטן חלק ע"י שגם כנ"ל התחלקות, ללא בשוה, העולם בכל מאיר

.Ë:הבעש"ט ע"י ובגלוי בפועל לבוא התחיל זה וענין
ובכתב  בדיבור דאורייתא, סתים התורה, פנימיות ולפרסם לגלות שהתחיל - הבעש"ט של ענינו

נדפס  שכבר [כפי משיח בשם ומסר אדמו"ר 82ובדפוס, מו"ח כ"ק ע"י (שנמסר הצ"צ וכפתגם שדבר 83, (
שאז  מר"), ("אתי המשיח ביאת תהי' אזי חוצה מעינותיך יפוצו שכאשר דורות] לדורי הוא שבדפוס
הפצת  חוצה, מעינותיך יפוצו ע"י היא בזה וההתחלה (כנ"ל), מוריך" עוד יכנף "ולא היעוד יקויים

כנ"ל. ה"עצם", את לוקחים דאורייתא סתים שע"י כיון התורה, פנימיות

בחי' (כמו חילוקים בו אין "מעיין" שגם - "מעינותיך" בשם נקראת התורה שפנימיות הדיוק גם וזהו
בזוחלין  וגם שהוא, בכל מטהר שהרי מהתחלקות), שלמעלה כל 84סתים ישנה אחת בטיפה שגם והיינו, ,

טיפה  - נקודה אפילו יכולה אזי נקודה, של בציור עצמו את מעמיד האדם כאשר ולכן, המעיין. איכות
או 85אחת  שלו, החסרון (בגלל האדם מצד רק היא - בפועל אפשרי זה שאין העובדה אותו; לטהר -

ובזוחלין. שהוא בכל מטהר הוא הרי - המעיין מצד אבל מעלתו), בגלל

המלך, דוד של מזמנו החל - לפנ"ז שהי ' מה כל ואילו הבעש"ט, ע"י התחיל זה ענין - וכאמור
לימוד  כבר הי' האריז"ל שבזמן ועאכו"כ התנאים, בזמן ועאכו"כ התורה, פנימיות לימוד הי' אז שכבר

רק הי' - אז) שהיו ההגבלות (עם התורה התו dpkdפנימיות פנימיות גילוי של הבעש"ט לזמן ע"י רה
ד"קיימא  ומצב למעמד וההכנה האבות, שקיימו המצוות ע"י למ"ת ההכנה שלפנ"ז: הענינים בשני (כמו
בדבר  כבר פעל המצוות קיום כאשר מ"ת, שלאחרי הדורות ע"י ושלמה דוד בזמן באשלמותא" סיהרא

הגשמי).

הענין  כללות שגם (ס"ו) לעיל כאמור - לבוא לעתיד רק יהי' הבעש"ט של ענינו ושלימות גמר אמנם,
יהי' המלך דוד של ענינו ושלימות גמר וכן קוממיות", אתכם "ואולך היעוד יקויים כאשר יושלם דמ"ת
מר", "אתי כאשר יהי' ששלימותו חוצה", מעינותיך ד"יפוצו לענין בנוגע וכן המשיח, בימות לעת"ל,

בימינו. במהרה ממש, בקרוב משיחא, מלכא דא

***

.È לומר שיכולים כיון הנה השבועות, שבחג הענינים ג' של השייכות אודות לעיל להאמור בנוגע
"דרוש", של ענין רק שזהו
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ט.77) פ"ל, שמו"ר
לו.78) כה, בהר
ב.79) לא, איוב
רפ"ב.80) תניא
לד 81) (ע' שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

וש"נ. ואילך).

ובכ"מ.82) בתחלתו. כש"ט
שפב.83) ע' ח"ב שלו אג"ק
רסר"א.84) יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ט מקוואות הל' רמב"ם

וש"נ. .231 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
וש"נ .85) .431 ע' ריש חמ"ח התוועדויות - מנחם  תורת  גם ראה 



כה f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

בשבתו  שלובש ללבוש בשדה בהיותו שלובש מהלבוש לבושיו, את להחליף צריך שהמלך זמן ישנו אבל
יהי' שאז - לבוא לעתיד תהי' זו ושלימות לבושים; ללא בדירתו מסויים במקום נמצא ואז בהיכלו,

כמ"ש  ית', לעצמותו דירה כולו שום 65העולם בלי אלקות גילוי שיהי' והיינו, מוריך", עוד יכנף "ולא
לבוש.

המלך  עצם נמצא שבו הצנוע שהמקום - התחלקות של ענין הי' ושלמה, דוד בזמן אפילו לפנ"ז, אבל
בתנ"ך  שנקרא כפי הקדשים, בקדש רק ושלמה 66הי' דוד שבזמן ומצב המעמד אבל, המטות"; "חדר בשם

ית'.dpkdהי' לו דירה יהי' כולו שהעולם לפעול אח"כ יוכלו שעי"ז

התורה, פנימיות שגילה הבעש"ט ע"י כבר התחיל זה הרי - לבוא לעתיד בעיקר יהי' זה שענין ואף
התחלקות. ללא העולם, בכל אלקות גילוי שפועלת דאורייתא, סתים

.Á:בזה והביאור
דנשמתא  וגליא דקוב"ה גליא עם קשורה - דתורה התורה 67גליא בשביל שנברא - לעולם בנוגע וכן ,

ישראל  ודקוב"ה 68ובשביל דתורה דנשמתא, דהעולם, גליא - גליא ומצד דעולם. גליא עם קשור זה הרי -
יש  אזי דהעולם, בגליא ממכ"ע, בחי' דקוב"ה, גליא רק מאיר כאשר ולכן דרגות, חילוקי ישנם -

בעולם. התחלקות

א  העצם, עם שקשור כיון - בסתים אתה משא"כ במקצתו תופס כשאתה העצם שהרי התחלקות, בו ין
בכולו  גילוי 69תופס מאיר ואז שבעולם, הסתים מתגלה אזי בעולם, דקוב"ה סתים מאיר כאשר ולכן, ,

ע"י  גם כי הקדשים, בקדש כמו לארץ בחוץ מאיר שהעצם והיינו, התחלקות, ללא מקום, בכל אלקות
כולו. העצם את לוקחים מהעצם קטן חלק

סתים  ע"י העולם), עניני בכל (כמו מהתורה מתחיל זה הרי - בעולם דקוב"ה סתים שיאיר כדי אמנם,
עם  אחת מציאות נעשים שבנ"י באופן דנשמתא, בסתים דקוב"ה סתים מתגלה שעלֿידה דאורייתא,

הקב"ה.

תורה  בלקוטי כמבואר - בזה ממוח 70והענין שנלקח הבן כמו "לא הוא הקב"ה עם נש"י של שהקשר
. אח"כ ממנו ונפרד קודמין האב חייך כי הדין, ע"פ מחויב אינו וגם מס"נ, לו שאין בן ויש ואבידתו 71. ,

כו' קודמת אבידתו אביו כולא 72ואבידת רק כך, אינו הנשמה אך בפ"ע, מהות נהי' שהוא מחמת וזה ,
. כלל ית' ממנו נפרדת ואינה במס"נ חד, נפשך ובכל לבבך בכל אפי' אהבה לה להיות מוכרח לכן .

ממש".

גוטער  ("א טוב" "עסק אם כי מס"נ, זו אין אז שהרי - שכר קבלת בשביל לא צ"ל שהמס"נ ַומובן,
כיון elגעשעפט"), i`cky.הבא לעולם שיזכה כדי נפשו למסור

הרמב"ם  ממ"ש וק"ו הספרי 73ובמכ"ש .74(מדברי התורה מצוות עושה הריני אדם יאמר "אל כדי ) .
עש  שאהי' ("בשביל בה הכתובות הברכות כל אלא 75יר"שאקבל הבא", העולם לחיי שאזכה כדי או (

חכמים  "אמרו שאין 76שאעפ"כ תפילין, במצות [וכמו כו'" לשמה שלא ואפילו בתורה אדם יעסוק לעולם
תפילין], מצות יקיים לא זאת ולולי הבורא, מצות שזוהי  בגלל רק זאת שיעשה לדרגא שיגיע עד להמתין
בשביל  רק להיות שצריך המס"נ, לענין בנוגע ועאכו"כ "לשמה"; העבודה שתהי' - היא התכלית אבל

הקב"ה.

הם שבנ"י בגלל - זה להקב"ה.mipaוכל

קודמין", ש"חייך הדין היפך שזהו כיון מס"נ, של ענין לחייב בשביל מספיק זה אין עדיין אך
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א).יש 65) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, עי'
ובפרש"י.66) ב יא, מלכיםֿב
א.67) עג, זח"ג ראה
בראשית.68) ר"פ ורמב"ן פרש"י
וש"נ.69) סרכ"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה
ד.70) סב, ר"ה דרושי

א.71) סב, ב"מ
(במשנה).72) א לג, שם
רפ"י.73) תשובה הל'
יג.74) יא, עקב
ה"ד.75) שם
וש"נ.76) ב. נ, פסחים

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

רז"ל  אמרו והרי קודמת", אבידתו אביו ואבידת לישראל 77ו"ואבידתו אומר הוא עושה, שהוא "מה
לעשות"?

שהוא בגלל הוא קודמין" ש"חייך שהדין לעיל כאמור - נגלה ע"פ גם בזה, iptaוהביאור ze`ivn
envr"עמך אחיך "וחי החיוב למרות ולכן, קודמין 78, חייך אזי מים, של אחד קיתון רק יש כאשר הנה ,71;

"חלק  היא אלא עצמה, בפני מציאות אינה הנשמה הזקן)79אבל רבינו שמוסיף (וכפי ממעל אלקה
אדמו"ר 80ממש" מו"ח כ"ק שמבאר וכפי ("ממש"),81, ממשות של באופן הגשמי, בעוה"ז בהיותה שגם ,

מס"נ. של חיוב ישנו ולכן נפרד, דבר ולא ממעל", אלקה "חלק היא הרי

בסתים  דקוב"ה סתים שיאיר וכדי דנשמה; בסתים דקוב"ה סתים בחי' מאיר כאשר מתגלה זה וענין
דאורייתא  סתים ע"י זה הרי - זה דנשמתא הרי ולכן העצם, בחי' דקוב"ה, סתים בעולם גם מאיר ואז ,

כולו. העצם את לוקחים העצם של קטן חלק ע"י שגם כנ"ל התחלקות, ללא בשוה, העולם בכל מאיר

.Ë:הבעש"ט ע"י ובגלוי בפועל לבוא התחיל זה וענין
ובכתב  בדיבור דאורייתא, סתים התורה, פנימיות ולפרסם לגלות שהתחיל - הבעש"ט של ענינו

נדפס  שכבר [כפי משיח בשם ומסר אדמו"ר 82ובדפוס, מו"ח כ"ק ע"י (שנמסר הצ"צ וכפתגם שדבר 83, (
שאז  מר"), ("אתי המשיח ביאת תהי' אזי חוצה מעינותיך יפוצו שכאשר דורות] לדורי הוא שבדפוס
הפצת  חוצה, מעינותיך יפוצו ע"י היא בזה וההתחלה (כנ"ל), מוריך" עוד יכנף "ולא היעוד יקויים

כנ"ל. ה"עצם", את לוקחים דאורייתא סתים שע"י כיון התורה, פנימיות

בחי' (כמו חילוקים בו אין "מעיין" שגם - "מעינותיך" בשם נקראת התורה שפנימיות הדיוק גם וזהו
בזוחלין  וגם שהוא, בכל מטהר שהרי מהתחלקות), שלמעלה כל 84סתים ישנה אחת בטיפה שגם והיינו, ,

טיפה  - נקודה אפילו יכולה אזי נקודה, של בציור עצמו את מעמיד האדם כאשר ולכן, המעיין. איכות
או 85אחת  שלו, החסרון (בגלל האדם מצד רק היא - בפועל אפשרי זה שאין העובדה אותו; לטהר -

ובזוחלין. שהוא בכל מטהר הוא הרי - המעיין מצד אבל מעלתו), בגלל

המלך, דוד של מזמנו החל - לפנ"ז שהי ' מה כל ואילו הבעש"ט, ע"י התחיל זה ענין - וכאמור
לימוד  כבר הי' האריז"ל שבזמן ועאכו"כ התנאים, בזמן ועאכו"כ התורה, פנימיות לימוד הי' אז שכבר

רק הי' - אז) שהיו ההגבלות (עם התורה התו dpkdפנימיות פנימיות גילוי של הבעש"ט לזמן ע"י רה
ד"קיימא  ומצב למעמד וההכנה האבות, שקיימו המצוות ע"י למ"ת ההכנה שלפנ"ז: הענינים בשני (כמו
בדבר  כבר פעל המצוות קיום כאשר מ"ת, שלאחרי הדורות ע"י ושלמה דוד בזמן באשלמותא" סיהרא

הגשמי).

הענין  כללות שגם (ס"ו) לעיל כאמור - לבוא לעתיד רק יהי' הבעש"ט של ענינו ושלימות גמר אמנם,
יהי' המלך דוד של ענינו ושלימות גמר וכן קוממיות", אתכם "ואולך היעוד יקויים כאשר יושלם דמ"ת
מר", "אתי כאשר יהי' ששלימותו חוצה", מעינותיך ד"יפוצו לענין בנוגע וכן המשיח, בימות לעת"ל,

בימינו. במהרה ממש, בקרוב משיחא, מלכא דא

***

.È לומר שיכולים כיון הנה השבועות, שבחג הענינים ג' של השייכות אודות לעיל להאמור בנוגע
"דרוש", של ענין רק שזהו
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ט.77) פ"ל, שמו"ר
לו.78) כה, בהר
ב.79) לא, איוב
רפ"ב.80) תניא
לד 81) (ע' שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

וש"נ. ואילך).

ובכ"מ.82) בתחלתו. כש"ט
שפב.83) ע' ח"ב שלו אג"ק
רסר"א.84) יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ט מקוואות הל' רמב"ם

וש"נ. .231 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
וש"נ .85) .431 ע' ריש חמ"ח התוועדויות - מנחם  תורת  גם ראה 



f"kyz'dכו ,zereayd bgc 'a mei zgiy

"לדרוש" שיכולים כך, פרוצה, שדה הוא הדרוש שענין החושבים לדעת - אמיתי דרוש לא גם ואולי
יפרכו  שלא "ביטוח" להם שיש באמרם, איין"), זיי פאלט וואס ווילדקייט ("יעדע ברוחם שעולה מה ַַָכל

האריז"ל  בכתבי שאיתא כיון דבריהם, הדרוש",86את על משיבין ש"אין

ח"ו  כן, האמת שאין להבהיר צורך דרוש 87יש רמז פשט התורה: חלקי מד' אחד הוא דרוש שהרי -
- הדרוש חלק - אחד ורבע אמת, הם רבעים שג' לומר אפשר שאי כך, אמת", "תורת היא והתורה וסוד,

ח"ו  אמת אחת.88אינו תורה זוהי שהרי - כו' יסוד וללא מושללים ענינים גם לומר יכולים ובמילא ,

מהעולם: ראי' יש זה בענין גם הנה - מהעולם ראיות רוצים ענין לכל שבנוגע וכיון

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל שהרי - מהתורה נלקחים העולם עניני שכל ד'89ידוע יש ולכן .
התורה  לחלק בהתאם הוא עולם בכל הלימוד ואופן התורה, פרד"ס חלקי ד' כנגד - אבי"ע עולמות

ורמז לדרוש ובנוגע העשי', עולם כנגד - פשט האצילות, עולם כנגד - סוד אליו: כ"ק השייך מביא -
אדמו"ר  ובכל 90מו"ח בבריאה. ורמז ביצירה דרוש או בבריאה, ודרוש ביצירה רמז אם בקבלה, דעות ב'

יצירה. או בריאה העולמות מב' אחד  כנגד הוא דרוש - אופן

וממנה  עליונה, טבעת בה שיש שלשלת, כמו - השתלשלות סדר של באופן הם העולמות כל והנה,
שבאמצע, הטבעות כל את לעבור צריכים התחתונה לטבעת להגיע וכדי וכו', שלאחרי' לטבעת באים
ההנהגה  וכמו"כ האצילות, עולם של בהנהגה תלוי' הבריאה עולם של שההנהגה לעולמות, בנוגע הוא וכן

היצירה. שבעולם בהנהגה תלוי' העשי' בעולם

אין  שלפנ"ז שבעולם יתכן לא - מסויימים וכללים סדר ישנו הפשט, עולם העשי', בעולם אם ועפ"ז:
סדר  ואדרבה, סדר, יש העשי' מעולם שלמעלה בעולמות שגם ועכצ"ל, זב"ז, תלויים הם שהרי סדר,

מהם. שלמטה בעולמות מאשר יותר נעלה

כללים  יש בתורה חלק שלכל אלא, הפשט. מחלק במכ"ש סדר, יש הדרוש בחלק שגם מובן, ומזה
אחד 87משלו  בחלק - בהלכה גם שרואים וכפי למשנהו. בתורה אחד מחלק להקשות אפשר אי ולכן ,

גמרינן" לא מטומאה ש"איסור וכידוע לחבירו, אחד מענין ללמוד אפשר שאי - גופא ו"איסורא 91בתורה ,
ילפינן" לא .92מממונא

הדרוש" על משיבין "אין ולכן והרמז, הפשט מכללי שונים הדרוש שכללי - לדרוש בנוגע הוא וכן
כו', וסדר כללים ישנם הדרוש בחלק שגם בודאי אבל כו'; הפשט חלק על ששואלים קושיות אותן -

כמ"ש  וסט"א, בקליפה רק הוא הסדר העדר שרבותינו 93ואילו מצינו ולכן בשאול". גו' חשבון גו' "אין
אדמו"ר  מו"ח מכ"ק כמ"פ ששמענו כפי הסדר, ענין על דייקו .94נשיאינו

.‡È המלך דוד מ"ת, השבועות, דחג הענינים ג' של והשייכות בקשר לעיין כשהתחלתי ובכן:
ראשונה: ובהשקפה בפשטות הדבר שמפורש ראיתי - והבעש"ט

תפארת, - ישראל שמו והבעש"ט, ומלכות, תפארת המלך, ודוד מ"ת של השייכות - השיחה המשך
האור  שהו"ע "טוב", השם גם נעשה ועי"ז ה"שם", על "בעל" נעשה ש"ישראל" ובאופן מלכות, - שם

.(42 הערה 27 ע' ;18 הערה 23 ע' ח"ח (לקו"ש המוגהת בשיחה נכלל - והגילוי

.·È:לפועל ובנוגע
יחידי  עבור רק התורה פנימיות לימוד הי' שבהם שלפניו, הדורות כמו אינו זה שדורנו לידע צריך

החכמה" זאת לגלות ש"מצוה זמן זה הרי עתה ואילו הידור, של ענין ורק ללמוד 95סגולה, חיוב גם ויש ,
התורה, פנימיות
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סקכ"ה.86) ח"ב יונה כנפי יד. א, שמות שעה"פ
וש"נ.87) .147 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.88) .50 ע' שם התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע"ב.89) ריש קסא, זח"ב
רע"א)90) תשעא, ח"ד (לקו"ד תרצ"ג דחה"ש ב' יום שיחת

.(36 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמן (ראה ומ"ח מע"ח -

סע"ב.91) קג, יבמות
וש"נ.92) ב. יט, ברכות
יו"ד.93) ט, קהלת
סע"ב).94) תשע, שם (לקו"ד הנ"ל דחה"ש ב' יום שיחת

.102 ע' ריש חל"ז התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ועוד.
ב).95) (קמב, רסכ"ו אגה"ק תניא

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הרח"ו  שמפרש הזהר 96וכפי .97לשון דילך חיבורא שהיציאה "בהאי ברחמים", גלותא מן בי' יפקון .
התורה, פנימיות לימוד עם קשורה הגלות מן

פמליא  בגלותא, השכינה את רח"ל מעכבים חוצה, המעיינות הפצת את מעכבים שכאשר מובן, ומזה
נוסף, רגע עוד בגלות שנשארים מזה התוצאה מהי לתאר ויכולים בגלותא, בנ"י וכל בגלותא, מעלה של

לדאוג  התחיל - חוצה מעיינותיו יפוצו כאשר יבוא שמשיח הבעש"ט כששמע שזהו 98[ולכן, כיון ,
כו']. להרגיעו הוצרך ומשיח ביותר, קשה דבר

ואחת  אחת לכל - נשיאינו רבותינו הוספת לפי - וגם ואחד, אחד לכל ששייך ענין שלכן 99וזהו ,
ואחת, אחת ולכל ואחד אחד לכל להגיע הדברים שיוכלו כדי שפות, בכמה חסידות עניני וסידרו תירגמו

מ"ראשיכם  לכולם, תגיע התורה, פנימיות החסידות, שתורת כדי החסידות, ללימוד וחוגים כיתות
מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד .100שבטיכם"

ישמעו  למען גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל - הקהל שנת - זו בשנה ביחוד נוגע זה וענין
גו'" ויראו ילמדו ברמב"ם 101ולמען וכמבואר עצמו 102, ש"יראה המלך, ע"י הפרשיות לקריאת בנוגע

עם  התורה, פנימיות לימוד גם להיות צריך כזה ובאופן שומעה", הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו
והטף. והנשים האנשים

ראי' של באופן העם כל את תורה שילמד משיח של תורתו ללימוד ההכנה תהי' שכאו"א 103וזו וכיון ,
לכולם, יהי' זה שלימוד מובן הרי לראי', שייך

דידן. בעגלא טפחים, מעשרה למטה ממש, בקרוב

***

.‚È המחיצות כל ביטול הוא (שענינם השבועות חג של הענינים ג' שכל לעיל בשלימות 104דובר יהיו (
בתניא  הזקן רבינו וכדברי מוריך", עוד יכנף "ולא היעוד כשיקויים לבוא, לעולמים 105לעתיד הי' ש"כבר

אבל  כו'", פרח לא עוף צווח לא ש"צפור המדרש מדברי (ס"ב) וכנ"ל תורה", מתן בשעת זה מעין
הוי' ו"אנכי סיני", הר על ה' ד"וירד הענין לכללות בנוגע וכן המשיח, בימות תהי' הענין שלימות

מ  אעביר הטומאה רוח "את כאשר תהי' ששלימותו הארץ".אלקיך", ן
בחלק וגם בעולם, אלקות גילוי יהי' המשיח לביאת מ"ת שבין בזמן שגם היא הכוונה xzeidאמנם,

oezgz מן דבר איזה להגבי' ש"כשצריכים בגשמיות, כמו - בשלימותו הענין נעשה אז שדוקא שבעולם,
בהגבהת  כמו דוקא, שבו התחתונים בחלקים לאחוז צריכים ליווע"ר, הנקרא ההגבהה כלי ע"י הארץ
הימנו, העליונים גם יוגבהו ממילא ואז דוקא, התחתון הקורה להגבי' להתחיל שצריכים בית, כותלי

התחתונים" מגבי' הי' לא הכותל, מאמצע מתחיל הי' אם שמגבי'106משא"כ החלק שגם אלא עוד (ולא
בשלימות  ).107אינו

כמ"ש  למ"ת, ההכנה שזוהי - ליצי"מ בנוגע שמצינו את 108וזהו תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
אלף מאות "שש להיות שהוצרכו - הזה" ההר על יצי"מ 109הגברים"ilbxהאלקים של שהענין והיינו, ,

זה. בענין חדור נעשה שכולו יודעים שאז תחתון, הכי החלק שזהו ברגל, גם לחדור צריך הי'
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עה"ח 96) בקונטרס גם (נעתקה ההקדמות לשער בהקדמתו
ואילך). 62 ע'

(ברע"מ).97) ב קכד, ח"ג
(98.113 ע' שלום תורת סה"ש גם ראה
וש"נ.99) .70 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

נצבים.100) ר"פ
יב.101) לא, וילך
ה"ו.102) פ"ג חגיגה הל'

ובכ"מ.103) אֿב. יז, צו לקו"ת ראה
ואילך.104) 23 ע' (ח"ח) הנ"ל לקו"ש ראה
(10565 .שבהערה
א.106) ד, בראשית תו"א
קצד.107) ע' כסלו סה"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יב.108) ג, שמות
לז.109) יב, בא



כז f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

"לדרוש" שיכולים כך, פרוצה, שדה הוא הדרוש שענין החושבים לדעת - אמיתי דרוש לא גם ואולי
יפרכו  שלא "ביטוח" להם שיש באמרם, איין"), זיי פאלט וואס ווילדקייט ("יעדע ברוחם שעולה מה ַַָכל

האריז"ל  בכתבי שאיתא כיון דבריהם, הדרוש",86את על משיבין ש"אין

ח"ו  כן, האמת שאין להבהיר צורך דרוש 87יש רמז פשט התורה: חלקי מד' אחד הוא דרוש שהרי -
- הדרוש חלק - אחד ורבע אמת, הם רבעים שג' לומר אפשר שאי כך, אמת", "תורת היא והתורה וסוד,

ח"ו  אמת אחת.88אינו תורה זוהי שהרי - כו' יסוד וללא מושללים ענינים גם לומר יכולים ובמילא ,

מהעולם: ראי' יש זה בענין גם הנה - מהעולם ראיות רוצים ענין לכל שבנוגע וכיון

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל שהרי - מהתורה נלקחים העולם עניני שכל ד'89ידוע יש ולכן .
התורה  לחלק בהתאם הוא עולם בכל הלימוד ואופן התורה, פרד"ס חלקי ד' כנגד - אבי"ע עולמות

ורמז לדרוש ובנוגע העשי', עולם כנגד - פשט האצילות, עולם כנגד - סוד אליו: כ"ק השייך מביא -
אדמו"ר  ובכל 90מו"ח בבריאה. ורמז ביצירה דרוש או בבריאה, ודרוש ביצירה רמז אם בקבלה, דעות ב'

יצירה. או בריאה העולמות מב' אחד  כנגד הוא דרוש - אופן

וממנה  עליונה, טבעת בה שיש שלשלת, כמו - השתלשלות סדר של באופן הם העולמות כל והנה,
שבאמצע, הטבעות כל את לעבור צריכים התחתונה לטבעת להגיע וכדי וכו', שלאחרי' לטבעת באים
ההנהגה  וכמו"כ האצילות, עולם של בהנהגה תלוי' הבריאה עולם של שההנהגה לעולמות, בנוגע הוא וכן

היצירה. שבעולם בהנהגה תלוי' העשי' בעולם

אין  שלפנ"ז שבעולם יתכן לא - מסויימים וכללים סדר ישנו הפשט, עולם העשי', בעולם אם ועפ"ז:
סדר  ואדרבה, סדר, יש העשי' מעולם שלמעלה בעולמות שגם ועכצ"ל, זב"ז, תלויים הם שהרי סדר,

מהם. שלמטה בעולמות מאשר יותר נעלה

כללים  יש בתורה חלק שלכל אלא, הפשט. מחלק במכ"ש סדר, יש הדרוש בחלק שגם מובן, ומזה
אחד 87משלו  בחלק - בהלכה גם שרואים וכפי למשנהו. בתורה אחד מחלק להקשות אפשר אי ולכן ,

גמרינן" לא מטומאה ש"איסור וכידוע לחבירו, אחד מענין ללמוד אפשר שאי - גופא ו"איסורא 91בתורה ,
ילפינן" לא .92מממונא

הדרוש" על משיבין "אין ולכן והרמז, הפשט מכללי שונים הדרוש שכללי - לדרוש בנוגע הוא וכן
כו', וסדר כללים ישנם הדרוש בחלק שגם בודאי אבל כו'; הפשט חלק על ששואלים קושיות אותן -

כמ"ש  וסט"א, בקליפה רק הוא הסדר העדר שרבותינו 93ואילו מצינו ולכן בשאול". גו' חשבון גו' "אין
אדמו"ר  מו"ח מכ"ק כמ"פ ששמענו כפי הסדר, ענין על דייקו .94נשיאינו

.‡È המלך דוד מ"ת, השבועות, דחג הענינים ג' של והשייכות בקשר לעיין כשהתחלתי ובכן:
ראשונה: ובהשקפה בפשטות הדבר שמפורש ראיתי - והבעש"ט

תפארת, - ישראל שמו והבעש"ט, ומלכות, תפארת המלך, ודוד מ"ת של השייכות - השיחה המשך
האור  שהו"ע "טוב", השם גם נעשה ועי"ז ה"שם", על "בעל" נעשה ש"ישראל" ובאופן מלכות, - שם

.(42 הערה 27 ע' ;18 הערה 23 ע' ח"ח (לקו"ש המוגהת בשיחה נכלל - והגילוי

.·È:לפועל ובנוגע
יחידי  עבור רק התורה פנימיות לימוד הי' שבהם שלפניו, הדורות כמו אינו זה שדורנו לידע צריך

החכמה" זאת לגלות ש"מצוה זמן זה הרי עתה ואילו הידור, של ענין ורק ללמוד 95סגולה, חיוב גם ויש ,
התורה, פנימיות
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סקכ"ה.86) ח"ב יונה כנפי יד. א, שמות שעה"פ
וש"נ.87) .147 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.88) .50 ע' שם התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע"ב.89) ריש קסא, זח"ב
רע"א)90) תשעא, ח"ד (לקו"ד תרצ"ג דחה"ש ב' יום שיחת

.(36 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמן (ראה ומ"ח מע"ח -

סע"ב.91) קג, יבמות
וש"נ.92) ב. יט, ברכות
יו"ד.93) ט, קהלת
סע"ב).94) תשע, שם (לקו"ד הנ"ל דחה"ש ב' יום שיחת

.102 ע' ריש חל"ז התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ועוד.
ב).95) (קמב, רסכ"ו אגה"ק תניא

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הרח"ו  שמפרש הזהר 96וכפי .97לשון דילך חיבורא שהיציאה "בהאי ברחמים", גלותא מן בי' יפקון .
התורה, פנימיות לימוד עם קשורה הגלות מן

פמליא  בגלותא, השכינה את רח"ל מעכבים חוצה, המעיינות הפצת את מעכבים שכאשר מובן, ומזה
נוסף, רגע עוד בגלות שנשארים מזה התוצאה מהי לתאר ויכולים בגלותא, בנ"י וכל בגלותא, מעלה של

לדאוג  התחיל - חוצה מעיינותיו יפוצו כאשר יבוא שמשיח הבעש"ט כששמע שזהו 98[ולכן, כיון ,
כו']. להרגיעו הוצרך ומשיח ביותר, קשה דבר

ואחת  אחת לכל - נשיאינו רבותינו הוספת לפי - וגם ואחד, אחד לכל ששייך ענין שלכן 99וזהו ,
ואחת, אחת ולכל ואחד אחד לכל להגיע הדברים שיוכלו כדי שפות, בכמה חסידות עניני וסידרו תירגמו

מ"ראשיכם  לכולם, תגיע התורה, פנימיות החסידות, שתורת כדי החסידות, ללימוד וחוגים כיתות
מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד .100שבטיכם"

ישמעו  למען גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל - הקהל שנת - זו בשנה ביחוד נוגע זה וענין
גו'" ויראו ילמדו ברמב"ם 101ולמען וכמבואר עצמו 102, ש"יראה המלך, ע"י הפרשיות לקריאת בנוגע

עם  התורה, פנימיות לימוד גם להיות צריך כזה ובאופן שומעה", הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו
והטף. והנשים האנשים

ראי' של באופן העם כל את תורה שילמד משיח של תורתו ללימוד ההכנה תהי' שכאו"א 103וזו וכיון ,
לכולם, יהי' זה שלימוד מובן הרי לראי', שייך

דידן. בעגלא טפחים, מעשרה למטה ממש, בקרוב

***

.‚È המחיצות כל ביטול הוא (שענינם השבועות חג של הענינים ג' שכל לעיל בשלימות 104דובר יהיו (
בתניא  הזקן רבינו וכדברי מוריך", עוד יכנף "ולא היעוד כשיקויים לבוא, לעולמים 105לעתיד הי' ש"כבר

אבל  כו'", פרח לא עוף צווח לא ש"צפור המדרש מדברי (ס"ב) וכנ"ל תורה", מתן בשעת זה מעין
הוי' ו"אנכי סיני", הר על ה' ד"וירד הענין לכללות בנוגע וכן המשיח, בימות תהי' הענין שלימות

מ  אעביר הטומאה רוח "את כאשר תהי' ששלימותו הארץ".אלקיך", ן
בחלק וגם בעולם, אלקות גילוי יהי' המשיח לביאת מ"ת שבין בזמן שגם היא הכוונה xzeidאמנם,

oezgz מן דבר איזה להגבי' ש"כשצריכים בגשמיות, כמו - בשלימותו הענין נעשה אז שדוקא שבעולם,
בהגבהת  כמו דוקא, שבו התחתונים בחלקים לאחוז צריכים ליווע"ר, הנקרא ההגבהה כלי ע"י הארץ
הימנו, העליונים גם יוגבהו ממילא ואז דוקא, התחתון הקורה להגבי' להתחיל שצריכים בית, כותלי

התחתונים" מגבי' הי' לא הכותל, מאמצע מתחיל הי' אם שמגבי'106משא"כ החלק שגם אלא עוד (ולא
בשלימות  ).107אינו

כמ"ש  למ"ת, ההכנה שזוהי - ליצי"מ בנוגע שמצינו את 108וזהו תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
אלף מאות "שש להיות שהוצרכו - הזה" ההר על יצי"מ 109הגברים"ilbxהאלקים של שהענין והיינו, ,

זה. בענין חדור נעשה שכולו יודעים שאז תחתון, הכי החלק שזהו ברגל, גם לחדור צריך הי'
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(ברע"מ).97) ב קכד, ח"ג
(98.113 ע' שלום תורת סה"ש גם ראה
וש"נ.99) .70 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

נצבים.100) ר"פ
יב.101) לא, וילך
ה"ו.102) פ"ג חגיגה הל'

ובכ"מ.103) אֿב. יז, צו לקו"ת ראה
ואילך.104) 23 ע' (ח"ח) הנ"ל לקו"ש ראה
(10565 .שבהערה
א.106) ד, בראשית תו"א
קצד.107) ע' כסלו סה"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יב.108) ג, שמות
לז.109) יב, בא



f"kyz'dכח ,zereayd bgc 'a mei zgiy

בחסידות  מבואר בקרבו"110ועד"ז אנכי אשר העם רגלי אלף מאות "שש רבינו: משה לדברי 111בנוגע

אלף מאות ד"שש הענין ע"י זה הרי בקרבו", ד"אנכי הענין להיות יוכל רבינו משה שאצל שכדי -ilbx
גו'".

היעוד  יקויים כאשר העתידה, בגאולה .112וכן אד' ו"יוסיף וגו'", ישי מגזע חוטר את "ויצא לקנות .
. עמו .שאר וממצרים מאשור "והית . הים", ומאיי .. עמו לשאר מסילה ביום ה לישראל היתה כאשר .

בנעלים" ד"הדריך הענין יהי' כולם שאצל - מצרים" מארץ ברגלים 113עלותו ההליכה ענין על מורה שזה ,
שענינם  ב"נעלים", צורך גם אין ואז "והדריך", הלשון מתאים לא רכיבה, או טיסה לנסיעה, בנוגע [כי
וכמ"ש  בנעלים"], "והדריך הלשון מתאים ברגלים להליכה בנוגע ורק לארץ, הרגל בין להפסיק

החלק 114ביצי"מ  שזהו ברגל, גם שחודר באופן הוא הגאולה שענין מודגש שבזה - ברגליכם" "נעליכם :
יקבצך" "משם הנה תחתונות הכי מהמדריגות שגם באופן היא הגלות מן שהיציאה והיינו, תחתון, ,115הכי

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כולם 116וכדברי אלא בגלות, ישאר לא אחד שאף יצי"מ, כמו תהי' העתידה שהגאולה ,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, פרסה"117יצאו תשאר ש"לא ועד ,118.

.„È מצוה שכל (דאע"פ הרגל עם הקשורות מצוות שיש בכך גם מודגשת הרגל בענין החשיבות והנה,
המצוות  מכל נאמרה 119כלולה ופרטות כללות שהתורה כשם הרי ענינה 120, מצוה לכל יש במצוות גם כך ,

הרגל). עם הקשורות פרטיות מצוות ויש הפרטי,
ששייכת הקהל, מצות עם גם הקשורה - לרגל עלי' מצות החיוב וכמו שהרי הקהל, שנת זו, לשנה

לרגל  בעלי' שמחוייב מי על רק הוא לאחוז 121דהקהל צריך אם (גם ברגלו לעלות ביכלתו יש שכאשר -
לרגל  בעלי' מחוייב אזי אביו), של את 122בידו גו' ד"יראה שהענין - לעיל האמור ע"פ - בזה והענין .

הוי'" מהרגל.123פני להתחיל צריך

הרגל  עם הקשורות מצוות עוד יש הוא"124וכמו"כ תורה ישראל "מנהג הטוב, המנהג - וביניהם .125,
יו"ט. בשמחת יהודים לשמח ללכת - אדמו"ר מו"ח כ"ק ישראל, נשיא ע"י שנקבע מנהג ועאכו"כ

ולהוסיף  ברגל ההליכה את בפועל לקיים ולרשותם לחלקם עצמם על וקבלו שהצליחו אלו וכל
אור' ב'תורה כמבואר התורה, לפנימיות הם זוכים - מצוה של .126בשמחה

בפשטות  ברגליהם בהליכה שהשתתפו אלו כל הנה לכך, וטוב 127ובהתאם ובשמחה "לחיים", יאמרו -
לבב,

לביכורים  בנוגע מש"נ בהם הנה"128ויקויים ישובו גדול "קהל - ובהוספה הבאה", לשנה "תשנה :129,
ברגלין" רגלין "מטו שבו זה, בדורנו שיבוא צדקנו, משיח רצון.130ע"י יהי כן אמן דידן, בעגלא ,
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(תורת 110) סי"א דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ. .(43 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם

כא.111) יא, בהעלותך
ואילך.112) א יא, ישעי'
(ובמצו"ד).113) טו שם,
יא.114) יב, בא
ד.115) ל, נצבים
וש"נ.116) .230 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ט.117) יו"ד, בא
כו.118) שם,
(119- מנחם (תורת סי"ז תשכ"ד דחה"ש ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .240 ס"ע חמ"ח שם .(53 ע' ריש ח"מ התוועדויות
מנחם 120) תורת גם וראה וש"נ. ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה

וש"נ. .368 ס"ע חמ"ט התוועדויות -
ערך 121) תלמודית אנציק' וראה ה"ב. פ"ג חגיגה הל' רמב"ם

וש"נ. תמו). ע' י (כרך ס"ב הקהל

ה"ג.122) פ"ב שם רמב"ם
טז.123) טז, ראה פ'
פ"ו.124) ומד"ס מד"ק מ"ע חלק חרדים ספר ראה
(125- מנחם (תורת סי"ג תשכ"ה דחה"ש ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .(375 ע' חמ"ג התוועדויות
סה"מ 126) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. כ, תולדות

רעט. ע' חשון
חזר 127) שהקהל לאחרי השבועות דחג ב' שבליל לציין יש

חדקוב) הרב (ע"י שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה מה"תהלוכה",
רג  אלף מאות שש הליכת היתה שביצי"מ כשם להם: לי למסור

מישראל, ריבוא ששים במעמד להיות (שהוצרכה למ"ת כהכנה
היא  זו הליכה גם כך סכ"א)), לקמן (ראה אחד אף שיחסר מבלי

צדקנו. משיח ע"י שתתגלה התורה פנימיות לקבלת הכנה
תבוא.128) ר"פ מתנחומא - טז כו, תבוא פרש"י
ז.129) לא, ירמי'
שם.130) ובמק"מ א, רנח, זח"ב

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

.ÂË"קטן "עולם בתור שלו הפרטית בקומה אחד לכל נוגע הרגל שענין בנוגע 131כשם גם הוא כן -
מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם פרטים, מכו"כ שמורכב ישראל, ,100לכללות

נצבים" "אתם בענין ר"ה בדרושי כמבואר תחתונה, הכי הדרגא נוגע שם .132שגם
ומצב  מהמעמד החל - מדרגות כמה בהם שיש האדם, חיי בכללות תחתונה הכי הדרגא נוגע וכמו"כ

יולד" אדם פרא הנה 133ש"עיר ולאח"ז  והשגה, הבנה לכלל עדיין הגיע שלא כיון הרגל, בדוגמת שזהו ,
חכמה" יודיעו שנים קטנות 134"רוב רק לו ויש מדות, הוא העיקרי ענינו שאז מקטנותו, שגדל והיינו, ,

בחכמתו. וניתוסף הולך וגדל שהולך וככל הדעת, לענין שמגיע ועד דגדלות, מוחין גם ומקבל המוחין,

הנה  - להתחיל יש ובו הרגל, ענין נוגע העתידה לגאולה ועד מ"ת שמזמן (סי"ג) לעיל האמור וע"פ
שזהו  הרגל, מענין להתחיל יש כדבעי, תהי' שהנהגתו להבטיח שכדי בפרט, אחד לכל בנוגע הוא כן

ידיעא" מקטפי' בוצין ש"בוצין החכמה, לענין בנוגע וכמו החינוך, ענין ע"י הקטנות, בנוגע 135זמן ועד"ז ,
הנפש, כחות עשר כל מדות, גם אלא שכל, רק לא - האדם שלימות מתבטאת שבהם הענינים לשאר
בטוחים  ואז החינוך. ענין ע"י מקטנות, כבר להתחיל צריכים אלו ענינים שבכל ומעשה, דיבור ומחשבה

האמיתית. לגאולה ובאים הענינים, כל עם מהגלות שיוצאים

בגמרא  אמרו .136ולכן ."קטן תורה לומדו אביו לדבר יודע תורה . והיינו,137. מורשה", משה לנו צוה
של  ומצבו מעמדו נוגע לא הירושה בענין והרי ירושה, גם אלא והשגה, הבנה רק לא היא שהתורה

הפכם. או מעלותיו על הבט מבלי כשנולד, מיד תינוק אצל גם וישנו היורש,

לפנ"ז  עוד שמתחיל חינוך של ענין שישנו כשר 138ועד ילד שיולד כדי שנולד, לפני חדשים תשעה -
אלקיכם" לה' אתם "בנים להקרא ראוי  שיהי' ח"ו, פגמים ישראל"139ללא בכורי .140ו"בני

.ÊË הידועה התקנה גם ישנה אבל ההורים, הגדולים, על מוטל - בכלל החינוך מלמדי 141ענין שיהיו
תינוקות,

הסיפור - לבניך"142וכידוע "ושננתם המצוה מוטלת עלי לו: ואמר לאברך פעם קרא הזקן ,143שרבינו
במצוה  מצוה נחליף הבה ובכן, ביתך, ובני אשתך את לפרנס המצוה מוטלת -ועליך

להתחיל  צריך זה וחינוך להתנהג, צריכים שיהודים כפי שיתנהגו באופן הילדים את לחנך ועליהם
ל"חדר". מהכניסה החל - תורה" לומדו "אביו שאז לדבר" ש"יודע לאחרי מיד

צוה  ש"תורה שידעו באופן הילדים את לחנך - ישראל ובנות לבני החינוך מוסדות של תפקידם וזהו
אבינו. מיעקב שמוצאו יהודי לכל "ירושה" היא שהתורה יעקב", קהלת מורשה משה לנו

.ÊÈרבותינו אצל גדולה הכי השתדלות ראינו אדמו"ר ולכן מו"ח כ"ק אצל ובפרט לייסד 144נשיאינו, ,
ביותר, הקטנים עבור גם הקודש, טהרת על חינוך מוסדות שאפשר מקום בכל

הצרות - מצד כי הקטנים, לחינוך בנוגע ההורים על סומכים שהיו הקדמונים, בדורות שהי' כפי ולא
יש  הילדים, בחינוך הצלחה שתהי' וכדי כדבעי, לילדים להתמסר ההורים יכולים לא שבדורנו והמצוקות

חינוך  במוסדות -145צורך
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ועוד.131) ג. פקודי תנחומא
נצבים.132) ר"פ לקו"ת
יב.133) יא, איוב
ז.134) לב, שם
רע"א.135) מח, ברכות
א.136) מב, סוכה
ד.137) לג, ברכה
וש"נ.138) .344 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.139) יד, ראה פ'

כב.140) ד, שמות
רע"א.141) כא, ב"ב
בתורת 142) (נעתק תצא ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וראה  א). אדר ח יום" וב"היום תסג, ע' היומן רשימת - מנחם
וש"נ. .225 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם

ז.143) ו, ואתחנן
וש"נ.144) .191 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(145.189 ע' ריש חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.



כט f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

בחסידות  מבואר בקרבו"110ועד"ז אנכי אשר העם רגלי אלף מאות "שש רבינו: משה לדברי 111בנוגע

אלף מאות ד"שש הענין ע"י זה הרי בקרבו", ד"אנכי הענין להיות יוכל רבינו משה שאצל שכדי -ilbx
גו'".

היעוד  יקויים כאשר העתידה, בגאולה .112וכן אד' ו"יוסיף וגו'", ישי מגזע חוטר את "ויצא לקנות .
. עמו .שאר וממצרים מאשור "והית . הים", ומאיי .. עמו לשאר מסילה ביום ה לישראל היתה כאשר .

בנעלים" ד"הדריך הענין יהי' כולם שאצל - מצרים" מארץ ברגלים 113עלותו ההליכה ענין על מורה שזה ,
שענינם  ב"נעלים", צורך גם אין ואז "והדריך", הלשון מתאים לא רכיבה, או טיסה לנסיעה, בנוגע [כי
וכמ"ש  בנעלים"], "והדריך הלשון מתאים ברגלים להליכה בנוגע ורק לארץ, הרגל בין להפסיק

החלק 114ביצי"מ  שזהו ברגל, גם שחודר באופן הוא הגאולה שענין מודגש שבזה - ברגליכם" "נעליכם :
יקבצך" "משם הנה תחתונות הכי מהמדריגות שגם באופן היא הגלות מן שהיציאה והיינו, תחתון, ,115הכי

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כולם 116וכדברי אלא בגלות, ישאר לא אחד שאף יצי"מ, כמו תהי' העתידה שהגאולה ,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, פרסה"117יצאו תשאר ש"לא ועד ,118.

.„È מצוה שכל (דאע"פ הרגל עם הקשורות מצוות שיש בכך גם מודגשת הרגל בענין החשיבות והנה,
המצוות  מכל נאמרה 119כלולה ופרטות כללות שהתורה כשם הרי ענינה 120, מצוה לכל יש במצוות גם כך ,

הרגל). עם הקשורות פרטיות מצוות ויש הפרטי,
ששייכת הקהל, מצות עם גם הקשורה - לרגל עלי' מצות החיוב וכמו שהרי הקהל, שנת זו, לשנה

לרגל  בעלי' שמחוייב מי על רק הוא לאחוז 121דהקהל צריך אם (גם ברגלו לעלות ביכלתו יש שכאשר -
לרגל  בעלי' מחוייב אזי אביו), של את 122בידו גו' ד"יראה שהענין - לעיל האמור ע"פ - בזה והענין .

הוי'" מהרגל.123פני להתחיל צריך

הרגל  עם הקשורות מצוות עוד יש הוא"124וכמו"כ תורה ישראל "מנהג הטוב, המנהג - וביניהם .125,
יו"ט. בשמחת יהודים לשמח ללכת - אדמו"ר מו"ח כ"ק ישראל, נשיא ע"י שנקבע מנהג ועאכו"כ

ולהוסיף  ברגל ההליכה את בפועל לקיים ולרשותם לחלקם עצמם על וקבלו שהצליחו אלו וכל
אור' ב'תורה כמבואר התורה, לפנימיות הם זוכים - מצוה של .126בשמחה

בפשטות  ברגליהם בהליכה שהשתתפו אלו כל הנה לכך, וטוב 127ובהתאם ובשמחה "לחיים", יאמרו -
לבב,

לביכורים  בנוגע מש"נ בהם הנה"128ויקויים ישובו גדול "קהל - ובהוספה הבאה", לשנה "תשנה :129,
ברגלין" רגלין "מטו שבו זה, בדורנו שיבוא צדקנו, משיח רצון.130ע"י יהי כן אמן דידן, בעגלא ,
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(תורת 110) סי"א דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם ראה
וש"נ. .(43 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם

כא.111) יא, בהעלותך
ואילך.112) א יא, ישעי'
(ובמצו"ד).113) טו שם,
יא.114) יב, בא
ד.115) ל, נצבים
וש"נ.116) .230 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ט.117) יו"ד, בא
כו.118) שם,
(119- מנחם (תורת סי"ז תשכ"ד דחה"ש ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .240 ס"ע חמ"ח שם .(53 ע' ריש ח"מ התוועדויות
מנחם 120) תורת גם וראה וש"נ. ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה

וש"נ. .368 ס"ע חמ"ט התוועדויות -
ערך 121) תלמודית אנציק' וראה ה"ב. פ"ג חגיגה הל' רמב"ם

וש"נ. תמו). ע' י (כרך ס"ב הקהל

ה"ג.122) פ"ב שם רמב"ם
טז.123) טז, ראה פ'
פ"ו.124) ומד"ס מד"ק מ"ע חלק חרדים ספר ראה
(125- מנחם (תורת סי"ג תשכ"ה דחה"ש ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .(375 ע' חמ"ג התוועדויות
סה"מ 126) התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. כ, תולדות

רעט. ע' חשון
חזר 127) שהקהל לאחרי השבועות דחג ב' שבליל לציין יש

חדקוב) הרב (ע"י שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה מה"תהלוכה",
רג  אלף מאות שש הליכת היתה שביצי"מ כשם להם: לי למסור

מישראל, ריבוא ששים במעמד להיות (שהוצרכה למ"ת כהכנה
היא  זו הליכה גם כך סכ"א)), לקמן (ראה אחד אף שיחסר מבלי

צדקנו. משיח ע"י שתתגלה התורה פנימיות לקבלת הכנה
תבוא.128) ר"פ מתנחומא - טז כו, תבוא פרש"י
ז.129) לא, ירמי'
שם.130) ובמק"מ א, רנח, זח"ב
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.ÂË"קטן "עולם בתור שלו הפרטית בקומה אחד לכל נוגע הרגל שענין בנוגע 131כשם גם הוא כן -
מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם פרטים, מכו"כ שמורכב ישראל, ,100לכללות

נצבים" "אתם בענין ר"ה בדרושי כמבואר תחתונה, הכי הדרגא נוגע שם .132שגם
ומצב  מהמעמד החל - מדרגות כמה בהם שיש האדם, חיי בכללות תחתונה הכי הדרגא נוגע וכמו"כ

יולד" אדם פרא הנה 133ש"עיר ולאח"ז  והשגה, הבנה לכלל עדיין הגיע שלא כיון הרגל, בדוגמת שזהו ,
חכמה" יודיעו שנים קטנות 134"רוב רק לו ויש מדות, הוא העיקרי ענינו שאז מקטנותו, שגדל והיינו, ,

בחכמתו. וניתוסף הולך וגדל שהולך וככל הדעת, לענין שמגיע ועד דגדלות, מוחין גם ומקבל המוחין,

הנה  - להתחיל יש ובו הרגל, ענין נוגע העתידה לגאולה ועד מ"ת שמזמן (סי"ג) לעיל האמור וע"פ
שזהו  הרגל, מענין להתחיל יש כדבעי, תהי' שהנהגתו להבטיח שכדי בפרט, אחד לכל בנוגע הוא כן

ידיעא" מקטפי' בוצין ש"בוצין החכמה, לענין בנוגע וכמו החינוך, ענין ע"י הקטנות, בנוגע 135זמן ועד"ז ,
הנפש, כחות עשר כל מדות, גם אלא שכל, רק לא - האדם שלימות מתבטאת שבהם הענינים לשאר
בטוחים  ואז החינוך. ענין ע"י מקטנות, כבר להתחיל צריכים אלו ענינים שבכל ומעשה, דיבור ומחשבה

האמיתית. לגאולה ובאים הענינים, כל עם מהגלות שיוצאים

בגמרא  אמרו .136ולכן ."קטן תורה לומדו אביו לדבר יודע תורה . והיינו,137. מורשה", משה לנו צוה
של  ומצבו מעמדו נוגע לא הירושה בענין והרי ירושה, גם אלא והשגה, הבנה רק לא היא שהתורה

הפכם. או מעלותיו על הבט מבלי כשנולד, מיד תינוק אצל גם וישנו היורש,

לפנ"ז  עוד שמתחיל חינוך של ענין שישנו כשר 138ועד ילד שיולד כדי שנולד, לפני חדשים תשעה -
אלקיכם" לה' אתם "בנים להקרא ראוי  שיהי' ח"ו, פגמים ישראל"139ללא בכורי .140ו"בני

.ÊË הידועה התקנה גם ישנה אבל ההורים, הגדולים, על מוטל - בכלל החינוך מלמדי 141ענין שיהיו
תינוקות,

הסיפור - לבניך"142וכידוע "ושננתם המצוה מוטלת עלי לו: ואמר לאברך פעם קרא הזקן ,143שרבינו
במצוה  מצוה נחליף הבה ובכן, ביתך, ובני אשתך את לפרנס המצוה מוטלת -ועליך

להתחיל  צריך זה וחינוך להתנהג, צריכים שיהודים כפי שיתנהגו באופן הילדים את לחנך ועליהם
ל"חדר". מהכניסה החל - תורה" לומדו "אביו שאז לדבר" ש"יודע לאחרי מיד

צוה  ש"תורה שידעו באופן הילדים את לחנך - ישראל ובנות לבני החינוך מוסדות של תפקידם וזהו
אבינו. מיעקב שמוצאו יהודי לכל "ירושה" היא שהתורה יעקב", קהלת מורשה משה לנו

.ÊÈרבותינו אצל גדולה הכי השתדלות ראינו אדמו"ר ולכן מו"ח כ"ק אצל ובפרט לייסד 144נשיאינו, ,
ביותר, הקטנים עבור גם הקודש, טהרת על חינוך מוסדות שאפשר מקום בכל

הצרות - מצד כי הקטנים, לחינוך בנוגע ההורים על סומכים שהיו הקדמונים, בדורות שהי' כפי ולא
יש  הילדים, בחינוך הצלחה שתהי' וכדי כדבעי, לילדים להתמסר ההורים יכולים לא שבדורנו והמצוקות

חינוך  במוסדות -145צורך
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ועוד.131) ג. פקודי תנחומא
נצבים.132) ר"פ לקו"ת
יב.133) יא, איוב
ז.134) לב, שם
רע"א.135) מח, ברכות
א.136) מב, סוכה
ד.137) לג, ברכה
וש"נ.138) .344 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.139) יד, ראה פ'

כב.140) ד, שמות
רע"א.141) כא, ב"ב
בתורת 142) (נעתק תצא ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וראה  א). אדר ח יום" וב"היום תסג, ע' היומן רשימת - מנחם
וש"נ. .225 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם

ז.143) ו, ואתחנן
וש"נ.144) .191 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(145.189 ע' ריש חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
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שבו  "גן" המוכן מן כבר יהי' תורה", לומדו ש"אביו לאחרי שמיד כך, וילדות, לילדים מ"גן" החל
של  בי"ת אל"ף וגם כפשוטו, בי"ת אל"ף חכמה", ו"ראשית ישראל" "שמע אני", "מודה אותו ילמדו
ש"אתה  לידע - העיקרים  כל ועיקר יהודי, להיות כדי לידע שצריכים הפשוטים הענינים כל - תומ"צ

העמים" מכל שהוא146בחרתנו כך, ,dpey"ישכון לבדד ו"עם בסביבתו, שנמצאים והבנות הבנים ,147מכל
ש"אתם  מלבד אחרת מציאות להיות יכולה ולא כביכול, אחרת, ברירה אין הקב"ה מצד שגם ובאופן

לעם" לי מימיך".148תהיו ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם ,

תורה, של לעיונה מנוצל להיות יכול שהי' זמן - מזמנו אדמו"ר מו"ח כ"ק הקדיש זו, מטרה ובשביל
ילדים", ו"גני "חדרים" לייסד כדי - לגדולים החסידות ולימוד הקבלה לימוד להפצת

אליו, שייכים להיות והרוצים אליו השייכים אלו גם כך שיעשו וצוה

ללא  רצונו  כשממלאים ועאכו"כ ישראל, לנשיא השייכות ע"י שמקבלים הענינים לכל יזכו ובודאי
בזה שכרם שיקבלו - שבכל הגבלות ישראל נשיאי ע"י שנמשכת - הקב"ה של בברכתו להתברך ובבא,

דרויחי, באופן וכולם ומזוני, חיי בבני - אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י ובדורנו ודור, דור

הזקן  רבינו של הפתגם את יקיימו בנ"י 149ואז עושים אזי גשמיות, לבנ"י נותן הקב"ה שכאשר ,
רוחניות, - מהגשמיות

ככה  כמ"פ בנ"י יוסיפו צרכיהם, כל להם שנותן עי"ז כי טוב"... "עסק הקב"ה גם עושה שעי"ז כך,
השם" "צבאות ויעמידו הקודש, טהרת על בזמן 150בחינוך שהי' כפי - מ"ת של הענין את שיבטיחו ,

" בנ"י אמירת שדוקא אותנו"epipaמ"ת, מ"ת,151עורבים של הענין את פעלה

בישראל" צבא "יוצאי להיות צדקנו,152ויגדלו משיח פני לקבל ממש בקרוב לצאת ,

תחילה" הכירוהו ש"הם כיון - שגידלנו" גידולים "ראו עליהם לומר ים 153ויוכלו קריעת בעת כמו ,
ואנוהו" אֿלי "זה אמרו כשבנ"י "אראנו 154סוף כאשר והשלימה, האמיתית בגאולה גם יהי' וכך ,

דידן.155נפלאות" בעגלא צדקנו, משיח בביאת ,

.ÁÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
ובכן:

החינוך  ענין את לחזק טובה החלטה ויקבלו "לחיים", יאמרו - חינוך בעניני "עסקנים" שהם אלו כל
מגעת. שידם מקום ובכל ולהפיצו, להרחיבו כבר, שישנו

שבשמים, לאביהם ילדיו את לקרב בחינוך, עוסקים שכאשר - הבטחתו ומקיים - מבטיח והקב"ה
ברכתו  ימשיך לבב.אזי וטוב ובשמחה נכונה, בריאות מתוך בנים, ובני מבנים אמיתי נחת להם שיהי'

***

.ËÈ.סיני הר על הוי' וירד ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Î(ב) כולה, התורה ניתנה שבו מ"ת, זמן (א) השבועות: בחג שישנם הענינים ג' אודות לעיל דובר
של  ההילולא אודות לדור מדור שנמסר ישראל של מנהגם (ג) דוד, מת שבעצרת בתושבע"פ המסופר
ישראל. של ומנהגן תושבע"פ תושב"כ, עם הקשורים ענינים ג' ישנם השבועות שבחג ונמצא, הבעש"ט .
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יו"ט.146) תפלת נוסח
ט.147) כג, בלק
יב.148) כו, בחוקותי
וראה 149) - אלול. כז שני. אדר כט טבת. כז יום" "היום ראה

וש"נ. .76 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם
מא.150) יב, בא

(א).151) ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא ראה
ועוד.152) ג. א, במדבר
ב.153) יא, סוטה
ב.154) טו, בשלח
טו.155) ז, מיכה
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התורה, מיסודי כי ביניהם, מיוחדת שייכות שיש מובן, הרי אחד, ביום באים אלו ענינים שג' וכיון
תעניות  בהל' הרמב"ם וכמ"ש "במקרה", שהוא דבר אין בעולם מ"ש 156שאפילו "והלכתם 157בפירוש

כו'". נקרית נקרה זו וצרה לנו אירע העולם ממנהג זה דבר ש"יאמרו בקרי", עמי

מאמינים" בני "מאמינים שהם לבנ"י ובפרט מאמין, לכל הפשוט בשכל גם ש"הוי'158וכמובן דכיון -
ולמטה  ולמעלה העולם רוחות בד' בעולם 159אחד", ענין שישנו יתכן לא הרי אחד, להוי' בטל והכל ,

"מקרה". של ענין שיהי' יתכן שלא כך מקום, ובכל זמן בכל שנמצא ח"ו, ית' ידיעתו בלי

הבעש"ט  ע"י אמנם נתחדש פרטית השגחה של מה 160הענין כל שהרי לפנ"ז, גם הי' באמת אבל ,
בהעלם  הי' אז ועד זמן, משך לאחרי רק שנתגלה אלא מסיני, למשה ניתן לחדש עתיד ותיק ,161שתלמיד

שסברו  ישראל חוקרי שהיו שמצינו אישי 162וכפי על ולא המין, כללות על רק היא פרטית שהשגחה
פרטית  השגחה שיש הבעש"ט, ותיק, התלמיד ע"י נתגלה ואח"כ בנ"י, ובפרט המדבר, ממין חוץ המין,

לדומם. בנוגע אפילו אלא המדבר, למין  בנוגע רק ולא ופרט, פרט כל על

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר ממה גם תרפ"ז,163ולהעיר בשנת להמאסר בנוגע

לבינה"- ארבעים ד"בן הענין צ"ל ולכן מאז, שנה ארבעים ימלאו זו להליכה 164שבשנה הקשור בכל ,
באגה"ק  (כהלשון נס"ו" באורחותיו ונלכה מדרכיו הורנו אשר ישרה -)165"בדרך

גם  שהוא פרטית השגחה אודות הבעש"ט שיטת ענין המאמר בתוך נדבר המאסר, שלפני שבר"ה
הי' שלא אף בהמה), רגלי ע"י או רוח ע"י המתגלגל לעלה בנוגע (אפילו וכו' ופרט פרט ובכל בדצ"ח
"דורכטראגן" יכול הייתי אם יודע איני זאת, לולי וסיים: לאחריו). ולא לפניו (לא המאמר להמשך ָשייך
הידיעה  מצד - המאסר את "דורכטראגן" לו סייע זה שענין (והיינו, המאסר מן) ולצאת יסוריו ָ(לסבול

להמאסר). בנוגע הוא שכן ועאכו"כ פרטית, בהשגחה הוא פרט שכל

בנגלה  גם גלוי ברמז עכ"פ או בפירוש שישנם  החסידות שבתורת הענינים בענין 166וככל גם הוא כן -
פרטית: דהשגחה

דתורה 167ידועה  בנגלה המקור הוא היכן השאלה על ניצחת" "תשובה בתור הזקן רבינו שהביא הראי'
מדברי  - המין פרטי על גם פרטית השגחה של הענין חולין על במסכת חזי 168הגמרא הוה כי יוחנן "ר' :

משפטיך  אמר, הים), מן דגים השולה (עוף נקמתך 169שלך ולעשות לשפוט שלך "שזמנתה רבה", תהום
מוכח  ומזה הים, מן ה"שלך" ישלה דג  איזה "משפט" שיש והיינו, למות", המזומנים להמית הים בדגת

פרטי. דג על גם פרטית השגחה שיש

בדברי  - דתורה בנגלה מקור לזה שיש יום, באותו שבאים ענינים כמה של והשייכות לקשר בנוגע וכן
שמסופרים 170הגמרא  למאורעות בנוגע רק ולא ההפכי), בצד (ועד"ז זכאי" ליום זכות "מגלגלין :

ישראל  בר כו') מגלגלין לעיל דאמר (משום "הלכך - בפועל ההנהגה לאופן בנוגע גם אלא בתושב"כ,
. נכרי בהדי דינא לי' כו'"דאית באדר נפשי לימצי .171.

ביניהם  ויש ביניהם, שייכות שיש - יחד שבאים השבועות בחג הנ"ל הענינים לג' בנוגע מובן זה ומכל
בזה  פרטים כמה וכמשנת"ל משותפות, .172נקודות
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ה"ג.156) פ"א
כז.157) כו, בחוקותי
א.158) צז, שבת
וש"נ.159) ס"ו. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.160) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
(161- מנחם (תורת סכ"ו תשכ"ה דחה"ש ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .51 הערה 232 ע' חמ"ז שם .(384 ע' חמ"ג התוועדויות
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לי f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

שבו  "גן" המוכן מן כבר יהי' תורה", לומדו ש"אביו לאחרי שמיד כך, וילדות, לילדים מ"גן" החל
של  בי"ת אל"ף וגם כפשוטו, בי"ת אל"ף חכמה", ו"ראשית ישראל" "שמע אני", "מודה אותו ילמדו
ש"אתה  לידע - העיקרים  כל ועיקר יהודי, להיות כדי לידע שצריכים הפשוטים הענינים כל - תומ"צ

העמים" מכל שהוא146בחרתנו כך, ,dpey"ישכון לבדד ו"עם בסביבתו, שנמצאים והבנות הבנים ,147מכל
ש"אתם  מלבד אחרת מציאות להיות יכולה ולא כביכול, אחרת, ברירה אין הקב"ה מצד שגם ובאופן

לעם" לי מימיך".148תהיו ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם ,

תורה, של לעיונה מנוצל להיות יכול שהי' זמן - מזמנו אדמו"ר מו"ח כ"ק הקדיש זו, מטרה ובשביל
ילדים", ו"גני "חדרים" לייסד כדי - לגדולים החסידות ולימוד הקבלה לימוד להפצת

אליו, שייכים להיות והרוצים אליו השייכים אלו גם כך שיעשו וצוה

ללא  רצונו  כשממלאים ועאכו"כ ישראל, לנשיא השייכות ע"י שמקבלים הענינים לכל יזכו ובודאי
בזה שכרם שיקבלו - שבכל הגבלות ישראל נשיאי ע"י שנמשכת - הקב"ה של בברכתו להתברך ובבא,

דרויחי, באופן וכולם ומזוני, חיי בבני - אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י ובדורנו ודור, דור

הזקן  רבינו של הפתגם את יקיימו בנ"י 149ואז עושים אזי גשמיות, לבנ"י נותן הקב"ה שכאשר ,
רוחניות, - מהגשמיות

ככה  כמ"פ בנ"י יוסיפו צרכיהם, כל להם שנותן עי"ז כי טוב"... "עסק הקב"ה גם עושה שעי"ז כך,
השם" "צבאות ויעמידו הקודש, טהרת על בזמן 150בחינוך שהי' כפי - מ"ת של הענין את שיבטיחו ,

" בנ"י אמירת שדוקא אותנו"epipaמ"ת, מ"ת,151עורבים של הענין את פעלה

בישראל" צבא "יוצאי להיות צדקנו,152ויגדלו משיח פני לקבל ממש בקרוב לצאת ,

תחילה" הכירוהו ש"הם כיון - שגידלנו" גידולים "ראו עליהם לומר ים 153ויוכלו קריעת בעת כמו ,
ואנוהו" אֿלי "זה אמרו כשבנ"י "אראנו 154סוף כאשר והשלימה, האמיתית בגאולה גם יהי' וכך ,

דידן.155נפלאות" בעגלא צדקנו, משיח בביאת ,

.ÁÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
ובכן:

החינוך  ענין את לחזק טובה החלטה ויקבלו "לחיים", יאמרו - חינוך בעניני "עסקנים" שהם אלו כל
מגעת. שידם מקום ובכל ולהפיצו, להרחיבו כבר, שישנו

שבשמים, לאביהם ילדיו את לקרב בחינוך, עוסקים שכאשר - הבטחתו ומקיים - מבטיח והקב"ה
ברכתו  ימשיך לבב.אזי וטוב ובשמחה נכונה, בריאות מתוך בנים, ובני מבנים אמיתי נחת להם שיהי'

***

.ËÈ.סיני הר על הוי' וירד ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Î(ב) כולה, התורה ניתנה שבו מ"ת, זמן (א) השבועות: בחג שישנם הענינים ג' אודות לעיל דובר
של  ההילולא אודות לדור מדור שנמסר ישראל של מנהגם (ג) דוד, מת שבעצרת בתושבע"פ המסופר
ישראל. של ומנהגן תושבע"פ תושב"כ, עם הקשורים ענינים ג' ישנם השבועות שבחג ונמצא, הבעש"ט .
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יו"ט.146) תפלת נוסח
ט.147) כג, בלק
יב.148) כו, בחוקותי
וראה 149) - אלול. כז שני. אדר כט טבת. כז יום" "היום ראה

וש"נ. .76 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם
מא.150) יב, בא

(א).151) ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא ראה
ועוד.152) ג. א, במדבר
ב.153) יא, סוטה
ב.154) טו, בשלח
טו.155) ז, מיכה

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

התורה, מיסודי כי ביניהם, מיוחדת שייכות שיש מובן, הרי אחד, ביום באים אלו ענינים שג' וכיון
תעניות  בהל' הרמב"ם וכמ"ש "במקרה", שהוא דבר אין בעולם מ"ש 156שאפילו "והלכתם 157בפירוש

כו'". נקרית נקרה זו וצרה לנו אירע העולם ממנהג זה דבר ש"יאמרו בקרי", עמי

מאמינים" בני "מאמינים שהם לבנ"י ובפרט מאמין, לכל הפשוט בשכל גם ש"הוי'158וכמובן דכיון -
ולמטה  ולמעלה העולם רוחות בד' בעולם 159אחד", ענין שישנו יתכן לא הרי אחד, להוי' בטל והכל ,

"מקרה". של ענין שיהי' יתכן שלא כך מקום, ובכל זמן בכל שנמצא ח"ו, ית' ידיעתו בלי

הבעש"ט  ע"י אמנם נתחדש פרטית השגחה של מה 160הענין כל שהרי לפנ"ז, גם הי' באמת אבל ,
בהעלם  הי' אז ועד זמן, משך לאחרי רק שנתגלה אלא מסיני, למשה ניתן לחדש עתיד ותיק ,161שתלמיד

שסברו  ישראל חוקרי שהיו שמצינו אישי 162וכפי על ולא המין, כללות על רק היא פרטית שהשגחה
פרטית  השגחה שיש הבעש"ט, ותיק, התלמיד ע"י נתגלה ואח"כ בנ"י, ובפרט המדבר, ממין חוץ המין,

לדומם. בנוגע אפילו אלא המדבר, למין  בנוגע רק ולא ופרט, פרט כל על

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר ממה גם תרפ"ז,163ולהעיר בשנת להמאסר בנוגע

לבינה"- ארבעים ד"בן הענין צ"ל ולכן מאז, שנה ארבעים ימלאו זו להליכה 164שבשנה הקשור בכל ,
באגה"ק  (כהלשון נס"ו" באורחותיו ונלכה מדרכיו הורנו אשר ישרה -)165"בדרך

גם  שהוא פרטית השגחה אודות הבעש"ט שיטת ענין המאמר בתוך נדבר המאסר, שלפני שבר"ה
הי' שלא אף בהמה), רגלי ע"י או רוח ע"י המתגלגל לעלה בנוגע (אפילו וכו' ופרט פרט ובכל בדצ"ח
"דורכטראגן" יכול הייתי אם יודע איני זאת, לולי וסיים: לאחריו). ולא לפניו (לא המאמר להמשך ָשייך
הידיעה  מצד - המאסר את "דורכטראגן" לו סייע זה שענין (והיינו, המאסר מן) ולצאת יסוריו ָ(לסבול

להמאסר). בנוגע הוא שכן ועאכו"כ פרטית, בהשגחה הוא פרט שכל

בנגלה  גם גלוי ברמז עכ"פ או בפירוש שישנם  החסידות שבתורת הענינים בענין 166וככל גם הוא כן -
פרטית: דהשגחה

דתורה 167ידועה  בנגלה המקור הוא היכן השאלה על ניצחת" "תשובה בתור הזקן רבינו שהביא הראי'
מדברי  - המין פרטי על גם פרטית השגחה של הענין חולין על במסכת חזי 168הגמרא הוה כי יוחנן "ר' :

משפטיך  אמר, הים), מן דגים השולה (עוף נקמתך 169שלך ולעשות לשפוט שלך "שזמנתה רבה", תהום
מוכח  ומזה הים, מן ה"שלך" ישלה דג  איזה "משפט" שיש והיינו, למות", המזומנים להמית הים בדגת

פרטי. דג על גם פרטית השגחה שיש

בדברי  - דתורה בנגלה מקור לזה שיש יום, באותו שבאים ענינים כמה של והשייכות לקשר בנוגע וכן
שמסופרים 170הגמרא  למאורעות בנוגע רק ולא ההפכי), בצד (ועד"ז זכאי" ליום זכות "מגלגלין :

ישראל  בר כו') מגלגלין לעיל דאמר (משום "הלכך - בפועל ההנהגה לאופן בנוגע גם אלא בתושב"כ,
. נכרי בהדי דינא לי' כו'"דאית באדר נפשי לימצי .171.

ביניהם  ויש ביניהם, שייכות שיש - יחד שבאים השבועות בחג הנ"ל הענינים לג' בנוגע מובן זה ומכל
בזה  פרטים כמה וכמשנת"ל משותפות, .172נקודות
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ה"ג.156) פ"א
כז.157) כו, בחוקותי
א.158) צז, שבת
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אג"ק 162) - פרטית" "השגחה ברשימה שנעתקו בס' ראה

ואילך. קסט ע' ח"א
וש"נ.163) שיב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
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ענין - הנ"ל ענינים ג' בין משותפת נקודה עוד והן zecg`dויש המלך  דוד אצל הן במ"ת, הן שישנו
כדלקמן. הבעש"ט, אצל

.‡Î:בתורה - האחדות ענין
במדרש  מדבר 173איתא באו גו' השלישי ש"בחודש עד מ"ת עם המתין שהקב"ה הטעם בביאור -

גו'" ישראל שם ויחן .174סיני המסעות ש"בכל "ויחן - כאשר ורק במחלוקת", וחונים במחלוקת נוסעים .
אחד" בלב אחד "כאיש ישראל", .175שם הואיל הקב"ה, "אמר שאתן , השעה הרי אחת, חני' ונעשו .

תורתי". את להם

במדרש  איתא והיינו,176וכן התורה, ניתנת היתה לא אחד חסר ריבוא ששים ישראל היו שאילו
מיכה  פסל נושא כמו בנ"י, בין פחותה הכי בדרגא שנמצא יהודי חסר הי' אם ניתנת 177שאפילו היתה לא ,

רבינו! למשה אפילו ח"ו, התורה,

הקב"ה. מצד לא וגם עצמה, התורה מצד לא הלומד, מצד לא פרטי, ענין אינה שהתורה - בזה והענין

הלומד: מצד - שבתורה האחדות

וללמד  "ללמוד צריך אלא בכך, די ולא גדולה, הכי בהעמקה להיות צריך התורה שלימוד אע"פ
ולקיים" ולעשות מישראל 178לשמור אחד כל חייב מ"מ, תורה, תלמוד מצות בקיום חסר זאת, ולולי ,

וכמארז"ל  התורה, הזקן 76בלימוד רבינו שפוסק וכפי לשמה", שלא אפילו בתורה אדם יעסוק 179"לעולם

. שלומד מה מקיים ש"אינו מי על גם הכתוב שקאי אמר ועליו לספר 180. לך מה אלקים אמר ולרשע
שמוסיף  אלא עוד ולא וגו'", .181חוקי הרב הדבר ש"גם וטעם כו'", הספק לבית עצמו את להכניס צריך .

מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם בנ"י, כל את וחודרת מקיפה שהתורה לפי -
אחד, אפילו חסר הי' שאילו כאמור, התורה, לכללות נוגע אלא עצמו, בפני פרט רק לא הוא אחד וכל

כלל. ניתנת התורה היתה לא

עצמה: התורה שמצד האחדות

כמארז"ל  כו', וברייתות מסכתות תורה, חומשי לחמשה אמנם נחלקת המה 182התורה "ששים
שהן 183מלכות  ההלכות אלו מספר אין ועלמות הברייתות, אלו פלגשים ושמונים מסכתות, ששים אלו

הרגצ'ובי  וכמאמר אחד, הו"ע כולה התורה כל אעפ"כ, אבל האמוראים", כולה,184מימרות התורה שכל
ארוכה. אחת תיבה היא ישראל", כל ד"לעיני ל' האות עד ד"בראשית" ב' מהאות

הגמרא  בדברי - דתורה בנגלה גם מרומז זה במקום 185וענין לו עומלת ותורתו זה במקום עמל "הוא
שבתורה. האחדות על מורה שזה אחר ",

בכ"מ  וכמובא - (ס"ח) הנ"ל הבעש"ט פתגם ע"פ ביותר -186ויובן הרס"ג בשם אמרו שהבעש"ט
הנה  אחד, ועצם אחת אחדות היא התורה שכל וכיון בכולו, תופס אתה במקצתו תופס כשאתה העצם
עומלת  "תורתו הנה זה" במקום עמל ש"הוא אף ולכן, בכולו, תופסים בתורה אחד ענין כשלומדים גם

אחר". במקום לו

התורה: נותן להקב"ה, בנוגע האחדות ענין ישנו וכמו"כ

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

השלום.173) פ' דא"ז ט. פ"ט, פתיחתא ויק"ר גם וראה
(באבער) תנחומא כ. ט.דאיכ"ר יתרו

אֿב.174) יט, יתרו
שם.175) מכילתא וראה עה"פ. פרש"י
ח.176) פ"ז, דב"ר יא. שם, מכילתא
(177- מנחם תורת וראה וש"נ. רפכ"ד. שמו"ר ראה

וש"נ. .420 ס"ע חמ"ו התוועדויות
ק"ש.178) ברכות נוסח
ה"ג.179) פ"ד ת"ת הל'

טז.180) נ, תהלים
סק"א.181) בקו"א
ב 182) מ, שה"ש לקו"ת ואילך. ב מט, שמות בתו"א כ"ה

עה"פ. שהש"ר וראה ואילך.
ח.183) ו, שה"ש
וש"נ.184) תג. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
(185- מנחם תורת גם וראה ע"ב. ריש צט, סנהדרין

ואילך. 113 ע' חכ"ו התוועדויות
(186.385 ע' חל"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

במדרש  "187איתא - התורה לימוד שע"י אומר הקב"ה.`izeשהקב"ה של עצמותו לוקחים", אתם

במדרש  איתא .188וכן עמה נמכרתי כביכול תורתי, לכם מכרתי לישראל, הקב"ה "אמר למלך : משל .
ל  בתי שהי' לו, אמר לאשתו, וליטול לארצו לו לילך ביקש ונטלה, המלכים מן אחד בא יחידה, בת ו

אלא  אשתך, שהיא לפי יכול, איני תטלה אל לך לומר יכול, איני ממנה לפרוש היא, יחידית לך שנתתי
את  להניח יכול שאיני אצלכם, שאדור לי עשה אחד קיטון הולך, שאתה מקום שכל לי, עשה טובה זו
תטלוה  אל לכם לומר יכול , איני הימנה לפרוש התורה, את לכם נתתי לישראל, הקב"ה אמר כך בתי.
היא  שהתורה והיינו, כו'", בתוכו שאדור לי עשו אחד בית הולכים שאתם מקום בכל אלא יכול, איני

כלל. חילוק ללא בנ"י, כל - בנ"י עם יחד הקב"ה, המלך, נמצא שבו ה"חדר"

התורה  ברכת מברך דקאמר, מאי ידע שלא מי אפילו ומלכות,189ולכן, בשם - תורתו" את לנו "ונתן -
הנותן  ש"כל באופן כולה, התורה את לו ונתן בתורה, עצמותו את הקב"ה הכניס אליו בנוגע שגם והיינו,

ב"ב  במסכת הגמרא (כדברי רקיעא" רום ועד ארעא "מתהום - נותן" הוא יפה ).190בעין

ומצב  במעמד היו בנ"י כאשר דוקא דמ"ת הענין להיות הוצרך לכן אחדות, הוא התורה שענין וכיון
בפרדר"א  כדאיתא הדורות, כל סוף עד תורה לוקחים כזה באופן ודוקא יחיד, לשון "ויחן" - אחדות 20של

מ"ת. בשעת היו הדורות כל של הנשמות שכל

אחד, מה' שניתנה אחת, תורה - אחד כלל אם כי פרטים, של ענין אינה שהתורה - הענין ונקודת
בארץ" אחד "גוי הם הרי בגוף, נשמה בארץ, למטה בהיותם שגם בנ"י, אחד", רבינו 191ל"גוי כפי' ,

ארציים.192הזקן  בענינים גם אחד הוי' שממשיכים 

.·Î להיות יכולה כיצד יחיד: לשון "ויחן" ישראל, של לאחדותם בנוגע השאלה נשאלת עדיין אך
אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כדברי רבינו משה עם מיכה פסל נושא של אומרים 193ההתאחדות לא לבנ"י שבנוגע ,

"להבדיל")?!
ישראל שם "ויחן מ"ש שזהו - זה על xddוהמענה cbp לפי אפילו נמצאים שכאשר והיינו, סיני, הר ,"

נגד ipiqשעה xd. "ויחן נעשה אזי ישראל"., .

ההר"? ד"נגד הענין בנ"י כל אצל מתגלה כיצד אך

שיעורר  מה כאן שאין כיון בגלוי, זאת רואים לא - כשורה מתנהל הכל כאשר הטוב, בצד ובכן:
דערנעמען"); ("אים אותו

השם  קידוש על נפשו מוסר שבקלים קל אפילו אזי - כו' הפכי ענין ישנו כאשר ללא 194אבל - וזאת ,
ולהפריד  לנתק שרוצים כשמרגיש מיד אלא ארוכה, שעה במשך השם קידוש דיני בלימוד צורך

בנ"י. כל עם ומתאחד השם, קידוש על נפשו מוסר אזי היל"ת, מהקב"ה, אותו ָ("אּפרייסן")

. "ויחן מ"ש עם קשור זה ענין אדמו"ר וגם מו"ח כ"ק כפירוש - ההר" נגד קאי 195. ההר" ש"נגד
כהר" להם ש"נדמה זה להתאחד.196על כולם יכולים ואז, ,

.‚Î:ישראל בארץ לאחרונה ראינו זה וענין
להתדבר... יכולים היו ולא לתהום"... "עד גם אלא לרקיע", "עד רק לא מחלוקות, שם היו - עתה עד

בנ"י  של להקיום נוגע שהי' ומצב מעמד הגיע כאשר בנ"י.197אך כל של התאחדות פעל זה הרי ,

שזוהי  בגלל לא היא - זרים עבדוה שנים 1500 שבמשך - הארץ על שהתביעה עכשיו, נתגלה וכן
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וראה 187) למצוות). (בנוגע יז אמור תנחומא יג. פ"ל, ויק"ר
בתחלתה  תשכ"ד דחה"ש ב' יום שיחת גם וראה פמ"ז. תניא

וש"נ. ואילך). 36 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם (תורת
ג.188) תרומה תנחומא וראה א. פל"ג, שמו"ר
וש"נ.189) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ב.190) סג, וש"נ. רע"א. נג,
ועוד.191) כג. ז, שמואלֿב

ובכ"מ.192) רס"ט. אגה"ק תניא
וש"נ.193) רלח. ס"ע חכ"ב אג"ק גם ראה
פי"ח.194) תניא ראה
(195.(151 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"כ תרצ"ו דחה"ש ב' יום שיחת
א.196) נב, סוכה ראה
הימים197) ששת למלחמת הכוונה ).l"end(כנראה



לג f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

ענין - הנ"ל ענינים ג' בין משותפת נקודה עוד והן zecg`dויש המלך  דוד אצל הן במ"ת, הן שישנו
כדלקמן. הבעש"ט, אצל

.‡Î:בתורה - האחדות ענין
במדרש  מדבר 173איתא באו גו' השלישי ש"בחודש עד מ"ת עם המתין שהקב"ה הטעם בביאור -

גו'" ישראל שם ויחן .174סיני המסעות ש"בכל "ויחן - כאשר ורק במחלוקת", וחונים במחלוקת נוסעים .
אחד" בלב אחד "כאיש ישראל", .175שם הואיל הקב"ה, "אמר שאתן , השעה הרי אחת, חני' ונעשו .

תורתי". את להם

במדרש  איתא והיינו,176וכן התורה, ניתנת היתה לא אחד חסר ריבוא ששים ישראל היו שאילו
מיכה  פסל נושא כמו בנ"י, בין פחותה הכי בדרגא שנמצא יהודי חסר הי' אם ניתנת 177שאפילו היתה לא ,

רבינו! למשה אפילו ח"ו, התורה,

הקב"ה. מצד לא וגם עצמה, התורה מצד לא הלומד, מצד לא פרטי, ענין אינה שהתורה - בזה והענין

הלומד: מצד - שבתורה האחדות

וללמד  "ללמוד צריך אלא בכך, די ולא גדולה, הכי בהעמקה להיות צריך התורה שלימוד אע"פ
ולקיים" ולעשות מישראל 178לשמור אחד כל חייב מ"מ, תורה, תלמוד מצות בקיום חסר זאת, ולולי ,

וכמארז"ל  התורה, הזקן 76בלימוד רבינו שפוסק וכפי לשמה", שלא אפילו בתורה אדם יעסוק 179"לעולם

. שלומד מה מקיים ש"אינו מי על גם הכתוב שקאי אמר ועליו לספר 180. לך מה אלקים אמר ולרשע
שמוסיף  אלא עוד ולא וגו'", .181חוקי הרב הדבר ש"גם וטעם כו'", הספק לבית עצמו את להכניס צריך .

מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם בנ"י, כל את וחודרת מקיפה שהתורה לפי -
אחד, אפילו חסר הי' שאילו כאמור, התורה, לכללות נוגע אלא עצמו, בפני פרט רק לא הוא אחד וכל

כלל. ניתנת התורה היתה לא

עצמה: התורה שמצד האחדות

כמארז"ל  כו', וברייתות מסכתות תורה, חומשי לחמשה אמנם נחלקת המה 182התורה "ששים
שהן 183מלכות  ההלכות אלו מספר אין ועלמות הברייתות, אלו פלגשים ושמונים מסכתות, ששים אלו

הרגצ'ובי  וכמאמר אחד, הו"ע כולה התורה כל אעפ"כ, אבל האמוראים", כולה,184מימרות התורה שכל
ארוכה. אחת תיבה היא ישראל", כל ד"לעיני ל' האות עד ד"בראשית" ב' מהאות

הגמרא  בדברי - דתורה בנגלה גם מרומז זה במקום 185וענין לו עומלת ותורתו זה במקום עמל "הוא
שבתורה. האחדות על מורה שזה אחר ",

בכ"מ  וכמובא - (ס"ח) הנ"ל הבעש"ט פתגם ע"פ ביותר -186ויובן הרס"ג בשם אמרו שהבעש"ט
הנה  אחד, ועצם אחת אחדות היא התורה שכל וכיון בכולו, תופס אתה במקצתו תופס כשאתה העצם
עומלת  "תורתו הנה זה" במקום עמל ש"הוא אף ולכן, בכולו, תופסים בתורה אחד ענין כשלומדים גם

אחר". במקום לו

התורה: נותן להקב"ה, בנוגע האחדות ענין ישנו וכמו"כ
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השלום.173) פ' דא"ז ט. פ"ט, פתיחתא ויק"ר גם וראה
(באבער) תנחומא כ. ט.דאיכ"ר יתרו

אֿב.174) יט, יתרו
שם.175) מכילתא וראה עה"פ. פרש"י
ח.176) פ"ז, דב"ר יא. שם, מכילתא
(177- מנחם תורת וראה וש"נ. רפכ"ד. שמו"ר ראה

וש"נ. .420 ס"ע חמ"ו התוועדויות
ק"ש.178) ברכות נוסח
ה"ג.179) פ"ד ת"ת הל'

טז.180) נ, תהלים
סק"א.181) בקו"א
ב 182) מ, שה"ש לקו"ת ואילך. ב מט, שמות בתו"א כ"ה

עה"פ. שהש"ר וראה ואילך.
ח.183) ו, שה"ש
וש"נ.184) תג. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
(185- מנחם תורת גם וראה ע"ב. ריש צט, סנהדרין

ואילך. 113 ע' חכ"ו התוועדויות
(186.385 ע' חל"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

במדרש  "187איתא - התורה לימוד שע"י אומר הקב"ה.`izeשהקב"ה של עצמותו לוקחים", אתם

במדרש  איתא .188וכן עמה נמכרתי כביכול תורתי, לכם מכרתי לישראל, הקב"ה "אמר למלך : משל .
ל  בתי שהי' לו, אמר לאשתו, וליטול לארצו לו לילך ביקש ונטלה, המלכים מן אחד בא יחידה, בת ו

אלא  אשתך, שהיא לפי יכול, איני תטלה אל לך לומר יכול, איני ממנה לפרוש היא, יחידית לך שנתתי
את  להניח יכול שאיני אצלכם, שאדור לי עשה אחד קיטון הולך, שאתה מקום שכל לי, עשה טובה זו
תטלוה  אל לכם לומר יכול , איני הימנה לפרוש התורה, את לכם נתתי לישראל, הקב"ה אמר כך בתי.
היא  שהתורה והיינו, כו'", בתוכו שאדור לי עשו אחד בית הולכים שאתם מקום בכל אלא יכול, איני

כלל. חילוק ללא בנ"י, כל - בנ"י עם יחד הקב"ה, המלך, נמצא שבו ה"חדר"

התורה  ברכת מברך דקאמר, מאי ידע שלא מי אפילו ומלכות,189ולכן, בשם - תורתו" את לנו "ונתן -
הנותן  ש"כל באופן כולה, התורה את לו ונתן בתורה, עצמותו את הקב"ה הכניס אליו בנוגע שגם והיינו,

ב"ב  במסכת הגמרא (כדברי רקיעא" רום ועד ארעא "מתהום - נותן" הוא יפה ).190בעין

ומצב  במעמד היו בנ"י כאשר דוקא דמ"ת הענין להיות הוצרך לכן אחדות, הוא התורה שענין וכיון
בפרדר"א  כדאיתא הדורות, כל סוף עד תורה לוקחים כזה באופן ודוקא יחיד, לשון "ויחן" - אחדות 20של

מ"ת. בשעת היו הדורות כל של הנשמות שכל

אחד, מה' שניתנה אחת, תורה - אחד כלל אם כי פרטים, של ענין אינה שהתורה - הענין ונקודת
בארץ" אחד "גוי הם הרי בגוף, נשמה בארץ, למטה בהיותם שגם בנ"י, אחד", רבינו 191ל"גוי כפי' ,

ארציים.192הזקן  בענינים גם אחד הוי' שממשיכים 

.·Î להיות יכולה כיצד יחיד: לשון "ויחן" ישראל, של לאחדותם בנוגע השאלה נשאלת עדיין אך
אדמו"ר  מו"ח כ"ק (כדברי רבינו משה עם מיכה פסל נושא של אומרים 193ההתאחדות לא לבנ"י שבנוגע ,

"להבדיל")?!
ישראל שם "ויחן מ"ש שזהו - זה על xddוהמענה cbp לפי אפילו נמצאים שכאשר והיינו, סיני, הר ,"

נגד ipiqשעה xd. "ויחן נעשה אזי ישראל"., .

ההר"? ד"נגד הענין בנ"י כל אצל מתגלה כיצד אך

שיעורר  מה כאן שאין כיון בגלוי, זאת רואים לא - כשורה מתנהל הכל כאשר הטוב, בצד ובכן:
דערנעמען"); ("אים אותו

השם  קידוש על נפשו מוסר שבקלים קל אפילו אזי - כו' הפכי ענין ישנו כאשר ללא 194אבל - וזאת ,
ולהפריד  לנתק שרוצים כשמרגיש מיד אלא ארוכה, שעה במשך השם קידוש דיני בלימוד צורך

בנ"י. כל עם ומתאחד השם, קידוש על נפשו מוסר אזי היל"ת, מהקב"ה, אותו ָ("אּפרייסן")

. "ויחן מ"ש עם קשור זה ענין אדמו"ר וגם מו"ח כ"ק כפירוש - ההר" נגד קאי 195. ההר" ש"נגד
כהר" להם ש"נדמה זה להתאחד.196על כולם יכולים ואז, ,

.‚Î:ישראל בארץ לאחרונה ראינו זה וענין
להתדבר... יכולים היו ולא לתהום"... "עד גם אלא לרקיע", "עד רק לא מחלוקות, שם היו - עתה עד

בנ"י  של להקיום נוגע שהי' ומצב מעמד הגיע כאשר בנ"י.197אך כל של התאחדות פעל זה הרי ,

שזוהי  בגלל לא היא - זרים עבדוה שנים 1500 שבמשך - הארץ על שהתביעה עכשיו, נתגלה וכן
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וראה 187) למצוות). (בנוגע יז אמור תנחומא יג. פ"ל, ויק"ר
בתחלתה  תשכ"ד דחה"ש ב' יום שיחת גם וראה פמ"ז. תניא

וש"נ. ואילך). 36 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם (תורת
ג.188) תרומה תנחומא וראה א. פל"ג, שמו"ר
וש"נ.189) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ב.190) סג, וש"נ. רע"א. נג,
ועוד.191) כג. ז, שמואלֿב

ובכ"מ.192) רס"ט. אגה"ק תניא
וש"נ.193) רלח. ס"ע חכ"ב אג"ק גם ראה
פי"ח.194) תניא ראה
(195.(151 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"כ תרצ"ו דחה"ש ב' יום שיחת
א.196) נב, סוכה ראה
הימים197) ששת למלחמת הכוונה ).l"end(כנראה



f"kyz'dלד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הק  "ארץ שהיא בגלל אלא ישראל, ארץ היותה בגלל רק ולא שלהם, זה הארץ על מחפשים לא - ודש".
בגלל  זה הרי שבחיצוניות ומה קדוש. לעם ששייכת קדושה ארץ שזוהי העובדה מלבד הסברים, שום
יוכל  גוי  שגם כאלו ב"אותיות" זאת להלביש כדי תירוצים שממציאים אלא זה אין - אחרים טעמים

הקודש. ארץ שזוהי בגלל - היא הפנימית הכוונה אבל אותם, להבין

יחזירו  והם לאינדיאנים, "מנהטן" את שיחזירו לדרוש מקום שאין שכשם לטעון, יכולים - שכל ע"פ
1900 שלפני שכיון - הישמעאלים לטענת - לדרוש מקום אין כך עבורה... שקיבלו הספורים הדולרים את
ישמעאלים, בה ישבו שבינתיים למרות הארץ, את להם ליתן עתה צריכים לכן יהודים, שם ישבו שנה

וכו'. ערבים

אבל  אדם; בידי כיבוש אודות כשמדובר או התגרים, כדרך כשמתנהגים - אמורים דברים במה ובכן:
החומש: בהתחלת רש"י בפירוש שלומדים וכפי סעיל"), ("פאר למכירה עומדת אינה - ישראל ָארץ
גוים, שבעה ארצות שכבשתם אתם ליסטים לישראל העולם אומות יאמרו "שאם אלקים", ברא "בראשית
והיינו, כו'", ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם, אומרים הם

קדוש" ל"גוי הקודש" "ארץ את נתן קדושים" למכירה!...198ש"אלקים עומדת ואינה ,

משך  ולפני הנ"ל, רש"י פירוש למד אם להסתפק שיש מי אצל גם - אחד כל אצל הוא זה והרגש
שהאו"ם  בגלל לא - היא ישראל  לארץ שלו השייכות גם ואעפ"כ, ל"כנען"... שייך שהוא טען זמן
(מאומות  עלי' לבנ"י שניתן ("טשארטער") הזכויות" "כתב בגלל ולא לבנ"י, אותה לתת הסכים ַ("יוֿען")
הקדושה  ארץ היותה בגלל אלא לו, נתן שהמוכר ממה יותר למכור יכול הלוקח אין שהרי העולם),

קדוש! לגוי קדושים מאלקים שניתנה

הלכות  על להם שיש הטענות את ושכחו דתית", כפי' נגד מה"ליגה מה"כנענים"... כולם שכחו לפתע
נשמה" כל תחי' "לא הציווי ועל זרה, ההר",199עבודה נגד ישראל שם ד"ויחן ומצב מעמד ונעשה ;

אחד". בלב אחד "כאיש

עד  כשראו הדבר נתברר - ישראל ארץ של לקדושה כוונתם אכן האם לספקות מקום הי' עדיין ואם
המערבי" ה"כותל עם המפגש וחדר פעל :200כמה

הי' וא"כ, ממנו, יותר ואסטרטגיים יפים בנינים ישנם ובודאי חרב... ישן קיר אודות מדובר לכאורה
ולמצו  לחפש ילכו אחרים, ואילו המערבי", ל"כותל ילכו שמתפללים, שאלו הסדר, להיות בנינים צריך א

לאפריקא!... כשברח ה"גרגשי" שהשאיר עתיקים

אין  דאל"כ, המערבי", ב"כותל - ישראל ארץ של החשיבות מתבטאת כולם שאצל עתה ראו ולפועל
מה"כותל  אותו שיפרידו יניח שלא ועדה, עם כל בפני להכריז ועאכו"כ בבכי, ולהתפרץ לשם ללכת מקום

המערבי"!

.„Î:ובקשה בטענה לבנ"י הקב"ה בא - זה כל ולאחרי
"הזית" כמו זה הרי רח"ל, צו") אייך מ'קוועטשט ("ווען אתכם ולוחצים דוחקים שכאשר רואים ַהנכם

כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא מאטערן")201ש"אינו שיעור א איז ("וויפל לייסר השיעור כמה עד וא"כ, ,ַַ
הגלות  ענין של הכתישה ע"י שמנו" ד"מוציא הענין את ולפעול בנ"י, את לנסות שיצטרך הקב"ה את

ובלבנים" "בחומר השעבוד שבמקום יותר, הרבה ונעים טוב קל הרי - היגיעה 202כפשוטו תהי' כפשוטם,
התורה) פנימיות שמגלה (כפי הלכתא" ליבון דא ובלבנים וחומר, קל דא "בחומר התורה, ,203בלימוד

מעשה" לידי שמביא תלמוד ש"גדול כפשוטם,204ובאופן ולבנים" ל"חומר גם הענינים, לכל יזכו ועי"ז ,
ומאושרים!... מרוצים יהיו שכולם ובאופן בהם, ולהתפאר להתגדל שאפשר
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ו.198) יט, יתרו
טז.199) כ, שופטים פ'
(200.14 ע' ריש נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.201) פל"ו, שמו"ר סע"ב. נג, מנחות

יד.202) א, שמות
ר"פ 203) תו"א וראה ב. רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר

ובכ"מ. שמות.
וש"נ.204) ב. מ, קידושין

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הברזל" ב"כור צורך הי' למ"ת, הכנה שהיתה מצרים, בגלות את 205בשלמא ולשטוף להסיר כדי
רמה" "ביד מהגלות יצאו ולאח"ז כו', והפסולת ובבנותינו"206הסיגים "בבנינו פרסה"117, תשאר "לא ,118,

מצרים" את ש"וינצלו .207ועד דגן בה שאין "כמצודה דגים", בה שאין כמצולה בדרושי 208. (כמבואר
"כאיש 209חסידות  התורה את לקבל והלכו דאתכסייא), ועלמא דאתגלייא שבעלמא הניצוצות על שקאי

אחד"; בלב אחד

כו' והשמדות הגזירות כל לאחרי י"ח כבר יצאו הדעות לכל הרי - עכשיו בדורנו,210אבל ובפרט ,
ליצה"ר...), שסיפרו (כפי שלהם לבית שדאגו בגלל לא - אחד" בלב אחד "כאיש עמדו וכבר השמד; דור
ל"גוי  שניתנה הקודש ארץ שזוהי שהרגישו בגלל אלא בארה"ב... טוב יותר בית להשיג יכולים היו שהרי 

קדושים". מ"אלקים קדוש"

כו' שנאה ירדה שבו סיני, הר - ההר" "נגד תהי' זו שאחדות הכושר שעת זו הרי שכן, לעניני 211וכיון
חז"ל  כדרשת לישראל, ואהבה וחיבה הפסוק 212עוה"ז, עמים".213על חובב "אף

ישראל  כל עם תורה שילמד משיח, של תורתו - דמ"ת והשלימות להמשך יבואו שמזה ,214ועד

משיח - של תורתו לגבי הבל היא דעוה"ז שתורה שאף כמ"פ, מהמדובר יהי'215ולהעיר "לא מ"מ, ,
מ"ת" הפעם כי216עוד ,lk,במ"ת "ניתנו" הענינים

ותיק" "תלמיד ע"י שנתגלו הענינים פרטי כל במ"ת שניתנו דפנימיות 161וכמו עצום ההון ועאכו"כ ,
משיח  ע"י תהי' התגלותה שעיקר אלא מ"ת, בשעת ניתנה שבודאי -התורה,

הרמב"ם  כמ"ש - הוא ביאתו סדר .55והרי בתורה הוגה דוד מבית מלך ישראל "יעמוד כל ויכוף .
. ה' מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה משיח לילך בביאת ישראל", נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה .

והנגלה. הנראה בטוב צדקנו,

***

.‰Î'הי המלך דוד אצל כי האחדות, ענין ישנו - דוד של ענינו - השבועות חג של השני בענין גם
השלימות  בתכלית המלכות ענין בנ"י 217אמיתית אצל שיש האחדות על מורה המלכות וענין ,218.

המדינה  אנשי של המציאות עצם עם קשור המלכות שענין - השיחה על 219המשך העובר שלכן, ,
מיתה  חייב שיהי' ענין באיזה המלך עליהם 220ציווי שהעובר ציוויים ריבוי שיש התורה בציוויי כמו (ולא

מיתה  חייב ואילך).221אינו 25 ע' ח"ח (לקו"ש המוגהת בשיחה נכלל - (
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ובכ"מ.205) אֿב. עד, יתרו תו"א ועוד. כ. ד, ואתחנן
ח.206) יד, בשלח
לו.207) יב, בא
ע"ב.208) ריש ט, ברכות
ער.209) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
(210.43 הערה 101 ע' חי"ח התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
ואילך.211) סע"א פט, שבת
עה"פ.212) תתקנב) (רמז ויל"ש ספרי
ג.213) לג, ברכה
ספ"ט.214) תשובה הל' רמב"ם ראה
ח.215) פי"א, קה"ר
המשך 216) שנו. ע' תרנ"ו פז. ע' תרמ"ז שכו. ע' תרכ"ו סה"מ

עטר"ת  סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב תקמו. ע' שם כג. ע' תרס"ו
ועוד. .57 ע' תש"ט קצט. ע' תרפ"ה קסז. ע' תרפ"א רצא. ע'

ישראל 217) שבטי כל על מלך הי' לא - שאול (ראה *כי:
(ראה במדב"ר  מלך דין לו (שהי' יהושע לסופו)); (קרוב פ"ד

נשלם  לא שבזמנו כיון - ((3 הערה 190 ע' חכ"ג בלקו"ש הנסמן
וכן  ישראל; ארץ חלקי כל על מלך הי' לא הרי הארץ, כיבוש

הנסמן  וראה ה. לג, (ברכה מלך" בישורון "ויהי נאמר (עליו משה
צ"ל  העזרה שקידוש למדים וממנו ,(9 הערה 35 ע' חי"ח בלקו"ש
פ"ו  ביהב"ח הל' רמב"ם ואילך. סע"ב יד, (שבועות מלך ע"י
("שום  מלך דמינוי הענין שלימות ואילו במדבר, הי' הרי - הי"א))

דוקא. ישראל לארץ הכניסה לאחרי היא מלך") עליך תשים
וכה"ג218) למלך  בנוגע סברות שיש (ראה ואף ממי גדול מי

פ"ב  מלכים הל' רמב"ם כא. כז, פינחס זוטא ספרי א. יג, הוריות
דוקא. המלך אצל מצינו האחדות ענין הנה - ה"ה)

הכל".219) הוא "הנשיא כא): כא, (חוקת רש"י ובלשון
למורד 220) נחשב כו'" במחוג דמחוי "מאן שאפילו ועד

מיתה  חייב במלכות שמורד וכיון ב). ה, (חגיגה במלכות
הי' לא אילו כי למעלה, גם הוא שכן מובן, הרי למטה, בגשמיות
למטה. מיתה שחייב אומרת התורה היתה לא למעלה, מיתה חייב

ג'221) מלבד כולה, התורה כל את דוחה שפקו"נ ועד
גופא  אלו ענינים וג' יעבור. ואל יהרג החיוב ישנו שבהם הענינים
יסוה"ת  הל' (רמב"ם אותו מענישין ב"ד אין באונס, עבר אם -
ברוחניות  שגם מובן, הרי בגשמיות, נענש שאינו וכיון ה"ד), פ"ה

נענש. אינו



לה f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הק  "ארץ שהיא בגלל אלא ישראל, ארץ היותה בגלל רק ולא שלהם, זה הארץ על מחפשים לא - ודש".
בגלל  זה הרי שבחיצוניות ומה קדוש. לעם ששייכת קדושה ארץ שזוהי העובדה מלבד הסברים, שום
יוכל  גוי  שגם כאלו ב"אותיות" זאת להלביש כדי תירוצים שממציאים אלא זה אין - אחרים טעמים

הקודש. ארץ שזוהי בגלל - היא הפנימית הכוונה אבל אותם, להבין

יחזירו  והם לאינדיאנים, "מנהטן" את שיחזירו לדרוש מקום שאין שכשם לטעון, יכולים - שכל ע"פ
1900 שלפני שכיון - הישמעאלים לטענת - לדרוש מקום אין כך עבורה... שקיבלו הספורים הדולרים את
ישמעאלים, בה ישבו שבינתיים למרות הארץ, את להם ליתן עתה צריכים לכן יהודים, שם ישבו שנה

וכו'. ערבים

אבל  אדם; בידי כיבוש אודות כשמדובר או התגרים, כדרך כשמתנהגים - אמורים דברים במה ובכן:
החומש: בהתחלת רש"י בפירוש שלומדים וכפי סעיל"), ("פאר למכירה עומדת אינה - ישראל ָארץ
גוים, שבעה ארצות שכבשתם אתם ליסטים לישראל העולם אומות יאמרו "שאם אלקים", ברא "בראשית
והיינו, כו'", ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם, אומרים הם

קדוש" ל"גוי הקודש" "ארץ את נתן קדושים" למכירה!...198ש"אלקים עומדת ואינה ,

משך  ולפני הנ"ל, רש"י פירוש למד אם להסתפק שיש מי אצל גם - אחד כל אצל הוא זה והרגש
שהאו"ם  בגלל לא - היא ישראל  לארץ שלו השייכות גם ואעפ"כ, ל"כנען"... שייך שהוא טען זמן
(מאומות  עלי' לבנ"י שניתן ("טשארטער") הזכויות" "כתב בגלל ולא לבנ"י, אותה לתת הסכים ַ("יוֿען")
הקדושה  ארץ היותה בגלל אלא לו, נתן שהמוכר ממה יותר למכור יכול הלוקח אין שהרי העולם),

קדוש! לגוי קדושים מאלקים שניתנה

הלכות  על להם שיש הטענות את ושכחו דתית", כפי' נגד מה"ליגה מה"כנענים"... כולם שכחו לפתע
נשמה" כל תחי' "לא הציווי ועל זרה, ההר",199עבודה נגד ישראל שם ד"ויחן ומצב מעמד ונעשה ;

אחד". בלב אחד "כאיש

עד  כשראו הדבר נתברר - ישראל ארץ של לקדושה כוונתם אכן האם לספקות מקום הי' עדיין ואם
המערבי" ה"כותל עם המפגש וחדר פעל :200כמה

הי' וא"כ, ממנו, יותר ואסטרטגיים יפים בנינים ישנם ובודאי חרב... ישן קיר אודות מדובר לכאורה
ולמצו  לחפש ילכו אחרים, ואילו המערבי", ל"כותל ילכו שמתפללים, שאלו הסדר, להיות בנינים צריך א

לאפריקא!... כשברח ה"גרגשי" שהשאיר עתיקים

אין  דאל"כ, המערבי", ב"כותל - ישראל ארץ של החשיבות מתבטאת כולם שאצל עתה ראו ולפועל
מה"כותל  אותו שיפרידו יניח שלא ועדה, עם כל בפני להכריז ועאכו"כ בבכי, ולהתפרץ לשם ללכת מקום

המערבי"!

.„Î:ובקשה בטענה לבנ"י הקב"ה בא - זה כל ולאחרי
"הזית" כמו זה הרי רח"ל, צו") אייך מ'קוועטשט ("ווען אתכם ולוחצים דוחקים שכאשר רואים ַהנכם

כתיתה" ע"י אלא שמנו מוציא מאטערן")201ש"אינו שיעור א איז ("וויפל לייסר השיעור כמה עד וא"כ, ,ַַ
הגלות  ענין של הכתישה ע"י שמנו" ד"מוציא הענין את ולפעול בנ"י, את לנסות שיצטרך הקב"ה את

ובלבנים" "בחומר השעבוד שבמקום יותר, הרבה ונעים טוב קל הרי - היגיעה 202כפשוטו תהי' כפשוטם,
התורה) פנימיות שמגלה (כפי הלכתא" ליבון דא ובלבנים וחומר, קל דא "בחומר התורה, ,203בלימוד

מעשה" לידי שמביא תלמוד ש"גדול כפשוטם,204ובאופן ולבנים" ל"חומר גם הענינים, לכל יזכו ועי"ז ,
ומאושרים!... מרוצים יהיו שכולם ובאופן בהם, ולהתפאר להתגדל שאפשר
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ו.198) יט, יתרו
טז.199) כ, שופטים פ'
(200.14 ע' ריש נ חלק התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.201) פל"ו, שמו"ר סע"ב. נג, מנחות

יד.202) א, שמות
ר"פ 203) תו"א וראה ב. רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר

ובכ"מ. שמות.
וש"נ.204) ב. מ, קידושין

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הברזל" ב"כור צורך הי' למ"ת, הכנה שהיתה מצרים, בגלות את 205בשלמא ולשטוף להסיר כדי
רמה" "ביד מהגלות יצאו ולאח"ז כו', והפסולת ובבנותינו"206הסיגים "בבנינו פרסה"117, תשאר "לא ,118,

מצרים" את ש"וינצלו .207ועד דגן בה שאין "כמצודה דגים", בה שאין כמצולה בדרושי 208. (כמבואר
"כאיש 209חסידות  התורה את לקבל והלכו דאתכסייא), ועלמא דאתגלייא שבעלמא הניצוצות על שקאי

אחד"; בלב אחד

כו' והשמדות הגזירות כל לאחרי י"ח כבר יצאו הדעות לכל הרי - עכשיו בדורנו,210אבל ובפרט ,
ליצה"ר...), שסיפרו (כפי שלהם לבית שדאגו בגלל לא - אחד" בלב אחד "כאיש עמדו וכבר השמד; דור
ל"גוי  שניתנה הקודש ארץ שזוהי שהרגישו בגלל אלא בארה"ב... טוב יותר בית להשיג יכולים היו שהרי 

קדושים". מ"אלקים קדוש"

כו' שנאה ירדה שבו סיני, הר - ההר" "נגד תהי' זו שאחדות הכושר שעת זו הרי שכן, לעניני 211וכיון
חז"ל  כדרשת לישראל, ואהבה וחיבה הפסוק 212עוה"ז, עמים".213על חובב "אף

ישראל  כל עם תורה שילמד משיח, של תורתו - דמ"ת והשלימות להמשך יבואו שמזה ,214ועד

משיח - של תורתו לגבי הבל היא דעוה"ז שתורה שאף כמ"פ, מהמדובר יהי'215ולהעיר "לא מ"מ, ,
מ"ת" הפעם כי216עוד ,lk,במ"ת "ניתנו" הענינים

ותיק" "תלמיד ע"י שנתגלו הענינים פרטי כל במ"ת שניתנו דפנימיות 161וכמו עצום ההון ועאכו"כ ,
משיח  ע"י תהי' התגלותה שעיקר אלא מ"ת, בשעת ניתנה שבודאי -התורה,

הרמב"ם  כמ"ש - הוא ביאתו סדר .55והרי בתורה הוגה דוד מבית מלך ישראל "יעמוד כל ויכוף .
. ה' מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה משיח לילך בביאת ישראל", נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה .

והנגלה. הנראה בטוב צדקנו,

***

.‰Î'הי המלך דוד אצל כי האחדות, ענין ישנו - דוד של ענינו - השבועות חג של השני בענין גם
השלימות  בתכלית המלכות ענין בנ"י 217אמיתית אצל שיש האחדות על מורה המלכות וענין ,218.

המדינה  אנשי של המציאות עצם עם קשור המלכות שענין - השיחה על 219המשך העובר שלכן, ,
מיתה  חייב שיהי' ענין באיזה המלך עליהם 220ציווי שהעובר ציוויים ריבוי שיש התורה בציוויי כמו (ולא

מיתה  חייב ואילך).221אינו 25 ע' ח"ח (לקו"ש המוגהת בשיחה נכלל - (
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ובכ"מ.205) אֿב. עד, יתרו תו"א ועוד. כ. ד, ואתחנן
ח.206) יד, בשלח
לו.207) יב, בא
ע"ב.208) ריש ט, ברכות
ער.209) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
(210.43 הערה 101 ע' חי"ח התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
ואילך.211) סע"א פט, שבת
עה"פ.212) תתקנב) (רמז ויל"ש ספרי
ג.213) לג, ברכה
ספ"ט.214) תשובה הל' רמב"ם ראה
ח.215) פי"א, קה"ר
המשך 216) שנו. ע' תרנ"ו פז. ע' תרמ"ז שכו. ע' תרכ"ו סה"מ

עטר"ת  סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב תקמו. ע' שם כג. ע' תרס"ו
ועוד. .57 ע' תש"ט קצט. ע' תרפ"ה קסז. ע' תרפ"א רצא. ע'

ישראל 217) שבטי כל על מלך הי' לא - שאול (ראה *כי:
(ראה במדב"ר  מלך דין לו (שהי' יהושע לסופו)); (קרוב פ"ד

נשלם  לא שבזמנו כיון - ((3 הערה 190 ע' חכ"ג בלקו"ש הנסמן
וכן  ישראל; ארץ חלקי כל על מלך הי' לא הרי הארץ, כיבוש

הנסמן  וראה ה. לג, (ברכה מלך" בישורון "ויהי נאמר (עליו משה
צ"ל  העזרה שקידוש למדים וממנו ,(9 הערה 35 ע' חי"ח בלקו"ש
פ"ו  ביהב"ח הל' רמב"ם ואילך. סע"ב יד, (שבועות מלך ע"י
("שום  מלך דמינוי הענין שלימות ואילו במדבר, הי' הרי - הי"א))

דוקא. ישראל לארץ הכניסה לאחרי היא מלך") עליך תשים
וכה"ג218) למלך  בנוגע סברות שיש (ראה ואף ממי גדול מי

פ"ב  מלכים הל' רמב"ם כא. כז, פינחס זוטא ספרי א. יג, הוריות
דוקא. המלך אצל מצינו האחדות ענין הנה - ה"ה)

הכל".219) הוא "הנשיא כא): כא, (חוקת רש"י ובלשון
למורד 220) נחשב כו'" במחוג דמחוי "מאן שאפילו ועד

מיתה  חייב במלכות שמורד וכיון ב). ה, (חגיגה במלכות
הי' לא אילו כי למעלה, גם הוא שכן מובן, הרי למטה, בגשמיות
למטה. מיתה שחייב אומרת התורה היתה לא למעלה, מיתה חייב

ג'221) מלבד כולה, התורה כל את דוחה שפקו"נ ועד
גופא  אלו ענינים וג' יעבור. ואל יהרג החיוב ישנו שבהם הענינים
יסוה"ת  הל' (רמב"ם אותו מענישין ב"ד אין באונס, עבר אם -
ברוחניות  שגם מובן, הרי בגשמיות, נענש שאינו וכיון ה"ד), פ"ה

נענש. אינו
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.ÂÎ אצל האחדות וענין שבמ"ת, האחדות ענין - הענינים שבשני המשותפת והנקודה השוה הצד וזהו
המלך; דוד

שלכן  - בעולם גם לפעול היא הכוונה תכלית והרי רוחנית, אחדות היא שבמ"ת שהאחדות אלא,
לפעול כדי למעלה, ולא למטה תורה וכדי mlerdyניתנה אחדות, של ועולם תומ"צ של עולם יהי'

התורה  ע"י האחדות צ"ל שתחילה והיינו, צעד, אחר צעד לאט, לאט זה הרי הבורא, אחדות יכיר שהעולם
נושבת" ארץ "אל כשבאים כן, ולאחרי רוחניים, ורחבה"222בענינים טובה "ארץ מלך 223, דוד פועל ,

"דוד  - דוד של ענינו את (שהמשיך שלמה במלכות ובפרט גשמיים, בענינים גם האחדות ענין את ישראל
וקיים" חי ישראל דוד 56מלך ע"י ההכנה (לאחרי ביהמ"ק בנין הי' שעלֿידו יוצאה 48), אורה ש"ממנו ,(

אטומים"224לעולם" שקופים "חלוני גם 225ע"י אלא ישראל, בארץ רק לא האחדות ענין נמשך ועי"ז ,
בימיו" גו' "שלום שיהי' - העולם כו'.226בכל מתנות לו הביאו העולם שמכל (ס"ה) וכנ"ל ,

דוד  ע"י הענין להתגלות עד זמן שהיית להיות הוצרך לאח"ז אבל במ"ת, אמנם היתה הענין התחלת
חז"ל  (כדרשת כולה התורה עניני כל את כוללים שעשה"ד כשם - שלמה) ע"י הפסוק 227(ואח"כ 228על

וניתוסף  הולך ולאח"ז כתובים"), הם ומזה בתורה,"מזה חלקו מגלה שכאו"א עי"ז ההתגלות בענין
בתורתך" חלקנו "ותן .229כמאמר

.ÊÎ:האחדות נקודת את רואים - הבעש"ט של החידוש הג', בענין וכן
בתורה. וסתים וגליא בקוב"ה, וסתים גליא בנשמה, וסתים גליא שיש (ס"ח) לעיל המבואר ובהקדם

וסתים. גליא יש בעולם שגם מובן הרי ישראל, ובשביל התורה בשביל היא העולם שבריאת וכיון

כח  זה הרי - העולם של וסתים התורה), ע"פ שהיא (כפי העולם מציאות היא - העולם של גליא
עליון  ודעת תחתון דדעת הענינים ב' בין החילוק גם וזהו שבנפעל. האלקי .230הפועל

היעוד  כשיקויים לבוא, לעתיד יתגלה - שבעולם ה'סתים' בשר 231וענין כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
מציאות  אינו שבעולם ענין שכל יראה בשר" ש"כל הוא, בזה הפשוט שהפירוש דיבר", ה' פי כי יחדיו
שכאשר  והיינו, ורגע. רגע בכל אותו ומקיים ומחי' שמהוה הוי'" "דבר - הוא עיקרו אלא עצמו, בפני

הנבראים  בשאר ועד"ז שבו, רקיע" "יהי המאמר את אלא השמים, את יראו לא השמים, על .232יביטו

בגמרא - כמסופר בנו, ור"א רשב"י וכמו לכן, מקודם עוד זה ענין כבר הי' סגולה יחידי ,233אצל
מיד  עיניהן שנותנין מקום "כל אזי מציאותֿתורנית, שאינה בעולם מציאות וראו מהמערה יצאו שכאשר

. היעוד נשרף כשיקויים לבוא, לעתיד זה יהי' - לכולם ובגילוי בפועל אבל עצמות"; של גל נעשה .
ו  כולו, העולם בכל גו'", הוי' כבוד האחדות."ונגלה שזהו"ע התחלקות, ללא שוה, באופן

.ÁÎ:ולהעיר
הרמב"ם  שכתב שם 234אף יהי' או עולם של ממנהגו דבר יבטל המשיח שבימות הלב על יעלה "אל

חכמים  ("אמרו נוהג כמנהגו עולם אלא בראשית, במעשה אלא 235חידוש המשיח לימות העוה"ז בין אין
בלבד" מלכיות בישעי'236שעבוד שנאמר וזה ,(237. כבש עם זאב .וגר וחידה משל ישראל . שיהיו .

עם  זאב ש"וגר וס"ל הראב"ד, עליו השיג הרי - כו'" כזאב המשולים עכו"ם רשעי עם לבטח יושבין
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לה.222) טז, בשלח
ח.223) ג, שמות
ועוד.224) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ובפרש"י.225) ב פו, מנחות וראה ובפרש"י. ד ו, מלכיםֿא
ט.226) כב, הימיםֿא דברי
סה"א.227) פ"ו שקלים ירושלמי
טו.228) לב, תשא
וש"נ.229) ואילך. 118 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
דרושי 230) ד. כג, ראה פ' לקו"ת א. סח, יתרו תו"א ראה

ובכ"מ. א. פג, שמע"צ
ה.231) מ, ישעי'
ובכ"מ.232) בתחלתו. שעהיוה"א תניא ראה
ואילך.233) ב לג, שבת
רפי"ב.234) מלכים הל'
וש"נ.235) ב. לד, ברכות
ה"ב.236) שם
ו.237) יא,

בחברון )* מלך שתחילה אף - דוד ה ,משא"כ (שמואלֿב בנ"י כל על היתה מלכותו רוב .ה),הרי
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עצמו  שהרמב"ם אלא עוד ולא כפשוטו, היינו .236כבש" הדברים אלו ש"כל איך מסיים אדם ידע לא .
כו'". אלו בדברים קבלה להם אין החכמים גם הנביאים, אצל הן סתומין שדברים שיהיו, עד יהיו

שבה  דתורה, בגליא הלכות פסקי ספר שזהו החזקה, יד בספרו הם הנ"ל הרמב"ם דברי ועיקר: ועוד
פוסק  שהוא האריז"ל, אבל דתורה; סתים ולא דתורה, גליא זה שהרי התורה, פנימיות בגלוי נתפרש לא

התורה  בפנימיות בפירוש 238אחרון כותב עד 239, הנ"ל, ענינים בכל עולם של במנהגו שינוי יהי' שאכן
דיבר". ה' פי כי יחדיו בשר כל ד"וראו להענין

הרמב"ן  דעת היא שכן גם הרמב"ם:240ומה לגבי כהרמב"ן הלכה - דא כגון ובענינים ,

(בממונא)" בדיני וכשמואל באיסורא "כרב שהלכה כלל הש"ס 241ישנו בכללי כמבואר שאף 242, ,
הלכה  ולכן באיסורא, הי' רב של עסקו רוב מ"מ, ממונות, דיני והן והיתר איסור דיני הן למדו ששניהם

בממונא. כמותו הלכה ולכן בממונא, הי' שמואל של עסקו ורוב באיסורא, כמותו

הלכה  התורה, בפנימיות עסקו שרוב שמי - התורה ופנימיות דתורה לגליא בנוגע גם ללמוד יש ומזה
אלו  בענינים .243כמותו

התורה  פנימיות גם למד ימיו בסוף ורק דתורה, בנגלה הי' עסקו רוב - הרמב"ם (אלא 244ובנדו"ד:
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי לכך, ראוי הדור הי' שלא כיון הי"ד, בספר זאת כלל הרמב"ן 245שלא ואילו ;(

התורה  בפנימיות הי' עסקו רוב התורה,246- פנימיות בעניני לרמב"ן הרמב"ם בין מחלוקת כשיש ולכן, ,
הרמב"ן. כדעת היא ההכרעה אזי

כן  לאחרי אבל נוהג, כמנהגו עולם יהי' המשיח ימות בתחלת רק הנה הרמב"ם לדעת שגם ובפרט
בעולם  שינוי .247יהי'

.ËÎ תלויים הענינים שכל (כמו בתורה תלוי זה הרי - בפועל להתגלות יוכל שבעולם שה'סתים' כדי אך
כמאמר  שבתורה.89בתורה, ה'סתים' גם שיתגלה עלמא"), וברא באורייתא "אסתכל

דת  גליא נתינת להיות הוצרך שבארץ, גליא כפשוטו, הארץ כיבוש שבשביל שכשם - בזה ורה,והענין
יש  עצמו, בפני מציאות אינו שהעולם בגלוי ניכר שיהי' היינו, הארץ, פנימיות את לכבוש כדי גם כך

התורה. דפנימיות בגילוי צורך

להיות  צריך וגו'", הוי' כבוד "ונגלה היעוד בפועל יקויים שאז המשיח, לימות מתקרבים כאשר ולכן,
התורה. דפנימיות הגילוי

.Ï כאשר - המשיח בביאת ויושלם הרשב"י, ע"י התחיל התורה, פנימיות גילוי ענין כללות והנה,
. דילך חיבורא נשא "בהאי פ' ברע"מ (כדאיתא ברחמים" גלותא מן בי' יפקון מן 97. שהיציאה והיינו, ,(

המשיח. ביאת קודם התורה פנימיות לימוד ע"י תהי' הגלות
בתקו"ז  לתתא248ומוסיף ב"נ "כמה :oeqpxtzi,"בתראה בדרא לתתא אתגלי כד דילך חיבורא מהאי

המקדשֿמלך  .249וכפירוש "יתפרנסון :.yxetiyk פנימיות שלימוד והיינו, כו'", מאמריו אמיתות להם
וכל  האדם מציאות כל את שיחדור כך והשגה, הבנה של באופן אלא שטחי, באופן יהי' לא התורה

גו'". בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד קיום בעולם יפעל כזה באופן לימוד דוקא שכן, צרכיו,
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שהענין 238) א) קכה, (זח"ג ברע"מ מ"ש גם נזכר זה בענין
הוא  בלבד מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות העוה"ז בין שאין

כו'. הארץ עמי אצל רק
ח"ל 239) .212 ע' חי"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ועוד. .308 ע' חל"ו .351 ע' חל"ג .84 ע' חל"ב .248 ע'
תשכ"ג)240) (ירושלים תמימה ה' תורת דרשת ו. כו, בחוקותי

ואילך. קנד ע'
וש"נ.241) ע"ב. ריש מט, בכורות
סצ"ד.242) יאיר חות שו"ת ס"ד. פ"ד ב"ק רא"ש ראה
ועוד.243) רמה. ע' חט"ו שנג. ע' ח"י אג"ק גם ראה

בהערה.244) 41 ע' ה'ש"ת קיץ בסה"ש הנסמן ראה
התוועדויות 245) - מנחם תורת גם וראה שם. סה"ש ראה

וש"נ. .225 ע' חל"ט
(246- מנחם תורת גם וראה .154 ס"ע תש"א סה"ש ראה

וש"נ. ואילך. 80 ס"ע חי"ז התוועדויות
מנחם 247) תורת ואילך. 198 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה ראה

.30 הערה 260 ע' חמ"ה התוועדויות -
בסופו.248) ת"ו
גם 249) וראה שם. לתקו"ז כס"מ וראה לזהר. בהקדמה

וש"נ. .26 ע' חכ"ז .35 הערה 136 ע' חכ"ד לקו"ש



לז f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

.ÂÎ אצל האחדות וענין שבמ"ת, האחדות ענין - הענינים שבשני המשותפת והנקודה השוה הצד וזהו
המלך; דוד

שלכן  - בעולם גם לפעול היא הכוונה תכלית והרי רוחנית, אחדות היא שבמ"ת שהאחדות אלא,
לפעול כדי למעלה, ולא למטה תורה וכדי mlerdyניתנה אחדות, של ועולם תומ"צ של עולם יהי'

התורה  ע"י האחדות צ"ל שתחילה והיינו, צעד, אחר צעד לאט, לאט זה הרי הבורא, אחדות יכיר שהעולם
נושבת" ארץ "אל כשבאים כן, ולאחרי רוחניים, ורחבה"222בענינים טובה "ארץ מלך 223, דוד פועל ,

"דוד  - דוד של ענינו את (שהמשיך שלמה במלכות ובפרט גשמיים, בענינים גם האחדות ענין את ישראל
וקיים" חי ישראל דוד 56מלך ע"י ההכנה (לאחרי ביהמ"ק בנין הי' שעלֿידו יוצאה 48), אורה ש"ממנו ,(

אטומים"224לעולם" שקופים "חלוני גם 225ע"י אלא ישראל, בארץ רק לא האחדות ענין נמשך ועי"ז ,
בימיו" גו' "שלום שיהי' - העולם כו'.226בכל מתנות לו הביאו העולם שמכל (ס"ה) וכנ"ל ,

דוד  ע"י הענין להתגלות עד זמן שהיית להיות הוצרך לאח"ז אבל במ"ת, אמנם היתה הענין התחלת
חז"ל  (כדרשת כולה התורה עניני כל את כוללים שעשה"ד כשם - שלמה) ע"י הפסוק 227(ואח"כ 228על

וניתוסף  הולך ולאח"ז כתובים"), הם ומזה בתורה,"מזה חלקו מגלה שכאו"א עי"ז ההתגלות בענין
בתורתך" חלקנו "ותן .229כמאמר

.ÊÎ:האחדות נקודת את רואים - הבעש"ט של החידוש הג', בענין וכן
בתורה. וסתים וגליא בקוב"ה, וסתים גליא בנשמה, וסתים גליא שיש (ס"ח) לעיל המבואר ובהקדם

וסתים. גליא יש בעולם שגם מובן הרי ישראל, ובשביל התורה בשביל היא העולם שבריאת וכיון

כח  זה הרי - העולם של וסתים התורה), ע"פ שהיא (כפי העולם מציאות היא - העולם של גליא
עליון  ודעת תחתון דדעת הענינים ב' בין החילוק גם וזהו שבנפעל. האלקי .230הפועל

היעוד  כשיקויים לבוא, לעתיד יתגלה - שבעולם ה'סתים' בשר 231וענין כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
מציאות  אינו שבעולם ענין שכל יראה בשר" ש"כל הוא, בזה הפשוט שהפירוש דיבר", ה' פי כי יחדיו
שכאשר  והיינו, ורגע. רגע בכל אותו ומקיים ומחי' שמהוה הוי'" "דבר - הוא עיקרו אלא עצמו, בפני

הנבראים  בשאר ועד"ז שבו, רקיע" "יהי המאמר את אלא השמים, את יראו לא השמים, על .232יביטו

בגמרא - כמסופר בנו, ור"א רשב"י וכמו לכן, מקודם עוד זה ענין כבר הי' סגולה יחידי ,233אצל
מיד  עיניהן שנותנין מקום "כל אזי מציאותֿתורנית, שאינה בעולם מציאות וראו מהמערה יצאו שכאשר

. היעוד נשרף כשיקויים לבוא, לעתיד זה יהי' - לכולם ובגילוי בפועל אבל עצמות"; של גל נעשה .
ו  כולו, העולם בכל גו'", הוי' כבוד האחדות."ונגלה שזהו"ע התחלקות, ללא שוה, באופן

.ÁÎ:ולהעיר
הרמב"ם  שכתב שם 234אף יהי' או עולם של ממנהגו דבר יבטל המשיח שבימות הלב על יעלה "אל

חכמים  ("אמרו נוהג כמנהגו עולם אלא בראשית, במעשה אלא 235חידוש המשיח לימות העוה"ז בין אין
בלבד" מלכיות בישעי'236שעבוד שנאמר וזה ,(237. כבש עם זאב .וגר וחידה משל ישראל . שיהיו .

עם  זאב ש"וגר וס"ל הראב"ד, עליו השיג הרי - כו'" כזאב המשולים עכו"ם רשעי עם לבטח יושבין

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

לה.222) טז, בשלח
ח.223) ג, שמות
ועוד.224) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ובפרש"י.225) ב פו, מנחות וראה ובפרש"י. ד ו, מלכיםֿא
ט.226) כב, הימיםֿא דברי
סה"א.227) פ"ו שקלים ירושלמי
טו.228) לב, תשא
וש"נ.229) ואילך. 118 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
דרושי 230) ד. כג, ראה פ' לקו"ת א. סח, יתרו תו"א ראה

ובכ"מ. א. פג, שמע"צ
ה.231) מ, ישעי'
ובכ"מ.232) בתחלתו. שעהיוה"א תניא ראה
ואילך.233) ב לג, שבת
רפי"ב.234) מלכים הל'
וש"נ.235) ב. לד, ברכות
ה"ב.236) שם
ו.237) יא,

בחברון )* מלך שתחילה אף - דוד ה ,משא"כ (שמואלֿב בנ"י כל על היתה מלכותו רוב .ה),הרי

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

עצמו  שהרמב"ם אלא עוד ולא כפשוטו, היינו .236כבש" הדברים אלו ש"כל איך מסיים אדם ידע לא .
כו'". אלו בדברים קבלה להם אין החכמים גם הנביאים, אצל הן סתומין שדברים שיהיו, עד יהיו

שבה  דתורה, בגליא הלכות פסקי ספר שזהו החזקה, יד בספרו הם הנ"ל הרמב"ם דברי ועיקר: ועוד
פוסק  שהוא האריז"ל, אבל דתורה; סתים ולא דתורה, גליא זה שהרי התורה, פנימיות בגלוי נתפרש לא

התורה  בפנימיות בפירוש 238אחרון כותב עד 239, הנ"ל, ענינים בכל עולם של במנהגו שינוי יהי' שאכן
דיבר". ה' פי כי יחדיו בשר כל ד"וראו להענין

הרמב"ן  דעת היא שכן גם הרמב"ם:240ומה לגבי כהרמב"ן הלכה - דא כגון ובענינים ,

(בממונא)" בדיני וכשמואל באיסורא "כרב שהלכה כלל הש"ס 241ישנו בכללי כמבואר שאף 242, ,
הלכה  ולכן באיסורא, הי' רב של עסקו רוב מ"מ, ממונות, דיני והן והיתר איסור דיני הן למדו ששניהם

בממונא. כמותו הלכה ולכן בממונא, הי' שמואל של עסקו ורוב באיסורא, כמותו

הלכה  התורה, בפנימיות עסקו שרוב שמי - התורה ופנימיות דתורה לגליא בנוגע גם ללמוד יש ומזה
אלו  בענינים .243כמותו

התורה  פנימיות גם למד ימיו בסוף ורק דתורה, בנגלה הי' עסקו רוב - הרמב"ם (אלא 244ובנדו"ד:
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי לכך, ראוי הדור הי' שלא כיון הי"ד, בספר זאת כלל הרמב"ן 245שלא ואילו ;(

התורה  בפנימיות הי' עסקו רוב התורה,246- פנימיות בעניני לרמב"ן הרמב"ם בין מחלוקת כשיש ולכן, ,
הרמב"ן. כדעת היא ההכרעה אזי

כן  לאחרי אבל נוהג, כמנהגו עולם יהי' המשיח ימות בתחלת רק הנה הרמב"ם לדעת שגם ובפרט
בעולם  שינוי .247יהי'

.ËÎ תלויים הענינים שכל (כמו בתורה תלוי זה הרי - בפועל להתגלות יוכל שבעולם שה'סתים' כדי אך
כמאמר  שבתורה.89בתורה, ה'סתים' גם שיתגלה עלמא"), וברא באורייתא "אסתכל

דת  גליא נתינת להיות הוצרך שבארץ, גליא כפשוטו, הארץ כיבוש שבשביל שכשם - בזה ורה,והענין
יש  עצמו, בפני מציאות אינו שהעולם בגלוי ניכר שיהי' היינו, הארץ, פנימיות את לכבוש כדי גם כך

התורה. דפנימיות בגילוי צורך

להיות  צריך וגו'", הוי' כבוד "ונגלה היעוד בפועל יקויים שאז המשיח, לימות מתקרבים כאשר ולכן,
התורה. דפנימיות הגילוי

.Ï כאשר - המשיח בביאת ויושלם הרשב"י, ע"י התחיל התורה, פנימיות גילוי ענין כללות והנה,
. דילך חיבורא נשא "בהאי פ' ברע"מ (כדאיתא ברחמים" גלותא מן בי' יפקון מן 97. שהיציאה והיינו, ,(

המשיח. ביאת קודם התורה פנימיות לימוד ע"י תהי' הגלות
בתקו"ז  לתתא248ומוסיף ב"נ "כמה :oeqpxtzi,"בתראה בדרא לתתא אתגלי כד דילך חיבורא מהאי

המקדשֿמלך  .249וכפירוש "יתפרנסון :.yxetiyk פנימיות שלימוד והיינו, כו'", מאמריו אמיתות להם
וכל  האדם מציאות כל את שיחדור כך והשגה, הבנה של באופן אלא שטחי, באופן יהי' לא התורה

גו'". בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד קיום בעולם יפעל כזה באופן לימוד דוקא שכן, צרכיו,
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שהענין 238) א) קכה, (זח"ג ברע"מ מ"ש גם נזכר זה בענין
הוא  בלבד מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות העוה"ז בין שאין

כו'. הארץ עמי אצל רק
ח"ל 239) .212 ע' חי"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ועוד. .308 ע' חל"ו .351 ע' חל"ג .84 ע' חל"ב .248 ע'
תשכ"ג)240) (ירושלים תמימה ה' תורת דרשת ו. כו, בחוקותי

ואילך. קנד ע'
וש"נ.241) ע"ב. ריש מט, בכורות
סצ"ד.242) יאיר חות שו"ת ס"ד. פ"ד ב"ק רא"ש ראה
ועוד.243) רמה. ע' חט"ו שנג. ע' ח"י אג"ק גם ראה

בהערה.244) 41 ע' ה'ש"ת קיץ בסה"ש הנסמן ראה
התוועדויות 245) - מנחם תורת גם וראה שם. סה"ש ראה

וש"נ. .225 ע' חל"ט
(246- מנחם תורת גם וראה .154 ס"ע תש"א סה"ש ראה

וש"נ. ואילך. 80 ס"ע חי"ז התוועדויות
מנחם 247) תורת ואילך. 198 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה ראה

.30 הערה 260 ע' חמ"ה התוועדויות -
בסופו.248) ת"ו
גם 249) וראה שם. לתקו"ז כס"מ וראה לזהר. בהקדמה

וש"נ. .26 ע' חכ"ז .35 הערה 136 ע' חכ"ד לקו"ש



f"kyz'dלח ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הי' לא מדינות, בכמה התורה פנימיות לימוד הי' לפנ"ז שגם דאף - הבעש"ט ע"י התחיל זה וענין
החסידות. תורת מייסד הבעש"ט, ע"י שהתחיל כפי והשגה, הבנה של באופן בגלוי זה

הבעש"ט  של באגה"ק מ"ש יובן דלכאורה:82ועפ"ז - מר" "אתי אזי חוצה" מעינותיך ש"לכשיפוצו
יתגלה  המשיח בביאת כי - משיח יבוא אזי חוצה מעינותיך שיפוצו שעי"ז הענינים, ב' קישור מהו
של  החידוש שזהו דאורייתא, סתים התורה, פנימיות לימוד ע"י היא לזה ההכנה ולכן שבעולם, ה'סתים'

הבעש"ט.

משנה  וניתוסף הולך גופא ובזה הבעש"ט, של ההילולא יום השבועות, חג עם במיוחד קשור זה וענין
מו  כ"ק ע"י זה, לדורנו עד לדור, ומדור שכאו"א לשנה באופן זאת ומסר בתורה, חלקו שגילה אדמו"ר "ח

מגעת. שידו מקום בכל זאת יפיץ

וע"י  דאורייתא, גופא דתורה, נגלה של בי"ת מאל"ף להתחיל שצריך באופן הוא הלימוד שסדר אלא
דאורייתא" "נשמתא ללימוד באים דאורייתא גופא הפנימיות 250לימוד מתגלה ועי"ז התורה, פנימיות ,

היעוד  קיום עדי ואור, והולך דמוסיף ובאופן העולם, ע"י 251של ממש, בקרוב עולם", לאור ה' לך "והי'
צדקנו. משיח

***

.‡Ï השבועות שבחג הנ"ל הענינים ג' בכל משותפת נקודה :252עוד
שמו  על נקראת שהתורה - רבינו למשה כמ"ש 36בנוגע מהימנא 37, רעיא - עבדי" משה תורת ,253זכרו

מתוקן" ש"הי' שאע"פ כמסופר 254מצינו בצאן", אלא הקב"ה בחנו "לא מ"מ, ישראל, רועה להיות
.255במדרש  אחריו ורץ גדי, ממנו ברח במדבר, יתרו של צאנו רועה מרע"ה "כשהי' כתיפו : על הרכיבו .

ישראל", צאני תרעה אתה חייך כך ודם, בשר של צאנו לנהוג רחמים לך יש הקב"ה, אמר מהלך, והי'
הדורות. לכל ישראל רועה להיות הוא שראוי היינו,

. יפה רועה ומצאו בצאן לדוד (הקב"ה) "בדק המלך: בדוד מצינו יודע וכן שהוא מי הקב"ה, אמר .
בעמי" וירעה יבא כחו, לפי איש הצאן כלשון 255לרעות - ישראל רועה אח"כ להיות הכנה היתה וזו ,

ישראל 256המדרש  עמי את תרעה אתה ישראל, של רוען "דוד הקב"ה,257: דוד, של רועה הוא ומי ,
וקיים"258שנאמר  חי ישראל מלך "דוד נצחי, באופן - אחסר" לא רועי .56ה'

תינוקות  למלמד "עוזר" בתור היתה עבודתו שהתחלת לבעש"ט, בנוגע הכנה 259ועד"ז היתה וזו ,
הידוע  כמשל - ישראל עם כל את לעורר עבודתו הקריאה 260להמשך ע"י גשמי מעלפון שמעוררים מאדם

ישראל, עם כללות התעורר ידה שעל - הבעש"ט של שמו - ישראל בשם הקריאה היא ודוגמתו בשמו,
שבדורו. לגדולים עד קטנים מילדים

ישראל, עם כל את לאחד - אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד שלאחריו, הנשיאים הנהגת גם היתה כזה ובאופן
הקטנים. עם הגדולים

.·Ï:וחיות קיום פועלים ששניהם - התורה פנימיות לגילוי דמ"ת הענין בין משותפת נקודה עוד יש
שתהי' שכדי האדם, גוף וכמו חיות, בו שתתן לנשמה זקוק דבר שכל במוחש, שרואים - ובהקדים
שתהי' הנשמה את לעורר צורך יש רח"ל, קשה במצב הוא הגוף וכאשר נשמה, בו להיות צריכה חיות בו

כו'. בשמו לוחשים אזי בא, לא ועדיין הקיצין" כל "כלו וכאשר יותר, בגילוי
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א.250) קנב, זח"ג
יט.251) ס, ישעי'
ואילך.252) 250 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה
רפמ"ב.253) תניא ראה
ד.254) פ"ב, שמו"ר
ב.255) שם,

תרצ.256) רמז תהלים יל"ש
ב.257) ה, שמואלֿב
א.258) כג, תהלים
וש"נ.259) ואילך. סרפ"ח בהוספות טוב שם כתר ראה
וש"נ.260) סתי"ח. שם ראה

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

ובכן:

רז"ל  כדרשת וארץ, שמים קיום פועל דכתיב 261מ"ת ה"א 262"מאי הששי, יום בקר ויהי ערב ויהי
. המיוחד (הששי .יתירה תורה) בו שניתנה בסיון ו' להם . ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה .

ועז"נ  כו'", לאו ואם מתקיימין אתם התורה מקבלים ישראל יראה 263אם "בתחילה ושקטה", יראה "ארץ
שקטה". ולבסוף

חיות  התורה חלקי בכל שממשיכה - התורה חלקי כל של הפנימיות - התורה לפנימיות בנוגע ועד"ז
וחי', נשמה רוח דנפש הבחי' בכל היחידה מבחי' החיות המשכת בדוגמת לגמרי, אחר באופן יותר נעלית
פרד"ס  חלקי בכל חיות תוספת נמשך שעלֿידה היחידה, בחי' כנגד שהיא התורה, לפנימיות בנוגע ועד"ז

נרנ"ח  כנגד שהם .264שבתורה

עמוקים  מאמרים השבועות בחג לומר נוהגים היו נשיאינו שרבותינו לכך הפנימי הטעם גם וזהו
ביותר,

יכולים - היו שלא מוריֿצדק, הרבנים, מגיעים היו השבועות חג שלקראת לפי הפשוט, הטעם מלבד
מגיעים  היו שבו החג  המצו"ת", "חג בשם: השבועות לחג קורין היו ולכן טובים". ה"ימים לשאר לבוא

-265ה"מוריֿצדק"

היא  דתורה נגלה של החיות שגם כך, התורה, חלקי בכל חיות תוספת פועלת התורה פנימיות כי
מאמרים  אמירת ע"י התורה דפנימיות הגילוי צ"ל הי' מ"ת, זמן השבועות, בחג ולכן, התורה, מפנימיות

התורה. חלקי בכל חיות יתוסף שעי"ז כדי ביותר, עמוקים

בארוכה  פעם ברמז 266וכמדובר הי' דתורה נגלה ואילו התורה, פנימיות רק בגילוי הי' מ"ת שבשעת
מרכבה  מעשה בגילוי ראו מ"ת בשעת שהרי - התור 267ובנסתר פנימיות שזהו דתורה , גליא כל ואילו ה,

זה  לדיבור ששייכים מצוות כו"כ מרומזים מעשה"ד אחד שבכל (כידוע בעשה"ד ברמז ).268היתה

.‚Ï,השבועות חג למחרת לערוך שנוהגים - דתורה בנגלה - תורה" ה"כינוס עם גם קשור זה ענין
מ"ת, זמן

תורה"- מתן זה חתונתו, "יום עם קשור הוא שגם שמחתֿתורה, למחרת "יוהכ"פ,269וכן (שבתשרי),
האחרונות" לוחות בו בסיני"270שניתנו חתונתו "יום על -)271(נוסף

זה  שיהי' כך, השנה. כל על וחסידות, נגלה התורה, בלימוד חיות יתוסף שעי"ז - היא בזה שהכוונה
שלם. דבר נעשה יחד שניהם שבצירוף בגוף, נשמה של ומצב מעמד

הקדושה. בארצנו ההוה למצב במיוחד שנוגעת מסויימת הנהגה לבאר יש - בהכינוס השתתפות ובתור

.„Ï לאחרונה ההתוועדויות באחת המדובר ענינים 272ובהקדם ע"י - זה למצב לעזור יכול אחד שכל ,
המקום  אין רוחניים לענינים בנוגע הרי המקום, הפסק ישנו גשמיים ענינים שמצד אף שכן, רוחניים,

מפסיק.
בעניני  אבל עליהם, ולהסתיר להעלים שיכולים ענינים יש גופא רוחניים בענינים הנה - יותר ובפרטיות
שנמצאים  בנ"י על לפעול יכולים אחד במקום התומ"צ קיום שע"י כך הפסק, שום שייך לא תומ"צ

אחר. במקום

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

(ובפרש"י).261) א פח, שבת
(ובפרש"י).262) לא א, בראשית
ט.263) עו, תהלים
תורת264) של ענינה קונטרס בארוכה (תורת ראה החסידות

וש"נ. ואילך). 260 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם
וש"נ.265) רה. ע' היומן רשימת - מנחם תורת גם ראה
(266- מנחם (תורת סמ"ה תשי"ג דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ. ואילך). 240 ס"ע ח"ח התוועדויות
וש"נ.267) ב. פכ"ט, שמו"ר יב. צו תנחומא ראה
יג.268) כ, יתרו בעה"ט יב. כד, משפטים פרש"י ראה
(במשנה).269) ב כו, תענית
שם.270) פרש"י
תתקפז.271) רמז שה"ש יל"ש
מנחם 272) (תורת ס"ב ה"ּפאראד") (בעת בעומר ל"ג ַַשיחת



לט f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הי' לא מדינות, בכמה התורה פנימיות לימוד הי' לפנ"ז שגם דאף - הבעש"ט ע"י התחיל זה וענין
החסידות. תורת מייסד הבעש"ט, ע"י שהתחיל כפי והשגה, הבנה של באופן בגלוי זה

הבעש"ט  של באגה"ק מ"ש יובן דלכאורה:82ועפ"ז - מר" "אתי אזי חוצה" מעינותיך ש"לכשיפוצו
יתגלה  המשיח בביאת כי - משיח יבוא אזי חוצה מעינותיך שיפוצו שעי"ז הענינים, ב' קישור מהו
של  החידוש שזהו דאורייתא, סתים התורה, פנימיות לימוד ע"י היא לזה ההכנה ולכן שבעולם, ה'סתים'

הבעש"ט.

משנה  וניתוסף הולך גופא ובזה הבעש"ט, של ההילולא יום השבועות, חג עם במיוחד קשור זה וענין
מו  כ"ק ע"י זה, לדורנו עד לדור, ומדור שכאו"א לשנה באופן זאת ומסר בתורה, חלקו שגילה אדמו"ר "ח

מגעת. שידו מקום בכל זאת יפיץ

וע"י  דאורייתא, גופא דתורה, נגלה של בי"ת מאל"ף להתחיל שצריך באופן הוא הלימוד שסדר אלא
דאורייתא" "נשמתא ללימוד באים דאורייתא גופא הפנימיות 250לימוד מתגלה ועי"ז התורה, פנימיות ,

היעוד  קיום עדי ואור, והולך דמוסיף ובאופן העולם, ע"י 251של ממש, בקרוב עולם", לאור ה' לך "והי'
צדקנו. משיח

***

.‡Ï השבועות שבחג הנ"ל הענינים ג' בכל משותפת נקודה :252עוד
שמו  על נקראת שהתורה - רבינו למשה כמ"ש 36בנוגע מהימנא 37, רעיא - עבדי" משה תורת ,253זכרו

מתוקן" ש"הי' שאע"פ כמסופר 254מצינו בצאן", אלא הקב"ה בחנו "לא מ"מ, ישראל, רועה להיות
.255במדרש  אחריו ורץ גדי, ממנו ברח במדבר, יתרו של צאנו רועה מרע"ה "כשהי' כתיפו : על הרכיבו .

ישראל", צאני תרעה אתה חייך כך ודם, בשר של צאנו לנהוג רחמים לך יש הקב"ה, אמר מהלך, והי'
הדורות. לכל ישראל רועה להיות הוא שראוי היינו,

. יפה רועה ומצאו בצאן לדוד (הקב"ה) "בדק המלך: בדוד מצינו יודע וכן שהוא מי הקב"ה, אמר .
בעמי" וירעה יבא כחו, לפי איש הצאן כלשון 255לרעות - ישראל רועה אח"כ להיות הכנה היתה וזו ,

ישראל 256המדרש  עמי את תרעה אתה ישראל, של רוען "דוד הקב"ה,257: דוד, של רועה הוא ומי ,
וקיים"258שנאמר  חי ישראל מלך "דוד נצחי, באופן - אחסר" לא רועי .56ה'

תינוקות  למלמד "עוזר" בתור היתה עבודתו שהתחלת לבעש"ט, בנוגע הכנה 259ועד"ז היתה וזו ,
הידוע  כמשל - ישראל עם כל את לעורר עבודתו הקריאה 260להמשך ע"י גשמי מעלפון שמעוררים מאדם

ישראל, עם כללות התעורר ידה שעל - הבעש"ט של שמו - ישראל בשם הקריאה היא ודוגמתו בשמו,
שבדורו. לגדולים עד קטנים מילדים

ישראל, עם כל את לאחד - אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד שלאחריו, הנשיאים הנהגת גם היתה כזה ובאופן
הקטנים. עם הגדולים

.·Ï:וחיות קיום פועלים ששניהם - התורה פנימיות לגילוי דמ"ת הענין בין משותפת נקודה עוד יש
שתהי' שכדי האדם, גוף וכמו חיות, בו שתתן לנשמה זקוק דבר שכל במוחש, שרואים - ובהקדים
שתהי' הנשמה את לעורר צורך יש רח"ל, קשה במצב הוא הגוף וכאשר נשמה, בו להיות צריכה חיות בו

כו'. בשמו לוחשים אזי בא, לא ועדיין הקיצין" כל "כלו וכאשר יותר, בגילוי
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א.250) קנב, זח"ג
יט.251) ס, ישעי'
ואילך.252) 250 ע' ח"ח לקו"ש גם ראה
רפמ"ב.253) תניא ראה
ד.254) פ"ב, שמו"ר
ב.255) שם,

תרצ.256) רמז תהלים יל"ש
ב.257) ה, שמואלֿב
א.258) כג, תהלים
וש"נ.259) ואילך. סרפ"ח בהוספות טוב שם כתר ראה
וש"נ.260) סתי"ח. שם ראה

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

ובכן:

רז"ל  כדרשת וארץ, שמים קיום פועל דכתיב 261מ"ת ה"א 262"מאי הששי, יום בקר ויהי ערב ויהי
. המיוחד (הששי .יתירה תורה) בו שניתנה בסיון ו' להם . ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה .

ועז"נ  כו'", לאו ואם מתקיימין אתם התורה מקבלים ישראל יראה 263אם "בתחילה ושקטה", יראה "ארץ
שקטה". ולבסוף

חיות  התורה חלקי בכל שממשיכה - התורה חלקי כל של הפנימיות - התורה לפנימיות בנוגע ועד"ז
וחי', נשמה רוח דנפש הבחי' בכל היחידה מבחי' החיות המשכת בדוגמת לגמרי, אחר באופן יותר נעלית
פרד"ס  חלקי בכל חיות תוספת נמשך שעלֿידה היחידה, בחי' כנגד שהיא התורה, לפנימיות בנוגע ועד"ז

נרנ"ח  כנגד שהם .264שבתורה

עמוקים  מאמרים השבועות בחג לומר נוהגים היו נשיאינו שרבותינו לכך הפנימי הטעם גם וזהו
ביותר,

יכולים - היו שלא מוריֿצדק, הרבנים, מגיעים היו השבועות חג שלקראת לפי הפשוט, הטעם מלבד
מגיעים  היו שבו החג  המצו"ת", "חג בשם: השבועות לחג קורין היו ולכן טובים". ה"ימים לשאר לבוא

-265ה"מוריֿצדק"

היא  דתורה נגלה של החיות שגם כך, התורה, חלקי בכל חיות תוספת פועלת התורה פנימיות כי
מאמרים  אמירת ע"י התורה דפנימיות הגילוי צ"ל הי' מ"ת, זמן השבועות, בחג ולכן, התורה, מפנימיות

התורה. חלקי בכל חיות יתוסף שעי"ז כדי ביותר, עמוקים

בארוכה  פעם ברמז 266וכמדובר הי' דתורה נגלה ואילו התורה, פנימיות רק בגילוי הי' מ"ת שבשעת
מרכבה  מעשה בגילוי ראו מ"ת בשעת שהרי - התור 267ובנסתר פנימיות שזהו דתורה , גליא כל ואילו ה,

זה  לדיבור ששייכים מצוות כו"כ מרומזים מעשה"ד אחד שבכל (כידוע בעשה"ד ברמז ).268היתה

.‚Ï,השבועות חג למחרת לערוך שנוהגים - דתורה בנגלה - תורה" ה"כינוס עם גם קשור זה ענין
מ"ת, זמן

תורה"- מתן זה חתונתו, "יום עם קשור הוא שגם שמחתֿתורה, למחרת "יוהכ"פ,269וכן (שבתשרי),
האחרונות" לוחות בו בסיני"270שניתנו חתונתו "יום על -)271(נוסף

זה  שיהי' כך, השנה. כל על וחסידות, נגלה התורה, בלימוד חיות יתוסף שעי"ז - היא בזה שהכוונה
שלם. דבר נעשה יחד שניהם שבצירוף בגוף, נשמה של ומצב מעמד

הקדושה. בארצנו ההוה למצב במיוחד שנוגעת מסויימת הנהגה לבאר יש - בהכינוס השתתפות ובתור

.„Ï לאחרונה ההתוועדויות באחת המדובר ענינים 272ובהקדם ע"י - זה למצב לעזור יכול אחד שכל ,
המקום  אין רוחניים לענינים בנוגע הרי המקום, הפסק ישנו גשמיים ענינים שמצד אף שכן, רוחניים,

מפסיק.
בעניני  אבל עליהם, ולהסתיר להעלים שיכולים ענינים יש גופא רוחניים בענינים הנה - יותר ובפרטיות
שנמצאים  בנ"י על לפעול יכולים אחד במקום התומ"צ קיום שע"י כך הפסק, שום שייך לא תומ"צ

אחר. במקום
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(ובפרש"י).261) א פח, שבת
(ובפרש"י).262) לא א, בראשית
ט.263) עו, תהלים
תורת264) של ענינה קונטרס בארוכה (תורת ראה החסידות

וש"נ. ואילך). 260 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם
וש"נ.265) רה. ע' היומן רשימת - מנחם תורת גם ראה
(266- מנחם (תורת סמ"ה תשי"ג דחה"ש ב' יום שיחת

וש"נ. ואילך). 240 ס"ע ח"ח התוועדויות
וש"נ.267) ב. פכ"ט, שמו"ר יב. צו תנחומא ראה
יג.268) כ, יתרו בעה"ט יב. כד, משפטים פרש"י ראה
(במשנה).269) ב כו, תענית
שם.270) פרש"י
תתקפז.271) רמז שה"ש יל"ש
מנחם 272) (תורת ס"ב ה"ּפאראד") (בעת בעומר ל"ג ַַשיחת



f"kyz'dמ ,zereayd bgc 'a mei zgiy

הפנימי  הפירוש ועד 274במארז"ל 273וכידוע זב"ז מעורבים הם שבנ"י בזה", זה ערבים ישראל "כל
- הגוף בכל עי"ז ניתוסף אזי הגוף, של מסויים בחלק ניתוסף שכאשר ומובן, אחד, גוף כמו שנעשים
בהם  שיש חמורות בעבירות (ואפילו שחטא "אע"פ שהרי ח"ו, עבירה שעבר מי גם כולל בנ"י, כל אצל

הוא" ישראל יעבור) ואל דיהרג .275החיוב

בענינים  ולסייע לעזור מיוחדות סגולות להם שיש פרטיים ענינים ישנם - גופא תומ"צ ובעניני
. בתורה יעסוק בראשו "חש ולדוגמא: בתורה"מסויימים. יעסוק בגרונו חש .276.

השייך  שבתורה בחלק לעסוק שצריכים בגלל זה הרי - מועיל זה ואין זאת שעושים שרואים [ומה
אדם  ציור בבחי' היא שהתורה (כידוע לגרון או שהוא 277לראש וחלק ראש, בבחי' שהוא חלק בה ויש ,

זה  הרי בתורה, זה לחלק שמכוונים או לראש, שייך בתורה חלק איזה יודעים וכאשר כו'), גרון בבחי'
כו' שבראש המיחוש לבטל ].278מועיל

ויודעים  שכרן שנתגלה מצוות יש אבל שכרן, נתגלה שלא מצוות אמנם יש למצוות: בנוגע ועד"ז
שבהם. המיוחדות הסגולות את אנו

ההוה  למצב שלמים 279ובנוגע חיים לחיות אלי' השייכים לכל ומסייעת שעוזרת מיוחדת מצוה יש -
ש"תפול  באופן זה יהי' לכך, זקוקים יהיו אם וגם חרב, של לענין זקוקים יהיו שלא כך, לשמם, הראויים

ופחד" אימתה בקיצור.280עליהם תהי' שהמלחמה כך, ,

ברכות  במסכת בגמרא כדאיתא - תפילין מצות היא זו "כתיב 281ומצוה כי 282: הארץ עמי כל וראו
. ממך ויראו עליך נקרא ה' מנחות שם ובמסכת שבראש". תפילין אלו תפילין 283. המניח "כל איתא:

שנאמר  ימים, יחיו".284מאריך בתפילין) ה' שם עליהם שנושאין (אותם עליהם ה'

ברכות  במסכת הגמרא מדברי גם .285ולהעיר חייו לו יתלו תפליו "התולה לך : תלואים חייך והיו .
אדם 286מנגד  של חיים הם שהתפילין מוכח שמזה תפליו", התולה זה ,287.

.‰Ï:ולהעיר
- ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו נאמר שבראש" "תפילין שעל חז"ל דרשת

מנחות  במסכת גם להדגיש 288נאמרה כדי דוקא, ברכות במסכת הגמרא מדברי זה ענין הובא ואעפ"כ ,
ענין "dkxadאת בשם שנקראת במסכת מודגש הברכה ענין והרי תפילין, הנחת ע"י ",zekxaשנעשה

הברכות, הו"ע שתוכנה מסכת שזוהי והיינו, זה, בשם שנקרא הענין תוכן על מורה תורה ע"פ ששם כידוע
"מנחות". ששמה במסכת שמובא כפי זה ענין לגבי המעלה וזוהי

מ"תלמוד הם המסכתות ששתי ש"ilaaואע"פ ע"ש כן שנקרא .בלולה " .במקרא במשנה ..
הברכות.289בתלמוד" הו"ע ברכות מסכת של ועיקרה המנחות, הו"ע מנחות מסכת של עיקרה מ"מ, ,

הוא  היכן לבדוק יש פוסק, אותו בדברי מקומות ב' בין סתירה יש שכאשר בהלכה, שמצינו וע"ד
עיקר  היא שבו מקום באותו הפסק לפי היא וההלכה אגב, בדרך הובא והיכן זה ענין של העיקרי  המקום

.290הסוגיא 
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.(414 ע' חמ"ט התוועדויות -
ובכ"מ.273) ג. לג, בהעלותך לקו"ת
וש"נ.274) סע"ב. כז, סנהדרין
רע"א.275) מד, שם
א.276) נד, עירובין
וש"נ.277) .141 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
וש"נ.278) .149 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ש"פ 279) משיחות פרטים כמה נכללו - לקמן בהבא

קרח. וש"פ בהעלותך
טז.280) טו, בשלח
וש"נ.281) א. ו,

יו"ד.282) כח, תבוא
(ובפרש"י).283) ואילך סע"א מד,
טז.284) לח, ישעי'
א.285) כד,
סו.286) כח, תבוא
שם.287) לפרש"י הב"ח הגהות
וש"נ.288) ב. לה,
א.289) כד, סנהדרין
כלל 290) תשס"ה) (ירושלים וההוראה הפוסקים כללי ראה

וש"נ. סז.

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

ענין הוא שהמכוון כיון בעניננו: היא dkxadועד"ז זה בענין ההכרעה אזי תפילין, הנחת ע"י שנעשה
להתחשב  צריכים אזי מנחות, ממסכת זה ענין כשמביאים משא"כ הברכות; הו"ע ענינה שעיקר במסכת
מערכי  עלי' וחוזר בידו היא עבירה לתפילה תפילה בין "סח כמו: זו, במסכת שנאמרו ענינים בשאר גם

.291המלחמה"

המעלות  אודות מדובר מנחות שבמסכת - מנחות למסכת ברכות מסכת בין הנ"ל במארז"ל חילוק ועוד
oilitzשל zevn'גו הארץ עמי כל "וראו מש"נ מתקיים שעי"ז המעלה גם בתפילין שיש הובא זה ועל ,

בנוגע זה ענין הובא ברכות במסכת ואילו ממך"; i"paויראו zlrnl תפילין "הני הגמרא: דברי כהמשך ,
. בהו כתיב מה עלמא ומי דמארי עמי 191. כל "וראו במאמר גם ולכן, בארץ", אחד גוי ישראל כעמך

. הענין הארץ נפעל אזי תפילין מניח יהודי כאשר שרק - בנ"י מעלת מודגשת שבראש" תפילין אלו .
מאומה  פועל אינו תפילין שמניח גוי  משא"כ ממך", .292ד"ויראו

למסכת  קודמת ברכות שמסכת לכך נוסף - דוקא ברכות ממסכת זה ענין הובא הנ"ל הטעמים כל ומצד
תורה  הוא בתורה סדר גם והרי .293מנחות,

.ÂÏ ההצעה באה - הנ"ל סגולות ב' ישנן תפילין שבמצות יוצאי 294וכיון שכל ההוה, למצב בקשר
"כל  ההבטחה תקויים ועי"ז תפילין, בהנחת וידייקו שלהם, התפילין את ויבדקו יחזרו בישראל צבא

ממך". ויראו גו' הארץ עמי כל "וראו וכן ימים", מאריך תפילין המניח
לא  אזי למלחמה, יוצא משה הי' שאילו שמצינו וכפי במלחמה, כלל צורך יהי' שלא יפעל זה וענין

כלל  במלחמה צורך בלבד 295הי' איש ושש שלושים במלחמה שנפלו יהושע, ע"י שהי' כפי עכ"פ או ,296,
המלחמה. למהלך שבלבל צדדי ענין בגלל רק - זה וגם

.ÊÏשכך בגלל להיות צריך מצוה קיום לשאול: יכולים עדיין "אשר אך הברכה: כנוסח - הקב"ה צוה
בגלל ולא וצוונו", במצוותיו תפילין קדשנו שיניחו - בפהרסיא ועוד - לומר היתכן וא"כ, אחרים. טעמים

. הארץ עמי ש"כל וכדי ימים, אריכות של הסגולה ממך"?!בשביל יראו .
כי  שאלה, זו אין באמת :279אבל

פעולה  שזוהי כך, וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר הברכה אמירת ללא תפילין מניחים היו אם אפילו
חז"ל  אמרו שהרי בדבר, שאלה היתה לא - לשמה" שלא 76"שלא אע"פ ומצות בתורה יעסוק "לעולם
לשמה"). בא לשמה שלא "מתוך הנה כן, (ולאחרי לשמה"

אודו  מדובר זה שבמארז"ל לומר ומוכרח ואין אחרת ברירה לו שאין קאליקער"), ("א מום" "בעל ַַת
לבוא  אפשר שאי כיון כאו"א, אצל העבודה סדר זה שהרי - לשמה" ד"שלא באופן המצוה את לקיים
כפי  לשמה", "שלא העבודה תהי' שתחילה בהכרח אלא קשה, עבודה שזוהי "לשמה", לעבודה מיד

תשובה  בהלכות הרמב"ם .297שפוסק "הקטנים :.oi`אותן שתרבה .`l`מלמדין עד שכר, לקבל כדי .
. יתירה חכמה ויתחכמו הקב"ה דעתן שקראו אבינו אברהם "מעלת שזוהי מאהבה", ויעבדוהו .

אוהבי"298אוהבו" ).299("אברהם

חלק  בפרק המשניות בפירוש בזה שמאריך .300וכפי  לך ממשיל שאני המשל זה "תבין קטן : נער כי .
. תורה ללמדו המלמד אצל .הביאוהו הטוב אותו מעלת מבין אינו שכלו וחולשת שניו למעוט ולפיכך . .

gxkda. המלמד לו יצטרך ויאמר שנותיו, לקטנות אצלו אהובים שהם בדברים הלמוד על  אותו שיזרז .
. תאנים או אגוזים לך ואתן נכבד קרא אצלו שהי' הדבר אותו בעיניו ויקל שכלו ויחזיק וכשיגדיל .

. .מלפנים חמודים בגדים או יפים מנעלין לך ואקח קרא מלמדו לו יאמר בשכלו . שלם יהי' וכאשר .
. .יותר דינרין ב' או אחד דינר לך ואתן זה פרק או זו פרשה למוד רבו לו יאמר גדול . דעתו וכשיהי' .

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

וש"נ.291) א. לו, מנחות
ד.292) נג, שמות תו"א גם ראה
לשונות 293) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה

ב). (תב, בתחלתו
(תורת 294) סי"ב זו שנה סיון מבה"ח במדבר, ש"פ שיחת

.(433 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם

וש"נ.295) ואילך. 9 ס"ע ח"ט לקו"ש ראה
וש"נ.296) ב. קכא, ב"ב וראה ה. ז, יהושע
ה"ה.297) פ"י
ה"ב.298) שם
ח.299) מא, ישעי'
החמישית.300) וכת סד"ה
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הפנימי  הפירוש ועד 274במארז"ל 273וכידוע זב"ז מעורבים הם שבנ"י בזה", זה ערבים ישראל "כל
- הגוף בכל עי"ז ניתוסף אזי הגוף, של מסויים בחלק ניתוסף שכאשר ומובן, אחד, גוף כמו שנעשים
בהם  שיש חמורות בעבירות (ואפילו שחטא "אע"פ שהרי ח"ו, עבירה שעבר מי גם כולל בנ"י, כל אצל

הוא" ישראל יעבור) ואל דיהרג .275החיוב

בענינים  ולסייע לעזור מיוחדות סגולות להם שיש פרטיים ענינים ישנם - גופא תומ"צ ובעניני
. בתורה יעסוק בראשו "חש ולדוגמא: בתורה"מסויימים. יעסוק בגרונו חש .276.

השייך  שבתורה בחלק לעסוק שצריכים בגלל זה הרי - מועיל זה ואין זאת שעושים שרואים [ומה
אדם  ציור בבחי' היא שהתורה (כידוע לגרון או שהוא 277לראש וחלק ראש, בבחי' שהוא חלק בה ויש ,

זה  הרי בתורה, זה לחלק שמכוונים או לראש, שייך בתורה חלק איזה יודעים וכאשר כו'), גרון בבחי'
כו' שבראש המיחוש לבטל ].278מועיל

ויודעים  שכרן שנתגלה מצוות יש אבל שכרן, נתגלה שלא מצוות אמנם יש למצוות: בנוגע ועד"ז
שבהם. המיוחדות הסגולות את אנו

ההוה  למצב שלמים 279ובנוגע חיים לחיות אלי' השייכים לכל ומסייעת שעוזרת מיוחדת מצוה יש -
ש"תפול  באופן זה יהי' לכך, זקוקים יהיו אם וגם חרב, של לענין זקוקים יהיו שלא כך, לשמם, הראויים

ופחד" אימתה בקיצור.280עליהם תהי' שהמלחמה כך, ,

ברכות  במסכת בגמרא כדאיתא - תפילין מצות היא זו "כתיב 281ומצוה כי 282: הארץ עמי כל וראו
. ממך ויראו עליך נקרא ה' מנחות שם ובמסכת שבראש". תפילין אלו תפילין 283. המניח "כל איתא:

שנאמר  ימים, יחיו".284מאריך בתפילין) ה' שם עליהם שנושאין (אותם עליהם ה'

ברכות  במסכת הגמרא מדברי גם .285ולהעיר חייו לו יתלו תפליו "התולה לך : תלואים חייך והיו .
אדם 286מנגד  של חיים הם שהתפילין מוכח שמזה תפליו", התולה זה ,287.

.‰Ï:ולהעיר
- ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו נאמר שבראש" "תפילין שעל חז"ל דרשת

מנחות  במסכת גם להדגיש 288נאמרה כדי דוקא, ברכות במסכת הגמרא מדברי זה ענין הובא ואעפ"כ ,
ענין "dkxadאת בשם שנקראת במסכת מודגש הברכה ענין והרי תפילין, הנחת ע"י ",zekxaשנעשה

הברכות, הו"ע שתוכנה מסכת שזוהי והיינו, זה, בשם שנקרא הענין תוכן על מורה תורה ע"פ ששם כידוע
"מנחות". ששמה במסכת שמובא כפי זה ענין לגבי המעלה וזוהי

מ"תלמוד הם המסכתות ששתי ש"ilaaואע"פ ע"ש כן שנקרא .בלולה " .במקרא במשנה ..
הברכות.289בתלמוד" הו"ע ברכות מסכת של ועיקרה המנחות, הו"ע מנחות מסכת של עיקרה מ"מ, ,

הוא  היכן לבדוק יש פוסק, אותו בדברי מקומות ב' בין סתירה יש שכאשר בהלכה, שמצינו וע"ד
עיקר  היא שבו מקום באותו הפסק לפי היא וההלכה אגב, בדרך הובא והיכן זה ענין של העיקרי  המקום

.290הסוגיא 
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.(414 ע' חמ"ט התוועדויות -
ובכ"מ.273) ג. לג, בהעלותך לקו"ת
וש"נ.274) סע"ב. כז, סנהדרין
רע"א.275) מד, שם
א.276) נד, עירובין
וש"נ.277) .141 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
וש"נ.278) .149 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ש"פ 279) משיחות פרטים כמה נכללו - לקמן בהבא

קרח. וש"פ בהעלותך
טז.280) טו, בשלח
וש"נ.281) א. ו,

יו"ד.282) כח, תבוא
(ובפרש"י).283) ואילך סע"א מד,
טז.284) לח, ישעי'
א.285) כד,
סו.286) כח, תבוא
שם.287) לפרש"י הב"ח הגהות
וש"נ.288) ב. לה,
א.289) כד, סנהדרין
כלל 290) תשס"ה) (ירושלים וההוראה הפוסקים כללי ראה

וש"נ. סז.

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

ענין הוא שהמכוון כיון בעניננו: היא dkxadועד"ז זה בענין ההכרעה אזי תפילין, הנחת ע"י שנעשה
להתחשב  צריכים אזי מנחות, ממסכת זה ענין כשמביאים משא"כ הברכות; הו"ע ענינה שעיקר במסכת
מערכי  עלי' וחוזר בידו היא עבירה לתפילה תפילה בין "סח כמו: זו, במסכת שנאמרו ענינים בשאר גם

.291המלחמה"

המעלות  אודות מדובר מנחות שבמסכת - מנחות למסכת ברכות מסכת בין הנ"ל במארז"ל חילוק ועוד
oilitzשל zevn'גו הארץ עמי כל "וראו מש"נ מתקיים שעי"ז המעלה גם בתפילין שיש הובא זה ועל ,

בנוגע זה ענין הובא ברכות במסכת ואילו ממך"; i"paויראו zlrnl תפילין "הני הגמרא: דברי כהמשך ,
. בהו כתיב מה עלמא ומי דמארי עמי 191. כל "וראו במאמר גם ולכן, בארץ", אחד גוי ישראל כעמך

. הענין הארץ נפעל אזי תפילין מניח יהודי כאשר שרק - בנ"י מעלת מודגשת שבראש" תפילין אלו .
מאומה  פועל אינו תפילין שמניח גוי  משא"כ ממך", .292ד"ויראו

למסכת  קודמת ברכות שמסכת לכך נוסף - דוקא ברכות ממסכת זה ענין הובא הנ"ל הטעמים כל ומצד
תורה  הוא בתורה סדר גם והרי .293מנחות,

.ÂÏ ההצעה באה - הנ"ל סגולות ב' ישנן תפילין שבמצות יוצאי 294וכיון שכל ההוה, למצב בקשר
"כל  ההבטחה תקויים ועי"ז תפילין, בהנחת וידייקו שלהם, התפילין את ויבדקו יחזרו בישראל צבא

ממך". ויראו גו' הארץ עמי כל "וראו וכן ימים", מאריך תפילין המניח
לא  אזי למלחמה, יוצא משה הי' שאילו שמצינו וכפי במלחמה, כלל צורך יהי' שלא יפעל זה וענין

כלל  במלחמה צורך בלבד 295הי' איש ושש שלושים במלחמה שנפלו יהושע, ע"י שהי' כפי עכ"פ או ,296,
המלחמה. למהלך שבלבל צדדי ענין בגלל רק - זה וגם

.ÊÏשכך בגלל להיות צריך מצוה קיום לשאול: יכולים עדיין "אשר אך הברכה: כנוסח - הקב"ה צוה
בגלל ולא וצוונו", במצוותיו תפילין קדשנו שיניחו - בפהרסיא ועוד - לומר היתכן וא"כ, אחרים. טעמים

. הארץ עמי ש"כל וכדי ימים, אריכות של הסגולה ממך"?!בשביל יראו .
כי  שאלה, זו אין באמת :279אבל

פעולה  שזוהי כך, וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר הברכה אמירת ללא תפילין מניחים היו אם אפילו
חז"ל  אמרו שהרי בדבר, שאלה היתה לא - לשמה" שלא 76"שלא אע"פ ומצות בתורה יעסוק "לעולם
לשמה"). בא לשמה שלא "מתוך הנה כן, (ולאחרי לשמה"

אודו  מדובר זה שבמארז"ל לומר ומוכרח ואין אחרת ברירה לו שאין קאליקער"), ("א מום" "בעל ַַת
לבוא  אפשר שאי כיון כאו"א, אצל העבודה סדר זה שהרי - לשמה" ד"שלא באופן המצוה את לקיים
כפי  לשמה", "שלא העבודה תהי' שתחילה בהכרח אלא קשה, עבודה שזוהי "לשמה", לעבודה מיד

תשובה  בהלכות הרמב"ם .297שפוסק "הקטנים :.oi`אותן שתרבה .`l`מלמדין עד שכר, לקבל כדי .
. יתירה חכמה ויתחכמו הקב"ה דעתן שקראו אבינו אברהם "מעלת שזוהי מאהבה", ויעבדוהו .

אוהבי"298אוהבו" ).299("אברהם

חלק  בפרק המשניות בפירוש בזה שמאריך .300וכפי  לך ממשיל שאני המשל זה "תבין קטן : נער כי .
. תורה ללמדו המלמד אצל .הביאוהו הטוב אותו מעלת מבין אינו שכלו וחולשת שניו למעוט ולפיכך . .

gxkda. המלמד לו יצטרך ויאמר שנותיו, לקטנות אצלו אהובים שהם בדברים הלמוד על  אותו שיזרז .
. תאנים או אגוזים לך ואתן נכבד קרא אצלו שהי' הדבר אותו בעיניו ויקל שכלו ויחזיק וכשיגדיל .

. .מלפנים חמודים בגדים או יפים מנעלין לך ואקח קרא מלמדו לו יאמר בשכלו . שלם יהי' וכאשר .
. .יותר דינרין ב' או אחד דינר לך ואתן זה פרק או זו פרשה למוד רבו לו יאמר גדול . דעתו וכשיהי' .
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וש"נ.291) א. לו, מנחות
ד.292) נג, שמות תו"א גם ראה
לשונות 293) כלל תושבע"פ, חלק של"ה ב. ו, פסחים ראה

ב). (תב, בתחלתו
(תורת 294) סי"ב זו שנה סיון מבה"ח במדבר, ש"פ שיחת

.(433 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם

וש"נ.295) ואילך. 9 ס"ע ח"ט לקו"ש ראה
וש"נ.296) ב. קכא, ב"ב וראה ה. ז, יהושע
ה"ה.297) פ"י
ה"ב.298) שם
ח.299) מא, ישעי'
החמישית.300) וכת סד"ה



f"kyz'dמב ,zereayd bgc 'a mei zgiy

לדרגא . יבוא דבר של בסופו ורק כו'"; אדם בני ויכבדוך ודיין ראש שתהי' כדי למוד רבו לו יאמר .
. מאד עד קשה הענין שזה ז"ל החכמים "ידעו ומסיים: מאהבה. עבודה - "לשמה" עבודתו לפי שתהי' .

עד האמת משיגין אדם בני כל .שאין להמון התירו ולכן ע"ה, אבינו אברהם כמו המצות שיהיו לעשות .
כו'". שכר לתקות

שגם  כך, העבודה, סדר להיות צריך כזה ובאופן אחד, כל אצל ישנו לשמה" ד"שלא שהענין ונמצא,
כדבעי. עבודתו נעשית לשמה, אינה שעבודתו בדרגא עדיין בהיותו

תפילין מניחים היו אם אפילו - כאמור - זה תפילין ll`וכל מניחים שכאשר נהוג בפועל אבל ברכה;
לו מורים יהודי בגלל jxalעם זאת שעושה בפירוש אומר שהוא כך, וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר

זאת שעושה אף וא"כ, "לשמה"; - הקב"ה עמי mbציווי ש"כל וכדי ימים, אריכות של הסגולה בשביל
. "לשמה".הארץ עם יחד לשמה" "שלא זה הרי ופחד", אימתה עליהם "תפול  ממך", יראו .

ואין  במחשבה, רק היא כו' הסגולה בשביל הכוונה ואילו בדיבור, היא הברכה שאמירת גם [ומה
דיבור  מבטלת ].301מחשבה

פסחים  במסכת רש"י בפירוש בהדיא הוא":302ומפורש "מצוה - ולצרכו למצוה דמתכוין - ש"כה"ג" ,
זה הרי הבא, עולם בן שאהי' או בני שיחי' בשביל לצדקה זו סלע xenb"האומר wicv ולא זה, "בדבר ,"

אלא עושה, לשמה שלא e`xeaאמרינן zevn miiw,צדקה לעשות envrשצוהו z`pdl s` oiekzne שיזכה ,
בניו". שיחיו או הבא לעולם בה

.ÁÏ:ולהעיר
שמגיהים  זה303יש "הרי בגמרא dxenbשצ"ל dwcv להדיא מוכח זה", "בדבר רש"י מפירוש אבל, ."

זה "הרי היא הנכונה xenbשהגירסא wicv.כמובן זה", "בדבר ההוספה שייכת אז רק שהרי ,"

מזה: ויתירה

("צדיק  להאדם בנוגע ולא גמורה"), ("צדקה הצדקה למעשה בנוגע הוא הגמרא בדברי החידוש אם
בספרי  כמ"ש יותר, גדול חידוש הול"ל - ונתפרנס 304גמור") והלך עני ומצאה ידו מתוך סלע "מאבד :

כאשר שאפילו והיינו, זכה", כאילו הכתוב עליו מעלה הסלע,xrhvnבה איבוד rceiעל epi`e שמצאה
גמורה. צדקה זו הרי בה, ונתפרנס העני

בנוגע אלא הצדקה, למעשה בנוגע אינו זו בסוגיא שהחידוש גמור"mc`dlועכצ"ל, צדיק זה -"הרי
גמור", צדיק זה "הרי לומר שייך לא כו', זה על שמצטער סלע", ל"מאבד שבנוגע ומובן, זה), (בדבר
שיחי' בשביל זאת) שעושה אלא מרצונו, (שנותן לצדקה זו סלע "האומר ורק זה"; "בדבר לא אפילו

זה). (בדבר גמור" צדיק זה "הרי  לומר שייך אזי בני",

.ËÏ:לשאלה מקום יש ועדיין
. בני שיחי' בשביל לצדקה זו סלע ש"האומר להיות יכול מיוחד הרי הו"ע גמור", צדיק זה הרי .

. להקב"ה לנסויי' "שרי שבה היחידה המצוה היא צדקה מצות כי דוקא, צדקה שנאמר במצות הביאו 305.
. האוצר בית אל המעשר כל השמים את ארבות את לכם אפתח לא אם צבאות ה' אמר בזאת נא ובחנוני .

.והרי  די בלי עד ברכה לכם די"קותי מלומר שפתותיכם שיבלו עד זו 306. שבמצוה לומר אפשר ולכן ,
להיות  צריך מצוות שאר משא"כ בני"); שיחי' ("בשביל לשמה" "שלא גם זאת עושה אם לן איכפת לא

דוקא. לשמה קיומם

בגמרא  הובא כו'") בשביל לצדקה זו סלע ("האומר זה שענין כיון כן, לומר אפשר אי באמת אבל
המצוות. בכל גם הוא שכן מוכח ומזה חמץ, לבדיקת בנוגע
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א.301) לב, גיטין פנ"י ב. ו, פסחים צל"ח ראה
ואילך.302) סע"א ח,
(303- מנחם תורת גם וראה א. ד, ר"ה ר"ח פי' ראה

.269 ע' חכ"א התוועדויות

יט.304) כד, תצא
יו"ד.305) ג, מלאכי
א.306) ט, תענית

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

התוס' מדברי גם מוכח "והדתנן 307וכן פרס,308: לקבל מנת על הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל
מי  אבל שעשה, הצדקה על ומתחרט תוהא מצפה, שהוא הטובה אותה לו תבוא לא שאם בכה"ג היינו
לכל  בנוגע שנאמרו ענינים עם זה ענין מקשר שתוס' והיינו, גמור", צדיק ה"ז ומתחרט, תוהא שאינו

המצוות.

נותן  כאשר  גם צדקה, שבמצות שכשם תפילין, מצות על צדקה ממצות ללמוד שפיר אפשר ולכן
באגה"ק  [וכמבואר צדקה נתן שבפועל כיון בני", שיחי' לה'309"בשביל הצדקה "נתינת מעלת גודל

. חיותו שהוא כפיו מממונו מיגיע נהנה אם ובפרטות בבחי'310. רבות פעמים בהם עסק שלא אפשר שאי
כך  - גמור" צדיק זה "הרי וכה"ג"], במו"מ בעסקיהם העולם כמנהג דלבא מעומקא הלב פנימית נקודת
"ויראו  האויב על לפעול בשביל או ימים, שיאריך בשביל המצוה מקיים כאשר שגם תפילין, במצות גם

תפילין. מצות ע"י שנעשים הענינים כל את ופועל זה", בדבר גמור  צדיק זה "הרי ממך",

.Óבנוגע לעיל האמור על וצריךmiiwnlונוסף שיכול למי בנוגע הנה - יקיים lertlהמצוה שיהודי
על  מוטלת הרי תפילין, כפי'מצות ע"י גם כולל האופנים, בכל זאת לעשות החובה ביכלתו),311יו יש (אם

גם  ואעפ"כ, מהמלקות... להיפטר כדי אלא הבורא, רצון לקיים כדי תפילין מניח אינו כזה שבאופן אף
תפילין. מצות לקיים עליו לפעול צריך כזה באופן

שבזכות  לו שאומרים עי"ז גם תפילין, להניח יהודי על לפעול להשתדל יש בודאי הרי שכן, וכיון
ימים"], מאריך תפילין המניח ש"כל האמת, הוא כן אלא ח"ו, שקר זה שאין [ובפרט ימים יאריך זה

כו'" מוחה ואינו למחות בידו שיש "מי בגדר זה הרי זאת, עושים לא ערבים 312ואם ישראל שכל כיון ,
בזה  .274זה

פועלים  אזי - ממך" ד"ויראו הענין נעשה שעי"ז תפילין, להניח יהודי על פועלים כאשר ועוד: זאת
בורח  הגוי כאשר כי מסביבו, שנמצאים אלו לכל בנוגע גם אלא אליו, בנוגע רק לא הצלה של  ענין
זה  אין שכבר כך , במערכה, אתו הנמצאים כל ממילא בדרך ניצולים תפילין, שהניח יהודי אותו מפני

אחיו" לבב את ימס ד"לא הענין עם גם הקשור כללי, ענין אלא פרטי, .313ענין

אבל  דוקא, מלך ע"י להיות שצריכה מצוה, מלחמת של דין אין הזה שבזמן אמנם יתכן ולהעיר:
דין  מצד או נפש, פיקוח מצד או מצוה", "מלחמת של דין בתור אם מצוה, גם היא ישראל על ההגנה

הזה  בזמן גם וחיובם דוקא, מלך עם קשורים אינם אלו ענינים שכל - .314רודף

זאת, לעשות יש ההוה, למצב בנוגע יותר במהירות לפעול כדי לעשות שיכולים מה כל אופן, ובכל
וכשרות. בדוקות תפילין להיות שצריכים אלא תפילין, מצות - היא לזה המיוחדת הסגולה וכאמור,

.‡Ó הרמב"ם בדברי הביאור השיחה, שמות 315המשך מבפנים שכותבין "אלו מזוזה: למצות בנוגע
. המצוה המלאכים שבטלו להם די לא הטפשים, שאלו הבא, לעולם חלק להם שאין מי בכלל הן הרי .

שלפנ"ז  בהלכה .316(כמ"ש גדולה מצוה שעשו אלא פסולה"), אחת אות אפילו מבפנים "הוסיף כאילו : .
אינו  שהאיסור - העולם" בהבלי המהנה דבר שזהו הסכל לבם על שעלה כמו עצמן הניית של קמיע הוא

פוסק  הרמב"ם (שהרי לשמה שלא כוונה לו שיש כו'317בגלל שתגן כדי כו' פסוקין שקרא ש"הבריא
מקום  הי' לא (שאז כלל מצוה של ענין אינה המזוזה שאצלו בכך שמראה בגלל אלא מותר"), זה הרי

. עצמן הנאות של "קמיע אלא הקב"ה), של ו)בשמירה (במצוה וזוהי להוסיף העולם", בהבלי .
ע"ד 318הטפשות  לעוה"ב, חלק לו אין ולכן כו'", מה"קמיע אלא מהמצוה, אינה שהשמירה שחושב
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ע"ב.307) ריש שם, פסחים  - שיזכה ד"ה
מ"ג.308) פ"א אבות
ס"ד.309)
הואיל 310) מ"מ, מיגיעו, נהנה שאינו מי ש"גם לכך נוסף

לה'" נפשו חיי נותן הרי נפשו, חיי לקנות יכול הי' אלו ובמעות
סע"ב)). (מח, פל"ז (תניא

וש"נ.311) ואילך. סע"א פו, כתובות ראה
וש"נ.312) א. יח, ע"ז

ספ"ז.313) מלכים הל' רמב"ם וראה ח. כ, שופטים פ'
ש"פ314) שיחת ראה - הענין ס"ט לשלימות זו שנה מסעי
) נ ואילך חלק התוועדויות - מנחם ואילך).תורת 264 ע'

ה"ד.315) פ"ה מזוזה הל'
ה"ג.316)
הי"ב.317) פי"א ע"ז הל'
שע"י 318) שחושב בכך הוא הטפשות שענין גם נתבאר

ל" בנוגע גם - בשמירה יתוסף המלאכים שמות iladכתיבת



מג f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

לדרגא . יבוא דבר של בסופו ורק כו'"; אדם בני ויכבדוך ודיין ראש שתהי' כדי למוד רבו לו יאמר .
. מאד עד קשה הענין שזה ז"ל החכמים "ידעו ומסיים: מאהבה. עבודה - "לשמה" עבודתו לפי שתהי' .

עד האמת משיגין אדם בני כל .שאין להמון התירו ולכן ע"ה, אבינו אברהם כמו המצות שיהיו לעשות .
כו'". שכר לתקות

שגם  כך, העבודה, סדר להיות צריך כזה ובאופן אחד, כל אצל ישנו לשמה" ד"שלא שהענין ונמצא,
כדבעי. עבודתו נעשית לשמה, אינה שעבודתו בדרגא עדיין בהיותו

תפילין מניחים היו אם אפילו - כאמור - זה תפילין ll`וכל מניחים שכאשר נהוג בפועל אבל ברכה;
לו מורים יהודי בגלל jxalעם זאת שעושה בפירוש אומר שהוא כך, וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר

זאת שעושה אף וא"כ, "לשמה"; - הקב"ה עמי mbציווי ש"כל וכדי ימים, אריכות של הסגולה בשביל
. "לשמה".הארץ עם יחד לשמה" "שלא זה הרי ופחד", אימתה עליהם "תפול  ממך", יראו .

ואין  במחשבה, רק היא כו' הסגולה בשביל הכוונה ואילו בדיבור, היא הברכה שאמירת גם [ומה
דיבור  מבטלת ].301מחשבה

פסחים  במסכת רש"י בפירוש בהדיא הוא":302ומפורש "מצוה - ולצרכו למצוה דמתכוין - ש"כה"ג" ,
זה הרי הבא, עולם בן שאהי' או בני שיחי' בשביל לצדקה זו סלע xenb"האומר wicv ולא זה, "בדבר ,"

אלא עושה, לשמה שלא e`xeaאמרינן zevn miiw,צדקה לעשות envrשצוהו z`pdl s` oiekzne שיזכה ,
בניו". שיחיו או הבא לעולם בה

.ÁÏ:ולהעיר
שמגיהים  זה303יש "הרי בגמרא dxenbשצ"ל dwcv להדיא מוכח זה", "בדבר רש"י מפירוש אבל, ."

זה "הרי היא הנכונה xenbשהגירסא wicv.כמובן זה", "בדבר ההוספה שייכת אז רק שהרי ,"

מזה: ויתירה

("צדיק  להאדם בנוגע ולא גמורה"), ("צדקה הצדקה למעשה בנוגע הוא הגמרא בדברי החידוש אם
בספרי  כמ"ש יותר, גדול חידוש הול"ל - ונתפרנס 304גמור") והלך עני ומצאה ידו מתוך סלע "מאבד :

כאשר שאפילו והיינו, זכה", כאילו הכתוב עליו מעלה הסלע,xrhvnבה איבוד rceiעל epi`e שמצאה
גמורה. צדקה זו הרי בה, ונתפרנס העני

בנוגע אלא הצדקה, למעשה בנוגע אינו זו בסוגיא שהחידוש גמור"mc`dlועכצ"ל, צדיק זה -"הרי
גמור", צדיק זה "הרי לומר שייך לא כו', זה על שמצטער סלע", ל"מאבד שבנוגע ומובן, זה), (בדבר
שיחי' בשביל זאת) שעושה אלא מרצונו, (שנותן לצדקה זו סלע "האומר ורק זה"; "בדבר לא אפילו

זה). (בדבר גמור" צדיק זה "הרי  לומר שייך אזי בני",

.ËÏ:לשאלה מקום יש ועדיין
. בני שיחי' בשביל לצדקה זו סלע ש"האומר להיות יכול מיוחד הרי הו"ע גמור", צדיק זה הרי .

. להקב"ה לנסויי' "שרי שבה היחידה המצוה היא צדקה מצות כי דוקא, צדקה שנאמר במצות הביאו 305.
. האוצר בית אל המעשר כל השמים את ארבות את לכם אפתח לא אם צבאות ה' אמר בזאת נא ובחנוני .

.והרי  די בלי עד ברכה לכם די"קותי מלומר שפתותיכם שיבלו עד זו 306. שבמצוה לומר אפשר ולכן ,
להיות  צריך מצוות שאר משא"כ בני"); שיחי' ("בשביל לשמה" "שלא גם זאת עושה אם לן איכפת לא

דוקא. לשמה קיומם

בגמרא  הובא כו'") בשביל לצדקה זו סלע ("האומר זה שענין כיון כן, לומר אפשר אי באמת אבל
המצוות. בכל גם הוא שכן מוכח ומזה חמץ, לבדיקת בנוגע
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א.301) לב, גיטין פנ"י ב. ו, פסחים צל"ח ראה
ואילך.302) סע"א ח,
(303- מנחם תורת גם וראה א. ד, ר"ה ר"ח פי' ראה

.269 ע' חכ"א התוועדויות

יט.304) כד, תצא
יו"ד.305) ג, מלאכי
א.306) ט, תענית

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

התוס' מדברי גם מוכח "והדתנן 307וכן פרס,308: לקבל מנת על הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל
מי  אבל שעשה, הצדקה על ומתחרט תוהא מצפה, שהוא הטובה אותה לו תבוא לא שאם בכה"ג היינו
לכל  בנוגע שנאמרו ענינים עם זה ענין מקשר שתוס' והיינו, גמור", צדיק ה"ז ומתחרט, תוהא שאינו

המצוות.

נותן  כאשר  גם צדקה, שבמצות שכשם תפילין, מצות על צדקה ממצות ללמוד שפיר אפשר ולכן
באגה"ק  [וכמבואר צדקה נתן שבפועל כיון בני", שיחי' לה'309"בשביל הצדקה "נתינת מעלת גודל

. חיותו שהוא כפיו מממונו מיגיע נהנה אם ובפרטות בבחי'310. רבות פעמים בהם עסק שלא אפשר שאי
כך  - גמור" צדיק זה "הרי וכה"ג"], במו"מ בעסקיהם העולם כמנהג דלבא מעומקא הלב פנימית נקודת
"ויראו  האויב על לפעול בשביל או ימים, שיאריך בשביל המצוה מקיים כאשר שגם תפילין, במצות גם

תפילין. מצות ע"י שנעשים הענינים כל את ופועל זה", בדבר גמור  צדיק זה "הרי ממך",

.Óבנוגע לעיל האמור על וצריךmiiwnlונוסף שיכול למי בנוגע הנה - יקיים lertlהמצוה שיהודי
על  מוטלת הרי תפילין, כפי'מצות ע"י גם כולל האופנים, בכל זאת לעשות החובה ביכלתו),311יו יש (אם

גם  ואעפ"כ, מהמלקות... להיפטר כדי אלא הבורא, רצון לקיים כדי תפילין מניח אינו כזה שבאופן אף
תפילין. מצות לקיים עליו לפעול צריך כזה באופן

שבזכות  לו שאומרים עי"ז גם תפילין, להניח יהודי על לפעול להשתדל יש בודאי הרי שכן, וכיון
ימים"], מאריך תפילין המניח ש"כל האמת, הוא כן אלא ח"ו, שקר זה שאין [ובפרט ימים יאריך זה

כו'" מוחה ואינו למחות בידו שיש "מי בגדר זה הרי זאת, עושים לא ערבים 312ואם ישראל שכל כיון ,
בזה  .274זה

פועלים  אזי - ממך" ד"ויראו הענין נעשה שעי"ז תפילין, להניח יהודי על פועלים כאשר ועוד: זאת
בורח  הגוי כאשר כי מסביבו, שנמצאים אלו לכל בנוגע גם אלא אליו, בנוגע רק לא הצלה של  ענין
זה  אין שכבר כך , במערכה, אתו הנמצאים כל ממילא בדרך ניצולים תפילין, שהניח יהודי אותו מפני

אחיו" לבב את ימס ד"לא הענין עם גם הקשור כללי, ענין אלא פרטי, .313ענין

אבל  דוקא, מלך ע"י להיות שצריכה מצוה, מלחמת של דין אין הזה שבזמן אמנם יתכן ולהעיר:
דין  מצד או נפש, פיקוח מצד או מצוה", "מלחמת של דין בתור אם מצוה, גם היא ישראל על ההגנה

הזה  בזמן גם וחיובם דוקא, מלך עם קשורים אינם אלו ענינים שכל - .314רודף

זאת, לעשות יש ההוה, למצב בנוגע יותר במהירות לפעול כדי לעשות שיכולים מה כל אופן, ובכל
וכשרות. בדוקות תפילין להיות שצריכים אלא תפילין, מצות - היא לזה המיוחדת הסגולה וכאמור,

.‡Ó הרמב"ם בדברי הביאור השיחה, שמות 315המשך מבפנים שכותבין "אלו מזוזה: למצות בנוגע
. המצוה המלאכים שבטלו להם די לא הטפשים, שאלו הבא, לעולם חלק להם שאין מי בכלל הן הרי .

שלפנ"ז  בהלכה .316(כמ"ש גדולה מצוה שעשו אלא פסולה"), אחת אות אפילו מבפנים "הוסיף כאילו : .
אינו  שהאיסור - העולם" בהבלי המהנה דבר שזהו הסכל לבם על שעלה כמו עצמן הניית של קמיע הוא

פוסק  הרמב"ם (שהרי לשמה שלא כוונה לו שיש כו'317בגלל שתגן כדי כו' פסוקין שקרא ש"הבריא
מקום  הי' לא (שאז כלל מצוה של ענין אינה המזוזה שאצלו בכך שמראה בגלל אלא מותר"), זה הרי

. עצמן הנאות של "קמיע אלא הקב"ה), של ו)בשמירה (במצוה וזוהי להוסיף העולם", בהבלי .
ע"ד 318הטפשות  לעוה"ב, חלק לו אין ולכן כו'", מה"קמיע אלא מהמצוה, אינה שהשמירה שחושב
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ע"ב.307) ריש שם, פסחים  - שיזכה ד"ה
מ"ג.308) פ"א אבות
ס"ד.309)
הואיל 310) מ"מ, מיגיעו, נהנה שאינו מי ש"גם לכך נוסף

לה'" נפשו חיי נותן הרי נפשו, חיי לקנות יכול הי' אלו ובמעות
סע"ב)). (מח, פל"ז (תניא

וש"נ.311) ואילך. סע"א פו, כתובות ראה
וש"נ.312) א. יח, ע"ז

ספ"ז.313) מלכים הל' רמב"ם וראה ח. כ, שופטים פ'
ש"פ314) שיחת ראה - הענין ס"ט לשלימות זו שנה מסעי
) נ ואילך חלק התוועדויות - מנחם ואילך).תורת 264 ע'

ה"ד.315) פ"ה מזוזה הל'
ה"ג.316)
הי"ב.317) פי"א ע"ז הל'
שע"י 318) שחושב בכך הוא הטפשות שענין גם נתבאר

ל" בנוגע גם - בשמירה יתוסף המלאכים שמות iladכתיבת



f"kyz'dמד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

גוף  רפואת תורה דברי עושין שהן  בתורה נפשות"319"הכופרים רפואת אלא ואינן ,317-
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך 320הוגה 122 ע' חי"ט .321בלקו"ש

.·Ó(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
תחילה  שמברכים גם ומה שמירה, בשביל תפילין להניח שמותר - לתפילין בנוגע גם מובן זה ומכל
כנ"ל. גמור", צדיק זה "הרי כזה שבאופן לשמה, ושלא לשמה שזהו כך, וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר

זכות  לכף כולו העולם כל ואת עצמו את מכריע ולהמשיך 322ועי"ז האויב, ואחיזת משליטת להינצל -
בארץ" שלום "ונתתי היעוד שיקויים טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב וחסד עד 323טוב ,

קוממיות" אתכם צדקנו.34"ואולך משיח ע"י בימינו במהרה ותכונן תבנה הקדושה לארצנו ,

***

.‚Ó למתן דתפילין לשייכות בנוגע גם להוסיף יש - התפילין ענין אודות לעיל להמדובר בהמשך
תורה:

הגמרא  מאמר ע"פ - לראש לתפילין".324לכל כולה התורה כל "הוקשה

תילים  במדרש איתא מזה: ברֿמצוה 325ויתירה של במאמר שמובא כיון כולם, שיודעים כפי -326-
פנאי, לנו אין אבל ולילה, יומם בתורה ליגע אנו רוצין עולם, של רבונו הקב"ה, לפני ישראל "אמרו

ולילה". יומם בתורה יגעים אתם כאילו  עליכם אני ומעלה תפילין, מצות קיימו הקב"ה, להם אמר

מנוחה, מתוך בתורה לעסוק יכולים אזי ממך", "ויראו נעשה תפילין הנחת שע"י כיון - ובפשטות
השבועות. לחג תפילין מצות בין נוספת שייכות שישנה כך,

כמ"פ - אמר אדמו"ר מו"ח ענין 327כ"ק יהי' ולעת"ל ובנ"י, הקב"ה בין הקידושין ענין נפעל שבמ"ת
"328הנישואין  הטבעיים הענינים כל לבנ"י יהיו ואז והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה באופן 329מידו ,

אמיתית  מנוחה מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד מיוחד,330שיוכלו בענין צורך יש זאת, לפעול כדי אבל .
תפילין. מצות כמו

*

.„Ó במצב שם הנמצאים היהודים בין הנה - הקודש בארץ המצב אודות לעיל להמדובר בהמשך
כ"ק  בא וממנו אנו, באנו שממנו מקום מאותו באים שהם היינו, לכאן, השייכים אלו גם ישנם הנ"ל

אדמו"ר  קודמין"331מו"ח עירך "עניי בבחי' שהם כך, ,332.
שהיו  כו' והעגמתֿנפש הדאגות ע"י - ומשפחותיהם ובנותיהם ובניהם הם - י"ח יצאו כבר ובודאי

עתה, עד
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שעליהם  הבית, כמו סתם, העולם עניני על נוסף מועילה העולם",
נוספת  בשמירה צורך אין ובמילא המזוזה, .*שמירת

גוף",319) "רפואת תורה דברי היו שאילו מוכח גופא ומזה
כו'. המכה על ללחוש גם מותר הי'

תמוז 320) י"ב ושיחת זו, שנה בהעלותך ש"פ שיחת בשילוב
תשל"ד.
ואילך).321) שנ ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה סיון מכתב גם ראה
ה"ד.322) פ"ג תשובה הל' רמב"ם
ו.323) כו, בחוקותי
וש"נ.324) א. לה, קידושין
בתורת".325) אם "כי ב) (א, עה"פ בתחלתו
ואילך.326) נג ע' תרל"ד (סה"מ תילים במדרש איתא ד"ה

ואילך). 271 ע' תש"ח ואילך. רעט ע' תרנ"ג
תרצ"ו 327) (סה"ש בסופה תרצ"ו דחה"ש ב' יום שיחת ראה

יום" ב"היום (נעתק רעז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .(151 ע'
(תורת  בסופה דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם וראה תשרי). כח

וש"נ. .(67 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם
ספט"ו.328) שמו"ר ראה
דברהמ"ז.329) הג' ברכה נוסח
רפ"ט.330) תשובה הל' רמב"ם ראה
(331.403 ע' ריש חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
א.332) עא, ב"מ

שבת )* בהלכות שמצינו ziaaשהשומר,וע"ד xenyd iav lr, בשמירתו ,פטור הועיל שלא (ראה ,כיון הוא שמור בלאה"כ שהרי
הכ"ג) פ"י שבת הל' .רמב"ם

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

מ"ש  יקויים ולהבא להתמסר 333ומכאן ויוכלו והנגלה, הנראה בטוב בארצכם", לבטח "וישבתם
ולמעשים  לחופה לתורה ובנותיהם בניהם את לגדל - ובמיוחד בהידור, המצוות וקיום התורה ללימוד

טובים,

הנראה  בטוב צדקנו, משיח ע"י הגאולה, ליעודי יזכו ממש, בקרוב ממש, בקרוב ממש, שבקרוב ועד
.334והנגלה 

לנגן  צוה שליט"א אדמו"ר ד'335[כ"ק בן הזקן אדמו"ר ניגון הזקן; אדמו"ר לניגון הכנה בתור ניגון
מלכנו". "אבינו והניגון מהר"ש, אדמו"ר ניגון כלאּפצי", זשוריצי "ניע ָהבבות,

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר המזון, ברכת לאחר

הזמן  זה הרי - הבעש"ט ושל המלך דוד של ה"יארצייט" יום מ"ת, זמן הוא השבועות שחג ָכיון
חת"ת: שיעורי לימוד אודות להזכיר מ"ש zהליםzומשgהמתאים יקויים ועי"ז אלקים zzg"ויהי336ניא,

וגו'" הערים .337על

של  מ"כוס שיחיו הנאספים לכל הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק והבדלה, ערבית תפלת [לאחר
ברכה".

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ה.333) כו, בחוקותי
התחיל334) החסידים, מזקני המסובים, אודות א' להכריז

ואמר הקודש, בארץ תפילין המצב הנחת שליט"א: אדמו"ר כ"ק
יהודי ההכרזות.עם מכל יותר תפעל - אחד

רוסיא מדינת אודות הכריז כ"ק ואח"כ ואמר - כו' וממשלתה
שליט"א: יהודים!...אדמו"ר מליון שלשה שם יש הרי

אֿל".335) "מפי הניגון גם לנגן צוה ההתוועדות בסוף
לאלקים". "אך הניגון - ההתוועדות ובמהלך

ס"ד 336) תרצ"ו דחה"ש ב' יום שיחת וראה ה. לה, וישלח
וש"נ. .(145 ס"ע תרצ"ו (סה"ש

תשח"י 337) סט"ז; תשט"ז דחה"ש ב' יום שיחות גם ראה
.(68 ע' חכ"ג ;336 ע' חט"ז התוועדויות - מנחם (תורת סמ"ז

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

מ"ש  יקויים ולהבא להתמסר 333ומכאן ויוכלו והנגלה, הנראה בטוב בארצכם", לבטח "וישבתם
ולמעשים  לחופה לתורה ובנותיהם בניהם את לגדל - ובמיוחד בהידור, המצוות וקיום התורה ללימוד

טובים,

הנראה  בטוב צדקנו, משיח ע"י הגאולה, ליעודי יזכו ממש, בקרוב ממש, בקרוב ממש, שבקרוב ועד
.334והנגלה 

לנגן  צוה שליט"א אדמו"ר ד'335[כ"ק בן הזקן אדמו"ר ניגון הזקן; אדמו"ר לניגון הכנה בתור ניגון
מלכנו". "אבינו והניגון מהר"ש, אדמו"ר ניגון כלאּפצי", זשוריצי "ניע ָהבבות,

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר המזון, ברכת לאחר

הזמן  זה הרי - הבעש"ט ושל המלך דוד של ה"יארצייט" יום מ"ת, זמן הוא השבועות שחג ָכיון
חת"ת: שיעורי לימוד אודות להזכיר מ"ש zהליםzומשgהמתאים יקויים ועי"ז אלקים zzg"ויהי336ניא,

וגו'" הערים .337על

של  מ"כוס שיחיו הנאספים לכל הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק והבדלה, ערבית תפלת [לאחר
ברכה".

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ה.333) כו, בחוקותי
התחיל334) החסידים, מזקני המסובים, אודות א' להכריז

ואמר הקודש, בארץ תפילין המצב הנחת שליט"א: אדמו"ר כ"ק
יהודי ההכרזות.עם מכל יותר תפעל - אחד

רוסיא מדינת אודות הכריז כ"ק ואח"כ ואמר - כו' וממשלתה
שליט"א: יהודים!...אדמו"ר מליון שלשה שם יש הרי

אֿל".335) "מפי הניגון גם לנגן צוה ההתוועדות בסוף
לאלקים". "אך הניגון - ההתוועדות ובמהלך

ס"ד 336) תרצ"ו דחה"ש ב' יום שיחת וראה ה. לה, וישלח
וש"נ. .(145 ס"ע תרצ"ו (סה"ש

תשח"י 337) סט"ז; תשט"ז דחה"ש ב' יום שיחות גם ראה
.(68 ע' חכ"ג ;336 ע' חט"ז התוועדויות - מנחם (תורת סמ"ז



מה f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

גוף  רפואת תורה דברי עושין שהן  בתורה נפשות"319"הכופרים רפואת אלא ואינן ,317-
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך 320הוגה 122 ע' חי"ט .321בלקו"ש

.·Ó(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
תחילה  שמברכים גם ומה שמירה, בשביל תפילין להניח שמותר - לתפילין בנוגע גם מובן זה ומכל
כנ"ל. גמור", צדיק זה "הרי כזה שבאופן לשמה, ושלא לשמה שזהו כך, וצוונו", במצוותיו קדשנו "אשר

זכות  לכף כולו העולם כל ואת עצמו את מכריע ולהמשיך 322ועי"ז האויב, ואחיזת משליטת להינצל -
בארץ" שלום "ונתתי היעוד שיקויים טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב וחסד עד 323טוב ,

קוממיות" אתכם צדקנו.34"ואולך משיח ע"י בימינו במהרה ותכונן תבנה הקדושה לארצנו ,

***

.‚Ó למתן דתפילין לשייכות בנוגע גם להוסיף יש - התפילין ענין אודות לעיל להמדובר בהמשך
תורה:

הגמרא  מאמר ע"פ - לראש לתפילין".324לכל כולה התורה כל "הוקשה

תילים  במדרש איתא מזה: ברֿמצוה 325ויתירה של במאמר שמובא כיון כולם, שיודעים כפי -326-
פנאי, לנו אין אבל ולילה, יומם בתורה ליגע אנו רוצין עולם, של רבונו הקב"ה, לפני ישראל "אמרו

ולילה". יומם בתורה יגעים אתם כאילו  עליכם אני ומעלה תפילין, מצות קיימו הקב"ה, להם אמר

מנוחה, מתוך בתורה לעסוק יכולים אזי ממך", "ויראו נעשה תפילין הנחת שע"י כיון - ובפשטות
השבועות. לחג תפילין מצות בין נוספת שייכות שישנה כך,

כמ"פ - אמר אדמו"ר מו"ח ענין 327כ"ק יהי' ולעת"ל ובנ"י, הקב"ה בין הקידושין ענין נפעל שבמ"ת
"328הנישואין  הטבעיים הענינים כל לבנ"י יהיו ואז והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה באופן 329מידו ,

אמיתית  מנוחה מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד מיוחד,330שיוכלו בענין צורך יש זאת, לפעול כדי אבל .
תפילין. מצות כמו

*

.„Ó במצב שם הנמצאים היהודים בין הנה - הקודש בארץ המצב אודות לעיל להמדובר בהמשך
כ"ק  בא וממנו אנו, באנו שממנו מקום מאותו באים שהם היינו, לכאן, השייכים אלו גם ישנם הנ"ל

אדמו"ר  קודמין"331מו"ח עירך "עניי בבחי' שהם כך, ,332.
שהיו  כו' והעגמתֿנפש הדאגות ע"י - ומשפחותיהם ובנותיהם ובניהם הם - י"ח יצאו כבר ובודאי

עתה, עד
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שעליהם  הבית, כמו סתם, העולם עניני על נוסף מועילה העולם",
נוספת  בשמירה צורך אין ובמילא המזוזה, .*שמירת

גוף",319) "רפואת תורה דברי היו שאילו מוכח גופא ומזה
כו'. המכה על ללחוש גם מותר הי'

תמוז 320) י"ב ושיחת זו, שנה בהעלותך ש"פ שיחת בשילוב
תשל"ד.
ואילך).321) שנ ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה סיון מכתב גם ראה
ה"ד.322) פ"ג תשובה הל' רמב"ם
ו.323) כו, בחוקותי
וש"נ.324) א. לה, קידושין
בתורת".325) אם "כי ב) (א, עה"פ בתחלתו
ואילך.326) נג ע' תרל"ד (סה"מ תילים במדרש איתא ד"ה

ואילך). 271 ע' תש"ח ואילך. רעט ע' תרנ"ג
תרצ"ו 327) (סה"ש בסופה תרצ"ו דחה"ש ב' יום שיחת ראה

יום" ב"היום (נעתק רעז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .(151 ע'
(תורת  בסופה דאשתקד דחה"ש ב' יום שיחת גם וראה תשרי). כח

וש"נ. .(67 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם
ספט"ו.328) שמו"ר ראה
דברהמ"ז.329) הג' ברכה נוסח
רפ"ט.330) תשובה הל' רמב"ם ראה
(331.403 ע' ריש חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
א.332) עא, ב"מ

שבת )* בהלכות שמצינו ziaaשהשומר,וע"ד xenyd iav lr, בשמירתו ,פטור הועיל שלא (ראה ,כיון הוא שמור בלאה"כ שהרי
הכ"ג) פ"י שבת הל' .רמב"ם

f"kyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

מ"ש  יקויים ולהבא להתמסר 333ומכאן ויוכלו והנגלה, הנראה בטוב בארצכם", לבטח "וישבתם
ולמעשים  לחופה לתורה ובנותיהם בניהם את לגדל - ובמיוחד בהידור, המצוות וקיום התורה ללימוד

טובים,

הנראה  בטוב צדקנו, משיח ע"י הגאולה, ליעודי יזכו ממש, בקרוב ממש, בקרוב ממש, שבקרוב ועד
.334והנגלה 
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שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר המזון, ברכת לאחר
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר מיום ד', בו נוגע בשאלה אשר דשו בה רבים, בנדון זמן מוצש"ק, ומסיים 

שמשו"ע סי' רצ"ג סעיף א' נראה, שצריך להמתין ע"ב רגעים.

והנה ידוע פסק דין רבנו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה 

דתורה( שאין זמן המתנה האמור שוה במשך כל השנה ובכל המקומות, עיין סדר הכנסת שבת לרבנו 

הזקן הנדפס בסידורו, שלכן בכל מקום יש לדעת החשבון מתאים להאופק שלו, וגם בזה חילוק בזמן 

השנה עצמה. 

מה שראיתי נוהגים כאן, בנ.י., הוא לחכות לערך חמשים רגעים לאחרי השקיעה, אבל מובן 

שאיני אחראי בזה, ובכלל הרי ידוע מעלת המאחר במוצש"ק אלא שבבית הכנסת צריך להיות באופן 

שרוב הצבור יכולים לעמוד, ופשוט שזהו בהנוגע להידור אבל לא בהאסור ע"פ דין והרי גדולה שבת 

ששקולה כנגד כל המצות. 

בכבוד ובברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים אשר הא בהא 

תליא. 



מו
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היא ‡. ש"התורה הכלל פעמים, כמה כמדובר
גם 1נצחית" כולה, התורה לכל בנוגע הוא בתקפו

אשר שבתורה `mpiהענינים zeinyba- בזמננו
הרוחניות  [והרי ברוחניותם עכשיו גם הם נמצאים

הגשמיות]. ושרש מקור היא
גרשון  בני מנין - בפרשתנו הנאמר בענין וכן
הקודמת  פרשה בסוף הנאמרת והתחלתו מררי. ובני

בפרשתנו  (המסתיים קהת בני מנין שאף 2- - (
למנותם `epiשבגשמיות הציווי שהיה נצחי, ענין

לצאתם  השנית בשנה אחת פעם רק עצמו והמנין
מצרים  בכל 3מארץ - נצחי הוא ברוחניותו הענין -

ודור. דור

ישראל ·. הוצרכו למה בהקדים זה ויובן
ידי xacnaלהשאר שעל אמת הן שנה: ארבעים

לארץ  יכנסו שלא עליהם נגזר המרגלים חטא
לשנה  יום לשנה יום - שנה הגזירה 4ארבעים הרי ,

בזה  [חטאו ישראל לארץ לכניסתם בנוגע רק היתה
שלא  נענשו ולכן ישראל, לארץ לעלות רצו שלא
יכולים  היו הרי אבל מדה], כנגד מדה אליה, יכנסו
בארץ  (שלא ישוב במקום אלו שנה מ' להיות
הגדול  "במדבר - ובפרט במדבר. ולא ישראל),

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש ?5והנורא
ריש  תורה' ב'לקוטי כמבואר הוא, והענין

המשכן 6פרשתנו  עם במדבר נסיעתם ש"טעם ,
ששרש  החיצונים, יניקת כח להכניע כדי היה וכליו
ידי  על מזו: ויתירה דוקא". במדבר הוא יניקתם
"היו  המסתיר והחשך החיצונים את שהכניעו

אלקות"ממשי  גילוי הוצרכו 7כים זה לפעול ובכדי .
שנה  מ' במדבר .8להיות

במדבר, ישראל בני מסעות ידי על בפשטות:
והעקרבים  הנחשים את הורג הענן הפכו 9היה וגם ,

ישוב  ממקום נבדל מדבר ישוב. למקום המדבר את
שם" אדם ישב "לא א) ענינים: בשני -10בעיקר

ישראל, בני רבוא ששים בו אדם ayiוכשהיו
זרועה"11שם  לא "ארץ ב) ישראל 12; בני ובהיות -

מיני  "מגדלים מרים של מבארה המים היו במדבר,
סוף" לאין ואילנות .13דשאים

שנמנו  הענינים) (בפנימיות הטעם גם וזהו
לעבודתם  - גו') שנה שלשים (מבן במיוחד הלויים
המדבר  את הפכו ידם (שעל וכליו המשכן דנשיאת

תורה') מ'לקוטי כנ"ל נושבת, לארץ

נעשו  זה בענין המיוחד המנין ידי על כי -
חשוב  דבר בזה יפעול 14במיוחד לא המדבר ולכן .
שבמנין דבר [כי הם 15בטל l`עליהם ואדרבה, ,[

נושבת". ל"ארץ אותו יהפכו

נושבת"‚. "ארץ מ"מדבר" לעשות - זה ענין
הוא  - למנותם הציווי ידי על מלמעלה זה על והכה
דור  בכל כנ"ל) שבתורה, הענינים (ככל נצחי ענין

ודור:
נמצא, הוא בה בהסביבה האדם כשמתבונן
"מדבר  בבחינת שהיא שיראה כזו היא לפעמים

(העליון  אדם ישב לא בני 16אשר רוב כי שם", (
(אדם  אלקות מענין יודעים אינם בסביבתו אדם
להתנהג  המתעוררים ואלה היודעים ואלה העליון),
בארץ  צדיק אין הרי - בתורה הקב"ה הוראות כפי

יחטא  ולא טוב יעשה פנים17אשר כל על -xiqgi
להיות  שצריך למיעבד שעל 18מכדבעי – בעבודתו

לא אשר ב"מדבר הוא נמצא הרי זה אדם ayiפי
של  באופן שם איננו העליון אדם כי שם".

– ליפול zeriaw19התיישבות העובד ויכול ,
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רפי"ז.1) תניא
ואילך.2) לד ד,
במדבר.3) ר"פ
לד.4) יד, שלח
טו.5) ח, עקב
למיהך 6) קב"ה לון ואפיק רע"א): קפד, (ח"ב זהר גם וראה

כו'. תוקפי' לתברא בגין . . . תקיפא במדברא
סע"ב.7) כב, שם לקו"ת
במדבר 8) להיות צריכים היו לא המרגלים חטא שאלולי ומה

(וע"ד  אחר באופן הבירור הי' שאז  לפי לומר, יש – שנה מ'
עה"ד). לחטא בנוגע סע"ד) (ה, בתו"א המבואר

שם.9) פרש"י לד. יו"ד, בהעלותך ספרי

ו.10) ב, ירמי'
הי'11) במדבר שרויין שישראל שבזמן ב): (ו, שבת ראה

הרבים. לרשות נחשב
ב.12) שם, ירמי'
כו.13) פי"ט, במדב"ר
ד"ה 14) א). (שמז, מחנות שלשה תושב"כ חלק של"ה ראה

תרע"ג. לתיבה תעשה צהר
ס"א.15) ק"י סי' יו"ד בשו"ע רמ"א ב. ג, ביצה
ובכ"מ.16) ג. כ, פרשתנו בלקו"ת שמפרש כמו
כ.17) ז, קהלת
א.18) סז, כתובות
ד):19) יב, תזריע בפרש"י הובא – סע"א (כא, מגילה ראה

עכבה. לשון אלא ישיבה אין

`yp zyxt - zegiy ihewl

שליחותו  לנטוש ושלום, חס ויאוש, בעצבות
כו'. אחר למקום ולנוס עירך" ב"עניי

ההוראה  באה זה ולשנותו 20על במדבר לנסוע
כמו  שבפרשתנו: במדבר ישראל בני כנסיעת -
הקב"ה, ציווי פי על היתה אז במדבר שנסיעתם

בנוגע הוא כן – ישוב למקום המדבר lklוהפכו
cg`e cg` מקום שבכל הזמנים, בכל מישראל

שמם", "מדבר הוא המקום אם גם נמצא, שהוא
אלא) ושלום, חס במקרה (לא הוא שם היותו הרי
גבר  מצעדי "מה' – הקב"ה של בשליחותו

עבודתו,21כוננו" ידי על אותו, שיהפוך בכדי ,
(העליון) אדם מושב .22למקום

הרמב"ם  שכתב מה פי לוי 23ועל שבט "ולא
ואיש  איש כל אלא רוחו 24בלבד נדבה אשר . .

יהיה  . . כו' לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל . . אותו
- ללויים" לכהנים שזכה כמו . . ונחלתו חלקו ה'
אותו  רוחו ינדב רק באם ואחד, אחד כל הרי
הצדיקים  ומשפטיו הישרים דרכיו "להורות

עד 25לרבים" - והחשיבות הכח מלמעלה לו יותן ,
"נשא  גרשון) ד(בני – לדרגא ומדרגא - בטל שאינו
הימנו, לגדול בצירוף ראש נשיאות גם", ראש את
עצמו. בפני ראש את נשא קהת) ד(בני לדרגא ועד
אם  (גם המצאו מקום לעשות ביכולתו זה ידי ועל

- מדבר) היה יתברך.dxicבתחלה לו

לעבודת „. גם היא שייכת האמורה ההוראה
עם :envr26האדם

- עליו שעבר ממה צדק חשבון עושה כשאדם

בבחי' היתה שהנהגתו הוא הכל" ה"סך לפעמים
חס  יאוש לידי שיבוא אפשר זה ידי ועל – "מדבר"
ובפרט  הנהגתי לשנות אוכל איך בחשבו: ושלום,

כהיתר  לו שנעשה בה ושנה עבר אם 27אם ובפרט
פעמים  מב' יותר בה רגיל נעשה 28היה והרגל ,

טבע?

אז  שהיו לוי, שבני כמו ההוראה: באה זה על
את  עבדו לא אז ועד ומעלה, שנה שלשים מבני

המשכן  (ועד 29עבודת הכח להם ניתן זה ובכל ,
נושאי  יהיו והלאה שמאז ראש") את ל"נשא
– רב ומעשה ישוב, למקום המדבר ויהפכו המשכן

בפועל; זה כל שנעשה

מצבו  על הבט שמבלי ואחד, אחד בכל הוא כן
"יעמוד  ולהבא שמכאן יחליט באם עכשיו, עד
את  לטהר הכח לו יותן ולעבדו", לשרתו ה' לפני

בגדיו  (ואת רצויים 30עצמו הבלתי הענינים מכל (
גילוי  ולהמשיך ב"מדבר", בהיותו בעבר שהיו

ושכנתי יאמר ועליו בנפשו, להיות mkezaאלקות
יתברך  לו .31משכן

לו ‰. דירה ייעשו שלו והסביבה שהאדם בכדי
ד"סור  הקוין בשני העבודה להיות צריכה יתברך
ודם, בשר מלך ובדוגמת טוב". וד"ועשה מרע"
מכל  ההיכל "לפנות צריך דירה, לו לתקן כשרוצים
נאים", כלים שם לסדר כך ואחר כו' וטינוף לכלוך
לזה  שצריך יתברך, לו הדירה בעשיית גם הוא כן

טוב  ועשה מרע דסור הענינים .32ב'
(נושאי  קהת ובני גרשון בבני נרמז זה ענין וגם

גירושין  מלשון הוא גרשון מרע.33המשכן): סור -

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

הי'20) אם רפ"ו) דעות (הל' הרמב"ם ממ"ש לזה סתירה אין
כמ"ש  הוא זה לדין הטעם כי – כו' ילך כו' רעים שמנהגי' במדינה
נוהג  כו' נמשך להיות אדם של ברייתו "דרך לפנ"ז שם הרמב"ם

מדינתו אנשי היינו jkitlכמנהג כו'", במדינה הי' אם כו'
המקום  מנהגי אחרי שנמשך כזו במדריגה שנמצא במי שהמדובר
הסביבה  על לפעול שעליו התוקף בכל מחליט אם אבל כו',
שמע"צ  לקו"ת – (אחרים לטהר הבא אמחז"ל – לטוב ולשנותה
הכח  לו שניתן וש"נ), סע"ב. לח, (יומא אותו מסייעין ב) פח,

המדינה ly`מלמעלה אנשי לשנות ואדרבא – כו' נמשך להיות
כבפנים. כו',

קד.21) סט, ע' יום היום וראה כג. לז, תהלים
"אשר 22) דקדושה, למדבר העמים מדבר שמהפך מזו ויתירה

`l.(ואילך ג ד, במדבר לקו"ת (ראה למעליותא שם" אדם ישב
דאורייתא מלי מתישבן דלא שם: זהר גם דלית `l`וראה תמן,

חשוכא. מגו דנפיק ההוא אלא נהורא
ויובל.23) שמיטה הל' סוף
א.24) עה, כתובות ראה
הי"ב.25) שם
ואילך.26) סע"ב כ, פרשתנו לקו"ת ראה

ב.27) פו, יומא
דבג'28) – בערכו כללים שד"ה רס"א. יו"ד רמ"א ראה

(משו"ת  בערכו סה"ד) (לבעה"מ ערה"כ ס' רגיל. נקרא פעמים
חו"י).

הקמ 29) לאחרי תיכף הי' זה המשכן.שהרי ת
א  כד, (חולין לעבודה" ושלשים ללימוד "כ"ה  שבכלל ואף
דתקיפין  ד"ה פרש"י וראה כד. ח, בהעלותך בפרש"י הובא –
מכיון  הרי – בסופה) ה"ז פ"ג המקדש כלי להל' כס"מ שם. חולין
בתורה  חלק הוא הראשונה בפעם הלויים עבודת אופן שגם
רוחנית  בעבודה שייך זה אופן דגם מובן נצחית", ש"היא

דכאו"א.
ואילך.30) ו ח, בהעלותך ראה
פל"ד.31) תניא ראה
ג.32) ע, בלק לקו"ת
למררי 33) בנוגע גם י"ל ועד"ז סע"א. כא, פרשתנו לקו"ת

משא  וגם (וקהת) לגרשון הוא ו)טפל ש(צעיר אלא מרירו), (ל'
גרשון. דבני וכו' יריעות בדוגמת – כו' קרשים מררי בני
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היא ‡. ש"התורה הכלל פעמים, כמה כמדובר
גם 1נצחית" כולה, התורה לכל בנוגע הוא בתקפו

אשר שבתורה `mpiהענינים zeinyba- בזמננו
הרוחניות  [והרי ברוחניותם עכשיו גם הם נמצאים

הגשמיות]. ושרש מקור היא
גרשון  בני מנין - בפרשתנו הנאמר בענין וכן
הקודמת  פרשה בסוף הנאמרת והתחלתו מררי. ובני

בפרשתנו  (המסתיים קהת בני מנין שאף 2- - (
למנותם `epiשבגשמיות הציווי שהיה נצחי, ענין

לצאתם  השנית בשנה אחת פעם רק עצמו והמנין
מצרים  בכל 3מארץ - נצחי הוא ברוחניותו הענין -

ודור. דור

ישראל ·. הוצרכו למה בהקדים זה ויובן
ידי xacnaלהשאר שעל אמת הן שנה: ארבעים

לארץ  יכנסו שלא עליהם נגזר המרגלים חטא
לשנה  יום לשנה יום - שנה הגזירה 4ארבעים הרי ,

בזה  [חטאו ישראל לארץ לכניסתם בנוגע רק היתה
שלא  נענשו ולכן ישראל, לארץ לעלות רצו שלא
יכולים  היו הרי אבל מדה], כנגד מדה אליה, יכנסו
בארץ  (שלא ישוב במקום אלו שנה מ' להיות
הגדול  "במדבר - ובפרט במדבר. ולא ישראל),

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש ?5והנורא
ריש  תורה' ב'לקוטי כמבואר הוא, והענין

המשכן 6פרשתנו  עם במדבר נסיעתם ש"טעם ,
ששרש  החיצונים, יניקת כח להכניע כדי היה וכליו
ידי  על מזו: ויתירה דוקא". במדבר הוא יניקתם
"היו  המסתיר והחשך החיצונים את שהכניעו

אלקות"ממשי  גילוי הוצרכו 7כים זה לפעול ובכדי .
שנה  מ' במדבר .8להיות

במדבר, ישראל בני מסעות ידי על בפשטות:
והעקרבים  הנחשים את הורג הענן הפכו 9היה וגם ,

ישוב  ממקום נבדל מדבר ישוב. למקום המדבר את
שם" אדם ישב "לא א) ענינים: בשני -10בעיקר

ישראל, בני רבוא ששים בו אדם ayiוכשהיו
זרועה"11שם  לא "ארץ ב) ישראל 12; בני ובהיות -

מיני  "מגדלים מרים של מבארה המים היו במדבר,
סוף" לאין ואילנות .13דשאים

שנמנו  הענינים) (בפנימיות הטעם גם וזהו
לעבודתם  - גו') שנה שלשים (מבן במיוחד הלויים
המדבר  את הפכו ידם (שעל וכליו המשכן דנשיאת

תורה') מ'לקוטי כנ"ל נושבת, לארץ

נעשו  זה בענין המיוחד המנין ידי על כי -
חשוב  דבר בזה יפעול 14במיוחד לא המדבר ולכן .
שבמנין דבר [כי הם 15בטל l`עליהם ואדרבה, ,[

נושבת". ל"ארץ אותו יהפכו

נושבת"‚. "ארץ מ"מדבר" לעשות - זה ענין
הוא  - למנותם הציווי ידי על מלמעלה זה על והכה
דור  בכל כנ"ל) שבתורה, הענינים (ככל נצחי ענין

ודור:
נמצא, הוא בה בהסביבה האדם כשמתבונן
"מדבר  בבחינת שהיא שיראה כזו היא לפעמים

(העליון  אדם ישב לא בני 16אשר רוב כי שם", (
(אדם  אלקות מענין יודעים אינם בסביבתו אדם
להתנהג  המתעוררים ואלה היודעים ואלה העליון),
בארץ  צדיק אין הרי - בתורה הקב"ה הוראות כפי

יחטא  ולא טוב יעשה פנים17אשר כל על -xiqgi
להיות  שצריך למיעבד שעל 18מכדבעי – בעבודתו

לא אשר ב"מדבר הוא נמצא הרי זה אדם ayiפי
של  באופן שם איננו העליון אדם כי שם".

– ליפול zeriaw19התיישבות העובד ויכול ,
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רפי"ז.1) תניא
ואילך.2) לד ד,
במדבר.3) ר"פ
לד.4) יד, שלח
טו.5) ח, עקב
למיהך 6) קב"ה לון ואפיק רע"א): קפד, (ח"ב זהר גם וראה

כו'. תוקפי' לתברא בגין . . . תקיפא במדברא
סע"ב.7) כב, שם לקו"ת
במדבר 8) להיות צריכים היו לא המרגלים חטא שאלולי ומה

(וע"ד  אחר באופן הבירור הי' שאז  לפי לומר, יש – שנה מ'
עה"ד). לחטא בנוגע סע"ד) (ה, בתו"א המבואר

שם.9) פרש"י לד. יו"ד, בהעלותך ספרי

ו.10) ב, ירמי'
הי'11) במדבר שרויין שישראל שבזמן ב): (ו, שבת ראה

הרבים. לרשות נחשב
ב.12) שם, ירמי'
כו.13) פי"ט, במדב"ר
ד"ה 14) א). (שמז, מחנות שלשה תושב"כ חלק של"ה ראה

תרע"ג. לתיבה תעשה צהר
ס"א.15) ק"י סי' יו"ד בשו"ע רמ"א ב. ג, ביצה
ובכ"מ.16) ג. כ, פרשתנו בלקו"ת שמפרש כמו
כ.17) ז, קהלת
א.18) סז, כתובות
ד):19) יב, תזריע בפרש"י הובא – סע"א (כא, מגילה ראה

עכבה. לשון אלא ישיבה אין
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שליחותו  לנטוש ושלום, חס ויאוש, בעצבות
כו'. אחר למקום ולנוס עירך" ב"עניי

ההוראה  באה זה ולשנותו 20על במדבר לנסוע
כמו  שבפרשתנו: במדבר ישראל בני כנסיעת -
הקב"ה, ציווי פי על היתה אז במדבר שנסיעתם

בנוגע הוא כן – ישוב למקום המדבר lklוהפכו
cg`e cg` מקום שבכל הזמנים, בכל מישראל

שמם", "מדבר הוא המקום אם גם נמצא, שהוא
אלא) ושלום, חס במקרה (לא הוא שם היותו הרי
גבר  מצעדי "מה' – הקב"ה של בשליחותו

עבודתו,21כוננו" ידי על אותו, שיהפוך בכדי ,
(העליון) אדם מושב .22למקום

הרמב"ם  שכתב מה פי לוי 23ועל שבט "ולא
ואיש  איש כל אלא רוחו 24בלבד נדבה אשר . .

יהיה  . . כו' לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל . . אותו
- ללויים" לכהנים שזכה כמו . . ונחלתו חלקו ה'
אותו  רוחו ינדב רק באם ואחד, אחד כל הרי
הצדיקים  ומשפטיו הישרים דרכיו "להורות

עד 25לרבים" - והחשיבות הכח מלמעלה לו יותן ,
"נשא  גרשון) ד(בני – לדרגא ומדרגא - בטל שאינו
הימנו, לגדול בצירוף ראש נשיאות גם", ראש את
עצמו. בפני ראש את נשא קהת) ד(בני לדרגא ועד
אם  (גם המצאו מקום לעשות ביכולתו זה ידי ועל

- מדבר) היה יתברך.dxicבתחלה לו

לעבודת „. גם היא שייכת האמורה ההוראה
עם :envr26האדם

- עליו שעבר ממה צדק חשבון עושה כשאדם

בבחי' היתה שהנהגתו הוא הכל" ה"סך לפעמים
חס  יאוש לידי שיבוא אפשר זה ידי ועל – "מדבר"
ובפרט  הנהגתי לשנות אוכל איך בחשבו: ושלום,

כהיתר  לו שנעשה בה ושנה עבר אם 27אם ובפרט
פעמים  מב' יותר בה רגיל נעשה 28היה והרגל ,

טבע?

אז  שהיו לוי, שבני כמו ההוראה: באה זה על
את  עבדו לא אז ועד ומעלה, שנה שלשים מבני

המשכן  (ועד 29עבודת הכח להם ניתן זה ובכל ,
נושאי  יהיו והלאה שמאז ראש") את ל"נשא
– רב ומעשה ישוב, למקום המדבר ויהפכו המשכן

בפועל; זה כל שנעשה

מצבו  על הבט שמבלי ואחד, אחד בכל הוא כן
"יעמוד  ולהבא שמכאן יחליט באם עכשיו, עד
את  לטהר הכח לו יותן ולעבדו", לשרתו ה' לפני

בגדיו  (ואת רצויים 30עצמו הבלתי הענינים מכל (
גילוי  ולהמשיך ב"מדבר", בהיותו בעבר שהיו

ושכנתי יאמר ועליו בנפשו, להיות mkezaאלקות
יתברך  לו .31משכן

לו ‰. דירה ייעשו שלו והסביבה שהאדם בכדי
ד"סור  הקוין בשני העבודה להיות צריכה יתברך
ודם, בשר מלך ובדוגמת טוב". וד"ועשה מרע"
מכל  ההיכל "לפנות צריך דירה, לו לתקן כשרוצים
נאים", כלים שם לסדר כך ואחר כו' וטינוף לכלוך
לזה  שצריך יתברך, לו הדירה בעשיית גם הוא כן

טוב  ועשה מרע דסור הענינים .32ב'
(נושאי  קהת ובני גרשון בבני נרמז זה ענין וגם

גירושין  מלשון הוא גרשון מרע.33המשכן): סור -
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הי'20) אם רפ"ו) דעות (הל' הרמב"ם ממ"ש לזה סתירה אין
כמ"ש  הוא זה לדין הטעם כי – כו' ילך כו' רעים שמנהגי' במדינה
נוהג  כו' נמשך להיות אדם של ברייתו "דרך לפנ"ז שם הרמב"ם

מדינתו אנשי היינו jkitlכמנהג כו'", במדינה הי' אם כו'
המקום  מנהגי אחרי שנמשך כזו במדריגה שנמצא במי שהמדובר
הסביבה  על לפעול שעליו התוקף בכל מחליט אם אבל כו',
שמע"צ  לקו"ת – (אחרים לטהר הבא אמחז"ל – לטוב ולשנותה
הכח  לו שניתן וש"נ), סע"ב. לח, (יומא אותו מסייעין ב) פח,

המדינה ly`מלמעלה אנשי לשנות ואדרבא – כו' נמשך להיות
כבפנים. כו',

קד.21) סט, ע' יום היום וראה כג. לז, תהלים
"אשר 22) דקדושה, למדבר העמים מדבר שמהפך מזו ויתירה

`l.(ואילך ג ד, במדבר לקו"ת (ראה למעליותא שם" אדם ישב
דאורייתא מלי מתישבן דלא שם: זהר גם דלית `l`וראה תמן,

חשוכא. מגו דנפיק ההוא אלא נהורא
ויובל.23) שמיטה הל' סוף
א.24) עה, כתובות ראה
הי"ב.25) שם
ואילך.26) סע"ב כ, פרשתנו לקו"ת ראה

ב.27) פו, יומא
דבג'28) – בערכו כללים שד"ה רס"א. יו"ד רמ"א ראה

(משו"ת  בערכו סה"ד) (לבעה"מ ערה"כ ס' רגיל. נקרא פעמים
חו"י).

הקמ 29) לאחרי תיכף הי' זה המשכן.שהרי ת
א  כד, (חולין לעבודה" ושלשים ללימוד "כ"ה  שבכלל ואף
דתקיפין  ד"ה פרש"י וראה כד. ח, בהעלותך בפרש"י הובא –
מכיון  הרי – בסופה) ה"ז פ"ג המקדש כלי להל' כס"מ שם. חולין
בתורה  חלק הוא הראשונה בפעם הלויים עבודת אופן שגם
רוחנית  בעבודה שייך זה אופן דגם מובן נצחית", ש"היא

דכאו"א.
ואילך.30) ו ח, בהעלותך ראה
פל"ד.31) תניא ראה
ג.32) ע, בלק לקו"ת
למררי 33) בנוגע גם י"ל ועד"ז סע"א. כא, פרשתנו לקו"ת

משא  וגם (וקהת) לגרשון הוא ו)טפל ש(צעיר אלא מרירו), (ל'
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בראשית יד, יג – ויבא הפליט ויגד לאברם העברי 
והוא שוכן באלוני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי 

ענר והם בעלי ברית אברם

ביאור מארז"ל )נדה סא.( "שמא תעמוד לו זכות של 
אברהם אבינו שנא' ויבא הפליט ויגד לאברם וכו'", 

הפליט זה עוג שנימול וכו', וזהו מ"ש "והם בעלי ברית 
אברם"

תירא1, אמר  ה' אל משה אל  ויאמר  לד(  כא,  )במדבר 
אתה  צדיק  אותו  של  מתשובתו  יוחי  בן  אר"ש  יוחנן  ר' 
יודע מה הי' בלבו, אמר שמא תעמוד לו זכותו של אברהם 
אבינו שנאמר )בראשית יד, יג( ויבא הפליט ויגד לאברם 

העברי ואמר רבי יוחנן זה עוג שפלט מדור המבול.
נדה סא, א

שמא תעמוד לו זכותו של אברהם אבינו שנא' 
ויבא הפליט ויגד לאברם העברי, וא"ר יוחנן זה 
)כי  לאברהם2  בהזכות מה שהגיד  הכוונה  אין  כו'.  עוג 
אם כן הול"ל תעמוד לו זכותו מה שהגיד לאברהם(, רק 

1( "אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואל ארצו". הפסוק 
מדבר על עוג מלך הבשן.

2( ראה לקוטי שיחות חלק ח' עמוד 135 ואילך.

לאברהם  עוג  שבא  ראי'  הוא  כו'  הפליט  ויבא  מהפסוק 
ונעשה מאנשי ביתו3 כמ"ש ]בזוהר4 פרשת חוקת דף קפד 

ע"א[ ומאנשי ביתי' הוה כו'.
ובהפסוק הזה יש רמז ג"כ על המילה, והוא מ"ש והוא 
שכן באלני ממרא כו' והם בעלי ברית אברם, שממרא נתן 
לו אח"כ עצה על המילה וכמ"ש בילקוט שם5. א"כ מ"ש 

3( פירוש: שנימול כדלקמן.
4( וז"ל שם: )במדבר כא, לד( "ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו", 
דא עוג ואתדבק באברהם )מלת "אותו" הוא עוג שנתדבק באברהם(, 
ומאנשי ביתיה הוה )ומאנשי ביתו הי'(, וכד אתגזר אברהם )וכשנמול 
אברהם(, מה כתיב )בראשית יז, כז( וכל אנשי ביתו וגו' )נמולו אתו(, 
על  שנמול  עוג  )זהו  קדישא  את  האי  וקביל  עמיה  דאתגזר  עוג  דא 
ידי אברהם וקבל אות ברית קדש(, כיון דחמא עוג דישראל מקרבין 
גביה )כיון שראה עוג שישראל מתקרבים אליו(, אמר, הא ודאי אנא 
אקדימנא זכותא דקאים לון )אמר, הרי ודאי אני הקדמתי זכות המילה 
שעומדת להם, כי הוא נמול עוד לפני יצחק אבינו( ודא שוי לקבליה 
וכו' )וזכות זו שם כנגדו לבטוח בו וללחום בישראל(. מיד אמר קודשא 
בריך הוא )מיד אמר הקב"ה למשה( אל תירא אותו ולא תדחיל לההוא 

אות דיליה )ולא תירא מפני האות שלו( כי בידך נתתי וכו'.
באלני  שוכן  והוא  וז"ל:  עג(  רמז  לך  לך  פרשת  שמעוני  )ילקוט   )5
ממרא. בשעה שאמר ליה הקב"ה למול, הלך ונמלך בג' אוהביו, אמר 
ליה ענר כבר בן מאה שנה ַאּת, ְוַאּת הולך ומצטער עצמך, א"ל אשכול 
מה את הולך ומסרס עצמך בין שונאך, א"ל ממרא ולא עמד לך אלקיך 
בכבשן האש ברעבון ובמלכים והדבר הזה שהוא אומר לך מול אין 
את שומע. א"ל הקב"ה אתה נתת לו עצה, חייך איני נגלה עליו לא 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך ביאוז למסכת זאש השנה ליום שישי עמ' ב

ילקוט לוי יצחק על התורה

ויבא הפליט זה עוג, ויגד לאברם כו' והוא שוכן באלוני 
עוג  זה  שהפליט  הוא  אברם,  ברית  בעלי  והם  כו'  ממרא 

נימול אח"כ ג"כ וכמובן.
ויגד  וכדומה,  ויאמר  כתיב  ולא  לאברם  ויגד  וזמ"ש 
רומז על יסוד כמ"ש6 ויגד לכם את בריתו ועיין בזה"ק פ' 

לך7 דפ"ו ע"ב.
גודו  כמו  וחיתוך,  כריתה  מלשון  ג"כ  הוא  ויגד  וי"ל 
אילנא8, יגוד עקב9, והוא כריתת הערלה10, גם אבר היסוד 

הה"ד  שלך  בפלטין  אלא  אשכול  של  בפלטין  ולא  ענר  של  בפלטין 
)בראשית יח, א( וירא אליו ה' באלוני ממרא.

6( דברים ד, יג.
מגיד  "דובר צדק  )בא לפרש את הפסוק(  רבי אלעזר אמר  וז"ל:   )7
מישרים" )ישעי' מה, יט(, )ואמר( הא אתערנא )כבר הערנו בפרשת 
ויחי דף רלד ע"ב בענין מלת ויגד, ובפרשת שמות דף יז ע"א בענין 
ויאמר, ובפרשת נשא דף קלג רע"א בענין דבור, כי בכל מקום דכתיב 
אחד מג' לשונות הללו( וידבר, ויגד, ויאמר, כלהו לטעמייהו מתפרשן 
)כולם מתבארים לטעמים ר"ל לפי הספירה ששייכים אליהם, ומפרש 
כי מלת( וידבר איהו באתגליא דרגא לבר )וידבר הוא מורה על גילוי 
כי הוא בבחינת המלכות המתגלה(, דלאו איהו דרגא פנימאה כאנון 
דרגין עלאין )שאין וידבר במדרגה פנימית כשאר הלשונות של ויגד 
)המלכות  צדק  דובר  איהו  ודא  עליונות(,  במדרגות  שהם  ויאמר  או 
היא הנקראת צדק והיא סוד הדבור(, ויגד איהו רמז לדרגא פנימאה 
עלאה דשלטאה על דבור )אבל מלת ויגד היא רומזת למדרגה פנימית 
נגיד ומושל והוא  ויגד הוא לשון  ועליונה השולטת על הדבור, ר"ל 
הנגיד  )פי'  מישרים  מגיד  הוא  ודא  המלכות(,  על  המושל  הת"ת 
רומז,  מי  )על  מישרים  מאן  מפרש(  ועתה  המישרים,  הוא  והמושל 
העליונה  המדרגה  )הוא  ביה  שרייא  דיעקב  עילאה  דרגא  דא  ואמר( 
)היינו  מישרים  כוננת  אתה  דכתיב  הוא  הדא  בה(,  מושרש  שיעקב 
הת"ת שהוא בקו האמצעי המיישר ומכריע בין ב' הקוים(, ובגין כך 
מגיד כתיב )שהוא בת"ת(, ולא כתיב דובר )שהוא במלכות(, אמר רבי 
יצחק, והא כתיב ויגד לכם את בריתו )אלמא שויגד הוא ביסוד(, אמר 
ליה הכי הוא ודאי )כן הוא ודאי שויגד רומז על היסוד(, איהו דרגא 
דשלטא על תתאה דאיהו דובר צדק )כי היסוד הוא נגיד השולט על 

המלכות הרמוזה במלות דובר צדק(.
8( דניאל ד, יא. פירש רש"י: גודו אילנא, קוצו האילן.

9( בראשית מט, יט.
10( ראה המשך הביאור בלקוטי לוי יצחק, שמבאר הלשון "מתשובתו 

נקרא11 גיד.
ועיין בפרשת12 ויחי דף רל"ד ע"ב בפי' ואגידה ע"ש.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד שצ

אותו צדיק", "אותו צדיק" הוא מספר ברי"ת, שעוג פגם אח"כ  של 
באות בריתו ולכן נפל ביד משה וכו', וכתב שם "ולכן עו"ג פחות א' 
ממספר יסו"ד, להורות שפגם בבריתו בחי' יסוד". )ראה גם בפניני לוי 

יצחק פרשת חקת פרק כא פסוק לד(.
11( ראה אור התורה להצמח צדק פרשת וישלח עמוד 494 בענין גיד 

הנשה. אור תורה להרב המגיד פרשת משפטים דף לה, ד. מא, א.
12( וז"ל: מש"כ ואגידה לכם, מאי ואגידה )למה אמר לשון זה, ואמר 
כי( רזא דחכמתא איהו )מלת הגדה פירושה הגדת וגלוי סוד החכמה(, 
רבי יוסי שאיל לרבי שמעון, אמר ליה )בכל מקום שכתוב אחד מאלו 
הלשונות( ואגידה, או ויגד, או ויגידו, וכן כלהו )וכן שאר לשונות של 
הגדה( דתנינן דרזא דחכמתא איהו )שלמדנו שפירושם הגדת וגילוי 
סוד החכמה(, אמאי במלה דא איהו רזא דחכמתא )למה במלך זו יש 

גילוי סוד החכמה(.
בגין דאיהו מלה דאתיא בגימ"ל דל"ת בלא  )רבי שמעון(  ליה  אמר 
בלא  זו  אצל  זו  ד'  ג'  אותיות  ב'  בה  שיש  מלה  שהיא  )לפי  פירודא 
חסד  הג'ומל  ביסוד  היא  ג'  אות  כי  הוא  הדבר  וסוד  ביניהם,  פירוד 
למלכות, ואות ד' היא במלכות שהיא ד'לה ועניה, והם צריכים להיות 
)וזה הוא  רזא דחכמתא  איהו  והאי  ביניהם(,  פירוד  בלי  ביחוד אחד 
סוד גלוי החכמה(, מלה דאתיא בשלימו ברזא דאתוון )הרי הגדה היא 
מלה שבאה בשלימות בסוד האותיות, לפי שג' ד' הם זו אצל זו כמו 
במלת  כשהם  הוא  )כן  בחכמתא  אינון  כד  הוא  הכי  ב'(,  הא'  בסדר 
הגדה שהיא לשון דיבור אז מורה על גלוי סוד החכמה, אבל אם יהיו 
ב' אותיות ג' ד' במלה אחרת כגון ג"דול וכיוצא, אז אינם מורים על 
ענין זה כלל(, אבל דל"ת בלא גימ"ל לאו הוא שלימו )אבל ד' שהיא 
המלכות בלא ג'( שהיא היסוד )אין זו שלימות(, וכן גימ"ל בלא דל"ת 
דהיינו היסוד בלא המלכות גם הוא אינו שלם, דהא דא בדא אתקשרו 
בלא פירודא וכו' )כי ג' ד' שהם היסוד ומלכות נתקשרו זה בזה בלי 

פירוד ביניהם ואז היא שלימות(.
)ואמר עוד, כי( ואף על גב דאית יו"ד לזמנין בין גימ"ל לדל"ת לא הוי 
פירודא )ואף על פי שלפעמים יש אות י' בין ג' לד' כגון ואגי'דה עם 
כל זאת אינה מפרדת בין ג' לד', כי אות י' רומזת על הטפה הנמשכת 
ממוח החכמה אל הג' שהיא היסוד והוא נותנה אל הד' שהיא המלכות 

בסוד היחוד(.
]ראה גם בלקוטי שיחות חלק י' פרשת ויחי עמוד 168[.
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ו, ב – דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם 
איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר 

לה'

של  )וענין(  לשון  ענינים:  ב'  נזירות  בגדר  מצינו  א. 
על  אלקיו  נזר  כמ"ש2  קדושה  של  )וענין(  ולשון  הפרשה1, 

ראשו כל ימי נזרו קדוש הוא לה'.
ולכן, אף שעיקר ענין נזירות התורה הוא קדושת הנזיר 
)גם(  הוא  שנזיר  היות  מ"מ,  בישראל,  רק  שייך  וזה  כנ"ל3, 
מקום  יש  אצלם  גם  כי  בב"נ.  גם  שייך  ה"ז  הפרשה,  לשון 

להנהגה של פרישות מתאוות העולם4.
כי  דוקא,  בב"נ  שייך  הפרישות  ענין  עיקר  ואדרבה, 
מושקעים  נעשים  העולם  בעניני  )רק(  עסוקים  להיותם 
רע  האדם  לב  יצר  כי  וכמ"ש  ובתאוותיו  העולם  בעניני 
מנעוריו5, וזה גורם היזק להם ולעולם סביבם: ואילו בנוגע 
וצ"ל  התורה"7  לך  שאסרה  מה  "דייך  אמרו6  לישראל 
עבודתו באופן של המשכת קדושה בו ובעולם ]ולכן דוקא 
"הנודר8 לה' דרך קדושה הרי זה נאה ומשובח וע"ז נאמר 
כנביא  ושקלו הכתוב  לה'  הוא  נזר אלקיו על ראשו קדוש 

שנאמר9 ואקח מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים"[10...

1( ראה ספרי )ופירוש רש"י( פרשתנו ו, ג )ב( "אין נזירה בכל מקום אלא פרישה )אף 

כאן שפירש מן היין(".

2( פרשתנו ו, ז-ח. וראה ספרי ופרש"י "זו קדושת הגוף".

3( ראה שו"ת מהרי"ט ח"א סי' נג. פי' הרא"ש נדרים ב, ב. צפנת פענח הל' מאכלות 

אסורות )פה, ב(. וראה שם הל' נדרים )יז, ב( ריש הל' נזירות.

4( ראה תו"א תולדות יט, רע"ג.

5( נח ח, כא.

6( ירושלמי נדרים פ"ט ה"א.

7( ועד שהנזיר נקרא חוטא שציער עצמו מן היין )ספרי ורש"י פרשתנו ו, יא. נזיר יט, 

א. וש"נ(. וראה ירושלמי )סוף קידושין( "עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת 

עינו ולא אכל".

8( רמב"ם סוף הלכות נזירות.

9( עמוד ב, יא. וראה רמב"ן פרשתנו ו, יד.

בזהר  שמפרש  ואילך,  שנד  עמד  פרשתנו  לזהר(  )הערות  לוי"צ  לקוטי  ראה   )10

שאז  לבוא,  לעתיד  תהי'  נזירות  דקדושת  זו  ושלימות 
יהיו ישראל "פנויין בתורה וחכמתה . . ובאותו הזמן לא יהי' 
שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה תהי' 
מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהי' עסק 
כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד"11, והיינו שלא יהי' צורך 
לפרישות מעניני תאוות העולם, כי כל אחד ואחד מישראל 

יהי' "קודש לה'".
בהלכה  שלמדין  לכך  הפנימי  הטעם  שזהו  לומר  ויש 
שמשיח יכול לבוא בכל יום מענין הנזירות "האומר12 הריני 
נזיר ביום שבן דוד בא בו אם בחול נדר הרי זה אסור לעולם 
ואם בשבת או ביום טוב נדר אותה שבת או אותו יום טוב 

מותר מכאן ואילך אסור לעולם" –
לבוא13,  לעתיד  תהי'  בשלימותה  נזירות  קדושת  כי 
בביאת משיח צדקנו, וכמו שכתוב ואקים מבניכם לנביאים 
ומבחוריכם לנזירים כנ"ל, וכתיב14 אשפוך את רוח על כל 

בשר ונבאו בניכם ובנותיכם15,
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)פרשתנו קכז, ב( שיש ג' דרגות בנזיר – "מה שנזיר נקרא קדוש הוא שמגיע בבחי' 

קדוש דאריך . . מגיע זה בבחי' קדוש דעתיק . . ולהגיע לזה הוא דוקא ע"י קוצותיו 

תלתלים דזעיר . . שערות . . דז"א".

ויש לומר שזהו החילוק )ע"ד הקבלה( בין נזירות דישראל ונזירות דעכו"ם: הנזירות 

למעלה  שהם  מכיון  לגוי,  שייכת  אינה  ועתיק  באריך  המגיעה  הקדושה  שהיא 

מהשתלשלות, והיא רק בישראל: משא"כ הנזירות כפי שהיא בז"א, שבעת ימי הבנין, 

השייכים לגדרי העולם, יש מקום לומר ששייך גם לנזירות דגוי.

11( רמב"ם סוף הלכות מלכים.

12( לשון הרמב"ם הלכות נזירות פרק ד הלכה יא )מעירובין מג, ב(.

13( להעיר מצפנת פענח על התורה דברים )הוספות למקץ( עמוד שמג "כולם נזירים 

כמו נזיר שמעון הצדיק )נזיר ד, ב. ושם נתבאר( וזה יהי' לאחר תחיית המתים כו'".

14( יואל ג, א.

15( וראה מצודת דוד שם ד"ונבאו" קאי רק על ישראל, משא"כ "אשפוך את רוחי" 

)ראה  כו'"  ישראל  יהיו   . . העולם  כל  "עסק  שם  ברמב"ם  מ"ש  וע"ד   – בעכו"ם  גם 

לקוטי שיחות חלק כז עמוד 246 ואילך(. וברד"ק שם, דגם "אשפוך את רוחי" קאי 

רק על ישראל.
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zncFTd dWxRA dWnl(a weqt lirl) §¤©¨¨¨©¤¤
,'iel ipA KFYn zdw ipA W`x z` `Up'¨Ÿ¤Ÿ§¥§¨¦§¥¥¦
,xnF`e dYr siqFn `Ed KM lr xW £̀¤©¨¦©¨§¥

iMzdw ipA lr LiziESW FnM- ¦§¤¦¦¦©§¥§¨
icM mxRqn z` zFpnldOM zF`xl ¦§¤¦§¨¨§¥¦§©¨

WimdAEriBdWmdizFpWllkl ¥¨¤¤¦¦§¥¤¦§©
,dcFardpW miWlW oAn' :EpiidC £¨§©§¦¤§Ÿ¦¨¨

ip` KM - 'dpW miXng oA cre dlrnë©§¨§©¤£¦¦¨¨¨£¦
mB' oFWxb ipA z` dpnYW LEvn§©§¤¦§¤¤§¥¥§©

:'mdbk dxez ¥
(dk).ïkLnä úBòéøé úàEN`xUr ¤§¦©¦§¨¥¤¤

zFrixidzFpFYgYdFfl Ff zFxAEgnd ©§¦©©§©§¨¨
oMWOd lr zFUExR ode ,zg` drixiM¦¦¨©©§¥§©©¦§¨

zi`xPd dxwzM Fl zFWOWnE Fnvr©§§©§§¦§¨©¦§¥
zF`xwp od KM mW lre] miptAn¦¦§¦§©¥¨¥¦§¨

zFrixi'lW FtEbM md iM 'oMWOd §¦©¦§¨¦¥§¤
mitqFPd miiEQiMd x`WM `le ,oMWn¦§¨§Ÿ¦§¨©¦¦©¨¦

mdA xn`PW FnkE .eilr(` ,ek zeny) ¨¨§¤¤¡©¨¤
WW zrixi xUr dUrY oMWOd z`e'§¤©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ¥
,ipW zrlze onBx`e zlkzE xfWn̈§¨§¥¤§©§¨¨§Ÿ©©¨¦
['mz` dUrY aWg dUrn miaxM§ª¦©£¥Ÿ¥©£¤Ÿ¨

(`"eb):
.ãòBî ìäà úàåEN`miGr zFrixi- §¤Ÿ¤¥¥§¦¦¦

EUrPW zFxAEgn zFrixi xUr cg ©̀©¨¨§¦§¨¤©£
,miGrd xrVneilr ld`l zFiEUrd ¦§©¨¦¦¨£§Ÿ¤¨¨

lr lid`dlE obdl -mzEaiWge mxwi §¨¥§©£¦©¨§¨©£¦¨
zFrixid lWoMWOdeodiYgYOW ¤©§¦§©¦§¨¤¦©§¥¤
xn`PW FnM](f weqt my)zrixi ziUre' §¤¤¡©§¨¦¨§¦Ÿ

dxUr iYWr ,oMWOd lr ld`l miGr¦¦§Ÿ¤©©¦§¨©§¥¤§¥
['mz` dUrY zrixi(`"eb): §¦Ÿ©£¤Ÿ¨

.eäñëîFf`idztqFp iEQiM zrixi ¦§¥¦§¦©¦¤¤
`ide ,miGrd zFrixi iAB lr dpEzPd©§¨©©¥§¦¨¦¦§¦

diEUrnminC`n mil` zFxFr- £¨¥¥¦§¨¨¦
mFc` ravA ErAvPWxn`PW FnM]my) ¤¦§§§¤©¨§¤¤¡©

weqt(cizxr ld`l dqkn ziUre'§¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤ŸŸ
['minC`n mli`(d ,dk zeny i"yx): ¥¦§¨¨¦

çút Cñî.crFn ld``EdoFlie ¨©¤©Ÿ¤¥¦
igxfOdzcnFre diElYd drixi - ©¦§¨¦§¦¨©§¨§¤¤

cvA `EdW ld`d gztA dSignM¦§¦¨§¤©¨Ÿ¤¤§©
xn`PW FnM] gxfn(el weqt my)ziUre' ¦§¨§¤¤¡©§¨¦¨

onBx`e zlkY ,ld`d gztl Kqn̈¨§¤©¨Ÿ¤§¥¤§©§¨¨
dUrn xfWn WWe ipW zrlFze§©©¨¦§¥¨§¨©£¥

['mwx:ek dxez Ÿ¥

              

         
           
         
          
          

         
         

        
       

          

        
      

         
        
          
           
         
          

           







































המשך ביאוז למסכת זאש השנה ליום זביעי עמ' ב



ני `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k oey`x meil inei xeriy

ß xii` d"k oey`x mei ß

ã(àë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áë)íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà àNð̈À¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈
:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

i"yx£Ì‰ŒÌb ÔBL¯‚ Èa L‡¯Œ˙‡ ‡N∑ עבֹודה לכלל ׁשהּגיעּו יׁש ּכּמה לראֹות קהת, ּבני על ׁשּצּויתי .ּכמֹו »∆…¿≈≈¿«≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(âë)ìL ïaîíéMîç-ïa ãò äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²¤£¦¦¬
ãáòì àáö àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL̈−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ

:ãòBî ìäàa äãáò£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãë):àOîìe ãáòì épLøbä úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«

(äë)ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½
-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe eäñëî¦§¥¾¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧

:ãòBî ìäà çút Cñî̈©½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÔkLn‰ ˙ÚÈ¯ÈŒ˙‡∑ הּתחּתֹונֹות ÚBÓ„.עׂשר Ï‰‡Œ˙‡Â∑ עליו לאהל העׂשּויֹות עּזים ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות ∆¿ƒ…«ƒ¿»ְֶֶַַ¿∆…∆≈ְְֲִִִֶָָָֹƒ¿≈

מאּדמים  אילים Á˙t.עֹורֹות CÒÓ∑ הּמזרחי .וילֹון ְִִֵָָ»«∆«ְִִִַָ

(åë)Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå|çút|çä øòLøö §¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©¤«¨¥À
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½
íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−

:eãáòå§¨¨«

ÓÈÓÏ¯:כא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È·Ï˙כב  Ôep‡ Û‡ ÔBL¯‚ Èa ÔaLÁ ˙È Ïa«̃≈»À¿«¿≈≈¿«ƒ¿≈
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿«¿¬«¿

ÔÈLÓÁכג  ¯a „Ú ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»«««¿ƒ
‡ÏÈÁ ‡ÏiÁÏ È˙‡c Ïk ÔB‰˙È ÈÓz ÔÈL¿ƒƒ¿≈»¿»¿»≈¿«»»≈»

:‡ÓÊ ÔkLÓa ‡ÁÏt ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»¿»»¿«¿«ƒ¿»

ÁÏÙÓÏכד  ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏet ÔÈc≈¿««¿¬«≈¿¿ƒ¿«
:ÏBhÓÏe¿«

ÔkLÓכה  ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙ÚÈ¯È ˙È ÔeÏhÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿¿»¿»«¿«
È‰BÏÚ Èc ‡B‚ÒÒ„ ‰‡ÙBÁÂ d‡ÙBÁ ‡ÓÊƒ¿»»≈¿»»¿«¿»ƒ¬ƒ
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿»¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

„ÏÚÓ‡כו  ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„ È„¯Ò ˙ÈÂ¿»¿»≈«¿»¿»¿»»¿«¬»»
‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ Èc ‡z¯c Ú¯˙cƒ¿««¿»ƒ««¿¿»¿««¿¿»
ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èeh‡ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«≈¿»»»≈
:ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰Ï ¯ÒÓ˙È Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÁÏt»¿«¿¿»»ƒƒ¿¿«¿¿ƒ¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak)íb ïBLøâ éða Làø úà àNð̈¤Ÿ§¥¥§©
.íäxn`Pd l` qgiizn 'md mB' oFWl ¥§©¥¦§©¥¤©¤¡¨

zncFTd dWxRA dWnl(a weqt lirl) §¤©¨¨¨©¤¤
,'iel ipA KFYn zdw ipA W`x z` `Up'¨Ÿ¤Ÿ§¥§¨¦§¥¥¦
,xnF`e dYr siqFn `Ed KM lr xW £̀¤©¨¦©¨§¥

iMzdw ipA lr LiziESW FnM- ¦§¤¦¦¦©§¥§¨
icM mxRqn z` zFpnldOM zF`xl ¦§¤¦§¨¨§¥¦§©¨

WimdAEriBdWmdizFpWllkl ¥¨¤¤¦¦§¥¤¦§©
,dcFardpW miWlW oAn' :EpiidC £¨§©§¦¤§Ÿ¦¨¨

ip` KM - 'dpW miXng oA cre dlrnë©§¨§©¤£¦¦¨¨¨£¦
mB' oFWxb ipA z` dpnYW LEvn§©§¤¦§¤¤§¥¥§©

:'mdbk dxez ¥
(dk).ïkLnä úBòéøé úàEN`xUr ¤§¦©¦§¨¥¤¤

zFrixidzFpFYgYdFfl Ff zFxAEgnd ©§¦©©§©§¨¨
oMWOd lr zFUExR ode ,zg` drixiM¦¦¨©©§¥§©©¦§¨

zi`xPd dxwzM Fl zFWOWnE Fnvr©§§©§§¦§¨©¦§¥
zF`xwp od KM mW lre] miptAn¦¦§¦§©¥¨¥¦§¨

zFrixi'lW FtEbM md iM 'oMWOd §¦©¦§¨¦¥§¤
mitqFPd miiEQiMd x`WM `le ,oMWn¦§¨§Ÿ¦§¨©¦¦©¨¦

mdA xn`PW FnkE .eilr(` ,ek zeny) ¨¨§¤¤¡©¨¤
WW zrixi xUr dUrY oMWOd z`e'§¤©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ¥
,ipW zrlze onBx`e zlkzE xfWn̈§¨§¥¤§©§¨¨§Ÿ©©¨¦
['mz` dUrY aWg dUrn miaxM§ª¦©£¥Ÿ¥©£¤Ÿ¨

(`"eb):
.ãòBî ìäà úàåEN`miGr zFrixi- §¤Ÿ¤¥¥§¦¦¦

EUrPW zFxAEgn zFrixi xUr cg ©̀©¨¨§¦§¨¤©£
,miGrd xrVneilr ld`l zFiEUrd ¦§©¨¦¦¨£§Ÿ¤¨¨

lr lid`dlE obdl -mzEaiWge mxwi §¨¥§©£¦©¨§¨©£¦¨
zFrixid lWoMWOdeodiYgYOW ¤©§¦§©¦§¨¤¦©§¥¤
xn`PW FnM](f weqt my)zrixi ziUre' §¤¤¡©§¨¦¨§¦Ÿ

dxUr iYWr ,oMWOd lr ld`l miGr¦¦§Ÿ¤©©¦§¨©§¥¤§¥
['mz` dUrY zrixi(`"eb): §¦Ÿ©£¤Ÿ¨

.eäñëîFf`idztqFp iEQiM zrixi ¦§¥¦§¦©¦¤¤
`ide ,miGrd zFrixi iAB lr dpEzPd©§¨©©¥§¦¨¦¦§¦

diEUrnminC`n mil` zFxFr- £¨¥¥¦§¨¨¦
mFc` ravA ErAvPWxn`PW FnM]my) ¤¦§§§¤©¨§¤¤¡©

weqt(cizxr ld`l dqkn ziUre'§¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤ŸŸ
['minC`n mli`(d ,dk zeny i"yx): ¥¦§¨¨¦

çút Cñî.crFn ld``EdoFlie ¨©¤©Ÿ¤¥¦
igxfOdzcnFre diElYd drixi - ©¦§¨¦§¦¨©§¨§¤¤

cvA `EdW ld`d gztA dSignM¦§¦¨§¤©¨Ÿ¤¤§©
xn`PW FnM] gxfn(el weqt my)ziUre' ¦§¨§¤¤¡©§¨¦¨

onBx`e zlkY ,ld`d gztl Kqn̈¨§¤©¨Ÿ¤§¥¤§©§¨¨
dUrn xfWn WWe ipW zrlFze§©©¨¦§¥¨§¨©£¥

['mwx:ek dxez Ÿ¥

              

         
           
         
          
          

         
         

        
       

          

        
      

         
        
          
           
         
          

           









































yp`נב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑ הּנחׁשת מזּבח ועל הּמׁשּכן על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, ׁשל והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

Ì‰Ï.סביב  ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ּגרׁשֹון לבני – להֹון" יתמסר ּדי  ּכל "וית .ּכתרּגּומֹו: ִָ¿≈»¬∆≈»∆»∆ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ הּכהן ּבןֿאהרן איתמר ּביד עליהם? ממּנה מהּבנים .ואיזה «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ß xii` e"k ipy mei ß

(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד .... .... מררימררימררימררי כט)ּבּבּבּבניניניני (ד, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ויׁש ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר מציאמציאמציאמציאּוּוּוּות ת ת ת לא ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, ּבקהת ּבּטּוי לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת ּבלי ּבּבּבּבּטּטּטּטּוּוּוּולללל– לׁשמי", "לי – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  ראׁש, נׂשיאת ּבֹו נאמר לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות (לׁשֹון ּבמררי ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּפנּיֹות

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא ְְֲִִַַַַָמעלתֹו

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

Èaכז  ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

ÓÊ‡כח  ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).ïkLnä ìò øLàmirlTd £¤©©¦§¨©§¨¦
oMWOd 'iAB lr' miUExR mpi` KqOde§©¨¨¥¨§¦©©¥©¦§¨
.micnFr md FCvA `N` ,dlrnln¦§©§¨¤¨§¦¥§¦
zxinWl miiEUr mdW oeiMn mlE`e§¨¦¥¨¤¥£¦¦§¦©

Fzpbde oMWOdoFWl mdA KiIW Kkl , ©¦§¨©£¨¨§¨©¨¨¤§
E ,'lr'lW KqOde mirlTd ,xnFlM ©§©©§¨¦§©¨¨¤

oMWOd 'lr' miPibnE mikkFQd xvg̈¥©§¦§¦¦©©¦§¨
.aiaq zWgPd gAfn 'lr'eoke] §©¦§©©§Ÿ¤¨¦§¥

Epivn(b ,n my)z` ox`d lr zMqe' ¨¦§©Ÿ¨©¨¨Ÿ¤
zkFxRdW dpeEMd oi`W ,'zkxRd©¨Ÿ¤¤¥©©¨¨¤©¨¤
`idW `N` ,oFx`d lr dUExR§¨©¨¨¤¨¤¦
KxckE .oFx`l dSignM zWOWn§©¤¤¦§¦¨¨¨§¤¤

,dxinW dUrn lkA iEvOd oFWNd©¨©¨§¨©£¥§¦¨
znbEcM(fh ,ek `Îl`eny)`l xW`' §§©£¤Ÿ

:['mkipc` lr mYxnW§©§¤©£Ÿ¥¤
.íäì äNòé øLà ìk úàåFWExiR §¥¨£¤¥¨¤¨¤¥

FnEBxzM:qFlwpE`AiC lM zie' §©§§§§§¨¨¦
'oFdl xqnzixqOi xW` lM z`e] ¦§§©§§¤¨£¤¦¨¥

xg`l wx ,`VnE ilM lM xnFlM .[mdl̈¤§©¨§¦©¨©§©©
xqnp `EdWoFWxb ipalzCEwtA ¤¦§¨¦§¥¥§¦§©

EdElHi f` ,mdilr dPEnnd odMd©Ÿ¥©§¤£¥¤¨¦§
`Ad wEqRA xEn`ke ,EdE`Vie mciA§¨¨§¦¨§¨¨©¨©¨

dUri' oFWNde]mW lr `Ed 'mdl §©¨¥¨¤¨¤©¥
s` ,mixg`l dcFar ciwtY zxiqOW¤§¦©©§¦£¨©£¥¦©

EpivOW FnkE .'dIUr' diExw `id¦§¨£¦¨§¤¨¦
Kkl `nbEC(ak hl ziy`xa):lM z`e' §¨§¨§¥¨

'dUr did `Ed mW miUr xW`lM - £¤Ÿ¦¨¨¨Ÿ¤¨
did ,lrFtA miUFr Eid mixiq`dX dn©¤¨£¦¦¨¦§©¨¨
s`W ixd ,FiEEive sqFi zCEwt iR lr©¦§©¥§¦£¥¤©

[diIUr iExw zFUrl iEEiSd,ipewfg ,m"`x) ©¦©£¨£¦¨
(j"y:fk dxez
(fk).åéðáe ïøäà ét ìòeaEzMd ©¦©£Ÿ¨¨§©¨

KlFde WxtnmipAdn dfi``Ed §¨¥§¥¥¤¥©¨¦
dlr dPEnnoA xnzi` ciA' - mdi ©§¤£¥¤§©¦¨¨¤

'odMd oxd`(gk weqt):gk dxez ©£Ÿ©Ÿ¥

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k ipy meil inei xeriy

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לתלֹות  סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּומיתרים
וקנּד ּבכלֹונסֹות העליֹונה ּבׂשפתם הּקלעים הּמׁשּכן ּבהם ּבמלאכת ׁשּׁשנּויה ּכמֹו .סין ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).íäéøúéîe íúãúéåaEzMd ¦¥Ÿ¨¥§¥¤©¨
mixzinE zFcziA o`M xAcnlW §©¥¨¦¥¥¨¦¤

dmicEOr,ixxn ipa `VnA Eid mdW , ¨©¦¤¥¨§©¨§¥§¨¦
,mirlTd ixzinE zFczi ixdW¤£¥¦§¥§¥©§¨¦

,Eid oFWxb ipa `VnAxn`PW FnM §©¨§¥¥§¨§¤¤¡©
(ek weqt lirl)z`e ...xvgd irlw z`e'§¥©§¥¤¨¥§¥

'mzcar ilM lM z`e mdixzinoke] ¥§¥¤§¤¨§¥£Ÿ¨¨§¥
oMWOd zFrixi lW(ek ,b lirl x`eank),[ ¤§¦©¦§¨

zFrixil Eid mixzinE zFczie¦¥¥¨¦¨©§¦
,dHnNn mirlTlemzF` xFWwl §©§¨¦¦§©¨¦§¨

icM rwxTl,gExd mdiAbz `NW ©©§©§¥¤Ÿ©§¦¥¨©
,aiaq micEOrl Eid mixzinE zFczie¦¥¥¨¦¨¨©¦¨¦

icMmztUA mirlTd mdA zFlzl §¥¦§¨¤©§¨¦¦§¨¨
FnM ,oiqCpEwe zFqpFlkA dpFilrd̈¤§¨¦§§§§¨¦§

oMWOd zk`lnA diEpXWd`x] ¤§¨¦§¤¤©¦§¨§¥
mnFwnA mixaCd xE`iA(i ,fk zeny)[ ¥©§¨¦¦§¨

(n"eviw):bl dxez



נג `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÔkLn‰ŒÏÚ ¯L‡∑ הּנחׁשת מזּבח ועל הּמׁשּכן על ּומגּנים הּסֹוככים חצר, ׁשל והּמס הּקלעים ּכלֹומר, ¬∆««ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

Ì‰Ï.סביב  ‰NÚÈ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â∑ ּגרׁשֹון לבני – להֹון" יתמסר ּדי  ּכל "וית .ּכתרּגּומֹו: ִָ¿≈»¬∆≈»∆»∆ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

(æë)épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½
íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ

:íàOî-ìk úà úøîLîa§¦§¤½¤¥−¨©¨¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ הּכהן ּבןֿאהרן איתמר ּביד עליהם? ממּנה מהּבנים .ואיזה «ƒ«¬…»»ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

(çë)ãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
ñ :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

ß xii` e"k ipy mei ß

(èë)ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
íúà: Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(465 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתפקדפקדפקדפקד .... .... מררימררימררימררי כט)ּבּבּבּבניניניני (ד, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
ּתנאים. ׁשני ּדרׁשה הּמׁשּכן עבֹודת ּדהּנה לבאר, ויׁש ּובגרׁשֹון. ּבקהת ׁשּנאמר ּכפי ראׁש, נׂשיאת ּבהם נאמר מציאמציאמציאמציאּוּוּוּות ת ת ת לא ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

חׁשּובים. הּיֹותר הּכלים את ׁשּנׂשאּו וגרׁשֹון, ּבקהת ּבּטּוי לידי ּבא וזה לב. וחכמת הּלב נדיבת ּבלי ּבּבּבּבּטּטּטּטּוּוּוּולללל– לׁשמי", "לי – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  ראׁש, נׂשיאת ּבֹו נאמר לא לכן הּקרׁשים. את ׁשּנׂשא ּובּטּול), מרירּות (לׁשֹון ּבמררי ּבּטּוי לידי ּבא וזה איׁשּיֹות. ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּפנּיֹות

והּפׁשטּות. הּבּטּול היא ְְֲִִַַַַָמעלתֹו

(ì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈
ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk íã÷ôz¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(àì)ìäàa íúãáò-ìëì íàOî úøîLî úàæå§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤
:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

Èaכז  ÔÁÏt Ïk È‰È È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¬…¿ƒ¿≈»»¿«¿≈
ÔepÓ˙e ÔB‰ÁÏt ÏÎÏe ÔB‰ÏehÓ ÏÎÏ ÔBL¯‚≈¿¿»«¿¿…»¿«¿¿«

:ÔB‰ÏehÓ Ïk ˙È ‡¯hÓa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»»«¿

ÓÊ‡כח  ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»
:‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ÔB‰z¯hÓe««¿¿ƒ»¿ƒ»»««¬…«¬»

‡·‰˙‰ÔBכט  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔB‰˙È ÈÓzƒ¿≈»¿

ÔÈLÓÁל  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔepÓz ÔÈL¿ƒƒ¿ƒ»¿»≈¿≈»¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt»¿««¿«ƒ¿»

ÔB‰ÁÏtלא  ÏÎÏ ÔB‰ÏehÓ ˙¯hÓ ‡„Â¿»«¿««¿¿»»¿«¿
È‰B¯·ÚÂ ‡kLÓ Ètc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«≈«¿¿»¿«¿ƒ

:È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ¿«ƒ¿«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).ïkLnä ìò øLàmirlTd £¤©©¦§¨©§¨¦
oMWOd 'iAB lr' miUExR mpi` KqOde§©¨¨¥¨§¦©©¥©¦§¨
.micnFr md FCvA `N` ,dlrnln¦§©§¨¤¨§¦¥§¦
zxinWl miiEUr mdW oeiMn mlE`e§¨¦¥¨¤¥£¦¦§¦©

Fzpbde oMWOdoFWl mdA KiIW Kkl , ©¦§¨©£¨¨§¨©¨¨¤§
E ,'lr'lW KqOde mirlTd ,xnFlM ©§©©§¨¦§©¨¨¤

oMWOd 'lr' miPibnE mikkFQd xvg̈¥©§¦§¦¦©©¦§¨
.aiaq zWgPd gAfn 'lr'eoke] §©¦§©©§Ÿ¤¨¦§¥

Epivn(b ,n my)z` ox`d lr zMqe' ¨¦§©Ÿ¨©¨¨Ÿ¤
zkFxRdW dpeEMd oi`W ,'zkxRd©¨Ÿ¤¤¥©©¨¨¤©¨¤
`idW `N` ,oFx`d lr dUExR§¨©¨¨¤¨¤¦
KxckE .oFx`l dSignM zWOWn§©¤¤¦§¦¨¨¨§¤¤

,dxinW dUrn lkA iEvOd oFWNd©¨©¨§¨©£¥§¦¨
znbEcM(fh ,ek `Îl`eny)`l xW`' §§©£¤Ÿ

:['mkipc` lr mYxnW§©§¤©£Ÿ¥¤
.íäì äNòé øLà ìk úàåFWExiR §¥¨£¤¥¨¤¨¤¥

FnEBxzM:qFlwpE`AiC lM zie' §©§§§§§¨¨¦
'oFdl xqnzixqOi xW` lM z`e] ¦§§©§§¤¨£¤¦¨¥

xg`l wx ,`VnE ilM lM xnFlM .[mdl̈¤§©¨§¦©¨©§©©
xqnp `EdWoFWxb ipalzCEwtA ¤¦§¨¦§¥¥§¦§©

EdElHi f` ,mdilr dPEnnd odMd©Ÿ¥©§¤£¥¤¨¦§
`Ad wEqRA xEn`ke ,EdE`Vie mciA§¨¨§¦¨§¨¨©¨©¨

dUri' oFWNde]mW lr `Ed 'mdl §©¨¥¨¤¨¤©¥
s` ,mixg`l dcFar ciwtY zxiqOW¤§¦©©§¦£¨©£¥¦©

EpivOW FnkE .'dIUr' diExw `id¦§¨£¦¨§¤¨¦
Kkl `nbEC(ak hl ziy`xa):lM z`e' §¨§¨§¥¨

'dUr did `Ed mW miUr xW`lM - £¤Ÿ¦¨¨¨Ÿ¤¨
did ,lrFtA miUFr Eid mixiq`dX dn©¤¨£¦¦¨¦§©¨¨
s`W ixd ,FiEEive sqFi zCEwt iR lr©¦§©¥§¦£¥¤©

[diIUr iExw zFUrl iEEiSd,ipewfg ,m"`x) ©¦©£¨£¦¨
(j"y:fk dxez
(fk).åéðáe ïøäà ét ìòeaEzMd ©¦©£Ÿ¨¨§©¨

KlFde WxtnmipAdn dfi``Ed §¨¥§¥¥¤¥©¨¦
dlr dPEnnoA xnzi` ciA' - mdi ©§¤£¥¤§©¦¨¨¤

'odMd oxd`(gk weqt):gk dxez ©£Ÿ©Ÿ¥

`yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k ipy meil inei xeriy

(áì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôz¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«
i"yx£Ì‰È¯˙ÈÓe Ì˙„˙ÈÂ∑ ויתדֹות היּו; ּגרׁשֹון ּבני ּבמּׂשא הּקלעים ּומיתרי יתדֹות ׁשהרי עּמּודים, ׁשל ƒ≈…»≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לתלֹות  סביב לעּמּודים היּו ּומיתרים ויתדֹות הרּוח, ּתגּביהם ׁשּלא מּלמּטה, ולּקלעים ליריעֹות היּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּומיתרים
וקנּד ּבכלֹונסֹות העליֹונה ּבׂשפתם הּקלעים הּמׁשּכן ּבהם ּבמלאכת ׁשּׁשנּויה ּכמֹו .סין ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

(âì)íúãáò-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàǽŸ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«

(ãì)éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(äì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(åì)úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æì)ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî¥®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−

ñ :äLî-ãéa§©¤«

(çì):íúáà úéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«

(èì)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(î)íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦
ìLe úBàî LLå:íéL §¥¬¥−§¦«

(àî)làãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô ä ¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«

ÔB‰ÈÎÓÒÂלב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
ÏÎÏe ÔB‰ÈÓ ÏÎÏ ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈¿»»≈¿…
˙¯hÓ ÈÓ ˙È ÔepÓz Ô‰ÓL·e ÔB‰ÁÏt»¿«¿ƒ¿»»¿«»»≈«¿«

:ÔB‰ÏehÓ«¿

ÔB‰ÁÏtלג  ÏÎÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÁÏt ÔÈc≈»¿««¿¬«¿≈¿»ƒ¿»»¿«¿
Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡„ ‡„Èa ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»««¬…

:‡‰k«¬»

Èaלד  ˙È ‡zLÎ È·¯·¯Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Óe¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈¿ƒ¿»»¿≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰¿̃»¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁלה  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏלו  ÔÈ¯z ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ

ÔkLÓaלז  ÁÏÙc Ïk ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿»»¿»«¿«¿«
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«≈¿»«¿»

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿∆

È·Ïe˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ÈÈÓeƒ¿»≈¿≈≈¿¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁלט  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡·‰˙‰ÔBמ  ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

ÁÏÙcמא  Ïk ÔBL¯‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈≈¿»¿»«
ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»∆¿«¬…«

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).íäéøúéîe íúãúéåaEzMd ¦¥Ÿ¨¥§¥¤©¨
mixzinE zFcziA o`M xAcnlW §©¥¨¦¥¥¨¦¤

dmicEOr,ixxn ipa `VnA Eid mdW , ¨©¦¤¥¨§©¨§¥§¨¦
,mirlTd ixzinE zFczi ixdW¤£¥¦§¥§¥©§¨¦

,Eid oFWxb ipa `VnAxn`PW FnM §©¨§¥¥§¨§¤¤¡©
(ek weqt lirl)z`e ...xvgd irlw z`e'§¥©§¥¤¨¥§¥

'mzcar ilM lM z`e mdixzinoke] ¥§¥¤§¤¨§¥£Ÿ¨¨§¥
oMWOd zFrixi lW(ek ,b lirl x`eank),[ ¤§¦©¦§¨

zFrixil Eid mixzinE zFczie¦¥¥¨¦¨©§¦
,dHnNn mirlTlemzF` xFWwl §©§¨¦¦§©¨¦§¨

icM rwxTl,gExd mdiAbz `NW ©©§©§¥¤Ÿ©§¦¥¨©
,aiaq micEOrl Eid mixzinE zFczie¦¥¥¨¦¨¨©¦¨¦

icMmztUA mirlTd mdA zFlzl §¥¦§¨¤©§¨¦¦§¨¨
FnM ,oiqCpEwe zFqpFlkA dpFilrd̈¤§¨¦§§§§¨¦§

oMWOd zk`lnA diEpXWd`x] ¤§¨¦§¤¤©¦§¨§¥
mnFwnA mixaCd xE`iA(i ,fk zeny)[ ¥©§¨¦¦§¨

(n"eviw):bl dxez



yp`נד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k ipy meil inei xeriy

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְַַַַָָָָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ורׁש"י למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א ּכּונתֹו, העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשֹולל
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך חמּׁשים.(רש"י ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr g"ig y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

עבדה עבדה עבדה עבדה  עבדתעבדתעבדתעבדת לעבדלעבדלעבדלעבד ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבאאאא ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־חמחמחמחמּׁשּׁשּׁשּׁשיםיםיםים ועדועדועדועד ומעלהומעלהומעלהומעלה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹממממּבּבּבּבןןןן ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא וכוכוכוכּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ּבּבּבּבמצלמצלמצלמצלּתּתּתּתיםיםיםים ההההּׁשּׁשּׁשּׁשיריריריר ובפרש"י)ההההּוּוּוּואאאא מז. (ד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו ּבּמקּדׁש והרי וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש הל'ּכן רמב"ם (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי
רׁש"י  מפרׁש הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים הּצעירים הּלוּיים ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש

נשא) ד"ה ג ד, מכחיׁש".(במדבר ּכחֹו חמּׁשים ּבן על "הּיֹותר ְֲִִִִֵֶַַַֹּכי

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fn)ãBáò úãBáò.äzcFar' idn £©£¨©¦£©
?'dcFar`idzcFarxiXdmiIeldW £¨¦£©©¦¤©§¦¦

mixxFWn EidzFxFPke miYlvnA ¨§§¦¦§¦§©¦§¦
iEUr' = miYlvn] dpibp ilM x`WaE¦§¨§¥§¦¨§¦§©¦¨
lFw rinWdl zWFgp ilk ipXn `Ed¦§¥§¥§¤§©§¦©

'dfA df ozWTdA lFcB(i ,b `xfr v"evn)[ ¨§©¨¨¨¤¨¤

,zFpAxTd lW oiId KEQip zrAWFf oi` §¥¦©©¦¤©¨§¨¤¥
`N` ,Dnvr iptA dcFarM zaWgp¤§¤¤©£¨¦§¥©§¨¤¨

zxg` dcFarl dcFar `iddcFar - ¦£¨©£¨©¤¤£¨
zcFarl ztxFvnE dltHd dxiW lW¤¦¨©§¥¨§¤¤©£©

zFpAxTd(`i oikxr)(m"`x): ©¨§¨
.àOî úãBáòåFnM Fpi` df oFWl ©£©©¨¨¤¥§

zcFar''dcFarxEn`d,dlrnl £©£¨¨¨§©§¨
`idW zxg` dcFar' :FrnWn `dIW¤§¥©§¨£¨©¤¤¤¦

zcFar' `N` ,'`Vn KxFvl'`Vn §¤©¨¤¨£©©¨
FWExiR:FrnWnM,`Vn lW dcFar ¥§©§¨£¨¤©¨

dcFard `Ed Fnvr `VOdW¤©©¨©§¨£¨
(n"eviw):gn dxez

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iyily meil inei xeriy
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא וכיו"ב, וחלילים ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
אֹו ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, מחמּׁשים ּפחּותים ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻרב,

ּונבלים? ּבחלילים ְְֲִִִִַָֹלנׁשף
ׁשהם  וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ּבּפה ׁשירה על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻולכן

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם מצלּתים ּובפרט יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות ערכין עבֹודֹות עבידתא, ד"ה (רש"י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ב) והעבֹודה יג, וק"ל., זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים הּלוּיים רק ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑"חמּׁשים ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים .ואֹותן ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ß xii` f"k iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑,ּבּיֹום ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ּבּיֹום נאמרה זֹו ּפרׁשה  «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּנּזקין ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא Án‰ŒÔÓ‰.)דף eÁlLÈÂ∑ּתֹו חניתן: ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָƒ«¿ƒ««¬∆ְֲֲִַַָָָָָָֹ

לוּיה. מחנה היא – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – סביב הלוּים חנית ׁשכינה, מחנה היא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקלעים
מּתר  הּזב לכּלן; חּוץ נׁשּתּלח הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ארּבע לכל הּדגלים מחנה סֹוף ועד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּומּׁשם
וכל  ׁשכינה. מּׁשל אּלא מׁשּלח ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא הּׁשּתים. מן ּומׁשּלח יׂשראל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻּבמחנה

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hn).äLî úà 'ä äeö øLà åéã÷ôe§ª¨£¤¦¨¤Ÿ¤
:aEzMd WExiR KMmicEwRd ozF`e- ¨¥©¨§¨©§¦

- FzcFar lr Wi` Wi` miPEnnd©§¦¦¦©£¨
mNEMEidmillkpdevOAdEhvPW ¨¨¦§¨¦©¦§¨¤¦§©¨

mdA Wi dOM mxRqn z` zFpnl dWn¤¦§¤¦§¨¨©¨¥¨¤
.miXng oA cre dpW miWlW oAn¦¤§Ÿ¦¨¨§©¤£¦¦
ElAwzPW miIeld xRqn ,xnFlM§©¦§©©§¦¦¤¦§©§
m`FY did WcFTd zcFarl lrFtA§©©£©©¤¨¨¥
`le ,KM mWl mipnPd xRqnl wEIcA§¦§¦§©©¦§¦§¥¨§Ÿ
F` oFxzi lW zErh mEW mdA rxi ¥̀©¨¤¨¤¦§
oipOA llkp cg` didIW oFbM] oFxQg¦¨§¤¦§¤¤¨¦§¨©¦§¨
iE`xd F` ,dcFarl iE`x Fpi`e§¥¨¨£¨¨¨

[oipOA llkp `NW dcFarl,`"eb) ¨£¨¤Ÿ¦§¨©¦§¨
(x"yl:` dxez

ä(a).'Bâå ìàøNé éða úà åödWxR ©¤§¥¦§¨¥§¨¨¨

Ffmi`nHd gENiW lWmFIA dxn`p ¤¦©©§¥¦¤¤§¨©
oMWOd mwEdWFznwdA skiYW , ¤©©¦§¨¤¥¤©£¨¨

.dpgOA zaWl mi`nHd Exq`p¤¤§©§¥¦¨¤¤©©£¤
,mFIa FA Exn`p zFIWxt dpnWE§Ÿ¤¨¨¦¤¤§©
oiwGPd wxtA oihiB zkQna `zi`cM¦§¦¨§©¤¤¦¦§¤¤©¦¨¦

(.q sc)(l"kyn):
.äðçnä ïî eçlLéåzFpgn WlWFf ¦©§¦©©£¤¨Ÿ©£

FGn miptloziIpg zrWA mW Eid ¦§¦¦¨¨¦§©£¦¨¨
,xAcOA:FGn dlrnl Ff ozXEcwE.` ©¦§¨§¨¨§©§¨¦

mirlTd KFY(oMWOd xvg irlw) ©§¨¦©§¥£©©¦§¨
dpikWÎdpgn `id.xzFiA zWCEwnd ¦©£¥§¦¨©§¤¤§¥

.amFwnaiaq mIeld ziIpgxvgl §£¦©©§¦¦¨¦©£©
,oMWOdzWxtA WxFtOW FnM ©¦§¨§¤§¨§¨¨©

'ipiq xAcnA'(p ,` lirl)Îdpgn `id §¦§©¦©¦©£¥
dIeldpgOn dzEgR DzXEcTW §¦¨¤§¨¨§¨¦©£¥

.dpikW.bdpgn sFq cre mXnE §¦¨¦¨§©©£¥
`id zFgExd rAx` lkl milbCd©§¨¦§¨©§©¨¦

l`xUiÎdpgndzEgR DzXEcTW ©£¥¦§¨¥¤§¨¨§¨
.oNEMnmixEn`d mi`nHd zWlWE ¦¨§¤©§¥¦¨£¦

`nh lke af lke rExv lM' :o`M̈¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥
oic iAbl dGn df md mipFW ,'Wtpl̈¨¤¦¥¤¦¤§©¥¦

:zFpgOd on mgENiWgNYWp rExSd ¦¨¦©©£©¨©¦§©©
oNEkl uEg;l`xUi dpgOn ENit` - §¨£¦¦©£¥¦§¨¥

gNEWnE l`xUiÎdpgnA xYEn aGd©¨¨§©£¥¦§¨¥§¨
miYXd ondpgOnE dIel dpgOn - ¦©§©¦¦©£¥§¦¨¦©£¥

;dpikWlWA s` xYEn Wtpl `nhe §¦¨§¨¥¨¤¤¨©§¤
lXn `N` gNEWn Fpi`e ,dIel§¦¨§¥§¨¤¨¦¤
on EpizFAx EWxC df lke .dpikW§¦¨§¨¤¨§©¥¦

migqR zkQnA zF`xwOd(.fq sc): ©¦§¨§©¤¤§¨¦
.Lôðì àîèlr `nhPW in :FWExiR ¨¥¨¨¤¥¦¤¦§¨©



נה `yp zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k ipy meil inei xeriy

(áî)úéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà£Ÿ¨«

(âî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk̈©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

(ãî)ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−
:íéúàîe¨¨«¦

(äî)äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«

(åî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

(æî)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
ìäàa àOî úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈§¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
i"yx£‰„·Ú ˙„·Ú∑ אחרת לעבֹודה עבֹודה ׁשהיא וכּנֹורֹות, ּבמצלּתים הּׁשיר OÓ‡.הּוא ˙„·ÚÂ∑ּכמׁשמעֹו. ¬…«¬…»ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ«¬…««»ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(49 'nr gi zegiy ihewl)

מז)ּכּכּכּכממממׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹו ד, (רש"י ְְְְְְְְַַַַָָָָ
"עבֹודה היא מּׂשא" ׁש"עבֹודת נפרׁש ׁשּלא ורׁש"י למלמלמלמּׂשּׂשּׂשּׂשא א א א ּכּונתֹו, העגלֹות. למּׂשא עבֹודה ׁשהיא העגלֹות, טעינת היינּו ," ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לגיל  מעל ׁשהּוא לוי ידי על ּגם להעׂשֹות יכֹולה יֹותר, אֹו לוּים ׁשני ידי על ׁשּנעׂשית זֹו, עבֹודה ׁשּכן זה, ּפרּוׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשֹולל
כה)חמּׁשים ח, בהעלתך חמּׁשים.(רש"י ּבן עד ׁשלׁשים מּבן לּמנין ׁשּיכת ואינּה , ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr g"ig y"ewl t"r)

`weC zFxFPke miYlvnA miIeNd zxiW¦©©§¦¦¦§¦§©¦§¦©§¨

עבדה עבדה עבדה עבדה  עבדתעבדתעבדתעבדת לעבדלעבדלעבדלעבד ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבאאאא ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־חמחמחמחמּׁשּׁשּׁשּׁשיםיםיםים ועדועדועדועד ומעלהומעלהומעלהומעלה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹממממּבּבּבּבןןןן ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא וכוכוכוכּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת,,,, ּבּבּבּבמצלמצלמצלמצלּתּתּתּתיםיםיםים ההההּׁשּׁשּׁשּׁשיריריריר ובפרש"י)ההההּוּוּוּואאאא מז. (ד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּפה? הּׁשירה את ּכלל מביא רׁש"י אין מּדּוע לעּין, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכלים כו"כ ּבעֹוד מנּגנים הּלוּיים היּו ּבּמקּדׁש והרי וכּנֹורֹות", "מצלּתים רק רׁש"י ּׁשהביא מה לדּיק יׁש הל'ּכן רמב"ם (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ה"ד) פ"ג המקדש ?כלי
רׁש"י  מפרׁש הּמׁשּכן, לעבֹודת ראּויים היּו ׁשנה מחמּׁשים הּצעירים הּלוּיים ׁשרק זה ּדהּנה מחּדׁש, ּבאפן ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויׁש

נשא) ד"ה ג ד, מכחיׁש".(במדבר ּכחֹו חמּׁשים ּבן על "הּיֹותר ְֲִִִִֵֶַַַֹּכי

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓeƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿¿≈
:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔkLÓa ‡ÁÏtÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿»¿»»¿«¿«

:‡ÓÊƒ¿»

‡ÔÈÙÏמד  ‡˙Ïz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿¬«¿¿»»«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

Ó‡מה  Èc È¯¯Ó Èa ˙ÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈«¿¬«¿≈¿»ƒƒ¿»
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ∆¿«¬…«≈¿»«¿»ƒ»¿∆

È·¯·¯Âמו  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»ƒ¿»∆¿«¬…¿«¿¿≈
˙È·Ïe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈»≈¿«¿¬«¿¿≈

:ÔB‰˙‰·‡¬»«¿

ÔÈLÓÁמז  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
ÔÁÏÙe ‡ÁÏt ÔÁÏt ÁÏÙÓÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿ƒ¿«»¿«»¿»»»¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓa ÏehÓ«¿«¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fn)ãBáò úãBáò.äzcFar' idn £©£¨©¦£©
?'dcFar`idzcFarxiXdmiIeldW £¨¦£©©¦¤©§¦¦

mixxFWn EidzFxFPke miYlvnA ¨§§¦¦§¦§©¦§¦
iEUr' = miYlvn] dpibp ilM x`WaE¦§¨§¥§¦¨§¦§©¦¨
lFw rinWdl zWFgp ilk ipXn `Ed¦§¥§¥§¤§©§¦©

'dfA df ozWTdA lFcB(i ,b `xfr v"evn)[ ¨§©¨¨¨¤¨¤

,zFpAxTd lW oiId KEQip zrAWFf oi` §¥¦©©¦¤©¨§¨¤¥
`N` ,Dnvr iptA dcFarM zaWgp¤§¤¤©£¨¦§¥©§¨¤¨

zxg` dcFarl dcFar `iddcFar - ¦£¨©£¨©¤¤£¨
zcFarl ztxFvnE dltHd dxiW lW¤¦¨©§¥¨§¤¤©£©

zFpAxTd(`i oikxr)(m"`x): ©¨§¨
.àOî úãBáòåFnM Fpi` df oFWl ©£©©¨¨¤¥§

zcFar''dcFarxEn`d,dlrnl £©£¨¨¨§©§¨
`idW zxg` dcFar' :FrnWn `dIW¤§¥©§¨£¨©¤¤¤¦

zcFar' `N` ,'`Vn KxFvl'`Vn §¤©¨¤¨£©©¨
FWExiR:FrnWnM,`Vn lW dcFar ¥§©§¨£¨¤©¨

dcFard `Ed Fnvr `VOdW¤©©¨©§¨£¨
(n"eviw):gn dxez

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iyily meil inei xeriy
ּכֹוח  זֹו לעבֹודה צריכים ואין ּביֹותר, קּלה עבֹודה היא וכיו"ב, וחלילים ּבנבלים אֹו ּבּפה, ׁשירה הרי להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
אֹו ּבּפה, לׁשיר יכֹולים יֹותר הּמבּגרים ּגם הרי ׁשנה, מחמּׁשים ּפחּותים ׁשהם אּלּו רק זֹו לעבֹודה ראּויים מּדּוע וא"כ ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻרב,

ּונבלים? ּבחלילים ְְֲִִִִַָֹלנׁשף
ׁשהם  וכּנֹורֹות", "ּבמצלּתים ּבנגינה רק אּלא ּבנבלים, אֹו ּבּפה ׁשירה על ּכאן הּמדּבר אין הּפׁשט ׁשּבדר רׁש"י, מתרץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻולכן

מּתכת" ׁשל רחבֹות חתיכֹות "ב' ׁשהם מצלּתים ּובפרט יד, ּומלאכת עׂשּיה עם הּקׁשּורֹות ערכין עבֹודֹות עבידתא, ד"ה (רש"י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ב) והעבֹודה יג, וק"ל., זֹו. למלאכה ראּויים ׁשנה" חמּׁשים מ"ּבן הּצעירים הּלוּיים רק ולכן רב. ּכח מצריכה ּבהם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(çî)úBàî Lîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéðîLe§Ÿ¦«

(èî)Léà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ ÂÈ„˜Ùe∑"חמּׁשים ּבן ועד ׁשנה ׁשלׁשים "מּבן ּבּמצוה היּו הּפקדים .ואֹותן ¿À»¬∆ƒ»∆…∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ß xii` f"k iyily mei ß

ä(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©
:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑,ּבּיֹום ּבֹו נאמרּו ּפרׁשּיֹות ּוׁשמֹונה הּמׁשּכן, ׁשהּוקם ּבּיֹום נאמרה זֹו ּפרׁשה  «∆¿≈ƒ¿»≈¿ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּנּזקין ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת ס (ּכדאיתא Án‰ŒÔÓ‰.)דף eÁlLÈÂ∑ּתֹו חניתן: ּבׁשעת ׁשם היּו מחנֹות ׁשלׁש ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָƒ«¿ƒ««¬∆ְֲֲִַַָָָָָָֹ

לוּיה. מחנה היא – סיני" "ּבמדּבר ּבפרׁשת ׁשּמפרׁש ּכמֹו – סביב הלוּים חנית ׁשכינה, מחנה היא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקלעים
מּתר  הּזב לכּלן; חּוץ נׁשּתּלח הּצרּוע יׂשראל. מחנה היא הרּוחֹות ארּבע לכל הּדגלים מחנה סֹוף ועד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּומּׁשם
וכל  ׁשכינה. מּׁשל אּלא מׁשּלח ואינֹו לוּיה, ּבׁשל אף מּתר לנפׁש וטמא הּׁשּתים. מן ּומׁשּלח יׂשראל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻּבמחנה

Ó‡‰מח  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»
:ÔÓ˙Â¿«¿»

„LÓ‰מט  ‡„Èa ÔB‰˙È ‡Ó ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¿»»¿ƒ»¿∆
È‰BÈÓe dÏehÓ ÏÚÂ dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b¿«¿««»¿»≈¿««≈ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È¯LÓ˙‡ב  ÔÓ ÔeÁlLÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
ÈÓËÏ ·‡ÒÓc ÏÎÂ ·‡„c ÏÎÂ ¯È‚Òc Ïk»ƒ¿ƒ¿»¿»≈¿…ƒ¿»»ƒ¿≈

:‡L‡„ ‡LÙ«¿»∆¡»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hn).äLî úà 'ä äeö øLà åéã÷ôe§ª¨£¤¦¨¤Ÿ¤
:aEzMd WExiR KMmicEwRd ozF`e- ¨¥©¨§¨©§¦

- FzcFar lr Wi` Wi` miPEnnd©§¦¦¦©£¨
mNEMEidmillkpdevOAdEhvPW ¨¨¦§¨¦©¦§¨¤¦§©¨

mdA Wi dOM mxRqn z` zFpnl dWn¤¦§¤¦§¨¨©¨¥¨¤
.miXng oA cre dpW miWlW oAn¦¤§Ÿ¦¨¨§©¤£¦¦
ElAwzPW miIeld xRqn ,xnFlM§©¦§©©§¦¦¤¦§©§
m`FY did WcFTd zcFarl lrFtA§©©£©©¤¨¨¥
`le ,KM mWl mipnPd xRqnl wEIcA§¦§¦§©©¦§¦§¥¨§Ÿ
F` oFxzi lW zErh mEW mdA rxi ¥̀©¨¤¨¤¦§
oipOA llkp cg` didIW oFbM] oFxQg¦¨§¤¦§¤¤¨¦§¨©¦§¨
iE`xd F` ,dcFarl iE`x Fpi`e§¥¨¨£¨¨¨

[oipOA llkp `NW dcFarl,`"eb) ¨£¨¤Ÿ¦§¨©¦§¨
(x"yl:` dxez

ä(a).'Bâå ìàøNé éða úà åödWxR ©¤§¥¦§¨¥§¨¨¨

Ffmi`nHd gENiW lWmFIA dxn`p ¤¦©©§¥¦¤¤§¨©
oMWOd mwEdWFznwdA skiYW , ¤©©¦§¨¤¥¤©£¨¨

.dpgOA zaWl mi`nHd Exq`p¤¤§©§¥¦¨¤¤©©£¤
,mFIa FA Exn`p zFIWxt dpnWE§Ÿ¤¨¨¦¤¤§©
oiwGPd wxtA oihiB zkQna `zi`cM¦§¦¨§©¤¤¦¦§¤¤©¦¨¦

(.q sc)(l"kyn):
.äðçnä ïî eçlLéåzFpgn WlWFf ¦©§¦©©£¤¨Ÿ©£

FGn miptloziIpg zrWA mW Eid ¦§¦¦¨¨¦§©£¦¨¨
,xAcOA:FGn dlrnl Ff ozXEcwE.` ©¦§¨§¨¨§©§¨¦

mirlTd KFY(oMWOd xvg irlw) ©§¨¦©§¥£©©¦§¨
dpikWÎdpgn `id.xzFiA zWCEwnd ¦©£¥§¦¨©§¤¤§¥

.amFwnaiaq mIeld ziIpgxvgl §£¦©©§¦¦¨¦©£©
,oMWOdzWxtA WxFtOW FnM ©¦§¨§¤§¨§¨¨©

'ipiq xAcnA'(p ,` lirl)Îdpgn `id §¦§©¦©¦©£¥
dIeldpgOn dzEgR DzXEcTW §¦¨¤§¨¨§¨¦©£¥

.dpikW.bdpgn sFq cre mXnE §¦¨¦¨§©©£¥
`id zFgExd rAx` lkl milbCd©§¨¦§¨©§©¨¦

l`xUiÎdpgndzEgR DzXEcTW ©£¥¦§¨¥¤§¨¨§¨
.oNEMnmixEn`d mi`nHd zWlWE ¦¨§¤©§¥¦¨£¦

`nh lke af lke rExv lM' :o`M̈¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥
oic iAbl dGn df md mipFW ,'Wtpl̈¨¤¦¥¤¦¤§©¥¦

:zFpgOd on mgENiWgNYWp rExSd ¦¨¦©©£©¨©¦§©©
oNEkl uEg;l`xUi dpgOn ENit` - §¨£¦¦©£¥¦§¨¥

gNEWnE l`xUiÎdpgnA xYEn aGd©¨¨§©£¥¦§¨¥§¨
miYXd ondpgOnE dIel dpgOn - ¦©§©¦¦©£¥§¦¨¦©£¥

;dpikWlWA s` xYEn Wtpl `nhe §¦¨§¨¥¨¤¤¨©§¤
lXn `N` gNEWn Fpi`e ,dIel§¦¨§¥§¨¤¨¦¤
on EpizFAx EWxC df lke .dpikW§¦¨§¨¤¨§©¥¦

migqR zkQnA zF`xwOd(.fq sc): ©¦§¨§©¤¤§¨¦
.Lôðì àîèlr `nhPW in :FWExiR ¨¥¨¨¤¥¦¤¦§¨©



yp`נו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iyily meil inei xeriy
ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות מן רּבֹותינּו ּדרׁשּו סז)זה LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ּדמסאב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ»≈»»∆ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָ

ּבב"ר יׁש והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אדרּיא (פע"ח)אני עצמֹות : ׁשחיק – טמיא ׁשחיק .נּוס ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר (ויקרא הרי ƒ¿…«««ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ה) האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
נּתן  ׁשהּוא הּגר ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ּפי על ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"והתוּדּו",

.לּכהנים  ֲִַֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

:Bì íLà̈©−«
i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו (ב"ק ׁשּנׁשּבע הּקרן BÏ.הּוא ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹו(כתובות ׁשּנתחּיב .למי ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז  ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

qFlwpE`e .zn mc` WtpA dribp ici§¥§¦¨§¤¤¨¨¥§§§
:mBxY`Wtp inhl a`qnC' ¦§¥¦§¨¨¦§¥©§¨

'`Wp`c.[mc` Wtp 'inhl' `nhPd] ¤¡¨¨©¦§¨¦§¥¤¤¨¨
xen`d 'inhl' oeyl edn i"yx x`ane¦§¥

:qelwpe`aoFWl `EdW ip` xnF`¥£¦¤§
,iOx` oFWlA mc` zFnvr:xnFlkE ©§¨¨¦§£©¦§©

ici lr 'zn mc` zFnvrl `nhPd'©¦§¨§©§¨¨¥©§¥
odA FzribpWi dAxde ,dGd oFWNM §¦¨¨¤§©§¥¥©¨©¤

dAxÎziW`xaA:oFbMqEp`ixc`' ¦§¥¦©¨§©§¦¨
'`Inh wigW(` ,gr my):FnM FrnWOW §¦§©¨¤©§¨§

qEp`ixc`''zFnvr wigW(b ,gk ;b ,i my) ©§¦¨§¦£¨
z` mixiMfOWM `Ed dllw oFWl]§§¨¨§¤©§¦¦¤
'xaTA eizFnvr EwgXi' :rWxd̈¨¨¦¨£©§¨©¤¤

(g"n`a)[:b dxez
(e)a ìòî ìòîì.'äxfg ixdaEzMd ¦§Ÿ©©©£¥¨©©¨

o`M azkedIpW mrRlfFB zWxR §¨©¨©©§¦¨¨¨©¥
xwW lr rAWpeFxiagn oFnn lfB] §¦§¨©¤¤¨©¨¥£¥

,[KM lr xwWA Fl rAWpe ,Wigkde§¦§¦§¦§©§¤¤©¨
dxEn`d `idxaM`xwIe zWxtA,d) ¦¨£¨§¨§¨¨©©¦§¨

(`kWtp'iM`hgz'dA lrn dlrnE ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©
FzinrA Wgkeci znEUza F` oFcTtA §¦¥©£¦§¦¨¦§¤¨

'xwW lr rAWpe ...lfba F`'Fbe, §¨¥§¦§©©¤¤§
o`M zipWpedWxRFfaEWliaWA §¦§¥¨¨¨¨¦§¦

Da EWCgzPW mixac ipW`le ,o`M §¥§¨¦¤¦§©§¨¨§Ÿ
:mW aEzMd mWxiRazMW cg`do`M ¥§¨©¨¨¨¤¨¤¨©¨

(f weqta)ECezde','mz`Hg z`cOil §¦§©¤©¨¨¦¥
dfA aEzMdaiIg Fpi`WmElWzA ©¨¨¤¤¥©¨§©§

de WnFgd oAxwamW`miWxFtnd ©¤§§¨§©¨¨¨©§¨¦
dxxAzp FzlifBWM oNdlmicr iRÎlr §©¨§¤§¥¨¦§¨§¨©¦¥¦

micirnd`weeC `N` ,KM lrcr ©§¦¦©¨¤¨©§¨©

dcFIWFnvr `Ede ;xaCaxaCdipXd ¤¤©§©¨¨§©¨¨©¥¦
`Ed o`M aEzMd WCigWxBd lfB lr ¤¦¥©¨¨©¥¤©¥

,xBd on oFnn lfBW l`xUIn mc` -¨¨¦¦§¨¥¤¨©¨¦©¥
Fl oi`e xBd zOW cr Fxifgd `le§Ÿ¤¡¦©¤¥©¥§¥

miWxFi(g weqt oldl i"yx d`x),`EdW §¦¤
(WnFgde oxTd mElWY),mipdMl oYip ©§©¤¤§©¤¦¨©Ÿ£¦
dWxRA oNdl x`FanM(g weqt)oiir) ©§¨§©¨©¨¨¨

(ixtq:f dxez
(f).BLàøa BîLà úà'W`x' oFWl ¤£¨§Ÿ§Ÿ

:xnFlkE .'xTir' FWExiR o`M xEn`d̈¨¨¥¦¨§©
,FnW` z` mNWi dpFW`xaE W`xÄŸ¨¦¨§©¥¤£¨

W ,ixTird FaFg EpiidCoxTd `Ed- §©§¨¦¨¦¤©¤¤
oFnOd mEkqe EdEraYWeilr rAWPW §©¨¤§¨§¤¦§©¨¨

lre ,FA aiIg Fpi`W Wigkdl xwXl©¤¤§©§¦¤¥©¨§©
,mEkQd on ziWing cFr siqFi KM̈¦£¦¦¦©§

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr g"lg y"ewl t"r)

zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־חחחחּטּטּטּטאתםאתםאתםאתם ז)והתווהתווהתווהתוּדּדּדּדּוּוּוּו (ה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . . ה ּתׁשּובה עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתו ּדֹות עג)צּונּו מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו ועוד)ּכבר שסד. מצוה מנה.(מנ"ח לא עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע , ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְֲִִֵַּובארּו

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש
אדם ׁשל איבריו רמ"ח ּכנגד הם מ"ע ׁשרמ"ח חז"ל סע"ב)אמרּו כג, ּגידים(מכות ׁשס"ה ּכנגד הם ל"ת מצֹות (זח"א וׁשס"ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ב) וחּיּות"קע, ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נׁשמה ּבכל ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר נא). פרק ּבׁשמירת (תניא ׁשלם הּוא האדם וכאׁשר , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מחּסר  נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו א' מצוה חּסר אם משא"כ כו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם "ּתמים הּוא אז מצֹות, הּתרי"ג ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכל

ג)איבר" מה, נצבים תורה .(לקוטי ֵָ
מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה הּתׁשּובה ּכי הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁש חּיּות מּׁשם נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחּיּות
הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא הּתׁשּובה ולכן מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהם הּמצֹות רק נמנּו ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ּבּפה  ׁשהיא  הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את לתּקן ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹמּגיעה
הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות ְְְְְִִִַַָָיכֹולה

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ יֹורׁשים לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ‡ÂÈÏ.ׁשּמת ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ זה ּכׁשּנמל ¿ƒ≈»ƒ…≈ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶֶַ

אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלהתוּדֹות
יֹורׁשים  לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ‰Len·.ׁשאר ÌL‡‰∑ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»»«»

הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ מׁשמר ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם, ‰ÌÈ¯tk.קנאֹו ÏÈ‡ „·lÓ∑ האמּור ְֶֶֶֶַַֹ««…≈ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«≈«ƒÀƒָָ
להביא  צרי ׁשהּוא .ּב'וּיקרא' ְְְִִִֶַָָָ

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

'eilr sqi FzWinge' :xn`PW`nwÎ`aa) ¤¤¡©©£¦¦Ÿ¥¨¨
(.iw(ck ,d `xwie - `"ebe m"`x):

.Bì íLà øLàìFl aiIgzPW inl- ©£¤¨©§¦¤¦§©¥
m` ,miIgA `EdWM Fnvr lfbPl m ¦̀©¦§¨©§§¤©©¦¦

zn xaM `EdWM eiWxFil(`"n):g dxez §§¨§¤§¨¥
(g).ìàBb Léàì ïéà íàåaFxw §¦¥¨¦¥¨

xAcn aEzMde ,'l`FB' iExw dgRWn¦§¨¨¨¥§©¨§©¥
otF`A o`M,FriAWdW raFYd zOW ¨§¤¤¥©¥©¤¦§¦

miWxFi Fl oi`emNWl lkEIW icM §¥§¦§¥¤©§©¥
aFxw lkl 'l`FB' iEPiMd] mdl̈¤©¦¥§¨¨
miaFxTd KxCW mW lr `Ed ,dgRWn¦§¨¨©¥¤¤¤©§¦
xkOW dGEg`d z` zFpwle 'lF`bl'¦§§¦§¤¨£¨¤¨©
xn`PW FnM .mYgRWn ipAn cg ¤̀¨¦§¥¦§©§¨§¤¤¡©

(dk ,dk `xwie)eil` axTd Fl`b `aE'¨Ÿ£©¨Ÿ¥¨
'eig` xMnn z` l`be(miyxtn)[: §¨©¥¦§©¨¦
.åéìà íLàä áéLäìdNigYA ,xnFlM §¨¦¨¨¨¥¨§©©§¦¨

rAWpe dlifBd xaC z` Wigkd xW`M©£¤¦§¦¤§©©§¥¨§¦§©
mlE` .miIgA lfbPd did ,xwW lr©¤¤¨¨©¦§¨©©¦¨

dYrKlnPWM(hxgzp)dfxnbe ©¨§¤¦§©¦§¨¥¤§¨©

FYrcAFpFr lr zFCezdlaEWle §©§§¦§©©£§¨
,eiUrn lr dxRM WTalE daEWzA¦§¨§©¥©¨¨©©£¨
icM WxFi Fl oi`e raFYd zn xaM§¨¥©¥©§¥¥§¥

aiWdl' lkEIWmW`d'eil`KM lr - ¤©§¨¦¨¨¨¥¨©¨
xRMzie dUrI dn Wxtl aEzMd `Ä©¨§¨¥©©£¤§¦§©¥

.(oNdlckE)Wi ike :EpizFAx Exn`e §¦§©¨§¨§©¥§¦¥
Fl oi`W l`xUiA mc` LlmEW §¨¨§¦§¨¥¤¥

mil`FbWi l`xUIn Wi` lM `lde !? £¦©£Ÿ¨¦¦¦§¨¥¥
,miaFxw FlF` ,g` F` za F` oa F` §¦¥©¨
mipRÎlMÎlrxUAÎx`WaFxw=) ©¨¨¦§¥¨¨¨

(EdWlMaFxTdeil`eia` zgRWOn ¨§¤©¨¥¨¦¦§©©¨¦
EdEncTW zFxFCAr dlrnlawri c ©¤§¨§©§¨©©£Ÿ

md l`xUi mr lM xW` ,Epia`̈¦£¤¨©¦§¨¥¥
Fl oi`W Wi`d df `Ed inE .ei`v`Sn¦¤¡¨¨¦¤¨¦¤¥

?l`FB`N`Fl oi`e zOW xBd df ¥¤¨¤©¥¤¥§¥
miWxFixi`Wd `le xiIBzPW ixkp - §¦¨§¦¤¦§©¥§Ÿ¦§¦

mEW Fl oi`e ,EdEWxiIW mipA eixg ©̀£¨¨¦¤¦¨§¥
miaFxTde] l`xUIn miaFxw§¦¦¦§¨¥§©§¦
ExiIBzp m` ENit` ,zixkPd FYgRWOn¦¦§©§©¨§¦£¦¦¦§©§

lMW itl ,eiaFxwM miaWgp mpi` FOr¦¥¨¤§¨¦¦§¨§¦¤¨
clFPd ohwM aWgp xiIBzOd xB¥©¦§©¥¤§¨§¨¨©¨
lHAzn FYgRWn mr xWTde ,Wcgn¥¨¨§©¤¤¦¦§©§¦§©¥
,`"i 'ld c"it d`ia ixeqi` zekld m"anx d`x)

(a 'ld b"it zecr zeklde[(:gq oixcdpq)(h"ac):
áLenä íLàä'mW`d' .odMl 'dl ¨¨¨©¨©©Ÿ¥¨¨¨

ixdW] 'mW`d oAxw' Fpi` o`M xEn`d̈¨¨¥¨§©¨¨¨¤£¥
:xnF`e KiWnn `Edli` caNn' ©§¦§¥¦§©¥

`N` ,['eilr FA xRki xW` mixRMddf ©¦ª¦£¤§©¤¨¨¤¨¤
mElWYWnFgde oxTd`EdWoYip ©§©¤¤§©¤¤¦¨
odMl(.iw `nwÎ`aa)(oexkfd): ©Ÿ¥

.ïäkì 'äì'dl' oFWNd Edn;'odMl ©©Ÿ¥©©¨©©Ÿ¥
`N` ?odMl Fpi` - 'dl `Ed m` `ld£Ÿ¦©¥©Ÿ¥¤¨

:xnF` `Ed KModMl FpzpE mXd F`pw ¨¥§¨©¥§¨©Ÿ¥
,'dl dpYnM zaWgp Fzpizp xnFlM -§©§¦¨¤§¤¤§©¨¨©
.odMl FNW z` oYil dEiv `EdW `N ¤̀¨¤¦¨¦¥¤¤©Ÿ¥
mipdMl ?FpzFp `Ed odM dfi`lE§¥¤Ÿ¥§©Ÿ£¦

xnWn FzF`AWmipdMd zvEaw] ¤§¦§¨§©©Ÿ£¦
`EdW mFi FzF`A WCwOA zcaFrd̈¤¤©¦§¨§¤



נז `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iyily meil inei xeriy
ּפסחים ּבמּסכת הּמקראֹות מן רּבֹותינּו ּדרׁשּו סז)זה LÙÏ.(דף ‡ÓË∑ אֹומר דאנׁשא. נפׁשא לטמי ּדמסאב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ»≈»»∆ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָ

ּבב"ר יׁש והרּבה ארמי, ּבלׁשֹון אדם עצמֹות לׁשֹון ׁשהּוא אדרּיא (פע"ח)אני עצמֹות : ׁשחיק – טמיא ׁשחיק .נּוס ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(â)äðçnì õeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬©©«£¤−
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

:íëBúa§¨«

(ã)õeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

ô :ìàøNé¦§¨¥«

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ
äîLàå ýåýéa ìòî ìòîì íãàä úàhç-ìkî¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈

:àåää Lôpä©¤¬¤©¦«
i"yx£'‰a ÏÚÓ ÏÚÓÏ∑וּיקרא ּבפרׁשת האמּורה היא ׁשקר, על ונׁשּבע ּגֹוזל ּפרׁשת ּכאן וכתב חזר (ויקרא הרי ƒ¿…«««ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ה) האחד ּבּה: ׁשּנתחּדׁשּו ּדברים ׁשני ּבׁשביל ּכאן ונׁשנית וגֹו'", ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל "ּומעלה :ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
נּתן  ׁשהּוא הּגר ּגזל על – והּׁשני ּבּדבר. ׁשּיֹודה עד עדים ּפי על ואׁשם חמׁש חּיב ׁשאינֹו לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"והתוּדּו",

.לּכהנים  ֲִַֹ

(æ)-úà áéLäå eNò øLà íúàhç-úà ecåúäå§¦§©À¤©¨¨»£¤´¨¼§¥¦³¤
øLàì ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤¬

:Bì íLà̈©−«
i"yx£BL‡¯a BÓL‡Œ˙‡∑(קיא עליו (ב"ק ׁשּנׁשּבע הּקרן BÏ.הּוא ÌL‡ ¯L‡Ï∑(יט לֹו(כתובות ׁשּנתחּיב .למי ∆¬»¿…ְִֶֶֶַַָָ«¬∆»«ְְִִֵֶַ

aÓÏ¯‡ג  ÔeÁlLz ‡·˜e „Ú ¯ÎcÓƒ¿««¿»¿«¿¿ƒ»»
˙È Ôe·‡ÒÈ ‡ÏÂ ÔepÁlLz ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿«¿À¿»¿«¬»

:ÔB‰ÈÈ· ‡È¯L ÈzÎL Èc ÔB‰˙È¯LÓ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔB‰˙Èד  eÁlLÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿
ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa e„·Ú Ôk ‰LÓ∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡¯Èו  ‡˙z‡ B‡ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿»¬≈
Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ‡L‡ È·BÁ ÏkÓ Ôe„aÚÈ«¿¿ƒ»≈¡»»¿«»»¿»√»

:‡e‰‰ ‡L‡ ·BÁÈÂ ÈÈ¿»¿≈¡»»«

È˙ז  ·˙ÈÂ e„·Ú Èc ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈ƒ¬»¿»≈»
ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙·BÁ¿≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ¿ƒ≈

:dÏ ·Á„Ïƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

qFlwpE`e .zn mc` WtpA dribp ici§¥§¦¨§¤¤¨¨¥§§§
:mBxY`Wtp inhl a`qnC' ¦§¥¦§¨¨¦§¥©§¨

'`Wp`c.[mc` Wtp 'inhl' `nhPd] ¤¡¨¨©¦§¨¦§¥¤¤¨¨
xen`d 'inhl' oeyl edn i"yx x`ane¦§¥

:qelwpe`aoFWl `EdW ip` xnF`¥£¦¤§
,iOx` oFWlA mc` zFnvr:xnFlkE ©§¨¨¦§£©¦§©

ici lr 'zn mc` zFnvrl `nhPd'©¦§¨§©§¨¨¥©§¥
odA FzribpWi dAxde ,dGd oFWNM §¦¨¨¤§©§¥¥©¨©¤

dAxÎziW`xaA:oFbMqEp`ixc`' ¦§¥¦©¨§©§¦¨
'`Inh wigW(` ,gr my):FnM FrnWOW §¦§©¨¤©§¨§

qEp`ixc`''zFnvr wigW(b ,gk ;b ,i my) ©§¦¨§¦£¨
z` mixiMfOWM `Ed dllw oFWl]§§¨¨§¤©§¦¦¤
'xaTA eizFnvr EwgXi' :rWxd̈¨¨¦¨£©§¨©¤¤

(g"n`a)[:b dxez
(e)a ìòî ìòîì.'äxfg ixdaEzMd ¦§Ÿ©©©£¥¨©©¨

o`M azkedIpW mrRlfFB zWxR §¨©¨©©§¦¨¨¨©¥
xwW lr rAWpeFxiagn oFnn lfB] §¦§¨©¤¤¨©¨¥£¥

,[KM lr xwWA Fl rAWpe ,Wigkde§¦§¦§¦§©§¤¤©¨
dxEn`d `idxaM`xwIe zWxtA,d) ¦¨£¨§¨§¨¨©©¦§¨

(`kWtp'iM`hgz'dA lrn dlrnE ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©
FzinrA Wgkeci znEUza F` oFcTtA §¦¥©£¦§¦¨¦§¤¨

'xwW lr rAWpe ...lfba F`'Fbe, §¨¥§¦§©©¤¤§
o`M zipWpedWxRFfaEWliaWA §¦§¥¨¨¨¨¦§¦

Da EWCgzPW mixac ipW`le ,o`M §¥§¨¦¤¦§©§¨¨§Ÿ
:mW aEzMd mWxiRazMW cg`do`M ¥§¨©¨¨¨¤¨¤¨©¨

(f weqta)ECezde','mz`Hg z`cOil §¦§©¤©¨¨¦¥
dfA aEzMdaiIg Fpi`WmElWzA ©¨¨¤¤¥©¨§©§

de WnFgd oAxwamW`miWxFtnd ©¤§§¨§©¨¨¨©§¨¦
dxxAzp FzlifBWM oNdlmicr iRÎlr §©¨§¤§¥¨¦§¨§¨©¦¥¦

micirnd`weeC `N` ,KM lrcr ©§¦¦©¨¤¨©§¨©

dcFIWFnvr `Ede ;xaCaxaCdipXd ¤¤©§©¨¨§©¨¨©¥¦
`Ed o`M aEzMd WCigWxBd lfB lr ¤¦¥©¨¨©¥¤©¥

,xBd on oFnn lfBW l`xUIn mc` -¨¨¦¦§¨¥¤¨©¨¦©¥
Fl oi`e xBd zOW cr Fxifgd `le§Ÿ¤¡¦©¤¥©¥§¥

miWxFi(g weqt oldl i"yx d`x),`EdW §¦¤
(WnFgde oxTd mElWY),mipdMl oYip ©§©¤¤§©¤¦¨©Ÿ£¦
dWxRA oNdl x`FanM(g weqt)oiir) ©§¨§©¨©¨¨¨

(ixtq:f dxez
(f).BLàøa BîLà úà'W`x' oFWl ¤£¨§Ÿ§Ÿ

:xnFlkE .'xTir' FWExiR o`M xEn`d̈¨¨¥¦¨§©
,FnW` z` mNWi dpFW`xaE W`xÄŸ¨¦¨§©¥¤£¨

W ,ixTird FaFg EpiidCoxTd `Ed- §©§¨¦¨¦¤©¤¤
oFnOd mEkqe EdEraYWeilr rAWPW §©¨¤§¨§¤¦§©¨¨

lre ,FA aiIg Fpi`W Wigkdl xwXl©¤¤§©§¦¤¥©¨§©
,mEkQd on ziWing cFr siqFi KM̈¦£¦¦¦©§

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 18 'nr g"lg y"ewl t"r)

zillM devnM daEWY§¨§¦§¨§¨¦

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־חחחחּטּטּטּטאתםאתםאתםאתם ז)והתווהתווהתווהתוּדּדּדּדּוּוּוּו (ה, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
והתוּדּו . . אמרֹו והּוא . . ה ּתׁשּובה עם אֹותם ולאמר . . העוֹונֹות על להתו ּדֹות עג)צּונּו מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

הרמּב"ם על מקֹומֹות ּבכּמה הקׁשּו ועוד)ּכבר שסד. מצוה מנה.(מנ"ח לא עצמּה הּתׁשּובה ואת למצוה, הּוּדּוי רק מנה מּדּוע , ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְֲִִֵַּובארּו

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש
אדם ׁשל איבריו רמ"ח ּכנגד הם מ"ע ׁשרמ"ח חז"ל סע"ב)אמרּו כג, ּגידים(מכות ׁשס"ה ּכנגד הם ל"ת מצֹות (זח"א וׁשס"ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ב) וחּיּות"קע, ּכחֹות מיני "ּתרי"ג נׁשמה ּבכל ׁשּיׁש חסידּות, ּבספרי ּומבאר נא). פרק ּבׁשמירת (תניא ׁשלם הּוא האדם וכאׁשר , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מחּסר  נעׂשה הרי ּבּה ּפגם אֹו א' מצוה חּסר אם משא"כ כו', הּנפׁש איברי ּבכל וׁשלם "ּתמים הּוא אז מצֹות, הּתרי"ג ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּכל

ג)איבר" מה, נצבים תורה .(לקוטי ֵָ
מקֹור  ׁשהּוא הּנפׁש, ּומעצם ּדלּבא מעמקא מּגיעה הּתׁשּובה ּכי הּפגּומים, האיברים את לתּקן ּבכחּה הּתׁשּובה מצות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא

הּפגּום. האבר לתּקן חדׁש חּיּות מּׁשם נמׁש ולכן וחּיּות". ּכחֹות מיני ה"ּתרי"ג ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחּיּות
הּמצֹות  ּבמנין ׁשּבּלב הּתׁשּובה מצות נמנית לא הּתׁשּובה ולכן מצות א הּנפׁש, ּכחֹות ּכנגד ׁשהם הּמצֹות רק נמנּו ּכי , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ּבּפה  ׁשהיא  הּוּדּוי מצות ורק ׁשּבּכחֹות, הּפגמים את לתּקן ׁשּבכחּה עד הּנפׁש, מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש מעמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹמּגיעה
הּמצֹות. ּבמנין להּמנֹות ְְְְְִִִַַָָיכֹולה

(ç)íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëé§©¤−¨¨«
i"yx£Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ŒÌ‡Â∑ יֹורׁשים לֹו ואין ׁשהׁשּביעֹו הּתֹובע ‡ÂÈÏ.ׁשּמת ÌL‡‰ ·ÈL‰Ï∑ זה ּכׁשּנמל ¿ƒ≈»ƒ…≈ְְְִִִֵֵֵֶֶַַ¿»ƒ»»»≈»ְְִֶֶַ

אֹו אח, אֹו ּבת, אֹו ּבן, אֹו ּגֹואלים, לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי רּבֹותינּו: ואמרּו עֹונֹו. על ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלהתוּדֹות
יֹורׁשים  לֹו ואין ׁשּמת הּגר זה אּלא יעקב? עד למעלה אביו מּמׁשּפחת הּקרֹוב ּבׂשר ‰Len·.ׁשאר ÌL‡‰∑ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ»»»«»

הּקרן Ô‰kÏ.והחמׁשזה '‰Ï∑ מׁשמר ׁשּבאֹותֹו לּכהן ּונתנֹו הּׁשם, ‰ÌÈ¯tk.קנאֹו ÏÈ‡ „·lÓ∑ האמּור ְֶֶֶֶַַֹ««…≈ְְְְִֵֵֶַַָָָֹƒ¿«≈«ƒÀƒָָ
להביא  צרי ׁשהּוא .ּב'וּיקרא' ְְְִִִֶַָָָ

dÏח  ‡˙·BÁ ‡·˙‡Ï ˜È¯t ¯·‚Ï ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«»ƒ«¬»»¿»≈
¯ÎcÓ ¯a ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ·˙Óc ‡˙·BÁ¿»ƒ¿≈√»¿»¿«¬»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ da ¯tÎÈ Èc ‡i¯etkƒ«»ƒ¿«≈≈¬ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

'eilr sqi FzWinge' :xn`PW`nwÎ`aa) ¤¤¡©©£¦¦Ÿ¥¨¨
(.iw(ck ,d `xwie - `"ebe m"`x):

.Bì íLà øLàìFl aiIgzPW inl- ©£¤¨©§¦¤¦§©¥
m` ,miIgA `EdWM Fnvr lfbPl m ¦̀©¦§¨©§§¤©©¦¦

zn xaM `EdWM eiWxFil(`"n):g dxez §§¨§¤§¨¥
(g).ìàBb Léàì ïéà íàåaFxw §¦¥¨¦¥¨

xAcn aEzMde ,'l`FB' iExw dgRWn¦§¨¨¨¥§©¨§©¥
otF`A o`M,FriAWdW raFYd zOW ¨§¤¤¥©¥©¤¦§¦

miWxFi Fl oi`emNWl lkEIW icM §¥§¦§¥¤©§©¥
aFxw lkl 'l`FB' iEPiMd] mdl̈¤©¦¥§¨¨
miaFxTd KxCW mW lr `Ed ,dgRWn¦§¨¨©¥¤¤¤©§¦
xkOW dGEg`d z` zFpwle 'lF`bl'¦§§¦§¤¨£¨¤¨©
xn`PW FnM .mYgRWn ipAn cg ¤̀¨¦§¥¦§©§¨§¤¤¡©

(dk ,dk `xwie)eil` axTd Fl`b `aE'¨Ÿ£©¨Ÿ¥¨
'eig` xMnn z` l`be(miyxtn)[: §¨©¥¦§©¨¦
.åéìà íLàä áéLäìdNigYA ,xnFlM §¨¦¨¨¨¥¨§©©§¦¨

rAWpe dlifBd xaC z` Wigkd xW`M©£¤¦§¦¤§©©§¥¨§¦§©
mlE` .miIgA lfbPd did ,xwW lr©¤¤¨¨©¦§¨©©¦¨

dYrKlnPWM(hxgzp)dfxnbe ©¨§¤¦§©¦§¨¥¤§¨©

FYrcAFpFr lr zFCezdlaEWle §©§§¦§©©£§¨
,eiUrn lr dxRM WTalE daEWzA¦§¨§©¥©¨¨©©£¨
icM WxFi Fl oi`e raFYd zn xaM§¨¥©¥©§¥¥§¥

aiWdl' lkEIWmW`d'eil`KM lr - ¤©§¨¦¨¨¨¥¨©¨
xRMzie dUrI dn Wxtl aEzMd `Ä©¨§¨¥©©£¤§¦§©¥

.(oNdlckE)Wi ike :EpizFAx Exn`e §¦§©¨§¨§©¥§¦¥
Fl oi`W l`xUiA mc` LlmEW §¨¨§¦§¨¥¤¥

mil`FbWi l`xUIn Wi` lM `lde !? £¦©£Ÿ¨¦¦¦§¨¥¥
,miaFxw FlF` ,g` F` za F` oa F` §¦¥©¨
mipRÎlMÎlrxUAÎx`WaFxw=) ©¨¨¦§¥¨¨¨

(EdWlMaFxTdeil`eia` zgRWOn ¨§¤©¨¥¨¦¦§©©¨¦
EdEncTW zFxFCAr dlrnlawri c ©¤§¨§©§¨©©£Ÿ

md l`xUi mr lM xW` ,Epia`̈¦£¤¨©¦§¨¥¥
Fl oi`W Wi`d df `Ed inE .ei`v`Sn¦¤¡¨¨¦¤¨¦¤¥

?l`FB`N`Fl oi`e zOW xBd df ¥¤¨¤©¥¤¥§¥
miWxFixi`Wd `le xiIBzPW ixkp - §¦¨§¦¤¦§©¥§Ÿ¦§¦

mEW Fl oi`e ,EdEWxiIW mipA eixg ©̀£¨¨¦¤¦¨§¥
miaFxTde] l`xUIn miaFxw§¦¦¦§¨¥§©§¦
ExiIBzp m` ENit` ,zixkPd FYgRWOn¦¦§©§©¨§¦£¦¦¦§©§

lMW itl ,eiaFxwM miaWgp mpi` FOr¦¥¨¤§¨¦¦§¨§¦¤¨
clFPd ohwM aWgp xiIBzOd xB¥©¦§©¥¤§¨§¨¨©¨
lHAzn FYgRWn mr xWTde ,Wcgn¥¨¨§©¤¤¦¦§©§¦§©¥
,`"i 'ld c"it d`ia ixeqi` zekld m"anx d`x)

(a 'ld b"it zecr zeklde[(:gq oixcdpq)(h"ac):
áLenä íLàä'mW`d' .odMl 'dl ¨¨¨©¨©©Ÿ¥¨¨¨

ixdW] 'mW`d oAxw' Fpi` o`M xEn`d̈¨¨¥¨§©¨¨¨¤£¥
:xnF`e KiWnn `Edli` caNn' ©§¦§¥¦§©¥

`N` ,['eilr FA xRki xW` mixRMddf ©¦ª¦£¤§©¤¨¨¤¨¤
mElWYWnFgde oxTd`EdWoYip ©§©¤¤§©¤¤¦¨
odMl(.iw `nwÎ`aa)(oexkfd): ©Ÿ¥

.ïäkì 'äì'dl' oFWNd Edn;'odMl ©©Ÿ¥©©¨©©Ÿ¥
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(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ לבית אחריה המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד ּומה כג)הּגרנֹות?! ה'(שמות ּבית "ּתביא : ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיהיּו הּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאלהי
לּכהן  .נּתנין ִִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגרנרנרנרנֹוֹוֹוֹותתתת לביתלביתלביתלבית אחריהאחריהאחריהאחריה ההההּמּמּמּמחחחחּזּזּזּזרררר ההההּוּוּוּואאאא ט)והלאוהלאוהלאוהלא ה, "(רש"י מדּיק מּדּוע לׁשאל, "לביתלביתלביתלביתיׁש נקט ולא הּגרנֹות".ּבּבּבּבביתביתביתביתהּגרנֹות", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
נֹותנין  אין הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . . הּמסּיעים . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹויׁש

" ּכתב לכן חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה ּכּמה לבית לבית לבית לבית להם עד נראה ּבזה (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק ְְִֵֵֵַַיׁש

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ ּתלמּוד ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה מּתנֹות ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֻ
ּבּספרי. ּבֹו ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד לּבעלים, הנאתן ׁשּטֹובת מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹומר:

אּגדה ראה)ּומדרׁש פ' הּמעׂשרֹות,(תנחומא יהיּו לֹו נֹותנן, ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש : ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות  למּודה ׁשהיתה מעׂשרה אחד אּלא עֹוׂשה ׂשדהּו ׁשאין Ô‰kÏ.סֹוף ÔzÈŒ¯L‡ LÈ‡∑ הראּויֹות מּתנֹות ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָƒ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָ

È‰È‰.לֹו BÏ∑ הרּבה .ממֹון ƒ¿∆ְֵַָ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈
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(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ אּתה אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָָָ
הּסֹוטה  את לֹו להביא אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ‡LÈ.מעּכב LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה ׁשל מלחמה ּבאיׁש ‡BzL.ּבׁשּתים: ‰ËN˙ŒÈk∑ נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָƒƒ¿∆ƒ¿ְֲֲִִֵֵַַָָ
ּבֹו ּוכתיב "ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ׁשטּות, רּוח ּבהן ׁשּתּכנס ז)עד ׁשל (משלי ּופׁשּוטֹו חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכמֹו ּבעיניו, ותחׁשד צניעּות מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" ד)מקרא: ועבר"(שם מעליו ז)"ׂשטה יׂשט (שם "אל : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
"לּב ÏÚÓ.אלּֿדרכיה B· ‰ÏÚÓe∑?הּמעל .ּומהּו ְִֶֶֶָָ»¬»»«ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 'nr a"g y"ewl t"r)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אאאאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשטהטהטהטה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש יב)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֽֽֽֽ
ּכתיב תׂשטה אׁשּתֹו, תׁשטה ּכי איׁש איׁש ׁשּנאמר: ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אא"כ עברה עֹובר אדם א)אין ג, (סוטה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

סֹוטה: מּדין נלמד כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין  ּדהראי' הא לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָיׁש
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה נמׁשלּו יׂשראל והּנה, ּבפנּויה, ולא  איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּדין

ּבעלּה" רצֹון קצת)העֹוׂשה לׁשֹון (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אלי' דבי אפילּו(ּתּנא ׁשהרי קל, רצֹון על אפי' לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מּכיון  נֹוגעת עברה ׁשּכל והּקּב"ה ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון "עֹוׂשה זה אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאם
עברה  ׁשּגם להדּגיׁש ע "מ אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ענין לֹומדים ולכן מהּקּב"ה. ר"ל נפרדים קּלה עברה ע"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּגם

ּובעל. אּׁשה ע"ד - נֹוגעת ִַַַַַָָקּלה

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»
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(è)eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â ‰Óe¯zŒÏÎÂ∑ לבית אחריה המחּזר הּוא והלא לּכהן? מקריבין ּתרּומה וכי יׁשמעאל: רּבי אמר ¿»¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, אּלּו לּכהן"? "אׁשרֿיקריבּו לֹומר ּתלמּוד ּומה כג)הּגרנֹות?! ה'(שמות ּבית "ּתביא : ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיהיּו הּבּכּורים על ולּמד הּכתּוב ּבא יהיה", לֹו "לּכהן לֹומר: ּתלמּוד ּבהם? ּיעׂשה מה יֹודע ואיני ,"ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאלהי
לּכהן  .נּתנין ִִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr g zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגרנרנרנרנֹוֹוֹוֹותתתת לביתלביתלביתלבית אחריהאחריהאחריהאחריה ההההּמּמּמּמחחחחּזּזּזּזרררר ההההּוּוּוּואאאא ט)והלאוהלאוהלאוהלא ה, "(רש"י מדּיק מּדּוע לׁשאל, "לביתלביתלביתלביתיׁש נקט ולא הּגרנֹות".ּבּבּבּבביתביתביתביתהּגרנֹות", ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
נֹותנין  אין הּתרּומֹות), לֹו ׁשּיּתנּו ּכדי ולזרֹות (לדּוׁש הּגרנֹות ּבבית . . הּמסּיעים . . "הּכהנים רז"ל אמרּו ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹויׁש

" ּכתב לכן חּללּו". ּכן עֹוׂשין ואם ּבׂשכרן, ּתרּומה ּכּמה לבית לבית לבית לבית להם עד נראה ּבזה (וגם עצמֹו הּגרנֹות ּבבית ׁשּמסּיע ולא ," ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רׁש"י). ּבפרּוׁש לדּיק ְְִֵֵֵַַיׁש

(é)ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜Œ˙‡ LÈ‡Â∑ ּתלמּוד ּבזרֹוע? ויּטלּום יבֹואּו יכֹול ּולוּיה, ּכהּנה מּתנֹות ׁשּנאמרּו לפי ¿ƒ∆√»»ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֻ
ּבּספרי. ּבֹו ּדרׁשּו הרּבה מדרׁשים ועֹוד לּבעלים, הנאתן ׁשּטֹובת מּגיד, יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹומר:

אּגדה ראה)ּומדרׁש פ' הּמעׂשרֹות,(תנחומא יהיּו לֹו נֹותנן, ואינֹו מעׂשרֹותיו ׁשּמעּכב מי יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש : ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לעׂשֹות  למּודה ׁשהיתה מעׂשרה אחד אּלא עֹוׂשה ׂשדהּו ׁשאין Ô‰kÏ.סֹוף ÔzÈŒ¯L‡ LÈ‡∑ הראּויֹות מּתנֹות ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָƒ¬∆ƒ≈«…≈ְַָָ

È‰È‰.לֹו BÏ∑ הרּבה .ממֹון ƒ¿∆ְֵַָ

Ï‡¯NÈט  È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ ÏÎÂ¿»«¿»»¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿¿«¬»ƒ≈¿≈

b·¯י  ÔB‰È dÏc dL„e˜ ¯NÚÓ ˙È ¯·‚e¿«»«¬«¿≈ƒ≈¿¿«
:È‰È dÏc ‡‰ÎÏ ÔzÈcƒƒ≈¿«¬»ƒ≈¿≈
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(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ
:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©

i"yx£BzL‡ ‰ËN˙ŒÈk LÈ‡ LÈ‡∑ אּתה אם יהיּו", לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש הענין? מן למעלה ּכתּוב מה ƒƒƒƒ¿∆ƒ¿ְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָָָ
הּסֹוטה  את לֹו להביא אצלֹו לבא ׁשּתצטר חּיי הּכהן, מּתנֹות ‡LÈ.מעּכב LÈ‡∑ ׁשּמֹועלת ,ללּמד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹƒƒְְֶֶֶֶַ

מּלמּטה  ואיׁשּה מעלה ׁשל מלחמה ּבאיׁש ‡BzL.ּבׁשּתים: ‰ËN˙ŒÈk∑ נֹואפין המנאפין אין רּבֹותינּו: ׁשנּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָƒƒ¿∆ƒ¿ְֲֲִִֵֵַַָָ
ּבֹו ּוכתיב "ּכיֿתׂשטה", ּדכתיב: ׁשטּות, רּוח ּבהן ׁשּתּכנס ז)עד ׁשל (משלי ּופׁשּוטֹו חסרֿלב". אּׁשה "נאף : ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכמֹו ּבעיניו, ותחׁשד צניעּות מּדרכי ּתט - "ּכיֿתׂשטה" ד)מקרא: ועבר"(שם מעליו ז)"ׂשטה יׂשט (שם "אל : ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
"לּב ÏÚÓ.אלּֿדרכיה B· ‰ÏÚÓe∑?הּמעל .ּומהּו ְִֶֶֶָָ»¬»»«ַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 311 'nr a"g y"ewl t"r)

d"ATd iEEvA zExidGd zEaiWg£¦©§¦§¦©¨¨

אאאאׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשטהטהטהטה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש יב)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ה, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֽֽֽֽ
ּכתיב תׂשטה אׁשּתֹו, תׁשטה ּכי איׁש איׁש ׁשּנאמר: ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס אא"כ עברה עֹובר אדם א)אין ג, (סוטה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

סֹוטה: מּדין נלמד כּו' עברה עֹובר אדם ּדאין לענין  ּדהראי' הא לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָיׁש
ּכׁשרה  אּׁשה ׁש"איזֹוהי ּומּכיון לבעל, והּקּב"ה לאּׁשה נמׁשלּו יׂשראל והּנה, ּבפנּויה, ולא  איׁש ּבאׁשת רק ׁשּי סֹוטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּדין

ּבעלּה" רצֹון קצת)העֹוׂשה לׁשֹון (ּבׁשּנּוי ט ּפרק רּבא אלי' דבי אפילּו(ּתּנא ׁשהרי קל, רצֹון על אפי' לעבר ׁשּלא נֹוגע ׁשּבזה ּומּובן ,( ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
מּכיון  נֹוגעת עברה ׁשּכל והּקּב"ה ּביׂשראל הּוא ּכן הרי ּבעלּה", רצֹון "עֹוׂשה זה אין הרי הּבעל מרצֹון קצת מׁשּנים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאם
עברה  ׁשּגם להדּגיׁש ע "מ אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי מהּפסּוק זה ענין לֹומדים ולכן מהּקּב"ה. ר"ל נפרדים קּלה עברה ע"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּגם

ּובעל. אּׁשה ע"ד - נֹוגעת ִַַַַַָָקּלה

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

b·¯יב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
:¯˜L da ¯wL˙e d˙z‡ ÈËÒ˙ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿««≈¿»
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dFl zFiE`xd zFpYnoiCM-äéäé Bì ©©¨¨§©¦¦§¤
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,'s`pzeA odDWi`(DlrA)dHnNn ¦§¨§¥§¦¨©§¨¦§©¨

FA zcxFOW: ¤¤¤
.BzLà äèNú ékoi` ,EpizFAx EpW ¦¦§¤¦§¨©¥¥

gEx odA qpMYW cr oit`Fp oit`pnd©§¨£¦£¦©¤¦¨¥¨¤©
,'dhUz iM' aizkC ,zEhWEWxce §¦§¦¦¦§¤§¨§

o"iWA zcTEpn `id ENi`M Ff daiY¥¨§¦¦§¤¤§¦
oFWl DrnWnA WIW 'dhWY' :zipni§¨¦¦§¤¤¥§©§¨¨§

,zEhWeW s`FpA Epivn okFA aEzM §§¥¨¦§¥¤¨
(al ,e ilyn).'al xqg dX` s`Fp'Edf ¥¦¨£©¥¤

.FWxcn itliM' ,`xwn lW FhEWtE §¦¦§¨§¤¦§¨¦
'dhUz,KxCd on dIhp oFWNn `Ed ¦§¤¦§§¦¨¦©¤¤

iM Wi` Wi` :aEzMd xnF` KkehY §¨¥©¨¦¦¦¥
(dHY=)xEqze FYW`zEripv ikxCn ¦¤¦§§¨¦©§¥§¦

,eipirA cWgzezF`nbEC EpivnE §¥¨¥§¥¨¨¦§¨
,df oFWll'xFare eilrn dhU' FnM §¨¤§§¥¥¨¨©£

(eh ,c my),`N` ,rWx KxcA KlY l`]©¥¥§¤¤¨¨¤¨
oke .[EPOn xFare eilrn xEqhUi l`' ¥¨¨©£¦¤§¥©¥§§

'LAl dikxC l`(dk ,f my)xEqi l`] ¤§¨¤¨¦¤©¨
dX`d lW dikxC l` zkll LAl¦§¨¤¤¤§¨¤¨¤¨¦¨

[dxGd: ©¨¨
.ìòî Bá äìòîeoFWl `Ed 'lrn' ¨£¨¨©©©§

,dcixnE dcibAe:KlFde Wxtn aEzMd §¦¨§¦¨§©¨§¨¥§¥
lrOd Edn- FA dlrOWWi` akWe' ©©©©¤©£¨§¨©¦

'DzF`DcWFg KkAW xnFlM] 'ebe ¨§©¤§¨§¨
DlrA(yeal)[:bi dxez ©§¨
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(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו איׁש(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט Ú¯ÊŒ˙·ÎL.איׁש, d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ¿»«ƒ…»ְְִִִֵֶָָָ…»ƒ¿«∆«ְִָָ

אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה לזֹוּפֹוסלת זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÈÈÚÓ.ּכּמעׂשה ÌÏÚÂ ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ¿∆¿«≈≈≈
dLÈ‡∑(כז ּבֹודקין (סוטה הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם רֹואה היה אם הא לסּומא. ּפרט ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּביאה ∑zÒÂ¯‰.אֹותּה לטמאת ׁשּתראה da.ׁשעּור ÔÈ‡ „ÚÂ∑:ׁשאמר אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ָ¿ƒ¿¿»ְְִִֵֶֶַָָֻ¿≈≈»ֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשֹותה  היתה לא da.נטמאת! ÔÈ‡ „ÚÂ∑ לסתירה עדים יׁש אבל ּכמֹו∑Nt˙‰.ּבטמאה, (דברים נאנסה, ְְִֵָָָֹ¿≈≈»ְְְֲִִִֵֵָָָֻƒ¿»»ְְֶֶָ
עּמּה"כב) וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְִַָָָָ

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִִֶָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ

ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי B‚Â'.אל ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË ‡Â‰Â∑,התראתֹו על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְִַַַָָָָָָ
לאו  אם נטמאה אם ידּוע .ואין ְְְִִִֵַָָָ

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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`l `ide' ,'d`nhp `ide' :zFpFWNd©§§¦¦§¨¨§¦Ÿ

,'d`nhp.wtq oFWlA o`M Exn`p ¦§¨¨¤¤§¨¦§¨¥
lr dxare Da dxzd `Ed ,xnFlM§©¦§¨¨§¨§¨©

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת יהא חּטים∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא יב)ולא וקרּבנּה(סוטה ּבהמה מעׂשה עׂשתה היא ; ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבהמה  ÔÓL.מאכל ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑ עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֲֵַַָ…ƒ…»»∆∆ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּבחׁש.‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר "לבֹונה", נקראֹות ד)ׁשהאּמהֹות הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל : ֶַֹ¿…ƒ≈»»¿…»ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ה) מּדרכיהן (סוטה ּפירׁשה ‰ÁÓŒÈk‡e˙.והיא ˙‡˜∑ זכר לׁשֹון – קמח הּזה. ÁÓ˙.הּקמח ְְְִִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«

˙‡˜∑ הּבעל וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה .מעֹוררת ¿»…ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו ּפירׁשה (כתובות וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה לפי «ƒ¿…ƒְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

m` d`nhp m` rEci oi`e ,Fz`xzd©§¨¨§¥¨©¦¦§§¨¦
,e`lxxal icM DzF` miwWn KkitlE ¨§¦¨©§¦¨§¥§¨¥

`l wtQdW cFr lke] wtQd z ¤̀©¨¥§¨¤©¨¥Ÿ
[DlrA lr dxEq` `id ,xxAzpdheq) ¦§¨¥¦£¨©©§¨

(.gk:eh dxez
(eh).çî÷zlQn `di `NWgnw=) ¤©¤Ÿ§¥¦Ÿ¤¤©

gnTd] zFgpn x`W KxcM (aEWg̈§¤¤§¨§¨©¤©
ipW FA axFrn ,dQB dpighA oghPd©¦§¨¦§¦¨©¨§¨§¥
wlgdn `Ad dar gnw ,cg`d :mibEq¦¨¤¨¤©¨¤©¨¥©¥¤
,ipXde ,'zlFq' iExwe oirxBAW aFHd©¤©©§¦§¨¤§©¥¦
`Ad ,oal wa`l dnFCd wC gnw¤©©©¤§¨¨¨¨©¨
'gnw' iExwe oirxBAW rExBd wlgdn¥©¥¤©¨©¤©©§¦§¨¤©
aEzMd Kixvd zFgpn x`WA .mzq§¨¦§¨§¨¦§¦©¨
gnw `weeC o`M ENi`e ,zlFq `weeC©§¨¤§¦¨©§¨¤©

(e"hn d"t zea` a"rx i"tre ,miyxtn)[:
.íéøBòN.miHg `lefnxM z`fe §¦§Ÿ¦¦§Ÿ§¤¤

:mirxd diUrnldUrn dzUr `id §©£¤¨¨¨¦¦¨§¨©£¥
,dndaoi`W zFndAd KxcM dbdPW §¥¨¤¨£¨§¤¤©§¥¤¥

,cgEin bEf oA mdlDpAxwe`Ed s` ¨¤¤§¨§¨§¨¨©
oiOn iEUr.dndA lk`n,oMW ¨¦¦©£©§¥¨¤¥

dlik`l KM lM miaFh mpi` mixFrVd©§¦¥¨¦¨¨©£¦¨
dndal mB miWOWnE ,miHgd FnM§©¦¦§©§¦©¦§¥¨

(.ci dheq)(`"ry):
.ïîL åéìò ÷vé àìzFgpOd x`WA Ÿ¦Ÿ¨¨¤¤¦§¨©§¨

z` mixCdnd dpFalE onW mitiqFn¦¦¤¤§¨©§©§¦¤
,oAxTd`NW aEzMd ciRwd o`M ENi`e ©¨§¨§¦¨¦§¦©¨¤Ÿ

icM ,mtiqFdlDpAxw `di `NW §¦¨§¥¤Ÿ§¥¨§¨¨
xCEdn,'oFr zxMfn' lr `A `EdW itl §¨§¦¤¨©©§¤¤¨

.oNdlcMzripnA cgEin fnx Wi cFre §¦§©¨§¥¤¤§¨¦§¦©
,onXd'xF`' iExw onXdW'xdvi'] ©¤¤¤©¤¤¨¦§¨

FA miwilcOW mW lr ['mixdv' oFWlM¦§¨¢©¦©¥¤©§¦¦
,xi`dl zFxPd z`dzUr `ide ¤©¥§¨¦§¦¨§¨

mirxd diUrnKWgAxFYqOaE,m"`x) ©£¤¨¨¨¦©Ÿ¤©¦§
(i"gp:

.äðBáì åéìò ïzé àìåminUA oin `Ed §Ÿ¦¥¨¨§¨¦§¨¦
x`W lr oYiPd (zxFhTd ipnnQn)¦©§¨¥©§¤©¦¨©§¨
,z`Gd dgpOd lr `l K` ,zFgpOd©§¨©Ÿ©©¦§¨©Ÿ
,dhFQd dX`d oFr oiprl fnx KkA Wie§¥§¨¤¤§¦§©£¨¦¨©¨

Wixd,'dpFal' E`xwp zFdO`d ¤£¥¨¦¨¦§§§¨
xn`PW(e ,c mixiydÎxiy)xd l` il Kl`' ¤¤¡©¥¤¦¤©
xFOd'dpFaNd zraB l`ed"awd] ©§¤¦§©©§¨

ziaA izpikW z` dxW` :xnF`¥©§¤¤§¦¨¦§¥
zrab'e 'dIxFOd xd' `xwPd) WCwOd©¦§¨©¦§¨©©¦¨§¦§©
ElWnPW zFa`d zEkfA ('dpFaNd©§¨¦§¨¨¤¦§§
[zFrabl ElWnPW zFdO`de mixdl, §¨¦§¨¦¨¤¦§§¦§¨

`ideFf dX` -dikxCn dWxRo`le §¦¦¨¨§¨¦©§¥¤§Ÿ
ozFnM zEripvA dbdp: ¨£¨¦§¦§¨

.àeä úBàð÷ úçðî ék'`Ed' oFWl ¦¦§©§¨§
'zF`pw zgpn' zFaiYd lr aqEn Fpi ¥̀¨©©¥¦§©§¨
ixdW ,'`id' xnFl Fl did oM m`W]¤¦¥¨¨©¦¤£¥
'`Ed' `N` ,[`id dawp oFWl 'dgpn'¦§¨§§¥¨¦¤¨
xMfEOd gnTd lr aqEn o`M xEn`d̈¨¨¨©©¤©©§¨

,xnFlkE ,eiptldGd gnTdzgpn `Ed §¨¨§©©¤©©¤¦§©
.zF`pwe'gnw'`Edxkf oFWlKklE] §¨§¤©§¨¨§¨

oYi `l ...eilr wFvi `l' :mB xn`p¤¡©©Ÿ¦¨¨Ÿ¦¥
lr aqEn lMd iM ('dilr' :`le) 'eilr̈¨§Ÿ¨¤¨¦©Ÿ¨©

dgpOd ziUrp EPOOW gnTd(yeal)[: ©¤©¤¦¤©£¥©¦§¨
.úBàð÷ úçðî.dnwpE qrM lW dgpn ¦§©§¨¦§¨¤©©§¨¨

,cigi oFWlA 'd`pw zgpn' xn`p `le§Ÿ¤¡©¦§©¦§¨¦§¨¦
`N`itl ,miAx oFWlA 'zF`pw zgpn' ¤¨¦§©§¨¦§©¦§¦

z`Gd dgpOdWiYW dilr zxxFrn ¤©¦§¨©Ÿ§¤¤¨¤¨§¥
mFwOd z`pw - zF`pwz`pwe §¨¦§©©¨§¦§©

,lrAdzxdf` lr dxar `id oMW ©©©¤¥¦¨§¨©©§¨©
DlrA zxdf` lre dxFYdlirl x`eanke) ©¨§©©§¨©©§¨

('yi` yi`' ,ai weqt(ixtq)(i"gp):fh dxez
(fi).íéLã÷ íéîmiOd EN`EWcTW ©¦§Ÿ¦¥©©¦¤¨§

xFIMamzpizp ici lr EWCwzPW - ©¦¤¦§©§©§¥§¦¨¨
z` WCwnd zxWÎilM lM oicM] xFIMA©¦§¦¨§¦¨¥©§©¥¤
FkFzl oYip `EdW drXn Fl iE`xd̈¨¦¨¨¤¦¨§
Fpi`W sEBd zXEcwA WFcw zFidl)¦§¨¦§©©¤¥

xn`PW FnM ,(oFnnA dCtpÎgk ,l zeny) ¦§¤§¨§¤¤¡©
(hk...mz` YWCwe FPM z`e xIMd z`e'§¤©¦Ÿ§¤©§¦©§¨Ÿ¨

'WCwi mdA rbPd lM(my i"yx d`x)[.dnE ¨©Ÿ¥©¨¤¦§¨¨
`N` ?xFIMd lv` dhFQd dX`d oipr¦§©¨¦¨©¨¥¤©¦¤¨

zWgPn xFIMd dUrPW itllW §¦¤©£¨©¦¦§Ÿ¤¤
zF`aFSd zF`xn'gzR E`av xW` ©§©§£¤¨§¤©

'crFn ld`(g ,gl zeny)EidW miWPd] Ÿ¤¥©¨¦¤¨
dWn lW Fld` gzR ci lr zFtQ`zn¦§©§©©¤©¨¢¤¤



סי `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(âé)dLéà éðéòî íìòðå òøæ-úáëL dúà Léà áëLå§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈
àì àåäå da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ

:äNtúð¦§¨«¨
i"yx£d˙‡ LÈ‡ ·ÎLÂ∑(כו איׁש(סוטה ׁשאינֹו ּומי לקטן ּפרט Ú¯ÊŒ˙·ÎL.איׁש, d˙‡∑(צה ׁשכיבתּה(יבמות ¿»«ƒ…»ְְִִִֵֶָָָ…»ƒ¿«∆«ְִָָ

אֹותּה, ּפֹוסלת אחֹותּה ׁשכיבת ואין אֹותּה לזֹוּפֹוסלת זֹו ּדֹומֹות ׁשהיּו אחיֹות ּבׁשּתי ÈÈÚÓ.ּכּמעׂשה ÌÏÚÂ ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ¿∆¿«≈≈≈
dLÈ‡∑(כז ּבֹודקין (סוטה הּמים אין ּומעלים), אחרים: (ספרים ּומעמעם רֹואה היה אם הא לסּומא. ּפרט ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּביאה ∑zÒÂ¯‰.אֹותּה לטמאת ׁשּתראה da.ׁשעּור ÔÈ‡ „ÚÂ∑:ׁשאמר אחד עד אפּלּו ּבּה יׁש אם הא ָ¿ƒ¿¿»ְְִִֵֶֶַָָֻ¿≈≈»ֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשֹותה  היתה לא da.נטמאת! ÔÈ‡ „ÚÂ∑ לסתירה עדים יׁש אבל ּכמֹו∑Nt˙‰.ּבטמאה, (דברים נאנסה, ְְִֵָָָֹ¿≈≈»ְְְֲִִִֵֵָָָֻƒ¿»»ְְֶֶָ
עּמּה"כב) וׁשכב "ּותפׂשּה :. ְְִַָָָָ

(ãé)àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáòå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð¦§¨®¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½

:äàîèð àì àéäå§¦−¬Ÿ¦§¨«¨
i"yx£ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ∑ לסתירה p˜Â‡.קדם ‰‡˜ Áe¯∑רּבֹותינּו ג')ּפרׁשּו ּבּה:(סוטה ׁשּמתרה התראה, לׁשֹון : ¿»«»»ְִִֶָֹ«ƒ¿»¿ƒ≈ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ

ּפלֹוני  איׁש עם ּתּסתרי B‚Â'.אל ÂÈÏÚ ¯·ÚŒB‡ ‰‡ÓË ‡Â‰Â∑,התראתֹו על ועברה ּבּה התרה הּוא ּכלֹומר, ְְִִִִִַָ¿ƒƒ¿¿»»«»»¿ְְְְְִַַַָָָָָָ
לאו  אם נטמאה אם ידּוע .ואין ְְְִִִֵַָָָ

qÎÓ‡יג  È‰ÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎL d˙È ¯·b ·kLÈÂ¿ƒ¿À¿«»«»¿««¿»ƒ≈¿«»
„È‰ÒÂ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â ‡¯nhÓe dÏÚ· ÈÈÚÓ≈≈≈«¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒ

:˙ÊÁ‡˙‡ ‡Ï ‡È‰Â da ˙ÈÏ≈«¿ƒ»ƒ¿¬»»

‡d˙zיד  ˙È Èp˜ÈÂ ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚÈÂ¿∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿≈
‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯·Ú B‡ ‡·‡ÒÓ ‡È‰Â¿ƒ¿»»»¬«¬ƒ«ƒ¿»

:‡·‡ÒÓ ‡Ï ‡È‰Â d˙z‡ ˙È Èp˜ÈÂƒ«≈»ƒ¿≈¿ƒ»¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).Léà áëLåohwl hxR`NW §¨©¦§¨§¨¨¤Ÿ
,'Wi`' `xTdl eizFpW llkl riBdeok ¦¦©¦§©§¨§¦¨¥¦§¥

Wi` Fpi`W indndA oFbM ,llM(ixtq): ¦¤¥¦§¨§§¥¨
.òøæ úáëL dúàwx iM Epcnl o`Mn Ÿ¨¦§©¤©¦¨¨©§¦©

DzaikW,xg` mc` mr dX`d lW §¦¨¨¤¨¦¨¦¨¨©¥
xW` `idDzF` zlqFRlr zxq`pe ¦£¤¤¤¨§¤¡¤¤©

zW`' xEQi` lr dxarW mEXn ,DlrA©§¨¦¤¨§¨©¦¥¤
,'Wi`DzFg` zaikW oi`eDlrA mr ¦§¥§¦©£¨¦©§¨

DzF` zlqFRFYW` lr `Ed xq`IW ¤¤¨¤¥¨¥©¦§
'dX`' zFg` xEQi` lr xarW mEXn¦¤¨©©¦£¦¨
itl ?oM xnFl xEaq iziid dOle]§¨¨¨¦¦¨©¥§¦
Epcnl ,dWxRA xEn`d oiprd llMOW¤¦§©¨¦§¨¨¨©¨¨¨¨©§
`id ixd 'd`nhp' ok` dX`d m`W¤¦¨¦¨¨¥¦§§¨£¥¦

oM lr iM) DlrA lr dxEq``Ed £¨©©§¨¦©¥
d`nhp `l m` xxalE Dwcal D`ian§¦¨§¨§¨§¨¥¦Ÿ¦§§¨
iziid KM KFYn - (Fl zxYEn `dzE§¥¤¤¦¨¨¦¦
dX`dW mWMW xnFle zFeWdl lFkï§©§§©¤§¥¤¨¦¨
xEQi` lr dxarWM DlrA lr zxq`p¤¡¤¤©©§¨§¤¨§¨©¦
`Ad xEQi` `Ed xW` ,'Wi` zW`'¥¤¦£¤¦©¨
ok FnM ,DlrA mr di`EViPn d`vFzM§¨¨¦¦¤¨¦©§¨§¥
DzFg` z` gwl m` dilr `Ed xq`i¥¨¥¨¤¨¦¨©¤£¨
mBW ,'dX` zFg`' xEQi` lr xare§¨©©¦£¦¨¤©
mr ei`EViPn d`vFzM `A df xEQi ¦̀¤¨§¨¨¦¦¨¦

FYW`(yeal)[: ¦§
.dLéà éðéòî íìòðåxn`PW KFYn §¤§©¥¥¥¦¨¦¤¤¡©

inA xAcn aEzMdW rnWn ,'ipirn'¥¥¥©§©¤©¨§©¥§¦
;zF`xl mipir Fl WIW`nEql hxR ¤¥¥©¦¦§§¨§¨

dWxRd oi` FAW ,d`Fx Fpi`W (xEr)¦¥¤¥¤¤¥©¨¨¨
.zbdFp,o`M xEn`d on Epcnl cFr ¤¤¨©§¦¨¨¨

z` wx xxalE wFCal miiEUr miOdW¤©©¦£¦¦§§¨¥©¤
,lrAd zricin 'mlrP'd xaCd`d- ©¨¨©¤§¨¦¦©©©©¨

W ,rnFW dY` df llMnd`Fx did m` ¦§¨¤©¨¥©¤¦¨¨¤
mrnrnEDA rcFi m` - (milrnE) §©§¥©£¦¦¥©¨

dUFrW `N` ,xEQi`d lr dxarW¤¨§¨©¨¦¤¨¤¤
icM D`ian `Ede ,rcFi Fpi`M Fnvr©§§¥¥©§§¦¨§¥

,zEnze dYWYWoiwcFA miOd oi` ¤¦§¤§¨¥©©¦§¦
DzF`(ixtq)(`"ry): ¨

äøzñðå.d`nhp `ideonGWM `weeC §¦§§¨§¦¦§¨¨©§¨§¤§©
icM did dxizQdd`xYW xEriW ©§¦¨¨¨§¥¦¤¥¨¤

(diE`x `dYW):d`iA z`nEhl ¤§¥§¨§§©¦¨
.da ïéà ãòåzEcr mEW dilr oi` §¥¥¨¥¨¤¨¥

,d`nhPW`d,rnFW dY` df llMn - ¤¦§§¨¨¦§¨¤©¨¥©
Wxn`W cg` cr ENit` Da did m` ¤¦¨¨¨£¦¥¤¨¤¨©

,dzFW dzid `l - 'z`nhp'zxq`pe ¦§¥Ÿ¨§¨¨§¤¡¤¤
mlFrl DlrA lroi`W iR lr s`e] ©©§¨§¨§©©¦¤¥

dlirFn ,calA cg` cr `N` o`M̈¤¨¥¤¨¦§¨¦¨
dgkFdd sExivA ,Dxq`l FzEpn`p¤¡¨§¨§¨§¥©¨¨
,o`M WIW ('xaCl milbx') ztqFPd©¤¤©§©¦©¨¨¤¥¨
'FYW` z` `Pw' mB lrAd ixdW¤£¥©©©©¦¥¤¦§
Wi`d mr cgiizY `NW Dxidfde§¦§¦¨¤Ÿ¦§©¥¦¨¦
dcgizpe eixaC lr dxar `ide ,`Edd©§¦¨§¨©§¨¨§¦§©£¨

FOr(m"`x)[(.a dheq): ¦
.da ïéà ãòållM zEcr oi`.d`nEHA §¥¥¨¥¥§¨©§¨

Wi la`ipWdxizQl micr`vnp - £¨¥§¥¥¦©§¦¨¦§¨

'dxizQ'dW otF`A xAcn aEzMd©¨§©¥§¤¤©§¦¨
'd`nEH'de ,dxEnB zE`CeA zxxFan§¤¤§©¨§¨§©§¨
FAW otF`d Edfe ,xEnB wtqA `id¦§¨¥¨§¤¨¤¤
dxEn`d miOd ziIzWA zwCap dX`d̈¦¨¦§¤¤¦§¦©©©¦¨£¨

dWxRA(:a my): ©¨¨¨
.äNtúð`l dX`dW ,xnFlMdqp`p ¦§¨¨§©¤¨¦¨Ÿ¤¤§¨

zxq`p Dpi` dqEp`dW ,DpFvx cbp¤¤§¨¤¨£¨¥¨¤¡¤¤
[odM `Ed oM m` `N`] DlrA lr©©§¨¤¨¦¥Ÿ¥
,qpF` zErnWnA 'dUitY' oFWl EpivnE¨¦§§¦¨§©§¨¤

FnM'DOr akWe DUtzE',ak mixac) §§¨¨§¨©¦¨
(gk:ci dxez

(ci)...åéìò øáòå.FYW` z` `Pwe §¨©¨¨§¦¥¤¦§
xnFlMdxizQl mcFw,DzF` `Piw §©¤©§¦¨¦¥¨

oNdlckE: §¦§©¨
.àp÷å äàð÷ çeø'd`pw gEx' oFWNd ©¦§¨§¦¥©¨©¦§¨

mc`d alAW dnige qrM :FWExiR¥©©§¥¨¤§¥¨¨¨
zFcF` lr `Ed qrMdWM cgEinaE]¦§¨§¤©©©©
aEzMdW o`ke .[FA dciba dUrn©£¥§¦¨§¨¤©¨

xnF`e siqFn'FYW` z` `Pwe'rnWn ¦§¥§¦¥¤¦§©§©
E ,diRlM Fz`pw z` `HA mBWEWxiR ¤©¦¥¤¦§¨§©¤¨¥§

,EpizFAx`EdW.d`xzd oFWl ©¥¤§©§¨¨
Da dxzOW:DxidfnEixzQY l`' ¤©§¤¨©§¦¨©¦¨§¦

'ipFlR Wi` mr(x"yl ,i"`a): ¦¦§¦
.'Bâå åéìò øáò Bà äàîèð àåäå§¦¦§¨¨¨©¨¨§
`l `ide' ,'d`nhp `ide' :zFpFWNd©§§¦¦§¨¨§¦Ÿ

,'d`nhp.wtq oFWlA o`M Exn`p ¦§¨¨¤¤§¨¦§¨¥
lr dxare Da dxzd `Ed ,xnFlM§©¦§¨¨§¨§¨©

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(åè)àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³
íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïåò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷§¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ
i"yx£ÁÓ˜∑ מּסלת יהא חּטים∑ÌÈ¯ÚN.ׁשּלא יב)ולא וקרּבנּה(סוטה ּבהמה מעׂשה עׂשתה היא ; ∆«ְִֵֶֶֹֹ¿…ƒְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

ּבהמה  ÔÓL.מאכל ÂÈÏÚ ˜ˆÈŒ‡Ï∑ עׂשתה והיא "אֹור", קרּוי ׁשהּׁשמן מהּדר, קרּבנּה יהא ׁשּלא ְֲֵַַָ…ƒ…»»∆∆ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּבחׁש.‰·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈŒ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר "לבֹונה", נקראֹות ד)ׁשהאּמהֹות הּלבֹונה",(שיר ּגבעת "אל : ֶַֹ¿…ƒ≈»»¿…»ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ה) מּדרכיהן (סוטה ּפירׁשה ‰ÁÓŒÈk‡e˙.והיא ˙‡˜∑ זכר לׁשֹון – קמח הּזה. ÁÓ˙.הּקמח ְְְִִִֵֶַָƒƒ¿«¿»…ְֶֶֶַַַַָָƒ¿«

˙‡˜∑ הּבעל וקנאת הּמקֹום קנאת קנאֹות: ׁשּתי עליה .מעֹוררת ¿»…ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

(æè):ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æé)øôòä-ïîe Nøç-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈
ïúðå ïäkä çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬

:íénä-ìà¤©¨«¦
i"yx£ÌÈL„˜ ÌÈÓ∑,ּבּכּיֹור עב)ׁשּקּדׁשּו ּפירׁשה (כתובות וזֹו הּצֹובאֹות, מראֹות – מּנחׁשת (הּכּיֹור) ׁשּנעׂשה לפי «ƒ¿…ƒְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

È˙טו  È˙ÈÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ d˙z‡ ˙È ‡¯·‚ È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»«¬»¿«¿≈»
ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏÚ da¯À̃¿»«¬««ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ‡ÁLÓ È‰BÏÚ ˜È¯È ‡Ï ÔÈ¯ÚN ‡ÁÓƒ̃¿»¿»ƒ»¿ƒ¬ƒƒ¿»¿»
‡e‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ È¯‡ ‡z·Ï È‰BÏÚ ÔzÈƒ≈¬ƒ¿À¿»¬≈ƒ¿«ƒ¿»»

:‡·BÁ ˙¯k„Ó ‡¯Îec ˙ÁÓƒ¿«¿»»«¿»«»

ÈÈ:טז  Ì„˜ dpÓÈ˜ÈÂ ‡‰k d˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»««¬»ƒƒƒ«√»¿»

ÙÚ¯‡יז  ÔÓe ÛÒÁc ÔÓa ¯BiÎ ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»≈ƒ¿««¬»ƒ«¿»
ÔzÈÂ ‡‰k ·qÈ ‡kLÓ È„BÒÈa È‰È Ècƒ¿≈ƒ≈«¿¿»ƒ««¬»¿ƒ≈

:‡iÓÏ¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

m` d`nhp m` rEci oi`e ,Fz`xzd©§¨¨§¥¨©¦¦§§¨¦
,e`lxxal icM DzF` miwWn KkitlE ¨§¦¨©§¦¨§¥§¨¥

`l wtQdW cFr lke] wtQd z ¤̀©¨¥§¨¤©¨¥Ÿ
[DlrA lr dxEq` `id ,xxAzpdheq) ¦§¨¥¦£¨©©§¨

(.gk:eh dxez
(eh).çî÷zlQn `di `NWgnw=) ¤©¤Ÿ§¥¦Ÿ¤¤©

gnTd] zFgpn x`W KxcM (aEWg̈§¤¤§¨§¨©¤©
ipW FA axFrn ,dQB dpighA oghPd©¦§¨¦§¦¨©¨§¨§¥
wlgdn `Ad dar gnw ,cg`d :mibEq¦¨¤¨¤©¨¤©¨¥©¥¤
,ipXde ,'zlFq' iExwe oirxBAW aFHd©¤©©§¦§¨¤§©¥¦
`Ad ,oal wa`l dnFCd wC gnw¤©©©¤§¨¨¨¨©¨
'gnw' iExwe oirxBAW rExBd wlgdn¥©¥¤©¨©¤©©§¦§¨¤©
aEzMd Kixvd zFgpn x`WA .mzq§¨¦§¨§¨¦§¦©¨
gnw `weeC o`M ENi`e ,zlFq `weeC©§¨¤§¦¨©§¨¤©

(e"hn d"t zea` a"rx i"tre ,miyxtn)[:
.íéøBòN.miHg `lefnxM z`fe §¦§Ÿ¦¦§Ÿ§¤¤

:mirxd diUrnldUrn dzUr `id §©£¤¨¨¨¦¦¨§¨©£¥
,dndaoi`W zFndAd KxcM dbdPW §¥¨¤¨£¨§¤¤©§¥¤¥

,cgEin bEf oA mdlDpAxwe`Ed s` ¨¤¤§¨§¨§¨¨©
oiOn iEUr.dndA lk`n,oMW ¨¦¦©£©§¥¨¤¥

dlik`l KM lM miaFh mpi` mixFrVd©§¦¥¨¦¨¨©£¦¨
dndal mB miWOWnE ,miHgd FnM§©¦¦§©§¦©¦§¥¨

(.ci dheq)(`"ry):
.ïîL åéìò ÷vé àìzFgpOd x`WA Ÿ¦Ÿ¨¨¤¤¦§¨©§¨

z` mixCdnd dpFalE onW mitiqFn¦¦¤¤§¨©§©§¦¤
,oAxTd`NW aEzMd ciRwd o`M ENi`e ©¨§¨§¦¨¦§¦©¨¤Ÿ

icM ,mtiqFdlDpAxw `di `NW §¦¨§¥¤Ÿ§¥¨§¨¨
xCEdn,'oFr zxMfn' lr `A `EdW itl §¨§¦¤¨©©§¤¤¨

.oNdlcMzripnA cgEin fnx Wi cFre §¦§©¨§¥¤¤§¨¦§¦©
,onXd'xF`' iExw onXdW'xdvi'] ©¤¤¤©¤¤¨¦§¨

FA miwilcOW mW lr ['mixdv' oFWlM¦§¨¢©¦©¥¤©§¦¦
,xi`dl zFxPd z`dzUr `ide ¤©¥§¨¦§¦¨§¨

mirxd diUrnKWgAxFYqOaE,m"`x) ©£¤¨¨¨¦©Ÿ¤©¦§
(i"gp:

.äðBáì åéìò ïzé àìåminUA oin `Ed §Ÿ¦¥¨¨§¨¦§¨¦
x`W lr oYiPd (zxFhTd ipnnQn)¦©§¨¥©§¤©¦¨©§¨
,z`Gd dgpOd lr `l K` ,zFgpOd©§¨©Ÿ©©¦§¨©Ÿ
,dhFQd dX`d oFr oiprl fnx KkA Wie§¥§¨¤¤§¦§©£¨¦¨©¨

Wixd,'dpFal' E`xwp zFdO`d ¤£¥¨¦¨¦§§§¨
xn`PW(e ,c mixiydÎxiy)xd l` il Kl`' ¤¤¡©¥¤¦¤©
xFOd'dpFaNd zraB l`ed"awd] ©§¤¦§©©§¨

ziaA izpikW z` dxW` :xnF`¥©§¤¤§¦¨¦§¥
zrab'e 'dIxFOd xd' `xwPd) WCwOd©¦§¨©¦§¨©©¦¨§¦§©
ElWnPW zFa`d zEkfA ('dpFaNd©§¨¦§¨¨¤¦§§
[zFrabl ElWnPW zFdO`de mixdl, §¨¦§¨¦¨¤¦§§¦§¨

`ideFf dX` -dikxCn dWxRo`le §¦¦¨¨§¨¦©§¥¤§Ÿ
ozFnM zEripvA dbdp: ¨£¨¦§¦§¨

.àeä úBàð÷ úçðî ék'`Ed' oFWl ¦¦§©§¨§
'zF`pw zgpn' zFaiYd lr aqEn Fpi ¥̀¨©©¥¦§©§¨
ixdW ,'`id' xnFl Fl did oM m`W]¤¦¥¨¨©¦¤£¥
'`Ed' `N` ,[`id dawp oFWl 'dgpn'¦§¨§§¥¨¦¤¨
xMfEOd gnTd lr aqEn o`M xEn`d̈¨¨¨©©¤©©§¨

,xnFlkE ,eiptldGd gnTdzgpn `Ed §¨¨§©©¤©©¤¦§©
.zF`pwe'gnw'`Edxkf oFWlKklE] §¨§¤©§¨¨§¨

oYi `l ...eilr wFvi `l' :mB xn`p¤¡©©Ÿ¦¨¨Ÿ¦¥
lr aqEn lMd iM ('dilr' :`le) 'eilr̈¨§Ÿ¨¤¨¦©Ÿ¨©

dgpOd ziUrp EPOOW gnTd(yeal)[: ©¤©¤¦¤©£¥©¦§¨
.úBàð÷ úçðî.dnwpE qrM lW dgpn ¦§©§¨¦§¨¤©©§¨¨

,cigi oFWlA 'd`pw zgpn' xn`p `le§Ÿ¤¡©¦§©¦§¨¦§¨¦
`N`itl ,miAx oFWlA 'zF`pw zgpn' ¤¨¦§©§¨¦§©¦§¦

z`Gd dgpOdWiYW dilr zxxFrn ¤©¦§¨©Ÿ§¤¤¨¤¨§¥
mFwOd z`pw - zF`pwz`pwe §¨¦§©©¨§¦§©

,lrAdzxdf` lr dxar `id oMW ©©©¤¥¦¨§¨©©§¨©
DlrA zxdf` lre dxFYdlirl x`eanke) ©¨§©©§¨©©§¨

('yi` yi`' ,ai weqt(ixtq)(i"gp):fh dxez
(fi).íéLã÷ íéîmiOd EN`EWcTW ©¦§Ÿ¦¥©©¦¤¨§

xFIMamzpizp ici lr EWCwzPW - ©¦¤¦§©§©§¥§¦¨¨
z` WCwnd zxWÎilM lM oicM] xFIMA©¦§¦¨§¦¨¥©§©¥¤
FkFzl oYip `EdW drXn Fl iE`xd̈¨¦¨¨¤¦¨§
Fpi`W sEBd zXEcwA WFcw zFidl)¦§¨¦§©©¤¥

xn`PW FnM ,(oFnnA dCtpÎgk ,l zeny) ¦§¤§¨§¤¤¡©
(hk...mz` YWCwe FPM z`e xIMd z`e'§¤©¦Ÿ§¤©§¦©§¨Ÿ¨

'WCwi mdA rbPd lM(my i"yx d`x)[.dnE ¨©Ÿ¥©¨¤¦§¨¨
`N` ?xFIMd lv` dhFQd dX`d oipr¦§©¨¦¨©¨¥¤©¦¤¨

zWgPn xFIMd dUrPW itllW §¦¤©£¨©¦¦§Ÿ¤¤
zF`aFSd zF`xn'gzR E`av xW` ©§©§£¤¨§¤©

'crFn ld`(g ,gl zeny)EidW miWPd] Ÿ¤¥©¨¦¤¨
dWn lW Fld` gzR ci lr zFtQ`zn¦§©§©©¤©¨¢¤¤



yp`סב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו ∑N¯ÁŒÈÏÎa.מּדרכיהן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָƒ¿ƒ»∆

ז) ׁשל (סוטה ּבזּויה ּבמקדה הּמרים מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין הּנֹואף את הׁשקתה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻהיא
.חרס  ֶֶ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ למקֹום מּמקֹום אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני "והעמדּה נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ספרי)∑Ú¯Ùe.ּכדי יד. לבנֹות (שם מּכאן לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את סֹותר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ»«ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
להן  ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי ‰'.יׂשראל ÈÙÏ∑(ספרי) הּנכנסים ּכל ּדר הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, .ּבׁשער  ְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

‰ÈtkŒÏÚ Ô˙Â∑ הּמים על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי ׁשם ∑‰ÌÈ¯n.ליּגעּה, על ¿»«««∆»ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ«»ƒֵַ
לּה מרים ׁשהם לׁשֹון∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.סֹופן העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים יּתכן (יחזקאל ולא ממאיר. סּלֹון : ִֵֶָָָ«¿»¿ƒְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f ,bl my d`x),'miIg midl` ixaC rFnWl'¦§©¦§¥¡Ÿ¦©¦
zWFgPd zF`xn z` Eacp xW` od¥£¤¨§¤©§©§¤
z` EUr odnE ,oMWOd zk`lnl odNW¤¨¤¦§¤¤©¦§¨¥¤¨¤

xFIMd(epxetq)[,odikxCn dWxR Ffe ©¦§¨§¨¦©§¥¤
mixvnA odilral zFlrap EidW¤¨¦§¨§©§¥¤§¦§©¦

zgYurgERYdon EWxCW FnM] ©©¥©©©§¤¨§¦
wEqRd(d ,g mixiyd xiy)gERYd zgY' ©¨©©©©©

'LiYxxFr(my i"yx d`x),[Ffedkld `NW ©§¦§¤Ÿ¨§¨
zFaAgnd zFxWM miWp ozF` KxcA§¤¤¨¨¦§¥©§©§

,odilrA z``N`dlwlwdklde ¤©§¥¤¤¨¦§§¨§¨§¨
,xg`lKkitlFA wcAYxFIMA(`"ry): §©¥§¦¨¦¨¥©¦

.Nøç éìëas`FPd z` dzwWd `id ¦§¦¨¤¦¦§§¨¤©¥
,migAEWn zFqFkA gAEWn oii©¦§¨§§¨¦

dYWY Kkitldf cbpM `idmin §¦¨¦§¤¦§¤¤¤©¦
mixOdE ,oiId mFwnA -dCiwnA(qFM) ©¨¦¦§©©¦¦§¦¨

qxg lW diEfazFqFMd mFwnA - §¨¤¨¤¦§©
migAEWnd(.h dheq):gi dxez ©§¨¦

(gi)ïäkä ãéîòäå'd iptl dX`d z` §¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥
.'Fbe`lde`idxakmW zcnFr §©£Ÿ¦§¨¤¤¨

W FnM ,dNigYnxn`p(fh weqt lirl) ¦§¦¨§¤¤¡©
oiriQn ,`N` ?'d iptl Dcinrde§¤¡¦¨¦§¥¤¨©¦¦

(mixiarn),mFwnl mFwOn DzF` Eid ©£¦¦¨¨¦¨§¨
mrtA 'd iptl dEcinrdW xg`lE§©©¤¤¡¦¨¦§¥§©©
oixifgnE mXn DzF` oiriQn ,dpFW`x¦¨©¦¦¨¦¨©£¦¦

z`fe ,aEW DzF`sxHze DrBil icM ¨§Ÿ§¥§©§¨§¦¨¥
DYrCon DYrcA Wlgze lAlAzY - ©§¨¦§©§¥§¤§©§©§¨¦

xaCd zn` m` dide ,dxizid dgxHd©¦§¨©§¥¨§¨¨¦¡¤©¨¨
rpMY ilE` ,d`nhPWdcFze,KM lr ¤¦§§¨©¦¨©§¤©¨

,zEnle mixOd in zFYWl KxhvY `le§Ÿ¦§¨¥¦§¥©¨¦§¨
Dz`cFd iR lr DlrA lr xq`Y `N ¤̀¨¥¨¥©©§¨©¦¨¨¨

dPWxbie(.g dheq): ¦¨§¤¨

òøôe.dX`d W`x z`xn`p `l ¨©¤Ÿ¨¦¨Ÿ¤¡©
FrnWn `dIW ,dX`d W`x z` 'dNbe'§¦¨¤Ÿ¨¦¨¤§¥©§¨
,W`xd z` dQknd sirSd zxqd wx©£¨©©¨¦©§©¤¤¨Ÿ
FrnWOW ,'rxtE' oFWl xn`p `N ¤̀¨¤¡©§¨©¤©§¨
zxqd lr sqFpAW o`MnE ,xEnB iENiB¦¨¦¨¤§¨©£¨©

mB `Ed sirSdzrilw z` xzFq ©¨¦©¥¤§¦©
DxrUlke ,zFNBznE zFxGRzn ode §¨¨§¥¦§©§¦§©§¨
z`f.DzFGal icMWi mixaCd aB`e Ÿ§¥§©¨§©©©§¨¦¥

cFnlliENBW ,l`xUi zFpal o`Mn ¦§¦¨¦§¦§¨¥¤¦
odl i`pB W`xd,zEripv KxC Fpi`e ¨Ÿ§©¨¤§¥¤¤§¦

rnWn ,'...rxtE' xn`PW KFYn iM¦¦¤¤¡©¨©©§©
W`x zrExR dzid `l eiWkr crW¤©©§¨Ÿ¨§¨§©Ÿ

(.ar zeaezk)(w"dekd ,n"dd):
.'ä éðôìxrW `Ed ,xFpTp xrWA ¦§¥§©©¦¨©©

dxfrd,igxfOdKxCmixaFr mWlM ¨£¨¨©¦§¨¦¤¤¨§¦¨
miqpkPdzxfr'n] dxfrd l`'miWp ©¦§¨¦¤¨£¨¨¥¤§©¨¦

dX`d z`e .['l`xUi zxfr' l ¤̀¤§©¦§¨¥§¤¨¦¨
FzF` lW llgd iar KFzA micinrn©£¦¦§¢¦¤¨¨¤
WCwzp `l `Edd mFwOdW itl ,gzRd©¤©§¦¤©¨©Ÿ¦§©¥
mW cFnrl dlFkie ,dxfrd zXEcwA¦§©¨£¨¨¦¨©£¨
iExw `Ed z`f mre ,W`x zrixtA¦§¦©Ÿ§¦Ÿ¨
lkidd gzR lEn `EdW itl ,''d iptl'¦§¥§¦¤¤©©¥¨

(.f dheq)(`"eb):
.äétk ìò ïúðåoiYndl Fl did §¨©©©¤¨¨¨§©§¦

cr ,diRM lr dgpOd zpizpA¦§¦©©¦§¨©©¤¨©
dtEpYd z` DA miIwl KxhvYWoldl) ¤¦§¨¥§©¥¨¤©§¨

(dk weqtDzpizp z` miCwdW `N` ,¤¨¤¦§¦¤§¦¨¨
icM ,eiWkrnsxHY ilE` ,DrBil ¥©§¨§¥§©§¨©¦¨¥

dcFze DYrCcinrde' d"c lirl x`eank) ©§¨§¤
('odkdlr cgEind mW dgOi `le§Ÿ¦¨¤¥©§¨©

miOdcizrW WxFtnd mXd - ©¨¦©¥©§¨¤¨¦

odMd Dl aFYkIW xtQA azMdl§¦¨¥©¥¤¤¦§¨©Ÿ¥
xEn`M] miOA wgOdlE(bk weqt oldl) §¦¨¥©©¦¨¨

xtQA odMd dN`d zl`d z` azke'§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤©Ÿ¥©¥¤
['mixOd in l` dgnE(.ci my)(`"eb): ¨¨¤¥©¨¦

.íéønäoM mi`xwp miOdmW lr ©¨¦©©¦¦§¨¦¥©¥
,Dl mixn mdW ,otFqmiiEUr md iM ¨¤¥¨¦¨¦¥£¦

,dxnE drx zEprxER dilr `iadl§¨¦¨¤¨§¨¨¨¨¨
oNdl xEn`MdWxRA(ak weqt)E`aE' ¨¨§©¨©¨¨¨¨

'Kxi lRple ohA zFAvl KirnA ...miOd©©¦§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥
(.k my):

.íéøøàîämiOd' oFWl'mixx`nd ©§¨£¦§©©¦©§¨£¦
miOd' :FWExiR oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥¥©©¦
FA oi`W xaC lM `ld iM ,'millwnd©§©§¦¦£Ÿ¨¨¨¤¥
`EdW eilr xnFl KiIW `l ,zrC©©Ÿ©¨©¨¨¤
oFWlM `Ed FWExiR `N` ,'lNwn'§©¥¤¨¥¦§

'dx`n'(k ,gk mixac).'oFxQg' FrnWOW §¥¨¤©§¨¦¨
miOd :xnFlkEon DzF` mixQgnd §©©©¦©§©§¦¨¦

,mlFrditl`id mzIzW ici lrW ¨¨§¦¤©§¥§¦¨¨¦
FnkE ,dzn'xi`nn oFNq' oFWll`wfgi) ¥¨§§¦©§¦

(ck ,gkz` xQgnE xwFCd uFw oin]¦©¥§©¥¤
,[xUAdeokWxtl okYi `loFWNdW ©¨¨§¥Ÿ¦¨¥§¨¥¤©¨
miOd':FrnWn 'mixx`ndmin' ©©¦©§¨£¦©§¨©¦

,'mixEx`,milNEwn min xnFlMixdW £¦§©©¦§¨¦¤£¥
,od miWFcwxn`PW FnM(fi weqt lirl) §¦¥§¤¤¡©

.'Uxg ilkA miWcw min odMd gwle'§¨©©Ÿ¥©¦§Ÿ¦¦§¦¨¤
eixd ,cFr,aEzMd azM 'mixEx`' `l §£¥Ÿ£¦¨©©¨

mzF` Ellw mixg`W FrnWn `dIW¤§¥©§¨¤£¥¦¦§¨
'mixx`n' `N`millwn mdWz` ¤¨§¨§¦¤¥§©§¦¤

,mixg`lr xnFl KiIW `NW oeiMnE £¥¦¦¥¨¤Ÿ©¨©©
,mixg` z` 'millwn' mdW min©¦¤¥§©§¦¤£¥¦
oiprn llM FWExiR oi`W ixd ,xEn`M̈¨£¥¤¥¥§¨¥¦§©

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
אֹונקלּוס  ואף האחרים. את מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא הן קדֹוׁשים ׁשהרי ארּורים מים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפרׁש

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם .לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ לא אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ׁשכב לא אם הּׁשבּועה? היא ּומה ¿ƒ¿ƒ«¿ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני לפּתח ׁשּמצוה אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל .ּתּנקי), ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑"אם" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל B‚Â'.ׁשבּועה ‰Ï‡Ï C˙B‡ '‰ ÔzÈ∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈»¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ
לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, לפלֹונית.(סוטה ׁשארע ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשּיהיּו ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אֹומר הּוא סה)וכן רׁשעים,(ישעיה ׁשל ּבפרענּותן נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם "והּנחּתם : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'oFxQg' oFWNn xEn`M `N` ,'dllw'§¨¨¤¨¨¨¦§¦¨
.'mixQgnd miOd' :EpiidCs`e §©§©©¦©§©§¦§©

qElwpE`mBxze KM lr wlFg `EdW §§¤¥©¨§¦§¥
,dllw oiprn xaCd z`mBxz `l ¤©¨¨¥¦§©§¨¨Ÿ¦§¥

,'`Ihil'miOd iM FrnWn `dIW ¦©¨¤§¥©§¨¦©©¦
,md milNEwnE mixEx` mnvr`N` ©§¨£¦§¨¦¥¤¨

'`Ihhln'mdWmillwnz`,mixg` §©§©¨¤¥§©§¦¤£¥¦
lr mB oM xnFl KiIW qFlwpE` zrclE§©©§§©¨©¥©©
,WOn lNwl zlFki mdA oi`W s` min©¦©¤¥¨¤§¤§©¥©¨

itlWElNd miOdzF`xOipniq §¦¤©©¦©¨©§¦¨¥
Ff lW dtEbA dllwmiOdW mW lre , §¨¨§¨¤§©¥¤©©¦

,'dllTd' z` dilr mi`ianE minxFB§¦§¦¦¨¤¨¤©§¨¨
md ENi`M 'mixx`n' mzFPkl KiIW©¨§©¨§¨£¦§¦¥

millwnd(y"` ,oexkfd):hi dxez ©§©§¦
(hi).'Bâå dúBà òéaLäåKlFd aEzMd §¦§¦©¨§©¨¥

:WxtnE?drEaXd `id dnExn`e' §¨¥©¦©§¨§¨©
dX`d l`akW `l m`...Kz` Wi` ¤¨¦¨¦Ÿ¨©¦Ÿ¨

,'iwPd:mirnFW Ep` mixaCd llMnE ¦¨¦¦§©©§¨¦¨§¦
akW m` `dKz` Wi`iwpg - ¨¦¨©¦Ÿ¨¦§¦
[izEnY :xnFlM]dY` e`l llMOW , §©¨¦¤¦§©¨©¨

od rnFW...`l m`' Fzxin` llMn - ¥©¥¦§©£¦¨¦Ÿ
m`'W rFnWle oiadl Wi - 'iwPd¦¨¦¥§¨¦§¦§©¤¦
gzFR Fpi` dOle .'iwPY `l ...akẄ©Ÿ¦¨¦§¨¨¥¥©
?'iwPY `l ...akW m`' :WxFtnA xnF`e§¥¦§¨¦¨©Ÿ¦¨¦
zFWtp ipicA gFYtl devOW `N ¤̀¨¤¦§¨¦§©§¦¥§¨

zEkfl dNgYlr aEzMd cOil - §¦¨¦§¦¥©¨©
,zFWtp ipicA oEcl mi`Ad oixcdpQd©©§¤§¦©¨¦¨§¦¥§¨
zEkGd cvA dNigY oYile `Vil WIW¤¥¦¨§¦¥§¦¨§©©§

oFCiPd lW(.el zereay ;.fi dheq)i"yx ,miyxtn) ¤©¦
(.aq oiyeciw `"ahix .al oixcdpq:k dxez

(k).úéèN ék zàåixd'iM'xEn`d §©§¦¨¦£¥¦¨¨
o`M'm`' oFWlA WOWndid ENi`kE ¨§©¥¦§¦§¦¨¨

`e' :xn`pokYi `NW] '...zihU m` Y ¤¡©§©§¦¨¦¤Ÿ¦¨¥
rAx` x`Xn cg`A df 'iM' Wxtl§¨¥¦¤§¤¨¦§¨©§©
oi`W o`M xAEcnd ixdW ,eizFpFWl§¨¤£¥©§¨¨¤¥
`l F` d`nhp m` rEcï©¦¦§§¨Ÿ

(m"`x)[:`k dxez
(`k).äìàä úòáLa:FWExiR 'dl`' ¦§ª©¨¨¨¨¨¥

zraW'E ,'dllw'o`M dxEn`d 'dl`d §¨¨§ª©¨¨¨¨¨¨¨
:DWExiRdllw lW drEaWdrEaW - ¥¨§¨¤§¨¨§¨

,dllw mB DOr ztxFvOWrAWPdW ¤§¤¤¦¨©§¨¨¤©¦§¨
xTW m` dllw Fnvr lr lAwn§©¥©©§§¨¨¦¦¥

eixacA(`"ry): ¦§¨¨
.äìàì CúBà 'ä ïzé`NW KFYn ¦¥¨§¨¨¦¤Ÿ

'd oYi' xn`pKA,'dl`Kilr' F`,'dl` ¤¡©¦¥¨¨¨¨©¦¨¨
lEgY dllTdW calA Ff `NW rnWn©§©¤Ÿ¦§¨¤©§¨¨¨
Kkl sqFpAW `N` ,Dnvr dX`d lr©¨¦¨©§¨¤¨¤§¨§¨
dllw znbEcM mB WOWY `id¦§©¥©§§©§¨¨
'd oYi :aEzMd xnF` Kke ,mixg`l©£¥¦§¨¥©¨¦¥

KzF`KiA oilNwn lMd EidIW,(KA=) ¨¤¦§©Ÿ§©§¦¦¨
xn`i ,dX` lNwl mc` dvxIWM oFbM§§¤¦§¤¨¨§©¥¦¨Ÿ©

:Dl,'zipFltl `AW KxcM K`Fai' ¨§¥§¤¤¤¨¦§¦
,'KOr KFzA dl`l' xn`PW Edfe§¤¤¤¡©§¨¨§©¥
itA drx `nbEcl iWOWY xnFlM§©§©§¦§§¨¨¨§¦

mrd iWp`(a"a ,m"`x): ©§¥¨¨
ìå.äòáLKiA oirAWp lMd EidIW §¦§ª¨¤¦§©Ÿ¦§¨¦¦

,(KA=)z` zO`l mc` dvxi m` oFbM ¨§¦¦§¤¨¨§©¥¤
:xn`i dl` zrEaWA eixaC`l m`' §¨¨¦§©¨¨Ÿ©¦Ÿ

iYxAC,zn`rxi`W KxcM il rx`i ¦©§¦¡¤¤¡©¦§¤¤¤¥©
xnF` `Ed oke .'zipFltl(eh ,dq diryi) ¦§¦§¥¥



סג `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
ּבֹו ּתּבדק – לאחר קלקלה וזֹו הּתּפּוח, ּתחת ּבמצרים לבעליהן נבעלֹות ׁשהיּו ∑N¯ÁŒÈÏÎa.מּדרכיהן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָƒ¿ƒ»∆

ז) ׁשל (סוטה ּבזּויה ּבמקדה הּמרים מים ּתׁשּתה לפיכ מׁשּבחים, ּבכֹוסֹות מׁשּבח יין הּנֹואף את הׁשקתה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻהיא
.חרס  ֶֶ

(çé)òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ
ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä Làø-úà¤´Ÿ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷ úçðî¦§©¬§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîä©«§¨«§¦«
i"yx£‰k‰ „ÈÓÚ‰Â'B‚Â Ô∑ למקֹום מּמקֹום אֹותּה היּו מּסיעין אּלא ה'"? לפני "והעמדּה נאמר ּכבר והלא ¿∆¡ƒ«…≈¿ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ותֹודה  ּדעּתּה ותּטרף ליּגעּה ספרי)∑Ú¯Ùe.ּכדי יד. לבנֹות (שם מּכאן לבּזֹותּה. ּכדי ׂשערּה קליעת את סֹותר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ»«ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
להן  ּגנאי הראׁש ׁשּגּלּוי ‰'.יׂשראל ÈÙÏ∑(ספרי) הּנכנסים ּכל ּדר הּמזרחי, העזרה ׁשער הּוא נּקנֹור, .ּבׁשער  ְְִִֵֶֶַָָָֹƒ¿≈ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

‰ÈtkŒÏÚ Ô˙Â∑ הּמים על המיחד ׁשם יּמחה ולא ותֹודה ּדעּתּה ּתּטרף אּולי ׁשם ∑‰ÌÈ¯n.ליּגעּה, על ¿»«««∆»ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ«»ƒֵַ
לּה מרים ׁשהם לׁשֹון∑‰ÌÈ¯¯‡Ó.סֹופן העֹולם, מן אֹותּה כד)המחּסרים יּתכן (יחזקאל ולא ממאיר. סּלֹון : ִֵֶָָָ«¿»¿ƒְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

È˙יח  Ú¯ÙÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»»ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿«»
˙ÁÓ ˙È ‡‰„È ÏÚ ·‰ÈÂ ‡˙z‡„ ‡LÈ≈̄»¿ƒ¿»ƒ≈«¿»»»ƒ¿«
‡‰Î„ ‡„È·e ‡È‰ ‡˙‡˜ ˙ÁÓ ‡¯Îec¿»»ƒ¿«ƒ¿»»ƒƒ»¿«¬»

:‡iËËÏÓ ‡i¯È¯Ó ‡iÓ ÔB‰È¿«»¿ƒ«»¿«¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f ,bl my d`x),'miIg midl` ixaC rFnWl'¦§©¦§¥¡Ÿ¦©¦
zWFgPd zF`xn z` Eacp xW` od¥£¤¨§¤©§©§¤
z` EUr odnE ,oMWOd zk`lnl odNW¤¨¤¦§¤¤©¦§¨¥¤¨¤

xFIMd(epxetq)[,odikxCn dWxR Ffe ©¦§¨§¨¦©§¥¤
mixvnA odilral zFlrap EidW¤¨¦§¨§©§¥¤§¦§©¦

zgYurgERYdon EWxCW FnM] ©©¥©©©§¤¨§¦
wEqRd(d ,g mixiyd xiy)gERYd zgY' ©¨©©©©©

'LiYxxFr(my i"yx d`x),[Ffedkld `NW ©§¦§¤Ÿ¨§¨
zFaAgnd zFxWM miWp ozF` KxcA§¤¤¨¨¦§¥©§©§

,odilrA z``N`dlwlwdklde ¤©§¥¤¤¨¦§§¨§¨§¨
,xg`lKkitlFA wcAYxFIMA(`"ry): §©¥§¦¨¦¨¥©¦

.Nøç éìëas`FPd z` dzwWd `id ¦§¦¨¤¦¦§§¨¤©¥
,migAEWn zFqFkA gAEWn oii©¦§¨§§¨¦

dYWY Kkitldf cbpM `idmin §¦¨¦§¤¦§¤¤¤©¦
mixOdE ,oiId mFwnA -dCiwnA(qFM) ©¨¦¦§©©¦¦§¦¨

qxg lW diEfazFqFMd mFwnA - §¨¤¨¤¦§©
migAEWnd(.h dheq):gi dxez ©§¨¦

(gi)ïäkä ãéîòäå'd iptl dX`d z` §¤¡¦©Ÿ¥¤¨¦¨¦§¥
.'Fbe`lde`idxakmW zcnFr §©£Ÿ¦§¨¤¤¨

W FnM ,dNigYnxn`p(fh weqt lirl) ¦§¦¨§¤¤¡©
oiriQn ,`N` ?'d iptl Dcinrde§¤¡¦¨¦§¥¤¨©¦¦

(mixiarn),mFwnl mFwOn DzF` Eid ©£¦¦¨¨¦¨§¨
mrtA 'd iptl dEcinrdW xg`lE§©©¤¤¡¦¨¦§¥§©©
oixifgnE mXn DzF` oiriQn ,dpFW`x¦¨©¦¦¨¦¨©£¦¦

z`fe ,aEW DzF`sxHze DrBil icM ¨§Ÿ§¥§©§¨§¦¨¥
DYrCon DYrcA Wlgze lAlAzY - ©§¨¦§©§¥§¤§©§©§¨¦

xaCd zn` m` dide ,dxizid dgxHd©¦§¨©§¥¨§¨¨¦¡¤©¨¨
rpMY ilE` ,d`nhPWdcFze,KM lr ¤¦§§¨©¦¨©§¤©¨

,zEnle mixOd in zFYWl KxhvY `le§Ÿ¦§¨¥¦§¥©¨¦§¨
Dz`cFd iR lr DlrA lr xq`Y `N ¤̀¨¥¨¥©©§¨©¦¨¨¨

dPWxbie(.g dheq): ¦¨§¤¨

òøôe.dX`d W`x z`xn`p `l ¨©¤Ÿ¨¦¨Ÿ¤¡©
FrnWn `dIW ,dX`d W`x z` 'dNbe'§¦¨¤Ÿ¨¦¨¤§¥©§¨
,W`xd z` dQknd sirSd zxqd wx©£¨©©¨¦©§©¤¤¨Ÿ
FrnWOW ,'rxtE' oFWl xn`p `N ¤̀¨¤¡©§¨©¤©§¨
zxqd lr sqFpAW o`MnE ,xEnB iENiB¦¨¦¨¤§¨©£¨©

mB `Ed sirSdzrilw z` xzFq ©¨¦©¥¤§¦©
DxrUlke ,zFNBznE zFxGRzn ode §¨¨§¥¦§©§¦§©§¨
z`f.DzFGal icMWi mixaCd aB`e Ÿ§¥§©¨§©©©§¨¦¥

cFnlliENBW ,l`xUi zFpal o`Mn ¦§¦¨¦§¦§¨¥¤¦
odl i`pB W`xd,zEripv KxC Fpi`e ¨Ÿ§©¨¤§¥¤¤§¦

rnWn ,'...rxtE' xn`PW KFYn iM¦¦¤¤¡©¨©©§©
W`x zrExR dzid `l eiWkr crW¤©©§¨Ÿ¨§¨§©Ÿ

(.ar zeaezk)(w"dekd ,n"dd):
.'ä éðôìxrW `Ed ,xFpTp xrWA ¦§¥§©©¦¨©©

dxfrd,igxfOdKxCmixaFr mWlM ¨£¨¨©¦§¨¦¤¤¨§¦¨
miqpkPdzxfr'n] dxfrd l`'miWp ©¦§¨¦¤¨£¨¨¥¤§©¨¦

dX`d z`e .['l`xUi zxfr' l ¤̀¤§©¦§¨¥§¤¨¦¨
FzF` lW llgd iar KFzA micinrn©£¦¦§¢¦¤¨¨¤
WCwzp `l `Edd mFwOdW itl ,gzRd©¤©§¦¤©¨©Ÿ¦§©¥
mW cFnrl dlFkie ,dxfrd zXEcwA¦§©¨£¨¨¦¨©£¨
iExw `Ed z`f mre ,W`x zrixtA¦§¦©Ÿ§¦Ÿ¨
lkidd gzR lEn `EdW itl ,''d iptl'¦§¥§¦¤¤©©¥¨

(.f dheq)(`"eb):
.äétk ìò ïúðåoiYndl Fl did §¨©©©¤¨¨¨§©§¦

cr ,diRM lr dgpOd zpizpA¦§¦©©¦§¨©©¤¨©
dtEpYd z` DA miIwl KxhvYWoldl) ¤¦§¨¥§©¥¨¤©§¨

(dk weqtDzpizp z` miCwdW `N` ,¤¨¤¦§¦¤§¦¨¨
icM ,eiWkrnsxHY ilE` ,DrBil ¥©§¨§¥§©§¨©¦¨¥

dcFze DYrCcinrde' d"c lirl x`eank) ©§¨§¤
('odkdlr cgEind mW dgOi `le§Ÿ¦¨¤¥©§¨©

miOdcizrW WxFtnd mXd - ©¨¦©¥©§¨¤¨¦

odMd Dl aFYkIW xtQA azMdl§¦¨¥©¥¤¤¦§¨©Ÿ¥
xEn`M] miOA wgOdlE(bk weqt oldl) §¦¨¥©©¦¨¨

xtQA odMd dN`d zl`d z` azke'§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤©Ÿ¥©¥¤
['mixOd in l` dgnE(.ci my)(`"eb): ¨¨¤¥©¨¦

.íéønäoM mi`xwp miOdmW lr ©¨¦©©¦¦§¨¦¥©¥
,Dl mixn mdW ,otFqmiiEUr md iM ¨¤¥¨¦¨¦¥£¦

,dxnE drx zEprxER dilr `iadl§¨¦¨¤¨§¨¨¨¨¨
oNdl xEn`MdWxRA(ak weqt)E`aE' ¨¨§©¨©¨¨¨¨

'Kxi lRple ohA zFAvl KirnA ...miOd©©¦§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥
(.k my):

.íéøøàîämiOd' oFWl'mixx`nd ©§¨£¦§©©¦©§¨£¦
miOd' :FWExiR oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥¥©©¦
FA oi`W xaC lM `ld iM ,'millwnd©§©§¦¦£Ÿ¨¨¨¤¥
`EdW eilr xnFl KiIW `l ,zrC©©Ÿ©¨©¨¨¤
oFWlM `Ed FWExiR `N` ,'lNwn'§©¥¤¨¥¦§

'dx`n'(k ,gk mixac).'oFxQg' FrnWOW §¥¨¤©§¨¦¨
miOd :xnFlkEon DzF` mixQgnd §©©©¦©§©§¦¨¦

,mlFrditl`id mzIzW ici lrW ¨¨§¦¤©§¥§¦¨¨¦
FnkE ,dzn'xi`nn oFNq' oFWll`wfgi) ¥¨§§¦©§¦

(ck ,gkz` xQgnE xwFCd uFw oin]¦©¥§©¥¤
,[xUAdeokWxtl okYi `loFWNdW ©¨¨§¥Ÿ¦¨¥§¨¥¤©¨
miOd':FrnWn 'mixx`ndmin' ©©¦©§¨£¦©§¨©¦

,'mixEx`,milNEwn min xnFlMixdW £¦§©©¦§¨¦¤£¥
,od miWFcwxn`PW FnM(fi weqt lirl) §¦¥§¤¤¡©

.'Uxg ilkA miWcw min odMd gwle'§¨©©Ÿ¥©¦§Ÿ¦¦§¦¨¤
eixd ,cFr,aEzMd azM 'mixEx`' `l §£¥Ÿ£¦¨©©¨

mzF` Ellw mixg`W FrnWn `dIW¤§¥©§¨¤£¥¦¦§¨
'mixx`n' `N`millwn mdWz` ¤¨§¨§¦¤¥§©§¦¤

,mixg`lr xnFl KiIW `NW oeiMnE £¥¦¦¥¨¤Ÿ©¨©©
,mixg` z` 'millwn' mdW min©¦¤¥§©§¦¤£¥¦
oiprn llM FWExiR oi`W ixd ,xEn`M̈¨£¥¤¥¥§¨¥¦§©

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
אֹונקלּוס  ואף האחרים. את מאררים אּלא הּכתּוב, ּכתב ארּורים ולא הן קדֹוׁשים ׁשהרי ארּורים מים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפרׁש

זֹו ׁשל ּבגּופּה קללה ׁשּמראֹות מלטטיא, אּלא ליטיא, ּתרּגם .לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(èé)àì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ
CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®

:älàä íéøøàîä íéønä énî é÷pä¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤
i"yx£‰Â'B‚Â ÚÈaL∑ לא אחרים: (ספרים חנקי – ׁשכב אם הא הּנקי, – ׁשכב לא אם הּׁשבּועה? היא ּומה ¿ƒ¿ƒ«¿ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

לזכּות  ּתחּלה נפׁשֹות ּבדיני לפּתח ׁשּמצוה אּלא הן, ׁשֹומע אּתה לאו ׁשּמּכלל .ּתּנקי), ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(ë)ïziå úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék zàå§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca Léà¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«

i"yx£˙ÈËN Èk z‡Â∑"אם" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ."ּכי" ¿«¿ƒ»ƒְְִִִֵַ

(àë)äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàåäòáL §¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò CBúaC §´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−
:äáö̈¨«

i"yx£‰Ï‡‰ ˙Ú·La∑ קללה ׁשל B‚Â'.ׁשבּועה ‰Ï‡Ï C˙B‡ '‰ ÔzÈ∑יבֹוא :ּבי מקּללין הּכל ׁשּיהיּו ƒ¿À«»»»ְְֶָָָƒ≈»¿»»¿ְְְְִִִֵֶַַֹ
לפלֹונית  ׁשּבא ּכדר.‰Ú·LÏÂ∑(כד שבועות יח, לפלֹונית.(סוטה ׁשארע ּכדר לי יארע לא :ּבי נׁשּבעין הּכל ׁשּיהיּו ְְִִֶֶֶָ¿ƒ¿À»ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אֹומר הּוא סה)וכן רׁשעים,(ישעיה ׁשל ּבפרענּותן נׁשּבעים ׁשהּצּדיקים לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם "והּנחּתם : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

Ï‡יט  Ì‡ ‡˙z‡Ï ¯ÓÈÈÂ ‡‰k d˙È ÈÓBÈÂ¿≈»««¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»
‡·‡zÒ‡Ï ˙ÈËÒ ‡Ï Ì‡Â CÈ˙È ¯·b ·ÈÎL¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»»»
‡i¯È¯Ó ‡inÓ ‰‡kÊ ÈÂ‰ CÈÏÚaÓ ¯a«ƒ«¬ƒ¡≈«»»ƒ«»¿ƒ«»

:ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ¿«¿«»»ƒ≈

‡z·‡zÒכ  È¯‡Â CÈÏÚaÓ ¯a ˙ÈËÒ È¯‡ z‡Â¿«¿¬≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»¿¿
:CÈÏÚaÓ ¯a dz·ÎL ˙È CÈa ¯·b ·‰ÈÂƒ«¿«ƒ»¿À¿≈«ƒ«¬ƒ

„ËÂÏ‡כא  ‡˙ÓBÓa ‡˙z‡ ˙È ‡‰Î ÈÓBÈÂ¿≈«¬»»ƒ¿»¿»»ƒ¿»»
ËÂÏÏ CÈ˙È ÈÈ ·‰È ‡˙z‡Ï ‡‰k ¯ÓÈÈÂ¿≈««¬»¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒƒ¿«
‡ÈÒÓ CÈk¯È ˙È ÈÈ ·‰È„a CÈnÚ B‚a ÈÓBÓÏe¿≈¿«ƒ¿ƒ≈¿»»«¿ƒ«¿»

:ÔÈÁÈÙ ÈÎÈÚÓ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'oFxQg' oFWNn xEn`M `N` ,'dllw'§¨¨¤¨¨¨¦§¦¨
.'mixQgnd miOd' :EpiidCs`e §©§©©¦©§©§¦§©

qElwpE`mBxze KM lr wlFg `EdW §§¤¥©¨§¦§¥
,dllw oiprn xaCd z`mBxz `l ¤©¨¨¥¦§©§¨¨Ÿ¦§¥

,'`Ihil'miOd iM FrnWn `dIW ¦©¨¤§¥©§¨¦©©¦
,md milNEwnE mixEx` mnvr`N` ©§¨£¦§¨¦¥¤¨

'`Ihhln'mdWmillwnz`,mixg` §©§©¨¤¥§©§¦¤£¥¦
lr mB oM xnFl KiIW qFlwpE` zrclE§©©§§©¨©¥©©
,WOn lNwl zlFki mdA oi`W s` min©¦©¤¥¨¤§¤§©¥©¨

itlWElNd miOdzF`xOipniq §¦¤©©¦©¨©§¦¨¥
Ff lW dtEbA dllwmiOdW mW lre , §¨¨§¨¤§©¥¤©©¦

,'dllTd' z` dilr mi`ianE minxFB§¦§¦¦¨¤¨¤©§¨¨
md ENi`M 'mixx`n' mzFPkl KiIW©¨§©¨§¨£¦§¦¥

millwnd(y"` ,oexkfd):hi dxez ©§©§¦
(hi).'Bâå dúBà òéaLäåKlFd aEzMd §¦§¦©¨§©¨¥

:WxtnE?drEaXd `id dnExn`e' §¨¥©¦©§¨§¨©
dX`d l`akW `l m`...Kz` Wi` ¤¨¦¨¦Ÿ¨©¦Ÿ¨

,'iwPd:mirnFW Ep` mixaCd llMnE ¦¨¦¦§©©§¨¦¨§¦
akW m` `dKz` Wi`iwpg - ¨¦¨©¦Ÿ¨¦§¦
[izEnY :xnFlM]dY` e`l llMOW , §©¨¦¤¦§©¨©¨

od rnFW...`l m`' Fzxin` llMn - ¥©¥¦§©£¦¨¦Ÿ
m`'W rFnWle oiadl Wi - 'iwPd¦¨¦¥§¨¦§¦§©¤¦
gzFR Fpi` dOle .'iwPY `l ...akẄ©Ÿ¦¨¦§¨¨¥¥©
?'iwPY `l ...akW m`' :WxFtnA xnF`e§¥¦§¨¦¨©Ÿ¦¨¦
zFWtp ipicA gFYtl devOW `N ¤̀¨¤¦§¨¦§©§¦¥§¨

zEkfl dNgYlr aEzMd cOil - §¦¨¦§¦¥©¨©
,zFWtp ipicA oEcl mi`Ad oixcdpQd©©§¤§¦©¨¦¨§¦¥§¨
zEkGd cvA dNigY oYile `Vil WIW¤¥¦¨§¦¥§¦¨§©©§

oFCiPd lW(.el zereay ;.fi dheq)i"yx ,miyxtn) ¤©¦
(.aq oiyeciw `"ahix .al oixcdpq:k dxez

(k).úéèN ék zàåixd'iM'xEn`d §©§¦¨¦£¥¦¨¨
o`M'm`' oFWlA WOWndid ENi`kE ¨§©¥¦§¦§¦¨¨

`e' :xn`pokYi `NW] '...zihU m` Y ¤¡©§©§¦¨¦¤Ÿ¦¨¥
rAx` x`Xn cg`A df 'iM' Wxtl§¨¥¦¤§¤¨¦§¨©§©
oi`W o`M xAEcnd ixdW ,eizFpFWl§¨¤£¥©§¨¨¤¥
`l F` d`nhp m` rEcï©¦¦§§¨Ÿ

(m"`x)[:`k dxez
(`k).äìàä úòáLa:FWExiR 'dl`' ¦§ª©¨¨¨¨¨¥

zraW'E ,'dllw'o`M dxEn`d 'dl`d §¨¨§ª©¨¨¨¨¨¨¨
:DWExiRdllw lW drEaWdrEaW - ¥¨§¨¤§¨¨§¨

,dllw mB DOr ztxFvOWrAWPdW ¤§¤¤¦¨©§¨¨¤©¦§¨
xTW m` dllw Fnvr lr lAwn§©¥©©§§¨¨¦¦¥

eixacA(`"ry): ¦§¨¨
.äìàì CúBà 'ä ïzé`NW KFYn ¦¥¨§¨¨¦¤Ÿ

'd oYi' xn`pKA,'dl`Kilr' F`,'dl` ¤¡©¦¥¨¨¨¨©¦¨¨
lEgY dllTdW calA Ff `NW rnWn©§©¤Ÿ¦§¨¤©§¨¨¨
Kkl sqFpAW `N` ,Dnvr dX`d lr©¨¦¨©§¨¤¨¤§¨§¨
dllw znbEcM mB WOWY `id¦§©¥©§§©§¨¨
'd oYi :aEzMd xnF` Kke ,mixg`l©£¥¦§¨¥©¨¦¥

KzF`KiA oilNwn lMd EidIW,(KA=) ¨¤¦§©Ÿ§©§¦¦¨
xn`i ,dX` lNwl mc` dvxIWM oFbM§§¤¦§¤¨¨§©¥¦¨Ÿ©

:Dl,'zipFltl `AW KxcM K`Fai' ¨§¥§¤¤¤¨¦§¦
,'KOr KFzA dl`l' xn`PW Edfe§¤¤¤¡©§¨¨§©¥
itA drx `nbEcl iWOWY xnFlM§©§©§¦§§¨¨¨§¦

mrd iWp`(a"a ,m"`x): ©§¥¨¨
ìå.äòáLKiA oirAWp lMd EidIW §¦§ª¨¤¦§©Ÿ¦§¨¦¦

,(KA=)z` zO`l mc` dvxi m` oFbM ¨§¦¦§¤¨¨§©¥¤
:xn`i dl` zrEaWA eixaC`l m`' §¨¨¦§©¨¨Ÿ©¦Ÿ

iYxAC,zn`rxi`W KxcM il rx`i ¦©§¦¡¤¤¡©¦§¤¤¤¥©
xnF` `Ed oke .'zipFltl(eh ,dq diryi) ¦§¦§¥¥



yp`סד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
הּברכה לענין יא)וכן וגֹו'"(בראשית "ונברכּו מח): לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ הקּדים ּבּקללה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ∆¿≈≈ְְִִַָָ

ּתחּלה  ּבעברה התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, נפּוחה ∑ˆ·‰.יר .ּכתרּגּומֹו: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות וכןּכמֹו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד הּדר",(שמות "לנחתם : «¿∆∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
א) ּומּפילים (דברים הּבטן את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ּתלכּוֿבּה". אׁשר ּבּדר "לראתכם :ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הּיר C¯È.את ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו ֵֶַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָ
אמּור  נבעלת ׁשל הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ.ÔÓ‡ ÔÓ‡∑ אמן האלה, על אמן ׁשבּועה: קּבלת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ»≈»≈ְֵֵַַַָָָָָָָ

יבם  ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה ׂשטיתי ׁשּלא אמן אחר. מאיׁש אם אמן זה, מאיׁש אם אמן הּׁשבּועה. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעל
.ּוכנּוסה  ְָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà¤¥¬©¨¦«

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'ixigal drEaWl mknW mYgPde'§¦©§¤¦§¤¦§¨¦§¦©
xg`l :mirWxd lr zEprxER z`Eap]§©§¨©¨§¨¦§©©
mknW z` EgiPY mlFrd on Eca`YW¤Ÿ§¦¨¨©¦¤¦§¤
,miwiCSd ixigA itA rx oFxMfl§¦¨¨§¦§¦¥©©¦¦
,[dllw zrEaWl lWn KxFvl§¤¨¨¦§©§¨¨
lW ozEprxEtA mirAWp miwiCSdW¤©©¦¦¦§¨¦§§¨¨¤

,mirWxKM dUr` `l m`' :mixnF`e §¨¦§§¦¦Ÿ¤¡¤¨
.'mdl rxi`X dn il rx`i ,Kkeoke §¨¤¡©¦©¤¥©¨¤§¥

mB Epivn,dkxAd oiprlKxCdW ¨¦©§¦§©©§¨¨¤©¤¤
Wi` lW `nbEC zgiwlA KxAzdl§¦§¨¥¦§¦©§¨¤¦
:mdxa`l xn`PX dn oFbM ,KxFan§¨§©¤¤¡©§©§¨¨

Ekxape'La'dnc`d zgRWn lM §¦§§§Ÿ¦§§Ÿ¨£¨¨
(b ,ai ziy`xa)`dY :Fpal xnF` mc`']¨¨¥¦§§¥
'mdxa`M(i"yx),[zMxaA Epivn oke §©§¨¨§¥¨¦§¦§©

:sqFi ipA dWpnE mixt`l awriLA' ©£Ÿ§¤§©¦§©¤§¥¥§
xn`l l`xUi Kxaimidl` LnUi §¨¥¦§¨¥¥Ÿ§¦§¡Ÿ¦

'dXpnke mixt`M(k ,gn my)`Ad'] §¤§©¦§¦§©¤©¨
xn`ie mzkxaA mkxai ,eipA z` Kxal§¨¥¤¨¨§¨§¥§¦§¨¨§Ÿ©
mixt`M midl` LniUi :Fpal Wi ¦̀¦§§¦§¡Ÿ¦§¤§©¦

'dXpnke(i"yx)[: §¦§©¤
àCëøé ú.dav KphA z`e zltpoNdl ¤§¥¥Ÿ¤¤§¤¦§¥¨¨§©¨

(fk weqta)mEIwA xAcn aEzMdWM§¤©¨§©¥§¦
dzave' :xn`p ,WpFrddltpe Dpha ¨¤¤¡©§¨§¨¦§¨§¨§¨

zqipM xcq iR lr `Ed KMW] 'Dkxi§¥¨¤¨©¦¥¤§¦©
o`M ENi`e ,[DtEbl miOd,dllTA ©©¦§¨§¦¨©§¨¨

ohAl Kxi miCwd,dligzd DAW itl ¦§¦¨¥©¤¤§¦¤¨¦§¦¨
,dNgY dxiaraiE`x Kkitl ©£¥¨§¦¨§¦¨¨

dllwl dpFW`x DxiMfdl(:g dheq) §©§¦¨¦¨¦§¨¨
(l"kyn):
.äáö`dY KphA :FWExiR 'dav KphA' ¨¨¦§¥¨¨¥¦§¥§¥

.dgEtp,EgRpzi DkFzAW miirOdW §¨¤©¥©¦¤§¨¦§©§
EFnEBxzM'oigitp ikirn' :qFlwpE`A §©§§§§§©§¦§¦¦

[migEtp Kiirn]:ak dxez ¥©¦§¦
(ak).ïèa úBaöìDpi` 'zFAvl' zaiY ©§¤¤¥©©§¥¨

,'lFrtl' FnM) 'Knqp xFwn' oFWl§¨¦§¨§¦§
DzErnWn `N` ,('xFMfl'FnM ¦§¤¨©§¨¨§

'ohA zFAvdl'FnM) 'lirtd' oFWl - §©§¤¤§¦§¦§
c"nNd oi` okle ,('xiMfdl' ,'lirtdl'§©§¦§©§¦§¨¥¥©¨¤
:g"YR `N` ,'zFAvl' :w"ixig cEwp̈¦¦¦§¤¨©¨

e ,'zFAvl'c"nNdW g"YR WEOW Edf ©§§¤¦©¨¤©¨¤
Fa dcEwpdaiY `id Ff ,xnFlM - §¨§©¦¥¨

c"nl zF` mFwnA xW`M ,zxSEwn§¤¤©£¤¦§¨¤
cEwp ,('zFAvdl') g"YtA `"de `"eWA¦§¨§¥§©¨§©§¨

,`"dd hnWpe g"YtA c"nNdoke ©¨¤§©¨§¦§©©¥§¥
:FznbEC Epivn'KxCd mzFgpl'zeny) ¨¦§¨©§¨©¤¤

(`k ,bi,'mzFgpdl' mFwnAmkzF`xl' ¦§§©§¨©§§¤
a EklY xW` KxCA'D(bl ,` mixac) ©¤¤£¤¥§¨
.'mkzF`xdl' mFwnAoke:o`MliRpl' ¦§§©§§¤§¥¨©§¦

'Kxi-mFwnA.Kxi liRpdl ¨¥¦§§©§¦¨¥
FnM FWExiRW ,'zFAvl' mB mznbEckE§§¨¨©©§¤¥§
,'lirtd' oFWl `Ede ,'zFAvdl'§©§§§¦§¦
miliRnE ohAd z` miAvn miOdW¤©©¦©§¦¤©¤¤©¦¦

:KxId z ¤̀©¨¥
.Cøé ìétðìå ïèa úBaöìxn`p `l ©§¤¤§©§¦¨¥Ÿ¤¡©

'ohA' `N` ,'Kkxi'e 'jphA' WxFtnA¦§¨¦§¥¦¥¥¤¨¤¤
lr mB FWxtl Wie ,mzq 'Kxi'eFphA §¨¥§¨§¥§¨§©©¦§

,lrFA lW FkxieWpri `Ed s`W ¦¥¤¥¤©¥¨¥
.DzFnM,FWExiR KMW oiPnEF``OW §¨¦©¦¤¨¥¤¨

Fpi`ok`N`Dkxie DphA `weeClW ¥¥¤¨©§¨¦§¨¦¥¨¤
?zlrap`N`xnF` `EdWM(`k weqta) ¦§¤¤¤¨§¤¥

,'dav KphA z`e zltFp Kkxi z`'¤§¥¥¤¤§¤¦§¥¨¨
zlrap lW ixdxaM,xEn`oM m` £¥¤¦§¤¤§¨¨¦¥

liRple ohA zFAvl' :Wxtn ip` dn̈£¦§¨¥©§¤¤§©§¦
FphA mB zFAxl - o`M xEn`d 'Kxï¥¨¨¨§©©¦§

lrFAd lW FkxiedrW DzF`aE'] ¦¥¤©¥§¨¨¨
lr DwWdW s`FPd zEni ,`id zEnYW¤¨¦¨©¥¤¦§¨©
Fl rx`ie ,`EdW mFwn lkA ,Fcï§¨¨¤§¤¡©
ohA zFAvl ,Dl Erxi`W zFrxF`n§¨¤¥§¨©§¤¤

'Kxi liRple(f"id b"t dheq m"anx)[(.gk dheq): §©§¦¨¥
.ïîà ïîà`id 'on`' zxin`zlAw ¨¥¨¥£¦©¨¥¦©¨©

.drEaW`id Ff drEaXW itlE §¨§¦¤§¨¦
Kkl ,dllw mB DA WIW 'dl` zrEaW'§©¨¨¤¥¨©§¨¨§¨
:miinrR 'on`' zxnF`e zltFM `id¦¤¤§¤¤¨¥©£©¦
;drEaXd lr on` ,dl`d lr on`̈¥©¨¨¨¨¥©©§¨
m`e ,iz`nhp `NW drEaW ,xnFlM§©§¨¤Ÿ¦§¥¦§¦
icM oke .dllTd ilr `aY iz`nhp¦§¥¦¨Ÿ¨©©§¨¨§¥§¥
dX`d mci lrW mipt` x`W zFAxl§©§¨¢¨¦¤©¨¨¨¦¨
`id mNEM lr xW` ,DlrA lr zxq`p¤¡¤¤©©§¨£¤©¨¦
millkpe ,mdn dIwp `idW zrAWp¦§©©¤¦§¦¨¥¤§¦§¨¦

:'on` on`' Dzxin`Am` on` ©£¦¨¨¨¥¨¥¨¥¦
iz`nhpdf Wi`neilr iYxdfEdW ¦§¥¦¥¦¤¤§©§¦¨¨

,FOr cgiiz` `NWWi`n m` on` ¤Ÿ¤§©¥¦¨¥¦¥¦
xg`;eilr iYxdfEd `NW`NW on` ©¥¤Ÿ§©§¦¨¨¨¥¤Ÿ

izihUoiicr izFidA od ,mlFrn ¨¦¦¥¨¥¦§¦£©¦
e dqEx`xaM izFidA od.d`EUpm`e £¨§¥¦§¦§¨§¨§¦

ixd ,FYnaie mai md dX`de lrAd©©©§¨¦¨¥¨¨¦¦§£¥
on` :drEaXd zErnWnA llkPW¤¦§¨§©§¨©§¨¨¥
oiicr izFidA od ,mlFrn izihU `NW¤Ÿ¨¦¦¥¨¥¦§¦£©¦

e maiÎzxnFWxaM izFidA oddqEpM ¤¤¨¨§¥¦§¦§¨§¨
Flv`(.gi my)(`"eb):bk dxez ¤§

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי הּמעׂשה, סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
בּה, ּובאּו לֹומר : ּתלמּוד  הּגּוף? ּכל לׁשאר  מּנין ,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר "ּבטן לֹומר ּתלמּוד מה ּכן אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכּלּה.

ּומרים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  רעים לּה .להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּכהן ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי.·È¯˜‰Â ¿≈ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ

d˙‡∑ מנחֹות ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל  מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא .זֹו …»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ידי  ׁשעל הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).äMàä úà ä÷LäåxiMfdX dn §¦§¨¤¨¦¨©¤¦§¦
'...dwWde' aEzMd o`Mdf oi`iR lr ¨©¨§¦§¨¥¤©¦

dUrOd xcq,zFUrl Fl WIWixdW ¥¤©©£¤¤¥©£¤£¥
,Dzgpn aixwd dNgYAxn`PW FnM ©§¦¨¦§¦¦§¨¨§¤¤¡©

dl)(ek weqt olxg`e ,dgAfOd xihwde'§¦§¦©¦§¥¨§©©
,'miOd z` dX`d z` dwWi`N` ©§¤¤¨¦¨¤©¨¦¤¨

aEzMdd`wWdd z` o`M xiMfn ©¨©§¦¨¤©©§¨¨
EDa E`Fai dPwWIWMW LxVan§©¤§¤§¤©§¤¨¨¨

.mixnlz`f EprinWd xaMW s`e §¨¦§©¤§¨¦§¦¨Ÿ
mixn' md miOdW dlrnl aEzMd©¨§©§¨¤©©¦¥¨¦
ohA zFAvl' icM mdA WIWe 'mixx`nE§¨§¦§¤¥¨¤§¥©§¤¤
lr ztqFY o`M siqFd ,'Kxi liRple§©§¦¨¥¦¨¤¤©

,dlrnl xEn`dxn`PW itlwx mW ¨¨§©§¨§¦¤¤¡©¨©
?sEBd lM x`Wl oiPn ,'Kxi'e 'ohA'¤¤§¨¥¦©¦¦§¨¨©

xnFl cEnlYo`M'Da E`aE',:xnFlM ©§©¨¨¨§©
.DNEkAmiOdW aEzMd dAixW xg`lE §¨§©©¤¦¨©¨¤©©¦

DNEM z` milwlwncEnlY dn oMÎm` §©§§¦¤¨¦¥©©§
?'Kxi'e 'ohA' xnFl`N`odW itl ©¤¤§¨¥¤¨§¦¤¥

Kkitl ,dNgz dxiarA Eligzd¦§¦©£¥¨§¦¨§¦¨
,zEprxERd mdn ligzdxg`lE ¦§¦¥¤©§¨§©©

miklFd miOd - miwFl KxIde ohAdW¤©¤¤§©¨¥¦©©¦§¦
DtEB lkA mihXRznE(ixtq)(m"ialn ,i"`a): ¦§©§¦§¨¨

.íéøîìmixx`nd miOd ,xnFlM §¨¦§©©©¦©§¨§¦
DAxwA E`Fai,mixnE mirx Dl zFidl ¨§¦§¨¦§¨¨¦¨¦

'...Dpha dzave' :KlFde WxtOW itM§¦¤§¨¥§¥§¨§¨¦§¨
FnM 'xn' `xwp rx xaC lMW](i ,g qenr) ¤¨¨¨¨¦§¨©§

['xn mFiM Dzixg`e'(miyxtn):dk dxez §©£¦¨§¨
(dk)éðäå.ó`ianE KilFndgpOd z` §¥¦¦¥¦¤©¦§¨

,mlFrd zFgEx rAx`n cv lM iRlM§©¥¨©¥©§©¨¨
okecixFnE dlrnDzF`dlrnl §¥©£¤¦¨§©§¨

.dHnlEDcIW ,FOr dtipn `id s`e §©¨§©¦§¦¨¦¤¨¨
odM lW FcIn dlrnlEpivOW FnM §©§¨¦¨¤Ÿ¥§¤¨¦

mdl Wi milrAd mBW minlW oAxwA§¨§©§¨¦¤©©§¨¦¥¨¤
odMd mr sipdl(l ,f `xwie d`x)itlE] §¨¦¦©Ÿ¥§¦

z` zlrFRd `id dpFYgYd cIdW¤©¨©©§¨¦©¤¤¤
o`M z`xwp Kkl ,dtpdd xTir¦©©£¨¨§¨¦§¥¨

dHnl FcIW odMd mW lr dtEpYdi"tr) ©§¨©¥©Ÿ¥¤¨§©¨
(my `"eb[:

.dúBà áéø÷äålr Dzaxwd Ff oi` §¦§¦¨¥©§¨¨¨©
,gAfOdxn`p `Ad wEqRA ixdW ©¦§¥©¤£¥©¨©¨¤¡©

`N` ,'xihwde ...unwe'`id Ff §¨©§¦§¦¤¨¦
lW ziaxrnÎzinFxC oxwA DzWBd©¨¨¨§¤¤§¦©£¨¦¤

gAfnziUrPdx`WM dvinw mcFw ¦§¥©©©£¥¤§¦¨¦§¨
zFgpnl` axwzn odMd ,xnFlM - §¨§©©Ÿ¥¦§¨¥¤

DhiWFnE ,dgpOd FciAWM gAfOd©¦§¥©§¤§¨©¦§¨¦¨
FnM] gAfOd zief lW DCEgA DA rbFpe§¥©¨§¨¤¨¦©¦§¥©§

xn`PW(f ,e my)dgpOd zxFY z`fe' ¤¤¡©§Ÿ©©¦§¨
ipR l` 'd iptl oxd` ipA Dz` axwd©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ¦§¥¤§¥

'gAfOdmewny micnl ep` cvik x`ean mye) ©¦§¥©
(ziaxrn zinexc oxwa `ed dybdd[(:ci dheq)

(m"`x):ek dxez
(ek).dúøkæàunFTd `EdodMdW ©§¨¨¨©¤¤©Ÿ¥

'Fvnw `ln' dgpOd on Wixtnxen`k) ©§¦¦©¦§¨§Ÿª§
(a ,a my`xwpe .itl 'DzxMf`'iciÎlrW §¦§¨©§¨¨¨§¦¤©§¥



סה `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
הּברכה לענין יא)וכן וגֹו'"(בראשית "ונברכּו מח): לאמר"(שם יׂשראל יבר ּב" :.CÎ¯ÈŒ˙‡∑ הקּדים ּבּקללה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ∆¿≈≈ְְִִַָָ

ּתחּלה  ּבעברה התחילה ׁשּבּה לפי לבטן, נפּוחה ∑ˆ·‰.יר .ּכתרּגּומֹו: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ»»ְְְַָ

(áë)éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeúBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬
ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa|:ïîà ¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

i"yx£ÔËa ˙BaˆÏ∑ׁשהּל ּפּתח ׁשּמּוׁש זהּו ּבטן. להצּבֹות וכןּכמֹו ּבֹו. נקּודה יג)מ"ד הּדר",(שמות "לנחתם : «¿∆∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
א) ּומּפילים (דברים הּבטן את מצּבים ׁשהּמים ,יר להנּפיל ,יר לנּפל וכן ּתלכּוֿבּה". אׁשר ּבּדר "לראתכם :ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הּיר C¯È.את ÏtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ∑ אֹומר ּכׁשהּוא נבעלת? ׁשל אּלא אינֹו אֹו ּבֹועל. ׁשל וירכֹו ּבטנֹו ֵֶַָ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָ
אמּור  נבעלת ׁשל הרי צבה; ואתּֿבטנ נפלת אתֿירכ.ÔÓ‡ ÔÓ‡∑ אמן האלה, על אמן ׁשבּועה: קּבלת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ»≈»≈ְֵֵַַַָָָָָָָ

יבם  ׁשֹומרת ּונׂשּואה, ארּוסה ׂשטיתי ׁשּלא אמן אחר. מאיׁש אם אמן זה, מאיׁש אם אמן הּׁשבּועה. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעל
.ּוכנּוסה  ְָ

(âë)äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà áúëå§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈
:íéønä éî-ìà¤¥¬©¨¦«

ÈÎÈÚÓaכב  ÔÈl‡‰ ‡iËËÏÓ ‡iÓ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬«»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
¯ÓÈ˙Â ‡k¯È ‰‡ÒÓ‡Ïe ÔÈÚÓ ‡ÁÙ‡Ï«¬»»¿ƒ¿«¿»»«¿»¿≈«

:ÔÓ‡ ÔÓ‡ ‡˙z‡ƒ¿»»≈»≈

ÙÒa¯‡כג  ‡‰k ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ ˙È ·BzÎÈÂ¿ƒ¿»¿»«»»ƒ≈«¬»¿ƒ¿»
:‡i¯È¯Ó ‡iÓÏ ˜BÁÓÈÂ¿ƒ¿¿«»¿ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'ixigal drEaWl mknW mYgPde'§¦©§¤¦§¤¦§¨¦§¦©
xg`l :mirWxd lr zEprxER z`Eap]§©§¨©¨§¨¦§©©
mknW z` EgiPY mlFrd on Eca`YW¤Ÿ§¦¨¨©¦¤¦§¤
,miwiCSd ixigA itA rx oFxMfl§¦¨¨§¦§¦¥©©¦¦
,[dllw zrEaWl lWn KxFvl§¤¨¨¦§©§¨¨
lW ozEprxEtA mirAWp miwiCSdW¤©©¦¦¦§¨¦§§¨¨¤

,mirWxKM dUr` `l m`' :mixnF`e §¨¦§§¦¦Ÿ¤¡¤¨
.'mdl rxi`X dn il rx`i ,Kkeoke §¨¤¡©¦©¤¥©¨¤§¥

mB Epivn,dkxAd oiprlKxCdW ¨¦©§¦§©©§¨¨¤©¤¤
Wi` lW `nbEC zgiwlA KxAzdl§¦§¨¥¦§¦©§¨¤¦
:mdxa`l xn`PX dn oFbM ,KxFan§¨§©¤¤¡©§©§¨¨

Ekxape'La'dnc`d zgRWn lM §¦§§§Ÿ¦§§Ÿ¨£¨¨
(b ,ai ziy`xa)`dY :Fpal xnF` mc`']¨¨¥¦§§¥
'mdxa`M(i"yx),[zMxaA Epivn oke §©§¨¨§¥¨¦§¦§©

:sqFi ipA dWpnE mixt`l awriLA' ©£Ÿ§¤§©¦§©¤§¥¥§
xn`l l`xUi Kxaimidl` LnUi §¨¥¦§¨¥¥Ÿ§¦§¡Ÿ¦

'dXpnke mixt`M(k ,gn my)`Ad'] §¤§©¦§¦§©¤©¨
xn`ie mzkxaA mkxai ,eipA z` Kxal§¨¥¤¨¨§¨§¥§¦§¨¨§Ÿ©
mixt`M midl` LniUi :Fpal Wi ¦̀¦§§¦§¡Ÿ¦§¤§©¦

'dXpnke(i"yx)[: §¦§©¤
àCëøé ú.dav KphA z`e zltpoNdl ¤§¥¥Ÿ¤¤§¤¦§¥¨¨§©¨

(fk weqta)mEIwA xAcn aEzMdWM§¤©¨§©¥§¦
dzave' :xn`p ,WpFrddltpe Dpha ¨¤¤¡©§¨§¨¦§¨§¨§¨

zqipM xcq iR lr `Ed KMW] 'Dkxi§¥¨¤¨©¦¥¤§¦©
o`M ENi`e ,[DtEbl miOd,dllTA ©©¦§¨§¦¨©§¨¨

ohAl Kxi miCwd,dligzd DAW itl ¦§¦¨¥©¤¤§¦¤¨¦§¦¨
,dNgY dxiaraiE`x Kkitl ©£¥¨§¦¨§¦¨¨

dllwl dpFW`x DxiMfdl(:g dheq) §©§¦¨¦¨¦§¨¨
(l"kyn):
.äáö`dY KphA :FWExiR 'dav KphA' ¨¨¦§¥¨¨¥¦§¥§¥

.dgEtp,EgRpzi DkFzAW miirOdW §¨¤©¥©¦¤§¨¦§©§
EFnEBxzM'oigitp ikirn' :qFlwpE`A §©§§§§§©§¦§¦¦

[migEtp Kiirn]:ak dxez ¥©¦§¦
(ak).ïèa úBaöìDpi` 'zFAvl' zaiY ©§¤¤¥©©§¥¨

,'lFrtl' FnM) 'Knqp xFwn' oFWl§¨¦§¨§¦§
DzErnWn `N` ,('xFMfl'FnM ¦§¤¨©§¨¨§

'ohA zFAvdl'FnM) 'lirtd' oFWl - §©§¤¤§¦§¦§
c"nNd oi` okle ,('xiMfdl' ,'lirtdl'§©§¦§©§¦§¨¥¥©¨¤
:g"YR `N` ,'zFAvl' :w"ixig cEwp̈¦¦¦§¤¨©¨

e ,'zFAvl'c"nNdW g"YR WEOW Edf ©§§¤¦©¨¤©¨¤
Fa dcEwpdaiY `id Ff ,xnFlM - §¨§©¦¥¨

c"nl zF` mFwnA xW`M ,zxSEwn§¤¤©£¤¦§¨¤
cEwp ,('zFAvdl') g"YtA `"de `"eWA¦§¨§¥§©¨§©§¨

,`"dd hnWpe g"YtA c"nNdoke ©¨¤§©¨§¦§©©¥§¥
:FznbEC Epivn'KxCd mzFgpl'zeny) ¨¦§¨©§¨©¤¤

(`k ,bi,'mzFgpdl' mFwnAmkzF`xl' ¦§§©§¨©§§¤
a EklY xW` KxCA'D(bl ,` mixac) ©¤¤£¤¥§¨
.'mkzF`xdl' mFwnAoke:o`MliRpl' ¦§§©§§¤§¥¨©§¦

'Kxi-mFwnA.Kxi liRpdl ¨¥¦§§©§¦¨¥
FnM FWExiRW ,'zFAvl' mB mznbEckE§§¨¨©©§¤¥§
,'lirtd' oFWl `Ede ,'zFAvdl'§©§§§¦§¦
miliRnE ohAd z` miAvn miOdW¤©©¦©§¦¤©¤¤©¦¦

:KxId z ¤̀©¨¥
.Cøé ìétðìå ïèa úBaöìxn`p `l ©§¤¤§©§¦¨¥Ÿ¤¡©

'ohA' `N` ,'Kkxi'e 'jphA' WxFtnA¦§¨¦§¥¦¥¥¤¨¤¤
lr mB FWxtl Wie ,mzq 'Kxi'eFphA §¨¥§¨§¥§¨§©©¦§

,lrFA lW FkxieWpri `Ed s`W ¦¥¤¥¤©¥¨¥
.DzFnM,FWExiR KMW oiPnEF``OW §¨¦©¦¤¨¥¤¨

Fpi`ok`N`Dkxie DphA `weeClW ¥¥¤¨©§¨¦§¨¦¥¨¤
?zlrap`N`xnF` `EdWM(`k weqta) ¦§¤¤¤¨§¤¥

,'dav KphA z`e zltFp Kkxi z`'¤§¥¥¤¤§¤¦§¥¨¨
zlrap lW ixdxaM,xEn`oM m` £¥¤¦§¤¤§¨¨¦¥

liRple ohA zFAvl' :Wxtn ip` dn̈£¦§¨¥©§¤¤§©§¦
FphA mB zFAxl - o`M xEn`d 'Kxï¥¨¨¨§©©¦§

lrFAd lW FkxiedrW DzF`aE'] ¦¥¤©¥§¨¨¨
lr DwWdW s`FPd zEni ,`id zEnYW¤¨¦¨©¥¤¦§¨©
Fl rx`ie ,`EdW mFwn lkA ,Fcï§¨¨¤§¤¡©
ohA zFAvl ,Dl Erxi`W zFrxF`n§¨¤¥§¨©§¤¤

'Kxi liRple(f"id b"t dheq m"anx)[(.gk dheq): §©§¦¨¥
.ïîà ïîà`id 'on`' zxin`zlAw ¨¥¨¥£¦©¨¥¦©¨©

.drEaW`id Ff drEaXW itlE §¨§¦¤§¨¦
Kkl ,dllw mB DA WIW 'dl` zrEaW'§©¨¨¤¥¨©§¨¨§¨
:miinrR 'on`' zxnF`e zltFM `id¦¤¤§¤¤¨¥©£©¦
;drEaXd lr on` ,dl`d lr on`̈¥©¨¨¨¨¥©©§¨
m`e ,iz`nhp `NW drEaW ,xnFlM§©§¨¤Ÿ¦§¥¦§¦
icM oke .dllTd ilr `aY iz`nhp¦§¥¦¨Ÿ¨©©§¨¨§¥§¥
dX`d mci lrW mipt` x`W zFAxl§©§¨¢¨¦¤©¨¨¨¦¨
`id mNEM lr xW` ,DlrA lr zxq`p¤¡¤¤©©§¨£¤©¨¦
millkpe ,mdn dIwp `idW zrAWp¦§©©¤¦§¦¨¥¤§¦§¨¦

:'on` on`' Dzxin`Am` on` ©£¦¨¨¨¥¨¥¨¥¦
iz`nhpdf Wi`neilr iYxdfEdW ¦§¥¦¥¦¤¤§©§¦¨¨

,FOr cgiiz` `NWWi`n m` on` ¤Ÿ¤§©¥¦¨¥¦¥¦
xg`;eilr iYxdfEd `NW`NW on` ©¥¤Ÿ§©§¦¨¨¨¥¤Ÿ

izihUoiicr izFidA od ,mlFrn ¨¦¦¥¨¥¦§¦£©¦
e dqEx`xaM izFidA od.d`EUpm`e £¨§¥¦§¦§¨§¨§¦

ixd ,FYnaie mai md dX`de lrAd©©©§¨¦¨¥¨¨¦¦§£¥
on` :drEaXd zErnWnA llkPW¤¦§¨§©§¨©§¨¨¥
oiicr izFidA od ,mlFrn izihU `NW¤Ÿ¨¦¦¥¨¥¦§¦£©¦

e maiÎzxnFWxaM izFidA oddqEpM ¤¤¨¨§¥¦§¦§¨§¨
Flv`(.gi my)(`"eb):bk dxez ¤§

`yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(ãë)íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«

i"yx£‰M‡‰Œ˙‡ ‰˜L‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב אּלא מנחתּה, מקריב ּבתחּלה ׁשהרי הּמעׂשה, סדר זה אין ¿ƒ¿»∆»ƒ»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
בּה, ּובאּו לֹומר : ּתלמּוד  הּגּוף? ּכל לׁשאר  מּנין ,ויר ּבטן ׁשּנאמר: לפי למרים, ּבּה יבאּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּכׁשּיׁשקּנה
מהם  התחיל לפיכ ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ׁשהן לפי ?"ויר "ּבטן לֹומר ּתלמּוד מה ּכן אם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכּלּה.

ּומרים ∑ÌÈ¯ÓÏ.הּפרענּות  רעים לּה .להיֹות ְַָֻ¿»ƒְִִִָָָ

(äë)úàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ
éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈

:çaænä-ìà¤©¦§¥«©
i"yx£ÛÈ‰Â∑ ּכהן ׁשל מּידֹו למעלה ׁשּידּה עּמֹו, מניפה היא ואף ּומֹוריד, מעלה ּומביא, מֹולי.·È¯˜‰Â ¿≈ƒְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ

d˙‡∑ מנחֹות ּכׁשאר קמיצה קדם מזּבח ׁשל  מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשתּה היא .זֹו …»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(åë)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´¨½̈§¦§¦−
:íénä-úà äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦

i"yx£d˙¯kÊ‡∑לגבּה לזּכרֹון ּבאה הּמנחה הקטרתֹו, ידי  ׁשעל הּקמץ, .הּוא «¿»»»ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(æë)ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ
íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa ìòî©´©§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½
äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå dðèá äúáöå§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈

:dnò áø÷a§¤¬¤©¨«

i¯È¯Ó‡כד  ‡iÓ ˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»»«»¿ƒ«»
:e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ ‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ ‡iËËÏÓ¿«¿«»¿≈¬««»¿«¿«»ƒ¿ƒ

ÁÓ˙כה  ˙È ‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«
d˙È ·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÁÓ ˙È ÌÈ¯ÈÂ ‡˙‡ƒ̃¿»»ƒƒ»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈»«

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡„dz¯Îכו  ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«
˙È ‡˙z‡ ˙È È˜LÈ Ôk ¯˙·e ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»»«≈«¿≈»ƒ¿»»

:‡iÓ«»

‡zÒ‡·˙כז  Ì‡ È‰˙e ‡iÓ ˙È dp˜LÈÂ¿«¿ƒ«»«»¿≈ƒƒ¿»»«
‡iÓ da ÔeÏÚÈÂ dÏÚ·a ¯˜L ˙¯wLÂ¿«»«¿»¿«¬«¿≈¬««»
ÈÒÓ˙˙Â ‡‰ÚÓ ÔeÁtÈÂ e¯È¯ÓÏ ‡iËËÏÓ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿≈

:dnÚ B‚a ËÂÏÏ ‡˙z‡ È‰˙e dk¯È«¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck).äMàä úà ä÷LäåxiMfdX dn §¦§¨¤¨¦¨©¤¦§¦
'...dwWde' aEzMd o`Mdf oi`iR lr ¨©¨§¦§¨¥¤©¦

dUrOd xcq,zFUrl Fl WIWixdW ¥¤©©£¤¤¥©£¤£¥
,Dzgpn aixwd dNgYAxn`PW FnM ©§¦¨¦§¦¦§¨¨§¤¤¡©

dl)(ek weqt olxg`e ,dgAfOd xihwde'§¦§¦©¦§¥¨§©©
,'miOd z` dX`d z` dwWi`N` ©§¤¤¨¦¨¤©¨¦¤¨

aEzMdd`wWdd z` o`M xiMfn ©¨©§¦¨¤©©§¨¨
EDa E`Fai dPwWIWMW LxVan§©¤§¤§¤©§¤¨¨¨

.mixnlz`f EprinWd xaMW s`e §¨¦§©¤§¨¦§¦¨Ÿ
mixn' md miOdW dlrnl aEzMd©¨§©§¨¤©©¦¥¨¦
ohA zFAvl' icM mdA WIWe 'mixx`nE§¨§¦§¤¥¨¤§¥©§¤¤
lr ztqFY o`M siqFd ,'Kxi liRple§©§¦¨¥¦¨¤¤©

,dlrnl xEn`dxn`PW itlwx mW ¨¨§©§¨§¦¤¤¡©¨©
?sEBd lM x`Wl oiPn ,'Kxi'e 'ohA'¤¤§¨¥¦©¦¦§¨¨©

xnFl cEnlYo`M'Da E`aE',:xnFlM ©§©¨¨¨§©
.DNEkAmiOdW aEzMd dAixW xg`lE §¨§©©¤¦¨©¨¤©©¦

DNEM z` milwlwncEnlY dn oMÎm` §©§§¦¤¨¦¥©©§
?'Kxi'e 'ohA' xnFl`N`odW itl ©¤¤§¨¥¤¨§¦¤¥

Kkitl ,dNgz dxiarA Eligzd¦§¦©£¥¨§¦¨§¦¨
,zEprxERd mdn ligzdxg`lE ¦§¦¥¤©§¨§©©

miklFd miOd - miwFl KxIde ohAdW¤©¤¤§©¨¥¦©©¦§¦
DtEB lkA mihXRznE(ixtq)(m"ialn ,i"`a): ¦§©§¦§¨¨

.íéøîìmixx`nd miOd ,xnFlM §¨¦§©©©¦©§¨§¦
DAxwA E`Fai,mixnE mirx Dl zFidl ¨§¦§¨¦§¨¨¦¨¦

'...Dpha dzave' :KlFde WxtOW itM§¦¤§¨¥§¥§¨§¨¦§¨
FnM 'xn' `xwp rx xaC lMW](i ,g qenr) ¤¨¨¨¨¦§¨©§

['xn mFiM Dzixg`e'(miyxtn):dk dxez §©£¦¨§¨
(dk)éðäå.ó`ianE KilFndgpOd z` §¥¦¦¥¦¤©¦§¨

,mlFrd zFgEx rAx`n cv lM iRlM§©¥¨©¥©§©¨¨
okecixFnE dlrnDzF`dlrnl §¥©£¤¦¨§©§¨

.dHnlEDcIW ,FOr dtipn `id s`e §©¨§©¦§¦¨¦¤¨¨
odM lW FcIn dlrnlEpivOW FnM §©§¨¦¨¤Ÿ¥§¤¨¦

mdl Wi milrAd mBW minlW oAxwA§¨§©§¨¦¤©©§¨¦¥¨¤
odMd mr sipdl(l ,f `xwie d`x)itlE] §¨¦¦©Ÿ¥§¦

z` zlrFRd `id dpFYgYd cIdW¤©¨©©§¨¦©¤¤¤
o`M z`xwp Kkl ,dtpdd xTir¦©©£¨¨§¨¦§¥¨

dHnl FcIW odMd mW lr dtEpYdi"tr) ©§¨©¥©Ÿ¥¤¨§©¨
(my `"eb[:

.dúBà áéø÷äålr Dzaxwd Ff oi` §¦§¦¨¥©§¨¨¨©
,gAfOdxn`p `Ad wEqRA ixdW ©¦§¥©¤£¥©¨©¨¤¡©

`N` ,'xihwde ...unwe'`id Ff §¨©§¦§¦¤¨¦
lW ziaxrnÎzinFxC oxwA DzWBd©¨¨¨§¤¤§¦©£¨¦¤

gAfnziUrPdx`WM dvinw mcFw ¦§¥©©©£¥¤§¦¨¦§¨
zFgpnl` axwzn odMd ,xnFlM - §¨§©©Ÿ¥¦§¨¥¤

DhiWFnE ,dgpOd FciAWM gAfOd©¦§¥©§¤§¨©¦§¨¦¨
FnM] gAfOd zief lW DCEgA DA rbFpe§¥©¨§¨¤¨¦©¦§¥©§

xn`PW(f ,e my)dgpOd zxFY z`fe' ¤¤¡©§Ÿ©©¦§¨
ipR l` 'd iptl oxd` ipA Dz` axwd©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ¦§¥¤§¥

'gAfOdmewny micnl ep` cvik x`ean mye) ©¦§¥©
(ziaxrn zinexc oxwa `ed dybdd[(:ci dheq)

(m"`x):ek dxez
(ek).dúøkæàunFTd `EdodMdW ©§¨¨¨©¤¤©Ÿ¥

'Fvnw `ln' dgpOd on Wixtnxen`k) ©§¦¦©¦§¨§Ÿª§
(a ,a my`xwpe .itl 'DzxMf`'iciÎlrW §¦§¨©§¨¨¨§¦¤©§¥



yp`סו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר ׁשֹותה! איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אני טמאה אמרה: ּכן אם אּלא ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה כז)ּומׁשקין B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ ׁשּבּקללה אףֿעלּֿפי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ¿»¿»ƒ¿»¿ְִֶַַַָָ
ּבּה ּכניסתן ּכדר אּלא ּבֹודקין אינן הּמים ּתחּלה, יר Ï‡Ï‰.הזּכיר ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְְְִִֵֶֶַ

ּבּה אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמתנּול לאדם ׁשּנּכר, ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש הפרׁש ִַָָֹ¿∆∆«»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.נּכר  ִָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË ‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו ‰È‡.ּבסתירה ‰¯B‰Ëe∑ אחר המאררים,∑wÂ˙‰.מּמקֹום מּמים ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְִִִַַָ
לבנים  יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה אּלא עֹוד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹולא

כז) .(סוטה

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

DFabl oFxMfl d`a dgpOd ,Fzxhwd©§¨¨©¦§¨¨¨§¦¨§¨©
- daFhl m`] d"awd iptl xkGdl -§¦¨¥¦§¥¦§¨
- drxl m` ,d`nhp `NWM§¤Ÿ¦§§¨¦§¨¨

d`nhPWM(r"`)[(ixtq):fk dxez §¤¦§§¨
(fk).íénä úà d÷Läåxn`p xaM §¦§¨¤©©¦§¨¤¡©

dX`d z` dwWi xg`e' mcFTd wEqRA©¨©¥§©©©§¤¤¨¦¨
,aEW KM lr xfFg aEzMde ,'miOd z ¤̀©¨¦§©¨¥©¨

icM,zFAxlipi`' dxn` m`W §¥§©¤¦¨§¨¥¦
,dNbnd dwgnPW xg`l 'dzFWoi` ¨§©©¤¦§£¨©§¦¨¥

`N` ,Dl mirnFWDzF` oixrxrn §¦¨¤¨§©§£¦¨
(DpFxB KFzl miOd miktFW)oiwWnE §¦©©¦§§¨©§¦

,DgxMÎlrA DzF``NW onf lM oMW ¨§©¨§¨¤¥¨§©¤Ÿ
,miOd KFY l` azMd z` odMd dgnd¦§¨©Ÿ¥¤©§¨¤©©¦
`l mpn`' :xnFl dX`d dlFki oiicr£©¦§¨¨¦¨©¨§¨Ÿ
mB ,zFYWl dvFx ipi` K` ,iz`nhp¦§¥¦©¥¦¨¦§©
inC ciqt`e ,ipWxbl ilrA Kxhvi m ¦̀¦§¨¥©§¦§¨§¥¦§©§¦§¥
lr dxq`PW dX` oicM dAEzMd©§¨§¦¦¨¤¤¤§¨©
Dpi` dwigOd xg`l la` .'DlrA©§¨£¨§©©©§¦¨¥¨
.zFYWl DzF` oitFke ,oM xnFl dlFki§¨©¥§¦¨¦§
,'ip` d`nh' dxn` oMÎm`Î`N ¤̀¨¦¥¨§¨§¥¨¨¦
dwigOd xg`l s` Dl mirnFW dfAW¤¨¤§¦¨©§©©©§¦¨
miOd EpYip `NW itl ,dzFW Dpi`e§¥¨¨§¦¤Ÿ¦§©©¦
`idWM wtQd z` xxal icM `N ¤̀¨§¥§¨¥¤©¨¥§¤¦

iz`nhp `l zprFhotF`A `l la` , ¤¤Ÿ¦§¥¦£¨Ÿ§¤
KkA dcFn `idW(.k dheq ,ixtq)i"`a) ¤¦¨§¨

(miyxtne:
dðèá äúáöåDkxi dltpe.'FbeÎs` §¨§¨¦§¨§¨§¨§¥¨§©

,dNgY 'Kxi' xiMfd dllTAW iRÎlr©¦¤©§¨¨¦§¦¨¥§¦¨
xn`PW FnM(`k weqt lirl)z` 'd zzA' §¤¤¡©§¥¤

'dav KphA z`e zltp KkxiDAW itl) §¥¥Ÿ¤¤§¤¦§¥¨¨§¦¤¨
o`M - (mW x`FanM ,dxiarA dligzd¦§¦¨©£¥¨©§¨¨¨
'ohA' xiMfd dllTd lW DnEIwA§¦¨¤©§¨¨¦§¦¤¤

iM ,dNigY`N` oiwcFA oi` miOd §¦¨¦©©¦¥§¦¤¨
,DA ozqipM KxcMohAd l` dNigY §¤¤§¦¨¨¨§¦¨¤©¤¤

KxId l` mXnE(:h my): ¦¨¤©¨¥
.äìàì äMàä äúéäåzpeEM o`M mB §¨§¨¨¦¨§¨¨©¨©¨©

aEzMdiYWxiRW FnMdlrnlweqta) ©¨§¤¥©§¦§©§¨
(`k,oil` lMd EidIW(oillwn)DA- ¤¦§©Ÿ¨¦§©§¦¨

zFIxAd itA WOWY `idW xnFlM§©¤¦§©¥§¦©§¦
mW x`Fanke ,dllwl drx `nbEcM: §§¨¨¨¦§¨¨§©§¨¨

.dnò áø÷azxnEgA ztqFY Ff ixd §¤¤©¨£¥¤¤§§©
iM ,WpFrdmc` oiA Wi Wxtd ¨¤¦¤§¥¥¥¨¨

leEpzOd(dPEWn dzinA dGAzOd) ©¦§©¥©¦§©¤§¦¨§¨
xMiPW mFwnA,mEqxtaE FOr axwA - §¨¤¦¨§¤¤©§¦§

loiAFpi`W mFwnA leEpzOd mc` §¥¨¨©¦§©¥§¨¤¥
xMip,KM lM dAExn DpFifAW KFYnE , ¦¨¦¤¦§¨§¤¨¨

miWPd x`W ixdxzFiA ExdGie E`xizi £¥§¨©¨¦¦§¨§§¦¨£§¥
diUrOn cFnlNn(x"yl):gk dxez ¦¦§¦©£¤¨

(gk)äMàä äàîèð àì íàådxFdhE §¦Ÿ¦§§¨¨¦¨§¨
.`ediYWA oiprd z` aEzMd ltM ¦¨©©¨¤¨¦§¨¦§¥

,'`id dxFdhE ...d`nhp `l' :zFpFWl§Ÿ¦§§¨§¨¦
- 'd`nhp `l m`e' :FWExiR Kke§¨¥§¦Ÿ¦§§¨

Ff dxizqAici lr dxdfEd dilr xW` ¦§¦¨£¤¨¤¨§£¨©§¥
DlrA:àåä äøBäèes`xg` mFwOn ©§¨§¨¦©¦¨©¥

`l eilr xW` xg` Wi`n mB -©¥¦©¥£¤¨¨Ÿ
on WprY `le dwPY f` wx - dxdfEd§£¨©¨¦¨¤§Ÿ¥¨¥¦

.mixx`nd miOdEprnW df llMnE ©©¦©§¨§¦¦§©¤¨©§
m` mB ,xg` Wi`n d`nhp ok` m`W¤¦¨¥¦§§¨¥¦©¥©¦
DzF`A WprY ,dzwWEd FllbA `lŸ¦§¨§§¨¥¨¥§¨
lr dlAw KMW] o`M dxEn`d zEprxER§¨¨£¨¨¤¨¦§¨©

'on` on`' Dzxin`A Dnvrweqt lirl) ©§¨©£¦¨¨¨¥¨¥
(akdf Wi`n iz`nhp m` on` -¨¥¦¦§¥¦¥¦¤

,FOr cgiiz` `NW ,eilr iYxdfEdW¤§©§¦¨¨¤Ÿ¤§©¥¦
iYxdfEd `NW xg` Wi`n m` on`̈¥¦¥¦©¥¤Ÿ§©§¦

[eilr(`"ry): ¨¨
.äúwðå,mixx`nd miOnEwiGi `NW §¦§¨¦©¦©§¨§¦¤Ÿ©¦
,llM Dl`N` cFr `lemBdrxfpe' ¨§¨§Ÿ¤¨©§¦§§¨

'rxf,oiprA dkxA dilr lEgYW ¨©¤¨¨¤¨§¨¨§¦§©
:oFbM ,dicli zcilzclFi dzid m` ¥©§¨¤¨§¦¨§¨¤¤

clY ,xrvAdYrnm` ;geixA §©©¥¥¥©¨§¤©¦
mixFgW zclFi dzidmpi`W micli) ¨§¨¤¤§¦§¨¦¤¥¨

,(mi`pzclFidYrnmipallke - ¨¦¤¤¥©¨§¨¦§¨
xrSd lr qEIR lW xkUM z`fŸ§¨¨¤¦©©©©

oFAlrded`nhPW dEcWgWM §¨¤§§¤£¨¨¤¦§§¨
(r"`):hk dxez

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(ì)àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz øLà Léà Bà́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑.הענׁש מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: .(ספרי)ּדבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מ  עצמֹו ניאּוףיּזיר לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ְִִִִִִֵֵֶַַַַ∆∆»ƒְְְִִֵֶַָָָָָ

הּיין  מן ׁשּפירׁש Ï‰'.ּכאן ¯Èf‰Ï∑ ׁשמים לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ִִִֶַַַָ¿«ƒ«ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).Léà Bàoi` o`M xEn`d df 'F`' ¦¤¨¨¨¥
df otF`A F`' zFnFwOd aFxaM FWExiR¥¦§©§§¤¤
zwqFr dWxRd ixdW ,'xg` otF`A F`§¤©¥¤£¥©¨¨¨¤¤
`Piw lrAdWM ,calA cg` otF`A wx©§¤¤¨¦§¨§¤©©©¦¥
mFwnA WOWn df 'F`' `N` ,FYW` z ¤̀¦§¤¨¤§©¥¦§

,'m`'FnM:FznbEC EpivOWrcFp F`' ¦§¤¨¦§¨©
'`Ed gBp xFW iM(el ,`k zeny):FWExiRW ¦©¨¤¥

:o`M s`e .'`Ed gBp df xFXW rcFp m`'¦©¤¤©¨§©¨
'd`pw gEx eilr xarY xW` Wi` F`'¦£¤©£Ÿ¨¨©¦§¨

,'ebe`Ed i`Pw Wi` m` ,xnFlM§©¦¦©©
,Fzxdf` lr dxare FYW` z` `PiTW¤¦¥¤¦§§¨§¨©©§¨¨

KklFpiC'dX`d z` cinrde''ebe §¨¦§¤¡¦¤¨¦¨
(oexkfd):`l dxez
(`l).ïBòî Léàä äwðåaEzMd §¦¨¨¦¥¨©¨
xAcnmiOd dEwcA m`z`vnpe §©¥¦§¨¨©©¦§¦§¥

,d`nhPWdllTd DA dniIwzPW ¤¦§§¨¤¦§©§¨¨©§¨¨
f`e ,dznEb`ci l`lrAdxnFl ¥¨§¨©¦§©©©©©

iYag'(ip` aiIg)'Dzzina`OW - ©§¦©¨£¦§¦¨¨¤¨
iYnxBW lr dnW` iA WiDlz` ¥¦©§¨©¤¨©§¦¨¤

,Dzzin`N`WpFrd on `Ed iwp ¦¨¨¤¨¨¦¦¨¤
.oiCM bdp ixdWxg` xaCaEzMd : ¤£¥¨©©¦¨¨©¥©¨

xAcn,dxFdh z`vnpe dzzXW inA §©¥§¦¤¨§¨§¦§¥§¨
W cOll `aEFlv` `dY dPwWIXn ¨§©¥¤¦¤©§¤¨§¥¤§

xYidalrAd xYEn dYrn ,xnFlM - §¤¥§©¥©¨¨©©©
DOr zFdWl,oFrn dTpeitl ¦§¦¨§¦¨¥¨§¦

dhFQdWcr dxYqPW f`n - ¤©¨¥¨¤¦§§¨©
dwCaPW-Dlral dxEq`(ixtq),i"gp) ¤¦§§¨£¨§©§¨

(g"ty:` dxez
å(a)àìôé ék.xCplWxtiz` eitA ¦©§¦¦§Ÿ§¨¥§¦¤

.Fxcp:i"yx siqenezWxt dknqp dOl ¦§¨¨¦§§¨¨¨©
dhFq zWxtl xifpmipFW md ixd] ¨¦§¨¨©¨£¥¥¦

zwqFr dpFW`xd :mpiiprA ixnbl§©§¦§¦§¨¨¨¦¨¤¤
dIpXd ENi`e ,d`nEhe dexr oiprA§¦§©¤§¨§§¨§¦©§¦¨

zEWixtE dXEcw oiprA(`"eb)`N` ?[ §¦§©§¨§¦¤¨
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סז `yp zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈn‰Œ˙‡ d˜L‰Â∑אֹותּה מערערין המגּלה, ׁשּנמחקה לאחר ׁשֹותה! איני אמרה: ׁשאם לרּבֹות ¿ƒ¿»∆««ƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אני טמאה אמרה: ּכן אם אּלא ּבעלּֿכרחּה, אֹותּה כז)ּומׁשקין B‚Â'.(סוטה dË· ‰˙·ˆÂ∑ ׁשּבּקללה אףֿעלּֿפי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ¿»¿»ƒ¿»¿ְִֶַַַָָ
ּבּה ּכניסתן ּכדר אּלא ּבֹודקין אינן הּמים ּתחּלה, יר Ï‡Ï‰.הזּכיר ‰M‡‰ ‰˙È‰Â∑ׁשּיהיּו ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ¿»¿»»ƒ»¿»»ְְְִִֵֶֶַ

ּבּה אלין dnÚ.הּכל ·¯˜a∑ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמתנּול לאדם ׁשּנּכר, ּבמקֹום הּמתנּול אדם ּבין יׁש הפרׁש ִַָָֹ¿∆∆«»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.נּכר  ִָ

(çë)äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ äòøæðå§¦§§¨¬¨«©

i"yx£‰M‡‰ ‰‡ÓË ‡ÏŒÌ‡Â∑זֹו ‰È‡.ּבסתירה ‰¯B‰Ëe∑ אחר המאררים,∑wÂ˙‰.מּמקֹום מּמים ¿ƒ…ƒ¿¿»»ƒ»ְִִָ¿»ƒִֵַָ¿ƒ¿»ְְִִִַַָ
לבנים  יֹולדת ׁשחֹורים, יֹולדת היתה אם ּברוח, ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה אם – זרע" "ונזרעה אּלא עֹוד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹולא

כז) .(סוטה

(èë)úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©
:äàîèðå dLéà¦−̈§¦§¨«¨

‰È‡כח  ‰‡ÈÎ„Â ‡˙z‡ ˙·‡zÒ‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿»¿«¿»»ƒ
:ÈecÚ ÈcÚ˙Â ‰‡kÊ ˜Bt˙Â¿ƒ«»»¿«¿ƒƒ

a¯כט  ‡˙z‡ ÈËÒ˙ Èc ‡˙‡˜c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»«
:·‡zÒ˙Â dÏÚaÓƒ«¬«¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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clY ,xrvAdYrnm` ;geixA §©©¥¥¥©¨§¤©¦
mixFgW zclFi dzidmpi`W micli) ¨§¨¤¤§¦§¨¦¤¥¨

,(mi`pzclFidYrnmipallke - ¨¦¤¤¥©¨§¨¦§¨
xrSd lr qEIR lW xkUM z`fŸ§¨¨¤¦©©©©

oFAlrded`nhPW dEcWgWM §¨¤§§¤£¨¨¤¦§§¨
(r"`):hk dxez

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(ì)àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz øLà Léà Bà́¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´
äNòå ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì̈Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ
i"yx£LÈ‡ B‡∑כא)ּכמֹו אתֿהאּׁשה"(שמות "והעמיד לכ הּוא, קּנאי איׁש אם ּכלֹומר נֹודע". "אֹו :. ƒְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

(àì)-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ∑.הענׁש מן הּוא נקי ּבמיתתּה!" "חבּתי לֹומר: ידאג אל הּמים, ּבדקּוה אם ¿ƒ»»ƒ≈»ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
לבעלּה אסּורה ׁשהּסֹוטה מעֹון, ונּקה ּבהּתר אצלֹו ּתהא מּׁשּיׁשקּנה, אחר: .(ספרי)ּדבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:ýåýéì øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ּבקלקּולּה סֹוטה הרֹואה ׁשּכל :ל לֹומר סֹוטה? לפרׁשת נזיר ּפרׁשת נסמכה לּמה יפריׁש. ƒ«¿ƒְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מ  עצמֹו ניאּוףיּזיר לידי מביא ׁשהּוא הּיין, ב)ן ÈÊ¯.(סוטה ¯„∑ אף ּפריׁשה, אּלא מקֹום ּבכל נזירה אין ְִִִִִִֵֵֶַַַַ∆∆»ƒְְְִִֵֶַָָָָָ

הּיין  מן ׁשּפירׁש Ï‰'.ּכאן ¯Èf‰Ï∑ ׁשמים לׁשם הּיין מן עצמֹו .להבּדיל ִִִֶַַַָ¿«ƒ«ְְְְִִִִֵַַַַַָ

(â)äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®
íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àì íéáðò úøLî-ìëå§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−

:ìëàé àì¬ŸŸ¥«

Èp˜ÈÂל  ‰‡˜ Áe¯ È‰BÏÚ ¯aÚ˙ Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ∆¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ«≈
dÏ „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙z‡ ˙È Ì˜ÈÂ d˙z‡ ˙È»ƒ¿≈ƒ≈»ƒ¿»√»¿»¿«¬≈«

:‡„‰ ‡˙È¯B‡ Ïk ˙È ‡‰k«¬»»»«¿»»»

‰‰È‡לא  ‡˙z‡Â ‡·BÁÓ ‡¯·b ‰‡kÊ È‰ÈÂƒ≈«»»«¿»≈»¿ƒ¿»«ƒ
:d·BÁ ˙È Ïa˜z¿«≈»«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

‡Bב  ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«
¯ÊÈÓÏ e¯ÈÊ ¯„ ¯cÓÏ L¯ÙÈ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿»≈¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈«

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Á„˙ג  ¯ÓÁc ÏÁ ¯fÈ ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÓ≈¬«¬«¿«ƒƒ«««¬«¬«
˙e¯˙Ó ÏÎÂ ÈzLÈ ‡Ï ˜ÈzÚ ¯ÓÁc ÏÁÂ¿««¬««ƒ»ƒ¿≈¿»«¿
‡Ï ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·Èh¯ ÔÈ·ÚÂ ÈzLÈ ‡Ï ÔÈ·pÚƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈ƒ»

:ÏeÎÈÈ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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mFwnA WOWn df 'F`' `N` ,FYW` z ¤̀¦§¤¨¤§©¥¦§

,'m`'FnM:FznbEC EpivOWrcFp F`' ¦§¤¨¦§¨©
'`Ed gBp xFW iM(el ,`k zeny):FWExiRW ¦©¨¤¥
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'd`pw gEx eilr xarY xW` Wi` F`'¦£¤©£Ÿ¨¨©¦§¨

,'ebe`Ed i`Pw Wi` m` ,xnFlM§©¦¦©©
,Fzxdf` lr dxare FYW` z` `PiTW¤¦¥¤¦§§¨§¨©©§¨¨

KklFpiC'dX`d z` cinrde''ebe §¨¦§¤¡¦¤¨¦¨
(oexkfd):`l dxez
(`l).ïBòî Léàä äwðåaEzMd §¦¨¨¦¥¨©¨
xAcnmiOd dEwcA m`z`vnpe §©¥¦§¨¨©©¦§¦§¥

,d`nhPWdllTd DA dniIwzPW ¤¦§§¨¤¦§©§¨¨©§¨¨
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xYidalrAd xYEn dYrn ,xnFlM - §¤¥§©¥©¨¨©©©
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dhFQdWcr dxYqPW f`n - ¤©¨¥¨¤¦§§¨©
dwCaPW-Dlral dxEq`(ixtq),i"gp) ¤¦§§¨£¨§©§¨

(g"ty:` dxez
å(a)àìôé ék.xCplWxtiz` eitA ¦©§¦¦§Ÿ§¨¥§¦¤

.Fxcp:i"yx siqenezWxt dknqp dOl ¦§¨¨¦§§¨¨¨©
dhFq zWxtl xifpmipFW md ixd] ¨¦§¨¨©¨£¥¥¦

zwqFr dpFW`xd :mpiiprA ixnbl§©§¦§¦§¨¨¨¦¨¤¤
dIpXd ENi`e ,d`nEhe dexr oiprA§¦§©¤§¨§§¨§¦©§¦¨

zEWixtE dXEcw oiprA(`"eb)`N` ?[ §¦§©§¨§¦¤¨
icMdhFq d`Fxd lMW ,Ll xnFl §¥©§¤¨¨¤¨

DlEwlwa`ai `NW b`Fce (DpFifaA) §¦§¨§¦§¨§¥¤Ÿ¨Ÿ
daFh dvr ,dFnM dxiar icil `Ed s ©̀¦¥£¥¨¨¨¥¨¨

W `idoiId on Fnvr xiGiWFxti - ¦¤©¦©§¦©©¦¦§

iM dYWi `le ,oii lW dAExn dIzXn¦§¦¨§¨¤©¦§Ÿ¦§¤¦
itl ,hrn m`icil `ian `EdW ¦§©§¦¤¥¦¦¥

sE`ip'W`x zENT'd zngn - ¦¥£©©©Ÿ
znxFB FziIzXW(.a dheq)d"ei 'ib i"tr) ¤§¦¨¤¤

mye ,`ilti ik d"c .i dbibg i"yx d`xe x"etck

(g"ad zedbda:
.øéæð øãðoi`oFWl'dxifp'xEn`d ¤¤¨¦¥§§¦¨¨¨

`N` mFwn lka''dWixRFnM]`xwie) §¨¨¤¨§¦¨§
(a ,ak- 'l`xUi ipa iWcTn ExfPie'§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥

mz`nEh iniA miWcTd on EWxti¦§§¦©¢¨¦¦¥§¨¨
(i"yx)[:o`M s` .itlWxiRWFnvron ©¨§¦¤¥©©§¦
,oiIdxcp - 'xifp xcp' Fxcp iExw Kkl ©¨¦§¨¨¦§¤¤¨¦¤¤

zEWixR lW(g"n`a): ¤§¦
.'äì øéfäìliCadlz` WixtdlE §©¦©§©§¦§©§¦¤

minW mWl oiId on Fnvr,'d mWl - ©§¦©©¦§¥¨¨¦§¥
WCwzdlE ,Fxvi ze`Y xFAWl icM§¥¦§©£©¦§§¦§©¥
xn`PW FnkE] zcgEin dXEcwA eiptl§¨¨¦§¨§¤¤§¤¤¡©

oNdl(g weqt)`Ed Wcw Fxfp ini lM' §©¨Ÿ§¥¦§¨Ÿ
[''dl(xac wnrd ,i"`a):b dxez



yp`סח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑ יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל אֹו .ּבמים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּבּזּוג ∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ׁשהּוא ∑Ú¯t.הּׂשער לפי (ס ּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָ

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער כא)ּדבּוק יפ (ויקרא לא ראׁשֹו רע.את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות ּפרע קרּוי .ואין ְְִִֵֶַָָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).øëLå ïéiîFWExiRFnEBxzM ¦©¦§¥¨¥§©§
:qFlwpE`A'wiYre zcg xngn'oiIn] §§§¥£©£©§©¦¦©¦

itlE .[oWie WcgxMWn oiIdWxzFi ¨¨§¨¨§¦¤©©¦§©¥¥
,oWi `EdWM,'xkW' oWId iExw Kkl §¤¨¨§¨¨©¨¨¥¨

mzq 'oiI' iExw Wcgde: §¤¨¨¨©¦§¨
.úøLî ìëå`Eddriav oFWl §¨¦§©§§¦¨

(dliah=)dwWn lka F` ,mina §¦¨§©¦§¨©§¤
lM xifPd dYWi `l ,xnFlkE .xg ©̀¥§©Ÿ¦§¤©¨¦¨
miiExWE milEah Eid miaprdW dwWn©§¤¤¨£¨¦¨§¦§¦
.miaprd mrh FA hlwPW mEXn ,FkFzA§¦¤¦§©©©¨£¨¦

:i"yx siqeneEpivn `l `xwOd oFWlA¦§©¦§¨Ÿ¨¦
'dxWn' oFWll ztqFp `nbECxEn`d §¨¤¤¦§¦§¨¨¨

,o`Mempn`dAxd Wi dpWn oFWlA ¨§¨§¨¦§¦§¨¥©§¥
:oFbM ,dN`M zFpFWlFiC oixFW oi`' §¨¥¤§¥¦§

'mipnnqe(:fi zay),okedxXW xifp' §©§¨¦§¥¨¦¤¨¨
'oiia FYt(:cl xifp)(ixtq):c dxez ¦§¨¦

(c).íépöøçoipirxBd mdlW ©§©¦¥©©§¦¦¤
xifpl mixEq` md mBW ,miaprd: ¨£¨¦¤©¥£¦§¨¦

.âæ,uEgAOW zFRilTd mdmde ¨¥©§¦¤¦©§¥

mi`xwpFWExiR iOx` oFWlAW 'bf' ¦§¨¦¨¤¦§£©¦¥
lr lEvlv lFw rinWOd xaC) 'oFnrR'©£¨¨©©§¦©¦§©

,(rEprp iciitlWmr miaprd §¥¦§©§¦¤¨£¨¦¦
miPvxgdWokFzAminFClAprM ©©§©¦¤§¨¦¨¦§¨

bEGAiElYd ohw lfxA lEBir FzF`M - ©§¦©§¤¨¨©¨
ovxgd - FA WiTnE oFnrRd KFzA rpe§¨§©©£©¦©©§¨

'bEf'M dRilTde 'lApr'MmEBxY d`x] §¦§¨§©§¦¨§§¥©§
qFlwpE`(cl gk zeny)`Bf' - adf oFnrR §§©£¨¨©¨
['`adcc(oexkfd):d dxez §©£¨

(d).äéäé Lã÷o`M dxEn`d dXEcTd ¨Ÿ¦§¤©§¨¨£¨¨
lr zaqEn,FNW xrVd`EdWWFcw ¤¤©©¥¨¤¤¨

FW`x xrU lW rxRd lCbl`le §©¥©¤©¤§©Ÿ§Ÿ
Fnvr xifPd zXEcw oiC la`] FgNbl§©§£¨¦§©©¨¦©§

oNdl dxEn`(g weqt)Wcw Fxfp ini lM' £¨§©¨Ÿ§¥¦§¨Ÿ
['`Ed(.`i ziprz ,ixtq)(m"`x):
.òøt'rxR' zaiYohwÎgYR cEwp ¤©¥©¤©¨©¨¨¨

)(l"FBqxrU'l wEac `EdW itl , ¤§¦¤¨¦§©
,'FW`x:FnM FzErnWnElW rxR Ÿ©§¨§¤©¤

lECiB - 'rxR' lW WExitE .xrU¥¨¥¤¤©¦

xrU lW`N` xRYqn Fpi`W - ¤¥¨¤¥¦§©¥¤¨
.lFCbl FxrU giPnokeEpivn ©¦©§¨¦§§¥¨¦

:FznbEC'rxti `l FW`x z`'`xwie) §¨¤ŸŸ¦§¨
(i ,`kgiPi `NW lFcB odkl dxdf`]©§¨¨§Ÿ¥¨¤Ÿ©¦©

[rxR lFCbl FxrU z`iExw oi`e . ¤§¨¦§¤©§¥¨
mFi miWlXn zEgR 'rxR',ixtq) ¤©¨¦§Ÿ¦

(:ak oixcdpq:e dxez
(g).àeä Lã÷ Bøæð éîé ìkdXEcTd Ÿ§¥¦§¨Ÿ©§¨

dlrnl zxMfEOd(d weqta)Wcw','didi ©§¤¤§©§¨¨Ÿ¦§¤
xEQi` oiprl xrVd zXEcw `id¦§©©¥¨§¦§©¦
o`M dxEn`d dXEcTd ENi`e ,zglbY¦§©©§¦©§¨¨£¨¨

Ff`id`OHiNn sEBd zXEcw ¦§©©¦¦©¥
,miznloi` la`] dWxRA WxFtnM §¥¦©§¨©¨¨¨£¨¥

mixg` EidIW ,odkl dnFC FzXEcw§¨¨§Ÿ¥¤¦§£¥¦
ixdW ,cFake dXEcw FA bFdpl mikixv§¦¦¦§§¨§¨¤£¥
o`M ENi`e ,'Kl didi Wcw' xn`p odkA§Ÿ¥¤¡©¨Ÿ¦§¤¨§¦¨

Wcw' :wx xn`p xifPd lv`...didi ¥¤©¨¦¤¡©©¨Ÿ¦§¤
WFcw `EdW xn`p `le .'`Ed WcẅŸ§Ÿ¤¡©¤¨

mixg`l(a"a)[(ixtq):h dxez ©£¥¦

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ּפתאם ∑Ì‡˙t.זה ׁשל מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. .זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ּבֹו ׁשהּוא B˙¯‰Ë.ּבאהל ÌBÈa∑ טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿»√»ְְִִֵֶֶַַָָָָ

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד .לגמרי? ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע ּומּׁשמיני לּקרבין ׁשמיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

.והלאה  ְָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)òúôa.m`zRElNd zFpFWNd ipW §¤©¦§Ÿ§¥©§©¨
'm`zt'E 'rzR'xTirA md mieeW ¤©¦§Ÿ¨¦¥§¦©

z`nEHW o`M mWExitE ,mzErnWn©§¨¨¥¨¨¤§©
drici `ll xifPl Fl drxi` zOd©¥¥§¨©¨¦§Ÿ§¦¨
.dPOn xnXdl lkEIW icM zncwEn§¤¤§¥¤©§¦¨¥¦¤¨
oFWNdW ,mdipiA lCad Wi z`f mre§¦Ÿ¥¤§¥¥¥¤¤©¨

'rzR'dfKxcA `nhPdqpF``NWM - ¤©¤©¦§¨§¤¤¤§¤Ÿ
on rpOdl zlFki mEW Fl dzid̈§¨§¤§¦¨©¦
mr xifPd ddFW didW oFbM] d`nEHd©§¨§¤¨¨¤©¨¦¦
rztlE ,ldF` FzF`A cgi `ixA mc`̈¨¨¦©©§¤§¤©
`NW KM ,cIn znE `Edd mc`d ltp̈©¨¨¨©¥¦¨¨¤Ÿ
[mXn z`vle mEwl xifPd wiRqd¦§¦©¨¦¨§¨¥¦¨

oFWNd ENi`e:.íàútdf`nhPd §¦©¨¦§Ÿ¤©¦§¨
KxcAbbFWrpOdl lFki did mpn`W , §¤¤¥¤¨§¨¨¨¨§¦¨©

WIW Kkl FAl mU `l K` ,`OHdNn¦§¦©¥©Ÿ¨¦§¨¤¥
d`nEh o`M`le ,ldF`l qpkPd oFbM] ¨§¨§©¦§¨§¤§Ÿ

,[zn mW WIW rcirzR' ,mixnF` Wie ¨©¤¥¨¥§¥§¦¤©
`Ed cg` xaC 'mF`zRmdipiA oi`e ¦§¨¨¤¨§¥¥¥¤

zn zEni ike' :xn`p ENi`kE .lCad¤§¥§¦¤¡©§¦¨¥
A,'mF`zR lW dxwnxifPd `nhpe §¦§¤¤¦§§¦§¨©¨¦

:ipXd WExiRl zF`nbEC d`x] qpF`A§¤§¥§¨©¥©¥¦
'm`zR rztl dide'(d ,hk diryi);xW`' §¨¨§¤©¦§Ÿ£¤

'DxaW `Fai rztl m`zR(bi ,l my)[ ¦§Ÿ§¤©¨¦§¨
(m"ialn ,w"dekd):

.åéìò úî úeîé éëå'eilr' `weeC e`l §¦¨¥¨¨¨©§¨¨¨
EpiidC .Fl KEnqA `N` ,WOnld`A ©¨¤¨§¨§©§¨Ÿ¤

,Fa `EdWlM z` `Ohn zOdW itl ¤§¦¤©¥§©¥¤¨
xn`PW FnM ,cg` ld`A FOr `vnPd©¦§¨¦§Ÿ¤¤¨§¤¤¡©

(ci ,hi oldl)lM ,ld`A zEni iM mc`'¨¨¦¨§Ÿ¤¨
`nhi ld`A xW` lke ld`d l` `Ad©¨¤¨Ÿ¤§¨£¤¨Ÿ¤¦§¨
'eilr' oFWl EpivnE] 'mini zraW¦§©¨¦¨¦§¨¨

:oFbM ,'Fl KEnqA' FWExiRW(k ,a lirl) ¤¥§¨§
dpgnl KEnqA - 'dXpn dHn eilre'§¨¨©¥§©¤§¨§©£¥
[FnFwn z` dXpn dHn rAwi mixt ¤̀§©¦¦§©©¥§©¤¤§

(n"eviw):
.Búøäè íBéaxnFlMFziiGd mFiA- §¨¢¨§©§©¨¨

iniA oFxg`d ,iriaXd mFi `EdW¤©§¦¦¨©£¦¥
z`Hg inA eilr oiGn EidW ,Fz`nEh§¨¤¨©¦¨¨§¥©¨
`Ed mFIA FaE ,Fxdhl dxR xt` mr¦¥¤¨¨§©£©
f` xdhp Fpi`W iR lr s`e .laFh¥§©©¦¤¥¦§¨¨
lr 'Fzxdh mFi' aEzMd F`xw ,ixnbl§©§¦§¨©¨¨¢¨©
FzF` mixdhnd dliaHde diGdd mW¥©©¨¨§©§¦¨©§©£¦
oi` oiicr mlE`e] Fz`nEh xTirn¥¦©§¨§¨£©¦¥
dribp oiprl ,znlWEn Fzxdḧ¢¨§¤¤§¦§©§¦¨
aixrIW cr mzlik`e miWcTA©¨¨¦©£¦¨¨©¤©£¦

.[WnXd:i"yx siqeneaEzMd KxvEde ©¤¤§§©©¨
xifPd xrU gENiBW xnFle Kix`dl§©£¦§©¤¦©§©©¨¦

,'iriaXd mFIA Fzxdh mFiA' `Edm`W §¨¢¨©©§¦¦¤¦
,'Fzxdh mFiA' wx xn`p didiziid ¨¨¤¡©©§¨¢¨¨¦¦

xnF`:,iriaXA `EdW oiPnF``OW - ¥¦©¦¤©§¦¦¤¨
Fpi`okxFdh `EdW ipinXa `N` ¥¥¤¨©§¦¦¤¨

l?ixnbKklmFIA' xnFl cEnlY §©§¥§¨©§©©
'iriaXdiriaW i` .xn`p did m` - ©§¦¦¦§¦¦¦¨¨¤¡©

,calA 'iriaXd mFIA'iziidlFki ©©§¦¦¦§¨¨¦¦¨
:xnFlENit`m`dGd `lin eilr ©£¦¦Ÿ¦¨¨¨¥

;FxrU gNbn `Ed ixd ,Fxdhl z`Hg©¨§©££¥§©¥©§¨

,'Fzxdh mFiA' xnFl cEnlYllMnE ©§©§¨¢¨¦§©
`N` gENiBd oi`W Epcnl mixaCd ipW§¥©§¨¦¨©§¤¥©¦©¤¨

diGdd xg`lE iriaXd mFIA(ixtq),i"`a) ©©§¦¦§©©©©¨¨
(`"i 'ld e"t zexifp dpyn mgl d`xe:i dxez

(i).íéøBú ézL àéáé éðéîMä íBiáe©©§¦¦¨¦§¥¦
mzevn ,xifPd lW ElNd zFpAxTd©¨§¨©¨¤©¨¦¦§¨¨
KkA aEzMd `aE ,ipinXd mFIA `weeC©§¨©©§¦¦¨©¨§¨

`ivFdl(hrnl)z`mFiiriaXd §¦§©¥¤©§¦¦
mpi`W ,Fl mincFTd minId x`WE§¨©¨¦©§¦¤¥¨
Epcnl oiPnE .eizFpAxwl mixWM§¥¦§¨§§¨¦©¦¨©§
z` wx `ivFdlE hrnl aEzMd zpeEMW¤©¨©©¨§©¥§¦©¤

,eiptNW minId`ivFdl `N` Fpi` F` ©¨¦¤§¨¨¥¤¨§¦
mBiriWYd z`minId x`W lke ©¤©§¦¦§¨§¨©¨¦

,eixg`NWwx mixWM zFpAxTd Eidie ¤§©£¨§¦§©¨§¨§¥¦©
EpivOW itl `N` ?calA ipinXd mFIA©©§¦¦¦§¨¤¨§¦¤¨¦

WrawaEzMdoiaxTl onf- ¤¨©©¨§©©§¥¦
xn`PW FnM ,zFpAxTl(f ak `xwie)xFW' ©¨§¨§¤¤¡©

zraW dide ,clEi iM fr F` aUk F`¤¤¥¦¦¨¥§¨¨¦§©
d`lde ipinXd mFInE ,FO` zgY minï¦©©¦¦©§¦¦¨¨§¨

,'dl dX` oAxwl dvxieokraw ¥¨¤§¨§©¦¤©§¥¨©
aEzMdoiaixwOl onf`iaOd xifPd - ©¨§©©©§¦¦©¨¦©¥¦

ipinXd mFIaE' o`M xEn`M ,oAxTd z ¤̀©¨§¨¨¨¨©©§¦¦
,'mixFz iYW `iaidf cFnll Epl Wie ¨¦§¥¦§¥¨¦§¤

:dGnxiWkd oiaxw dnmdAipinW ¦¤©§¥¦¦§¦¨¤§¦¦
,d`lde ipinXnEz` `N` lqR `le ¦§¦¦¨¨§¨§Ÿ¨©¤¨¤
,eiptNW minIdoiaixwn s`xiWkd ©¨¦¤§¨¨©©§¦¦¦§¦

mdAd`lde ipinXnE ipinW(my) ¨¤§¦¦¦§¦¦¨¨§¨
(a"a):`i dxez



סט `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£¯ÎLÂ ÔÈiÓ∑ יׁשן ּכׁשהּוא מׁשּכר ׁשהּיין ועּתיק", חדת "מחמר צביעה ∑LÓŒÏÎÂ¯˙.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ƒ«ƒ¿≈»ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ¿»ƒ¿«ְְִָ

ּביין" ּפּתֹו ׁשּׁשרה "נזיר וסממנים", ּדיֹו ׁשֹורין "אין הרּבה: יׁש מׁשנה ּובלׁשֹון מׁשקה. ּבכל אֹו .ּבמים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

(ã)íépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòå§©−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÈpˆ¯Á∑(לד הּגרעינין (נזיר ּבּזּוג ∑Ê‚.הם ּכענּבל ּבתֹוכן ׁשהחרצּנים ׁשּמּבחּוץ, הּקלּפֹות .הם «¿«ƒְִִֵַַ»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(ä)BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬

:BLàø øòN òøt¤−©§©¬Ÿ«
i"yx£‰È‰È L„˜∑(ספרי)ראׁשֹו ׂשער ׁשל הּפרע לגּדל ׁשּלֹו, ׁשהּוא ∑Ú¯t.הּׂשער לפי (ס ּגֹול), קטן ּפּתח נקּוד »…ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹ∆«ְִֶֶַָָָָ

וכן ׂשער. ׁשל ּגּדּול ּפרע: ׁשל ּופרּוׁש ׂשער. ׁשל ּפרע – ראׁשֹו לׂשער כא)ּדבּוק יפ (ויקרא לא ראׁשֹו רע.את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
יֹום  מּׁשלׁשים ּפחֹות ּפרע קרּוי .ואין ְְִִֵֶַָָֹ

(å):àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk̈§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ

(æ)íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−
:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa§Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«

(ç):ýåýéì àeä Lã÷ Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«
i"yx£‡e‰ L„˜ B¯Ê ÈÓÈ Ïk∑ למתים מּלהּטמא הּגּוף קדּׁשת .זֹו …¿≈ƒ¿»…ְְְִִִֵֵַַָֻ

ÙbÓ‡ד  „·Ú˙Èc ÏkÓ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈ƒ…¿ƒ¿¬≈ƒÀ¿»
:ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔÈ¯evÚ „ÚÂ ÔÈˆ¯etÓ ‡¯ÓÁ„¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒ»≈

ÏÚה  ¯aÚÈ ‡Ï ¯tÒÓ d¯Ê ¯„ ÈÓBÈ Ïk»≈¿«ƒ¿≈«¿«»∆¿««
LÈc˜ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈc ‡iÓBÈ ÌÏLÓ „Ú dLÈ≈̄≈«ƒ¿««»¿«¿≈√»¿»«ƒ

:dLÈ¯ ¯ÚN Úe¯Ù Èa¯Ó È‰È¿≈«¿≈≈«¿«≈≈

„Ó˙‡ו  ‡LÙ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯ÊÈ„ ÔÈÓBÈ Ïk»ƒ¿«¿≈√»¿»««¿»¿≈»
:ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈

Ï‡ז  d˙Á‡Ïe È‰eÁ‡Ï dn‡Ïe È‰e·‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿«»≈»
d‰Ï‡„ ‡ÏÈÏk È¯‡ ÔB‰˙BÓa ÔB‰Ï ·‡zÒÈƒ¿»«¿¿¿¬≈¿ƒ»∆¡»≈

:dLÈ¯ ÏÚ«≈≈

ÈÈ:ח  Ì„˜ ‡e‰ LÈc˜ d¯Ê ÈÓBÈ Ïk…≈ƒ¿≈«ƒ√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).øëLå ïéiîFWExiRFnEBxzM ¦©¦§¥¨¥§©§
:qFlwpE`A'wiYre zcg xngn'oiIn] §§§¥£©£©§©¦¦©¦

itlE .[oWie WcgxMWn oiIdWxzFi ¨¨§¨¨§¦¤©©¦§©¥¥
,oWi `EdWM,'xkW' oWId iExw Kkl §¤¨¨§¨¨©¨¨¥¨

mzq 'oiI' iExw Wcgde: §¤¨¨¨©¦§¨
.úøLî ìëå`Eddriav oFWl §¨¦§©§§¦¨

(dliah=)dwWn lka F` ,mina §¦¨§©¦§¨©§¤
lM xifPd dYWi `l ,xnFlkE .xg ©̀¥§©Ÿ¦§¤©¨¦¨
miiExWE milEah Eid miaprdW dwWn©§¤¤¨£¨¦¨§¦§¦
.miaprd mrh FA hlwPW mEXn ,FkFzA§¦¤¦§©©©¨£¨¦

:i"yx siqeneEpivn `l `xwOd oFWlA¦§©¦§¨Ÿ¨¦
'dxWn' oFWll ztqFp `nbECxEn`d §¨¤¤¦§¦§¨¨¨

,o`Mempn`dAxd Wi dpWn oFWlA ¨§¨§¨¦§¦§¨¥©§¥
:oFbM ,dN`M zFpFWlFiC oixFW oi`' §¨¥¤§¥¦§

'mipnnqe(:fi zay),okedxXW xifp' §©§¨¦§¥¨¦¤¨¨
'oiia FYt(:cl xifp)(ixtq):c dxez ¦§¨¦

(c).íépöøçoipirxBd mdlW ©§©¦¥©©§¦¦¤
xifpl mixEq` md mBW ,miaprd: ¨£¨¦¤©¥£¦§¨¦

.âæ,uEgAOW zFRilTd mdmde ¨¥©§¦¤¦©§¥

mi`xwpFWExiR iOx` oFWlAW 'bf' ¦§¨¦¨¤¦§£©¦¥
lr lEvlv lFw rinWOd xaC) 'oFnrR'©£¨¨©©§¦©¦§©

,(rEprp iciitlWmr miaprd §¥¦§©§¦¤¨£¨¦¦
miPvxgdWokFzAminFClAprM ©©§©¦¤§¨¦¨¦§¨

bEGAiElYd ohw lfxA lEBir FzF`M - ©§¦©§¤¨¨©¨
ovxgd - FA WiTnE oFnrRd KFzA rpe§¨§©©£©¦©©§¨

'bEf'M dRilTde 'lApr'MmEBxY d`x] §¦§¨§©§¦¨§§¥©§
qFlwpE`(cl gk zeny)`Bf' - adf oFnrR §§©£¨¨©¨
['`adcc(oexkfd):d dxez §©£¨

(d).äéäé Lã÷o`M dxEn`d dXEcTd ¨Ÿ¦§¤©§¨¨£¨¨
lr zaqEn,FNW xrVd`EdWWFcw ¤¤©©¥¨¤¤¨

FW`x xrU lW rxRd lCbl`le §©¥©¤©¤§©Ÿ§Ÿ
Fnvr xifPd zXEcw oiC la`] FgNbl§©§£¨¦§©©¨¦©§

oNdl dxEn`(g weqt)Wcw Fxfp ini lM' £¨§©¨Ÿ§¥¦§¨Ÿ
['`Ed(.`i ziprz ,ixtq)(m"`x):
.òøt'rxR' zaiYohwÎgYR cEwp ¤©¥©¤©¨©¨¨¨

)(l"FBqxrU'l wEac `EdW itl , ¤§¦¤¨¦§©
,'FW`x:FnM FzErnWnElW rxR Ÿ©§¨§¤©¤

lECiB - 'rxR' lW WExitE .xrU¥¨¥¤¤©¦

xrU lW`N` xRYqn Fpi`W - ¤¥¨¤¥¦§©¥¤¨
.lFCbl FxrU giPnokeEpivn ©¦©§¨¦§§¥¨¦

:FznbEC'rxti `l FW`x z`'`xwie) §¨¤ŸŸ¦§¨
(i ,`kgiPi `NW lFcB odkl dxdf`]©§¨¨§Ÿ¥¨¤Ÿ©¦©

[rxR lFCbl FxrU z`iExw oi`e . ¤§¨¦§¤©§¥¨
mFi miWlXn zEgR 'rxR',ixtq) ¤©¨¦§Ÿ¦

(:ak oixcdpq:e dxez
(g).àeä Lã÷ Bøæð éîé ìkdXEcTd Ÿ§¥¦§¨Ÿ©§¨

dlrnl zxMfEOd(d weqta)Wcw','didi ©§¤¤§©§¨¨Ÿ¦§¤
xEQi` oiprl xrVd zXEcw `id¦§©©¥¨§¦§©¦
o`M dxEn`d dXEcTd ENi`e ,zglbY¦§©©§¦©§¨¨£¨¨

Ff`id`OHiNn sEBd zXEcw ¦§©©¦¦©¥
,miznloi` la`] dWxRA WxFtnM §¥¦©§¨©¨¨¨£¨¥

mixg` EidIW ,odkl dnFC FzXEcw§¨¨§Ÿ¥¤¦§£¥¦
ixdW ,cFake dXEcw FA bFdpl mikixv§¦¦¦§§¨§¨¤£¥
o`M ENi`e ,'Kl didi Wcw' xn`p odkA§Ÿ¥¤¡©¨Ÿ¦§¤¨§¦¨

Wcw' :wx xn`p xifPd lv`...didi ¥¤©¨¦¤¡©©¨Ÿ¦§¤
WFcw `EdW xn`p `le .'`Ed WcẅŸ§Ÿ¤¡©¤¨

mixg`l(a"a)[(ixtq):h dxez ©£¥¦

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy

(è)Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«

i"yx£Ú˙Ùa∑ אנס ּפתאם ∑Ì‡˙t.זה ׁשל מקרה הּוא: אחד ּדבר ּפתאם, ּפתע אֹומרים: ויׁש ׁשֹוגג. .זה ¿∆«ֶֶֹƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈŒÈÎÂ∑ּבֹו ׁשהּוא B˙¯‰Ë.ּבאהל ÌBÈa∑ טהֹור ׁשהּוא ּבּׁשמיני, אּלא אינֹו אֹו הּזיתֹו. ּביֹום ¿ƒ»≈»»ֶֶָֹ¿»√»ְְִִֵֶֶַַָָָָ

טהרתֹו ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד הּזה? לא אפּלּו יכֹול ׁשביעי, אי הּׁשביעי. ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד .לגמרי? ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ

(é)äðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌÈ¯˙ ÈzL ‡·È ÈÈÓM‰ ÌBi·e∑ זמן קבע הּתׁשיעי? את להֹוציא אּלא אינֹו אֹו הּׁשביעי. את להֹוציא ««¿ƒƒ»ƒ¿≈…ƒְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
– מקריבין אף והלאה, ּומּׁשמיני ׁשמיני הכׁשיר ּקרבין מה לּמקריבין: זמן וקבע ּומּׁשמיני לּקרבין ׁשמיני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

.והלאה  ְָָָ

(àé)øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeää©«

ÒÈÂ‡·ט  eÏL ÛÎ˙a È‰BÏÚ ‡˙Ó ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿≈»¬ƒƒ¿≈»ƒ»≈
d˙eÎ„„ ‡ÓBÈa dLÈ¯ Ál‚ÈÂ d¯Ê LÈ≈̄ƒ¿≈ƒ««≈≈¿»ƒ¿≈

:‰pÁl‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ≈

‡Bי  ÔÈÈÙL ÔÈ¯z È˙ÈÈ ‰‡Èn˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k ˙ÂÏ ‰BÈ Èa ÔÈ¯¿̇≈¿≈»¿»«¬»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

ÏÚÏ˙‡יא  „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»«¿«»»¿««¬»»
˙È Lc˜ÈÂ ‡˙Ó ÏÚ ·ÁcÓ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒƒ¿»«≈»ƒ««»

:‡e‰‰ ‡ÓBÈa dLÈ≈̄≈¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)òúôa.m`zRElNd zFpFWNd ipW §¤©¦§Ÿ§¥©§©¨
'm`zt'E 'rzR'xTirA md mieeW ¤©¦§Ÿ¨¦¥§¦©

z`nEHW o`M mWExitE ,mzErnWn©§¨¨¥¨¨¤§©
drici `ll xifPl Fl drxi` zOd©¥¥§¨©¨¦§Ÿ§¦¨
.dPOn xnXdl lkEIW icM zncwEn§¤¤§¥¤©§¦¨¥¦¤¨
oFWNdW ,mdipiA lCad Wi z`f mre§¦Ÿ¥¤§¥¥¥¤¤©¨

'rzR'dfKxcA `nhPdqpF``NWM - ¤©¤©¦§¨§¤¤¤§¤Ÿ
on rpOdl zlFki mEW Fl dzid̈§¨§¤§¦¨©¦
mr xifPd ddFW didW oFbM] d`nEHd©§¨§¤¨¨¤©¨¦¦
rztlE ,ldF` FzF`A cgi `ixA mc`̈¨¨¦©©§¤§¤©
`NW KM ,cIn znE `Edd mc`d ltp̈©¨¨¨©¥¦¨¨¤Ÿ
[mXn z`vle mEwl xifPd wiRqd¦§¦©¨¦¨§¨¥¦¨

oFWNd ENi`e:.íàútdf`nhPd §¦©¨¦§Ÿ¤©¦§¨
KxcAbbFWrpOdl lFki did mpn`W , §¤¤¥¤¨§¨¨¨¨§¦¨©

WIW Kkl FAl mU `l K` ,`OHdNn¦§¦©¥©Ÿ¨¦§¨¤¥
d`nEh o`M`le ,ldF`l qpkPd oFbM] ¨§¨§©¦§¨§¤§Ÿ

,[zn mW WIW rcirzR' ,mixnF` Wie ¨©¤¥¨¥§¥§¦¤©
`Ed cg` xaC 'mF`zRmdipiA oi`e ¦§¨¨¤¨§¥¥¥¤

zn zEni ike' :xn`p ENi`kE .lCad¤§¥§¦¤¡©§¦¨¥
A,'mF`zR lW dxwnxifPd `nhpe §¦§¤¤¦§§¦§¨©¨¦

:ipXd WExiRl zF`nbEC d`x] qpF`A§¤§¥§¨©¥©¥¦
'm`zR rztl dide'(d ,hk diryi);xW`' §¨¨§¤©¦§Ÿ£¤

'DxaW `Fai rztl m`zR(bi ,l my)[ ¦§Ÿ§¤©¨¦§¨
(m"ialn ,w"dekd):

.åéìò úî úeîé éëå'eilr' `weeC e`l §¦¨¥¨¨¨©§¨¨¨
EpiidC .Fl KEnqA `N` ,WOnld`A ©¨¤¨§¨§©§¨Ÿ¤

,Fa `EdWlM z` `Ohn zOdW itl ¤§¦¤©¥§©¥¤¨
xn`PW FnM ,cg` ld`A FOr `vnPd©¦§¨¦§Ÿ¤¤¨§¤¤¡©

(ci ,hi oldl)lM ,ld`A zEni iM mc`'¨¨¦¨§Ÿ¤¨
`nhi ld`A xW` lke ld`d l` `Ad©¨¤¨Ÿ¤§¨£¤¨Ÿ¤¦§¨
'eilr' oFWl EpivnE] 'mini zraW¦§©¨¦¨¦§¨¨

:oFbM ,'Fl KEnqA' FWExiRW(k ,a lirl) ¤¥§¨§
dpgnl KEnqA - 'dXpn dHn eilre'§¨¨©¥§©¤§¨§©£¥
[FnFwn z` dXpn dHn rAwi mixt ¤̀§©¦¦§©©¥§©¤¤§

(n"eviw):
.Búøäè íBéaxnFlMFziiGd mFiA- §¨¢¨§©§©¨¨

iniA oFxg`d ,iriaXd mFi `EdW¤©§¦¦¨©£¦¥
z`Hg inA eilr oiGn EidW ,Fz`nEh§¨¤¨©¦¨¨§¥©¨
`Ed mFIA FaE ,Fxdhl dxR xt` mr¦¥¤¨¨§©£©
f` xdhp Fpi`W iR lr s`e .laFh¥§©©¦¤¥¦§¨¨
lr 'Fzxdh mFi' aEzMd F`xw ,ixnbl§©§¦§¨©¨¨¢¨©
FzF` mixdhnd dliaHde diGdd mW¥©©¨¨§©§¦¨©§©£¦
oi` oiicr mlE`e] Fz`nEh xTirn¥¦©§¨§¨£©¦¥
dribp oiprl ,znlWEn Fzxdḧ¢¨§¤¤§¦§©§¦¨
aixrIW cr mzlik`e miWcTA©¨¨¦©£¦¨¨©¤©£¦

.[WnXd:i"yx siqeneaEzMd KxvEde ©¤¤§§©©¨
xifPd xrU gENiBW xnFle Kix`dl§©£¦§©¤¦©§©©¨¦

,'iriaXd mFIA Fzxdh mFiA' `Edm`W §¨¢¨©©§¦¦¤¦
,'Fzxdh mFiA' wx xn`p didiziid ¨¨¤¡©©§¨¢¨¨¦¦

xnF`:,iriaXA `EdW oiPnF``OW - ¥¦©¦¤©§¦¦¤¨
Fpi`okxFdh `EdW ipinXa `N` ¥¥¤¨©§¦¦¤¨

l?ixnbKklmFIA' xnFl cEnlY §©§¥§¨©§©©
'iriaXdiriaW i` .xn`p did m` - ©§¦¦¦§¦¦¦¨¨¤¡©

,calA 'iriaXd mFIA'iziidlFki ©©§¦¦¦§¨¨¦¦¨
:xnFlENit`m`dGd `lin eilr ©£¦¦Ÿ¦¨¨¨¥

;FxrU gNbn `Ed ixd ,Fxdhl z`Hg©¨§©££¥§©¥©§¨

,'Fzxdh mFiA' xnFl cEnlYllMnE ©§©§¨¢¨¦§©
`N` gENiBd oi`W Epcnl mixaCd ipW§¥©§¨¦¨©§¤¥©¦©¤¨

diGdd xg`lE iriaXd mFIA(ixtq),i"`a) ©©§¦¦§©©©©¨¨
(`"i 'ld e"t zexifp dpyn mgl d`xe:i dxez

(i).íéøBú ézL àéáé éðéîMä íBiáe©©§¦¦¨¦§¥¦
mzevn ,xifPd lW ElNd zFpAxTd©¨§¨©¨¤©¨¦¦§¨¨
KkA aEzMd `aE ,ipinXd mFIA `weeC©§¨©©§¦¦¨©¨§¨

`ivFdl(hrnl)z`mFiiriaXd §¦§©¥¤©§¦¦
mpi`W ,Fl mincFTd minId x`WE§¨©¨¦©§¦¤¥¨
Epcnl oiPnE .eizFpAxwl mixWM§¥¦§¨§§¨¦©¦¨©§
z` wx `ivFdlE hrnl aEzMd zpeEMW¤©¨©©¨§©¥§¦©¤

,eiptNW minId`ivFdl `N` Fpi` F` ©¨¦¤§¨¨¥¤¨§¦
mBiriWYd z`minId x`W lke ©¤©§¦¦§¨§¨©¨¦

,eixg`NWwx mixWM zFpAxTd Eidie ¤§©£¨§¦§©¨§¨§¥¦©
EpivOW itl `N` ?calA ipinXd mFIA©©§¦¦¦§¨¤¨§¦¤¨¦

WrawaEzMdoiaxTl onf- ¤¨©©¨§©©§¥¦
xn`PW FnM ,zFpAxTl(f ak `xwie)xFW' ©¨§¨§¤¤¡©

zraW dide ,clEi iM fr F` aUk F`¤¤¥¦¦¨¥§¨¨¦§©
d`lde ipinXd mFInE ,FO` zgY minï¦©©¦¦©§¦¦¨¨§¨

,'dl dX` oAxwl dvxieokraw ¥¨¤§¨§©¦¤©§¥¨©
aEzMdoiaixwOl onf`iaOd xifPd - ©¨§©©©§¦¦©¨¦©¥¦

ipinXd mFIaE' o`M xEn`M ,oAxTd z ¤̀©¨§¨¨¨¨©©§¦¦
,'mixFz iYW `iaidf cFnll Epl Wie ¨¦§¥¦§¥¨¦§¤

:dGnxiWkd oiaxw dnmdAipinW ¦¤©§¥¦¦§¦¨¤§¦¦
,d`lde ipinXnEz` `N` lqR `le ¦§¦¦¨¨§¨§Ÿ¨©¤¨¤
,eiptNW minIdoiaixwn s`xiWkd ©¨¦¤§¨¨©©§¦¦¦§¦

mdAd`lde ipinXnE ipinW(my) ¨¤§¦¦¦§¦¦¨¨§¨
(a"a):`i dxez



yp`ע zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ הּיין מן עצמֹו ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר .ׁשּלא ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש י ׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתי"ם מּׁשלׁשה אחד וזה עצמ ֹו; את (ויקרא יביא »ƒ…ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבֹוכב) ּכּיֹוצא עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו לד): עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).Lôpä ìò àèç øLàîicM ¥£¤¨¨©©¨¤§¥
xRkllr,zOd z`nEHn xdfp `NW §©¥©¤Ÿ¦§©¦§©©¥

Fxidfd dilr xW` 'WtP'd `EdW¤©¤¤£¤¨¤¨¦§¦
aEzMdlirl)(e weqt`l zn Wtp lr' ©¨©¤¤¥Ÿ
.'`ai,xnF` xRTd xfrl` iAxxRkl ¨Ÿ©¦¤§¨¨©©¨¥§©¥
lroiId on Fnvr xriSWxg`l iM] ©¤¦¥©§¦©©¦¦§©©

dniIwzp `l sFQalE `nhp `EdW¤¦§¨§©Ÿ¦§©§¨
Fnvr xriSW `vnp ,FzExifp zevn¦§©§¦¦§¨¤¦¥©§
`nh xifpA wx xn`p KklE .mPigA§¦¨§¨¤¡©©§¨¦¨¥

'`hg xW`n',`l xFdh xifpA ENi`e ¥£¤¨¨§¦§¨¦¨Ÿ
...FpAxw z` aixwde' `N` oM xn`p¤¡©¥¤¨§¦§¦¤¨§¨

'z`Hgl)(dxe`d yeal[(.hi xifp ,ixtq)(y"`): §©¨
.BLàø úà Lc÷åligzdlE xFfgl §¦©¤Ÿ©£§©§¦

oipniniFzExifpz` aEW WCgl ¦§©§¥§¦§©¥¤
,rxR lCbl WCwzdW 'FW`x zXEcw'§©Ÿ¤¦§©¥§©¥¤©

aEzMd oFWlM] `nhpe(h Îd :miweqt lirl) §¦§¨¦§©¨
W`x `Ohe ...rxR lCB didi Wcw'¨Ÿ¦§¤©¥¤©§¦¥Ÿ

['Fxfp:ai dxez ¦§
(ai).Bøæð éîé úà 'äì øéfäåxFfgi §¦¦©¤§¥¦§©£

dpniemixg` mFi miWlW dYrn §¦§¤¥©¨§¦£¥¦
lFzExifpdWcgd:dNgYaM ¦§¦©£¨¨§©§¦¨

.eìté íéðBLàøä íéîiäåFzExifp ini §©¨¦¨¦¦¦§§¥§¦
zncFTd,oipOd on Elri `l,xnFlM ©¤¤Ÿ©£¦©¦§¨§©

xiqgdX dn z` milWdl Fl iC oi`W¤¥©§©§¦¤©¤¤¡¦
,mFi miWlW cr zncFTd FzExifPn¦§¦©¤¤©§¦
inie ,Wcgn mFi miWlW dpni `N ¤̀¨¦§¤§¦¥¨¨¦¥
mitxhvn mpi` dpFW`xd zExifPd©§¦¨¦¨¥¨¦§¨§¦

(z"yn):bi dxez
(bi).BúBà àéáé`iai' xn`p in lr ¨¦©¦¤¡©¨¦

oAxTd lr m` ,'FzF``iai' xifPdW ¦©©¨§¨¤©¨¦¨¦
aixwde' oNdl xn`p xaM ixd ,'FzF`£¥§¨¤¡©§©¨§¦§¦
ike ,Fnvr xifPd lr m`e ,'FpAxw z ¤̀¨§¨§¦©©¨¦©§§¦
`lde ,FzF` E`iai mixg`W `Ed Kixv̈¦¤£¥¦¨¦©£Ÿ
lr `N` ?FpAxw mr eil`n `A `Ed¨¥¥¨¦¨§¨¤¨©

`EdW ,oM xn`p xifPd lW Fz`iA`iai ¦¨¤©¨¦¤¡©¥¤¨¦
,Fnvr z`KiIW eil`n `Ad lr mB iM ¤©§¦©©©¨¥¥¨©¨

.df oFWl xnFl` dfedWlXn cg ©¨¤§¤¤¨¦§Ÿ¨
'miz`'dWlW) dxFYA EpivOW ¤¦¤¨¦©¨§¨

'FzF`' oFbM ,'z`' WxFXn zFpFWl§¦¤¤§
('mzF`'WxFC l`rnWi iAx didW ¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥

,oMx`Xn mWExitA mipFW mdW ¥¤¥¦§¥¨¦§¨
mixAcn mpi`W KkA ,zFnFwOd©§§¨¤¥¨§©§¦

x`WM mixg` iRlM ziUrPd dNErtA¦§¨©©£¥§©¥£¥¦¦§¨
ziUrPd dNErtA `N` ,'miz`'d lM̈¨¤¦¤¨¦§¨©©£¥

Fnvr mc`d iRlM,'FzF` `iai' oFbkE §©¥¨¨¨©§§¨¦
otF`A xAEcnd oi`W o`M xEn`d̈¨¨¤¥©§¨§¤
mc` ipA ipW md `aEOde `iaOdW¤©¥¦§©¨¥§¥§¥¨¨
`N` (oFrnW z` `ian oaE`x=)§¥¥¦¤¦§¤¨
`Ed cg` mc` `aEOde `iaOd©¥¦§©¨¨¨¤¨

.(Fnvr z` `ian oaE`x=):Fa `vFIM §¥¥¦¤©§©¥
dnW` oFr mzF` E`iVde'mlk`A §¦¦¨£©§¨§¨§¨

'mdiWcw z`(fh ,ak `xwie)dxdf` `idW ¤¨§¥¤¤¦©§¨¨
`NW mdiWcw z` ExnWIW mipdMl©Ÿ£¦¤¦§§¤¨§¥¤¤Ÿ
mzF` ExnWi `l m`W ,mixf mElk`iŸ§¨¦¤¦Ÿ¦§§¨
(mi`iVn) mipirhn mipdMd KkA ixd£¥§¨©Ÿ£¦©§¦¦©¦¦

mnvr z`,`hgAmixGdWMElWMi ¤©§¨§¥§§¤©¨¦¦¨§
.mzlik`A:Fa `vFiMdWn mW znIe' ©£¦¨¨©¥©¨¨¨Ÿ¤
...'d car...iBa FzF` xFAwierci `le ¤¤©¦§©©§Ÿ¨©

'Fzxaw z` Wi`(eÎd ,cl mixac)`Ed - ¦¤§ª¨
Fnvr z` xawFnvr xaw dWn - ¨©¤©§¤¨©©§

mc` iciA xAwp did ENi`W] qp KxcA§¤¤¥¤¦¨¨¦§¨¦¥¨¨
mFwn z` Wi` rcFi did ixd ,xg ©̀¥£¥¨¨¥©¦¤§

FzxEaw(a"ivpd wnr)[:ci dxez §¨

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑– לחם ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ׁשהיּו לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן BvÓ˙.החזירן È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין (מנחות מּכל .עׂשר ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ«…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå§¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש מנת ‡˙B˙ÁÓŒ.על ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל .ׁשל ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי) וגּלח" אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? יגּלח יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת לאחר – ג)הּנזיר" מֹועד"(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.˙ÁzŒ¯L‡ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ¬∆««

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).íäékñðå íúçðîezlFqdgpnl ¦§¨¨§¦§¥¤¤§¦§¨
lM mr m`iadl devOW ,KqPl oiie§©¦©¤¤¤¦§¨©£¦¨¦¨
miWxFtn mdW itkE ,oAxẅ§¨§¦¤¥§¨¦
mdizFkld ihxtE mdixEriWA§¦¥¤§¨¥¦§¥¤

'mikqPd zWxt'A(fhÎ` ,eh oldl)oi`e . §¨¨©©§¨¦§¥
xifPdW zFpAxTd lM lr aEzMd zpeEM©¨©©¨©¨©¨§¨¤©¨¦

lr wx `N` ,`ianminlWE dlFr lW ¥¦¤¨©©¤¨§¨¦
...dlrl cg` UaM'] o`M mixEn`d̈£¦¨¤¤¤¨§Ÿ¨
lr `l la` ,['minlWl cg` li`e§©¦¤¨¦§¨¦£¨Ÿ©
['z`Hgl zg` dUake'] z`Hgd©©¨§©§¨©©§©¨
dgpn DOr mi`ian oi` z`HgdW¤©©¨¥§¦¦¦¨¦§¨

.mikqpE:i"yx siqeneKixv did `l §¨¦Ÿ¨¨¨¦
xifPd zFpAxTW o`M Wxtl aEzMd©¨§¨¥¨¤¨§§©¨¦

,mikqpE dgpn mikixvW itlmd mB §¦¦¦§¨§¨¦§¦¤©¥
llkA Eid,zFpAxTd x`W lMemlE` ¨¦§©¨§¨©¨§¨§¨

W ipRnE`vio`MWcg xacA oFCil- ¦§¥¤¨§¨¦§¨¨¨¨
x`W llMn m`ivFd aEzMdW xg`n¥©©¤©¨¦¨¦§©§¨
Wcg oiC mdA raTW KkA zFpAxTd©¨§¨§¨¤¨©¨¤¦¨¨

mgl EpirhIW...zFlElA zFNg'] ¤©§¦¤¤©§
xEaq iziid KM mEXnE ,['zFSn iwiwxE§¦¥©¦¨¨¦¦¨
iAbl mpiC dPYWi mB `OW ,xnFl©¤¨©¦§©¤¦¨§©¥

Kkitl ,Kqpe dgpnoxifgdaEzMd ¦§¨¨¤¤§¦¨¤¡¦¨©¨
ollklmzgpnE' :WxFtnA xn`e ¦§¨¨§¨©¦§¨¦§¨¨

,'mdiMqpecOlloicM mikqp EpirhIW §¦§¥¤§©¥¤©§¦§¨¦§¦
lMminlWE dlFrzg` `id Ffe . ¨¨§¨¦§¦©©

(WxCd ipt`) zFCn dxUr WlXn¦§¤§¥¦¨§¥©§¨
didW xaC lM' :odA zWxcp dxFYdW¤©¨¦§¤¤¨¤¨¨¨¤¨¨
i` ,Wcgd xacA oFCil `vie ,llkA¦§¨§¨¨¦§¨¨¤¨¨¦
cr ,Fllkl Fxifgdl lFki dY ©̀¨¨§©£¦¦§¨©
Kke .'WExitA Fllkl aEzMd EPxifgIW¤©£¦¤©¨¦§¨§¥§¨
llkA didW xaC lM' :Eppiprl FWExiR¥§¦§¨¥¨¨¨¤¨¨¦§¨
minlXde zFlFrd lM llkA Eid einlWE xifPd zlFr]©©¨¦§¨¨¨¦§©¨¨§©§¨¦

[mikqpE dgpn mipErHdxacA oFCil `vie ©§¦¦§¨§¨¦§¨¨¦§¨¨
WcgdEpiidC minlWE zFlFr x`WA bdFp Fpi`W] ¤¨¨¤¥¥¦§¨§¨¦§©§

[mgl mpirhdWFxifgdl lFki dY` i` ¤¦§¦¨¤¤¦©¨¨§©£¦
Fllkl[mikqpE dgpn EprHi md mBW]cr ¦§¨¤©¥¦¨£¦§¨§¨¦©

'WExitA Fllkl aEzMd EPxifgIW¤©£¦¤©¨¦§¨§¥
['mdiMqpe mzgpnE' :WxFtnA mdA xn`IW](ixtq) ¤Ÿ©¨¤¦§¨¦§¨¨§¦§¥¤

(`"eb ,m"`x):
.úBvî é÷é÷øe ,úBìeìa úBlçxUr ©§§¦¥©¤¤

oin lMnmingl mixUr md cgiaE ¦¨¦§©©¥¤§¦§¨¦
xUr mi`Ad dcFz ingNn oM Ecnle]§¨§¥¦©§¥¨©¨¦¤¤

DA xn`PW ,oin lMn xUr(bi ,f `xwie) ¤¤¦¨¦¤¤¡©¨
s`W zFAxl - 'einlW zcFY gaf lr'©¤©©§¨¨§©¤©

[FzFnM xifp inlW(`"eb ,m"`x):fh dxez ©§¥¨¦§
(fi).úBvnä ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ¤©§¨¦©©©©©

,WOn zFSOd lq iAB lr EPhgWIW `lŸ¤¦§£¤©©¥©©©©¨
xW`MW `N`minlXd z` hgWi ¤¨¤©£¤¦§©¤©§¨¦

,'dlFzhigW didYWCwl zpnÎlr ©¦§¤§¦¨©§¨§©¥
mgNd z``id dhigXd ,xnFlM - ¤©¤¤§©©§¦¨¦

eilr lEgYW mgNd z` zWCwnd©§©¤¤¤©¤¤¤¨¨¨
dcRi `NW oiprl oFbM] 'sEBd zXEcw'§©©§§¦§©¤Ÿ¦¨¤

cFre ,mincA(my `xwie i"yx d`x)[,a"a) §¨¦§
(x"yl:

.Bkñð úàå Búçðî úàdgpOd ¤¦§¨§¤¦§©¦§¨
mikqPdelWd.li`:Wxtl oi` la` §©§¨¦¤¨©¦£¨¥§¨¥

KxCW itl ,'xifPd lW FMqpe Fzgpn'¦§¨§¦§¤©¨¦§¦¤¤¤
xTir z` wx qgiil miaEzMd oFWl§©§¦§©¥©¤¦©
aixwde'] FaixwOd mc`d l` oAxTd©¨§¨¤¨¨¨©©§¦§¦§¦
KqPde dgpOd la` ,['FpAxw z ¤̀¨§¨£¨©¦§¨§©¤¤
,oAxTd l` milRhp FOr mi`iaOW¤§¦¦¦¦§¨¦¤©¨§¨

mzgpnE'] FnW lr mi`xwpe['mdiMqpe §¦§¨¦©§¦§¨¨§¦§¥¤
(`"eb):gi dxez
(gi).ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥

lFki`Ed aEzMd WExiRW xnFl iziid ¨¨¦¦©¤¥©¨
xifPdW ,FrnWnMgNbiFxrUdxfrA §©§¨¤©¨¦§©¥©§¨¨£¨¨

'xFpTip xrW'A F` ,dxfrd KFzA m`]¦§¨£¨¨§©©¦¨
lkidd gzR lEn `EdW(gi ,d lirl d`x),[ ¤¤©©¥¨

,oM xnFl xWt` K`id la`df ixd £¨¥¨¤§¨©¥£¥¤
oFifA KxC?WCwOd iRlM`N`KM ¤¤¦¨§©¥©¦§¨¤¨¨

:aEzMd WExiRxg`l 'xifPd gNbe' ¥©¨§¦©©¨¦§©©
odA aEzMW minlXd zhigW,b `xwie) §¦©©§¨¦¤¨¨¤

(a.'crFn ld` gzR' FhgWE`A `le §¨¤©Ÿ¤¥§Ÿ¨
lW FnFwn z` dfA rFAwl aEzMd©¨¦§©¨¤¤§¤

FPnf z` `N` gENiBd(oexkfd): ©¦©¤¨¤§©



עי `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£LÙp‰ ÏÚ ‡ËÁ ¯L‡Ó∑ הּיין מן עצמֹו ׁשּצער אֹומר: הּקּפר אלעזר רּבי הּמת, מּטמאת נזהר .ׁשּלא ≈¬∆»»««»∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

BL‡¯Œ˙‡ Lc˜Â∑נזירּותֹו מנין ּולהתחיל .לחזר ¿ƒ«∆…ְְְְֲִִִַַַֹ

(áé)BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì øéfäå§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäå íLàì§¨¨®§©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«

i"yx£B¯Ê ÈÓÈŒ˙‡ '‰Ï ¯Èf‰Â∑ ּכבּתחּלה נזירּותֹו וימנה eÏtÈ.יחזר ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â∑ מן יעלּו לא ¿ƒƒ«∆¿≈ƒ¿ְְְְְֲִִִֶַַָֹ¿«»ƒ»ƒƒƒ¿ֲִַֹ
.הּמנין  ְִַָ

(âé)àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´
:ãòBî ìäà çút-ìà BúàŸ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£B˙‡ ‡È·È∑ּבֹו ּכּיֹוצא ּכן, ּדֹורׁש י ׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתי"ם מּׁשלׁשה אחד וזה עצמ ֹו; את (ויקרא יביא »ƒ…ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבֹוכב) ּכּיֹוצא עצמם; את – אׁשמה" עֹון אֹותם "והּׂשיאּו לד): עצמֹו(דברים את קבר הּוא בּגי", אתֹו "וּיקּבר :. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãé)íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì:íéîìL §©¨®§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«

(åè)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«

a¯יב  ¯n‡ È˙ÈÈÂ d¯Ê ÈÓBÈ ˙È ÈÈ Ì„˜ ¯fÈÂ¿«≈√»¿»»≈ƒ¿≈¿«¿ƒƒ««
È¯‡ ÔeÏË·È È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÂ ‡ÓL‡Ï dzL«≈«¬»»¿«»«¿»≈ƒ¿¿¬≈

:d¯Ê ·‡zÒ‡ƒ¿»«ƒ¿≈

ÈÓBÈיג  ÌÏLÓ ÌBÈa ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï d˙È È˙ÈÈ d¯Êƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dzLיד  ¯a ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ˙È ·¯˜ÈÂƒ»≈»À¿»≈√»¿»ƒ«««≈
dzL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ‡˙ÏÚÏ „Á ÌÈÏL¿ƒ««¬»»¿ƒ«¿»¬»«««
˙ÒÎÏ ÌÈÏL „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ‡zÓÏL¿∆¿»¿«»»¿««¿ƒ¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

ÁLÓaטו  ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯‚ ‡zÏÒ ¯Èht ÏÒÂ¿««ƒÀ¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÁLÓa ÔÈÁÈLÓ„ ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

:ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).Lôpä ìò àèç øLàîicM ¥£¤¨¨©©¨¤§¥
xRkllr,zOd z`nEHn xdfp `NW §©¥©¤Ÿ¦§©¦§©©¥

Fxidfd dilr xW` 'WtP'd `EdW¤©¤¤£¤¨¤¨¦§¦
aEzMdlirl)(e weqt`l zn Wtp lr' ©¨©¤¤¥Ÿ
.'`ai,xnF` xRTd xfrl` iAxxRkl ¨Ÿ©¦¤§¨¨©©¨¥§©¥
lroiId on Fnvr xriSWxg`l iM] ©¤¦¥©§¦©©¦¦§©©

dniIwzp `l sFQalE `nhp `EdW¤¦§¨§©Ÿ¦§©§¨
Fnvr xriSW `vnp ,FzExifp zevn¦§©§¦¦§¨¤¦¥©§
`nh xifpA wx xn`p KklE .mPigA§¦¨§¨¤¡©©§¨¦¨¥

'`hg xW`n',`l xFdh xifpA ENi`e ¥£¤¨¨§¦§¨¦¨Ÿ
...FpAxw z` aixwde' `N` oM xn`p¤¡©¥¤¨§¦§¦¤¨§¨

'z`Hgl)(dxe`d yeal[(.hi xifp ,ixtq)(y"`): §©¨
.BLàø úà Lc÷åligzdlE xFfgl §¦©¤Ÿ©£§©§¦

oipniniFzExifpz` aEW WCgl ¦§©§¥§¦§©¥¤
,rxR lCbl WCwzdW 'FW`x zXEcw'§©Ÿ¤¦§©¥§©¥¤©

aEzMd oFWlM] `nhpe(h Îd :miweqt lirl) §¦§¨¦§©¨
W`x `Ohe ...rxR lCB didi Wcw'¨Ÿ¦§¤©¥¤©§¦¥Ÿ

['Fxfp:ai dxez ¦§
(ai).Bøæð éîé úà 'äì øéfäåxFfgi §¦¦©¤§¥¦§©£

dpniemixg` mFi miWlW dYrn §¦§¤¥©¨§¦£¥¦
lFzExifpdWcgd:dNgYaM ¦§¦©£¨¨§©§¦¨

.eìté íéðBLàøä íéîiäåFzExifp ini §©¨¦¨¦¦¦§§¥§¦
zncFTd,oipOd on Elri `l,xnFlM ©¤¤Ÿ©£¦©¦§¨§©

xiqgdX dn z` milWdl Fl iC oi`W¤¥©§©§¦¤©¤¤¡¦
,mFi miWlW cr zncFTd FzExifPn¦§¦©¤¤©§¦
inie ,Wcgn mFi miWlW dpni `N ¤̀¨¦§¤§¦¥¨¨¦¥
mitxhvn mpi` dpFW`xd zExifPd©§¦¨¦¨¥¨¦§¨§¦

(z"yn):bi dxez
(bi).BúBà àéáé`iai' xn`p in lr ¨¦©¦¤¡©¨¦

oAxTd lr m` ,'FzF``iai' xifPdW ¦©©¨§¨¤©¨¦¨¦
aixwde' oNdl xn`p xaM ixd ,'FzF`£¥§¨¤¡©§©¨§¦§¦
ike ,Fnvr xifPd lr m`e ,'FpAxw z ¤̀¨§¨§¦©©¨¦©§§¦
`lde ,FzF` E`iai mixg`W `Ed Kixv̈¦¤£¥¦¨¦©£Ÿ
lr `N` ?FpAxw mr eil`n `A `Ed¨¥¥¨¦¨§¨¤¨©

`EdW ,oM xn`p xifPd lW Fz`iA`iai ¦¨¤©¨¦¤¡©¥¤¨¦
,Fnvr z`KiIW eil`n `Ad lr mB iM ¤©§¦©©©¨¥¥¨©¨

.df oFWl xnFl` dfedWlXn cg ©¨¤§¤¤¨¦§Ÿ¨
'miz`'dWlW) dxFYA EpivOW ¤¦¤¨¦©¨§¨

'FzF`' oFbM ,'z`' WxFXn zFpFWl§¦¤¤§
('mzF`'WxFC l`rnWi iAx didW ¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥

,oMx`Xn mWExitA mipFW mdW ¥¤¥¦§¥¨¦§¨
mixAcn mpi`W KkA ,zFnFwOd©§§¨¤¥¨§©§¦

x`WM mixg` iRlM ziUrPd dNErtA¦§¨©©£¥§©¥£¥¦¦§¨
ziUrPd dNErtA `N` ,'miz`'d lM̈¨¤¦¤¨¦§¨©©£¥

Fnvr mc`d iRlM,'FzF` `iai' oFbkE §©¥¨¨¨©§§¨¦
otF`A xAEcnd oi`W o`M xEn`d̈¨¨¤¥©§¨§¤
mc` ipA ipW md `aEOde `iaOdW¤©¥¦§©¨¥§¥§¥¨¨
`N` (oFrnW z` `ian oaE`x=)§¥¥¦¤¦§¤¨
`Ed cg` mc` `aEOde `iaOd©¥¦§©¨¨¨¤¨

.(Fnvr z` `ian oaE`x=):Fa `vFIM §¥¥¦¤©§©¥
dnW` oFr mzF` E`iVde'mlk`A §¦¦¨£©§¨§¨§¨

'mdiWcw z`(fh ,ak `xwie)dxdf` `idW ¤¨§¥¤¤¦©§¨¨
`NW mdiWcw z` ExnWIW mipdMl©Ÿ£¦¤¦§§¤¨§¥¤¤Ÿ
mzF` ExnWi `l m`W ,mixf mElk`iŸ§¨¦¤¦Ÿ¦§§¨
(mi`iVn) mipirhn mipdMd KkA ixd£¥§¨©Ÿ£¦©§¦¦©¦¦

mnvr z`,`hgAmixGdWMElWMi ¤©§¨§¥§§¤©¨¦¦¨§
.mzlik`A:Fa `vFiMdWn mW znIe' ©£¦¨¨©¥©¨¨¨Ÿ¤
...'d car...iBa FzF` xFAwierci `le ¤¤©¦§©©§Ÿ¨©

'Fzxaw z` Wi`(eÎd ,cl mixac)`Ed - ¦¤§ª¨
Fnvr z` xawFnvr xaw dWn - ¨©¤©§¤¨©©§

mc` iciA xAwp did ENi`W] qp KxcA§¤¤¥¤¦¨¨¦§¨¦¥¨¨
mFwn z` Wi` rcFi did ixd ,xg ©̀¥£¥¨¨¥©¦¤§

FzxEaw(a"ivpd wnr)[:ci dxez §¨

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑– לחם ׁשּיטעינּו – חדׁש ּבדבר לּדֹון ויצאּו ּבּכלל ׁשהיּו לפי ּוׁשלמים. עֹולה ׁשל ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּוׁשלמים  עֹולה ּכדין נסכים ׁשּיטעינּו לכללן BvÓ˙.החזירן È˜È˜¯e ˙ÏeÏa ˙lÁ∑(עז מין (מנחות מּכל .עׂשר ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָָ«…¿…¿ƒƒ«ִִֶֶָ

(æè)Búàhç-úà äNòå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬¤©¨−
:Búìò-úàå§¤«Ÿ¨«

(æé)ìñ ìò ýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«

i"yx£˙Bvn‰ ÏÒ ÏÚ '‰Ï ÌÈÓÏL Á·Ê∑הּׁשלמים את הּלחם יׁשחט את לקּדׁש מנת ‡˙B˙ÁÓŒ.על ∆«¿»ƒ«««««ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ∆ƒ¿»
BkÒŒ˙‡Â∑ איל .ׁשל ¿∆ƒ¿ִֶַ

(çé)Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©´©¨¦À¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®
-øLà Làä-ìò ïúðå Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçz©−©¤¬©©§¨¦«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â∑(ספרי) וגּלח" אּלא ּבּזיֹון! ּדר זה הרי ּבעזרה? יגּלח יכֹול ¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבהן ׁשּכתּוב הּׁשלמים, ׁשחיטת לאחר – ג)הּנזיר" מֹועד"(ויקרא אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו :.˙ÁzŒ¯L‡ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ¬∆««

d˙‡hÁטז  ˙È „aÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬»√»¿»¿«¿≈»«»≈
:d˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»≈

ÏÚיז  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ „aÚÈ ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿«»√»¿»«
˙ÈÂ d˙ÁÓ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ ‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ«»¿«ƒ«»¿«¿≈«¬»»ƒ¿»≈¿»

:dkÒƒ¿≈

¯LÈיח  ˙È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯ÈÊ Ál‚ÈÂƒ««¿ƒ»ƒ¿««¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÔzÈÂ d¯Ê LÈ¯ ¯ÚN ˙È ·qÈÂ d¯Êƒ¿≈¿ƒ«»¿«≈ƒ¿≈¿ƒ≈«
:‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡„ec ˙BÁ˙ Èc ‡˙M‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).íäékñðå íúçðîezlFqdgpnl ¦§¨¨§¦§¥¤¤§¦§¨
lM mr m`iadl devOW ,KqPl oiie§©¦©¤¤¤¦§¨©£¦¨¦¨
miWxFtn mdW itkE ,oAxẅ§¨§¦¤¥§¨¦
mdizFkld ihxtE mdixEriWA§¦¥¤§¨¥¦§¥¤

'mikqPd zWxt'A(fhÎ` ,eh oldl)oi`e . §¨¨©©§¨¦§¥
xifPdW zFpAxTd lM lr aEzMd zpeEM©¨©©¨©¨©¨§¨¤©¨¦

lr wx `N` ,`ianminlWE dlFr lW ¥¦¤¨©©¤¨§¨¦
...dlrl cg` UaM'] o`M mixEn`d̈£¦¨¤¤¤¨§Ÿ¨
lr `l la` ,['minlWl cg` li`e§©¦¤¨¦§¨¦£¨Ÿ©
['z`Hgl zg` dUake'] z`Hgd©©¨§©§¨©©§©¨
dgpn DOr mi`ian oi` z`HgdW¤©©¨¥§¦¦¦¨¦§¨

.mikqpE:i"yx siqeneKixv did `l §¨¦Ÿ¨¨¨¦
xifPd zFpAxTW o`M Wxtl aEzMd©¨§¨¥¨¤¨§§©¨¦

,mikqpE dgpn mikixvW itlmd mB §¦¦¦§¨§¨¦§¦¤©¥
llkA Eid,zFpAxTd x`W lMemlE` ¨¦§©¨§¨©¨§¨§¨

W ipRnE`vio`MWcg xacA oFCil- ¦§¥¤¨§¨¦§¨¨¨¨
x`W llMn m`ivFd aEzMdW xg`n¥©©¤©¨¦¨¦§©§¨
Wcg oiC mdA raTW KkA zFpAxTd©¨§¨§¨¤¨©¨¤¦¨¨

mgl EpirhIW...zFlElA zFNg'] ¤©§¦¤¤©§
xEaq iziid KM mEXnE ,['zFSn iwiwxE§¦¥©¦¨¨¦¦¨
iAbl mpiC dPYWi mB `OW ,xnFl©¤¨©¦§©¤¦¨§©¥

Kkitl ,Kqpe dgpnoxifgdaEzMd ¦§¨¨¤¤§¦¨¤¡¦¨©¨
ollklmzgpnE' :WxFtnA xn`e ¦§¨¨§¨©¦§¨¦§¨¨

,'mdiMqpecOlloicM mikqp EpirhIW §¦§¥¤§©¥¤©§¦§¨¦§¦
lMminlWE dlFrzg` `id Ffe . ¨¨§¨¦§¦©©

(WxCd ipt`) zFCn dxUr WlXn¦§¤§¥¦¨§¥©§¨
didW xaC lM' :odA zWxcp dxFYdW¤©¨¦§¤¤¨¤¨¨¨¤¨¨
i` ,Wcgd xacA oFCil `vie ,llkA¦§¨§¨¨¦§¨¨¤¨¨¦
cr ,Fllkl Fxifgdl lFki dY ©̀¨¨§©£¦¦§¨©
Kke .'WExitA Fllkl aEzMd EPxifgIW¤©£¦¤©¨¦§¨§¥§¨
llkA didW xaC lM' :Eppiprl FWExiR¥§¦§¨¥¨¨¨¤¨¨¦§¨
minlXde zFlFrd lM llkA Eid einlWE xifPd zlFr]©©¨¦§¨¨¨¦§©¨¨§©§¨¦

[mikqpE dgpn mipErHdxacA oFCil `vie ©§¦¦§¨§¨¦§¨¨¦§¨¨
WcgdEpiidC minlWE zFlFr x`WA bdFp Fpi`W] ¤¨¨¤¥¥¦§¨§¨¦§©§

[mgl mpirhdWFxifgdl lFki dY` i` ¤¦§¦¨¤¤¦©¨¨§©£¦
Fllkl[mikqpE dgpn EprHi md mBW]cr ¦§¨¤©¥¦¨£¦§¨§¨¦©

'WExitA Fllkl aEzMd EPxifgIW¤©£¦¤©¨¦§¨§¥
['mdiMqpe mzgpnE' :WxFtnA mdA xn`IW](ixtq) ¤Ÿ©¨¤¦§¨¦§¨¨§¦§¥¤

(`"eb ,m"`x):
.úBvî é÷é÷øe ,úBìeìa úBlçxUr ©§§¦¥©¤¤

oin lMnmingl mixUr md cgiaE ¦¨¦§©©¥¤§¦§¨¦
xUr mi`Ad dcFz ingNn oM Ecnle]§¨§¥¦©§¥¨©¨¦¤¤

DA xn`PW ,oin lMn xUr(bi ,f `xwie) ¤¤¦¨¦¤¤¡©¨
s`W zFAxl - 'einlW zcFY gaf lr'©¤©©§¨¨§©¤©

[FzFnM xifp inlW(`"eb ,m"`x):fh dxez ©§¥¨¦§
(fi).úBvnä ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ¤©§¨¦©©©©©

,WOn zFSOd lq iAB lr EPhgWIW `lŸ¤¦§£¤©©¥©©©©¨
xW`MW `N`minlXd z` hgWi ¤¨¤©£¤¦§©¤©§¨¦

,'dlFzhigW didYWCwl zpnÎlr ©¦§¤§¦¨©§¨§©¥
mgNd z``id dhigXd ,xnFlM - ¤©¤¤§©©§¦¨¦

eilr lEgYW mgNd z` zWCwnd©§©¤¤¤©¤¤¤¨¨¨
dcRi `NW oiprl oFbM] 'sEBd zXEcw'§©©§§¦§©¤Ÿ¦¨¤

cFre ,mincA(my `xwie i"yx d`x)[,a"a) §¨¦§
(x"yl:

.Bkñð úàå Búçðî úàdgpOd ¤¦§¨§¤¦§©¦§¨
mikqPdelWd.li`:Wxtl oi` la` §©§¨¦¤¨©¦£¨¥§¨¥

KxCW itl ,'xifPd lW FMqpe Fzgpn'¦§¨§¦§¤©¨¦§¦¤¤¤
xTir z` wx qgiil miaEzMd oFWl§©§¦§©¥©¤¦©
aixwde'] FaixwOd mc`d l` oAxTd©¨§¨¤¨¨¨©©§¦§¦§¦
KqPde dgpOd la` ,['FpAxw z ¤̀¨§¨£¨©¦§¨§©¤¤
,oAxTd l` milRhp FOr mi`iaOW¤§¦¦¦¦§¨¦¤©¨§¨

mzgpnE'] FnW lr mi`xwpe['mdiMqpe §¦§¨¦©§¦§¨¨§¦§¥¤
(`"eb):gi dxez
(gi).ãòBî ìäà çút øéæpä çlâå§¦©©¨¦¤©Ÿ¤¥

lFki`Ed aEzMd WExiRW xnFl iziid ¨¨¦¦©¤¥©¨
xifPdW ,FrnWnMgNbiFxrUdxfrA §©§¨¤©¨¦§©¥©§¨¨£¨¨

'xFpTip xrW'A F` ,dxfrd KFzA m`]¦§¨£¨¨§©©¦¨
lkidd gzR lEn `EdW(gi ,d lirl d`x),[ ¤¤©©¥¨

,oM xnFl xWt` K`id la`df ixd £¨¥¨¤§¨©¥£¥¤
oFifA KxC?WCwOd iRlM`N`KM ¤¤¦¨§©¥©¦§¨¤¨¨

:aEzMd WExiRxg`l 'xifPd gNbe' ¥©¨§¦©©¨¦§©©
odA aEzMW minlXd zhigW,b `xwie) §¦©©§¨¦¤¨¨¤

(a.'crFn ld` gzR' FhgWE`A `le §¨¤©Ÿ¤¥§Ÿ¨
lW FnFwn z` dfA rFAwl aEzMd©¨¦§©¨¤¤§¤

FPnf z` `N` gENiBd(oexkfd): ©¦©¤¨¤§©



yp`עב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
ÌÈÓÏM‰ Á·Ê∑ לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו נזיר ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ּתחת ∆««¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ה' לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל אחר הּזרֹוע .הּכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה .לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùez‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑ וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָָ

ּבּדבר  לּדֹון ויצאּו ּבּכלל נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע נזיר ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהראּויים
וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – זרֹוע להפרׁשת – .החדׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח מנת על נזיר הריני אמר: .ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.íéîìMä çáæ úçz øLàW`A £¤©©¤©©§¨¦¨¥
zwlFCdcECd zgY(lEXiAd xiq) ©¤¤©©©¦©¦

.FA olXan `EdWaEzMd oFWl d`x] ¤§©§¨§¥§©¨
(bi ,dl aÎminidÎixac)ElXA miWcTde'§©¢¨¦¦§
,['miceCaE zFxiQAxifpÎinlXW itl ©¦©§¨¦§¦¤©§¥¨¦

xird lkA milk`p mdW mbdEid £©¤¥¤¡¨¦§¨¨¦¨
dxfrA oilXAzn'mixifPd zMWl'A) ¦§©§¦¨£¨¨§¦§©©§¦¦

zxfrAWmdilkF` iYaA `le (miWp ¤§¤§©¨¦§Ÿ§¨¥§¥¤
`l oiicrW mEXn ,minlW x`WM¦§¨§¨¦¦¤£©¦Ÿ

mzevn dxnbpodMd lFHil KixSW ¦§§¨¦§¨¨¤¨¦¦©Ÿ¥
z`sipdlE dlXAzPW xg` rFxGd ¤©§©©©¤¦§©§¨§¨¦

'd iptlxg`l wxe (oNdl xEn`M) ¦§¥¨¨§©¨§©§©©
mwlg z` milrAd milhFp oMn¦¥§¦©§¨¦¤¤§¨

mdiYal mikilFnE,m"`x) ¦¦§¨¥¤
(l"kyn:hi dxez

(hi).äìLa òBøfä,xnFlMxg`l ©§©§¥¨§©§©©
.dlXAzPW,rFxGd' :xn`p ENi`kE ¤¦§©§¨§¦¤¡©©§©

'dlWA `id xW`M(i"`a):k dxez ©£¤¦§¥¨
(k).ïäkì àeä Lã÷Wcw' xn`PW s` Ÿ¤©Ÿ¥©¤¤¡©Ÿ¤

lr `id dpeEMd ,cigi oFWlA '`Ed¦§¨¦©©¨¨¦©
:mYWlW,rFxGde wiwxde dNgd §¨§¨©©¨§¨¨¦§©§©
mNEMWodMl od dnExY'`Ed' oFWlE] ¤¨§¨¥©Ÿ¥§

Wcw' spEOd lk`Od FzF` lM :FWExiR¥¨©©£¨©¨Ÿ¤
[eiwlg zWlW lM lr 'odMl `Ed©Ÿ¥©¨§¤£¨¨

(miyxtn):
.äôeðzä äæç ìòxEn`d 'lr' oFWl ©£¥©§¨§©¨¨

'iAB lr' mgiPIW FWExiR oi` ,o`M̈¥¥¤©¦¥©©¥
,ztqFY oFWl `Ed `N` ,wFXde dfgd¤¨¤§©¤¨§¤¤

:xnFlMmiiE`xd wFWe dfg caNn §©¦§©¨¤¨¨§¦
oYillr sqEn ;minlW lMn FlKM ¦¥¦¨§¨¦¨©¨

xifpÎinlWz` mB Fl oYilrFxGd ©§¥¨¦¦¥©¤©§©
.dGd:i"yx siqenexn`p xaMW xg` ©¤©©¤§¨¤¡©

minlW oAxwA(cl ,f `xwie)dfg z` iM' §¨§©§¨¦¦¤£¥
iYgwl dnExYd wFW z`e dtEpYd©§¨§¥©§¨¨©§¦
,mdinlW igaGn l`xUi ipA z`n¥¥§¥¦§¨¥¦¦§¥©§¥¤
`l ,'eipalE odMd oxd`l mz` oY`ë¤¥Ÿ¨§©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨Ÿ
mBW o`M Wxtl aEzMd Kixv did̈¨¨¦©¨§¨¥¨¤©
wFWe dfg oYn oiC bdFp xifp inlWA§©§¥¨¦¥¦©©¨¤§

,mipdMlEidW itlxifpÎinlWllkA ©Ÿ£¦§¦¤¨©§¥¨¦¦§©
,minlXd x`WeW ipRn mlE`E`vi §¨©§¨¦§¨¦§¥¤¨§

oFCilo`MWcgd xaCAaEzMdW - ¦¨©¨¨¤¨¨¤©¨
rawe ,minlW mzq llMn m`ivFd¦¨¦§©§¨§¨¦§¨©

Wcg oiC mdA,rFxf zWxtdlKFYn ¨¤¦¨¨§©§¨©§©¦
dPYWp `OW ,xnFl mixEaq Epiid KM̈¨¦§¦©¤¨¦§©¨

m` iM ,wFWe dfg oYn mdA oi`W mpiC¦¨¤¥¨¤©©¨¤§¦¦
Kkitl ,calA rFxfKxvEdaEzMd §©¦§¨§¦¨§©©¨

ollkl oxifgdllr' WxFtnA xnFle §©£¦¨¦§¨¨§©¦§¨©
dfgdtEpYd'dnExYd wFW lre £¥©§¨§©©§¨

miaiIg md rFxGd caNOWdfgA s` ¤¦§©©§©¥©¨¦©§¨¤
wFWeminlW x`WMiR lr `id Ff dWxC mB] ¨¦§¨§¨¦©§¨¨¦©¦

zWxcp dxFYdW zFCOd on 'dCO'd DzF`,odA ¨©¦¨¦©¦¤©¨¦§¤¤¨¤

['mdiMqpe mzgpnE' d"c eh wEqtA lirl zxMfEOd©§¤¤§¥§¨¦§¨¨§¦§¥¤

(ixtq):`k dxez
(`k).Bãé âéOz øLà ãálî`A ¦§©£¤©¦¨¨

zFpAxTd xRqOW cOll aEzMd©¨§©¥¤¦§©©¨§¨
caNn `Ed ,zExifPd zaFgl rAwPd©¦§¨§©©§¦¦§©
siqFdl icM xifPd ci biVY xW £̀¤©¦©©¨¦§¥§¦

,cFr mdilrxifp ipixd' xn` m`W £¥¤¤¦¨©£¥¦¨¦
gNbl zpnÎlrmFi z` miIwl) ©§¨§©¥©§©¥¤

(zFpAxTd z`ade zglbYdd`n lr ©¦§©©©£¨©©¨§¨©¥¨
,'minlW d`n lre zFlFrixd §©¥¨§¨¦£¥

zxFY l` ztxhvn Ff dtqFdW¤¨¨¦§¨¤¤¤©
zFpAxwM mpiC dUrpe ,FzExifp§¦§©£¤¦¨§¨§§
cr oii zFYWl xEq`W oFbM ,daFgd©¨§¤¨¦§©¦©

mNEM z` aixwIW(o"anx): ¤©§¦¤¨

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„ ÈÙk∑:אמר ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח מנת על נזירּיֹות חמׁש נזיר .הריני ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור זכֹור, Ì‰Ï.(זאגענד)ּכמֹו ¯BÓ‡∑(ספרי) ׁשֹומעים ּכּלם ∑‡BÓ¯.ׁשּיהיּו »»∆ְְַַָָ»»∆ְְִִֶָֻ»
ׁשלם (תנחומא) ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ּבחּפזֹון ּתברכם לא .מלא, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי לעבּדֹו∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי יבֹואּו ׁשּלא ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבמּתנה  לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ליסטים ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאינֹו
ּבּספרי  ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה הּׁשֹומר. הּוא הּנֹותן הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל .זֹו? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

::::ויויויויׁשׁשׁשׁשמרמרמרמר יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽיברכיברכיברכיברכְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ
נכסינכסינכסינכסי ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתתתתּבּבּבּברכרכרכרכּוּוּוּו –––– ובפרש"י)יברכיברכיברכיברכ כד. (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

רׁש"י  ּפרׁש מּדּוע וא"כ עניניו, ּבכל האדם את יבר ׁשהּקּב"ה ּכללית ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָיׁש
ּבלבד? הּנכסים על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּברכה

הּברכֹות  על ּכהנים ּבברּכת החּדּוׁש מה קׁשה וא"כ תומ"צ, למקּימי ּברכֹות רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוי"ל
ּבחּקֹותי ּכאן)ׁשּבפ' זקנים ּומֹוׁשב רזא ּבפענח הקׁשּו ?(וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÔÈ„kכג  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈
:ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeÎ¯·z¿»¿»¿≈ƒ¿»≈≈¿¿

Cp¯hÈÂ:כד  ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

äNòé ïk øBcé øLà Bøãð éôklr §¦¦§£¤¦¥©£¤©
eilr izni` Wxtn aEzMd .Fxfp zxFY©¦§©¨§¨¥¥¨©¨¨
`Ed xcPdWM `weeC ,Fxcp itM zFUrl©£§¦¦§©§¨§¤©¤¤

.'Fxfp zxFY lr' sqEn'lr' oFWl oMW ¨©©¦§¤¥§©
zFAxdl `A xcFPdW ,'dtqFd' FrnWn©§¨¨¨¤©¥¨§©§

xifPd zxFY 'lr'xaC cFrsqEnlr ©©©¨¦¨¨¨©
oM' xn`p KM lre ,rEaTd xRqOd©¦§¨©¨©§©¨¤¡©¥

'dUriitM' siqFie.'Fxcpe`weeC ©£¤§¦§¦¦§§©§¨
la` ,siqFdlxqgi `lzFpAxTn §¦£¨Ÿ¤§©¦¨§¨

,Fxcp ipRn daFgdipixd' xn` m`W ©¨¦§¥¦§¤¦¨©£¥¦
zExifp Wng xifpminrR Wng) ¨¦¨¥§¦¨¥§¨¦

(mFi miWlWgNbl zpnÎlrsFqA §¦©§¨§©¥©§
wx ,mFi z`nE miXingWlW lr £¦¦§©©©¨Ÿ

'ElNd zFndA,dlrl cg` UaM] §¥©¨¤¤¤¨§Ÿ¨
cg` li`e ,z`Hgl zg` dUaM©§¨©©§©¨§©¦¤¨
lW dlibx zExifpaM - minlWl¦§¨¦§¦§¦§¦¨¤

[mFi miWlWFa `xFw ip` oi` - §¦¥£¦¥
,'dUri oM xFCi xW`M'oi`W itl ©£¤¦¥©£¤§¦¤¥

daFgd on hirndl icM xcPd gkA§Ÿ©©¤¤§¥§©§¦¦©¨
zFiExifp Wng miIwi `N` ,FA dxEn`d̈£¨¤¨§©¥¨¥§¦
mFi miWlW z`ln lkaE ,Ff xg` FfA§©©§¨§Ÿ§¦
aEW ligzie ,zFndA WlW `iaie gNbi§©¥©§¨¦¨§¥§©§¦

milWIW cr ,dWcg zExifp zFpnl¦§§¦£¨¨©¤©§¦
eizFiExifp Wng(my)b"t zexifp m"anx ,m"`x) ¨¥§¦¨

(e"d:ak dxez
(bk).íäì øBîà`id 'xFn`' zaiY ¨¨¤¥©¨¦

,'xFwn' oFWl.'xFnW' ,'xFkf' FnM §¨§¨¨
:h"pyic ,f"rlA§©©

.íäì øBîà:aEzMd xn`IW iC did ¨¨¤¨¨©¤Ÿ©©¨
,'...Lkxai ,l`xUi ipA z` Ekxaz dM'Ÿ§¨£¤§¥¦§¨¥§¨¤§
,'mdl xFn`' xn`e siqFdW KFYnE¦¤¦§¨©¨¨¤
xn`YW dkixv dkxAdW Epcnl̈©§¤©§¨¨§¦¨¤¥¨¥

lFwA,mirnFW mNEk EidIWz` §¤¦§¨§¦¤
Dpi` WglA dxin`dW ,FzkxA¦§¨¤¨£¦¨§©©¥¨

'mdl' dxin`M zaWgp(my)(a"a): ¤§¤¤©£¦¨¨¤
.øBîà'xFn`' zaiYo`M daEzM ¨¥©¨§¨¨
aizkA`ln'xn`' `le]FnM ,xqg ¦§¦¨¥§Ÿ¨Ÿ¨¥§

(d ,`k zeny)` m`e'.['card xn`i xn §¦¨ŸŸ©¨¤¤
iENinA zxn`p LzkxA `dYW ,fFnxl¦§¤§¥¦§¨§¤¡¤¤§¦

W ;zEnilWaEoFfRgA mkxaz `l ¦§¥¤Ÿ§¨£¥§¦¨
mlW alaE dpeEkA `N` ,dldaaE§¤¨¨¤¨§©¨¨§¥¨¥
gqFpA minkg EpwY df mrHnE]¦©©¤¦§£¨¦§©
l`xUi FOr z` Kxal EpEve' dkxAd©§¨¨§¦¨§¨¥¤©¦§¨¥
'mlW alA' lW FWExiR EdGW ,'dad`A§©£¨¤¤¥¤§¥¨¥

(l"cv)[(`negpz)(i"`a):ck dxez
(ck).Eëøáé.Liqkp EkxAzIW §¨¤§¤¦§¨£§¨¤

dkxA lM] EAxzie EgilvIW ,xnFlM§©¤©§¦§¦§©¨§¨¨
xn`Pd `Ed iEAix oFWl ,`xwOAW¤©¦§¨§¦©¤¡¨
oFnnA oFbM ,zFAxzdl iEUrW xacA§¨¨¤¨§¦§©§§¨

(.i dheq i"yx)[:
.EøîLéåmB ,Liqkp EkxAzIW xg`l §¦§§¤§©©¤¦§¨§§¨¤©

mdilr xFnWl siqFiE`Fai `NW ¦¦§£¥¤¤Ÿ¨
.LpFnn lFHil miccFW LilrdfaE ¨¤§¦¦¨§¨¤

d"awd iciA zpYiPd dpYn dpFW¨©¨¨©¦¤¤¦¥
,'mce xUA' zpYOndpYn ozFPdW ¦©§©¨¨¨¨¤©¥©¨¨

,FCarlFzEWxn d`vIW xg` ixd §©§£¥©©¤¨§¨¥§
oeike ,mc` lMn DxnWl lFki Fpi ¥̀¨§¨§¨¦¨¨¨§¥¨

eilr mihqil mi`AWcard lr) ¤¨¦¦§¦¨¨©¨¤¤
(dpYOd lAiTW,EPOn DzF` oilhFpe ¤¦¥©©¨¨§§¦¨¦¤

la` ;Ff dpYna Fl Wi d`pd dn©£¨¨¤§©¨¨£¨
`EdÎKExAÎWFcTddpYn ozFPWM ©¨¨§¤¥©¨¨

ixd ,mc`l,ozFPd `EdexnFXd `Ed §¨¨£¥©¥§©¥
.Dzpizp xg`l mB dilr:i"yx siqene ¨¤¨©§©©§¦¨¨

Fa EWxC miWxcn dAxdedf wEqtA §©§¥¦§¨¦¨§§¨¤
'ixtq'AzFxinWE zFkxa ibEq dAxdl §¦§¥§©§¥¥§¨§¦

mipFW mipiiprA:dk dxez §¦§¨¦¦



עג `yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
ÌÈÓÏM‰ Á·Ê∑ לּטל ׁשּצרי ּבעזרה מתּבּׁשלין היּו נזיר ׁשּׁשלמי לפי ּבֹו, מבּׁשלן ׁשהּוא הּדּוד ּתחת ∆««¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ה' לפני ּולהניף ׁשּנתּבּׁשל אחר הּזרֹוע .הּכהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

(èé)úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧
étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´

:Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«
i"yx£‰ÏLa Ú¯f‰∑ ׁשּנתּבּׁשלה .לאחר «¿…«¿≈»ְְְִֶַַַָ

(ë)éðäåïäkä íúBà ó|Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤
äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeäÆ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®

çàå:ïéé øéæpä äzLé ø §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦
i"yx£Ô‰kÏ ‡e‰ L„˜∑ לּכהן הן ּתרּומה – והּזרֹוע והרקיק ‰Ùez‰.החּלה ‰ÊÁ ÏÚ∑ וׁשֹוק חזה מּלבד …∆«…≈ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹ«¬≈«¿»ְִֶַָָ

ּבּדבר  לּדֹון ויצאּו ּבּכלל נזיר ׁשלמי ׁשהיּו לפי הּזה. הּזרֹוע נזיר ׁשלמי על מּוסף ׁשלמים, מּכל לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהראּויים
וׁשֹוק  ּבחזה אף לּדֹון לכללן, להחזירן הצר – זרֹוע להפרׁשת – .החדׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

(àë)ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàǽŸ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìò©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ

ô :Bøæð úøBz ìò äNòé ïk¥´©«£¤½©−©¬¦§«
i"yx£B„È ‚ÈOzŒ¯L‡ „·lÓ∑ ׁשלמים מאה ועל עֹולֹות מאה על לגּלח מנת על נזיר הריני אמר: .ׁשאם ƒ¿«¬∆«ƒ»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

Îec¯‡יט  ÔÓ ‡ÏLa ‡Ú¯c ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»¿»»¿≈»ƒ¿»
‚BtÒ‡Â ‡lÒ ÔÓ ‡„Á ‡z¯Èht ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»«ƒ¿»¬»ƒ«»¿ƒ¿
˙È Ál‚c ¯˙a ‡¯ÈÊ È„È ÏÚ ÔzÈÂ „Á ¯Èht«ƒ«¿ƒ≈«¿≈¿ƒ»»«ƒ««»

:d¯Êƒ¿≈

˜L„e‡כ  ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿«¬»¬»»√»¿»¿»
‡˜L ÏÚÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ÏÚ ‡‰ÎÏ ‡e‰¿«¬»««¿»«¬»»¿«»»
:‡¯ÓÁ ‡¯ÈÊ ÈzLÈ Ôk ¯˙·e ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»»«≈ƒ¿≈¿ƒ»«¿»

˜„Ìכא  da¯˜ ¯cÈ Èc ‡¯ÈÊ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ«À¿»≈√»
Èc d¯„ ÌeÙk d„È ˜a„˙cÓ ¯a d¯Ê ÏÚ ÈÈ¿»«ƒ¿≈«ƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

:d¯Ê„ ‡˙È¯B‡ ÏÚ „aÚÈ Ôk ¯cÈƒ«≈«¿≈««¿»¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.íéîìMä çáæ úçz øLàW`A £¤©©¤©©§¨¦¨¥
zwlFCdcECd zgY(lEXiAd xiq) ©¤¤©©©¦©¦

.FA olXan `EdWaEzMd oFWl d`x] ¤§©§¨§¥§©¨
(bi ,dl aÎminidÎixac)ElXA miWcTde'§©¢¨¦¦§
,['miceCaE zFxiQAxifpÎinlXW itl ©¦©§¨¦§¦¤©§¥¨¦

xird lkA milk`p mdW mbdEid £©¤¥¤¡¨¦§¨¨¦¨
dxfrA oilXAzn'mixifPd zMWl'A) ¦§©§¦¨£¨¨§¦§©©§¦¦

zxfrAWmdilkF` iYaA `le (miWp ¤§¤§©¨¦§Ÿ§¨¥§¥¤
`l oiicrW mEXn ,minlW x`WM¦§¨§¨¦¦¤£©¦Ÿ

mzevn dxnbpodMd lFHil KixSW ¦§§¨¦§¨¨¤¨¦¦©Ÿ¥
z`sipdlE dlXAzPW xg` rFxGd ¤©§©©©¤¦§©§¨§¨¦

'd iptlxg`l wxe (oNdl xEn`M) ¦§¥¨¨§©¨§©§©©
mwlg z` milrAd milhFp oMn¦¥§¦©§¨¦¤¤§¨

mdiYal mikilFnE,m"`x) ¦¦§¨¥¤
(l"kyn:hi dxez

(hi).äìLa òBøfä,xnFlMxg`l ©§©§¥¨§©§©©
.dlXAzPW,rFxGd' :xn`p ENi`kE ¤¦§©§¨§¦¤¡©©§©

'dlWA `id xW`M(i"`a):k dxez ©£¤¦§¥¨
(k).ïäkì àeä Lã÷Wcw' xn`PW s` Ÿ¤©Ÿ¥©¤¤¡©Ÿ¤

lr `id dpeEMd ,cigi oFWlA '`Ed¦§¨¦©©¨¨¦©
:mYWlW,rFxGde wiwxde dNgd §¨§¨©©¨§¨¨¦§©§©
mNEMWodMl od dnExY'`Ed' oFWlE] ¤¨§¨¥©Ÿ¥§

Wcw' spEOd lk`Od FzF` lM :FWExiR¥¨©©£¨©¨Ÿ¤
[eiwlg zWlW lM lr 'odMl `Ed©Ÿ¥©¨§¤£¨¨

(miyxtn):
.äôeðzä äæç ìòxEn`d 'lr' oFWl ©£¥©§¨§©¨¨

'iAB lr' mgiPIW FWExiR oi` ,o`M̈¥¥¤©¦¥©©¥
,ztqFY oFWl `Ed `N` ,wFXde dfgd¤¨¤§©¤¨§¤¤

:xnFlMmiiE`xd wFWe dfg caNn §©¦§©¨¤¨¨§¦
oYillr sqEn ;minlW lMn FlKM ¦¥¦¨§¨¦¨©¨

xifpÎinlWz` mB Fl oYilrFxGd ©§¥¨¦¦¥©¤©§©
.dGd:i"yx siqenexn`p xaMW xg` ©¤©©¤§¨¤¡©

minlW oAxwA(cl ,f `xwie)dfg z` iM' §¨§©§¨¦¦¤£¥
iYgwl dnExYd wFW z`e dtEpYd©§¨§¥©§¨¨©§¦
,mdinlW igaGn l`xUi ipA z`n¥¥§¥¦§¨¥¦¦§¥©§¥¤
`l ,'eipalE odMd oxd`l mz` oY`ë¤¥Ÿ¨§©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨Ÿ
mBW o`M Wxtl aEzMd Kixv did̈¨¨¦©¨§¨¥¨¤©
wFWe dfg oYn oiC bdFp xifp inlWA§©§¥¨¦¥¦©©¨¤§

,mipdMlEidW itlxifpÎinlWllkA ©Ÿ£¦§¦¤¨©§¥¨¦¦§©
,minlXd x`WeW ipRn mlE`E`vi §¨©§¨¦§¨¦§¥¤¨§

oFCilo`MWcgd xaCAaEzMdW - ¦¨©¨¨¤¨¨¤©¨
rawe ,minlW mzq llMn m`ivFd¦¨¦§©§¨§¨¦§¨©

Wcg oiC mdA,rFxf zWxtdlKFYn ¨¤¦¨¨§©§¨©§©¦
dPYWp `OW ,xnFl mixEaq Epiid KM̈¨¦§¦©¤¨¦§©¨

m` iM ,wFWe dfg oYn mdA oi`W mpiC¦¨¤¥¨¤©©¨¤§¦¦
Kkitl ,calA rFxfKxvEdaEzMd §©¦§¨§¦¨§©©¨

ollkl oxifgdllr' WxFtnA xnFle §©£¦¨¦§¨¨§©¦§¨©
dfgdtEpYd'dnExYd wFW lre £¥©§¨§©©§¨

miaiIg md rFxGd caNOWdfgA s` ¤¦§©©§©¥©¨¦©§¨¤
wFWeminlW x`WMiR lr `id Ff dWxC mB] ¨¦§¨§¨¦©§¨¨¦©¦

zWxcp dxFYdW zFCOd on 'dCO'd DzF`,odA ¨©¦¨¦©¦¤©¨¦§¤¤¨¤

['mdiMqpe mzgpnE' d"c eh wEqtA lirl zxMfEOd©§¤¤§¥§¨¦§¨¨§¦§¥¤

(ixtq):`k dxez
(`k).Bãé âéOz øLà ãálî`A ¦§©£¤©¦¨¨

zFpAxTd xRqOW cOll aEzMd©¨§©¥¤¦§©©¨§¨
caNn `Ed ,zExifPd zaFgl rAwPd©¦§¨§©©§¦¦§©
siqFdl icM xifPd ci biVY xW £̀¤©¦©©¨¦§¥§¦

,cFr mdilrxifp ipixd' xn` m`W £¥¤¤¦¨©£¥¦¨¦
gNbl zpnÎlrmFi z` miIwl) ©§¨§©¥©§©¥¤

(zFpAxTd z`ade zglbYdd`n lr ©¦§©©©£¨©©¨§¨©¥¨
,'minlW d`n lre zFlFrixd §©¥¨§¨¦£¥

zxFY l` ztxhvn Ff dtqFdW¤¨¨¦§¨¤¤¤©
zFpAxwM mpiC dUrpe ,FzExifp§¦§©£¤¦¨§¨§§
cr oii zFYWl xEq`W oFbM ,daFgd©¨§¤¨¦§©¦©

mNEM z` aixwIW(o"anx): ¤©§¦¤¨

`yp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
‰NÚÈ Ôk ¯cÈ ¯L‡ B¯„ ÈÙk∑:אמר ׁשאם יחּסר, ולא מּוסף הּנזיר, ּתֹורת על – נזרֹו ּתֹורת על מּוסף ¿ƒƒ¿¬∆ƒ…≈«¬∆ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

יעׂשה" ּכן יּדר "ּכאׁשר ּבֹו: קֹורא אני אין הּללּו, ּבהמֹות ג' על לגּלח מנת על נזירּיֹות חמׁש נזיר .הריני ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−
ñ :íäì øBîà ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯BÓ‡∑דישנ"ט ּבלע"ז ׁשמֹור זכֹור, Ì‰Ï.(זאגענד)ּכמֹו ¯BÓ‡∑(ספרי) ׁשֹומעים ּכּלם ∑‡BÓ¯.ׁשּיהיּו »»∆ְְַַָָ»»∆ְְִִֶָֻ»
ׁשלם (תנחומא) ּובלב ּבכּונה אּלא ּובבהלּות, ּבחּפזֹון ּתברכם לא .מלא, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

(ãë)ñ :EøîLéå ýåýé Eëøáé§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
i"yx£EÎ¯·È∑נכסי לעבּדֹו∑E¯ÓLÈÂ.ׁשּיתּברכּו מּתנה ׁשהּנֹותן ,ממֹונ לּטל ׁשֹודדים עלי יבֹואּו ׁשּלא ¿»∆¿ְְְִֶֶָָ¿ƒ¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבמּתנה  לֹו יׁש הנאה מה מּמּנּו, אֹותּה ונֹוטלין עליו ליסטים ׁשּבאים וכיון אדם, מּכל לׁשמרֹו יכֹול ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָאינֹו
ּבּספרי  ּבֹו ּדרׁשּו מדרׁשים והרּבה הּׁשֹומר. הּוא הּנֹותן הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל .זֹו? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

Liqkp EkxAzIW ± Lkxai§¨¤§¤¦§¨§§¨¤

::::ויויויויׁשׁשׁשׁשמרמרמרמר יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽיברכיברכיברכיברכְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽ
נכסינכסינכסינכסי ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתתתתּבּבּבּברכרכרכרכּוּוּוּו –––– ובפרש"י)יברכיברכיברכיברכ כד. (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָ

רׁש"י  ּפרׁש מּדּוע וא"כ עניניו, ּבכל האדם את יבר ׁשהּקּב"ה ּכללית ּברכה היא "יברכ" ּברּכת ּדבפׁשטּות לעּין, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָיׁש
ּבלבד? הּנכסים על ׁשהיא "נכסי "יתּברכּו היא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּברכה

הּברכֹות  על ּכהנים ּבברּכת החּדּוׁש מה קׁשה וא"כ תומ"צ, למקּימי ּברכֹות רּבּוי נתּפרׁשּו ּבחּקֹותי ּבפרׁשת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוי"ל
ּבחּקֹותי ּכאן)ׁשּבפ' זקנים ּומֹוׁשב רזא ּבפענח הקׁשּו ?(וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
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yp`עד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k iriax meil inei xeriy
ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ּברכה ׁשהיא ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻולכן

הּתבּואה  על ּוכׁשמדּבר הּתֹומ"צ, קּיּום ע"י לבנ"י ׁשּיׁשּפע ּבכּמּות הּטֹוב רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻֻּדבפרׁשת
מׁשּתּמרין" יהיּו ׁש"הּפרֹות רק היא הּברכה ואכלתם)והּפרֹות, ד"ה י שם, .(רש"י ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

מּכפי  יֹותר ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשהּנכסים ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָמשא"כ
ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה "וּימצא – ּביצחק ׁשּמצינּו ע"ד וטבעם. יב)מּדתם כו, והּׁשנה (תולדות קׁשה ׁש"הארץ דאע"פ , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

מאה" ׁשאמדּוה אחת על "עׂשתה שם)קׁשה", .(פרש"י ְֲֵֶַַַָָָָָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay xn`nn)

ּבלּתי  לריּבּוי ועד ּברכה, לריּבּוי הּכלי ּכי הּוא ׁשלֹום, ל ויׂשם הּוא ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּמהּטעמים
הּוא  ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי (ּבׁשרׁשֹו) הּוא ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדריּבּוי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּוגּבל
לבאר  יׁש ועל־ּפי־זה הּׁשלֹום. אּלא ליׂשראל ּברכה מחזיק ּכלי הּקּב"ה מצא ּדלא הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלמעלה
היא  ההׁשּפעה למּטה ׁשּגם ּדזה הּוא, הּמהירּות ענין אמיּתית ּכי ּדׁשקדים, הּמהירּות לענין האתהּפכא ּדמעלת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּׁשּיכּות
ׁשּבֹו, הּׁשלֹום על־ידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ּגם אּלא מתעּכבת אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק לא הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבריּבּוי

לטֹוב. נהּפ הּמּוטב ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָואמיּתית
ּבריּבּוי  ׁשלֹום יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת יהיה לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוּתכלית

והגּבלֹות. מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות ׁשּכתּוב ּכמֹו מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ּבריּבּוי, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּוברכה

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט הּכהנים.(חולין עם ואסּכים ליׂשראל ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
לּכהנים  – אברכם" "ואני אחר: .ּדבר  ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

ׁשּיהיה ויהי־רצֹון גֹו', ׁשמי את וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים הּדין, מּׁשּורת ּדלפנים ּבאֹופן ּובפרט ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ׁשעל־ידי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
נקרא  אני ּכ נכ ּתב ׁשאני ּכׁשם הוי ', ׁשם מּלׁשֹון ּגילּוי ּכתיב לעלם ׁשּיהיה ׁשּבמקֹום לעֹולם, ׁשמי זה אּלא זכרי זה רק לא , ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ׁשּמה לֹומר ּדיׁש ּבּתניא, ּכמבֹואר מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין לעֹולמים היה ּוכבר ּבגּלּוי, הוי' ׁשם יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהעלם,
הּוא  ׁשהּגילּוי  ב' אצילּות־ּבריאה־יצירה־עׂשּיה, עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ּפירּוׁשים, ב' ּבֹו יׁש רּבים לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלעֹולמים
ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ּבּתניא ּבהּגהה ּכמבֹואר הּׁשביעי ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי עֹולמים, ּולעֹולמי לעד נצחי, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבאֹופן
ּבערב  הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל וטֹועמים זכּו, חּיים טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף הּוא הּׂשכר קּבלת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּדעיקר

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשּבת,

C˙È:כה  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ¯‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו  CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

Ï‡¯NÈכז  Èa ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡‡Â«¬»¬»≈ƒ
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(i"gp):

.íëøáà éðàåEniUi mipdMdW ici lr ©£¦£¨£¥©§¥¤©Ÿ£¦¨¦
ip` ,mzkxaA inW z`mkxa` ¤§¦§¦§¨¨£¦£¨£¥

mipdMd mr miMq`e ,l`xUil§¦§¨¥§©§¦¦©Ÿ£¦
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`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

ß xii` h"k iying mei ß

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה יֹום (במדבר ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְְְְְְִִַַַָָָָֹ

לחּפה  הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן LÓ‰.הקמת ˙Blk∑ את עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָ
ּבהר  ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן
ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה ולא הּמלאכה לעֹוׂשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלהֹורֹות

קלב)ׁשּנאמר: ׁשּנאמר (תהילים ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' "זכֹור : ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יב) א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ּובאֹותֹו ּומפרק ֹו, מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹימי
היה ניסן חדׁש וראׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ס)להקים", הּזיה (גיטין הּזּו ּבּׁשליׁשי הּפרה, נׂשרפה ּבּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּגּלחּו ּובּׁשביעי .ראׁשֹונה ְְִִִִַָ

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ

:ÔB‰˙È»¿
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ּבחּקֹותי. ּבפרׁשת נכללת ׁשאינּה מיחדת ּברכה ׁשהיא ,"נכסי "ּיתּברכּו היא ּכאן ׁשהּברכה רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻולכן

הּתבּואה  על ּוכׁשמדּבר הּתֹומ"צ, קּיּום ע"י לבנ"י ׁשּיׁשּפע ּבכּמּות הּטֹוב רּבּוי ּבענין הּוא הּברכֹות עּקר ּבחּקֹותי, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻֻּדבפרׁשת
מׁשּתּמרין" יהיּו ׁש"הּפרֹות רק היא הּברכה ואכלתם)והּפרֹות, ד"ה י שם, .(רש"י ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

מּכפי  יֹותר ויתרּבּו יתּברכּו ,("נכסי") ּכבר להאדם לֹו ׁשּיׁש ׁשהּנכסים ּדפרּוׁשֹו ,"נכסי "ׁשּיתּברכּו היא הּברכה ּכאן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָמשא"כ
ׁשערים" מאה ההיא ּבּׁשנה "וּימצא – ּביצחק ׁשּמצינּו ע"ד וטבעם. יב)מּדתם כו, והּׁשנה (תולדות קׁשה ׁש"הארץ דאע"פ , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

מאה" ׁשאמדּוה אחת על "עׂשתה שם)קׁשה", .(פרש"י ְֲֵֶַַַָָָָָָָ

(äë)ýåýé øàé|éìà åéðtñ :jpçéå E ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ¯‡È∑ צהּבֹות ּפנים ׂשֹוחקֹות, ּפנים ל חן (ספרי)∑jÁÈÂ.יראה ל .יּתן »≈»»≈∆ְְְֲִִֶַָָֻƒÀ∆»ְִֵֵ

(åë)ýåýé àOé|éìà åéðtñ :íBìL Eì íNéå E ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«
i"yx£EÈÏ‡ ÂÈt '‰ ‡OÈ∑ּכעסֹו .יכּבׁש ƒ»»»≈∆ְֲִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"lyz'd ,fenz g"xc '` ,gxw zyxt zay xn`nn)

ּבלּתי  לריּבּוי ועד ּברכה, לריּבּוי הּכלי ּכי הּוא ׁשלֹום, ל ויׂשם הּוא ּכהנים ּדברּכת והחֹותם ׁשהּסּיּום זה על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּמהּטעמים
הּוא  ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה ׁשׁשֹורׁש וכּנ"ל מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי (ּבׁשרׁשֹו) הּוא ּכהנים ּדברּכת ההׁשּפעה [ּדריּבּוי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּוגּבל
לבאר  יׁש ועל־ּפי־זה הּׁשלֹום. אּלא ליׂשראל ּברכה מחזיק ּכלי הּקּב"ה מצא ּדלא הּׁשלֹום, הּוא מהׁשּתלׁשלּות], ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלמעלה
היא  ההׁשּפעה למּטה ׁשּגם ּדזה הּוא, הּמהירּות ענין אמיּתית ּכי ּדׁשקדים, הּמהירּות לענין האתהּפכא ּדמעלת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּׁשּיכּות
ׁשּבֹו, הּׁשלֹום על־ידי לזה ּכלי הּוא ׁשהּמּטה ּגם אּלא מתעּכבת אינּה ׁשּמּלמעלה ׁשההמׁשכה מּפני רק לא הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבריּבּוי

לטֹוב. נהּפ הּמּוטב ּכׁשּגם הּוא הּׁשלֹום ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָואמיּתית
ּבריּבּוי  ׁשלֹום יהיה ׁשאז מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת יהיה לאֹוהב) נהּפ האֹויב (ׁשּגם זה ּדׁשלֹום הּׁשלימּות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוּתכלית

והגּבלֹות. מדידֹות ּבלי ירּוׁשלים, ּתׁשב ּפרזֹות ׁשּכתּוב ּכמֹו מּוגּבל, ּבלּתי ריּבּוי ּבריּבּוי, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּוברכה

(æë)ñ :íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

i"yx£ÈÓLŒ˙‡ eÓNÂ∑(ספרי)המפרׁש ּבּׁשם ‡·¯ÌÎ.יברכּום È‡Â∑(מט הּכהנים.(חולין עם ואסּכים ליׂשראל ¿»∆¿ƒְְְֵַַָָֹ«¬ƒ¬»¬≈ְְְְֲִִִִֵַַָֹ
לּכהנים  – אברכם" "ואני אחר: .ּדבר  ֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 'nr b"lg y"ewl t"r)

ׁשּיהיה ויהי־רצֹון גֹו', ׁשמי את וׂשמּו ּכאן ּׁשּכתּוב מה יקּים הּדין, מּׁשּורת ּדלפנים ּבאֹופן ּובפרט ועבֹודתנּו, מעׂשינּו ׁשעל־ידי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
נקרא  אני ּכ נכ ּתב ׁשאני ּכׁשם הוי ', ׁשם מּלׁשֹון ּגילּוי ּכתיב לעלם ׁשּיהיה ׁשּבמקֹום לעֹולם, ׁשמי זה אּלא זכרי זה רק לא , ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ׁשּמה לֹומר ּדיׁש ּבּתניא, ּכמבֹואר מּתן־ּתֹורה, ּבׁשעת זה מעין לעֹולמים היה ּוכבר ּבגּלּוי, הוי' ׁשם יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהעלם,
הּוא  ׁשהּגילּוי  ב' אצילּות־ּבריאה־יצירה־עׂשּיה, עֹולמֹות ּבכל הּגילּוי ׁשּנמׁש א' ּפירּוׁשים, ב' ּבֹו יׁש רּבים לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלעֹולמים
ּדרּוׁשים) ּבכּמה (ּובארּוכה ׁשם ּבּתניא ּבהּגהה ּכמבֹואר הּׁשביעי ּבאלף זה יהיה ּובגלּוי עֹולמים, ּולעֹולמי לעד נצחי, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבאֹופן
ּבערב  הּׁשּׁשי ּבאלף ּגם ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל וטֹועמים זכּו, חּיים טֹועמיה אמנם הּׁשביעי, ּבאלף הּוא הּׂשכר קּבלת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּדעיקר

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשּבת,

C˙È:כה  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ dzÎL ÈÈ ¯‰È«¿«¿»¿ƒ¿≈¿»»ƒ««»»

ÌÏL:כו  CÏ ÈeLÈÂ C˙ÂÏ dt‡ ÈÈ ·qÈƒ«¿»«≈¿»»ƒ«≈»¿»

Ï‡¯NÈכז  Èa ÏÚ ÈÓL ˙k¯a ˙È ÔeÂLÈÂƒ«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
:ÔepÎ¯·‡ ‡‡Â«¬»¬»≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk)éìà åéðt 'ä øàé.ELl d`xi ¨¥¨¨¥¤©§¤§
zFAEdv mipR ,zFwgFU mipRmc`M - ¨¦£¨¦§§¨¨

zFgnU mipR FadF`l d`xOd©©§¤§£¨¦§¥
zFxi`nE: §¦

pçéå.Eog Ll oYizFIxAd ipirA ¦ª¤¦¤§¥§¥¥©§¦
(`negpz):ek dxez

(ek)éìà åéðt 'ä àOé.Elr m` s` ¦¨¨¨¥¤©¦©
qrki d"awdW iE`x didi LiUrn iR¦©£¤¦§¤¨¤¦§©
rwxTA eipR WFAki lFkiake ,Lilr̈¤§¦§¨¦§¨¨©©§©

,Lilr hiAdNnFqrM WFAkimixie ¦§©¦¨¤¦§©§§¨¦
Lil` eipR z` (`Vi)(oexkfd):fk dxez ¦¨¤¨¨¥¤

(fk).éîL úà eîNåmXA mEkxai §¨¤§¦§¨£©¥
WxFtnd`EdW`EdW itM d"ied mW ©§¨¤¥£¨¨§¦¤

Fz`ixw KxcM zEpc` mWA `le ,aYkp¦§¨§Ÿ§¥©§§¤¤§¦¨
la` ,WCwOd ziaA wx bdFp df oice]§¦¤¥©§¥©¦§¨£¨
mXd z` mixiMfn zFnFwn x`WA¦§¨§©§¦¦¤©¥

[FazkM FxiMfdl oi`e ,Fz`ixwM(ixtq) ¦§¦¨§¥§©§¦¦§¨
(i"gp):

.íëøáà éðàåEniUi mipdMdW ici lr ©£¦£¨£¥©§¥¤©Ÿ£¦¨¦
ip` ,mzkxaA inW z`mkxa` ¤§¦§¦§¨¨£¦£¨£¥

mipdMd mr miMq`e ,l`xUil§¦§¨¥§©§¦¦©Ÿ£¦
.mikxandxg` xaC:mipdMd ixd ©§¨§¦¨¨©¥£¥©Ÿ£¦

Kxan in oM m`e ,l`xUi z` mikxan§¨§¦¤¦§¨¥§¦¥¦§¨¥
:o`M xn`p KM lr ?mipdMd z`ip`e' ¤©Ÿ£¦©¨¤¡©¨©£¦

'mkxa`,mipdMl -invrA ip`W £¨£¥©Ÿ£¦¤£¦§©§¦
mkxa`(miyxtn):` dxez £¨£¥

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

ß xii` h"k iying mei ß

æ(à)ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ∑(רבה יֹום (במדבר ודּו"ק) ּבׁשוא "ּכלֹות" ולא ּבפּתח לֹומר (רצה ּכתיב "ּכּלֹות" «¿ƒ¿«…∆ְְְְְְִִַַַָָָָֹ

לחּפה  הּנכנסת ּככּלה יׂשראל היּו הּמׁשּכן LÓ‰.הקמת ˙Blk∑ את עׂשּו לב חכם וכל ואהליאב ּבצלאל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…∆ְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָ
ּבהר  ׁשהראהּו ּכמֹו ודבר, ּדבר ּכל ּתבנית לראֹות עליו נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבמׁשה, הּכתּוב ּותלאֹו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהּמׁשּכן
ּביתֿהּמקּדׁש, ּבנין על נפׁשֹו ׁשּמסר לפי ּבדוד, מצינּו וכן אחת. ּבתבנית טעה ולא הּמלאכה לעֹוׂשי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלהֹורֹות

קלב)ׁשּנאמר: ׁשּנאמר (תהילים ׁשמֹו, על נקרא לפיכ וגֹו'", לה' אׁשרֿנׁשּבע עּנֹותֹו ּכל את לדוד ה' "זכֹור : ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יב) א ּדוד"(מלכים בית "ראה :.ÌÈ˜‰Ï ‰LÓ ˙Blk ÌBÈa∑ ׁשבעת ׁשּכל מלּמד, הקים", "ּביֹום נאמר ולא ְְִֵֵָ¿«…∆¿»ƒְְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

מׁשה  ּכּלֹות "ּביֹום נאמר: לכ ּפרקֹו, ולא העמידֹו הּיֹום ּובאֹותֹו ּומפרק ֹו, מעמידֹו מׁשה היה הּמּלּואים ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹימי
היה ניסן חדׁש וראׁש הקמֹותיו, ּכלּו הּיֹום אֹותֹו ס)להקים", הּזיה (גיטין הּזּו ּבּׁשליׁשי הּפרה, נׂשרפה ּבּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּגּלחּו ּובּׁשביעי .ראׁשֹונה ְְִִִִַָ

È˙א  ‡Ó˜‡Ï ‰LÓ ÈˆÈL„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ≈≈∆«¬»»»
È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ d˙È LÈc˜Â d˙È Èa¯Â ‡kLÓ«¿¿»¿«ƒ»≈¿«ƒ»≈¿»»»ƒ
LÈc˜Â Ôepa¯Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»»»ƒ¿«ƒ¿«ƒ

:ÔB‰˙È»¿
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æ(`).äLî úBlk íBéa éäéå'zNM' ©§¦§©Ÿ¤©©
aizM`lA o`M daEzM 'zlM' zaiY - §¦¥©©Ÿ§¨¨§Ÿ

oFWNn ,'zNM' z`xwp ENi`M .e"ië§¦¦§¥©©¦§
A iM aEzMd fnFx KkaE ,'dNM'mFi ©¨§¨¥©¨¦§

dNkM l`xUi Eid oMWOd znwd£¨©©¦§¨¨¦§¨¥§©¨
dREgl zqpkPdl`xUi zqpMW itl] ©¦§¤¤©¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

Kkl ,d"awd lW Fzirxl dlWnp¦§§¨§©§¨¤§¨
zREg FnM oMWOd znwd zaWgp¤§¤¤£¨©©¦§¨§©
,eiCgi xEcl miligzn f`W oi`EVip¦¦¤¨©§¦¦¨©§¨

xn`PW oiprkE(g ,dk zeny)il EUre' §¦§¨¤¤¡©§¨¦
['mkFzA iYpkWe WCwn(`negpz ,`zwiqt) ¦§¨§¨©§¦§¨

(i"`a ,`"eb):
äLî úBlkoipA .oMWOd z` miwdl ©Ÿ¤§¨¦¤©¦§¨¦§©

:miciwtz ipW FA Eid FllkA oMWOd©¦§¨¦§¨¨§¥©§¦¦
dWn .Fznwde ,eilke eiwlg lM ziIUr£¦©¨£¨¨§¥¨©£¨¨¤
ENi`e ,oMWOd z` miwd xW` `Ed£¤¥¦¤©¦§¨§¦

al mkg lke a`ild`e l`lvAmd §©§¥§¨¢¦¨§¨£©¥¥
xW`oMWOd z` EUr,eilM lM z`e £¤¨¤©¦§¨§¤¨¥¨

xn`PW FnM(` ,el zeny)l`lvA dUre' §¤¤¡©§¨¨§©§¥
lM z` ...al mkg Wi` lke a`ild`e§¨¢¦¨§¨¦£©¥¤¨
aEzMdWkE ,'WcTd zcar zk`ln§¤¤£Ÿ©©Ÿ¤§¤©¨
FpiipA llM mEIq mFiA o`M xAcn§©¥¨§¦§©¦§¨
xaCd dlY `l ,FkEPig zNigzE§¦©¦Ÿ¨¨©¨¨
xTirA EwqrW al inkg lke l`lvaA¦§©§¥§¨©§¥¥¤¨§§¦©

FziIUr,dWnA aEzMd F`lzEs` £¦¨§¨©¨§Ÿ¤©
,calA miwOd did `EdWxqOW itl ¤¨¨©¥¦¦§¨§¦¤¨©

eilr FWtpFgFM lM z` xqFn did - ©§¨¨¨¨¥¤¨
,oMWOd zcFar lr FzgxhezF`xl §¦§¨©£©©¦§¨¦§

wFCalexace xaC lM zipaYdidIW §¦§©§¦¨¨¨§¨¨¤¦§¤
dpFkPd Fzipazl m`FYEd`xdW FnM ¥§©§¦©§¨§¤¤§¨

d"awd,xdaEiUFrl zFxFdl ¨¨§§¥

dk`lOdmziIUr otF` lr,dk my d`x) ©§¨¨©¤£¦¨¨
(n.drh `leENit`,zg` zipazA §Ÿ¨¨£¦§©§¦©©

xn`PW FnM(bn ,hl my)z` dWn `xIe' §¤¤¡©©©§Ÿ¤¤
xW`M ,Dz` EUr dPde ,dk`lOd lM̈©§¨¨§¦¥¨Ÿ¨©£¤

'EUr oM 'd dEv,xTir `xwp Kkitl ¦¨¥¨§¦¨¦§¨¦©
.FnW lr oMWOd,cecA Epivn oke ©¦§¨©§§¥¨¦§¨¦

dkf `l Fnvr `EdW iR lr s`W¤©©¦¤©§Ÿ¨¨
dnlW `N` ,WCwOd ziA z` zFpal¦§¤¥©¦§¨¤¨§ŸŸ

z`f mr ,F`pA FpAFWtp xqOW itl §§¨¦Ÿ§¦¤¨©©§
WCwOdÎziA oipA lrFl `Fvnl ©¦§©¥©¦§¨¦§

- eikxv lM FxEarA oikdlE ,mFwnFnM ¨§¨¦©£¨§¨¨§
xn`PW(` ,alw mildz)z` cecl 'd xFkf ¤¤¡©§§¨¦¥

'Fbe 'dl rAWp xW` FzFPr lMm` ¨ª£¤¦§©©§¦
'dl mFwn `vn` cr ...ipirl zpW oY ¤̀¥§¨§¥¨©¤§¨¨©
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עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני  עגלהעגלהעגלהעגלה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה לפנילפנילפנילפני אתאתאתאת־־־־קרקרקרקרּבּבּבּבנםנםנםנם ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי .... .... אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן להקיםלהקיםלהקיםלהקים ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַֹֹויהיויהיויהיויהי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א)ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  (ז, ְְְְִִִִִִִִַַַַ

הּכתּוב  (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ּבני ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָולכאֹורה
והֹותר" . . ז)"דּים לו, [ּובפרט (ויקהל נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – כ"כ ּגדֹול ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ּבנדבֹות עּכּובם לתּקן ע"מ ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ּביֹום ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּתרּומתם
ּבּמדרׁש אי' ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, ׁשעׂשיתם (במדב"ר מׁשּכן להם אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת העצה להם נתן "ּומי : ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

נעׂשה  העגלֹות, התנּדבּות ׁשע"י ׁשּכיון י"ל, ועפ"ז ּבהם". אֹותֹו נֹוׂשאים ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפֹורח
חלק  הּותה ּתרּומתם כ"א לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, למׁשּכן ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהּמׁשּכן
למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ׁשענינֹו מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא למׁשּכן ׁשּנעׂשה עצמֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמהּמׁשּכן

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר היה העגלֹות ׁשאּלּולי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרי
ּבכּמּות  יּתּור ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן ּכלי ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻּובזה
לא  ּולכ ּדהּמׁשּכן, הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ׁשלמּות ׁשּמטרתם ּכיון העגלֹות, עד"ז הּכלי, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּובגדל

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים ְְְִִִִִַָָהפליגּו

(á)íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי)ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, עליהם ׁשֹוטרים ה)ׁשהיּו "וּיּכּו(שמות : ≈¿ƒ≈««…ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ׁשּנאמר יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ׁשעמדּו ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשניניניני עגלהעגלהעגלהעגלה צבצבצבצב........ ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש־־־־עגלתעגלתעגלתעגלת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי ב־ג)ווווּיּיּיּיקריבקריבקריבקריבּוּוּוּו (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּוכמ"ש והּמׁשּכן, הּקרׁשים נׂשיאת לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ז־ח)עגלֹות נתן (ז, גֹו' העגלֹות ׁשּתי "את ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

עבֹודתם". ּכפי מררי לבני נתן גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָלבני
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש הּמקּדׁש ּולבית לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ב)ולכאֹורה קב, ,(שבת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקרׁשים לנׂשיאת הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים נׂשיאת לצר עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו שבת מ"מ (עיין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻ
א) .צט,

לתכליתֹו לגמרי מנּצל ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מקֹום מּכל ּובעׁשירּות, ּברחבּות צ"ל הּכל הי' ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבספרי וכדאי' מיּתר. אחד ּפרט אפי' ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, פה)ּובכל ז, ּכּלן (פרשתנו ּבמׁשקלן מכּונים הּמקּדׁש ּכלי "היּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻ

כּו'". ריבה לא ְִֶָָֹּכאחד,

‡·‰˙‰ÔBב  ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»
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(c ,` lirl)Eidi mkY`e'dHOl Wi` Wi` §¦§¤¦§¦¦©©¤
'Fbe:b dxez §

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy
מנּצלֹות  אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו ּבאם הרי הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻוא"כ,

ּתכליתן. ּולכל ְְְְִֵַַָָלגמרי
לבּטלה" אחד ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ׁש"ּכל הׁשי"ת, עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש (שבת ּומּזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ב) עליו עז, אּלא לבּטלה? רגעים ּכּמה ילכּו ּבאם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת הקּדׁשּתי הּיֹום ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל .ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ית'. ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל צ"ל ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻלדעת

(â)áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑וכן מחּפים, אּלא "צב" סו)אין קרּויים (ישעיה מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים : ≈∆¿…»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑:נתן רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה ק ּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמה
ׁשּנאמר  הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיתנּדבּו

לו) לאפֹוד (שמות והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה מעּתה אמרּו: ּדּים", היתה "והּמלאכה :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ .ולחׁשן, ְְְְְִִֶַַָָָֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).áö úìâò LLoi`oFWl'av' ¥¤§Ÿ¨¥§¨
o`M xEn`dmiREgn `N`bEq - ¨¨¨¤¨§¦

ldF` iERigA zFiEUrd zF`p zFlbr£¨¨¨£§¦¤
itM] cFake zEaiWg KxC ,zFSignE§¦¤¤£¦§¨§¦

.[oMWOd z`iUpl iE`xdokeEpivn ¨¨¦§¦©©¦§¨§¥¨¦
FznbEC(k ,eq diryi)lM z` E`iade' §¨§¥¦¤¨

akxaE miqEQA ...miFBd lMn mkig £̀¥¤¦¨©¦©¦¨¤¤
EmicxRaE miASaxd lr zFxMxMaE ©©¦©§¨¦©¦§¨©©

E`iai ,`al cizrl] 'milWExi iWcẅ§¦§¨©¦¤¨¦¨Ÿ¨¦
milFBd l`xUi zix`W z` miiFBd©¦¤§¥¦¦§¨¥©¦
ilkA cFaM KxcA mEbdpie ,mzFvx`A§©§¨¦©£§¤¤¨¦§¥
[milWExil mzFlrdl ,mix`Ftn akx, ¤¤§¨¦§©£¨¦¨©¦

dWzFlbrdzFQEkno`M zFiExTd ¤©£¨©§©§¨
zlbr''avzFiExwmW:'miAv' ¤§Ÿ¨§¨©¦

.ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå`le ©©§¦¨¦§¥©¦§¨§Ÿ
itl ,cIn mzacp z` ExqnlAw `NW ¨§¤¦§¨¨¦¨§¦¤Ÿ¦¥

iRn Fl xn`PW cr mcIn dWnŸ¤¦¨¨©¤¤¡©¦¦
mFwOd:oNdl xEn`M ,mdn lAwl ©¨§©¥¥¤¨¨§©¨

.'mY`n gw ...dWn l` 'd xn`Ie'xn` ©Ÿ¤¤Ÿ¤©¥¦¨¨©
aCpzdl mi`iUPd E`x dn ,ozp iAx©¦¨¨¨¨©§¦¦§¦§©¥

dNgYA o`MoFW`xd mFIA skiY -, ¨©§¦¨¥¤©¨¦
,KM lr EEhvPW ilAnzk`lnaE ¦§¦¤¦§©©¨¦§¤¤

dNgY EaCpzd `l oMWOd`N` ©¦§¨Ÿ¦§©§§¦¨¤¨
mrd lMW xg`l `weeC`iadl EniIq ©§¨§©©¤¨¨¨¦§§¨¦

mdizFacp z`(fk ,dl zeny d`x)?`N` ¤¦§¥¤¤¨
mi`iUPd Exn` KM:oMWOd zk`lnA ¨¨§©§¦¦¦§¤¤©¦§¨

dnE ,EaCpzIX dn xEAv EaCpzi'¦§©§¦©¤¦§©§©
oixQgOX,xace xaC lMnEp` ¤§©§¦¦¨¨¨§¨¨¨

EnilWdW E`xW oeiM .'oinilWn©§¦¦¥¨¤¨¤¦§¦
xEAvE`iadexn`PW ,lMd z`zeny) ¦§¥¦¤©Ÿ¤¤¡©

(f ,el:Exn` ,mIc dzid dk`lOde§©§¨¨¨§¨©¨¨§
dn dYrn'z` E`iad .'zFUrl EpN ¥©¨©¨©£¥¦¤

cFt`l mi`ENOde mdFXd ipa ©̀§¥©©§©¦¦¨¥
oWglemiaEWge mixwi mixaC mdW] §©Ÿ¤¤¥§¨¦§¨¦©£¦

FnkE [xEAiSd iciA miIEvn Eid `NW¤Ÿ¨§¦¦¥©¦§
xn`PW(gkÎfk miweqt my)E`iad m`UPde' ¤¤¡©§©§¦¦¥¦

mi`NOd ipa` z`e mdXd ipa` z ¥̀©§¥©Ÿ©§¥©§¥©¦ª¦
onXd z`e mUAd z`e ,oWgle cFt`l̈¥§©Ÿ¤§¤©Ÿ¤§¤©¨¤
zxhwle dgWOd onWlE xF`nl§¨§¤¤©¦§¨§¦§Ÿ¤

.'miOQdKkle EfxCfdo`k EaCpzd ©©¦§¨¦§¨§§¦§©§¨
dNgYz`iUpl zFlbrd z` `iadl §¦¨§¨¦¤¨£¨¦§¦©

xg` mniCwi `OW ,oMWOd(ixtq),i"gp) ©¦§¨¤¨©§¦¥©¥
(a"ivpd wnr:c dxez

(f).íúãáò éôkmrh ozFp aEzMd §¦£Ÿ̈¨©¨¥©©
iYW wx oFWxb ipal EpYip rECn©©¦§¦§¥¥§©§¥
mEXn ,rAx` ixxn ipale ,zFlbr£¨§¦§¥§¨¦©§©¦
lXn lw oFWxb ipa `Vn didW¤¨¨©¨§¥¥§©¦¤

W ,ixxnixxn ipAmi`UFp Eid §¨¦¤§¥§¨¦¨§¦



עז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

Fnvr oMWOd ixcBn ied zFlbrd̈£¨©¥¦¦§¥©¦§¨©§

עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני  עגלהעגלהעגלהעגלה .... .... יהוהיהוהיהוהיהוה לפנילפנילפנילפני אתאתאתאת־־־־קרקרקרקרּבּבּבּבנםנםנםנם ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי .... .... אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן להקיםלהקיםלהקיםלהקים ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַֹֹויהיויהיויהיויהי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א)ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  (ז, ְְְְִִִִִִִִַַַַ

הּכתּוב  (וכלׁשֹון ּביֹותר ּגדֹולה לב ּבנדיבּות יׂשראל ּבני ּתרמּו הּמׁשּכן נדבת ׁשאת מצינּו ׁשהרי הּוא, ּפלא ּדבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָולכאֹורה
והֹותר" . . ז)"דּים לו, [ּובפרט (ויקהל נׂשיאים? ב' על אחת עגלה – כ"כ ּגדֹול ּבצמצּום יתרמּו יׂשראל נׂשיאי ודוקא ,( ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

הּתרּומה]. ּבכּמּות צמצמּו ּומּדּוע הּמׁשּכן, מלאכת ּבנדבֹות עּכּובם לתּקן ע"מ ּגדֹולה, ּבזריזּות היתה זה ּביֹום ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּתרּומתם
ּבּמדרׁש אי' ּבזה: טז)והּבאּור פי"ב, ׁשעׂשיתם (במדב"ר מׁשּכן להם אמרּו ׁשּכ יּׂששכר, ׁשל ׁשבטֹו הּזאת העצה להם נתן "ּומי : ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

נעׂשה  העגלֹות, התנּדבּות ׁשע"י ׁשּכיון י"ל, ועפ"ז ּבהם". אֹותֹו נֹוׂשאים ׁשּתהיּו עגלֹות התנּדבּו אּלא ּבאויר, הּוא ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפֹורח
חלק  הּותה ּתרּומתם כ"א לּמׁשּכן, לסּיּוע אמצעי איזה העגלֹות אין הרי נּׂשא, למׁשּכן ּבאויר" "ּפֹורח מּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהּמׁשּכן
למקֹום, מּמקֹום נּׂשא ׁשהּוא ׁשענינֹו מֹועד", "אהל היה ׁשהּמׁשּכן ּדכיון ּבעגלֹות, הּנּׂשא למׁשּכן ׁשּנעׂשה עצמֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמהּמׁשּכן

עצמֹו. הּמׁשּכן ּבׁשלמּות חסר היה העגלֹות ׁשאּלּולי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרי
ּבכּמּות  יּתּור ּכל ללא ּבתכלית מדּיקים להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן ּכלי ׁשּכל ׁשּכׁשם עגלֹות, ׁשׁש רק ׁשהביאּו הּטעם יּובן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻּובזה
לא  ּולכ ּדהּמׁשּכן, הּצר ּכפי הּדּיּוק ּבתכלית להיֹות הצרכּו הּמׁשּכן, ׁשלמּות ׁשּמטרתם ּכיון העגלֹות, עד"ז הּכלי, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּובגדל

ּבתרּומתם. הּנׂשיאים ְְְִִִִִַָָהפליגּו

(á)íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«

i"yx£˙hn‰ È‡ÈN Ì‰∑(ספרי)ׁשּנאמר עליהם, מּכים והיּו ּבמצרים, עליהם ׁשֹוטרים ה)ׁשהיּו "וּיּכּו(שמות : ≈¿ƒ≈««…ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ
וגֹו'" יׂשראל ּבני ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.ׁשטרי ÌÈ„ÓÚ‰ Ì‰∑ ׁשּנאמר יׂשראל, את ּכׁשּמנּו ואהרן מׁשה עם ׁשעמדּו ְְְְִֵֵֵָֹ≈»…¿ƒ««¿Àƒְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

א) וגֹו'"(במדבר יהיּו "ואּתכם :. ְְְְִִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 40 'nr g"kg y"ewl t"r)

'd zcFarl WOYWdl Kixv hxR lkA§¨§¨¨¦§¦§©¥©£©

ההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאים אים אים אים  עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשניניניני עגלהעגלהעגלהעגלה צבצבצבצב........ ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש־־־־עגלתעגלתעגלתעגלת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ננננׂשׂשׂשׂשיאייאייאייאי ב־ג)ווווּיּיּיּיקריבקריבקריבקריבּוּוּוּו (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּוכמ"ש והּמׁשּכן, הּקרׁשים נׂשיאת לצר ּבהם הׁשּתּמׁשּו הּנׂשיאים ׁשּנדבּו אּלּו ז־ח)עגלֹות נתן (ז, גֹו' העגלֹות ׁשּתי "את ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

עבֹודתם". ּכפי מררי לבני נתן גֹו' העגלֹות ארּבע ואת עבֹודתם. ּכפי ּגרׁשֹון ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָלבני
עׁשירּות" ּבמקֹום ענּיּות ׁש"אין ּכלל יׁש הּמקּדׁש ּולבית לּמׁשּכן ׁשּבנֹוגע ּדאף ּביֹותר, הּדבר ּתמּוּה ב)ולכאֹורה קב, ,(שבת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקרׁשים לנׂשיאת הסּפיקּו ּבדחק ׁשרק הּמרּבים, הּקרׁשים נׂשיאת לצר עגלֹות ארּבע רק הּנׂשיאים נּדבּו שבת מ"מ (עיין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻ
א) .צט,

לתכליתֹו לגמרי מנּצל ּבּמׁשּכן ּדבר ּכל היה מקֹום מּכל ּובעׁשירּות, ּברחבּות צ"ל הּכל הי' ׁשּבּמׁשּכן ּדאף ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻויׁש
ּבספרי וכדאי' מיּתר. אחד ּפרט אפי' ׁשהיה מּבלי ּפרטיו, פה)ּובכל ז, ּכּלן (פרשתנו ּבמׁשקלן מכּונים הּמקּדׁש ּכלי "היּו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻ

כּו'". ריבה לא ְִֶָָֹּכאחד,

‡·‰˙‰ÔBב  ˙Èa ÈLÈ¯ Ï‡¯NÈ È·¯·¯ e·È¯˜e¿ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈≈≈≈¬»«¿
ÏÚ ÔÈÓÈ˜c Ôep‡ ‡iË·L È·¯·¯ Ôep‡ƒ«¿¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

:‡iÈÓƒ¿»«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).úBhnä éàéNð íäxaMW s` ¥§¦¥©©©¤§¨
aEzMd siqFd 'l`xUi i`iUp' xn`p¤¡©§¦¥¦§¨¥¦©¨

i`iUp' xn`e,'zFHOd,'zFHn' zaiYW §¨©§¦¥©©¤¥©©
oFWNn dhEWRd DzErnWn caNn¦§©©§¨¨©§¨¦§
ztqFp zErnWn DA Wi 'mihaW'§¨¦¥¨©§¨¤¤

'zFlwn' oFWNn,aEzMd fnFx KkaE ¦§©§§¨¥©¨
Wmd ,ElNd mi`iUPdmixhFW Eid ¤©§¦¦©¨¥¨§¦

mixvnA mdilrmrHn miPEnnd £¥¤§¦§©¦©§¦¦©©
ipA lr uFglle wFgcl mixvOd©¦§¦¦§§¦§©§¥

,mdig` l`xUi,onGA mzcFar miIql ¦§¨¥£¥¤§©¥£¨¨©§©
mdilr miMEn Eidel`xUi ixhFW - §¨¦£¥¤§¥¦§¨¥

zFHnA drxt iUbFp iciA EMdª¦¥§¥©§Ÿ§©
l`xUi ilrFR zFcF` lr zFlwnaE§©§©£¥¦§¨¥

,mzcFar EniIq `NWxn`PW,d zeny) ¤Ÿ¦§£¨¨¤¤¡©
(ci...'Fbe l`xUi ipA ixhFW EMie'©ª§¥§¥¦§¨¥§

oAll mkwg mziNk `l rECn xn`l¥Ÿ©©Ÿ¦¦¤¨§¤¦§Ÿ
,'mWlW lFnzMEqg xW` df xkUaE ¦§¦§Ÿ¦§©¤£¤¨

,mdA wFgcNn Erpnpe mdig` lr©£¥¤§¦§§¦¦§¨¤

lW mdizFMn z` bFRql s` ESxzpe§¦§©©¦§¤©¥¤¤
lCBzdl Ekf ,mnFwnA miUbFPd©§¦¦§¨¨§¦§©¥
i`iUpM xgAdlE dlFcB dlrnA§©£¨§¨§¦¨¥¦§¦¥

l`xUi(ixtq)(h"ac ,i"`xdn): ¦§¨¥
.íéãe÷tä ìò íéãîBòä íämd ¥¨§¦©©§¦¥

mi`iUPd mzF`dWn mr EcnrW ¨©§¦¦¤¨§¦Ÿ¤
xn`PW ,l`xUi z` EpOWM oxd`e§©£Ÿ§¤¨¤¦§¨¥¤¤¡©

(c ,` lirl)Eidi mkY`e'dHOl Wi` Wi` §¦§¤¦§¦¦©©¤
'Fbe:b dxez §

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy
מנּצלֹות  אּלּו עגלֹות היּו לא עגלֹות, ּבעֹוד מׁשּתּמׁשים היּו ּבאם הרי הּקרׁשים, לנׂשיאת הסּפיקּו עגלֹות ׁשארּבע מּכיון ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻוא"כ,

ּתכליתן. ּולכל ְְְְִֵַַָָלגמרי
לבּטלה" אחד ּדבר ּברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ׁש"ּכל הׁשי"ת, עבֹודת ּבדרכי נפלאה הֹוראה ללמד יׁש (שבת ּומּזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ב) עליו עז, אּלא לבּטלה? רגעים ּכּמה ילכּו ּבאם ּבכ ּומה ה', לעבֹודת הקּדׁשּתי הּיֹום ׁשעֹות רב הרי האדם: יאמר ּדאל .ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ית'. ולכבֹודֹו ה' לעבֹודת לגמרי מנּצל צ"ל ּבחּייו ּופרט רגע ׁשּכל ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻלדעת

(â)áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ
ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«
i"yx£·ˆ ˙Ï‚ÚŒLL∑וכן מחּפים, אּלא "צב" סו)אין קרּויים (ישעיה מכּסים עגלֹות – ּובּפרדים" "ּובּצּבים : ≈∆¿…»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

‰ÔkLn."צּבים" ÈÙÏ Ì˙B‡ e·È¯˜iÂ∑:נתן רּבי אמר הּמקֹום. מּפי לֹו ׁשּנאמר עד מּידם מׁשה ק ּבל ׁשּלא ִַ««¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»ֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
הּנׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, ּכאן להתנּדב הּנׂשיאים ראּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמה
ׁשּנאמר  הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ׁשראּו ּכיון מׁשלימין, אנּו ּׁשּמחּסרין ּומה ּׁשּיתנּדבּו מה צּבּור ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיתנּדבּו

לו) לאפֹוד (שמות והּמּלּואים הּׁשהם אבני את הביאּו לעׂשֹות? ּלנּו מה מעּתה אמרּו: ּדּים", היתה "והּמלאכה :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתחּלה  ּכאן התנּדבּו לכ .ולחׁשן, ְְְְְִִֶַַָָָֹ

(ã):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ä)ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

(å)íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìâòä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìà¤©«§¦¦«

(æ)úà|éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´
:íúãáò éôk ïBLøâ¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«

i"yx£Ì˙„·Ú ÈÙk∑ והאדנים והעּמּודים הּקרׁשים נֹוׂשאים ׁשהיּו מררי, מּׁשל קל ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא .ׁשהיה ¿ƒ¬…»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

k„ג  ÔÏ‚Ú ˙ÈL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Èa¯˜ ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»À¿»≈√»¿»ƒ∆¿»«
ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙Ï‚Ú ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯˙e ÔÈÙÁÓ¿«¿«¿≈¬«ƒƒ¿¿»«¿≈
Ì„˜Ï ÔB‰˙È e·È¯˜Â „ÁÏ ¯B˙Â ‡i·¯·«̄¿¿«»¿¿«¿»ƒ»¿»√»

:‡kLÓ«¿¿»

ÓÈÓÏ¯:ד  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

ÔkLÓה  ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰pÓ Ïa«̃≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿«
˙qÓk ¯·b È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È Ôz˙Â ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ≈»¿¿≈»≈¿«¿ƒ«

:dÁÏt»¿»≈

ÈÂ‰·ו  È¯Bz ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆»∆¿»»¿»≈ƒ«
:È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È»¿¿≈»≈

È‰·ז  È¯B˙ ‡Úa¯‡ ˙ÈÂ ‡˙Ï‚Ú ÔÈz¯z ˙È»«¿≈∆¿»»¿»«¿¿»≈¿«
:ÔB‰ÁÏt ˙qÓk ÔBL¯‚ È·Ïƒ¿≈≈¿¿ƒ«»¿«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).áö úìâò LLoi`oFWl'av' ¥¤§Ÿ¨¥§¨
o`M xEn`dmiREgn `N`bEq - ¨¨¨¤¨§¦

ldF` iERigA zFiEUrd zF`p zFlbr£¨¨¨£§¦¤
itM] cFake zEaiWg KxC ,zFSignE§¦¤¤£¦§¨§¦

.[oMWOd z`iUpl iE`xdokeEpivn ¨¨¦§¦©©¦§¨§¥¨¦
FznbEC(k ,eq diryi)lM z` E`iade' §¨§¥¦¤¨

akxaE miqEQA ...miFBd lMn mkig £̀¥¤¦¨©¦©¦¨¤¤
EmicxRaE miASaxd lr zFxMxMaE ©©¦©§¨¦©¦§¨©©

E`iai ,`al cizrl] 'milWExi iWcẅ§¦§¨©¦¤¨¦¨Ÿ¨¦
milFBd l`xUi zix`W z` miiFBd©¦¤§¥¦¦§¨¥©¦
ilkA cFaM KxcA mEbdpie ,mzFvx`A§©§¨¦©£§¤¤¨¦§¥
[milWExil mzFlrdl ,mix`Ftn akx, ¤¤§¨¦§©£¨¦¨©¦

dWzFlbrdzFQEkno`M zFiExTd ¤©£¨©§©§¨
zlbr''avzFiExwmW:'miAv' ¤§Ÿ¨§¨©¦

.ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå`le ©©§¦¨¦§¥©¦§¨§Ÿ
itl ,cIn mzacp z` ExqnlAw `NW ¨§¤¦§¨¨¦¨§¦¤Ÿ¦¥

iRn Fl xn`PW cr mcIn dWnŸ¤¦¨¨©¤¤¡©¦¦
mFwOd:oNdl xEn`M ,mdn lAwl ©¨§©¥¥¤¨¨§©¨

.'mY`n gw ...dWn l` 'd xn`Ie'xn` ©Ÿ¤¤Ÿ¤©¥¦¨¨©
aCpzdl mi`iUPd E`x dn ,ozp iAx©¦¨¨¨¨©§¦¦§¦§©¥

dNgYA o`MoFW`xd mFIA skiY -, ¨©§¦¨¥¤©¨¦
,KM lr EEhvPW ilAnzk`lnaE ¦§¦¤¦§©©¨¦§¤¤

dNgY EaCpzd `l oMWOd`N` ©¦§¨Ÿ¦§©§§¦¨¤¨
mrd lMW xg`l `weeC`iadl EniIq ©§¨§©©¤¨¨¨¦§§¨¦

mdizFacp z`(fk ,dl zeny d`x)?`N` ¤¦§¥¤¤¨
mi`iUPd Exn` KM:oMWOd zk`lnA ¨¨§©§¦¦¦§¤¤©¦§¨

dnE ,EaCpzIX dn xEAv EaCpzi'¦§©§¦©¤¦§©§©
oixQgOX,xace xaC lMnEp` ¤§©§¦¦¨¨¨§¨¨¨

EnilWdW E`xW oeiM .'oinilWn©§¦¦¥¨¤¨¤¦§¦
xEAvE`iadexn`PW ,lMd z`zeny) ¦§¥¦¤©Ÿ¤¤¡©

(f ,el:Exn` ,mIc dzid dk`lOde§©§¨¨¨§¨©¨¨§
dn dYrn'z` E`iad .'zFUrl EpN ¥©¨©¨©£¥¦¤

cFt`l mi`ENOde mdFXd ipa ©̀§¥©©§©¦¦¨¥
oWglemiaEWge mixwi mixaC mdW] §©Ÿ¤¤¥§¨¦§¨¦©£¦

FnkE [xEAiSd iciA miIEvn Eid `NW¤Ÿ¨§¦¦¥©¦§
xn`PW(gkÎfk miweqt my)E`iad m`UPde' ¤¤¡©§©§¦¦¥¦

mi`NOd ipa` z`e mdXd ipa` z ¥̀©§¥©Ÿ©§¥©§¥©¦ª¦
onXd z`e mUAd z`e ,oWgle cFt`l̈¥§©Ÿ¤§¤©Ÿ¤§¤©¨¤
zxhwle dgWOd onWlE xF`nl§¨§¤¤©¦§¨§¦§Ÿ¤

.'miOQdKkle EfxCfdo`k EaCpzd ©©¦§¨¦§¨§§¦§©§¨
dNgYz`iUpl zFlbrd z` `iadl §¦¨§¨¦¤¨£¨¦§¦©

xg` mniCwi `OW ,oMWOd(ixtq),i"gp) ©¦§¨¤¨©§¦¥©¥
(a"ivpd wnr:c dxez

(f).íúãáò éôkmrh ozFp aEzMd §¦£Ÿ̈¨©¨¥©©
iYW wx oFWxb ipal EpYip rECn©©¦§¦§¥¥§©§¥
mEXn ,rAx` ixxn ipale ,zFlbr£¨§¦§¥§¨¦©§©¦
lXn lw oFWxb ipa `Vn didW¤¨¨©¨§¥¥§©¦¤

W ,ixxnixxn ipAmi`UFp Eid §¨¦¤§¥§¨¦¨§¦



yp`עח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÁaÊn.נֹות ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָ««¿ƒ«¿ƒƒ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ

הּגבּורה  מּפי לֹו ׁשּנאמר .עד ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא ּכסדר (זבחים אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ועדין «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: מּפי לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם .ּתֹולדֹותם, ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑ ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mipc`de micEOrde miWxTd,c lirl) ©§¨¦§¨©¦§¨£¨¦
(alÎ`lz` E`Up oFWxb ipA ENi`e§¦§¥¥§¨§¤

zFcizie mirlTde mikqOde zFrixid©§¦§©¨¨¦§©§¨¦¦¥
mirlTd ixzinE(ekÎdk my),KM lre ¥§¥©§¨¦§©¨

`id zFlbrd zTElg iM aEzMd xnF`¥©¨¦£©¨£¨¦
itM''mzcar:g dxez §¦£Ÿ¨¨
(h).íäéìò Lãwä úãáò éklM ¦£Ÿ©©Ÿ¤£¥¤¨

ipA la` ,md WcTd icaFr miIeld©§¦¦§¥©Ÿ¤¥£¨§¥
mzcFar dzid zdwxac `Vn §¨¨§¨£¨¨©¨§©

dXEcTd,mnvr WcFTd ilM z`iUp - ©§¨§¦©§¥©¤©§¨
:oFbM'Fbe oglXde oFx`dzlrOW §¨¨§©ª§¨§¤©£©

oMWOd ld` iwlg lr dxizi mzXEcw§¨¨§¥¨©¤§¥Ÿ¤©¦§¨
(`l ,b lirl),EKkitlmi`Vp mpi` §¦¨¥¨¦¨¦

m` iM ,zFlbrA'E`Vi szMA' ©£¨¦¦©¨¥¦¨
(epxetq):i dxez

(i)úkðç úà íéàéNpä eáéø÷iå©©§¦©§¦¦¥£ª©
.çaænäDzF` lr `id ztqFp dacp ©¦§¥©§¨¨¤¤¦©¨

iM ,dlrnl dxEn`dEaCpzdW xg`l ¨£¨§©§¨¦§©©¤¦§©§
,oMWOd z`Ul xwAde zFlbrd̈£¨§©¨¨¨¥©¦§¨
ÎzFpAxw aCpzdl mAl m`Up§¨¨¦¨§¦§©¥¨§§

FkPgl gAfOdoNdl WxFtnke ©¦§¥©§©§§©§¨§©¨
dWxRA(oexkfd): ©¨¨¨

éðôì íðaø÷ úà íéàéNpä eáéø÷iå©©§¦©§¦¦¤¨§¨¨¦§¥
.çaænäo`M xEn`d 'EaixwIe'oi` ©¦§¥©©©§¦¨¨¨¥

`N` ,gAfOd lr oAxw zaxwd FWExiR¥©§¨©¨§¨©©¦§¥©¤¨
Eaxiw md xnFlM ,'aExiw' oFWl `Ed§¥§©¥¥§
mdWM ,gAfOd iptl cr mpAxw z ¤̀¨§¨¨©¦§¥©¦§¥©§¤¥
,mzacp lAwzY m` zF`xl mipiYnn©§¦¦¦§¦¦§©¥¦§¨¨
xn`PW cr mcIn dWn lAw `l iM¦Ÿ¦¥Ÿ¤¦¨¨©¤¤¡©

dxEaBd iRn FlxEn`ke ,mdn lAwIW ¦¦©§¨¤§©¥¥¤§¨¨
(`ad weqta)`iUp ,dWn l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤Ÿ¤§¦

d`xE] 'mpAxw z` Eaixwi mFIl cg ¤̀¨©©§¦¤¨§¨¨§¥
oNdl i"Wx('zxhw d`ln' d"c ci weqt) ©¦§©¨

['drW z`xFd' Ff dzidW(ixtq),m"`x) ¤¨§¨¨©¨¨

(`"eb:`i dxez
(`i)úkðçì íðaø÷ úà eáéø÷é©§¦¤¨§¨¨©£ª©

.çaænäe,oM Fl xn`PW xg`l mb ©¦§¥©§©§©©¤¤¡©¥
K`id dWn rcFi did `l oiicr£©¦Ÿ¨¨¥©Ÿ¤¥©

Eaixwicg` `iUp' mdizFpAxw z` ©§¦¤¨§§¥¤§¦¤¨
,'mFIlmzFclFY xcqM m`lW ©¦§¥¤§¨¤

,'eke iel oFrnW oaE`x :mihaWm` §¨¦§¥¦§¥¦¦
:zFrQOd xcqMoElEaf xkyVi dcEdi §¥¤©©¨§¨¦¨¨§

'eke(a wxt lirl d`x),iRn Fl xn`PW cr©¤¤¡©¦¦
`EdÎKExAÎWFcTdWl Eaixwiitxcq ©¨¨¤©§¦§¦¥¤

d,zFrQOlMWi`A mdnFnFicrEind ©©¨¨¦¥¤§©§¨
dWxRA oNdl WxFtnke ,Fl(ixtq) §©§¨§©¨©¨¨¨

(d"x):ai dxez
(ai).ïBLàøä íBiamFId FzF`cg` - ©¨¦©¤¨

- oMWOd FA mTEdW oqipAxUr lhp §¦¨¤©©¦§¨¨©¤¤
zFxhrzFlrn xUrA xHrzpe dkf - £¨¨¨§¦§©¥§¤¤©£

,zFaEWg:'oFW`x' `Ed mNEkAW.` £¤§¨¦

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy
עֹולם' e‰È„‰.ּב'סדר ‰hÓÏ∑ למּטה" אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו על הּכתּוב יחסֹו ְֵֶָ¿«≈¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה לֹומר: ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא .יהּודה", ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה .למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל ˜Ë¯˙.ּכתרּגּומֹו: ‰‡ÏÓ∑ ליחיד קטרת מצינּו לא ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ¿≈»¿…∆ְְִִֶָָֹֹ
היתה  ׁשעה והֹוראת ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על .ולא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ziW`xa dUrnl oFW`xcg` - ¦§©£¥§¥¦¤¨
.mlFrd z`ixA mFiM ,did zAWA.a §©¨¨¨§§¦©¨¨

mi`iUPl oFW`xzFpAxwl - ¦©§¦¦§¨§¨
mi`iUPdxEn`ke ,gAfOd zMEpgl ©§¦¦©£©©¦§¥©§¨¨

,o`MmlFrÎxcqA `zi`cM 'Eke. ¨§¦§¦¨§¥¤¨
:mW EpnPW zFxhrd dpFnW xzi ixde©£¥¤¤§¤¨£¨¤¦§¨

.bl`xUiA dpikW oEMiWl oFW`x¦§¦§¦¨§¦§¨¥
xn`PW FnM](g ,dk zeny)il EUre' §¤¤¡©§¨¦

.['mkFzA iYpkWe WCwn.coFW`x ¦§¨§¨©§¦§¨¦
aixwdl Exq`PW] dnA xEQi`l§¦¨¨¤¤¤§§©§¦
oAxw lM iE`x dYrn iM ,dnaA§¨¨¦¥©¨¨¨¨§¨

.[oMWOd l` F`iadl.doFW`x ©£¦¤©¦§¨¦
f` cr iM ,mipdMd zcFarl] dPEdMl©§¨©£©©Ÿ£¦¦©¨

.[zFxFkaA dcFard dzid.eoFW`x ¨§¨¨£¨¦§¦
xn`PW FnM ,mipdM zMxal] dkxal¦§¨¨§¦§©Ÿ£¦§¤¤¡©

(ak ,h `xwie)l` eici z` oxd` `VIe'©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤
.['mkxaie mrd.fdcFarl oFW`x ¨¨©§¨§¥¦¨£¨

oFbM ,zFrEaTd xEAiSd zFcFarl]©£©¦©§§
[mitqEOde micinYd zFpAxw.g ¨§§©§¦¦§©¨¦

xn`PW FnM] miWcgl oFW`x,ai zeny) ¦¤¢¨¦§¤¤¡©
(a,miWcg W`x mkl dGd Wcgd'©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦

.['dpXd iWcgl mkl `Ed oFW`x.h ¦¨¤§¨§¥©¨¨
EidIW] miWcw zlik`l oFW`x¦©£¦©¨¨¦¤¦§
eiWkr cre ,dSigOd KFzA milk`p¤¡¨¦§©§¦¨§©©§¨

.[mFwn lkA milk`p Eid.ioFW`x ¨¤¡¨¦§¨¨¦
xn`PW] W`d zcixil(ck ,h `xwie) ¦¦©¨¥¤¤¡©

lr lk`Ye ,'d iptNn W` `vYe'©¥¥¥¦¦§¥©Ÿ©©
['mialgd z`e dlrd z` gAfOdi"tr) ©¦§¥©¤¨Ÿ¨§¤©£¨¦

(:ft zay i"yx:
.äãeäé ähîìFhaW lr aEzMd Fqgi §©¥§¨¦£©¨©¦§

didW xnFl aEzMd `A ,xnFlM -§©¨©¨©¤¨¨
,dcEdi haW lW F`iUp`le`A §¦¤¥¤§¨§Ÿ¨

xnFl aEzMddaBWFpAxw z` ©¨©¤¨¨¤¨§¨
.aixwde FhaXn`id dpeEMdW oiPnE ¦¦§§¦§¦¦©¦¤©©¨¨¦
,FhaWl Fqgil wxF``OWxnF` Fpi` ©§©£§¦§¤¨¥¥

`N` 'dcEdi dHnl'EpcOll icM mB §©¥§¨¤¨©§¥§©§¥
`iade FhaXn daBWWExiR `die] ¤¨¨¦¦§§¥¦¦¥¥

dHnl''dcEdirHn aixwOd' FnMm §©¥§¨§©©§¦¦©©
zFpAxTd aixwdW 'dcEdi dHn©¥§¨¤¦§¦©¨§¨

,[mzEgilWAxnFl cEnlY(fi weqt onwl) ¦§¦¨©§©
'oFWgp oAxw df'iExw oAxTdW ixd . ¤¨§©©§£¥¤©¨§¨¨

W o`MnE ,FnW lr`iad FNXn ©§¦¨¤¦¤¥¦
,aixwdemi`iUPd lM x`WA xn`p oke §¦§¦§¥¤¡©¦§¨¨©§¦¦

(ixtq)(a"ivpd wnr):bi dxez
(bi).úìñ íéàìî íäéðLlaixwd §¥¤§¥¦Ÿ¤§©§¦

dacp zgpnzFgpn zWxtA dxEn`d ¦§©§¨¨¨£¨§¨¨©¦§
dacPd(bÎ` ,a `xwie d`x)zpeEM oi`e] ©§¨¨§¥©¨©

daFg d`Ad 'mikqp zgpn'l aEzMd©¨§¦§©§¨¦©¨¨¨
FxiMfn did oM m`W ,zFpAxTd mr¦©¨§¨¤¦¥¨¨©§¦
lkA miaEzMd oFWl KxcM ,sFQal§©§¤¤§©§¦§¨
mixMfp mikqPde dgpOdW ,mFwn̈¤©¦§¨§©§¨¦¦§¨¦
mdW itl migaGd zFpAxw xg`l§©©¨§§©§¨¦§¦¤¥

mdiptl `le ,mdil` milRhp¦§¨¦£¥¤§Ÿ¦§¥¤
(`"eb):[ci dxez
(ci).áäæ äøNòFWExiRFnEBxzM £¨¨¨¨¥§©§

`id oirlq xUr lwzn' :qFlwpE`A§§§©§©£©¦§¦¦
,xnFlM 'adccilwW xUr lwWn ¦§©§©¦§©¤¤¦§¥

WcTdsqM lW,Da didDnvr `ide ©Ÿ¤¤¤¤¨¨¨§¦©§¨
adf diEUr dzid(et weqt oldl x`eank): ¨§¨£¨¨¨
.úøè÷ äàìîdxEn`d zxFhTd §¥¨§Ÿ¤©§¤¨£¨

lXn `weeC `aYW Dzevn dxFYA©¨¦§¨¨¤¨Ÿ©§¨¦¤
gAfn lr wx zxhwp `ide ,xEAiv¦§¦¦§¤¤©©¦§¥©

e inipRdEpivn `l`le cigil zxhw ©§¦¦§Ÿ¨¦§Ÿ¤§¨¦§Ÿ
,calA Ff `N` oFvigd gAfn lr©¦§¥©©¦¤¨¦§©

`xFdedzid drW zd`xFd - §¨©¨¨¨§¨¨¨
zMEpg mFil ,calA DYrWl zcgEind©§¤¤§©§¨¦§¨§£©

zFxFcl zbdFp Dpi`e ,gAfOdonE] ©¦§¥©§¥¨¤¤§¦
oNdl xEn`d(ct weqt)zMpg z`f' ¨¨§©¨Ÿ£ª©

micnl Ep` 'Fz` gWOd mFiA gAfOd©¦§¥©§¦¨©Ÿ¨§¥¦
gAfOd FzF` lr did lMdW(y"cxt)[ ¤©Ÿ¨¨©©¦§¥©

(.p zegpn):eh dxez
(eh).ãçà øt`le] 'xR' xEn`d on ©¤¨¦¨¨©§Ÿ

,cg` `N` Fpi`W EprnW ixd ['mixR'¨¦£¥¨©§¤¥¤¨¤¨
xR' xn`e aEzMd Kix`d z`f mre§¦Ÿ¤¡¦©¨§¨©©

E xgaEn xR didW fFnxl ,'cg`cgEin ¤¨¦§¤¨¨¨§¨§¨
,FxcrAWUaMde li`d mB ok FnkE ¤§¤§§¥©¨©¦§©¤¤

mixgaEOd Eid 'cg`' mdA xn`PW¤¤¡©¨¤¤¨¨©§¨¦
:mxcrAWfh dxez ¤§¤§¨



עט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(ç)úàå|ïúð ø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà §¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkä©Ÿ¥«

(è)íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½
:eàOé óúka©¨¥−¦¨«

i"yx£Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·ÚŒÈk∑"יּׂשאּו "ּבּכתף לפיכ וגֹו', והּׁשלחן הארֹון הּקדּׁשה: ּדבר .מּׂשא ƒ¬…««…∆¬≈∆ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻ

(é)çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iå BúàŸ®©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁ ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ לּבם נׂשאם הּמׁשּכן, לׂשאת והּבקר העגלֹות ׁשהתנּדבּו לאחר ««¿ƒ«¿ƒƒ≈¬À««ƒ¿≈«ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
קרּב לחנכֹולהתנּדב הּמזּבח ‰ÁaÊn.נֹות ÈÙÏ Ìa¯˜Œ˙‡ ÌÈ‡Np‰ e·È¯˜iÂ∑ מּידם מׁשה קּבל לא ּכי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָ««¿ƒ«¿ƒƒ∆»¿»»ƒ¿≈«ƒ¿≈«ִִִֵֶָָֹֹ

הּגבּורה  מּפי לֹו ׁשּנאמר .עד ְֱִִֶֶַַַָ

(àé)àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
ñ :çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©

i"yx£ÁaÊn‰ ˙kÁÏ Ìa¯˜Œ˙‡ e·È¯˜È∑(כא ּכסדר (זבחים אם יקריבּו; האי מׁשה יֹודע היה לא ועדין «¿ƒ∆»¿»»«¬À««ƒ¿≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹומֹו איׁש לּמּסעֹות יקריבּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: מּפי לֹו ׁשּנאמר עד הּמּסעֹות, ּכסדר אם .ּתֹולדֹותם, ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(áé)ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«

i"yx£ÔBL‡¯‰ ÌBia∑ ּכדאיתא וכֹו' לנׂשיאים ראׁשֹון ּבראׁשית, למעׂשה ראׁשֹון עטרֹות: עׂשר נטל הּיֹום אֹותֹו «»ƒְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

È·Ïח  ·‰È È¯B˙ ‡ÈÓz ˙ÈÂ ÔÏ‚Ú Úa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿«∆¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ¿≈
¯a ¯Ó˙È‡c ‡„Èa ÔB‰ÁÏt ˙qÓk È¯¯Ó¿»ƒ¿ƒ«»¿«¿ƒ»¿ƒ»»«

:‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»

˜L„e‡ט  ÔÁÏÙ È¯‡ ·‰È ‡Ï ˙‰˜ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿»»¿»¬≈»¿«¿»
:ÔÈÏË ‡t˙Îa ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿«¿»»¿ƒ

ÓBÈa‡י  ‡Áa„Ó ˙kÁ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â¿»ƒ«¿¿«»»¬À««¿¿»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡i·¯·¯ e·È¯˜Â d˙È eia¯„¿«ƒ»≈¿»ƒ«¿¿«»»À¿«¿

:‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»

Á„יא  ‡a¯ ‡ÓBÈÏ „Á ‡a¯ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆«»«¿»«»«
:‡Áa„Ó ˙kÁÏ ÔB‰a¯˜ ˙È Ôe·¯˜È ‡ÓBÈÏ¿»¿»¿»À¿«¿«¬À««¿¿»

˜¯daיב  ˙È ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ·¯˜Óc ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿»«¿»»»À¿»≈
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ«¿««ƒ»»¿ƒ¿»ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mipc`de micEOrde miWxTd,c lirl) ©§¨¦§¨©¦§¨£¨¦
(alÎ`lz` E`Up oFWxb ipA ENi`e§¦§¥¥§¨§¤

zFcizie mirlTde mikqOde zFrixid©§¦§©¨¨¦§©§¨¦¦¥
mirlTd ixzinE(ekÎdk my),KM lre ¥§¥©§¨¦§©¨

`id zFlbrd zTElg iM aEzMd xnF`¥©¨¦£©¨£¨¦
itM''mzcar:g dxez §¦£Ÿ¨¨
(h).íäéìò Lãwä úãáò éklM ¦£Ÿ©©Ÿ¤£¥¤¨

ipA la` ,md WcTd icaFr miIeld©§¦¦§¥©Ÿ¤¥£¨§¥
mzcFar dzid zdwxac `Vn §¨¨§¨£¨¨©¨§©

dXEcTd,mnvr WcFTd ilM z`iUp - ©§¨§¦©§¥©¤©§¨
:oFbM'Fbe oglXde oFx`dzlrOW §¨¨§©ª§¨§¤©£©

oMWOd ld` iwlg lr dxizi mzXEcw§¨¨§¥¨©¤§¥Ÿ¤©¦§¨
(`l ,b lirl),EKkitlmi`Vp mpi` §¦¨¥¨¦¨¦

m` iM ,zFlbrA'E`Vi szMA' ©£¨¦¦©¨¥¦¨
(epxetq):i dxez

(i)úkðç úà íéàéNpä eáéø÷iå©©§¦©§¦¦¥£ª©
.çaænäDzF` lr `id ztqFp dacp ©¦§¥©§¨¨¤¤¦©¨

iM ,dlrnl dxEn`dEaCpzdW xg`l ¨£¨§©§¨¦§©©¤¦§©§
,oMWOd z`Ul xwAde zFlbrd̈£¨§©¨¨¨¥©¦§¨
ÎzFpAxw aCpzdl mAl m`Up§¨¨¦¨§¦§©¥¨§§

FkPgl gAfOdoNdl WxFtnke ©¦§¥©§©§§©§¨§©¨
dWxRA(oexkfd): ©¨¨¨

éðôì íðaø÷ úà íéàéNpä eáéø÷iå©©§¦©§¦¦¤¨§¨¨¦§¥
.çaænäo`M xEn`d 'EaixwIe'oi` ©¦§¥©©©§¦¨¨¨¥

`N` ,gAfOd lr oAxw zaxwd FWExiR¥©§¨©¨§¨©©¦§¥©¤¨
Eaxiw md xnFlM ,'aExiw' oFWl `Ed§¥§©¥¥§
mdWM ,gAfOd iptl cr mpAxw z ¤̀¨§¨¨©¦§¥©¦§¥©§¤¥
,mzacp lAwzY m` zF`xl mipiYnn©§¦¦¦§¦¦§©¥¦§¨¨
xn`PW cr mcIn dWn lAw `l iM¦Ÿ¦¥Ÿ¤¦¨¨©¤¤¡©

dxEaBd iRn FlxEn`ke ,mdn lAwIW ¦¦©§¨¤§©¥¥¤§¨¨
(`ad weqta)`iUp ,dWn l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤Ÿ¤§¦

d`xE] 'mpAxw z` Eaixwi mFIl cg ¤̀¨©©§¦¤¨§¨¨§¥
oNdl i"Wx('zxhw d`ln' d"c ci weqt) ©¦§©¨

['drW z`xFd' Ff dzidW(ixtq),m"`x) ¤¨§¨¨©¨¨

(`"eb:`i dxez
(`i)úkðçì íðaø÷ úà eáéø÷é©§¦¤¨§¨¨©£ª©

.çaænäe,oM Fl xn`PW xg`l mb ©¦§¥©§©§©©¤¤¡©¥
K`id dWn rcFi did `l oiicr£©¦Ÿ¨¨¥©Ÿ¤¥©

Eaixwicg` `iUp' mdizFpAxw z` ©§¦¤¨§§¥¤§¦¤¨
,'mFIlmzFclFY xcqM m`lW ©¦§¥¤§¨¤

,'eke iel oFrnW oaE`x :mihaWm` §¨¦§¥¦§¥¦¦
:zFrQOd xcqMoElEaf xkyVi dcEdi §¥¤©©¨§¨¦¨¨§

'eke(a wxt lirl d`x),iRn Fl xn`PW cr©¤¤¡©¦¦
`EdÎKExAÎWFcTdWl Eaixwiitxcq ©¨¨¤©§¦§¦¥¤

d,zFrQOlMWi`A mdnFnFicrEind ©©¨¨¦¥¤§©§¨
dWxRA oNdl WxFtnke ,Fl(ixtq) §©§¨§©¨©¨¨¨

(d"x):ai dxez
(ai).ïBLàøä íBiamFId FzF`cg` - ©¨¦©¤¨

- oMWOd FA mTEdW oqipAxUr lhp §¦¨¤©©¦§¨¨©¤¤
zFxhrzFlrn xUrA xHrzpe dkf - £¨¨¨§¦§©¥§¤¤©£

,zFaEWg:'oFW`x' `Ed mNEkAW.` £¤§¨¦

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy
עֹולם' e‰È„‰.ּב'סדר ‰hÓÏ∑ למּטה" אֹומר אינֹו אֹו והקריב. מּׁשבטֹו ׁשּגבה ולא ׁשבטֹו על הּכתּוב יחסֹו ְֵֶָ¿«≈¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

הביא  מּׁשּלֹו נחׁשֹון", קרּבן "זה לֹומר: ּתלמּוד והביא? מּׁשבטֹו ׁשּגבה אּלא .יהּודה", ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ådì÷Lî äàîe íéL §¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«
i"yx£˙ÏÒ ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL∑ נדבה .למנחת ¿≈∆¿≈ƒ…∆ְְְִַָָ

(ãé):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£·‰Ê ‰¯NÚ∑ּבּה היה הּקדׁש ׁשקלי עׂשר מׁשקל ˜Ë¯˙.ּכתרּגּומֹו: ‰‡ÏÓ∑ ליחיד קטרת מצינּו לא ¬»»»»ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ¿≈»¿…∆ְְִִֶָָֹֹ
היתה  ׁשעה והֹוראת ּבלבד. זֹו אּלא החיצֹון, מזּבח על .ולא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

(åè)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ׁשּבעדרֹו .מיחד «∆»ְְְֶֶָֻ

ÔÈ˙Ï˙eיג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜Â¿À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

‰È‡יד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»

a¯טו  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ziW`xa dUrnl oFW`xcg` - ¦§©£¥§¥¦¤¨
.mlFrd z`ixA mFiM ,did zAWA.a §©¨¨¨§§¦©¨¨

mi`iUPl oFW`xzFpAxwl - ¦©§¦¦§¨§¨
mi`iUPdxEn`ke ,gAfOd zMEpgl ©§¦¦©£©©¦§¥©§¨¨

,o`MmlFrÎxcqA `zi`cM 'Eke. ¨§¦§¦¨§¥¤¨
:mW EpnPW zFxhrd dpFnW xzi ixde©£¥¤¤§¤¨£¨¤¦§¨

.bl`xUiA dpikW oEMiWl oFW`x¦§¦§¦¨§¦§¨¥
xn`PW FnM](g ,dk zeny)il EUre' §¤¤¡©§¨¦

.['mkFzA iYpkWe WCwn.coFW`x ¦§¨§¨©§¦§¨¦
aixwdl Exq`PW] dnA xEQi`l§¦¨¨¤¤¤§§©§¦
oAxw lM iE`x dYrn iM ,dnaA§¨¨¦¥©¨¨¨¨§¨

.[oMWOd l` F`iadl.doFW`x ©£¦¤©¦§¨¦
f` cr iM ,mipdMd zcFarl] dPEdMl©§¨©£©©Ÿ£¦¦©¨

.[zFxFkaA dcFard dzid.eoFW`x ¨§¨¨£¨¦§¦
xn`PW FnM ,mipdM zMxal] dkxal¦§¨¨§¦§©Ÿ£¦§¤¤¡©

(ak ,h `xwie)l` eici z` oxd` `VIe'©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤
.['mkxaie mrd.fdcFarl oFW`x ¨¨©§¨§¥¦¨£¨

oFbM ,zFrEaTd xEAiSd zFcFarl]©£©¦©§§
[mitqEOde micinYd zFpAxw.g ¨§§©§¦¦§©¨¦

xn`PW FnM] miWcgl oFW`x,ai zeny) ¦¤¢¨¦§¤¤¡©
(a,miWcg W`x mkl dGd Wcgd'©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦

.['dpXd iWcgl mkl `Ed oFW`x.h ¦¨¤§¨§¥©¨¨
EidIW] miWcw zlik`l oFW`x¦©£¦©¨¨¦¤¦§
eiWkr cre ,dSigOd KFzA milk`p¤¡¨¦§©§¦¨§©©§¨

.[mFwn lkA milk`p Eid.ioFW`x ¨¤¡¨¦§¨¨¦
xn`PW] W`d zcixil(ck ,h `xwie) ¦¦©¨¥¤¤¡©

lr lk`Ye ,'d iptNn W` `vYe'©¥¥¥¦¦§¥©Ÿ©©
['mialgd z`e dlrd z` gAfOdi"tr) ©¦§¥©¤¨Ÿ¨§¤©£¨¦

(:ft zay i"yx:
.äãeäé ähîìFhaW lr aEzMd Fqgi §©¥§¨¦£©¨©¦§

didW xnFl aEzMd `A ,xnFlM -§©¨©¨©¤¨¨
,dcEdi haW lW F`iUp`le`A §¦¤¥¤§¨§Ÿ¨

xnFl aEzMddaBWFpAxw z` ©¨©¤¨¨¤¨§¨
.aixwde FhaXn`id dpeEMdW oiPnE ¦¦§§¦§¦¦©¦¤©©¨¨¦
,FhaWl Fqgil wxF``OWxnF` Fpi` ©§©£§¦§¤¨¥¥

`N` 'dcEdi dHnl'EpcOll icM mB §©¥§¨¤¨©§¥§©§¥
`iade FhaXn daBWWExiR `die] ¤¨¨¦¦§§¥¦¦¥¥

dHnl''dcEdirHn aixwOd' FnMm §©¥§¨§©©§¦¦©©
zFpAxTd aixwdW 'dcEdi dHn©¥§¨¤¦§¦©¨§¨

,[mzEgilWAxnFl cEnlY(fi weqt onwl) ¦§¦¨©§©
'oFWgp oAxw df'iExw oAxTdW ixd . ¤¨§©©§£¥¤©¨§¨¨

W o`MnE ,FnW lr`iad FNXn ©§¦¨¤¦¤¥¦
,aixwdemi`iUPd lM x`WA xn`p oke §¦§¦§¥¤¡©¦§¨¨©§¦¦

(ixtq)(a"ivpd wnr):bi dxez
(bi).úìñ íéàìî íäéðLlaixwd §¥¤§¥¦Ÿ¤§©§¦

dacp zgpnzFgpn zWxtA dxEn`d ¦§©§¨¨¨£¨§¨¨©¦§
dacPd(bÎ` ,a `xwie d`x)zpeEM oi`e] ©§¨¨§¥©¨©

daFg d`Ad 'mikqp zgpn'l aEzMd©¨§¦§©§¨¦©¨¨¨
FxiMfn did oM m`W ,zFpAxTd mr¦©¨§¨¤¦¥¨¨©§¦
lkA miaEzMd oFWl KxcM ,sFQal§©§¤¤§©§¦§¨
mixMfp mikqPde dgpOdW ,mFwn̈¤©¦§¨§©§¨¦¦§¨¦
mdW itl migaGd zFpAxw xg`l§©©¨§§©§¨¦§¦¤¥

mdiptl `le ,mdil` milRhp¦§¨¦£¥¤§Ÿ¦§¥¤
(`"eb):[ci dxez
(ci).áäæ äøNòFWExiRFnEBxzM £¨¨¨¨¥§©§

`id oirlq xUr lwzn' :qFlwpE`A§§§©§©£©¦§¦¦
,xnFlM 'adccilwW xUr lwWn ¦§©§©¦§©¤¤¦§¥

WcTdsqM lW,Da didDnvr `ide ©Ÿ¤¤¤¤¨¨¨§¦©§¨
adf diEUr dzid(et weqt oldl x`eank): ¨§¨£¨¨¨
.úøè÷ äàìîdxEn`d zxFhTd §¥¨§Ÿ¤©§¤¨£¨

lXn `weeC `aYW Dzevn dxFYA©¨¦§¨¨¤¨Ÿ©§¨¦¤
gAfn lr wx zxhwp `ide ,xEAiv¦§¦¦§¤¤©©¦§¥©

e inipRdEpivn `l`le cigil zxhw ©§¦¦§Ÿ¨¦§Ÿ¤§¨¦§Ÿ
,calA Ff `N` oFvigd gAfn lr©¦§¥©©¦¤¨¦§©

`xFdedzid drW zd`xFd - §¨©¨¨¨§¨¨¨
zMEpg mFil ,calA DYrWl zcgEind©§¤¤§©§¨¦§¨§£©

zFxFcl zbdFp Dpi`e ,gAfOdonE] ©¦§¥©§¥¨¤¤§¦
oNdl xEn`d(ct weqt)zMpg z`f' ¨¨§©¨Ÿ£ª©

micnl Ep` 'Fz` gWOd mFiA gAfOd©¦§¥©§¦¨©Ÿ¨§¥¦
gAfOd FzF` lr did lMdW(y"cxt)[ ¤©Ÿ¨¨©©¦§¥©

(.p zegpn):eh dxez
(eh).ãçà øt`le] 'xR' xEn`d on ©¤¨¦¨¨©§Ÿ

,cg` `N` Fpi`W EprnW ixd ['mixR'¨¦£¥¨©§¤¥¤¨¤¨
xR' xn`e aEzMd Kix`d z`f mre§¦Ÿ¤¡¦©¨§¨©©

E xgaEn xR didW fFnxl ,'cg`cgEin ¤¨¦§¤¨¨¨§¨§¨
,FxcrAWUaMde li`d mB ok FnkE ¤§¤§§¥©¨©¦§©¤¤

mixgaEOd Eid 'cg`' mdA xn`PW¤¤¡©¨¤¤¨¨©§¨¦
:mxcrAWfh dxez ¤§¤§¨



yp`פ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé)àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−
:øëùOé¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ הּׁשבטים?∑‰˜¯· ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלפי
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ"הקרב"

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה יב)ּדברים א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות להתנּדב לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלעּתים",

זֹו עצה הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי תתק"ל,∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.אמר ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו מנין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).úàhçì ãçà íéfò øéòNxRkl §¦¦¦¤¨§©¨§©¥
'mFdYd xaw' lriEPiM `Ede - ©¤¤©§§¦

lwtq z`nEhwFgx WWg EpiidC - §§©¨¥§©§£¨¨
dnFcA] drEci Dpi`W d`nEh lW¤§¨¤¥¨§¨§¤
EkxvEd xW`ke ,[iElB Fpi`W ,mFdYl©§¤¥¨§©£¤§§
lFk`le WCwOl qpMdl mi`iUPd©§¦¦§¦¨¥©¦§¨§¤¡
Ffi`A Erbp ilE` EWWg ,miWcẅ¨¦¨§©¨§§¥
Evx Kkitl ,DA EWiBxd `le d`nEh§¨§Ÿ¦§¦¨§¦¨¨

KM lr xRkl(i"`a):fi dxez §©¥©¨
(hiÎgi),øòeö ïa ìàðúð áéø÷ä¦§¦§©§¥¤¨

.Bðaø÷ úà áø÷äxnFl cEnlY dn ¦§¦¤¨§¨©©§©
KkAxn`e FpFWl aEzMd dPiXW §¨¤¦¨©¨§§¨©

dn ,xkyVi lW FhaWA 'aixwd'¦§¦§¦§¤¦¨¨©
xn`p `NXoNdl oMmihaXd lkA ¤Ÿ¤¡©¥§©¨§¨©§¨¦

ipXd mFIA' :o`M mB xnFl Fl didW]¤¨¨©©¨©©¥¦
l`pzp xkyVi ipal `iUp,xrEv oA ¨¦¦§¥¦¨¨§©§¥¤¨

['...FpAxw?`N``AW itllW FhaW ¨§¨¤¨§¦¤¨¦§¤
xrxre oaE`x,df xcq cbpM orh - §¥§¦§¥¨©§¤¤¥¤¤

:xn`e,xFkAd ip`e li`Fd'iiC §¨©¦©£¦©§©¦

dcEdi ipncTW,oFW`x aixwde ¤§¨©¦§¨§¦§¦¦
,dWn Fl xn` .'eixg` ip` aixw ©̀§¦£¦©£¨¨©Ÿ¤
EaixwIW il xn`p dxEaBd iRn'¦¦©§¨¤¡©¦¤©§¦

'mdilbcl - orQn xcqMdpgn] §¥¤©¨¨§¦§¥¤©£¥
ihaW mB mipFg Eid FlbC lv`W dcEdi§¨¤¥¤¦§¨¦©¦§¥

FA xn`p ,oElEafE xkyVi(h ,a lirl) ¦¨¨§¤¡©
,oaE`x dpgn ENi`e .'ErQi dpW`x'¦Ÿ¨¦¨§¦©£¥§¥
,cbe oFrnW ihaW Epg FlbC lv`W¤¥¤¦§¨¦§¥¦§§¨

DA xn`p(fh weqt my),['ErQi mIpWE' ¤¡©¨§¦¦¦¨
Kkl`iUpA FpFWl aEzMd dPiW §¨¦¨©¨§¦§¦

e xkyVi,'FpAxw z` axwd' xn` ¦¨¨§¨©¦§¦¤¨§¨
`EdeaYkpc"Ei xqg:`le ,'axwd'] §¦§©¨¥¦§¦§Ÿ

,['aixwd'rnWn `EdWFnM,'axwd' ¦§¦¤©§¨§©§¥
A xn`PdiEEv oFWlfnx FA WIW - ©¤¡¨¦§¦¤¥¤¤

dWn lW FzaEWzldxEaBd iROW ¦§¨¤¤¤¦¦©§¨
,'axwd' dEhvpdY` axwd' :xnFlM ¦§©¨©§¥§©©§¥©¨

!'LpAxw z ¤̀¨§¨§
:i"yx siqeneEdnEaEzMd ltMW mrHd ©©©©¤¨©©¨

xn`e,minrt ipW 'axwd' 'aixwd' §¨©¦§¦¦§¦§¥§¨¦

oA l`pzp aixwd' xnFl iC did ixdW¤£¥¨¨©©¦§¦§©§¥¤
`N` ?'FpAxw z` xkyVi `iUp xrEv¨§¦¦¨¨¤¨§¨¤¨

EpcOll icMmixac ipW liaWAW §¥§©§¥¤¦§¦§¥§¨¦
dkfxkyVi haWipW aixwdl ¨¨¥¤¦¨¨§©§¦¥¦

mircFi EidW zg` - mihaXl©§¨¦©©¤¨§¦
xn`PW ,dxFYA(bl ,ai `ÎminidÎixac) ©¨¤¤¡©

miYrl dpia ircFi xkyVi ipAnE'¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦
EidW] 'l`xUi dUrI dn zrcl̈©©©©£¤¦§¨¥¤¨
ixFAir lW zFpFAWgd ipiiprA mircFi§¦§¦§§¥©¤§¤¦¥
lre ,miWcg iW`x zEriawE mipXd©¨¦§¦¨¥¢¨¦§©
z` EUri izni` l`xUi Erci mdiR¦¤¨§¦§¨¥¥¨©©£¤

micrFOd(w"cx)[Epzp mdW zg`e , ©£¦§©©¤¥¨§
zFpAxw aCpzdl mi`iUPl dvr¥¨©§¦¦§¦§©¥¨§¨

FcFqiaE .ElNd(FxtqA)dWn iAx lW ©¨¦§¦§¤©¦Ÿ¤
oA qgpR iAx xn` :iz`vn oWxCd©©§¨¨¨¦¨©©¦¦§¨¤

xrEv oA l`pzp ,xi`i,xkyVi `iUp ¨¦§©§¥¤¨§¦¦¨¨
xW` `Ed:Ff dvr o`iVd £¤¦¦¨¥¨

(hi).óñk úøò÷oipndzFIzF`lW ©£©¤¤¦§©¨¦¤
's'q'k 'z'x'r'wl"wzz `IxhnibA§¦©§¦¨

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו dÏ˜LÓ.ּכנגד ‰‡Óe ÌÈLÏL∑,העֹולם לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ה)ּבן וגֹו'"(בראשית ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :.˜¯ÊÓ ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿»
ÛÒk „Á‡∑ ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ה)ּגזרת נאמר:(שם לפיכ ׁשנה", ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
"אחד" ׁשל אֹותּיֹות ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"מזרק

לּמנין  Ï˜L.מצטרפֹות ÌÈÚ·L∑ מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים .ּכנגד ְְְִִַָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה Ê‰·.ּכנגד ‰¯NÚ∑ הּדּברֹות עׂשרת .ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ¬»»»»ְְֲִֶֶֶֶַ
˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ∑ ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ׁשל ּגימטרּיא ¿≈»¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

.ד"ק 

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם יח)ּכנגד ּבןּֿבקר"(בראשית "וּיּקח :.„Á‡ ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד "וּיּקח (שם : «∆»ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ«ƒ∆»ְְִִֶֶַַָ
וגֹו'" יעקב∑Á‡ŒN·k„.אתֿהאיל ל)ּכנגד יעקב"(שם הפריד והּכׂשבים :. ְִֶַָ∆∆∆»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒ…ƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(miWlWE zF`n rWY)eizFpW cbpM §©¥§¦§¤¤§¨
,oFW`xd mc` lWxn`PW FnM ¤¨¨¨¦§¤¤¡©

(d ,d ziy`xa)ig xW` mc` ini lM EidIe'©¦§¨§¥¨¨£¤©
iWlWE dpW zF`n rWY'znIe dpW m: §©¥¨¨§Ÿ¦¨¨©¨Ÿ

ìL.dì÷Lî äàîe íéLmW lr §Ÿ¦¥¨¦§¨¨©¥
cinrdWMWoFW`xd mc`zFclFY ¤§¤¤¡¦¨¨¨¦¨

mlFrd mEIwlzW z` cilFdWM §¦¨¨§¤¦¤¥
,Frxfe `Ed miIwzPWdpW l"w oA ¤¦§©¥§©§¤¨¨

xn`PW ,did(b ,d ziy`xa)mc` igie' ¨¨¤¤¡©©§¦¨¨
clFIe dpW z`nE miWlWFzEncA §Ÿ¦§©¨¨©¤¦§
'zW FnW z` `xwIe FnlvMlad la`] §©§©¦§¨¤§¥£¨¤¤

eilr dxfbp' oiw oke ,miIgA x`Wp `lŸ¦§©©©¦§¥©¦¦§§¨¨¨
draW xg`l Frxf zFNkl dxifB§¥¨§©©§§©©¦§¨

'zFxFC(ck ,c my i"yx)[(y"n`):
.óñk ãçà ÷øæîzFIzF`d oFAWg ¦§¨¤¨¤¤¤§¨¦

md 's'q'k 'c'g'` 'w'x'f'n`IxhnibA ¥§¦©§¦¨
j"wz(mixUre zF`n Wng)mW lr £¥¥§¤§¦©¥

zFclFY cinrdW gpdidWMw"z oA Ÿ©¤¤¡¦¨§¤¨¨¤
,dpWxn`PW FnM(al ,d my)oA gp idie' ¨¨§¤¤¡©©§¦Ÿ©¤

z` mW z` gp clFIe dpW zF`n Wng£¥¥¨¨©¤Ÿ©¤¥¤
,'zti z`e mgemixUr cFrmW lr ¨§¤¨¤§¤§¦©¥

lEAOd zxifb dxfbPW dpW mixUr¤§¦¨¨¤¦§§¨§¥©©©
iYWxiRW FnM - eizFclFY mcFw¤§¨§¤¥©§¦
'dpW mixUre d`n eini Eide' lv ¥̀¤§¨¨¨¥¨§¤§¦¨¨

(b ,e my).Ff `IxhniB lr fFnxl ickaE¦§¥¦§©¦©§¦¨
'sqM cg` wxfn' xn`p Kkitl`le . §¦¨¤¡©¦§¨¤¨¤¤§Ÿ

xn`PW FnM 'cg` sqM wxfn' xn`p¤¡©¦§©¤¤¤¨§¤¤¡©
dxrTAxrw','zg` sqM zs`W xnFl ©§¨¨©£©¤¤©©©¤©

,oipOl zFtxhvn cg` lW zFIzF`¦¤¤¨¦§¨§©¦§¨
`l sFQal 'cg`' xn`p did ENi`e§¦¨¨¤¡©¤¨§©Ÿ

mtxvl WIW rcFi iziid: ¨¦¦¥©¤¥§¨§¨
.ì÷L íéòáLzFOE` miraW cbpM ¦§¦¤¤§¤¤¦§¦
eipAn E`vIWziW`xA d`x] gp lW ¤¨§¦¨¨¤Ÿ©§¥§¥¦

(i wxt),zti ipA xUr drAx` Epnp mW ,¨¦§©§¨¨¨¨§¥¤¤
ipA dXWe mixUre ,mg ipA miWlW§¦§¥¨§¤§¦§¦¨§¥

[mW:k dxez ¥
(k).úçà ókmB DA Wi 'sM' zaiY ©©©¥©©¥¨©

,'ci sM' lW zErnWndxFYd cbpM ©§¨¤©¨§¤¤©¨
:`EdÎKExAÎWFcTd lW FcIn dpYPW¤¦§¨¦¨¤©¨¨

.áäæ äøNò:zFxACd zxUr cbpM £¨¨¨¨§¤¤£¤¤©¦§
.úøè÷ äàìî'zxhw' lW `IxhniB §¥¨§Ÿ¤¦©§¦¨¤§Ÿ¤

cbpM ,xUr dWlWE zF`n WW `Ed¥¥§¨¨¨§¤¤
s"Ew silgYW calaE ,zFvn b"ixz¦§¦§©¤©£¦

w"c x"b y"a z"` iciÎlr z"lcA- §¨¤©§¥
miIEqn zFIzF` sENig lW xcq iR lr©¦¥¤¤¦¦§¨

'dxivi xtq'A xMfPd]cw zay i"yx d`x) ©¦§¨§¥¤§¦¨
(dil xn` d"czF`d z` mitilgn FAW [¤©£¦¦¤¨

s"l`) dpFxg`d cbpM dpFW`xd̈¦¨§¤¤¨©£¨¨¤

oFxg`l KEnQd cbpM ipXde (e"izA§¨§©¥¦§¤¤©¨¨©£
xcq iR lre ,d`ld oke ,(o"iWA z"iA)¥§¦§¥¨§¨§©¦¥¤
ztNgzn s"Ew zF` df¤¦§©¤¤

z"lcA:`k dxez §¨¤
(`k).ãçà øt` cbpMxn`PW mdxa ©¤¨§¤¤©§¨¨¤¤¡©

FA(f ,gi my)'xwA oA gTIe'E`A xW`M] ©¦©¤¨¨©£¤¨
,miWp` zEncA mik`lOd zWlW eil ¥̀¨§¤©©§¨¦¦§£¨¦
dCErq mxEarA oikde Fzial mqipkde§¦§¦¨§¥§¥¦©£¨§¨

[daEWg: £¨
.ãçà ìéà,wgvi cbpMiAB lr cwrPW ©¦¤¨§¤¤¦§¨¤¤¡©©©¥

xn`PW ,dlFrl FzFlrdl icM gAfOd©¦§¥©§¥§©£§¨¤¤¡©
FA(bi ,ak my)li`d z` gTIe'EdlrIe ©¦©¤¨©¦©©£¥

FpA zgY dlrl:' §Ÿ¨©©§
.ãçà Nák,awri cbpMFA xn`PW ¤¤¤¨§¤¤©£Ÿ¤¤¡©

(n ,l my)'awri cixtd miaUMde'§©§¨¦¦§¦©£Ÿ
awri KxvEd oal lv` FzFidA]¦§¥¤¨¨§©©£Ÿ
FxkU lAwl icM zFpFW zFlEAgzl§©§§¥§©¥§¨
zxUr' Ftilgn didW itl ,Fl iE`xd̈¨§¦¤¨¨©£¦£¤¤

'mipn(f ,`l my d`x)[:ak dxez Ÿ¦
(ak).íéfò øéòNzxikn lr xRkl §¦¦¦§©¥©§¦©

FA xn`PW sqFi(alÎ`l ,fl my)EhgWIe' ¥¤¤¡©©¦§£
miGr xirU,mCA zpYMd z` ElAhIe §¦¦¦©¦§§¤©ªŸ¤©¨

l` E`iaIe miQRd zpzM z` EgNWie©§©§¤§Ÿ¤©©¦©¨¦¤
'...mdia`:bk dxez £¦¤



פי `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(æè):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑הּתהֹום קבר על ברא"ם)לכּפר ספק (עיין .וטמאת ¿ƒƒƒ∆»¿«»ְְְְֵֵֶֶַַַַָֻ

(æé)íéãezò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´
ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−

ô :áãðénò-ïa¤©¦«¨¨«

(çé)àéNð øòeö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−
:øëùOé¦¨¨«

i"yx£¯ÚeˆŒÔa Ï‡˙ ·È¯˜‰: ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»

(èé)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

íäéðL Lãwä ì÷La|ïîMá äìeìa úìñ íéàìî §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîì§¦§¨«

i"yx£Ba¯˜Œ˙‡ הּׁשבטים?∑‰˜¯· ּבכל נאמר ּׁשּלא מה יּׂששכר ׁשל ּבׁשבטֹו "הקריב" לֹומר ּתלמּוד מה ƒ¿ƒ∆»¿»ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
הּגבּורה  מּפי מׁשה: לֹו אמר אחריו! אני אקריב אחי, יהּודה ׁשּקדמני ּדּיי ואמר: וערער ראּובן ׁשּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלפי
מׁשּמׁש: ׁשהּוא יֹו"ד, חסר והּוא אתֿקרּבנֹו", "הקרב אמר: לכ לדגליהם, מּסען ּכסדר ׁשּיקריבּו לי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר
ׁשני  ׁשּבׁשביל ּפעמים? ׁשּתי הקריב" "הקריב, ּומהּו "הקרב". נצטוּו: הּגבּורה ׁשּמּפי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ"הקרב"

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, יֹודעים ׁשהיּו אחת לּׁשבטים: ׁשני להקריב זכה יב)ּדברים א בינה (דה"ב יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מצאתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּוביסֹודֹו הּללּו. קרּבנֹות להתנּדב לּנׂשיאים עצה נתנּו ׁשהם – ואחת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלעּתים",

זֹו עצה הּׂשיאן צּוער ּבן נתנאל יאיר: ּבן ּפנחס רּבי תתק"ל,∑˜ÛÒkŒ˙¯Ú.אמר ּבגימטרּיא אֹותּיֹותיו מנין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ«¬«∆∆ְְְִִִִַַָָ

hÁÏ‡˙‡:טז  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡יז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:·„ÈnÚ ¯a ÔBLÁ„ ‡a¯À̃¿»»¿«¿««ƒ»»

¯a‡יח  ¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ·È¯˜ ‡Èz ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»»ƒ¿«¿≈«»«»
:¯Î˘OÈ„¿ƒ»»

Ó‡‰יט  ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯˜ ˙È ·È¯»̃ƒ»À¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
„Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó ÛÒÎcƒ¿««¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).úàhçì ãçà íéfò øéòNxRkl §¦¦¦¤¨§©¨§©¥
'mFdYd xaw' lriEPiM `Ede - ©¤¤©§§¦

lwtq z`nEhwFgx WWg EpiidC - §§©¨¥§©§£¨¨
dnFcA] drEci Dpi`W d`nEh lW¤§¨¤¥¨§¨§¤
EkxvEd xW`ke ,[iElB Fpi`W ,mFdYl©§¤¥¨§©£¤§§
lFk`le WCwOl qpMdl mi`iUPd©§¦¦§¦¨¥©¦§¨§¤¡
Ffi`A Erbp ilE` EWWg ,miWcẅ¨¦¨§©¨§§¥
Evx Kkitl ,DA EWiBxd `le d`nEh§¨§Ÿ¦§¦¨§¦¨¨

KM lr xRkl(i"`a):fi dxez §©¥©¨
(hiÎgi),øòeö ïa ìàðúð áéø÷ä¦§¦§©§¥¤¨

.Bðaø÷ úà áø÷äxnFl cEnlY dn ¦§¦¤¨§¨©©§©
KkAxn`e FpFWl aEzMd dPiXW §¨¤¦¨©¨§§¨©

dn ,xkyVi lW FhaWA 'aixwd'¦§¦§¦§¤¦¨¨©
xn`p `NXoNdl oMmihaXd lkA ¤Ÿ¤¡©¥§©¨§¨©§¨¦

ipXd mFIA' :o`M mB xnFl Fl didW]¤¨¨©©¨©©¥¦
l`pzp xkyVi ipal `iUp,xrEv oA ¨¦¦§¥¦¨¨§©§¥¤¨

['...FpAxw?`N``AW itllW FhaW ¨§¨¤¨§¦¤¨¦§¤
xrxre oaE`x,df xcq cbpM orh - §¥§¦§¥¨©§¤¤¥¤¤

:xn`e,xFkAd ip`e li`Fd'iiC §¨©¦©£¦©§©¦

dcEdi ipncTW,oFW`x aixwde ¤§¨©¦§¨§¦§¦¦
,dWn Fl xn` .'eixg` ip` aixw ©̀§¦£¦©£¨¨©Ÿ¤
EaixwIW il xn`p dxEaBd iRn'¦¦©§¨¤¡©¦¤©§¦

'mdilbcl - orQn xcqMdpgn] §¥¤©¨¨§¦§¥¤©£¥
ihaW mB mipFg Eid FlbC lv`W dcEdi§¨¤¥¤¦§¨¦©¦§¥

FA xn`p ,oElEafE xkyVi(h ,a lirl) ¦¨¨§¤¡©
,oaE`x dpgn ENi`e .'ErQi dpW`x'¦Ÿ¨¦¨§¦©£¥§¥
,cbe oFrnW ihaW Epg FlbC lv`W¤¥¤¦§¨¦§¥¦§§¨

DA xn`p(fh weqt my),['ErQi mIpWE' ¤¡©¨§¦¦¦¨
Kkl`iUpA FpFWl aEzMd dPiW §¨¦¨©¨§¦§¦

e xkyVi,'FpAxw z` axwd' xn` ¦¨¨§¨©¦§¦¤¨§¨
`EdeaYkpc"Ei xqg:`le ,'axwd'] §¦§©¨¥¦§¦§Ÿ

,['aixwd'rnWn `EdWFnM,'axwd' ¦§¦¤©§¨§©§¥
A xn`PdiEEv oFWlfnx FA WIW - ©¤¡¨¦§¦¤¥¤¤

dWn lW FzaEWzldxEaBd iROW ¦§¨¤¤¤¦¦©§¨
,'axwd' dEhvpdY` axwd' :xnFlM ¦§©¨©§¥§©©§¥©¨

!'LpAxw z ¤̀¨§¨§
:i"yx siqeneEdnEaEzMd ltMW mrHd ©©©©¤¨©©¨

xn`e,minrt ipW 'axwd' 'aixwd' §¨©¦§¦¦§¦§¥§¨¦

oA l`pzp aixwd' xnFl iC did ixdW¤£¥¨¨©©¦§¦§©§¥¤
`N` ?'FpAxw z` xkyVi `iUp xrEv¨§¦¦¨¨¤¨§¨¤¨

EpcOll icMmixac ipW liaWAW §¥§©§¥¤¦§¦§¥§¨¦
dkfxkyVi haWipW aixwdl ¨¨¥¤¦¨¨§©§¦¥¦

mircFi EidW zg` - mihaXl©§¨¦©©¤¨§¦
xn`PW ,dxFYA(bl ,ai `ÎminidÎixac) ©¨¤¤¡©

miYrl dpia ircFi xkyVi ipAnE'¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦
EidW] 'l`xUi dUrI dn zrcl̈©©©©£¤¦§¨¥¤¨
ixFAir lW zFpFAWgd ipiiprA mircFi§¦§¦§§¥©¤§¤¦¥
lre ,miWcg iW`x zEriawE mipXd©¨¦§¦¨¥¢¨¦§©
z` EUri izni` l`xUi Erci mdiR¦¤¨§¦§¨¥¥¨©©£¤

micrFOd(w"cx)[Epzp mdW zg`e , ©£¦§©©¤¥¨§
zFpAxw aCpzdl mi`iUPl dvr¥¨©§¦¦§¦§©¥¨§¨

FcFqiaE .ElNd(FxtqA)dWn iAx lW ©¨¦§¦§¤©¦Ÿ¤
oA qgpR iAx xn` :iz`vn oWxCd©©§¨¨¨¦¨©©¦¦§¨¤

xrEv oA l`pzp ,xi`i,xkyVi `iUp ¨¦§©§¥¤¨§¦¦¨¨
xW` `Ed:Ff dvr o`iVd £¤¦¦¨¥¨

(hi).óñk úøò÷oipndzFIzF`lW ©£©¤¤¦§©¨¦¤
's'q'k 'z'x'r'wl"wzz `IxhnibA§¦©§¦¨

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy
הראׁשֹון  אדם ׁשל ׁשנֹותיו dÏ˜LÓ.ּכנגד ‰‡Óe ÌÈLÏL∑,העֹולם לקּיּום ּתֹולדֹות ׁשּכׁשהעמיד ׁשם על ְְִֶֶֶָָָָ¿…ƒ≈»ƒ¿»»ְְֱִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר היה, ׁשנה ּוׁשלׁשים מאה ה)ּבן וגֹו'"(בראשית ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אדם "ויחי :.˜¯ÊÓ ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿»
ÛÒk „Á‡∑ ׁשּנגזרה ׁשנה עׂשרים ׁשם ועל ׁשנה, ת"ק ּבן ּתֹולדֹות, ׁשהעמיד נח ׁשם על תק"כ, ּבגימטרּיא ∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אצל ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו – ּתֹולדֹותיו קדם הּמּבּול ה)ּגזרת נאמר:(שם לפיכ ׁשנה", ועׂשרים מאה ימיו "והיּו : ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
"אחד" ׁשל אֹותּיֹות ׁשאף לֹומר ּבּקערה, ׁשּנאמר ּכמֹו אחד" ּכסף "מזרק נאמר: ולא ּכסף" אחד ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"מזרק

לּמנין  Ï˜L.מצטרפֹות ÌÈÚ·L∑ מּבניו ׁשּיצאּו אּמֹות ׁשבעים .ּכנגד ְְְִִַָָƒ¿ƒ∆∆ְְְִִִֶֶֶָָָֻ

(ë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

i"yx£˙Á‡ Ûk∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל מּידֹו ׁשּנּתנה הּתֹורה Ê‰·.ּכנגד ‰¯NÚ∑ הּדּברֹות עׂשרת .ּכנגד «««ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ¬»»»»ְְֲִֶֶֶֶַ
˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ∑ ג"ר ב"ש א"ת עלֿידי ּבדל"ת קֹו"ף ׁשּתחליף ּובלבד מצֹות, ּתרי"ג קטרת ׁשל ּגימטרּיא ¿≈»¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

.ד"ק 

(àë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

i"yx£„Á‡ ¯t∑ּבֹו ׁשּנאמר אברהם יח)ּכנגד ּבןּֿבקר"(בראשית "וּיּקח :.„Á‡ ÏÈ‡∑יצחק כב)ּכנגד "וּיּקח (שם : «∆»ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ«ƒ∆»ְְִִֶֶַַָ
וגֹו'" יעקב∑Á‡ŒN·k„.אתֿהאיל ל)ּכנגד יעקב"(שם הפריד והּכׂשבים :. ְִֶַָ∆∆∆»ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

(áë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN∑ּבֹו ׁשּנאמר יֹוסף, מכירת על לז)לכּפר עּזים"(שם ׂשעיר "וּיׁשחטּו :. ¿ƒ…ƒƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

„„‰·כ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»

a¯כא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:כב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(miWlWE zF`n rWY)eizFpW cbpM §©¥§¦§¤¤§¨
,oFW`xd mc` lWxn`PW FnM ¤¨¨¨¦§¤¤¡©

(d ,d ziy`xa)ig xW` mc` ini lM EidIe'©¦§¨§¥¨¨£¤©
iWlWE dpW zF`n rWY'znIe dpW m: §©¥¨¨§Ÿ¦¨¨©¨Ÿ

ìL.dì÷Lî äàîe íéLmW lr §Ÿ¦¥¨¦§¨¨©¥
cinrdWMWoFW`xd mc`zFclFY ¤§¤¤¡¦¨¨¨¦¨

mlFrd mEIwlzW z` cilFdWM §¦¨¨§¤¦¤¥
,Frxfe `Ed miIwzPWdpW l"w oA ¤¦§©¥§©§¤¨¨

xn`PW ,did(b ,d ziy`xa)mc` igie' ¨¨¤¤¡©©§¦¨¨
clFIe dpW z`nE miWlWFzEncA §Ÿ¦§©¨¨©¤¦§
'zW FnW z` `xwIe FnlvMlad la`] §©§©¦§¨¤§¥£¨¤¤

eilr dxfbp' oiw oke ,miIgA x`Wp `lŸ¦§©©©¦§¥©¦¦§§¨¨¨
draW xg`l Frxf zFNkl dxifB§¥¨§©©§§©©¦§¨

'zFxFC(ck ,c my i"yx)[(y"n`):
.óñk ãçà ÷øæîzFIzF`d oFAWg ¦§¨¤¨¤¤¤§¨¦

md 's'q'k 'c'g'` 'w'x'f'n`IxhnibA ¥§¦©§¦¨
j"wz(mixUre zF`n Wng)mW lr £¥¥§¤§¦©¥

zFclFY cinrdW gpdidWMw"z oA Ÿ©¤¤¡¦¨§¤¨¨¤
,dpWxn`PW FnM(al ,d my)oA gp idie' ¨¨§¤¤¡©©§¦Ÿ©¤

z` mW z` gp clFIe dpW zF`n Wng£¥¥¨¨©¤Ÿ©¤¥¤
,'zti z`e mgemixUr cFrmW lr ¨§¤¨¤§¤§¦©¥

lEAOd zxifb dxfbPW dpW mixUr¤§¦¨¨¤¦§§¨§¥©©©
iYWxiRW FnM - eizFclFY mcFw¤§¨§¤¥©§¦
'dpW mixUre d`n eini Eide' lv ¥̀¤§¨¨¨¥¨§¤§¦¨¨

(b ,e my).Ff `IxhniB lr fFnxl ickaE¦§¥¦§©¦©§¦¨
'sqM cg` wxfn' xn`p Kkitl`le . §¦¨¤¡©¦§¨¤¨¤¤§Ÿ

xn`PW FnM 'cg` sqM wxfn' xn`p¤¡©¦§©¤¤¤¨§¤¤¡©
dxrTAxrw','zg` sqM zs`W xnFl ©§¨¨©£©¤¤©©©¤©

,oipOl zFtxhvn cg` lW zFIzF`¦¤¤¨¦§¨§©¦§¨
`l sFQal 'cg`' xn`p did ENi`e§¦¨¨¤¡©¤¨§©Ÿ

mtxvl WIW rcFi iziid: ¨¦¦¥©¤¥§¨§¨
.ì÷L íéòáLzFOE` miraW cbpM ¦§¦¤¤§¤¤¦§¦
eipAn E`vIWziW`xA d`x] gp lW ¤¨§¦¨¨¤Ÿ©§¥§¥¦

(i wxt),zti ipA xUr drAx` Epnp mW ,¨¦§©§¨¨¨¨§¥¤¤
ipA dXWe mixUre ,mg ipA miWlW§¦§¥¨§¤§¦§¦¨§¥

[mW:k dxez ¥
(k).úçà ókmB DA Wi 'sM' zaiY ©©©¥©©¥¨©

,'ci sM' lW zErnWndxFYd cbpM ©§¨¤©¨§¤¤©¨
:`EdÎKExAÎWFcTd lW FcIn dpYPW¤¦§¨¦¨¤©¨¨

.áäæ äøNò:zFxACd zxUr cbpM £¨¨¨¨§¤¤£¤¤©¦§
.úøè÷ äàìî'zxhw' lW `IxhniB §¥¨§Ÿ¤¦©§¦¨¤§Ÿ¤

cbpM ,xUr dWlWE zF`n WW `Ed¥¥§¨¨¨§¤¤
s"Ew silgYW calaE ,zFvn b"ixz¦§¦§©¤©£¦

w"c x"b y"a z"` iciÎlr z"lcA- §¨¤©§¥
miIEqn zFIzF` sENig lW xcq iR lr©¦¥¤¤¦¦§¨

'dxivi xtq'A xMfPd]cw zay i"yx d`x) ©¦§¨§¥¤§¦¨
(dil xn` d"czF`d z` mitilgn FAW [¤©£¦¦¤¨

s"l`) dpFxg`d cbpM dpFW`xd̈¦¨§¤¤¨©£¨¨¤

oFxg`l KEnQd cbpM ipXde (e"izA§¨§©¥¦§¤¤©¨¨©£
xcq iR lre ,d`ld oke ,(o"iWA z"iA)¥§¦§¥¨§¨§©¦¥¤
ztNgzn s"Ew zF` df¤¦§©¤¤

z"lcA:`k dxez §¨¤
(`k).ãçà øt` cbpMxn`PW mdxa ©¤¨§¤¤©§¨¨¤¤¡©

FA(f ,gi my)'xwA oA gTIe'E`A xW`M] ©¦©¤¨¨©£¤¨
,miWp` zEncA mik`lOd zWlW eil ¥̀¨§¤©©§¨¦¦§£¨¦
dCErq mxEarA oikde Fzial mqipkde§¦§¦¨§¥§¥¦©£¨§¨

[daEWg: £¨
.ãçà ìéà,wgvi cbpMiAB lr cwrPW ©¦¤¨§¤¤¦§¨¤¤¡©©©¥

xn`PW ,dlFrl FzFlrdl icM gAfOd©¦§¥©§¥§©£§¨¤¤¡©
FA(bi ,ak my)li`d z` gTIe'EdlrIe ©¦©¤¨©¦©©£¥

FpA zgY dlrl:' §Ÿ¨©©§
.ãçà Nák,awri cbpMFA xn`PW ¤¤¤¨§¤¤©£Ÿ¤¤¡©

(n ,l my)'awri cixtd miaUMde'§©§¨¦¦§¦©£Ÿ
awri KxvEd oal lv` FzFidA]¦§¥¤¨¨§©©£Ÿ
FxkU lAwl icM zFpFW zFlEAgzl§©§§¥§©¥§¨
zxUr' Ftilgn didW itl ,Fl iE`xd̈¨§¦¤¨¨©£¦£¤¤

'mipn(f ,`l my d`x)[:ak dxez Ÿ¦
(ak).íéfò øéòNzxikn lr xRkl §¦¦¦§©¥©§¦©

FA xn`PW sqFi(alÎ`l ,fl my)EhgWIe' ¥¤¤¡©©¦§£
miGr xirU,mCA zpYMd z` ElAhIe §¦¦¦©¦§§¤©ªŸ¤©¨

l` E`iaIe miQRd zpzM z` EgNWie©§©§¤§Ÿ¤©©¦©¨¦¤
'...mdia`:bk dxez £¦¤



yp`פב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף מכירתמכירתמכירתמכירת עלעלעלעל כב)לכלכלכלכּפּפּפּפרררר ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
לֹומר, ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין והרי לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש
הּדברים  ּוׁשני לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ּכדי לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

וׁשבט. ׁשבט לכל ְִֵֵֶֶַָָָׁשּייכים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּנתנּו ואהרן מׁשה ‡ÌÏÈ.ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ≈ƒ

ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ויׂשראלים, ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ
ּכאן  עד הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על הּכתּובין הּדּברֹות וחמׁש חּמׁשין חמּׁשה ּכנגד ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻחמּׁשּיֹות

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְִִֶֶַַַָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּבנתנאל אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני  הּמקריב נׂשיא היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻ
והקרבתֹו, ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא לֹומר הּלׁשֹון אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר 
הּנׂשיא  היה הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון עליהן נֹופל "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּׁשאר

ּפלֹוני  לׁשבט .הּמקריב ְְְִִֵֶַַ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©©§¨¦¨¨§©¦
oiA mFlW EpzPW oxd`e dWn cbpM§¤¤Ÿ¤§©£Ÿ¤¨§¨¥

;minXAW mdia`l l`xUidWn ¦§¨¥©£¦¤¤©¨¨¦¤
zr lkA d"awd iptl lNRzn did̈¨¦§©¥¦§¥§¨¥
lr oxd` oke ,mdilr s` oFxg didW¤¨¨£©£¥¤§¥©£Ÿ©
iESixe dxRM mi`iand eizFpAxw ici: §¥¨§§¨©§¦¦©¨¨§¦

.íéNák ,íéãezò ,íìéàdWlW ¥¦©¦§¨¦§Ÿ¨
,mil`xUie mIelE mipdM cbpM ,mipin¦¦§¤¤Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦

.miaEzkE mi`iap dxFY cbpkElMnE §¤¤¨§¦¦§¦¦¨
mdW ,dXng E`iad oinWlW ¦¥¦£¦¨¤¥¨Ÿ

,zFIXngzg`oiWOEg dXng cbpM £¦¦©©§¤¤£¦¨¨¦
ecbpM zg`oiaEzMd zFxACd zWng §©©§¤¤£¥¤©¦§©§¦

cg` gEl lrzFgENd ipXnezg` ©©¤¨¦§¥©§©©

cbpMlr miaEzMd dXnggENd §¤¤£¦¨©§¦©©©
dWn iAx lW FcFqin o`M cr .ipXd©¥¦©¨¦¤©¦Ÿ¤

:oWxCdck dxez ©©§¨
(ck).'Bâå àéNð éLéìMä íBiaxSiw ©©§¦¦¨¦§¦¥

:xn`p did ENi`kE ,FpFWlA aEzMd©¨¦§§¦¨¨¤¡¨
aixwOd `iUPd did iWilXd mFIA©©§¦¦¨¨©¨¦©©§¦

,olEaf ipal`Ad wEqRA WxtOW itkE ¦§¥§ª§¦¤§¨¥©¨©¨
,FpAxw did dnokelv` oFWNd.mNEM ¤¨¨¨§¨§¥©¨¥¤¨
l`pzpA la`,xkyVi `iUp xrEv oA £¨¦§©§¥¤¨§¦¦¨¨

FpFWl aEzMd dPiW FAWFA xn`PW ¤¦¨©¨§¤¤¡©
'l`pzp aixwd'mrh d`xe ,gi weqt lirl) ¦§¦§©§¥

(my i"yxa xacd,,sqFp oFWl iEPiW KxvEd§©¦¨¨
`iUp' `le 'xkyVi `iUp' FA xnFl©§¦¦¨¨§Ÿ¨¦

xMfp xaMW xg`n oMW .'xkyVi ipal¦§¥¦¨¨¤¥¥©©¤§¨¦§©
,'aixwd'ltFp(mi`zn)oFWNd eixg` ¦§¦¥©§¦©£¨©¨

xkyVi '`iUp' xnFlxaMW itl , ©§¦¦¨¨§¦¤§¨
,Fzaxwde FnW xiMfdmFwn oi`e ¦§¦§§©§¨¨§¥¨

ipal `iUp' xnFl zipW lFRkl¦§¥¦©¨¦¦§¥
did' FnM ,xEn`M ,FrnWOW] 'xkyVi¦¨¨¤©§¨¨¨§¨¨

.['xkyVi ipal aixwOd `iUPdempn` ©¨¦©©§¦¦§¥¦¨¨§¨§¨
x`WA,mi`iUPdodA xn`p `NW ¦§¨©§¦¦¤Ÿ¤¡©¨¤

:df oFWl odilr ltFp ,'aixwd'¦§¦¥£¥¤¨¤
,'ipFlt ipal `iUp',xnFlMFzF` ¨¦¦§¥§¦§©

haWl aixwOd `iUPd did mFId©¨¨©¨¦©©§¦§¥¤
:ipFlRdk dxez §¦

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מ  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcמא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¿Àƒ≈«ƒ«»



פג `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr g zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף מכירתמכירתמכירתמכירת עלעלעלעל כב)לכלכלכלכּפּפּפּפרררר ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
לֹומר, ויׁש יֹוסף. ׁשל למכירתֹו ּכלל קׁשּור היה לא ּבנימין והרי לכּפר, עּזים ׂשעיר ּבנימין נׂשיא ּגם הביא מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹיׁש
הּדברים  ּוׁשני לׁשכם. יֹוסף את ׁשּׁשלח אביו, יעקב על לכּפר ּכדי לֹומר, יׁש אֹו הּׁשנים. אֹותן ּכל אֹותֹו חּפׂש ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעל

וׁשבט. ׁשבט לכל ְִֵֵֶֶַָָָׁשּייכים

(âë)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−

:øòeö-ïa¤¨«
i"yx£ÌÈL ¯˜a ÌÈÓÏM‰ Á·ÊÏe∑ ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ׁשלֹום ׁשּנתנּו ואהרן מׁשה ‡ÌÏÈ.ּכנגד ¿∆««¿»ƒ»»¿«ƒְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ≈ƒ

ÌÈN·k ÌÈ„zÚ∑ׁשלׁש ּוכתּובים; נביאים ּתֹורה ּוכנגד ויׂשראלים, ּולוּים ּכהנים ּכנגד – מינים ׁשלׁשה «Àƒ¿»ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹ
ּכאן  עד הּׁשני, על הּכתּובין וחמׁש אחד לּוח על הּכתּובין הּדּברֹות וחמׁש חּמׁשין חמּׁשה ּכנגד ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻחמּׁשּיֹות

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְִִֶֶַַַָֹ

(ãë):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‡ÈN ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּבנתנאל אבל ּכּלם, וכן זבּולן, לבני  הּמקריב נׂשיא היה הּׁשליׁשי ּבּיֹום ««¿ƒƒ»ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻ
והקרבתֹו, ׁשמֹו הזּכיר ׁשּכבר לפי יּׂששכר", "נׂשיא לֹומר הּלׁשֹון אחריו נֹופל נתנאל", "הקריב ּבֹו: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר 
הּנׂשיא  היה הּיֹום אֹותֹו ּפלֹוני", לבני "נׂשיא זה לׁשֹון עליהן נֹופל "הקריב", ּבהן נאמר ׁשּלא – ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּׁשאר

ּפלֹוני  לׁשבט .הּמקריב ְְְִִֵֶַַ

(äë)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åë):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æë)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

LÓÁ‡כג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ Ôa¯À̃¿«¿«¿≈«»

‡ÈÏ‡·כד  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯ ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

ÔÈ˙Ï˙eכה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎ„ „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡כו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯כז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©©§¨¦¨¨§©¦
oiA mFlW EpzPW oxd`e dWn cbpM§¤¤Ÿ¤§©£Ÿ¤¨§¨¥

;minXAW mdia`l l`xUidWn ¦§¨¥©£¦¤¤©¨¨¦¤
zr lkA d"awd iptl lNRzn did̈¨¦§©¥¦§¥§¨¥
lr oxd` oke ,mdilr s` oFxg didW¤¨¨£©£¥¤§¥©£Ÿ©
iESixe dxRM mi`iand eizFpAxw ici: §¥¨§§¨©§¦¦©¨¨§¦

.íéNák ,íéãezò ,íìéàdWlW ¥¦©¦§¨¦§Ÿ¨
,mil`xUie mIelE mipdM cbpM ,mipin¦¦§¤¤Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦

.miaEzkE mi`iap dxFY cbpkElMnE §¤¤¨§¦¦§¦¦¨
mdW ,dXng E`iad oinWlW ¦¥¦£¦¨¤¥¨Ÿ

,zFIXngzg`oiWOEg dXng cbpM £¦¦©©§¤¤£¦¨¨¦
ecbpM zg`oiaEzMd zFxACd zWng §©©§¤¤£¥¤©¦§©§¦

cg` gEl lrzFgENd ipXnezg` ©©¤¨¦§¥©§©©

cbpMlr miaEzMd dXnggENd §¤¤£¦¨©§¦©©©
dWn iAx lW FcFqin o`M cr .ipXd©¥¦©¨¦¤©¦Ÿ¤

:oWxCdck dxez ©©§¨
(ck).'Bâå àéNð éLéìMä íBiaxSiw ©©§¦¦¨¦§¦¥

:xn`p did ENi`kE ,FpFWlA aEzMd©¨¦§§¦¨¨¤¡¨
aixwOd `iUPd did iWilXd mFIA©©§¦¦¨¨©¨¦©©§¦

,olEaf ipal`Ad wEqRA WxtOW itkE ¦§¥§ª§¦¤§¨¥©¨©¨
,FpAxw did dnokelv` oFWNd.mNEM ¤¨¨¨§¨§¥©¨¥¤¨
l`pzpA la`,xkyVi `iUp xrEv oA £¨¦§©§¥¤¨§¦¦¨¨

FpFWl aEzMd dPiW FAWFA xn`PW ¤¦¨©¨§¤¤¡©
'l`pzp aixwd'mrh d`xe ,gi weqt lirl) ¦§¦§©§¥

(my i"yxa xacd,,sqFp oFWl iEPiW KxvEd§©¦¨¨
`iUp' `le 'xkyVi `iUp' FA xnFl©§¦¦¨¨§Ÿ¨¦

xMfp xaMW xg`n oMW .'xkyVi ipal¦§¥¦¨¨¤¥¥©©¤§¨¦§©
,'aixwd'ltFp(mi`zn)oFWNd eixg` ¦§¦¥©§¦©£¨©¨

xkyVi '`iUp' xnFlxaMW itl , ©§¦¦¨¨§¦¤§¨
,Fzaxwde FnW xiMfdmFwn oi`e ¦§¦§§©§¨¨§¥¨

ipal `iUp' xnFl zipW lFRkl¦§¥¦©¨¦¦§¥
did' FnM ,xEn`M ,FrnWOW] 'xkyVi¦¨¨¤©§¨¨¨§¨¨

.['xkyVi ipal aixwOd `iUPdempn` ©¨¦©©§¦¦§¥¦¨¨§¨§¨
x`WA,mi`iUPdodA xn`p `NW ¦§¨©§¦¦¤Ÿ¤¡©¨¤

:df oFWl odilr ltFp ,'aixwd'¦§¦¥£¥¤¨¤
,'ipFlt ipal `iUp',xnFlMFzF` ¨¦¦§¥§¦§©

haWl aixwOd `iUPd did mFId©¨¨©¨¦©©§¦§¥¤
:ipFlRdk dxez §¦

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k iying meil inei xeriy

(çë):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èë)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :ïìç-ïa áàéìà¡¦−̈¤¥«Ÿ

(ì)øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa¤§¥«

(àì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(áì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(ãì):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äì)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(åì)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBia©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−
Léøeö-ïa:éc ¤¦«©¨«

(æì)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çì):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(èì)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(î):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àî)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ô :écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

hÁÏ‡˙‡:כח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcכט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÏÁ ¯a ·‡ÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»«≈

‡eˆÈÏ¯ל  Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ
:¯e‡È„L ¯a«¿≈

ÔÈ˙Ï˙eלא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡לב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯לג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:לד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcלה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ«¿≈

ÔBÚÓLלו  È·Ï ‡a¯ ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL¿Àƒ≈«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eלז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎc ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
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ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡מד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯מה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:מו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡מז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ï‡eÚc ¯a ÛÒÈÏ‡ Ôa¯À̃¿«∆¿»»«¿≈

‡ÌÈ¯Ùמח  È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈∆¿»ƒ
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡¡ƒ»»««ƒ

ÔÈ˙Ï˙eמט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·נ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯נא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנג  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¡ƒ»»««ƒ

Ï‡ÈÏÓbנד  ‰MÓ È·Ï ‡a¯ ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈
:¯eˆ‰„t ¯a«¿»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyiy meil inei xeriy

(äð)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(åð):úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(æð)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòì§Ÿ¨«

(çð):úàhçì ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(èð)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

ô :øeöäãt-ïa¤§¨«

(ñ):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(àñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

ñ)(áúøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(âñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ãñ)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(äñ)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáàô £¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(åñ)-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNð éøéNòä íBia©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤
écLénò: ©¦«©¨«

(æñ)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(çñ)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

ÔÈ˙Ï˙eנה  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡נו  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯נז  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:נח  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

ÔÈ¯Îcנט  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¿ƒ≈«¿»

‡·Ô„Èס  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯ ‰‡ÚÈLz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈÚ„b ¯a«ƒ¿…ƒ

ÔÈ˙Ï˙eסא  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡סב  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯סג  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:סד  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcסה  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈBÚ„b ¯a Ô„È·‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ»«ƒ¿ƒ

a¯סו  ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ï ‡a¯ ‰‡¯ÈNÚ ‡ÓBÈa¿»¬ƒ»»«»ƒ¿≈»¬ƒ∆∆«
:ÈcLÈnÚ«ƒ«»

ÔÈ˙Ï˙eסז  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡סח  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»



yp`פו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyiy meil inei xeriy

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq 'a ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום ואחר ּבֹו ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ּומה הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכׁשהּוא  ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ולא זמן לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו הקריב, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכ
ז)אֹומר ּבּיֹום (ויקרא אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום : ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הקריב  – NÚ¯‰.ׁשּנמׁשח ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑(במ"ר ּפסּול (ספרי ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g zegiy ihewl)

ּפּפּפּפססססּוּוּוּולללל ּבּבּבּבהםהםהםהם ארעארעארעארע פד)ולאולאולאולא ז, (רש"י ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמתּפּלל  :ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ּכל ׁשל קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעבּדה
ׁשהרי  הּכלל, עם עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, לפני יׂשראל אהבת ׁשל עׂשה מצות עליו לקּבל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָצרי
ׁשל  ּבתפּלתן מֹואס הּקּב"ה "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו מבטח ואז רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּגם

ִַרּבים".

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ ולא מׁשקלּה", ּומאה "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר לכ ׁשקל, ּבאיזֹו ‰ÌÈÏk.ּפירׁש ÛÒk Ïk ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ…∆∆«≈ƒ

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ct).BúBà çLnä íBéadf oFWl §¦¨©¨¤
iM EpcOlngWnPW mFIa FA,gAfOd §©§¥¦©¤¦§©©¦§¥©

aixwd.FpAxw z` `iUp lMeoM m` ¦§¦¨¨¦¤¨§¨§¦¥
miIwn ip` dnz` Wxtl Wi cviM - ¨£¦§©¥¥©¥§¨¥¤

xEn`d(gt weqt onwl)gAfOd zMpg z`f' ¨¨Ÿ£ª©©¦§¥©
gWOd 'ixg`''Fz`dNgY gWnPW ? ©£¥¦¨©Ÿ¤¦§©§¦¨

,aixwd KMÎxg`eEid mdipW la` §©©¨¦§¦£¨§¥¤¨
.mFId FzF`AFWExiR KMW oiPnEF`- §©¦©¦¤¨¥

`N` oM Fpi` `OW'gWOd ixg`' ¤¨¥¥¤¨©£¥¦¨©
FWExiR,onf xg`lF` zxgOl oFbM ¥§©©§©§©¨¢¨

,xg` mFiAmFiA' cOll `a `le §©¥§Ÿ¨§©¥§
mFIA gWnPW xnFl `N` 'gWOd¦¨©¤¨©¤¦§©©

?dliNA `leWxtl xWt`Îi`W `N` §Ÿ©©§¨¤¨¤¦¤§¨§¨¥
ixdW ,oMxnF` `EdWMoxd` iAbl ¥¤£¥§¤¥§©¥©£Ÿ

eipaE(el ,f `xwie),'mzF` FgWn mFiA' ¨¨§¨§¨

xaMW EpcnllMdmFIA gWnP`le §¨¨©§¤©Ÿ¦§©©§Ÿ
miaEzMd oFWl zErnWnM] dliNA©©§¨§©§¨§©§¦

(aiÎi ,g `xwie)xW` lke oMWOd zgiWOW¤§¦©©¦§¨§¨£¤
dUrp lMd ,eipaE oxd` zgiWn oke FA§¥§¦©©£Ÿ¨¨©Ÿ©£¨
mFIA gWnp oxd` m`e .cnrn FzF`A§©£¨§¦©£Ÿ¦§©©
,[mFIA EgWnp eilke oMWOd s ©̀©¦§¨§¥¨¦§§©

EzFgiWOd lMW Epcnl xaMW xg`n¥©©¤§¨¨©§¤¨©§¦
oM m` ,mFIA EidxnFl cEnlY dncFr ¨©¦¥©©§©

o`M- 'FzF` gWOd mFiA'lr `N` ¨§¦¨©¤¨©
W xnFl KgxMgWnPW mFIA,gAfOd ¨§¨©¤©¤¦§©©¦§¥©

aixwdeizFpAxw z` `iUpe `iUp lM ¦§¦¨¨¦§¨¦¤¨§§¨
FzMEpgl(ixtq)(x"cq): ©£¨

.äøNò íézL óñk úøò÷dfA ciBn ©£Ÿ¤¤§¥¤§¥©¦¨¤
W aEzMdmd mdzFxrTd ozF` ©¨¤¥¥¨©§¨

lEqR mdA rxi` `le ,EaCpzdWF` ¤¦§©§§Ÿ¥©¨¤§

,zFxg`A otilgdl KxFv `dIW lEwlw¦§¤§¥¤§©£¦¨©£¥
mMqn aEzMdW zFacPd lM x`WA oke§¥¦§¨¨©§¨¤©¨§©¥

mxRqn llM z` mdA(ixtq),a"ivpd wnr) ¨¤¤§©¦§¨¨
(i"gp:dt dxez

(dt)ìLúçàä äøòwä äàîe íéL §Ÿ¦¥¨©§¨¨¨©©
.'BâålM oAxwA aEzMd xiMfd xaM §§¨¦§¦©¨§¨§©¨

sqMd zxrw lwWn z` `iUpe `iUp̈¦§¨¦¤¦§©©£©©¤¤
miWlW' `EdW,'d`nEoM m`edn ¤§Ÿ¦¥¨§¦¥©

xnFl cEnlYaEW xiMfde xfgW ,o`M ©§©¨¤¨©§¦§¦
`N` ?DlwWn z`xn`PW itlmW ¤¦§¨¨¤¨§¦¤¤¡©¨

W'Wxit `le ,'DlwWn d`nE miWl §Ÿ¦¥¨¦§¨¨§Ÿ¥©
lwW Efi`A`Ed (lwWn zCin) §¥¤¤¦©¦§¨

mlwFWllke ,o`M D`pWE xfg Kkl , §¨§¨¨©§¨¨¨§¨©
lwWA ,milMd sqM lM - oNEkA§¨Ÿ¤¤©¥¦§¤¤

WcTdlwWA' xn`p mW mBW s`e] ©Ÿ¤§©¤©¨¤¡©§¤¤



פז `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyiy meil inei xeriy

(èñ)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(ò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(àò)äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLénò-ïa øæòéçàô £¦¤−¤¤©¦«©¨«

(áò)ìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
ïøëò-ïa: ¤¨§¨«

(âò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî| ¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ãò)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(äò)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(åò)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

(æò)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ìàéòât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−

:ïøëò-ïaô ¤¨§¨«

(çò)òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−
ïðéò-ïa: ¤¥¨«

(èò)ìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤

íäéðL Lãwä|äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

(ô)úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

(àô)BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äìòì: §Ÿ¨«

(áô)úàhçì ãçà íéfò-øéòN: §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

a¯סט  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««
:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:ע  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

È¯Îcעא  ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈
‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b ‡LÓÁ«¿»¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿«¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡L¯עב  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ „Á ‡ÓBÈa¿»«¬«ƒ«»ƒ¿≈»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t«¿ƒ≈«»¿»

ÔÈ˙Ï˙eעג  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«

ÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈ «¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
‰È‡עד  ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒ

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ ·‰„„ƒ¿««¿»¿…∆¿«»
a¯עה  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:עו  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

LÓÁ‡עז  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t Ôa¯À̃¿««¿ƒ≈«»¿»

ÈÏzÙעח  È·Ï ‡a¯ ÔÈÓBÈ ¯NÚ È¯z ‡ÓBÈa¿»¿≈¬«ƒ«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

ÔÈ˙Ï˙eעט  ‰‡Ó ‡„Á ÛÒÎ„ ‡zÒ‚Ó da¯À̃¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»¿»ƒ
ÛÒÎc „Á ‡˜¯ÊÓ dÏ˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¬»«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿«
‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈÚ·L dÏ˜˙Ó«¿¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔÏÓ ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈¿«À¿»¿ƒ»ƒ¿«

:‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»
„„‰·פ  ‡È‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡„Á ‡ÎÈÊa»ƒ»¬»«¿«¬«ƒ¿ƒƒƒ¿«

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ‡ÈÏÓ«¿»¿…∆¿«»
a¯פא  „Á ¯n‡ „Á ¯Îc È¯Bz ¯a „Á ¯Bz««≈¿««ƒ«««

:‡˙ÏÚÏ dzL«≈«¬»»

hÁÏ‡˙‡:פב  „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy

(âô)íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−

:ïðéò-ïaô ¤¥¨«

ß oeiq 'a ycew zay ß

(ãô)úàæ|úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç Ÿ́£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«
i"yx£B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa∑ ׁשּנמ ּבּיֹום ואחר ּבֹו ּתחּלה ׁשּנמׁשח הּמׁשח"? "אחרי מקּים אני ּומה הקריב, ׁשח ¿ƒ»«…ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכׁשהּוא  ּבּיֹום? ׁשּנמׁשח לֹומר אּלא הּמׁשח, ּביֹום ללמֹוד ּבא ולא זמן לאחר – הּמׁשח" "אחרי אֹו הקריב, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכ
ז)אֹומר ּבּיֹום (ויקרא אתֹו"? הּמׁשח "ּביֹום לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבּיֹום. ׁשּנמׁשח למדנּו אתם", מׁשחֹו "ּביֹום : ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הקריב  – NÚ¯‰.ׁשּנמׁשח ÌÈzL ÛÒk ˙¯Ú˜∑(במ"ר ּפסּול (ספרי ּבהם ארע ולא ׁשהתנּדבּו הם .הם ְְִִִֶַ«¬…∆∆¿≈∆¿≈ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(47 'nr g zegiy ihewl)

ּפּפּפּפססססּוּוּוּולללל ּבּבּבּבהםהםהםהם ארעארעארעארע פד)ולאולאולאולא ז, (רש"י ְְְְֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּמתּפּלל  :ּכ קרּבן, ּבמקֹום ׁשהיא ּבּתפּלה, ואף הּנׂשיאים. ּכל ׁשל קרּבנֹותיהם יחד נכללים ׁשּבֹו ּבּפסּוק נרמזה זֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעבּדה
ׁשהרי  הּכלל, עם עצמֹו את לאחד עליו הּתפּלה ּבעת וגם הּתפּלה, לפני יׂשראל אהבת ׁשל עׂשה מצות עליו לקּבל ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָצרי
ׁשל  ּבתפּלתן מֹואס הּקּב"ה "אין ּכמאמר ּבתפּלתֹו, 'ּפסּול' יהא ׁשּלא לֹו מבטח ואז רּבים. ּבלׁשֹון נאמרת הּיחיד ּתפּלת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּגם

ִַרּבים".

(äô)ìLíéòáLå óñk úçàä äøòwä äàîe íéL §¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−
-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©

:Lãwä ì÷La úBàî¥−§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ˙Á‡‰ ‰¯Úw‰ ‰‡Óe ÌÈLÏL∑ ולא מׁשקלּה", ּומאה "ׁשלׁשים ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ¿…ƒ≈»«¿»»»««¿ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּקדׁש" ּבׁשקל הּכלים ּכסף "ּכל ּבכּלן וכלל ּכאן ּוׁשנאּה חזר לכ ׁשקל, ּבאיזֹו ‰ÌÈÏk.ּפירׁש ÛÒk Ïk ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ…∆∆«≈ƒ

LÓÁ‡פג  È¯Îc ÔÈ¯z ÔÈ¯Bz ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe¿ƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈc ‡LÓÁ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡LÓÁ ÈÈ„b¿»≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿»≈

:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡ Ôa¯À̃¿«¬ƒ««≈»

ÔÓפד  d˙È eia¯c ‡ÓBÈa ‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c»¬À««¿¿»¿»¿«ƒ»≈ƒ
È¯NÚ ‡z¯z ‡tÒÎ ÈÒÈ‚Ó Ï‡¯NÈ È·¯·«̄¿¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿»«¿»«¿≈
‡·‰„„ ÈÎÈÊa ¯NÚ ÔÈ¯z ‡tÒÎ È˜¯ÊÓ«¿¿≈«¿»¿≈¬«»ƒ≈¿«¬»

:È¯NÚ ‡z¯z«¿»«¿≈

Ï˜˙Ó‡פה  ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡˜¯ÊÓc ÔÈÚ·LÂ ‡tÒÎc ‡„Á ‡˙ÒÈ‚Ó„ƒ¿ƒ»»¬»¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»
‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡iÓ ÛÒk Ïk „Á«…¿«»«»¿≈«¿ƒ¿«¿«¿»

:‡L„e˜ ÈÚÏÒaƒƒ¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ct).BúBà çLnä íBéadf oFWl §¦¨©¨¤
iM EpcOlngWnPW mFIa FA,gAfOd §©§¥¦©¤¦§©©¦§¥©

aixwd.FpAxw z` `iUp lMeoM m` ¦§¦¨¨¦¤¨§¨§¦¥
miIwn ip` dnz` Wxtl Wi cviM - ¨£¦§©¥¥©¥§¨¥¤

xEn`d(gt weqt onwl)gAfOd zMpg z`f' ¨¨Ÿ£ª©©¦§¥©
gWOd 'ixg`''Fz`dNgY gWnPW ? ©£¥¦¨©Ÿ¤¦§©§¦¨

,aixwd KMÎxg`eEid mdipW la` §©©¨¦§¦£¨§¥¤¨
.mFId FzF`AFWExiR KMW oiPnEF`- §©¦©¦¤¨¥

`N` oM Fpi` `OW'gWOd ixg`' ¤¨¥¥¤¨©£¥¦¨©
FWExiR,onf xg`lF` zxgOl oFbM ¥§©©§©§©¨¢¨

,xg` mFiAmFiA' cOll `a `le §©¥§Ÿ¨§©¥§
mFIA gWnPW xnFl `N` 'gWOd¦¨©¤¨©¤¦§©©

?dliNA `leWxtl xWt`Îi`W `N` §Ÿ©©§¨¤¨¤¦¤§¨§¨¥
ixdW ,oMxnF` `EdWMoxd` iAbl ¥¤£¥§¤¥§©¥©£Ÿ

eipaE(el ,f `xwie),'mzF` FgWn mFiA' ¨¨§¨§¨

xaMW EpcnllMdmFIA gWnP`le §¨¨©§¤©Ÿ¦§©©§Ÿ
miaEzMd oFWl zErnWnM] dliNA©©§¨§©§¨§©§¦

(aiÎi ,g `xwie)xW` lke oMWOd zgiWOW¤§¦©©¦§¨§¨£¤
dUrp lMd ,eipaE oxd` zgiWn oke FA§¥§¦©©£Ÿ¨¨©Ÿ©£¨
mFIA gWnp oxd` m`e .cnrn FzF`A§©£¨§¦©£Ÿ¦§©©
,[mFIA EgWnp eilke oMWOd s ©̀©¦§¨§¥¨¦§§©

EzFgiWOd lMW Epcnl xaMW xg`n¥©©¤§¨¨©§¤¨©§¦
oM m` ,mFIA EidxnFl cEnlY dncFr ¨©¦¥©©§©

o`M- 'FzF` gWOd mFiA'lr `N` ¨§¦¨©¤¨©
W xnFl KgxMgWnPW mFIA,gAfOd ¨§¨©¤©¤¦§©©¦§¥©

aixwdeizFpAxw z` `iUpe `iUp lM ¦§¦¨¨¦§¨¦¤¨§§¨
FzMEpgl(ixtq)(x"cq): ©£¨

.äøNò íézL óñk úøò÷dfA ciBn ©£Ÿ¤¤§¥¤§¥©¦¨¤
W aEzMdmd mdzFxrTd ozF` ©¨¤¥¥¨©§¨

lEqR mdA rxi` `le ,EaCpzdWF` ¤¦§©§§Ÿ¥©¨¤§

,zFxg`A otilgdl KxFv `dIW lEwlw¦§¤§¥¤§©£¦¨©£¥
mMqn aEzMdW zFacPd lM x`WA oke§¥¦§¨¨©§¨¤©¨§©¥

mxRqn llM z` mdA(ixtq),a"ivpd wnr) ¨¤¤§©¦§¨¨
(i"gp:dt dxez

(dt)ìLúçàä äøòwä äàîe íéL §Ÿ¦¥¨©§¨¨¨©©
.'BâålM oAxwA aEzMd xiMfd xaM §§¨¦§¦©¨§¨§©¨

sqMd zxrw lwWn z` `iUpe `iUp̈¦§¨¦¤¦§©©£©©¤¤
miWlW' `EdW,'d`nEoM m`edn ¤§Ÿ¦¥¨§¦¥©

xnFl cEnlYaEW xiMfde xfgW ,o`M ©§©¨¤¨©§¦§¦
`N` ?DlwWn z`xn`PW itlmW ¤¦§¨¨¤¨§¦¤¤¡©¨

W'Wxit `le ,'DlwWn d`nE miWl §Ÿ¦¥¨¦§¨¨§Ÿ¥©
lwW Efi`A`Ed (lwWn zCin) §¥¤¤¦©¦§¨

mlwFWllke ,o`M D`pWE xfg Kkl , §¨§¨¨©§¨¨¨§¨©
lwWA ,milMd sqM lM - oNEkA§¨Ÿ¤¤©¥¦§¤¤

WcTdlwWA' xn`p mW mBW s`e] ©Ÿ¤§©¤©¨¤¡©§¤¤



yp`פח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy
'B‚Â∑(ספרי) ולא רּבה לא ּכאחד, ּכּלן וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד ¿ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

.מעט  ִֵ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

אין  זהב וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָעׂשרה
היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה .(ספרי)מׁשקלם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים (ויקרא ׁשני ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹומר:א) אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר כח): מעל (שמות אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא ÔÈaÓ.הּכּפרת". ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹƒ≈
ÌÈ·e¯k‰ ÈL∑ מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא "מתּדּבר".∑acÓ¯.הּקֹול ּכמֹו ¿≈«¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְִֵַ

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fpi` `OW xnFl xEaq iziid ,'WcTd©Ÿ¤¨¦¦¨©¤¨¥
,eiptl xMfEdW wxfOd lr `N` aqEn¨¤¨©©¦§¨¤§©§¨¨
milMd lMW cOll df aEzM `A Kkl§¨¨¨¤§©¥¤¨©¥¦

[df lwWA milwWp: ¦§¨¦§¤¤¤
.'Bâå íéìkä óñk ìkmMQW KkA Ÿ¤¤©¥¦§§¨¤¦¥
,lwWOd llM z` aEzMdEidW LcOl ©¨¤§©©¦§¨¦¤§¤¨
mipEEkn WCwOd ilk(miwIEcn) §¥©¦§¨§¨¦§¨¦

.olwWnAlwFXd xW`M mBWolwFW §¦§¨¨¤©©£¤©¥§¨
e ,cg` cg`WM mbcg`M oNEM olwFW ¤¨¤¨§©§¤§¨¨§¤¨

hrin `le dAix `lminrRW itl - Ÿ¦¨§Ÿ¦¥§¦¤§¨¦
Fpi`W ilM lkA xzFiA hrEn oFxqg Wi¥¤§¨§¥§¨§¦¤¥
cgiA mNEM milwFW oM m` `N` ,xMip¦¨¤¨¦¥§¦¨§©©

(ixtq):et dxez
(et).äøNò íézL áäæ úBtkxaM ©¨¨§¥¤§¥§¨

dlrnl oM xn`p(ct weqta)e ,dOlxfg ¤¡©¥§©§¨§¨¨¨©

exn`p?aEW o`M`N`xn`PW itl §¤¡©¨¤¨§¦¤¤¡©
`iUp lM oAxwAdxUr zg` sM' §¨§©¨¨¦©©©£¨¨

,'adfDnvr sMdW WxRzp mWe`id ¨¨§¨¦§¨¥¤©©©§¨¦
lW milwW dxUr DlwWnE adf lW¤¨¨¦§¨¨£¨¨§¨¦¤

.sqM,WExiRd `Ed KMW Epcnl oiPnE ¤¤¦©¦¨©§¤¨©¥
F`Fpi`oM Fpi` `OW -zg` sM `N` ¥¤¨¥¥¤¨©©©

`idWnE sqM lWdxUr DlwW ¤¦¤¤¤¦§¨¨£¨¨
adf ilwWe ?adf ilwWlwWn ixd ¦§¥¨¨§¦§¥¨¨£¥¦§¨

e `Ed xg`lWl deW mlwWn oi` ©¥§¥¦§¨¨¨¤§¤
.sqMmnvr mdW EpcOll ickE ¤¤§¥§©§¥¤¥©§¨

Kkl ,mlwWn `le adf miiEUrcEnlY £¦¨¨§Ÿ¦§¨¨§¨©§
adf zFRM xnFlEid adf lW -(ixtq) ©©¨¨¤¨¨¨

(i"gp ,y"` ,`"eb):ft dxez
(ht).äLî àááeoiprAlFw zrinW §ŸŸ¤§¦§©§¦©

ld` l` dWn `FaA dpikXd xEAiC¦©§¦¨§¤¤Ÿ¤

Epivn ,crFnmiWigkOd miaEzk ipW ¥¨¦§¥§¦©©§¦¦
df z` dfmd ENi`M dncPW - ¤¤¤¤¦§¤§¦¥

W cr ,df z` df mixzFq`AaEzM §¦¤¤¤©¤¨¨
iWilWo`M xEn`d:mdipiA rixkde §¦¦¨¨¨§¦§¦©¥¥¤

xnF` cg` aEzM(` ,` `xwie)'d xAcie' ¨¤¨¥©§©¥
,'crFn ld`n eil`didW rnWn ¥¨¥Ÿ¤¥©§©¤¨¨

,ld`d agxn lMn lFTd rnWp`Ede ¦§¨©¦¨¤§©¨Ÿ¤§
nxnF` cg` aEzke ,zkFxRl uEg ¦©¨¤§¨¤¨¥

(ak ,dk zeny)lrn LY` iYxAce'§¦©§¦¦§¥©
,'zxRMdrnWp lFTdW rnWn ixd ©©Ÿ¤£¥©§©¤©¦§©

zixAd oFx` mXW miWcTd WcTn wx©¦Ÿ¤©¢¨¦¤¨£©§¦
zxFRMde`A -aEzMrixkde df §©©¤¨¨¤§¦§¦©

mdipiA,mixzFq mpi`W`N`dWn ¥¥¤¤¥¨§¦¤¨Ÿ¤
E qpkp did,crFn ld` l` `a ¨¨¦§¨¨¤Ÿ¤¥

EFcnramW`EdlFTd z` rnFW §¨§¨¥©¤©

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy
מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ‡ÂÈÏ.ּכבֹודֹו ¯a„ÈÂ∑(ספרי) את למעט ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ«¿«≈≈»ְֵֶַ

הּדּברֹות  מן ‡˙ÏBw‰Œ.אהרן ÚÓLiÂ∑ קֹול ׁשּנדּבר יכֹול הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ְֲִִַַֹ«ƒ¿«∆«ְְִֶֶַַַַַָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, רבה)עּמֹו :(במדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
לּמה  מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי הּקֹול היה טבע ּפי ׁשעל מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלכאֹורה
להפסיק  מיחד נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל "אל לבֹוא מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפּתח ּכׁשהּגיע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻנפסק

הּקֹול! ֶַאת
ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא רׁש"י ׁשּכתב ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוההסּברה

לא היה זה ׁשהפסק אּלא הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר אּלא ּבּבּבּבמקמקמקמקֹוֹוֹוֹום ם ם ם ּבקֹול ׁשּבמׁשּכן, ּבקֹול ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
סּלּוק ּבּבּבּבּזּזּזּזמן מן מן מן  סימן הּוא הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן הּקֹול נפסק הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ההההּקּקּקּקֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשכינה ".והפסקתוהפסקתוהפסקתוהפסקת ְְְְְְְְְִַַַַַַַַַַַַָָָָָ
את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ּכי הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּוכׁשם

ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה מקֹום ּבּבּבּבההההּגּגּגּגללללֹוֹוֹוֹות ת ת ת ענין אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הפּכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

הּקּב"ה  ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר הּקֹול ׁש"הּוא (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
היה  ולא מֹועד, אהל ּבבחינת ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻנמׁש

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות ְְְְִִִֶָָָָמקֹום
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאוּה (ּבגיּלּוי)ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ועֹוד: ּבֹו אין ׁשּמּצד-עצמֹו ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

עבֹודת ידי על ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו ויגּלּו ימׁשיכּו הּקּב"ה, ׁשל ודּבּורֹו יתּבר.האדם האדם האדם האדם קֹולֹו לֹו לדירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת
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`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy
מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ‡ÂÈÏ.ּכבֹודֹו ¯a„ÈÂ∑(ספרי) את למעט ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ«¿«≈≈»ְֵֶַ

הּדּברֹות  מן ‡˙ÏBw‰Œ.אהרן ÚÓLiÂ∑ קֹול ׁשּנדּבר יכֹול הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ְֲִִַַֹ«ƒ¿«∆«ְְִֶֶַַַַַָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, רבה)עּמֹו :(במדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
לּמה  מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי הּקֹול היה טבע ּפי ׁשעל מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלכאֹורה
להפסיק  מיחד נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל "אל לבֹוא מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפּתח ּכׁשהּגיע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻנפסק

הּקֹול! ֶַאת
ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא רׁש"י ׁשּכתב ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוההסּברה

לא היה זה ׁשהפסק אּלא הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר אּלא ּבּבּבּבמקמקמקמקֹוֹוֹוֹום ם ם ם ּבקֹול ׁשּבמׁשּכן, ּבקֹול ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
סּלּוק ּבּבּבּבּזּזּזּזמן מן מן מן  סימן הּוא הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן הּקֹול נפסק הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ההההּקּקּקּקֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשכינה ".והפסקתוהפסקתוהפסקתוהפסקת ְְְְְְְְְִַַַַַַַַַַַַָָָָָ
את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ּכי הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּוכׁשם

ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה מקֹום ּבּבּבּבההההּגּגּגּגללללֹוֹוֹוֹות ת ת ת ענין אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הפּכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

הּקּב"ה  ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר הּקֹול ׁש"הּוא (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
היה  ולא מֹועד, אהל ּבבחינת ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻנמׁש

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות ְְְְִִִֶָָָָמקֹום
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאוּה (ּבגיּלּוי)ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ועֹוד: ּבֹו אין ׁשּמּצד-עצמֹו ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

עבֹודת ידי על ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו ויגּלּו ימׁשיכּו הּקּב"ה, ׁשל ודּבּורֹו יתּבר.האדם האדם האדם האדם קֹולֹו לֹו לדירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת
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.ìBwä úà òîLiålFkixnFl iziid ©¦§©¤©¨¨¦¦©

didW,KEnp lFwdid `l KkNW ¤¨¨¨¤§¨Ÿ¨¨
qpkp didW cr FrnFW,miptlcEnlY §©¤¨¨¦§¨¦§¦©§

'lFTd z`' xnFlrnWIe' xn`p `NW] ©¤©¤Ÿ¤¡©©¦§©
,dricid `"dA 'lFTd' `N` 'lFw¤¨©§¥©§¦¨

e ,[rEci lFw FrnWOWlFTd `Ed ¤©§¨¨©§©
,ipiqA FOr xAcPWmqxEtnE rEcId ¤¦§©¦§¦©©¨©§§¨

FzxEabA(gi ,d mixac d`x),WkElFTd ¦§¨§¤©
did `le wqtp did gzRl riBO©¦©©¤©¨¨¦§¨§Ÿ¨¨

.ld`l uEg `vFi`EdW mEXn `le ¥¨Ÿ¤§Ÿ¦¤
lFTd `vIW iE`x oi`W itl `N` ,KEnp̈¤¨§¦¤¥¨¤¥¥©

uEgl(my m"ialn ,y"n`): ©
.øacî'xACn' `N` 'xAcn' xn`p `l ¦©¥Ÿ¤¡©§©¥¤¨¦©¥
FWExitE.'xACzn' FnM`Ed df oFWle ¥§¦§©¥§¨¤
mEXn,oM xnFl dlrn lW FcFaM ¦§¤©§¨©¥

z` x`zl d"awd iRlM `Ed cFaMW¤¨§©¥§¨¥¤
`Ed ENi`M mc`d l` FxEAiCxAcn ¦¤¨¨¨§¦§©¥

Fnvr oial FpiA['xACzn']dWnE ¥§¥©§¦§©¥Ÿ¤
:eil`n rnFW¥©¥¥¨

.åéìà øaãéå,xYEinM d`xPd df mEIq ©§©¥¥¨¦¤©¦§¤¦§¨
`A,zFxACd on oxd` z` hrnl ¨§©¥¤©£Ÿ¦©¦§

dWnl wx Eid zFxACd lMWzagxd d`x) ¤¨©¦§¨©§¤
(eil` d"c `xwie xtq zligz i"yxa mixacd:

`yp zyxt zlqg

             

        
      
         

         
        

         
        

        
         

          
       

     

          
        

      
         


        

       
       
        

       
      





















































פט `yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy
'B‚Â∑(ספרי) ולא רּבה לא ּכאחד, ּכּלן וׁשֹוקלן אחד אחד ׁשֹוקלן ּבמׁשקלן, מכּונים הּמקּדׁש ּכלי ׁשהיּו לּמד ¿ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

.מעט  ִֵ

(åô)äøNò úøè÷ úàìî äøNò-íézL áäæ úBtk©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯
íéøNò úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬

:äàîe¥¨«
i"yx£‰¯NÚŒÌÈzL ·‰Ê ˙Btk∑ּומׁשקלּה זהב ׁשל היא – זהב" עׂשרה אחת "ּכף ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה «»»¿≈∆¿≈ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

אין  זהב וׁשקלי זהב, ׁשקלי עׂשרה ּומׁשקלּה ּכסף ׁשל אחת ּכף אּלא אינֹו אֹו ּכסף. ׁשל ׁשקלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָעׂשרה
היּו זהב ׁשל – זהב" "ּכּפֹות לֹומר ּתלמּוד ּכסף? לׁשל ׁשוה .(ספרי)מׁשקלם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æô)íìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

(çô)ø÷a ìëå|íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ §ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæµŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«

(èô)òîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ìBwä-úà¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä̈«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«

i"yx£‰LÓ ‡··e∑:אֹומר אחד ּכתּוב ּביניהם. והכריע ׁשליׁשי ּבא זה, את זה הּמכחיׁשים ּכתּובים (ויקרא ׁשני ¿……∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹומר:א) אחד וכתּוב לּפרכת, חּוץ והּוא – מֹועד" מאהל אליו ה' "וידּבר כח): מעל (שמות אּת "ודּברּתי : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּכּפרת  מעל הּבא הּקֹול את ׁשֹומע וׁשם מֹועד אהל אל ּבא מׁשה ּביניהם: והכריע זה ּבא ÔÈaÓ.הּכּפרת". ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹƒ≈
ÌÈ·e¯k‰ ÈL∑ מֹועד לאהל יצא ּומּׁשם הּכרּובים ׁשני לבין הּׁשמים מן יֹוצא "מתּדּבר".∑acÓ¯.הּקֹול ּכמֹו ¿≈«¿ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹƒ«≈ְְִֵַ

˜Ë¯˙פו  ÔÈÏÓ È¯NÚ Èz¯z ‡·‰„„ ÈÎÈÊa»ƒ≈¿«¬»«¿≈«¿≈«¿«¿…∆
‡Ï˜˙Ó ‰Â‰ ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡iÓÒea¿«»«¿«¬«ƒ¿ƒ¬»«¿¿»
‡ÈÎÈÊa ·‰c Ïk ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÎÈÊ·„¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»»¿«»ƒ«»

:ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ

ÔÈ¯Îcפז  ÔÈ¯Bz ¯NÚ È¯z ‡˙ÏÚÏ È¯Bz Ïk»≈«¬»»¿≈¬«ƒƒ¿ƒ
¯NÚ È¯z ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬«ƒ¿ƒ¿≈¿»¿≈¬«
¯NÚ È¯z ÔÈfÚ ¯· È¯ÈÙˆe ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ≈«ƒƒ¿≈¬«

:‡˙‡hÁÏ¿«»»

ÔÈ¯NÚפח  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ È¯Bz ÏÎÂ¿…≈¿ƒ¿«¿«»«¿ƒ
ÔÈzL ÔÈ„b ÔÈzL ÔÈ¯Îc ÔÈ¯Bz ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»ƒƒ¿ƒƒƒ«¿«ƒƒ
‡Áa„Ó ˙kÁ ‡c ÔÈzL ‡L Èa ÔÈ¯Ó‡ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¬À««¿¿»

:d˙È eia¯„ ¯˙a»«¿«ƒ»≈

ÏlÓÏ‡פט  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÈÏÚ „ÎÂ¿«»ƒ∆¿«¿«ƒ¿»¿«»»
ÈÂlÚÓ dnÚ ÏlÓ˙Ó„ ‡Ï˜ ˙È ÚÓLe dnÚƒ≈¿«»»»¿ƒ¿«≈ƒ≈≈ƒ»≈
ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tÎ«À¿»ƒ«¬»¿«¬»ƒ≈¿≈

Ù Ù Ù :dnÚ ÏlÓ˙Óe ‡i·e¯k¿«»ƒ¿«≈ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fpi` `OW xnFl xEaq iziid ,'WcTd©Ÿ¤¨¦¦¨©¤¨¥
,eiptl xMfEdW wxfOd lr `N` aqEn¨¤¨©©¦§¨¤§©§¨¨
milMd lMW cOll df aEzM `A Kkl§¨¨¨¤§©¥¤¨©¥¦

[df lwWA milwWp: ¦§¨¦§¤¤¤
.'Bâå íéìkä óñk ìkmMQW KkA Ÿ¤¤©¥¦§§¨¤¦¥
,lwWOd llM z` aEzMdEidW LcOl ©¨¤§©©¦§¨¦¤§¤¨
mipEEkn WCwOd ilk(miwIEcn) §¥©¦§¨§¨¦§¨¦

.olwWnAlwFXd xW`M mBWolwFW §¦§¨¨¤©©£¤©¥§¨
e ,cg` cg`WM mbcg`M oNEM olwFW ¤¨¤¨§©§¤§¨¨§¤¨

hrin `le dAix `lminrRW itl - Ÿ¦¨§Ÿ¦¥§¦¤§¨¦
Fpi`W ilM lkA xzFiA hrEn oFxqg Wi¥¤§¨§¥§¨§¦¤¥
cgiA mNEM milwFW oM m` `N` ,xMip¦¨¤¨¦¥§¦¨§©©

(ixtq):et dxez
(et).äøNò íézL áäæ úBtkxaM ©¨¨§¥¤§¥§¨

dlrnl oM xn`p(ct weqta)e ,dOlxfg ¤¡©¥§©§¨§¨¨¨©

exn`p?aEW o`M`N`xn`PW itl §¤¡©¨¤¨§¦¤¤¡©
`iUp lM oAxwAdxUr zg` sM' §¨§©¨¨¦©©©£¨¨

,'adfDnvr sMdW WxRzp mWe`id ¨¨§¨¦§¨¥¤©©©§¨¦
lW milwW dxUr DlwWnE adf lW¤¨¨¦§¨¨£¨¨§¨¦¤

.sqM,WExiRd `Ed KMW Epcnl oiPnE ¤¤¦©¦¨©§¤¨©¥
F`Fpi`oM Fpi` `OW -zg` sM `N` ¥¤¨¥¥¤¨©©©

`idWnE sqM lWdxUr DlwW ¤¦¤¤¤¦§¨¨£¨¨
adf ilwWe ?adf ilwWlwWn ixd ¦§¥¨¨§¦§¥¨¨£¥¦§¨

e `Ed xg`lWl deW mlwWn oi` ©¥§¥¦§¨¨¨¤§¤
.sqMmnvr mdW EpcOll ickE ¤¤§¥§©§¥¤¥©§¨

Kkl ,mlwWn `le adf miiEUrcEnlY £¦¨¨§Ÿ¦§¨¨§¨©§
adf zFRM xnFlEid adf lW -(ixtq) ©©¨¨¤¨¨¨

(i"gp ,y"` ,`"eb):ft dxez
(ht).äLî àááeoiprAlFw zrinW §ŸŸ¤§¦§©§¦©

ld` l` dWn `FaA dpikXd xEAiC¦©§¦¨§¤¤Ÿ¤

Epivn ,crFnmiWigkOd miaEzk ipW ¥¨¦§¥§¦©©§¦¦
df z` dfmd ENi`M dncPW - ¤¤¤¤¦§¤§¦¥

W cr ,df z` df mixzFq`AaEzM §¦¤¤¤©¤¨¨
iWilWo`M xEn`d:mdipiA rixkde §¦¦¨¨¨§¦§¦©¥¥¤

xnF` cg` aEzM(` ,` `xwie)'d xAcie' ¨¤¨¥©§©¥
,'crFn ld`n eil`didW rnWn ¥¨¥Ÿ¤¥©§©¤¨¨

,ld`d agxn lMn lFTd rnWp`Ede ¦§¨©¦¨¤§©¨Ÿ¤§
nxnF` cg` aEzke ,zkFxRl uEg ¦©¨¤§¨¤¨¥

(ak ,dk zeny)lrn LY` iYxAce'§¦©§¦¦§¥©
,'zxRMdrnWp lFTdW rnWn ixd ©©Ÿ¤£¥©§©¤©¦§©

zixAd oFx` mXW miWcTd WcTn wx©¦Ÿ¤©¢¨¦¤¨£©§¦
zxFRMde`A -aEzMrixkde df §©©¤¨¨¤§¦§¦©

mdipiA,mixzFq mpi`W`N`dWn ¥¥¤¤¥¨§¦¤¨Ÿ¤
E qpkp did,crFn ld` l` `a ¨¨¦§¨¨¤Ÿ¤¥

EFcnramW`EdlFTd z` rnFW §¨§¨¥©¤©

`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy
מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ‡ÂÈÏ.ּכבֹודֹו ¯a„ÈÂ∑(ספרי) את למעט ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ«¿«≈≈»ְֵֶַ

הּדּברֹות  מן ‡˙ÏBw‰Œ.אהרן ÚÓLiÂ∑ קֹול ׁשּנדּבר יכֹול הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ְֲִִַַֹ«ƒ¿«∆«ְְִֶֶַַַַַָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, רבה)עּמֹו :(במדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
לּמה  מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי הּקֹול היה טבע ּפי ׁשעל מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלכאֹורה
להפסיק  מיחד נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל "אל לבֹוא מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפּתח ּכׁשהּגיע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻנפסק

הּקֹול! ֶַאת
ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא רׁש"י ׁשּכתב ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוההסּברה

לא היה זה ׁשהפסק אּלא הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר אּלא ּבּבּבּבמקמקמקמקֹוֹוֹוֹום ם ם ם ּבקֹול ׁשּבמׁשּכן, ּבקֹול ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
סּלּוק ּבּבּבּבּזּזּזּזמן מן מן מן  סימן הּוא הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן הּקֹול נפסק הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ההההּקּקּקּקֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשכינה ".והפסקתוהפסקתוהפסקתוהפסקת ְְְְְְְְְִַַַַַַַַַַַַָָָָָ
את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ּכי הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּוכׁשם

ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה מקֹום ּבּבּבּבההההּגּגּגּגללללֹוֹוֹוֹות ת ת ת ענין אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הפּכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

הּקּב"ה  ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר הּקֹול ׁש"הּוא (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
היה  ולא מֹועד, אהל ּבבחינת ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻנמׁש

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות ְְְְִִִֶָָָָמקֹום
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאוּה (ּבגיּלּוי)ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ועֹוד: ּבֹו אין ׁשּמּצד-עצמֹו ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

עבֹודת ידי על ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו ויגּלּו ימׁשיכּו הּקּב"ה, ׁשל ודּבּורֹו יתּבר.האדם האדם האדם האדם קֹולֹו לֹו לדירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת
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`yp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a ycew zayl inei xeriy
מאליו  ׁשֹומע ּומׁשה עצמֹו לבין ּבינֹו מדּבר ּכן: לֹומר מעלה ׁשל ‡ÂÈÏ.ּכבֹודֹו ¯a„ÈÂ∑(ספרי) את למעט ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ«¿«≈≈»ְֵֶַ

הּדּברֹות  מן ‡˙ÏBw‰Œ.אהרן ÚÓLiÂ∑ קֹול ׁשּנדּבר יכֹול הּקֹול הּוא "אתֿהּקֹול", לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ְֲִִַַֹ«ƒ¿«∆«ְְִֶֶַַַַַָָ
לאהל חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק היה לּפתח ּוכׁשּמּגיע ּבסיני, רבה)עּמֹו :(במדבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`yp zyxt bi jxk zegiy ihewl)

רׁש"י: ׁשּבּפרּוׁש ּתֹורה" ׁשל ְִִֵֵֶֶַָָמ"יינּה
לּמה  מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם למרחֹוק נׁשמע להיֹות צרי הּקֹול היה טבע ּפי ׁשעל מּכיון ּבאּור: ּדֹורׁש עצמֹו זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלכאֹורה
להפסיק  מיחד נס ּבזה ׁשהיה ּובפרט אּתֹו")? לדּבר מֹועד אהל "אל לבֹוא מׁשה הּוזקק ּכ (ּומּׁשּום לּפּתח ּכׁשהּגיע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻנפסק

הּקֹול! ֶַאת
ּבסיני": עּמֹו ׁשּנדּבר הּקֹול "הּוא רׁש"י ׁשּכתב ּבמה מבֹוארת הענינים) (ּבפנימּיּות ּבזה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוההסּברה

לא היה זה ׁשהפסק אּלא הפסק, ׁשל ענין ּכן ּגם מּצינּו ּבסיני" עּמֹו "ׁשּנדּבר אּלא ּבּבּבּבמקמקמקמקֹוֹוֹוֹום ם ם ם ּבקֹול ׁשּבמׁשּכן, ּבקֹול ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
סּלּוק ּבּבּבּבּזּזּזּזמן מן מן מן  סימן הּוא הּיֹובל ּכׁשּימׁש" רׁש"י: ׁשּפרׁש ּוכמֹו ּתֹורה, דמּתן הּקֹול נפסק הּיֹובל", ּבמׁש" ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ההההּקּקּקּקֹוֹוֹוֹול ל ל ל ׁשכינה ".והפסקתוהפסקתוהפסקתוהפסקת ְְְְְְְְְִַַַַַַַַַַַַָָָָָ
את  ׁשֹולל זה היה ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם נמׁש היה איּלּו ּכי הּוא, מּובן (ּבּזמן) ּתֹורה דמּתן הּקֹול הפסקת ׁשּטעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּוכׁשם

ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל החפׁשית ּבבחירתם הּתלּויה העבֹודה מקֹום ּבּבּבּבההההּגּגּגּגללללֹוֹוֹוֹות ת ת ת ענין אין - "אלקי - הוי' "אנכי ּגדֹול' ה'ּקֹול ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הפּכי, ּבאפן ְְְִִִֶָָֹלבחירה

הּקּב"ה  ׁשל ודּבּורֹו קֹולֹו היה איּלּו ּבסיני": עּמֹו ׁשנדּבר הּקֹול ׁש"הּוא (ּבמקֹום) ׁשּבמׁשּכן הּקֹול ּבהפסקֹות ּגם הּוא ּכן -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
היה  ולא מֹועד, אהל ּבבחינת ּכּלֹו העֹולם נעׂשה היה אז הרי מֹועד, לאהל מחּוץ ּגם ּובתמידּות) (ּבקביעּות ּבעֹולם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻנמׁש

חפׁשית. לבחירה ואפׁשרּות ְְְְִִִֶָָָָמקֹום
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאוּה (ּבגיּלּוי)ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ועֹוד: ּבֹו אין ׁשּמּצד-עצמֹו ּכזה "ּתחּתֹון" ׁשּדוקא הינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

עבֹודת ידי על ויעׂשה ,יתּבר קֹולֹו את ּבֹו ויגּלּו ימׁשיכּו הּקּב"ה, ׁשל ודּבּורֹו יתּבר.האדם האדם האדם האדם קֹולֹו לֹו לדירה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
סימן. עמו"ס פסוקים, נשא קע"ו פרשת חסלת

æëø ãåîòá äñôãð àùð úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

ipW oiAn ,zxRMd lrn `Ad©¨¥©©©Ÿ¤¦¥§¥
,miaExMd,xnFlMon `vFi lFTd ©§¦§©©¥¦

mXnE ,miaExMd ipW oial minXd©¨©¦§¥§¥©§¦¦¨
crFn ld`l `vidWnl rnWpe(ixtq) ¨¨§Ÿ¤¥§¦§¨§¤

(d ,` `xtq m"ialn):
.ìBwä úà òîLiålFkixnFl iziid ©¦§©¤©¨¨¦¦©

didW,KEnp lFwdid `l KkNW ¤¨¨¨¤§¨Ÿ¨¨
qpkp didW cr FrnFW,miptlcEnlY §©¤¨¨¦§¨¦§¦©§

'lFTd z`' xnFlrnWIe' xn`p `NW] ©¤©¤Ÿ¤¡©©¦§©
,dricid `"dA 'lFTd' `N` 'lFw¤¨©§¥©§¦¨

e ,[rEci lFw FrnWOWlFTd `Ed ¤©§¨¨©§©
,ipiqA FOr xAcPWmqxEtnE rEcId ¤¦§©¦§¦©©¨©§§¨

FzxEabA(gi ,d mixac d`x),WkElFTd ¦§¨§¤©
did `le wqtp did gzRl riBO©¦©©¤©¨¨¦§¨§Ÿ¨¨

.ld`l uEg `vFi`EdW mEXn `le ¥¨Ÿ¤§Ÿ¦¤
lFTd `vIW iE`x oi`W itl `N` ,KEnp̈¤¨§¦¤¥¨¤¥¥©

uEgl(my m"ialn ,y"n`): ©
.øacî'xACn' `N` 'xAcn' xn`p `l ¦©¥Ÿ¤¡©§©¥¤¨¦©¥
FWExitE.'xACzn' FnM`Ed df oFWle ¥§¦§©¥§¨¤
mEXn,oM xnFl dlrn lW FcFaM ¦§¤©§¨©¥

z` x`zl d"awd iRlM `Ed cFaMW¤¨§©¥§¨¥¤
`Ed ENi`M mc`d l` FxEAiCxAcn ¦¤¨¨¨§¦§©¥

Fnvr oial FpiA['xACzn']dWnE ¥§¥©§¦§©¥Ÿ¤
:eil`n rnFW¥©¥¥¨

.åéìà øaãéå,xYEinM d`xPd df mEIq ©§©¥¥¨¦¤©¦§¤¦§¨
`A,zFxACd on oxd` z` hrnl ¨§©¥¤©£Ÿ¦©¦§

dWnl wx Eid zFxACd lMWzagxd d`x) ¤¨©¦§¨©§¤
(eil` d"c `xwie xtq zligz i"yxa mixacd:

`yp zyxt zlqg

             

        
      
         

         
        

         
        

        
         

          
       

     

          
        

      
         


        

       
       
        

       
      



















































המשך ביאוז למסכת סוטה ליום אזבעים ושלושה לעומז עמ' א



לשבוע פרשת נשאצ תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ה אייר
מפרק קיט מתחילת הפרק

עד פסוק צו

יום רביעי - כ"ח אייר
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו אייר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט אייר
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ז אייר
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שישי - א' סיון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' סיון
פרק כ, מפרק י עד סוף פרק יז

             

אייר  כ"ה ראשון יום
פרק נא            

אייר  כ"ו שני יום
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קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 



צי              

אייר  כ"ה ראשון יום
פרק נא            

אייר  כ"ו שני יום
         



      
       

          
       

   
  
  

   
   

  
   
   

   
   
   
 
   
 
  

         
      
         
        
         
        
         

      

      
        

       
     

   
  

    
   
    


  
  

  
 
  

 
 

   
 

        
        

      
       
         

      
       

       

        
      

       
        

  
  
  
  
   
  
 

       
       
        
       

     

       
       

         
         
   
   
  
  
  

  
  
           
        
         
        
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 

 

      
   
       
         
         
      
       
       
        
       

  

   
       
       
      

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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אייר  כ"ז שלישי יום
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.9– ותכונתו'" 'מזגו במשל: הנאמר על הנמשל – ותכונתו' כחו ˘ËÈÏ"‡.'"כפי "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.10‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰:
ודיוקו כוונתו ÓÓ˘"כנראה ÈÓ˘‚‰Â ÈÓÂÁ‰ Ô‡Îמאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,ÈÓÂÁ‰היינו ,˜,הדומם חלק

וחיות מאור בא – ומדבר חיות הצמיחה, Ï‚Â‰[וענין Á‡˙ÂÈ,[בתחלתו ע"ב קלב, [לקמן דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל
מאין בל': דיוקים כמה מובן העשי'ÈÏ˘ובזה עולם משא"כ ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי [דלכאורה

Ì˙Ò."('דמל מל' (ולא דעשי' מל' ופנ"ג) (ספנ"ב לקמן כותב – הרוחני) העשי' גם גירסות 11.(שכולל פ"א מ"ג בשער – פ"א "ש"נ
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– ב" משנה פ"א גופנית עשי' מס' חסידים ממשנת ולהעיר ˘ËÈÏ"‡.שונות. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.12‡"‰‡‰" :‡ ,Ó˜ ÔÓ˜Ï ‰
'Èˆ‡˘– החומרי" ובעוה"ז כו' ˘ËÈÏ"‡.בוקעת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰



צג              

אייר  כ"ז שלישי יום
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.9– ותכונתו'" 'מזגו במשל: הנאמר על הנמשל – ותכונתו' כחו ˘ËÈÏ"‡.'"כפי "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.10‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰:
ודיוקו כוונתו ÓÓ˘"כנראה ÈÓ˘‚‰Â ÈÓÂÁ‰ Ô‡Îמאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,ÈÓÂÁ‰היינו ,˜,הדומם חלק

וחיות מאור בא – ומדבר חיות הצמיחה, Ï‚Â‰[וענין Á‡˙ÂÈ,[בתחלתו ע"ב קלב, [לקמן דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל
מאין בל': דיוקים כמה מובן העשי'ÈÏ˘ובזה עולם משא"כ ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי [דלכאורה

Ì˙Ò."('דמל מל' (ולא דעשי' מל' ופנ"ג) (ספנ"ב לקמן כותב – הרוחני) העשי' גם גירסות 11.(שכולל פ"א מ"ג בשער – פ"א "ש"נ
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– ב" משנה פ"א גופנית עשי' מס' חסידים ממשנת ולהעיר ˘ËÈÏ"‡.שונות. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.12‡"‰‡‰" :‡ ,Ó˜ ÔÓ˜Ï ‰
'Èˆ‡˘– החומרי" ובעוה"ז כו' ˘ËÈÏ"‡.בוקעת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
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שם).1. מהרש"א, אגדות (וחדושי א נז, ברכות ג; ב, משלי ח.2.ראה כה, ˘ËÈÏ"‡3.שמות "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ אין זה "בכל :
שהיא  אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך ותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות שהוא מזכיר

התניא בל' משא"כ – וכו') שכינה (ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' דבריאה וכו' דאצי' –Ú"ˆÓמלכות
הקבלה". ס' בל' ˘ËÈÏ"‡4.שאינו "ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ïהתגלות ראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :"Ò"‡Â‡ על ביאור הם

נקרא עצמו זה שמקור שאמר ומאיר„‡˙‚ÈÏ‡מה ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני (בדוגמת ‚ÈÂÏÈ"בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא
‡˙ÈÂËÓנמשך זה "וממקור והתיבות המלך); עניני ונתגלים שנמשכים ‡Á„שע"י ÏÎÏ על ביאור הוא לו", הראוי פרטי וחיות האור

והתיבות תתאה"; שנקראÌÎÂ˙ומתלבש"ÔÎÂ˘Â"אימא שאמר מה על ביאור הם ושכנתי˘ÈÎ‰להחיותם", ומוסיף ÌÎÂ˙מלשון
ל  בנוגע ענין עוד בעולמות ÂÓ˘˙אח"כ מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא "ולכן כו'") ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה

העניןÏÏÎוברואים זה ‰ÌÈואין Â‡ È"ÒÎ„."(

              

אייר  כ"ט חמישי יום
יום חמישי ֿ שישי כ "ט אייר ֿ א 'סיון           
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שם).1. מהרש"א, אגדות (וחדושי א נז, ברכות ג; ב, משלי ח.2.ראה כה, ˘ËÈÏ"‡3.שמות "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ אין זה "בכל :
שהיא  אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך ותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות שהוא מזכיר

התניא בל' משא"כ – וכו') שכינה (ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' דבריאה וכו' דאצי' –Ú"ˆÓמלכות
הקבלה". ס' בל' ˘ËÈÏ"‡4.שאינו "ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ïהתגלות ראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :"Ò"‡Â‡ על ביאור הם

נקרא עצמו זה שמקור שאמר ומאיר„‡˙‚ÈÏ‡מה ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני (בדוגמת ‚ÈÂÏÈ"בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא
‡˙ÈÂËÓנמשך זה "וממקור והתיבות המלך); עניני ונתגלים שנמשכים ‡Á„שע"י ÏÎÏ על ביאור הוא לו", הראוי פרטי וחיות האור

והתיבות תתאה"; שנקראÌÎÂ˙ומתלבש"ÔÎÂ˘Â"אימא שאמר מה על ביאור הם ושכנתי˘ÈÎ‰להחיותם", ומוסיף ÌÎÂ˙מלשון
ל  בנוגע ענין עוד בעולמות ÂÓ˘˙אח"כ מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא "ולכן כו'") ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה

העניןÏÏÎוברואים זה ‰ÌÈואין Â‡ È"ÒÎ„."(
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צו              

ק  שבת סיון יום ב' ודש
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הכוונה5. זה˜"ואולי ל' פ"ד ראה רפנ"ג:ÓÓ˘לתורה, ועיין .Ú"Á'דאצי‡È‰˘כללות‰Â˙‰– Î"˜וצ"ע" ˙Ú‰"ÂÓ„‡
‡"ËÈÏ˘..6.א קלט, דף הקודש ˘ËÈÏ"‡7.באגרת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰היא דהתורה  בפכ"ג ממש"כ יוקשה שלא הדיוק "אולי :Ò"‡‡
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כולא כו' היודע הוא אך Á„כי כו' מאיר ושם א): (נה, מהגהה ולהעיר כו' המשכות הן... ההלכות בפכ"ג: מש"כ וע"ד לפנינו כ' לכן –
כו'". לבד והארתן כו' ˘ËÈÏ"‡8.עיקר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰(1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :

הם  עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים הם עי"ז והנמשך היא קלה שלפני' התלבשות
(2 (עלדאת"ג). דיצירה „‡ÔÈענינים Ï"È"'במל מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות – בזו

– הבריאה עולם לעניני בנוגע משא"כ – מלכות") "מל' ÂÈÈÚובהג"ה ÏÎהתלבשות מוכרחת –„"Áועד"ז) בנוגע ÏÎדברי' – עולם
עולם –Ê‰לעניני במשל וכמו (ÈÈÚ ÏÎ„נמשכים ÔÈÁÂÓÂהגוף ˘‡‰Ó'במל זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –

הרי  – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי' קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה) עולם (שלצורך דבריאה
דהאדם  ממוחין המשכה – (במשל מבריאה הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה חב"ד פעולת בזה

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך רחוק בענין לפעול שיוכל ˘ËÈÏ"‡9.במדה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰שהרי" :ÏÎ'חכ היא התורה
כמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן ב"ה אוא"ס לפ"ז)".Ó"Îשל בתניא
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ה'תש"גכה אייר, מ לעומריום ראשון

חומש: במדבר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וככה . . . ־עב־ בתחתונים ממש.

ֶעֶצם ַעְצמּוָתּה ִהיא  ְצָוה ּבְ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה", ַהּמִ ִליָאְזָנא: "ׂשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ִמּמַ
ָאָדם  רוֶֹתיָה  ּפֵ ָאְמָנם  ְצָוה.  ַהּמִ ל  ׁשֶ ֶמת  ַקּיֶ ֶרן  ַהּקֶ ֶזהּו  ֲאָבל  ֶלָעִתיד,  ְהֶיה  ּתִ ָהַעְצמּות  ּלּות  ְוִהְתּגַ ָכר,  ַהּשָׂ

ָבר הּוא ַנֲעֶנה. ר ָצִריְך ְלאוֹתוֹ ּדָ ַכֲאׁשֶ ִעְנָיָנּה, ּדְ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ּבְ ה, ְוהּוא ּבְ עוָֹלם ַהּזֶ אוֵֹכל ּבָ

ה'תש"גכו אייר, מא לעומריום שני

חומש: במדבר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: וההבדל . . . ־עב־ להחיותם.

ם ַלהוָֹכָחה. ְוַאֲחֵרי  ַנאי ֻמְקּדָ י ֶזהּו ּתְ ּכִ ָנא ֶאת ָאִחיָך",  ִתיב "לֹא ִתׂשְ קֶֹדם ִצּוּוי "הוֵֹכַח ּתוִֹכיַח", ּכְ
ָבִרים  ּלֹא ָהיּו ּדְ ם, ׁשֶ ה ָהָאׁשֵ אי ַאּתָ ַוּדַ ֲעָלה ַההוָֹכָחה, ּבְ ִאם לֹא ּפָ א ָעָליו ֵחְטא", ׁשֶ ִתיב "ְולֹא ִתּשָׂ ֶזה ּכְ

ב. ַהּיוְֹצִאים ִמן ַהּלֵ

ה'תש"גכז אייר, מב לעומריום שלישי

חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וכ"כ עצמו . . . א"ס ב"ה.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ם  ׁשֵ ּבְ ַמַהַר"ׁש[  ]=ַאְדמו"ר  ֵמָאִביו  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ר  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מוִֹרי  ָאִבי  ֲאדִֹני 
ם־טוֹב. ַעל־ׁשֵ ם ֶנֶכד ְלַהּבַ יד, ּוְבׁשֵ ּגִ ן ְלָהַרב ַהּמַ ם ּבֶ ׁשֵ ָהָיה קוֵֹרא ֶאת ַעְצמוֹ ּבְ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ַמע ֵמַרּבֵ ָ ּשׁ ׁשֶ

ה'תש"גכח אייר, מג לעומריום רביעי

חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק נב. וכמו . . . ־עג־ האור מהשמש.

קּותוֹ, ָאַמר  ּלְ ים ְלִהְסּתַ ִ לֹשׁ תוְֹך ׁשְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ַרּבֵ ָרָאה ַה"ּצֶ ַאַחד ַהֶחְזיוֹנוֹת ַלְיָלה ׁשֶ ּבְ
ה  ִחּלָ ּתְ ַמְזִריַע  "ִאיׁש  לוֹ:  ָאַמר  ֲאָמר  ַהּמַ ַאֲחֵרי  עוֵֹמד".  ָהעוָֹלם  ָבִרים  ּדְ ה  ָ לֹשׁ ׁשְ "ַעל  ֲאָמר  ַהּמַ ְלָפָניו 

ה. ה יוֶֹלֶדת ָזָכר" – ֶזהּו ַאּתָ ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ ָך. "ִאּשׁ יוֶֹלֶדת ְנֵקָבה" – ֶזהּו ִאּמְ

ה'תש"גכט אייר, מד לעומריום חמישי

חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: אבל השכינה . . . ־עג־ השמש בלבד.

ֵיְלכּו ֵמַחִיל  ּדְ יִקים  ּדִ ַמת ַהּצַ ִנׁשְ ּוִבְפָרט  ִפּלוֹת,  ּתְ ַהג'  ּבְ ָכל יוֹם  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ָמה ִהיא ׁשָ ׁשָ ַהּנְ ת  ֲעִלּיַ
ִרים  ָ ַעד ַהְמֻקּשׁ ה ּבְ ה ּוְתִפּלָ ִאים ִרּנָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָמקוֹם ָקדוֹׁש ֱהיוָֹתם, נוֹׂשְ ר ּבְ אי, ֲאׁשֶ ֶאל ָחִיל. ְוָדָבר ַוּדַ
ע  ׁשַ ְלִהּוָ ְלִמיֵדיֶהם,  ּתַ ְוַתְלִמיֵדי  ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ַעד  ּבְ ּוִבְפָרט  יֶהם,  ֻקּדֵ ּפְ ְוׁשוְֹמִרים  ָתם  ֻקּדָ ּפְ ְוֶאל  ֲאֵליֶהם 

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ּבְ
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היום יום . . . ק

ה'תש"גא סיון, מה לעומר, ר"חיום ששי
ֲחנּון. ְכָלל – ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ֹחֶדׁש - ְוַעד ּבִ ַעד י"ב ּבַ

חומש: במדבר, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומהו הלבוש . . . ־עג־ התורה.

ַיֲחזֹר[.  ִמיד  ּתָ הּוא  ִלְמקוֹרוֹ  רוֹ'  'ִעּקָ ַעל   – ַלֲאִויר  ל  ַמּקֵ ]=ְזרֹק  ָקֵאי"  ֵריּה  ַאִעּקָ ַלֲאִויָרא,  חּוְטָרא  "ְזרוֹק 
ֵניֶהם  ֵני ּבְ ר ּבְ ים ִלְכבוֹד ֲחִסיִדים ָהִראׁשוִֹנים, ֲאׁשֶ דוֹׁשִ ִלי ְמָצִרים ִהְנִחילּו ֲאבוֵֹתינּו ַרּבוֵֹתינּו ַהּקְ ַנֲחָלה ּבְ
ְוהּוא  ֵריּה",  ָה"ִעּקָ אוֹתוֹ  ֶאְצָלם  ִיְהֶיה  ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְסִביָבה  ְמִדיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ְלדוֹרוֵֹתיֶהם,  נוֵֹתיֶהם  ּבְ ּוְבֵני 
ים, ְוזֹאת  ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ה ְוֶנְעָלם ּבְ ֵריּה" ְמֻכּסֶ ב ֶאל צּור ַמְחַצְבּתוֹ. ִלְפָעִמים ָה"ִעּקָ ִניִמּיּות ַהּלֵ ַכת ּפְ ַהְמׁשָ
ְוִלְנהֹג  ַהֲחִסידּות  תוַֹרת  ּבְ ִלּמּוד  י  ְזַמּנֵ לוֹ  ְוִלְקּבַֹע  ּסּוִיים  ַהּכִ ֶאת  ְלָהִסיר  ים,  ַחּיִ ּבַ ֶהָחֵפץ  ֲעבוַֹדת  ִהיא 

ִמְנֲהֵגי ֲעַדת ַהֲחִסיִדים. ּבְ

ה'תש"גב סיון, מו לעומרשבת

חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובירידתה . . . בשם שכינה.

ַלַחׁש.  ת - אֹוְמִרים ּבְ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ֹכַח - ּדְ א ּבְ ָאּנָ
ֲעִמיָדה. ת - ּבַ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו כו' - ּבְ

ַמח  ַה"ּצֶ ָאַמר  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ֵנרוֹת  ַהְדָלַקת  קֶֹדם  ִסיָון.  ּבְ ה'  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ָחל  ַנת תקפ"ט  ׁשְ ּבִ
א ֶאת  י ִתּשָׂ ן ֶעְזָרא, ֵמִעְנָין "ּכִ ֵפרּוׁש ָהַרב ִאּבְ אּו' ּכְ ֵרׁש 'ׂשְ אּו ֶאת רֹאׁש ּגוֹ' ֲאבוָֹתם". ּפֵ ֶצֶדק" ַמֲאָמר "ׂשְ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְוֶעֶצם  רֹאׁש  ּבְ ה  ֲעִלּיָ ה  ַנֲעׂשֶ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ְיֵדי ֲעבוַֹדת  ַעל  ׁשֶ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור  רֹאׁש". 
רּוׁש  נּו ַהּדְ ֳהַרִים ָאַמר ַרּבֵ ּצָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ סּוִקים ּוַמַאְמֵרי זַֹהר ּוִמְדָרׁש. ּבְ ה ּפְ ּמָ יר ּכַ ִהיא ְלַמְעָלה. ְוִהְסּבִ מוֹ ׁשֶ ּכְ
נּו ֶאת  ַרּבֵ בּועוֹת ָאַמר  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יוֹם א'  ּבְ ּתוָֹרה".  "ִלּקּוֵטי  ּבְ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ּוֵבאּורוֹ  ִלי ְלעוָֹלם"  יְך  ּתִ "ְוֵאַרׂשְ
ְסעּוַדת  בּועוֹת ּבִ ָ ַחג ַהּשׁ ִני ּדְ ֵ ּיוֹם ַהּשׁ "ִלּקּוֵטי ּתוָֹרה". ּבַ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ ם ָלֶכם" ּוֵבאּורוֹ – ׁשֶ רּוׁש "ּוְסַפְרּתֶ ַהּדְ
ים  ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ִעְנַין "ּתִ ִני ּבְ ֵ אּור ַהּשׁ ֵצא", ְוהּוא ּבֵ ּמָ רּוׁש "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ נּו ֶאת ַהּדְ יוֹם־טוֹב ָאַמר ַרּבֵ

"ִלּקּוֵטי ּתוָֹרה". ס ּבְ ְדּפָ יוֹם" ַהּנִ
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ה'תשע"ד  אייר כ"ה ראשון יום בירושלים? שני מעשר לאכול מצוה האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìëàð éðL øOòî©£¥¥¦¤¡¨
éäìà éé éðôì zìëàå :øîàpL ;íéìLeøé úîBçî íéðôì åéìòáìE ¦§¨¨¦§¦¥©§¨©¦¤¤¡©§¨©§¨¦§¥§¨¡Ÿ¤

ì øçáé øLà íB÷na.íL BîL ïkL ©¨£¤¦§©§©¥§¨
חינוך' ה'מנחת תמב)כתב המצוות (מ"ע במנין שהרמב"ם

המצוות) ֿ (בספר כמצות בירושלים שני מעשר אכילת הזכיר לא
הגמרא מדברי וגם ד,ב)עשה. מעשר (כריתות שאכילת משמע

לאכלו  אסור אמנם, רשות. אלא מצוה אינה בירושלים שני
המצות' ב'ספר הרמב"ם שכתב כמו לירושלים (ל"ת חוץ

לירושלים,קמא) חוץ דגן של שני מעשר מאכול "שהזהירנו :
לאו  והוא בשעריך", לאכול תוכל לא יתברך אמרו והוא

לירושלים. מחוץ אכילה באי שקיומו עשה מכלל הבא
ממרים בהלכות הרמב"ם שכתב ה"ב)ומה סורר (פ"ז שבן

שזו  כיון בירושלים שני מעשר אכילת על חייב לא ומורה
משנה' ה'לחם זה על העיר כבר מצוה, אם (שם)אכילת שאף

הרמב"ם  כלשון הבעלים, על רק מוטלת היא הרי מצוה, זו
לבעליו" נאכל שני להלן "מעשר ראה לאכלו, יכולים אחרים שגם (אף 

הכ"ב) ידי פ"ג על לא אף זו, שאכילה הרמב"ם כוונת אלא ,
מצוה.dnecהבעלים, לאכילת

הרמב"ן הרב',ולדעת אותן ששכח 'מצוות המצוות, לספר (בהוספות

א) "וזו מצוה מצותֿעשה: היא בירושלים שני מעשר אכילת
'למען  טעם בה שנתן מאד, גדולה היא המצוות מן מצוה
הבא  לאו הוא אם גם הרמב"ם: על ותמה ליראה'...". תלמד
בחשבון  מונה הרמב"ם שהרי למנותו, לו היה עשה מכלל

עשה? מכלל הבאים לאווין גם מצוותֿעשה
אסתר' מבאר:(שם)וה'מגילת

כי  עצמה בפני כמצוה שני מעשר אכילת מנה לא הרמב"ם
בשורש  הרב לנו השריש "וכבר שני, מעשר ממצות חלק היא

עצמו". בפני חלק חלק המצוה חלקי למנות ראוי שאין י"א
אך  עצמה, בפני מצותֿעשה היא קדשים אכילת ואמנם
ב. קרבנות. כאכילת אינה שני מעשר אכילת א. לחלק: יש
כללית  מצוה זו הרי קדשים, כאכילת נחשבת היא אם גם

המצוות. במנין נמנית אינה ולכן עצמה, בפני מצוה ולא

ה'תשע"ד  אייר כ"ו שני יום האדם  ידי על וקדושה משמים קדושה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úBøt¥
àlà ...íB÷î ÷eçøa ïécôð ïðéà Z éðL øOòî óñëa úBç÷ìpä©¦§¨§¤¤©£¥¥¦¥¨¦§¦§¦¨¤¨
øOòî óñëa çe÷ìa øîç äæ .íéìLeøéa eìëàéå ïîöò ïä eìòé©£¥©§¨§¥¨§¦¨©¦¤Ÿ¤§¨©§¤¤©£¥

.ïîöò øOòî úBøtî¦¥©£¥©§¨
אינם  שני מעשר במעות שנלקחו פירות באמת ולמה

עצמם? שני מעשר פירות שנפדים כפי נפדים
מקובצת' ה'שיטה א)מבאר מט, התירה (זבחים התורה :

טורח  על שחסה כיון לירושלים מחוץ מעשר פירות לפדות
פירות  שקנה מי אך לירושלים, עד הפירות את לשאת האדם
על  חס שאינו דעתו גילה לירושלים, מחוץ מעשר במעות

הפדייה. את לו להתיר אין ולכן טרחתו,
שני  מעשר פירות בין החילוק טעם זה, פירוש ולפי
משום  אינו שני מעשר במעות שנלקחו לפירות עצמם
שסיבת  משום אלא יותר, חמורה שנלקחו הפירות שקדושת

בהן. קיימת אינה ההיתר

מעשר  בכסף בלקוח חומר "זה כותב הרמב"ם אך
הפירות  קדושת שלדעתו ונראה עצמן", מעשר מפירות

מפ  יותר חמורה אכן מעשר בכסף המעשר שנלקחו ירות
זו קדושה לחלל אין ולכן וראה עצמם ואילך. 75 ע' לד שיחות (לקוטי

שמח) .אור
העניינים: פנימיות פי על לבאר ויש

האדם, ידי על ולא משמים חלה המעשר פירות קדושת
עליהם  חלה וממילא מהפירות חלק מפריש רק האדם כי
את  מעביר עצמו האדם במעות הפירות בפדיון אך קדושה,

האחרים. לפירות המעשר מפירות הקדושה
מעשר  בכסף הלקוחים הפירות בקדושת 'חומר' יש ולכן

הכתוב כלשון עצמם, המעשר מפירות טו)יותר יד, (איוב

של  ותאוותו רצונו עיקר כלומר: תכסוף", ידיך "למעשה
על  הנפעלת ובקדושה למטה האדם בעבודת הוא הקב"ה

מעשיו שם)ידי שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ד  אייר כ"ז שלישי יום בערלה? חייבת לולב נטיעת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïBâk ,äåöîì òèBpä©¥©§¦§¨§
.äìøòa áiç ...áìeìì âBøúà òèpL¤¨©¤§§¨©¨§¨§¨

שאינו  משמע ללולב" אתרוג "שנטע הרמב"ם מלשון
לולב, לנטילת האתרוג בנטיעת אלא הלולב בנטיעת מדבר

לולב בהלכות ה"ה)וכלשונו מצוה (פ"ז אלו מינין "ארבעה
ההלכה  במקור וגם לולב". מצות נקראים וכולן הן... אחת

ה"ב)בירושלמי פ"א "(ערלה רק למצווה `bexzמובא שנטעו
בערלה" מ)חייב ס"ק ערלה הל' חמודות .(דברי

הרא"ש ג)אבל אות מ"א פ"א ערלה, למס' "אם (בפירושו כתב:

למצווה, bexz`lנטעו e` alell הטור גם הביאו וכך חייב".
ערוך' רצד)וה'שלחן סי' כגון (יו"ד מצוה, לצורך "הנוטע :

חייב". אתרוג, או לולב לצורך
ה'דרישה' זה על ז)והקשה ס"ק שם הנוטע (יו"ד מדוע :

אכילת  לצורך אינה נטיעתו והרי בערלה חייב למצוה לולב
לצורך  אלא הפירות לצורך שלא אילן והנוטע הפרי,
מן  פטור לבנין), קורות או לגינה גדר (כמו בעץ השימוש

הל'הערלה כיון ב)(לעיל בערלה שחייב מאתרוג בשונה ,
למאכל? גם שמשמש
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ה'תשע"ד  אייר כ"ה ראשון יום בירושלים? שני מעשר לאכול מצוה האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ìëàð éðL øOòî©£¥¥¦¤¡¨
éäìà éé éðôì zìëàå :øîàpL ;íéìLeøé úîBçî íéðôì åéìòáìE ¦§¨¨¦§¦¥©§¨©¦¤¤¡©§¨©§¨¦§¥§¨¡Ÿ¤

ì øçáé øLà íB÷na.íL BîL ïkL ©¨£¤¦§©§©¥§¨
חינוך' ה'מנחת תמב)כתב המצוות (מ"ע במנין שהרמב"ם

המצוות) ֿ (בספר כמצות בירושלים שני מעשר אכילת הזכיר לא
הגמרא מדברי וגם ד,ב)עשה. מעשר (כריתות שאכילת משמע

לאכלו  אסור אמנם, רשות. אלא מצוה אינה בירושלים שני
המצות' ב'ספר הרמב"ם שכתב כמו לירושלים (ל"ת חוץ

לירושלים,קמא) חוץ דגן של שני מעשר מאכול "שהזהירנו :
לאו  והוא בשעריך", לאכול תוכל לא יתברך אמרו והוא

לירושלים. מחוץ אכילה באי שקיומו עשה מכלל הבא
ממרים בהלכות הרמב"ם שכתב ה"ב)ומה סורר (פ"ז שבן

שזו  כיון בירושלים שני מעשר אכילת על חייב לא ומורה
משנה' ה'לחם זה על העיר כבר מצוה, אם (שם)אכילת שאף

הרמב"ם  כלשון הבעלים, על רק מוטלת היא הרי מצוה, זו
לבעליו" נאכל שני להלן "מעשר ראה לאכלו, יכולים אחרים שגם (אף 

הכ"ב) ידי פ"ג על לא אף זו, שאכילה הרמב"ם כוונת אלא ,
מצוה.dnecהבעלים, לאכילת

הרמב"ן הרב',ולדעת אותן ששכח 'מצוות המצוות, לספר (בהוספות

א) "וזו מצוה מצותֿעשה: היא בירושלים שני מעשר אכילת
'למען  טעם בה שנתן מאד, גדולה היא המצוות מן מצוה
הבא  לאו הוא אם גם הרמב"ם: על ותמה ליראה'...". תלמד
בחשבון  מונה הרמב"ם שהרי למנותו, לו היה עשה מכלל

עשה? מכלל הבאים לאווין גם מצוותֿעשה
אסתר' מבאר:(שם)וה'מגילת

כי  עצמה בפני כמצוה שני מעשר אכילת מנה לא הרמב"ם
בשורש  הרב לנו השריש "וכבר שני, מעשר ממצות חלק היא

עצמו". בפני חלק חלק המצוה חלקי למנות ראוי שאין י"א
אך  עצמה, בפני מצותֿעשה היא קדשים אכילת ואמנם
ב. קרבנות. כאכילת אינה שני מעשר אכילת א. לחלק: יש
כללית  מצוה זו הרי קדשים, כאכילת נחשבת היא אם גם

המצוות. במנין נמנית אינה ולכן עצמה, בפני מצוה ולא

ה'תשע"ד  אייר כ"ו שני יום האדם  ידי על וקדושה משמים קדושה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úBøt¥
àlà ...íB÷î ÷eçøa ïécôð ïðéà Z éðL øOòî óñëa úBç÷ìpä©¦§¨§¤¤©£¥¥¦¥¨¦§¦§¦¨¤¨
øOòî óñëa çe÷ìa øîç äæ .íéìLeøéa eìëàéå ïîöò ïä eìòé©£¥©§¨§¥¨§¦¨©¦¤Ÿ¤§¨©§¤¤©£¥

.ïîöò øOòî úBøtî¦¥©£¥©§¨
אינם  שני מעשר במעות שנלקחו פירות באמת ולמה

עצמם? שני מעשר פירות שנפדים כפי נפדים
מקובצת' ה'שיטה א)מבאר מט, התירה (זבחים התורה :

טורח  על שחסה כיון לירושלים מחוץ מעשר פירות לפדות
פירות  שקנה מי אך לירושלים, עד הפירות את לשאת האדם
על  חס שאינו דעתו גילה לירושלים, מחוץ מעשר במעות

הפדייה. את לו להתיר אין ולכן טרחתו,
שני  מעשר פירות בין החילוק טעם זה, פירוש ולפי
משום  אינו שני מעשר במעות שנלקחו לפירות עצמם
שסיבת  משום אלא יותר, חמורה שנלקחו הפירות שקדושת

בהן. קיימת אינה ההיתר

מעשר  בכסף בלקוח חומר "זה כותב הרמב"ם אך
הפירות  קדושת שלדעתו ונראה עצמן", מעשר מפירות

מפ  יותר חמורה אכן מעשר בכסף המעשר שנלקחו ירות
זו קדושה לחלל אין ולכן וראה עצמם ואילך. 75 ע' לד שיחות (לקוטי

שמח) .אור
העניינים: פנימיות פי על לבאר ויש

האדם, ידי על ולא משמים חלה המעשר פירות קדושת
עליהם  חלה וממילא מהפירות חלק מפריש רק האדם כי
את  מעביר עצמו האדם במעות הפירות בפדיון אך קדושה,

האחרים. לפירות המעשר מפירות הקדושה
מעשר  בכסף הלקוחים הפירות בקדושת 'חומר' יש ולכן

הכתוב כלשון עצמם, המעשר מפירות טו)יותר יד, (איוב

של  ותאוותו רצונו עיקר כלומר: תכסוף", ידיך "למעשה
על  הנפעלת ובקדושה למטה האדם בעבודת הוא הקב"ה

מעשיו שם)ידי שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ד  אייר כ"ז שלישי יום בערלה? חייבת לולב נטיעת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïBâk ,äåöîì òèBpä©¥©§¦§¨§
.äìøòa áiç ...áìeìì âBøúà òèpL¤¨©¤§§¨©¨§¨§¨

שאינו  משמע ללולב" אתרוג "שנטע הרמב"ם מלשון
לולב, לנטילת האתרוג בנטיעת אלא הלולב בנטיעת מדבר

לולב בהלכות ה"ה)וכלשונו מצוה (פ"ז אלו מינין "ארבעה
ההלכה  במקור וגם לולב". מצות נקראים וכולן הן... אחת

ה"ב)בירושלמי פ"א "(ערלה רק למצווה `bexzמובא שנטעו
בערלה" מ)חייב ס"ק ערלה הל' חמודות .(דברי

הרא"ש ג)אבל אות מ"א פ"א ערלה, למס' "אם (בפירושו כתב:

למצווה, bexz`lנטעו e` alell הטור גם הביאו וכך חייב".
ערוך' רצד)וה'שלחן סי' כגון (יו"ד מצוה, לצורך "הנוטע :

חייב". אתרוג, או לולב לצורך
ה'דרישה' זה על ז)והקשה ס"ק שם הנוטע (יו"ד מדוע :

אכילת  לצורך אינה נטיעתו והרי בערלה חייב למצוה לולב
לצורך  אלא הפירות לצורך שלא אילן והנוטע הפרי,
מן  פטור לבנין), קורות או לגינה גדר (כמו בעץ השימוש

הל'הערלה כיון ב)(לעיל בערלה שחייב מאתרוג בשונה ,
למאכל? גם שמשמש
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אחר, לשימוש אלא למאכל שלא אילן בנטיעת ומבאר:
הנוטע  אבל לפירות, לא אך שימוש אותו לצורך הנוטע כוונת
והן  הלולב הן בעץ, שיגדל מה כל לצורך מתכוין לולב
בערלה. חייבת – הפרי לצורך גם היא שהנטיעה וכיון הפירות,
הגאון  של חידושו פי על הרא"ש שיטת את שביאר ויש

הל'הרוגצ'ובי פענח פ"ז)(צפנת דקל לולב מעץ הבא שלולב ,

אמרה  התורה כי למצווה, כשר אינו תמרים מגדל שאינו
'כפות mixnz'כפות אלו אין פירות נושא אינו העץ ואם  '

mixnz נושא שאינו מעץ לולב ליטול אפשר שאי ומאחר .'
ואינו  בערלה וחייב לתמרים גם הנוטע כוונת ודאי תמרים,
אין  שאכן קורות) או (גדר אחר לשימוש אילן לנוטע דומה

לפירות ה"ז)כוונתו פ"י מע"ש דמרדכי .(מילי

ה'תשע"ד  אייר כ"ח רביעי יום השמיטה  בשנת ביכורים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰àéáäì äOò úåöî¦§©£¥§¨¦
íéøeka.Lc÷nì ¦¦©¦§¨

שנת  השביעית, בשנה אף נוהגת ביכורים מצות האם
השמיטה?

צא)ה'מנחתֿחינוך' כאן (מצוה כתב שהרמב"ם מכך דייק
חילוק  דאין ש"נראה ביכורים" להביא "מצותֿעשה בסתם

בביכורים". חייב בשמיטה דאפילו לשנה, שנה בין
התורה על ברש"י מפורש הדבר יט)לכאורה כג, :(משפטים

"אף  – וגו'" אלוקיך ה' בית תביא אדמתך ביכורי "ראשית
בפרשת  כאן אף נאמר לכך בביכורים, חייבת השביעית

יא)שמיטה אדמתך".(פסוק בכורי
רש"י מפרשי גורֿאריה)ואולם הנוסחא (רא"ם, זו שאין כתבו

דתהיה  שייך דאיך הוא סופר טעות "בודאי ברש"י: הנכונה
ועתה  כאן אני קורא שאיך בביכורים? חייבת השביעית

אשר האדמה פרי ראשית נתן,zzpilהבאתי לו לא דהא –
בביכורים"? שחייב שייך ואיך

ה'אור  העלה השביעית, בשנה ביכורים לפטור נוסף טעם
תבא)החיים' הבאת (ר"פ בה תהיה השמיטה שבשנת יתכן לא :

המוכר  וכמו לכל". מופקרת אלא שלו "אינה הרי ביכורים,
פירות, מביא ש"אינו בידו נשארת והשדה שדהו פירות את

פירות" לו אין הי"ד)שהרי אינו (להלן השדה בעל כאן, ואף .
נחשב  הפקר הן שהפירות כיון כי ביכורים, להביא  יכול

ופטור. פירות" לו ש"אין
הארץ' 'תורת בספר העיר זה, נימוק על סכ"א)אך :(פ"א,

הרי  – הלוקח מן הפירות ולקח מוכר "חזר שאם הוא הדין
ופירותי'" קרקע לו יש שהרי מביא, הי"ד)זה כאן,(להלן ואף .

יתחייב  ההפקר, מן שדהו בפירות יזכה השדה כשבעל
ביכורים. בהבאת

ה'תשע"ד  אייר כ"ט חמישי יום המוקף? מן להפרישה צריך לארץ חוץ חלת

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ìëàì äöø íà¦¨¨¤¡Ÿ
ïéàL ;øzî Z õøàì õeça älçä Léøôé Ck øçàå [älçz§¦¨§©©¨©§¦©©¨§¨¨¤ª¨¤¥

.íäéøácî àlà døwò¦¨¨¤¨¦¦§¥¤
קורקוס  מהר"י הרמב"ם (בהי"ג)כתב לשון משמעות :

הבאה)להלן מדרבנן (בהלכה שחיובה לארץ חוץ חלת שגם היא
המוקף' 'מן להיות רש"י צריכה עליו, מפריש שהוא לדבר ומחובר (סמוך

ונותנת). ד"ה א. ל, לאכול סוטה שיכול כאן כתב איך כן ואם
'מן  הפרשה זו אין והרי חלה, יפריש כך ואחר תחילה

כבר? שאכל מה על המוקף'
לבאר רצה והר"ן)ובתחילה הרשב"א להניח (בשם צריך שאכן

כך  אחר שיפריש ההפרשה וכך חלה, משיעור יותר מעט
כך  "ואחר הרמב"ם מלשון גם כן ודייק המוקף'. 'מן תהא

yixti חלה משיעור יותר השאיר לא שאם היינו החלה",
זו .dyxtdאין

חלה, משיעור יותר יניח אם יועיל מה זה: על הקשה אך
כאן  אין ולגביו אכל, שכבר מה על גם היא ההפרשה הרי

המוקף'! 'מן
הסמ"ג בשם ביאר )ולכן ומקפת ד"ה א ז, נדה התוס' כתבו :(וכן

אחת  עיסה זו אם לארץ חוץ בחלת הקילו חכמים
כשיעור  ממנה להשאיר בדעתו היה ממנה לאכול וכשהתחיל
כיון  המוקף', 'מן נחשבת כך אחר שיפריש וההפרשה חלה

בתחילה. מחוברת היתה שהעיסה
התוספות אדה"ז והוסיפו ובשו"ע שכג, סי' יו"ד הרמ"א כתבו וכן (שם.

( ס"י תנז סי' ובכל או"ח עיסות בשתי אבל אחת, בעיסה זה שכל
ואחר  קודם לאכול יכול אינו חלה, לחיוב שיעור יש עיסה
בשעת  המוקף' 'מן להיות צריכות הן אלא להפריש, כך

ההפרשה.
עצמה בפני אחת שבכל עיסות לחיוב `oiובשתי שיעור

אחת לדעה - שם)חלה אדה"ז הצטרפו (שו"ע שתיהן אם מועיל
מה  על גם יפריש כך ואחר מהן לאכול ויכול אחד, בכלי
גדולה  אחת כעיסה נעשו אחד בכלי שהצטרפו כיון כי שאכל,

ההפרשה. קודם ממנה לאכול ומותר חלה שיעור בה שיש
הסוברים סק"ו)ויש יעקב החק בשם אחד (שם, בכלי שצירופם

עיסה, בעודן מחוברות היו כן אם אלא לחברן מועיל אינו
המוקף' 'מן כאן אין עיסה בעודן מחוברות היו לא אם אבל

ההפרשה. קודם מהן לאכול ואסור

ה'תשע"ד יום  סיון א' שישי נכרי  בעיסת חלה חיוב

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íéáëBk ãáBò ïëå§¥¥¨¦
àlL ãò äðzîa Bì dðúðe ,äqò Bì úBOòì ìàøOéì ïúpL¤¨©§¦§¨¥©£¦¨§¨¨§©¨¨©¤Ÿ

.äøeèt Z dìbìbMîe ;úáiç Z dìbìâ¦§§¨©¤¤¦¤¦§§¨§¨

על  נקבע בחלה העיסה שחיוב מבואר הרמב"ם מדברי
בשעת  ואם (הלישה), הגלגול בשעת העיסה על הבעלות פי
למרות  מחלה, פטורה היא הרי לגוי, שייכת היתה הגלגול

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ישראל. ידי על נעשה שהגלגול
לגוי  ונתן לישראל שייכת העיסה שכאשר מכך ומשמע

רק  כי חלה, מהפרשת פוטר זה אין אותה, של zelraללוש
לא אך פוטרת הלישה בשעת dyildהגוי dyrn.

חיוב  כך הלישה, משעת חל חלה שחיוב כשם והנה,
של  המלאכה גמר משעת חל ומעשרות זה תרומות ועל הפירות

הרמב"ם הי"ג)כתב פ"א תרומות פירות (הל' שגמר העכו"ם "וכן :
בתרומות  חייבין אינן העכו"ם, ביד ודיגונן הואיל ישראל,
של  (המירוח) המלאכה גמר כלומר מדבריהם". אלא ומעשרות

לישראל. שייכים שהם למרות הפירות את פוטר גוי
תלוי הדבר בחלה ישראל,zelraaומדוע של או גוי של
תלוי הדבר בתרומה ישראל?dyrnaואילו או גוי של

אלא  הגלגול ממעשה כתוצאה חל אינו החיוב בחלה כי
קרויה  היא הגלגול משעת ורק עיסה על דווקא חל שהחיוב
השינוי  ולא מחייב המירוח מעשה עצם בתרומה אך עיסה,
הכנסת  לאחר רק הוא מעשר שחיוב וכשם בפירות, שחל
הפירות, בעצם שינוי כל בכך נעשה שלא אף לבית, הפירות

המחייבת. היא המירוח פעולת כך
המירוח, ידי על חל שחיובם ומעשרות בתרומות ולכן,
גם  התבואה על חיוב להחיל הגוי פעולת של בכוחה אין
עצם  הוא החיוב שגורם בחלה אך לישראל, שייכת היא אם
סיבה  אין העיסה, את היוצרת הפעולה ולא העיסה מציאות
כאשר  רק אלא גוי ידי על נעשתה הפעולה כאשר לפטור

לגוי. שייכת העיסה
(fÎelz 'r zekxa (wi'viiaeleq) mixeriy zeniyx)

ה'תשע"ד  סיון ב' קודש שבת הבן? פדיון דמי את להחזיר הכהן על האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Bì ïúðå Løt íà¦¥¥§¨©
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הגמרא ב)למסקנת ו, חמש (קדושין או תרומה לכהן הנותן ,
חובת  ידי יצא להחזיר' מנת על ב'מתנה הבן לפדיון סלעים
לכתחילה  אבל המקבל, הכהן של כממונו נחשבים כי נתינה
בבית  המסייע ככהן "שנראה מפני זאת לעשות אסור
את  שיתן כדי בגורן השדה לבעל המסייע וכהן הגרנות"
הנתינה  כי התרומה את מחלל אחר, לכהן ולא לו התרומה

כקניה אלא כמתנה נראית ואסור)לא ד"ה שם כאשר (רש"י כי .
שאר  את לתת יעדיף הישראל התרומה, את מחזיר הכהן

לו. דווקא תרומותיו
הרמב"ם  כאן הזכיר לא מדוע משנה': ה'כסף ותמה

המגיה הרב וכתב כן? לעשות אסור (בדפוס שלכתחילה

פרנקל),אמסטרדם  במהדורת הליקוטים' ב'ספר הגמרא הובא שמדברי ,
לענין שרק להחזיר'dnexzמשמע מנת על 'מתנה נאסרה

לתת מותר אבל הגרנות בבית המסייע ככהן נראה incכי
oeict'חדש ה'פרי לדעת אך להחזיר. מנת חיים)על מים ,(בספר

מנת  על פדיון דמי לתת לכתחילה אוסר הרמב"ם גם
מה  על הסתמך כי כאן האיסור את הזכיר ולא להחזיר,

תרומות בהלכות הי"ט)שכתב לתת (פי"ב אסור שלכתחילה ,

להחזיר'. מנת על 'מתנה לכהן
ערוך' ב'שלחן פסק גמורה ס"ח)ובנתינה ש"ה סי' "אם (יו"ד :

רגיל  הכהן יהא "לא אך –יחזיר", להחזיר אח"כ הכהן רצה
לא  כך שמתוך כהנים, לשאר להפסיד שלא לכל, להחזיר

לו". אלא בכוריהם פדיוני הכל יתנו
יעב"ץ' קנ"ה)וב'שאילת שהכהנים (סי' הזה שבזמן חידש

את  לתת צריך לכתחילה חזקה', 'כהני אלא מיוחסים אינם
דמי  את יחזיר והכהן להחזיר', מנת על 'מתנה הפדיון דמי
שמצות  והוסיף כהן. אינו שמא גזל, ספק מחשש הפדיון
שאין  משום בזמננו הכהנים ידי על מתקיימת הבן פדיון
משום  מספק האב ממון להוציא אין אבל אחרת, אפשרות

כך.
מהרש"א' ב'גליון שם)אך "הפריז (שו"ע שהיעב"ץ כתב

את  הפודה הישראל שהרי גזל חשש כאן ואין המדה", על
ורוצה  כדין, כהן הוא אולי כי שלם בלב הפדיון דמי נתן בנו

הספק. ידי לצאת
סופר' ה'חתם ב)גם כה, הכהנים (כתובות אם שגם כתב

הבן, פדיון לענין הם גמורים כהנים מיוחסים, אינם בימינו
כשרים  "מרוב – הבן את לפדות ובא שפרש זה כהן כי

כהלכה. הבכור את לפדות הוא וראוי פריש",
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אחר, לשימוש אלא למאכל שלא אילן בנטיעת ומבאר:
הנוטע  אבל לפירות, לא אך שימוש אותו לצורך הנוטע כוונת
והן  הלולב הן בעץ, שיגדל מה כל לצורך מתכוין לולב
בערלה. חייבת – הפרי לצורך גם היא שהנטיעה וכיון הפירות,
הגאון  של חידושו פי על הרא"ש שיטת את שביאר ויש

הל'הרוגצ'ובי פענח פ"ז)(צפנת דקל לולב מעץ הבא שלולב ,

אמרה  התורה כי למצווה, כשר אינו תמרים מגדל שאינו
'כפות mixnz'כפות אלו אין פירות נושא אינו העץ ואם  '

mixnz נושא שאינו מעץ לולב ליטול אפשר שאי ומאחר .'
ואינו  בערלה וחייב לתמרים גם הנוטע כוונת ודאי תמרים,
אין  שאכן קורות) או (גדר אחר לשימוש אילן לנוטע דומה

לפירות ה"ז)כוונתו פ"י מע"ש דמרדכי .(מילי

ה'תשע"ד  אייר כ"ח רביעי יום השמיטה  בשנת ביכורים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰àéáäì äOò úåöî¦§©£¥§¨¦
íéøeka.Lc÷nì ¦¦©¦§¨

שנת  השביעית, בשנה אף נוהגת ביכורים מצות האם
השמיטה?

צא)ה'מנחתֿחינוך' כאן (מצוה כתב שהרמב"ם מכך דייק
חילוק  דאין ש"נראה ביכורים" להביא "מצותֿעשה בסתם

בביכורים". חייב בשמיטה דאפילו לשנה, שנה בין
התורה על ברש"י מפורש הדבר יט)לכאורה כג, :(משפטים

"אף  – וגו'" אלוקיך ה' בית תביא אדמתך ביכורי "ראשית
בפרשת  כאן אף נאמר לכך בביכורים, חייבת השביעית

יא)שמיטה אדמתך".(פסוק בכורי
רש"י מפרשי גורֿאריה)ואולם הנוסחא (רא"ם, זו שאין כתבו

דתהיה  שייך דאיך הוא סופר טעות "בודאי ברש"י: הנכונה
ועתה  כאן אני קורא שאיך בביכורים? חייבת השביעית

אשר האדמה פרי ראשית נתן,zzpilהבאתי לו לא דהא –
בביכורים"? שחייב שייך ואיך

ה'אור  העלה השביעית, בשנה ביכורים לפטור נוסף טעם
תבא)החיים' הבאת (ר"פ בה תהיה השמיטה שבשנת יתכן לא :

המוכר  וכמו לכל". מופקרת אלא שלו "אינה הרי ביכורים,
פירות, מביא ש"אינו בידו נשארת והשדה שדהו פירות את

פירות" לו אין הי"ד)שהרי אינו (להלן השדה בעל כאן, ואף .
נחשב  הפקר הן שהפירות כיון כי ביכורים, להביא  יכול

ופטור. פירות" לו ש"אין
הארץ' 'תורת בספר העיר זה, נימוק על סכ"א)אך :(פ"א,

הרי  – הלוקח מן הפירות ולקח מוכר "חזר שאם הוא הדין
ופירותי'" קרקע לו יש שהרי מביא, הי"ד)זה כאן,(להלן ואף .

יתחייב  ההפקר, מן שדהו בפירות יזכה השדה כשבעל
ביכורים. בהבאת

ה'תשע"ד  אייר כ"ט חמישי יום המוקף? מן להפרישה צריך לארץ חוץ חלת

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰ìëàì äöø íà¦¨¨¤¡Ÿ
ïéàL ;øzî Z õøàì õeça älçä Léøôé Ck øçàå [älçz§¦¨§©©¨©§¦©©¨§¨¨¤ª¨¤¥

.íäéøácî àlà døwò¦¨¨¤¨¦¦§¥¤
קורקוס  מהר"י הרמב"ם (בהי"ג)כתב לשון משמעות :

הבאה)להלן מדרבנן (בהלכה שחיובה לארץ חוץ חלת שגם היא
המוקף' 'מן להיות רש"י צריכה עליו, מפריש שהוא לדבר ומחובר (סמוך

ונותנת). ד"ה א. ל, לאכול סוטה שיכול כאן כתב איך כן ואם
'מן  הפרשה זו אין והרי חלה, יפריש כך ואחר תחילה

כבר? שאכל מה על המוקף'
לבאר רצה והר"ן)ובתחילה הרשב"א להניח (בשם צריך שאכן

כך  אחר שיפריש ההפרשה וכך חלה, משיעור יותר מעט
כך  "ואחר הרמב"ם מלשון גם כן ודייק המוקף'. 'מן תהא

yixti חלה משיעור יותר השאיר לא שאם היינו החלה",
זו .dyxtdאין

חלה, משיעור יותר יניח אם יועיל מה זה: על הקשה אך
כאן  אין ולגביו אכל, שכבר מה על גם היא ההפרשה הרי

המוקף'! 'מן
הסמ"ג בשם ביאר )ולכן ומקפת ד"ה א ז, נדה התוס' כתבו :(וכן

אחת  עיסה זו אם לארץ חוץ בחלת הקילו חכמים
כשיעור  ממנה להשאיר בדעתו היה ממנה לאכול וכשהתחיל
כיון  המוקף', 'מן נחשבת כך אחר שיפריש וההפרשה חלה

בתחילה. מחוברת היתה שהעיסה
התוספות אדה"ז והוסיפו ובשו"ע שכג, סי' יו"ד הרמ"א כתבו וכן (שם.

( ס"י תנז סי' ובכל או"ח עיסות בשתי אבל אחת, בעיסה זה שכל
ואחר  קודם לאכול יכול אינו חלה, לחיוב שיעור יש עיסה
בשעת  המוקף' 'מן להיות צריכות הן אלא להפריש, כך

ההפרשה.
עצמה בפני אחת שבכל עיסות לחיוב `oiובשתי שיעור

אחת לדעה - שם)חלה אדה"ז הצטרפו (שו"ע שתיהן אם מועיל
מה  על גם יפריש כך ואחר מהן לאכול ויכול אחד, בכלי
גדולה  אחת כעיסה נעשו אחד בכלי שהצטרפו כיון כי שאכל,

ההפרשה. קודם ממנה לאכול ומותר חלה שיעור בה שיש
הסוברים סק"ו)ויש יעקב החק בשם אחד (שם, בכלי שצירופם

עיסה, בעודן מחוברות היו כן אם אלא לחברן מועיל אינו
המוקף' 'מן כאן אין עיסה בעודן מחוברות היו לא אם אבל

ההפרשה. קודם מהן לאכול ואסור

ה'תשע"ד יום  סיון א' שישי נכרי  בעיסת חלה חיוב

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íéáëBk ãáBò ïëå§¥¥¨¦
àlL ãò äðzîa Bì dðúðe ,äqò Bì úBOòì ìàøOéì ïúpL¤¨©§¦§¨¥©£¦¨§¨¨§©¨¨©¤Ÿ

.äøeèt Z dìbìbMîe ;úáiç Z dìbìâ¦§§¨©¤¤¦¤¦§§¨§¨

על  נקבע בחלה העיסה שחיוב מבואר הרמב"ם מדברי
בשעת  ואם (הלישה), הגלגול בשעת העיסה על הבעלות פי
למרות  מחלה, פטורה היא הרי לגוי, שייכת היתה הגלגול

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ישראל. ידי על נעשה שהגלגול
לגוי  ונתן לישראל שייכת העיסה שכאשר מכך ומשמע

רק  כי חלה, מהפרשת פוטר זה אין אותה, של zelraללוש
לא אך פוטרת הלישה בשעת dyildהגוי dyrn.

חיוב  כך הלישה, משעת חל חלה שחיוב כשם והנה,
של  המלאכה גמר משעת חל ומעשרות זה תרומות ועל הפירות

הרמב"ם הי"ג)כתב פ"א תרומות פירות (הל' שגמר העכו"ם "וכן :
בתרומות  חייבין אינן העכו"ם, ביד ודיגונן הואיל ישראל,
של  (המירוח) המלאכה גמר כלומר מדבריהם". אלא ומעשרות

לישראל. שייכים שהם למרות הפירות את פוטר גוי
תלוי הדבר בחלה ישראל,zelraaומדוע של או גוי של
תלוי הדבר בתרומה ישראל?dyrnaואילו או גוי של

אלא  הגלגול ממעשה כתוצאה חל אינו החיוב בחלה כי
קרויה  היא הגלגול משעת ורק עיסה על דווקא חל שהחיוב
השינוי  ולא מחייב המירוח מעשה עצם בתרומה אך עיסה,
הכנסת  לאחר רק הוא מעשר שחיוב וכשם בפירות, שחל
הפירות, בעצם שינוי כל בכך נעשה שלא אף לבית, הפירות

המחייבת. היא המירוח פעולת כך
המירוח, ידי על חל שחיובם ומעשרות בתרומות ולכן,
גם  התבואה על חיוב להחיל הגוי פעולת של בכוחה אין
עצם  הוא החיוב שגורם בחלה אך לישראל, שייכת היא אם
סיבה  אין העיסה, את היוצרת הפעולה ולא העיסה מציאות
כאשר  רק אלא גוי ידי על נעשתה הפעולה כאשר לפטור

לגוי. שייכת העיסה
(fÎelz 'r zekxa (wi'viiaeleq) mixeriy zeniyx)

ה'תשע"ד  סיון ב' קודש שבת הבן? פדיון דמי את להחזיר הכהן על האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Bì ïúðå Løt íà¦¥¥§¨©
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הגמרא ב)למסקנת ו, חמש (קדושין או תרומה לכהן הנותן ,
חובת  ידי יצא להחזיר' מנת על ב'מתנה הבן לפדיון סלעים
לכתחילה  אבל המקבל, הכהן של כממונו נחשבים כי נתינה
בבית  המסייע ככהן "שנראה מפני זאת לעשות אסור
את  שיתן כדי בגורן השדה לבעל המסייע וכהן הגרנות"
הנתינה  כי התרומה את מחלל אחר, לכהן ולא לו התרומה

כקניה אלא כמתנה נראית ואסור)לא ד"ה שם כאשר (רש"י כי .
שאר  את לתת יעדיף הישראל התרומה, את מחזיר הכהן

לו. דווקא תרומותיו
הרמב"ם  כאן הזכיר לא מדוע משנה': ה'כסף ותמה

המגיה הרב וכתב כן? לעשות אסור (בדפוס שלכתחילה

פרנקל),אמסטרדם  במהדורת הליקוטים' ב'ספר הגמרא הובא שמדברי ,
לענין שרק להחזיר'dnexzמשמע מנת על 'מתנה נאסרה

לתת מותר אבל הגרנות בבית המסייע ככהן נראה incכי
oeict'חדש ה'פרי לדעת אך להחזיר. מנת חיים)על מים ,(בספר

מנת  על פדיון דמי לתת לכתחילה אוסר הרמב"ם גם
מה  על הסתמך כי כאן האיסור את הזכיר ולא להחזיר,

תרומות בהלכות הי"ט)שכתב לתת (פי"ב אסור שלכתחילה ,

להחזיר'. מנת על 'מתנה לכהן
ערוך' ב'שלחן פסק גמורה ס"ח)ובנתינה ש"ה סי' "אם (יו"ד :

רגיל  הכהן יהא "לא אך –יחזיר", להחזיר אח"כ הכהן רצה
לא  כך שמתוך כהנים, לשאר להפסיד שלא לכל, להחזיר

לו". אלא בכוריהם פדיוני הכל יתנו
יעב"ץ' קנ"ה)וב'שאילת שהכהנים (סי' הזה שבזמן חידש

את  לתת צריך לכתחילה חזקה', 'כהני אלא מיוחסים אינם
דמי  את יחזיר והכהן להחזיר', מנת על 'מתנה הפדיון דמי
שמצות  והוסיף כהן. אינו שמא גזל, ספק מחשש הפדיון
שאין  משום בזמננו הכהנים ידי על מתקיימת הבן פדיון
משום  מספק האב ממון להוציא אין אבל אחרת, אפשרות

כך.
מהרש"א' ב'גליון שם)אך "הפריז (שו"ע שהיעב"ץ כתב

את  הפודה הישראל שהרי גזל חשש כאן ואין המדה", על
ורוצה  כדין, כהן הוא אולי כי שלם בלב הפדיון דמי נתן בנו

הספק. ידי לצאת
סופר' ה'חתם ב)גם כה, הכהנים (כתובות אם שגם כתב

הבן, פדיון לענין הם גמורים כהנים מיוחסים, אינם בימינו
כשרים  "מרוב – הבן את לפדות ובא שפרש זה כהן כי

כהלכה. הבכור את לפדות הוא וראוי פריש",

             

       
          

        
      

       
       

    
      

        
    

        
       

     
      

        
         

   
        

    







































המשך ביאוז למסכת סוטה ליום אזבעים ושלושה לעומז עמ' ב
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לבעליו ‡. נאכל ׁשני -מעׂשר ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
יבחר  אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹו'". ׁשם ׁשמֹו המקדש]לׁשּכן [בזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָ
ּבפני  אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל הּבית, ּבפני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלא
ּובכרת  ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "מעׂשר ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּבית,

הּׁשמּועה מּפי - "וצאנ רבינו]ּבקר ממשה למדּו,[מסורת ְְְְְִִֶַָָָֹ
לא  ׁשני מעׂשר אף הּבית, ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה

הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל
חסידּות,·. ּבׁשויהּו,מּדת הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר ׁשּפֹודין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

רצה  ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
לא  ּפֹודה; - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפּדֹות

ההקּדׁש מן חמּור זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ְְִַַַַָָָּומׁשלי

מּפרֹות ‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהן, ׁשחּלל הּפרֹות את וׂשֹורף מחּלל; זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות,

לאחרים  ּתּקלה יהיּו ׁשּלא רבעיּכדי נטע ּכפדיֹון פירות , -] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר - רביעית שנה ׁשּבארנּושל ּכמֹו הּזה, ְְְֵֶֶַַַַּבּזמן

מאכלֹות. אּסּורי ְְֲִִֵַָּבהלכֹות
ּבירּוׁשלים „. הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר אֹוכלין ׁשאין -ּכׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ואין  ׁשם, אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְְִִֵֵֵַָָָּכ
אין  - הּזה ּבּזמן אף לירּוׁשלים, נכנס ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמֹוכרין
ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו מּניחין אּלא מּׁשם, אֹותֹו ִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין
ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין מּׁשם, והֹוציאֹו עבר אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן
הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר מפריׁשין אין ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלפיכ
ּומפריׁשין  לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא

ירקב. הּזה, ּבּזמן ׁשם הפריׁשֹו ואם ּופֹודהּו. ׁשם, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותֹו
רביעית ‰. מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני, מעׂשר ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל

תּוכל  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹיין
אחד  ּכל על ולֹוקה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאכל

אכל  אם ,לפיכ עצמֹו. ּבפני לחֹומה,ואחד חּוץ ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' לפני "ואכלּת ׁשּנאמר: - מלקּיֹות ׁשלׁש ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻלֹוקה
לאכל  תּוכל "לא ונאמר: ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹמעׂשר
'לא  נאמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבׁשערי
עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על לחּיב ?'ּבׁשערי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹתאכלם

.Â ׁשּנכנס אחר אֹותֹו ׁשּיאכל עד הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ירּוׁשלים  ּבׁשערילחֹומת לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

למקֹום  ׁשּנכנס ּכיון וגֹו'"; אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹוגֹו'",

ׁשּיּכנס  קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה; - חּוץ ואכלֹו ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאכילתֹו,
מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִִִֵֶַַַַַָלירּוׁשלים,

.Ê מּזה האֹוכל - ּבחּוץ ּומקצתֹו ּבפנים, מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמקצת
ּבחּוץ  והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין נכנס, לא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹׁשעדין

לֹוקה  ׁשּנכנס, .מּזה ְִִֶֶֶַ
.Á נטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ּפֹודין ,אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

הּוא  מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום" מּמ ירחק "ּכי ְְְֱִִִִֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה ּבּמקֹום. נפּדה ואינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנפּדה,
הּמעׂשר, נכנס ולא הֹואיל - ּבקנה אֹותֹו אֹוחז היה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאפּלּו

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו מּתר זה ְְֲִֵֶַַָָָֻהרי
.Ë ּדמאי ׁשל אפּלּו - לירּוׁשלים ׁשּנכנס ׁשני [-מעׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מעושרים] ספק ׁשּכבר פירות מּׁשם, להֹוציאֹו אסּור -ְְִִֶָָָ
מחיצֹות העיר]קלטּוהּו ּבכסף [חומות הּנלקחין ּפרֹות וכן ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

עבר  ."אלהי ה' לפני ׁשם, "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעׂשר,
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוהֹוציאן,

מּדבריהם מחיצֹות, חכמים]ּוקליטת מעׂשר [מתקנת אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַ
מחיצֹות  - מּדבריהם ׁשהּוא ּפרּוטה, ׁשוה ּבחמׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻׁשאין
- ׁשני מעׂשר מעֹות אבל להֹוציאֹו; ואסּור אֹותֹו, ְְְְֲֲִִֵֵַָָקֹולטֹות

ויֹוצאין. לירּוׁשלים, ְְְִִִִִַָָנכנסין
.Èויצאּו ירּוׁשלים, ּבתֹו ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּפרֹות

אחרֹות  מּפרֹות ׁשני מעׂשר עליהן להֹוציא יכֹול אינֹו -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
ויאכל  ׁשּלהן ׁשני מעׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים; נכנסּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
האּלּו הּפרֹות ּכל עׂשה אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,
- נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו, אחר ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמעׂשר
- ּבּמחיצֹות הּוא חמר ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ּכּלם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻיחזרּו

קלטּו. וקלטּו, ְְְִָָהֹואיל
.‡È ו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא יצאּו,ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת, ענבים סּלי מּתר [לייבוש]ּכגֹון - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
על  אף - ּדמאי ּפרֹות וכן ּבחּוץ; ׁשּלהן ׁשני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלפּדֹות
ּפֹודין  - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּפי

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני ֲִֵֵֶֶַַָמעׂשר
.·È אם - ּופדין ּבירּוׁשלים, ׁשּנטמאּו ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות

הּטמאה ּבולד בדבר נטמאּו שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגון: ְְְְִִַַָֻ
ׁשּולד טמא] מּפני ּבפנים; יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּנטמאּו אֹו הּטמאה, ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה
לירּוׁשלים  ׁשּנכנסּו ּפי על אף - הּטמאה ּבולד ואפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָֻּבחּוץ

מקֹום. ּבכל ונאכלין נפּדין, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֶָָָ
.‚È ׁשּלא מנת על ּבׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבּמה

והרי  ונכנס הֹואיל - התנה לא אם אבל הּמחיצֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹּתתּפׂשן
הּתֹורה, מן ׁשני מטּמא ולד ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּוא

יֹוצא  ואינֹו מחיצֹות, קלטּוהּו .ּכבר ְְְְִֵֵָָ
.„Èתבואה]ּתלּתן לאכלּה[מין מּתר - ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

גדילתם]צמחֹונין וכן [בתחילת לאכילה; ראּויה היא ׁשּכ , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]ּכרׁשיני ואם [מאכל צמחֹונין. יאכלּו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ
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לירּוׁשלים  להּכנס מּתרת זֹו הרי - עּסה מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשה
ּבירּוׁשלים, נטמאּו ואם הּפרֹות; ּבכלל ׁשאינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּולהֹוציאּה,

ּבחּוץ. ויאכלּו ְְִֵַָָיּפדּו
.ÂËונֹופֹו החֹומה, מן לפנים עֹומד ׁשהּוא [ענפיו]אילן ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשני; מעׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - לח ֹומה חּוץ ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנֹוטה
הּוא  ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ׁשּנכנס ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַּומעׂשר

לירּוׁשלים. ּׁשּנכנס ְְִִִֶַַָָּכמה
.ÊË החֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים

ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם  ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
מּכנגד  - לחּוץ ּופתחיהן לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלהחמיר.
ּומּכנגד  אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ולחּוץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהחֹומה
להחמיר  ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולפנים, .החֹומה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ּכלפנים. החֹומה, ועבי ְְְֳִִִַַַָָוהחּלֹונֹות

ג  ¤¤ּפרק
"ולא ‡. ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל

טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעׂשר ּבין - ּבטמא" מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, טמא; והאֹוכל טהֹור ׁשהּמעׂשר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו - ׁשּיּפדה קדם ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבירּוׁשלים

אבל אכילתֹו. ּבמקֹום אּלא חּוץ ּבטמאה, ּבטמאה אכלֹו אם ְְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֻֻ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]לירּוׁשלים, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד ·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את ּבֹו להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
ּבטמא".ׁשּיּפדה  מּמּנּו בערּתי "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבארנּו‚. -ּכבר ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעׂשר , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבתֹורת  ּבטהרה, ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל; אֹותֹו, ְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ּכּלן  הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעׂשר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּפרֹות

ּופֹודהּו. ּבטמאה, ׁשני מעׂשר מפריׁש - טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּכׁשהן
מן „. לֹוקה - ׁשני מעׂשר אכל ואם ּכּטמא; - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל

ּתרּומה  אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ׁשהּתרּומה הּתֹורה, ; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבֹו: נאמר ׁשהרי - 'קדׁש' קרּוי ׁשני ּומעׂשר 'קדׁש', ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקרּויה
ּפי  על אף ׁשני, מעׂשר אֹוכל - ׁשּטבל וטמא לה'". ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ"קדׁש

ׁשמׁשֹו העריב יטהר ׁשּלא שאז השמש, שקעה טרם -] ְֱִִֶֶֹ
.לגמרי]

ׁשּנאמר:‰. לֹוקה, - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעׂשר ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל
ּבמקֹום  אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, מּמּנּו"; באני אכלּתי ְְְְִִִִֶֶַַָֹֹֹ"לא
אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים. ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָאכילתֹו,

ּדבריהםׁשא  ׁשל ּבאנינּות ּבפנים חכמים]כלֹו -[מתקנת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Â הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזה
הּוא  - ּבלבד הּמיתה ּוביֹום עליהם. להתאּבל חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

מּדבריהם  אֹונן - ולּלילה הּתֹורה, מן ׁשּנאמר:אֹונן , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
אסּור  הּיֹום ה'", ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכלּתי
- נקּבר ּכ ואחר רּבים, ימים הּמת נׁשּתהה מּתר. ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻולּלילה
הּוא  הּקבּורה, יֹום עם הּמיתה, יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ְִִִֶַַַַַָָָָָּכל

לילֹו. ּתֹופׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהם; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאֹונן
.Ê אם - ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולא

מּכין  ּדבריהם, ּובאנינּות לֹוקה; ּתֹורה, ׁשל ּבאנינּות ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאכלן
מרּדּות  מּכת .אֹותֹו ְַַַ

.Á ּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
-[הניקנות]הּנלקחֹות מעׂשר מעֹות ולא מעׂשר, ּבמעֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

ׁשל  ׁשני מעׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ּבחזקת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻמּפני
מעושרים]ּדמאי ספק פירות הארץ;[- לעם ולּתנֹו ּבאנינּות, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל ׁשני מעׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא,
י  ּתחת הּמעׂשר ונמצא ימּות אבל ׁשּמא הארץ; עם ּבנֹו ד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הארץ. עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידין
.Ë אּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר

לירּוׁשלים; ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא, ּכל לאּבד מֹוליכֹו ּומּתר ְִִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּבּדרכים  ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעּוט?מעּוט היא וכּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּכגרֹוגרת תאנה]ּפחֹות ּבפרּוד;[- ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשל  ׁשני מעׂשר הּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ּכגרֹוגרת, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאבל
ואֹוכל  הארץ, לעם נֹותנֹו זה הרי - מּכגרֹוגרת ּפחֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּדמאי
מפריׁשין  ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכנגּדֹו.

ְֵַלאּבד.
.È ּוׁשתּיה לאכילה נּתן ׁשני לפני מעׂשר "ואכלּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבׁשאר  להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. וסיכה, וכּו'"; אלהי ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
ׁשּנאמר: - ועבדים ּובגדים ּכלים ּבֹו ׁשּיּקח ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָצרכיו,
ּבדבר  אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר למת", מּמּנּו נתּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא
- ּדברים ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם הּגּוף; את מקּים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
למת  ותכריכים ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ּבדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאפּלּו

מעׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו אֹוכל זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמצוה
.‡È ל ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ּדבר ּבמעׂשר וׁשֹותה האכל, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

יין  יסּו ולא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס ל ׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו
הּׁשמן  את הּוא ס אבל הּפרֹות וחמץ, את יסחט ולא . ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ואין  ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, מהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוציא
הּׁשמן את מרקחת]מפּטמין הּיין.[במיני את מפּטמין אבל , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ

אּלא  ׁשּנסרח; וׁשמן ׁשעּפׁשה ּפת לאכל אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואין
קדּׁשה. מּמּנּו ּפקעה אדם, מאכל ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכיון

.·È ּבמעׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל
חּלין  ּבתֹורת לאכלֹו ׁשניׁשני מעׂשר ׁשל ׁשמרים ׁשּנתן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

- מים –]עליהן ה ּכמעׂשר,[בפעם אסּור זה הרי ראׁשֹון ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ
מּתר. - ראׁשֹון ואפּלּו ּדמאי, ׁשל ּכחּלין; מּתר ְְְֲִִִִֵֶַַָָֻֻֻוׁשני

.‚È,והׁשּביחּו ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין
חׁשּבֹון  לפי לקמן]הּׁשבח יבאר עם [- ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

חציר]קפלֹוטֹות לפי [מין הּׁשבח והׁשּביחּו, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ
ְֶחׁשּבֹון.

.„È לּׁשני הּׁשבח והׁשּביחה, ׁשאפיּה מעׂשר ׁשל [-עּסה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
שני] נ למעשר ׁשּׁשבחֹו ּכל הּכלל: זה אם [בטעמו]ּכר. - ְְִִִֶֶַָָֹ

לא [הוסיף]הֹותיר ואם חׁשּבֹון; לפי הּׁשבח ּבּמּדה, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ
- נּכר ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד. לּׁשני הּׁשבח מּדה, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹותירה

ּבלבד. לּׁשני הּׁשבח ּבּמּדה, הֹותיר ְֲִִִִִֵֶַַַַַָאפּלּו
.ÂË ׁשּׁשוה מעׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד

והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל  ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה,
הּכל  חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו,
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לבעליו ‡. נאכל ׁשני -מעׂשר ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
יבחר  אׁשר ּבּמקֹום ,אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּבית ּבפני ונֹוהג וגֹו'". ׁשם ׁשמֹו המקדש]לׁשּכן [בזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָ
ּבפני  אּלא ּבירּוׁשלים נאכל אינֹו אבל הּבית, ּבפני ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלא
ּובכרת  ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "מעׂשר ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּבית,

הּׁשמּועה מּפי - "וצאנ רבינו]ּבקר ממשה למדּו,[מסורת ְְְְְִִֶַָָָֹ
לא  ׁשני מעׂשר אף הּבית, ּבפני אּלא נאכל אינֹו ּבכֹור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמה

הּבית. ּבפני אּלא ְִִֵֵֵֶַַָָיאכל
חסידּות,·. ּבׁשויהּו,מּדת הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר ׁשּפֹודין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

רצה  ׁשאם הּגאֹונים, והֹורּו הּבית. ּבפני אֹותֹו ׁשּפֹודין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
לא  ּפֹודה; - הּזה ּבּזמן לכּתחּלה ּבפרּוטה מנה ׁשוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹלפּדֹות

ההקּדׁש מן חמּור זה בפרוטה]יהיה לפדותו ;[שמותר ְְִִֵֶֶֶַָ
הּגדֹול. לּים הּפרּוטה ְְִַַַַָָָּומׁשלי

מּפרֹות ‚. ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה מעׂשר חּלל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
עליהן, ׁשחּלל הּפרֹות את וׂשֹורף מחּלל; זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֻאחרֹות,

לאחרים  ּתּקלה יהיּו ׁשּלא רבעיּכדי נטע ּכפדיֹון פירות , -] ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ערלה] לאחר - רביעית שנה ׁשּבארנּושל ּכמֹו הּזה, ְְְֵֶֶַַַַּבּזמן

מאכלֹות. אּסּורי ְְֲִִֵַָּבהלכֹות
ּבירּוׁשלים „. הּזה ּבּזמן ׁשני מעׂשר אֹוכלין ׁשאין -ּכׁשם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

ואין  ׁשם, אֹותֹו מחּללין ואין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין אין ְְְְִִֵֵֵַָָָּכ
אין  - הּזה ּבּזמן אף לירּוׁשלים, נכנס ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמֹוכרין
ׁשּירקב. עד ׁשם אֹותֹו מּניחין אּלא מּׁשם, אֹותֹו ִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמֹוציאין
ׁשּירקב. עד אֹותֹו מּניחין מּׁשם, והֹוציאֹו עבר אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכן
הּזה, ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר מפריׁשין אין ,ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלפיכ
ּומפריׁשין  לעיר, חּוץ ּבטבלן הּפרֹות את מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא

ירקב. הּזה, ּבּזמן ׁשם הפריׁשֹו ואם ּופֹודהּו. ׁשם, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותֹו
רביעית ‰. מּמּנּו ׁשּׁשתה אֹו ׁשני, מעׂשר ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל

תּוכל  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹיין
אחד  ּכל על ולֹוקה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאכל

אכל  אם ,לפיכ עצמֹו. ּבפני לחֹומה,ואחד חּוץ ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' לפני "ואכלּת ׁשּנאמר: - מלקּיֹות ׁשלׁש ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻלֹוקה
לאכל  תּוכל "לא ונאמר: ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹמעׂשר
'לא  נאמר ולא ּפרטן, לּמה וגֹו'"; ּדגנ מעׂשר ,ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבׁשערי
עצמֹו. ּבפני ואחד אחד ּכל על לחּיב ?'ּבׁשערי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹתאכלם

.Â ׁשּנכנס אחר אֹותֹו ׁשּיאכל עד הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ירּוׁשלים  ּבׁשערילחֹומת לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

למקֹום  ׁשּנכנס ּכיון וגֹו'"; אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹוגֹו'",

ׁשּיּכנס  קדם אכלֹו אם אבל לֹוקה; - חּוץ ואכלֹו ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאכילתֹו,
מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִִִֵֶַַַַַָלירּוׁשלים,

.Ê מּזה האֹוכל - ּבחּוץ ּומקצתֹו ּבפנים, מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמקצת
ּבחּוץ  והאֹוכל מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין נכנס, לא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹׁשעדין

לֹוקה  ׁשּנכנס, .מּזה ְִִֶֶֶַ
.Á נטמא ּכן אם אּלא ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר ּפֹודין ,אין ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

הּוא  מקֹום ּברחּוק - הּמקֹום" מּמ ירחק "ּכי ְְְֱִִִִֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ּבחּוץ, ּומּׂשאֹו ּבפנים הּוא היה ּבּמקֹום. נפּדה ואינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנפּדה,
הּמעׂשר, נכנס ולא הֹואיל - ּבקנה אֹותֹו אֹוחז היה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאפּלּו

החֹומה. ּבצד ׁשם לפּדֹותֹו מּתר זה ְְֲִֵֶַַָָָֻהרי
.Ë ּדמאי ׁשל אפּלּו - לירּוׁשלים ׁשּנכנס ׁשני [-מעׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מעושרים] ספק ׁשּכבר פירות מּׁשם, להֹוציאֹו אסּור -ְְִִֶָָָ
מחיצֹות העיר]קלטּוהּו ּבכסף [חומות הּנלקחין ּפרֹות וכן ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

עבר  ."אלהי ה' לפני ׁשם, "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעׂשר,
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יחזרּו - ּבׁשגגה ׁשּיצאּו אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָוהֹוציאן,

מּדבריהם מחיצֹות, חכמים]ּוקליטת מעׂשר [מתקנת אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַ
מחיצֹות  - מּדבריהם ׁשהּוא ּפרּוטה, ׁשוה ּבחמׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻׁשאין
- ׁשני מעׂשר מעֹות אבל להֹוציאֹו; ואסּור אֹותֹו, ְְְְֲֲִִֵֵַָָקֹולטֹות

ויֹוצאין. לירּוׁשלים, ְְְִִִִִַָָנכנסין
.Èויצאּו ירּוׁשלים, ּבתֹו ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּפרֹות

אחרֹות  מּפרֹות ׁשני מעׂשר עליהן להֹוציא יכֹול אינֹו -ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָ
ויאכל  ׁשּלהן ׁשני מעׂשר יחזר אּלא לירּוׁשלים; נכנסּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
האּלּו הּפרֹות ּכל עׂשה אפּלּו ּבחּוץ. נפּדה ואינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,
- נכנסּו ׁשּלא אחרֹות ּפרֹות על ׁשּיצאּו, אחר ׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמעׂשר
- ּבּמחיצֹות הּוא חמר ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ּכּלם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻיחזרּו

קלטּו. וקלטּו, ְְְִָָהֹואיל
.‡È ו ּבירּוׁשלים ׁשעברּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא יצאּו,ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבמקצה ּתאנים וסּלי לּגת, ענבים סּלי מּתר [לייבוש]ּכגֹון - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻ
על  אף - ּדמאי ּפרֹות וכן ּבחּוץ; ׁשּלהן ׁשני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלפּדֹות
ּפֹודין  - ויצאּו ּבירּוׁשלים ועברּו מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּפי

ּבחּוץ. ׁשּלהן ׁשני ֲִֵֵֶֶַַָמעׂשר
.·È אם - ּופדין ּבירּוׁשלים, ׁשּנטמאּו ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרֹות

הּטמאה ּבולד בדבר נטמאּו שנגע ע"י שנטמא מאכל [כגון: ְְְְִִַַָֻ
ׁשּולד טמא] מּפני ּבפנים; יאכלּו אּלא להֹוציאן, אסּור -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּנטמאּו אֹו הּטמאה, ּבאב נטמאּו ואם מּדבריהם. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻהּטמאה
לירּוׁשלים  ׁשּנכנסּו ּפי על אף - הּטמאה ּבולד ואפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָֻּבחּוץ

מקֹום. ּבכל ונאכלין נפּדין, אּלּו הרי -ְְְֱֲִִִֵֵֶָָָ
.‚È ׁשּלא מנת על ּבׁשהכניסן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבּמה

והרי  ונכנס הֹואיל - התנה לא אם אבל הּמחיצֹות; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָֹּתתּפׂשן
הּתֹורה, מן ׁשני מטּמא ולד ׁשאין הּתֹורה, מן טהֹור ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּוא

יֹוצא  ואינֹו מחיצֹות, קלטּוהּו .ּכבר ְְְְִֵֵָָ
.„Èתבואה]ּתלּתן לאכלּה[מין מּתר - ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻ

גדילתם]צמחֹונין וכן [בתחילת לאכילה; ראּויה היא ׁשּכ , ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
בהמה]ּכרׁשיני ואם [מאכל צמחֹונין. יאכלּו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ
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לירּוׁשלים  להּכנס מּתרת זֹו הרי - עּסה מהם ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻעׂשה
ּבירּוׁשלים, נטמאּו ואם הּפרֹות; ּבכלל ׁשאינן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּולהֹוציאּה,

ּבחּוץ. ויאכלּו ְְִֵַָָיּפדּו
.ÂËונֹופֹו החֹומה, מן לפנים עֹומד ׁשהּוא [ענפיו]אילן ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשני; מעׂשר נֹופֹו ּתחת אֹוכלין אין - לח ֹומה חּוץ ְֲִִֵֵֵֶַַַַָנֹוטה
הּוא  ׁשהרי אֹותֹו, ּפֹודין אין - נֹופֹו ּתחת ׁשּנכנס ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַּומעׂשר

לירּוׁשלים. ּׁשּנכנס ְְִִִֶַַָָּכמה
.ÊË החֹומה מן לפנים ׁשּפתחיהן החֹומה, ׁשּבצד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּתים

ּדבר; לכל ּכלפנים ולפנים, החֹומה מּכנגד - לחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָוחללן
ׁשם  ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולחּוץ, החֹומה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכנגד
מּכנגד  - לחּוץ ּופתחיהן לפנים חללן היה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלהחמיר.
ּומּכנגד  אֹוכלין; ואין ּבֹו ּפֹודין ּכלחּוץ, ולחּוץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהחֹומה
להחמיר  ּפֹודין ואין ׁשם אֹוכלין אין ולפנים, .החֹומה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ּכלפנים. החֹומה, ועבי ְְְֳִִִַַַָָוהחּלֹונֹות

ג  ¤¤ּפרק
"ולא ‡. ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבטמאה ׁשני מעׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻהאֹוכל

טהֹור, והאֹוכל טמא ׁשהּמעׂשר ּבין - ּבטמא" מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבערּתי
אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, טמא; והאֹוכל טהֹור ׁשהּמעׂשר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
אכילתֹו על לֹוקה ׁשאינֹו - ׁשּיּפדה קדם ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבירּוׁשלים

אבל אכילתֹו. ּבמקֹום אּלא חּוץ ּבטמאה, ּבטמאה אכלֹו אם ְְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָֻֻ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]לירּוׁשלים, .[מלקות ְִִִַַַַַָ

עד ·. אסּור - ׁשּנטמא אחר הּנר את ּבֹו להדליק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָואפּלּו
ּבטמא".ׁשּיּפדה  מּמּנּו בערּתי "ולא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבארנּו‚. -ּכבר ּבירּוׁשלים אפּלּו ׁשּנטמא, ׁשהּמעׂשר , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבתֹורת  ּבטהרה, ּדמיו את ואֹוכלין ויאכל; אֹותֹו, ְְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָּפֹודין
ּכּלן  הּפרֹות נטמאּו אפּלּו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעׂשר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּפרֹות

ּופֹודהּו. ּבטמאה, ׁשני מעׂשר מפריׁש - טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּכׁשהן
מן „. לֹוקה - ׁשני מעׂשר אכל ואם ּכּטמא; - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהערל

ּתרּומה  אכילת על ׁשּלֹוקה ּכדר ׁשהּתרּומה הּתֹורה, ; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבֹו: נאמר ׁשהרי - 'קדׁש' קרּוי ׁשני ּומעׂשר 'קדׁש', ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹקרּויה
ּפי  על אף ׁשני, מעׂשר אֹוכל - ׁשּטבל וטמא לה'". ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ"קדׁש

ׁשמׁשֹו העריב יטהר ׁשּלא שאז השמש, שקעה טרם -] ְֱִִֶֶֹ
.לגמרי]

ׁשּנאמר:‰. לֹוקה, - ּתֹורה ׁשל ּבאנינּות ׁשני מעׂשר ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל
ּבמקֹום  אֹותֹו ׁשּיאכל והּוא, מּמּנּו"; באני אכלּתי ְְְְִִִִֶֶַַָֹֹֹ"לא
אֹו ּבאנינּות, ּבחּוץ אכלֹו אם אבל ּבירּוׁשלים. ֲֲֲֲִִִִִַַַָָָָאכילתֹו,

ּדבריהםׁשא  ׁשל ּבאנינּות ּבפנים חכמים]כלֹו -[מתקנת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין

.Â הּקרֹובים מן אחד על הּמתאּבל זה אֹונן? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאיזה
הּוא  - ּבלבד הּמיתה ּוביֹום עליהם. להתאּבל חּיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

מּדבריהם  אֹונן - ולּלילה הּתֹורה, מן ׁשּנאמר:אֹונן , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
אסּור  הּיֹום ה'", ּבעיני הּייטב הּיֹום, חּטאת ְְְִִֵֵַַַַַַָָָ"ואכלּתי
- נקּבר ּכ ואחר רּבים, ימים הּמת נׁשּתהה מּתר. ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻולּלילה
הּוא  הּקבּורה, יֹום עם הּמיתה, יֹום ׁשאחר הּימים אֹותן ְִִִֶַַַַַָָָָָּכל

לילֹו. ּתֹופׂש הּקבּורה יֹום ואין מּדבריהם; ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאֹונן
.Ê אם - ּכּלן הּקדׁשים ּכל אּלא ּבלבד, ׁשני מעׂשר ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולא

מּכין  ּדבריהם, ּובאנינּות לֹוקה; ּתֹורה, ׁשל ּבאנינּות ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאכלן
מרּדּות  מּכת .אֹותֹו ְַַַ

.Á ּפרֹות ולא הארץ, לעם ׁשני מעׂשר ּפרֹות נֹותנין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאין
-[הניקנות]הּנלקחֹות מעׂשר מעֹות ולא מעׂשר, ּבמעֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹ

ׁשל  ׁשני מעׂשר לאכל ּומּתר טמאה. ּבחזקת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻמּפני
מעושרים]ּדמאי ספק פירות הארץ;[- לעם ולּתנֹו ּבאנינּות, ְְְְֲִִֶַַַָָ

חבר, אצל ׁשני מעׂשר מפקידין אין ּכנגּדֹו. ׁשּיאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא,
י  ּתחת הּמעׂשר ונמצא ימּות אבל ׁשּמא הארץ; עם ּבנֹו ד ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הארץ. עם אצל ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמפקידין
.Ë אּלא ּבּדרכים, מעּוטֹו אפּלּו לאּבד אסּור ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמעׂשר

לירּוׁשלים; ּדמיו מֹולי אֹו ׁשהּוא, ּכל לאּבד מֹוליכֹו ּומּתר ְִִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּבּדרכים  ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעּוט?מעּוט היא וכּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּכגרֹוגרת תאנה]ּפחֹות ּבפרּוד;[- ּבין ׁשלם ּבאכל ּבין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשל  ׁשני מעׂשר הּמפריׁש אֹותֹו. מאּבדין אין ּכגרֹוגרת, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאבל
ואֹוכל  הארץ, לעם נֹותנֹו זה הרי - מּכגרֹוגרת ּפחֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּדמאי
מפריׁשין  ׁשאין לאּבדֹו, לכּתחּלה יפריׁשּנּו לא אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכנגּדֹו.

ְֵַלאּבד.
.È ּוׁשתּיה לאכילה נּתן ׁשני לפני מעׂשר "ואכלּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבׁשאר  להֹוציאֹו ואסּור ּכׁשתּיה. וסיכה, וכּו'"; אלהי ְְְְְְֱִִִִִֶָָָָֹה'
ׁשּנאמר: - ועבדים ּובגדים ּכלים ּבֹו ׁשּיּקח ּכגֹון ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָצרכיו,
ּבדבר  אֹותֹו הֹוצאתי לא ּכלֹומר למת", מּמּנּו נתּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא
- ּדברים ּבׁשאר מּמּנּו הֹוציא ואם הּגּוף; את מקּים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
למת  ותכריכים ארֹון מּמּנּו ׁשּלקח ּכגֹון מצוה, ּבדבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאפּלּו

מעׂשר. ּבתֹורת ּכנגּדֹו אֹוכל זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמצוה
.‡È ל ׁשּדרּכֹו ּדבר אֹוכל - ּדבר ּבמעׂשר וׁשֹותה האכל, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

יין  יסּו ולא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר וס ל ׁשּתֹות, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּדרּכֹו
הּׁשמן  את הּוא ס אבל הּפרֹות וחמץ, את יסחט ולא . ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ואין  ּבלבד. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, מהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוציא
הּׁשמן את מרקחת]מפּטמין הּיין.[במיני את מפּטמין אבל , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ

אּלא  ׁשּנסרח; וׁשמן ׁשעּפׁשה ּפת לאכל אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹואין
קדּׁשה. מּמּנּו ּפקעה אדם, מאכל ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכיון

.·È ּבמעׂשר מּתר ּכ ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֻֻּכל
חּלין  ּבתֹורת לאכלֹו ׁשניׁשני מעׂשר ׁשל ׁשמרים ׁשּנתן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

- מים –]עליהן ה ּכמעׂשר,[בפעם אסּור זה הרי ראׁשֹון ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ
מּתר. - ראׁשֹון ואפּלּו ּדמאי, ׁשל ּכחּלין; מּתר ְְְֲִִִִֵֶַַָָֻֻֻוׁשני

.‚È,והׁשּביחּו ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל מעׂשר ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיין
חׁשּבֹון  לפי לקמן]הּׁשבח יבאר עם [- ׁשּנתּבּׁשלּו ּדגים וכן ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

חציר]קפלֹוטֹות לפי [מין הּׁשבח והׁשּביחּו, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַ
ְֶחׁשּבֹון.

.„È לּׁשני הּׁשבח והׁשּביחה, ׁשאפיּה מעׂשר ׁשל [-עּסה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
שני] נ למעשר ׁשּׁשבחֹו ּכל הּכלל: זה אם [בטעמו]ּכר. - ְְִִִֶֶַָָֹ

לא [הוסיף]הֹותיר ואם חׁשּבֹון; לפי הּׁשבח ּבּמּדה, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ
- נּכר ׁשבחֹו ׁשאין וכל ּבלבד. לּׁשני הּׁשבח מּדה, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹותירה

ּבלבד. לּׁשני הּׁשבח ּבּמּדה, הֹותיר ְֲִִִִִֵֶַַַַַָאפּלּו
.ÂË ׁשּׁשוה מעׂשר ׁשל יין חׁשּבֹון? לפי הּׁשבח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכיצד

והֹוסיפּו אחד, זּוז ׁשוה ותבלין ּדבׁש לתֹוכֹו ׁשּנפל  ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה,
הּכל  חֹוׁשבין - חמּׁשה ׁשוה הּכל והרי והׁשּביחּוהּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבמּדתֹו,
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לחולין] המעשר בין יחסי ּורביע[באופן [-ּבארּבעה ְְְִַַָָ
יחסיים] בחלקים לרביעיות, וחלוקות ארבע של .בכפולות

הּדברים. ּבׁשאר זֹו ּדר על ְְְִִֵֶֶַַָָוכן
.ÊË נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף - ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר

חזזית ּגּבי על ולא צּנית, ּגּבי על לא חבורות]אֹותֹו ואין [- ; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו: וכּיֹוצא קמיע מּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשין

.ÊÈ הּוא ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני הּוא".מעׂשר "לה' ׁשּנאמר: , ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ
והמקּבל  הּטבל לֹו נתן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מֹוכרין  ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעׂשר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש

מרהינין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין משכון]אֹותֹו, כעין -] ְְְְְְִִִֵֵַַ
אֹותֹו. מחליפין ְְִִֵַואין

.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו, יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד
ׁשּלֹו ׁשני ּכיצד מעׂשר מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ּומׁשּכן, עבר . ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ויהיה  זה מעׂשר ל 'הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין
לא  אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד חּלין'. עליו לי ותן ,ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֻּביד
אֹומר  אבל מעׂשר'. ׁשמן לי ותן מעׂשר, יין ל 'הא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר:
לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן', לי ׁשאין יין, ל 'הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלֹו:
לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי - מּתר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֻׁשמן,

יּתן. לּתן, הּלה רצה ְִִִֵֵַָָָואם
.ËÈּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני אפּלּו[כמשקולת]מעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַ

- ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו זהב, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּדינרי
והּוא  חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, מּמּנּו יכּון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמא
מֹוציא  ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל מעֹות ּבהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹוקל

מּדמיו. ּבפחֹות לחּלין ְְֲִִֵַָָָֻמעׂשר
.Îׁשחלקּו זה [בירושה]האחים יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ואין  ּכנגּדן, ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעׂשר מעֹות וכן זה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכנגד
יּתנם  ולא מרהינין, ולא מחליפין, ואין אֹותן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹֹמֹוכרין
ואם  ּבהן; להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, להתנאֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלׁשלחני

מּתר. חלּדה, יעלּו ׁשּלא ְֲֲִֶַָָָֹֻֻהלון
.‡Î ּפֹורע מהן ואין עֹוׂשין ואין הּמלוה, את מהן ין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

נישואין]ׁשֹוׁשבינּות ּתגמּולין [מתנות מהן מׁשּלמין ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַַ
מחותנו] לו ששלח פירות צדקה [עבור מהן ּפֹוסקין ואין ,ְְְִֵֵֶָָ

ּגמילּות  ׁשל ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית
להֹודיע וצרי מעשר]חסדים, שזה .[למקבל ְְֲִִִַָָ

.·Îהאּלּו הּפרֹות את 'העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
ּכנֹותן  זה ׁשּנמצא - 'חלק מהן נֹוטל ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלירּוׁשלים,

לירּוׁשלים  הבאתֹו על ׁשני מּמעׂשר לֹו:ׂשכר אֹומר אבל ; ֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים'. וׁשּנׁשּתם ׁשּנאכלם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'העלם,

.‚Î ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָואֹומר
סיכתֹו ּכׂשכר זה ואין נּסֹוכה; ׁשּידֹו ּפי על ואף ׁשני, .מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

.„Î,אֹומר אני לפיכ ּגבֹוּה. ממֹון ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
והּגֹוזלֹו, ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהּגֹונב

חמׁש מׁשּלם .אינֹו ְֵֵֶַֹ
.‰Î ּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש

ׁשּפֹודהּו מי הרוצה]אֹותֹו כל את [- להקּדׁש לּתן מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעׂשר תחילה ׁשּלֹו פעמיים, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶַ

לחולין] המעשר פודה ואח"כ .מההקדש

ד  ¤¤ּפרק
ּבדמיהן ‡. אֹותן ּפֹודה ׁשני, מעׂשר ּפרֹות לפּדֹות ;הרֹוצה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

'הרי  אֹו האּלּו', הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָואֹומר:
ּפרׁש, לא ואם האּלּו'. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהּפרֹות
צרי ואינֹו ּדּיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות הפריׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
לירּוׁשלים  הּמעֹות ויעלּו לחּלין. הּפרֹות ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻלפרׁש;
תּוכל  לא ּכי ,הּדר מּמ ירּבה "וכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹויֹוציאם

ְֵׂשאתֹו".
רצה ·. אם -וכן אחרֹות ּפרֹות על הּמעׂשר ּפרֹות לחּלל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

מּמין  יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעל
ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹעל

מחּללֹות. אּלּו הרי חּלל, ואם ְְֲִִִֵֵֵַָֻהּמין;
ואם ‚. ׁשני'; מעׂשר ּפדיֹון 'על מבר ׁשני, מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹודה

- הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל אֹו אחרֹות, ּפרֹות על ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָחּללן
ׁשני' מעׂשר חּלּול 'על מעׂשר מבר המחּלל אֹו והּפֹודה . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּדמאי ׁשל מעושרים]ׁשני שספק פירות ּברכה.[- צרי אינֹו , ְְִִֵֵֶַָָָ

ּפֹודין„. אין הּמעׂשר, את מעׂשר ּכׁשּפֹודין לׁשם אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ
חּלין  לׁשם א אּלא חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין ואף ; ּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻ

יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי - מעׂשר ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל
אחרֹות ‰. מעֹות על ׁשני מעׂשר מעֹות מחּללין ּבין אין - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ

ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות ׁשהיּו אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
ּכסף; והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכסף

מחּללין. אּלּו הרי וחּלל, עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם
.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין

ּבירּוׁשלים  ויאכלּו חּיה הּפרֹות, ּבהמה על יחּללם ולא . ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ
מהן  יגּדל ׁשּמא מעׂשר, קנה לא - חּלל ואם חּיים; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹועֹוף
ּכׁשאר  הן הרי - הּׁשחּוטין על חּללן אם אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָעדרים.

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות,
.Ê- נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבׁשעת

מעֹות  ויחּלל ויחזר רוח, ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף  מעֹות על .הּנחׁשת ְְֶֶֶַַַֹ

.Á ּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללין - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשר
על  ּונחׁשת ּכסף, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ּכסף, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹעל
ויאכלּו הּפרֹות, אֹותן ויעלּו הּפרֹות; על ּונחׁשת ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנחׁשת,

.ּבירּוׁשלים  ִִַָ
.Ë ּבכסף אּלא מעׂשר ּפרֹות ּפֹודין "וצרּתאין ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יהיה  לא חמׁש, והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּכסף";
מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. ּכסף אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהחמׁש
ּפדה  ואם ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש מפּתח ּבכסף ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻאּלא
לא  - 'אסימֹון' הּנקרא והּוא ּבֹו, וכּיֹוצא ּכסף ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבלׁשֹון
ׁשהּוא  מּפני מּפרּוטה, ּבפחֹות ּפֹודין ואין ּכלּום. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָעׂשה

ּבאסימֹון. ְֲִֶַּכפֹודה
.Èיֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין בשימוש]אין זמן [- ּבאֹותֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ

ּתאּוה  אׁשר ּבכל הּכסף "ונתּתה ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובאֹותֹו
מלכים  ּומטּבע להֹוצאה; ראּוי ׁשּיהיה עד ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפׁש

מּׁשמם יֹוצא אם - המלכות]הראׁשֹונים ּבֹו.[בידיעת ּפֹודין , ְִִִִִֵָָ
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.‡Èּברׁשּותֹו ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה "וצרּתאינֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכיסֹו נפל ."ּביד מעות]הּכסף יכֹול [עם והּוא לבֹור, ְְְְִֶֶַַָָָ

ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּפֹודה - ְְְִִִֵֶֶלהֹוציאֹו
.·È- ּכנגּדֹו ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא יכֹול היה אם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּבביתֹו ּפרֹות ּבהן ּפֹודה הּדחק, ידי על אינֹולהּציל ואם ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
על  מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש 'ּפרֹות ואמר: להּציל, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיכֹול

ּכלּום. אמר לא - האּלּו' ְֵַַָָָֹהּמעֹות
.‚È זה הרי ׁשני, מעׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח

לכל  חֹוׁשׁש ׁשאבדּו, מצאן קּימין; ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה
למפרע  ּבהן ּׁשּפדה .מה ְְֵֶֶַַַָָָ

.„Èאינֹו - ּבבבל ּבבל מּמטּבע לֹו ויׁש ּבטבריה, ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
מחּלל  ּבבבל, טבריה מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהן; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחּלל

ּבזה.עליהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָֹ
.ÂË ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני 'מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:

ּפּונדיֹון  'על זה', זהב מּדינר ׁשאפרט סלע 'על זה', ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּכיס
אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל; זה הרי - זֹו' מּסלע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאפרט

מעׂשר  ּתהי .ׁשּיפרט, ְְֲִִֵֶַֹ
.ÊË'ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל הּמעׂשר 'הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה  ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל; לא -. ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ
.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ׁשּיפריׁש קדם ׁשני מעׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה

אמר  לא - אּלּו' ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מעׂשר
ׁשני  'מעׂשר ואמר: קבעֹו, אם אבל מעׂשר; קבע ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכלּום,
זה  הרי - אּלּו' מעֹות על מחּלל 'ּבדרֹום אֹו ּבצפֹון' ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּלהן

.ּפדּוי  ָ
.ÁÈּבׁשויֹו אֹותֹו ּפֹודין ׁשני, מעׂשר לֹוּכׁשּפֹודין ויׁש . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָ

ּכמֹות  ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול, ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות
הּמעֹות ונֹותן מֹוכר; -]ׁשהּוא מעות על כשמחלל ּכמֹות [- ְְֵֵֶַָ

פחות]ּפֹורט[חלפן]ׁשהּׁשלחני ׁשהּוא [שנותן ּכמֹות לא , ְְִֵֶֶַָֹֻ
משוויו]מצרף יותר מקבל סלע כשנותן ּופדה [- עבר ואם . ְְִֵַָָָָ

- ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
מחּלל. זה ְֲֵֶָֻהרי

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות [שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל [נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין מדקּדק [בהערכה]אין אּלא ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ידּועים, ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו ְְְְְִִִִֵָָָָָָָּבמּדתֹו
יין  ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָיפּדה
- ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות להחמיץ, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשהתחיל

ּתּגרים ׁשלׁשה ּפי על מהן [סוחרים]יפּדן אחד היה ואפּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
נׁשיו  ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו הּמעׂשר, ּבעל אֹו על ּגֹוי, ּפֹודין - ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָ

ּבמעׂשר  חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּפיהן.
ְְִֵֶמּבהקּדׁש.

.‡Î לפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאין
הּזֹול  מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום והּמֹולי ְְְְִִִִֶַַַַָֹׁשם;

הּפדּיה  מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - הּיקר ּדמאי למקֹום היּו ואם . ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

מעושר] ספק ונראּו[- הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִַַַַ
ּבזֹול. ְְִֵָלהּמכר

.·Î יציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאתֹו .והפסיד ְְְִִִָ

ה'תשע"ד  אייר כ"ו שני יום

ה  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנפל ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה

זה ּבירּׁשה  הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
חמּׁשה, נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמֹוסיף
יסף  חמׁשיתֹו - מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ָָעליו".
מֹוסיפה ·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה

הּׁשמּועהחמׁש מּפי רבינו]- ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ
הּמעׂשר  ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",

חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,
הּפדיֹון ‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה

ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו
החמׁש על חמׁש מֹוסיף .ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ

ּפרּוטה „. ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני עליו מעׂשר מֹוסיף אינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
'הּוא  ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
הּוא  ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו
ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו

חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו
ׁשּלא ‰. אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

ּבחמׁשֹו אין אם - נפדה]נפּדה שלא מה של ּפרּוטה [- ׁשוה ְְְְִִֵֶָָָֻ
פרוטה] על לחללו יכול לא 'הּוא [ולכך ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ֶַַֹ

הראׁשֹונֹות' מעֹות על מחּלל שני וחמׁשֹו המעשר של -] ְְְִַָָָֻֻ
מעֹותיו ה'ראשון'] את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי לפי ,-] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

הראשונות  במעות מעט נשאר ולכן עליהם, כשמחלל לדייק

עוד] עליהם לחלל .שיכול
.Â הּתֹוספת נתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפֹודה

.למעׂשר  ְֲֵַ
.Ê הּבית ּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּבעל

חמׁש מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּבסלע,קֹודם, אֹומר הּבית ּבעל . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
ׁשהֹוסיף  מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד

הּקרן. ֶֶַַעל
.Áמעׂשרֹו ּפדיֹון על להערים אדם מּתר אֹומר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ

הּמעֹות  את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלבנֹו
חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ּופדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהאּלּו,
'ּפדה  לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: יאמר לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאבל

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - 'מּׁשּל ְְִִֵֶֶֹל
.Ëלעבּדֹו הּקטּנים, ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹאבל

ּכידֹו ׁשּידן מּפני - הּכנענים לׁשפחתֹווׁשפחתֹו נתן . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
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לחולין] המעשר בין יחסי ּורביע[באופן [-ּבארּבעה ְְְִַַָָ
יחסיים] בחלקים לרביעיות, וחלוקות ארבע של .בכפולות

הּדברים. ּבׁשאר זֹו ּדר על ְְְִִֵֶֶַַָָוכן
.ÊË נֹותנין אין - לסיכה ׁשּנּתן ּפי על אף - ׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָמעׂשר

חזזית ּגּבי על ולא צּנית, ּגּבי על לא חבורות]אֹותֹו ואין [- ; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
לרפּואה. נּתן לא ׁשהרי ּבֹו: וכּיֹוצא קמיע מּמּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשין

.ÊÈ הּוא ּגבֹוּה ממֹון - ׁשני הּוא".מעׂשר "לה' ׁשּנאמר: , ֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ
והמקּבל  הּטבל לֹו נתן אם אּלא ּבמּתנה, נקנה אינֹו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מֹוכרין  ואין האּׁשה, את ּבֹו מקּדׁשין ואין הּמעׂשר; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמפריׁש

מרהינין ואין אֹותֹו, ממׁשּכנין ואין משכון]אֹותֹו, כעין -] ְְְְְְִִִֵֵַַ
אֹותֹו. מחליפין ְְִִֵַואין

.ÁÈוימׁשּכנּנּו לביתֹו, יּכנס לא אֹותֹו? ממׁשּכנין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכיצד
ׁשּלֹו ׁשני ּכיצד מעׂשר מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין ּומׁשּכן, עבר . ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ויהיה  זה מעׂשר ל 'הא לֹו: יאמר לא אֹותֹו? מרהינין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹאין
לא  אֹותֹו? מחליפין אין ּכיצד חּלין'. עליו לי ותן ,ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֻּביד
אֹומר  אבל מעׂשר'. ׁשמן לי ותן מעׂשר, יין ל 'הא ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹיאמר:
לֹו לּתן חברֹו רצה ואם ׁשמן', לי ׁשאין יין, ל 'הא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָלֹו:
לֹו, ׁשאין הֹודיעֹו אּלא עּמֹו, החליף לא ׁשהרי - מּתר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֻׁשמן,

יּתן. לּתן, הּלה רצה ְִִִֵֵַָָָואם
.ËÈּכנגּדֹו ׁשֹוקלין אין - ׁשני אפּלּו[כמשקולת]מעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַ

- ּגזרה אחר; ׁשני מעׂשר עליהן לחּלל ואפּלּו זהב, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּדינרי
והּוא  חסרין, הּפרֹות ונמצאּו מׁשקלֹות, מּמּנּו יכּון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּמא
מֹוציא  ונמצא אחר, מעׂשר עליהן לחּלל מעֹות ּבהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹוקל

מּדמיו. ּבפחֹות לחּלין ְְֲִִֵַָָָֻמעׂשר
.Îׁשחלקּו זה [בירושה]האחים יׁשקלּו לא ׁשני, מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ואין  ּכנגּדן, ׁשֹוקלין אין - ׁשני מעׂשר מעֹות וכן זה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכנגד
יּתנם  ולא מרהינין, ולא מחליפין, ואין אֹותן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹֹמֹוכרין
ואם  ּבהן; להתּגּדל אֹותן ילוה ולא ּבהן, להתנאֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלׁשלחני

מּתר. חלּדה, יעלּו ׁשּלא ְֲֲִֶַָָָֹֻֻהלון
.‡Î ּפֹורע מהן ואין עֹוׂשין ואין הּמלוה, את מהן ין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

נישואין]ׁשֹוׁשבינּות ּתגמּולין [מתנות מהן מׁשּלמין ואין , ְְְְְִִִֵֵֶַַ
מחותנו] לו ששלח פירות צדקה [עבור מהן ּפֹוסקין ואין ,ְְְִֵֵֶָָ

ּגמילּות  ׁשל ּדברים מהן מׁשּלמין אבל הּכנסת; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבבית
להֹודיע וצרי מעשר]חסדים, שזה .[למקבל ְְֲִִִַָָ

.·Îהאּלּו הּפרֹות את 'העל לחברֹו: אדם יאמר ֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלא
ּכנֹותן  זה ׁשּנמצא - 'חלק מהן נֹוטל ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלירּוׁשלים,

לירּוׁשלים  הבאתֹו על ׁשני מּמעׂשר לֹו:ׂשכר אֹומר אבל ; ֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים'. וׁשּנׁשּתם ׁשּנאכלם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'העלם,

.‚Î ּבׁשמן אֹותֹו לסּו ּבירּוׁשלים לחברֹו אדם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָואֹומר
סיכתֹו ּכׂשכר זה ואין נּסֹוכה; ׁשּידֹו ּפי על ואף ׁשני, .מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

.„Î,אֹומר אני לפיכ ּגבֹוּה. ממֹון ׁשהּמעׂשר ּבארנּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכבר
והּגֹוזלֹו, ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ׁשני, מעׂשר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשהּגֹונב

חמׁש מׁשּלם .אינֹו ְֵֵֶַֹ
.‰Î ּפֹודה זה הרי - הּבית לבדק ׁשּלֹו ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמקּדיׁש

ׁשּפֹודהּו מי הרוצה]אֹותֹו כל את [- להקּדׁש לּתן מנת על , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלֹו את ׁשני ּולמעׂשר תחילה ׁשּלֹו פעמיים, [פודה ְֲִֵֵֶֶֶַ

לחולין] המעשר פודה ואח"כ .מההקדש

ד  ¤¤ּפרק
ּבדמיהן ‡. אֹותן ּפֹודה ׁשני, מעׂשר ּפרֹות לפּדֹות ;הרֹוצה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

'הרי  אֹו האּלּו', הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָואֹומר:
ּפרׁש, לא ואם האּלּו'. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהּפרֹות
צרי ואינֹו ּדּיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות הפריׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
לירּוׁשלים  הּמעֹות ויעלּו לחּלין. הּפרֹות ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻלפרׁש;
תּוכל  לא ּכי ,הּדר מּמ ירּבה "וכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹויֹוציאם

ְֵׂשאתֹו".
רצה ·. אם -וכן אחרֹות ּפרֹות על הּמעׂשר ּפרֹות לחּלל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

מּמין  יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹיעל
ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹעל

מחּללֹות. אּלּו הרי חּלל, ואם ְְֲִִִֵֵֵַָֻהּמין;
ואם ‚. ׁשני'; מעׂשר ּפדיֹון 'על מבר ׁשני, מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹודה

- הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל אֹו אחרֹות, ּפרֹות על ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָחּללן
ׁשני' מעׂשר חּלּול 'על מעׂשר מבר המחּלל אֹו והּפֹודה . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּדמאי ׁשל מעושרים]ׁשני שספק פירות ּברכה.[- צרי אינֹו , ְְִִֵֵֶַָָָ

ּפֹודין„. אין הּמעׂשר, את מעׂשר ּכׁשּפֹודין לׁשם אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַ
חּלין  לׁשם א אּלא חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין ואף ; ּלּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻֻ

יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי - מעׂשר ׁשהן יֹודעין ׁשהּכל ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹעל
אחרֹות ‰. מעֹות על ׁשני מעׂשר מעֹות מחּללין ּבין אין - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ

ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות ׁשהיּו אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
ּכסף; והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכסף

מחּללין. אּלּו הרי וחּלל, עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם
.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין

ּבירּוׁשלים  ויאכלּו חּיה הּפרֹות, ּבהמה על יחּללם ולא . ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ
מהן  יגּדל ׁשּמא מעׂשר, קנה לא - חּלל ואם חּיים; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹועֹוף
ּכׁשאר  הן הרי - הּׁשחּוטין על חּללן אם אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָעדרים.

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות,
.Ê- נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבׁשעת

מעֹות  ויחּלל ויחזר רוח, ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף  מעֹות על .הּנחׁשת ְְֶֶֶַַַֹ

.Á ּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללין - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשר
על  ּונחׁשת ּכסף, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ּכסף, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹעל
ויאכלּו הּפרֹות, אֹותן ויעלּו הּפרֹות; על ּונחׁשת ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנחׁשת,

.ּבירּוׁשלים  ִִַָ
.Ë ּבכסף אּלא מעׂשר ּפרֹות ּפֹודין "וצרּתאין ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יהיה  לא חמׁש, והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּכסף";
מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. ּכסף אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹהחמׁש
ּפדה  ואם ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש מפּתח ּבכסף ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻאּלא
לא  - 'אסימֹון' הּנקרא והּוא ּבֹו, וכּיֹוצא ּכסף ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹּבלׁשֹון
ׁשהּוא  מּפני מּפרּוטה, ּבפחֹות ּפֹודין ואין ּכלּום. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָעׂשה

ּבאסימֹון. ְֲִֶַּכפֹודה
.Èיֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין בשימוש]אין זמן [- ּבאֹותֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ

ּתאּוה  אׁשר ּבכל הּכסף "ונתּתה ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובאֹותֹו
מלכים  ּומטּבע להֹוצאה; ראּוי ׁשּיהיה עד ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפׁש

מּׁשמם יֹוצא אם - המלכות]הראׁשֹונים ּבֹו.[בידיעת ּפֹודין , ְִִִִִֵָָ
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.‡Èּברׁשּותֹו ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה "וצרּתאינֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכיסֹו נפל ."ּביד מעות]הּכסף יכֹול [עם והּוא לבֹור, ְְְְִֶֶַַָָָ

ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּפֹודה - ְְְִִִֵֶֶלהֹוציאֹו
.·È- ּכנגּדֹו ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא יכֹול היה אם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּבביתֹו ּפרֹות ּבהן ּפֹודה הּדחק, ידי על אינֹולהּציל ואם ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
על  מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש 'ּפרֹות ואמר: להּציל, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיכֹול

ּכלּום. אמר לא - האּלּו' ְֵַַָָָֹהּמעֹות
.‚È זה הרי ׁשני, מעׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח

לכל  חֹוׁשׁש ׁשאבדּו, מצאן קּימין; ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה
למפרע  ּבהן ּׁשּפדה .מה ְְֵֶֶַַַָָָ

.„Èאינֹו - ּבבבל ּבבל מּמטּבע לֹו ויׁש ּבטבריה, ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי
מחּלל  ּבבבל, טבריה מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהן; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחּלל

ּבזה.עליהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָֹ
.ÂË ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני 'מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:

ּפּונדיֹון  'על זה', זהב מּדינר ׁשאפרט סלע 'על זה', ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּכיס
אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל; זה הרי - זֹו' מּסלע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשאפרט

מעׂשר  ּתהי .ׁשּיפרט, ְְֲִִֵֶַֹ
.ÊË'ּבני ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל הּמעׂשר 'הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה  ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל; לא -. ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ
.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ׁשּיפריׁש קדם ׁשני מעׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה

אמר  לא - אּלּו' ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מעׂשר
ׁשני  'מעׂשר ואמר: קבעֹו, אם אבל מעׂשר; קבע ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכלּום,
זה  הרי - אּלּו' מעֹות על מחּלל 'ּבדרֹום אֹו ּבצפֹון' ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּלהן

.ּפדּוי  ָ
.ÁÈּבׁשויֹו אֹותֹו ּפֹודין ׁשני, מעׂשר לֹוּכׁשּפֹודין ויׁש . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָ

ּכמֹות  ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול, ּבּׁשער ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹלפּדֹות
הּמעֹות ונֹותן מֹוכר; -]ׁשהּוא מעות על כשמחלל ּכמֹות [- ְְֵֵֶַָ

פחות]ּפֹורט[חלפן]ׁשהּׁשלחני ׁשהּוא [שנותן ּכמֹות לא , ְְִֵֶֶַָֹֻ
משוויו]מצרף יותר מקבל סלע כשנותן ּופדה [- עבר ואם . ְְִֵַָָָָ

- ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה חּלל אֹו ּבפרּוטה, מנה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
מחּלל. זה ְֲֵֶָֻהרי

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות [שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל [נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין מדקּדק [בהערכה]אין אּלא ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ידּועים, ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו ְְְְְִִִִֵָָָָָָָּבמּדתֹו
יין  ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָיפּדה
- ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות להחמיץ, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשהתחיל

ּתּגרים ׁשלׁשה ּפי על מהן [סוחרים]יפּדן אחד היה ואפּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
נׁשיו  ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו הּמעׂשר, ּבעל אֹו על ּגֹוי, ּפֹודין - ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָ

ּבמעׂשר  חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּפיהן.
ְְִֵֶמּבהקּדׁש.

.‡Î לפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָאין
הּזֹול  מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום והּמֹולי ְְְְִִִִֶַַַַָֹׁשם;

הּפדּיה  מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - הּיקר ּדמאי למקֹום היּו ואם . ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

מעושר] ספק ונראּו[- הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְִִִַַַַ
ּבזֹול. ְְִֵָלהּמכר

.·Î יציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאתֹו .והפסיד ְְְִִִָ

ה'תשע"ד  אייר כ"ו שני יום

ה  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנפל ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה

זה ּבירּׁשה  הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
חמּׁשה, נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמֹוסיף
יסף  חמׁשיתֹו - מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ָָעליו".
מֹוסיפה ·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה

הּׁשמּועהחמׁש מּפי רבינו]- ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ
הּמעׂשר  ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",

חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,
הּפדיֹון ‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה

ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו
החמׁש על חמׁש מֹוסיף .ואינֹו ְִֵֶֶַַֹֹ

ּפרּוטה „. ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני עליו מעׂשר מֹוסיף אינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
'הּוא  ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
הּוא  ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו
ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו

חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו
ׁשּלא ‰. אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפֹודה

ּבחמׁשֹו אין אם - נפדה]נפּדה שלא מה של ּפרּוטה [- ׁשוה ְְְְִִֵֶָָָֻ
פרוטה] על לחללו יכול לא 'הּוא [ולכך ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ֶַַֹ

הראׁשֹונֹות' מעֹות על מחּלל שני וחמׁשֹו המעשר של -] ְְְִַָָָֻֻ
מעֹותיו ה'ראשון'] את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי לפי ,-] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

הראשונות  במעות מעט נשאר ולכן עליהם, כשמחלל לדייק

עוד] עליהם לחלל .שיכול
.Â הּתֹוספת נתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפֹודה

.למעׂשר  ְֲֵַ
.Ê הּבית ּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּבעל

חמׁש מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּבסלע,קֹודם, אֹומר הּבית ּבעל . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
ׁשהֹוסיף  מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד

הּקרן. ֶֶַַעל
.Áמעׂשרֹו ּפדיֹון על להערים אדם מּתר אֹומר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ

הּמעֹות  את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָלבנֹו
חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ּופדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהאּלּו,
'ּפדה  לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: יאמר לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאבל

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - 'מּׁשּל ְְִִֵֶֶֹל
.Ëלעבּדֹו הּקטּנים, ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹאבל

ּכידֹו ׁשּידן מּפני - הּכנענים לׁשפחתֹווׁשפחתֹו נתן . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
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מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם - חכמים]העברּיה ,[מתקנת ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשאמה  קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכגֹון
ּבדבר  אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין היא, קטּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעברּיה

מּדבריהם. ְִִֵֶֶׁשהּוא
.È ואֹומר ּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן

ׁשּבביתי' מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי .הּנֹותן: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
.‡È לזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשני

חמׁש יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשני, ׁשהכניסה מעׂשר אּׁשה . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּגבֹוּה[בנישואיה] ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִֵֵַַַָָָלבעלּה

אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה לא ׁשּבארנּו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכמֹו
חמׁש. ִֶֹמֹוסיף

.·È נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
נתחּלל  והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - החמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹאת
ׁשּמא  ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד יאכל לא -ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

יּתן  ולא .יפׁשע ְְִִֵַֹ
.‚È זהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות

מֹוסיף  אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
ּפדּיה  ּדר זה ׁשאין .חמׁש, ְִֵֶֶֶֶֶָֹ

.„È ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
לירּוׁשלים  הּנחׁשת,חּוץ ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ּבׁשקל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָֹאּלא
.ÂË הּכסף על הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ;מּתר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ּדינר  מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה ׁשוה והּוא, היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכיצד? עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדינר
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
ּדינר  חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאינֹו

אחד. ּדינר על ׁשניהן מחּלל - מעֹות ּדינר וחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹות,

ו  ¤¤ּפרק
ּומּכאן ‡. מּכאן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות

הבחנה] ׁשּיׁשלים;[בלא עד למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּבלל ואם חּלין. יחד]והּׁשאר מּצד [אותן ׁשּלּקט אֹו וחפן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ

מאתים  היּו ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - חסר ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד,
נמצאּו הּכל, וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמעׂשר
ותׁשעים  מעׂשר, מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - וׁשבעים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמאתים

הּמתלּקטין הּכלל: זה הבחנה]חּלין. בלא ליקט למעׂשר [- , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
אּלּו 'אם ואֹומר: ּומתנה חׁשּבֹון. לפי והּנבללין, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשני;
מעֹות  הרי חּלין, הן ואם חּלין; הּׁשאר הּמעׂשר, הן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻֻׁשּבידי

עליהן'. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמעׂשר
ּבסלע ·. מביא - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻסלע

ׁשני  מעׂשר ׁשל 'סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמעֹות,
ּכ ואחר האּלּו'; הּמעֹות על מחּללת ׁשהּוא, מקֹום ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹורר

למעׂשר  הּיפה הּסלע .ותחזר ְְְֲֵֶֶַַַַַָֹ
ּבזוית ‚. ונמצאת זֹו', ּבזוית ׁשני 'מעׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָהאֹומר

ּומצא  מנה', ׁשם 'הרי לֹו: אמר חּלין; אּלּו הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחרת

חּלין; הּׁשאר - -מאתים מנה ּומצא מאתים', ׁשם 'הרי ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
חּלין  היא מאתים הרי מאתים, ּומצא מעׂשר מנה הּניח . ֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

חּלין. הּכל ּכיסין, ּבׁשני היה אפּלּו - מנה ְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֻּומצא
'ּכיס„. אביו: לֹו מעות]אמר ּבּבית',[של לי ׁשני מעׂשר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ

מעׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסין ׁשלׁשה ׁשם ּומצא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהל
עד  הּקטּנים, מן יאכל לא כן ּפי על ואף חּלין; ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר

הּגדֹול. על ְְֵֶַַַָׁשּיחּללם
ּבמקֹום ‰. ׁשּל ׁשני 'מעׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּכדר ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹּפלֹוני',
קּימין  ּדבריו ויהיּו לגּטין, .ׁשּבֹודקין ְְְְְִִִִִֶַָָָ

.Â,מבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני 'מעׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו
מה  ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף - ּפלֹוני' ּבמקֹום הּוא ְְֲִִֵֶַַַָָָָהרי

מעׂשר  אינֹו לֹו, ולא ׁשּנאמר מעלין לא חלֹומֹות, ּדברי ; ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַֹֹ
ִִמֹורידין.

.Ê,'זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים, אּתם 'אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
ח  אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ּבפניהם,ּלין ּומצאּו מעֹות טמן ; ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

אם  - הן' ׁשני מעׂשר 'ׁשל אֹו הן', ּפלֹוני 'ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ּכמתּכּון, ואם לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים,

.Á מעׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מם עליו וכתּוב ּכלי, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
קרּבן; קּוף, ּתרּומה; ּתו, טבל; טית, ּדמאי; ּדלת, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני;

קרּבן  ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא מּתכת, ׁשל היה היּוואם  ׁשּכן ; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת אֹות ְְִִִֵַַַַַַָָּכֹותבין

.Ë עם זהב ּדינרי אפּלּו - ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות ְֲִִִִִִֵַַָָָָָָמעֹות
חּלין  אּלּו הרי - הּמעֹות ועם ירּוׁשלים הּכסף וׁשּוקי הֹואיל , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ּבֹו[מתנקים]מתּכּבדין וכתּוב חרׂש, ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר אּלּו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמעׂשר

מעׂשר. הּכל הרגל, ּבׁשעת אבל הּׁשנה; ימֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשאר
.È לעֹולם ּבירּוׁשלים, ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

וקֹונין מעׂשר  ׁשני, מעׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשחזקתן  - חּלין לעֹולם הּבית, ּבהר והּנמצאֹות ּבהמֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבֹו

הּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּתרּומת
.‡Èּבתֹוכּה ּומצא ׁשני, ּומעׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתבה

רב  ואם מעׂשר; הּמעֹות הרי מעׂשר, מּניחי רב אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות
חּלין  למחצה, מחצה חּלין; חּלין, .מּניחי ְֱֱִִִִֵֶֶַָָֻֻֻ

.·Èיּפלּו ּתרּומה, לפרֹות מעׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא
ׁשניהן לּקרֹוב  ּכחמרי יאכלּו למחצה, מחצה אסּורין ;. ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּכתרּומה; ׁשמׁש, והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלזרים
ּבמעֹות  וכן ּכמעׂשר. מקֹום, הבאת ּוטעּונין לאֹונן ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָואסּורין

למעׂשר. חּלין ּבין ְְֲִִֵֵַַָֻהּנמצאֹות
.‚È ּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות וׁשל [- ְְֲִֵֵֶֶַַ

ׁשּלהן. ּכחמר יאכלּו ׁשּנתערבּו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוּדאי
.„È הּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות

הּמעׂשר  את יפּדה אֹו ּבּמקֹום, נתערבּוּבטהרה אם ,לפיכ . ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
והּוא  הֹואיל - ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי שנאסר ּבירּוׁשלים, -] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
במינו] מין ּבטהרה.בתערובת הּכל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ
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.ÂË הּגּדּולין לירּוׁשלים, ׁשּנכנס אחר ׁשני מעׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע
ׁשני  חּלין,מעׂשר הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו אם אבל . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה; זרעֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
.ÊË ּבמעׂשר אמרּו? מעׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעׂשר

מחיצֹות ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים העיר]ׁשּנכנס -[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
ונמצא  ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ׁשּנכנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדבר

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

ז  ¤¤ּפרק
הּנלקחֹות‡. אינן [הניקנות]ּפרֹות - ׁשני מעׂשר ּבכסף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מקֹום, ּברחּוק ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻנפּדין
ּבירּוׁשלים; ויאכלּו עצמן, הן יעלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאּלא

עצמן ·. מעׂשר מּפרֹות מעׂשר, ּבכסף ּבלקּוח חמר .זה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּטמאה ּבולד נטמאּו שנטמא]ואם ממאכל יּפדּו[כגון , ְְְְְִִִִַַָָֻ

ּבירּוׁשלים. ְְִִֵַָָויאכלּו
מן ‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

הארץ  מן ּגּדּוליו ּגּדּולי אֹו המפרׁשהארץ, הּפרט ּכגֹון - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּובּׁשכר". ּובּיין ּובּצאן, "ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה,

ּומלח „. מים מעׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ,ּכמהין לפיכ , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפרֹות  ולא הארץ; מן ּגּדּוליהן ׁשאין לפי - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּופטרּיֹות
לירּוׁשלים  להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא לּקרקע, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמחּברין

וצאן. לבקר ּדֹומין ׁשאינן לפי -ְְִִֵֶָָָָֹ
והחלב ‰. ׁשאף הּדבׁש - וצאן ּכבקר הן הרי והּביצים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגּדּוליה. ּגּדּולי הן קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ּפי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
.Âחומץ]הּתמד מהם שעושים ענבים ׁשּלא [פסולת עד - ְֶַַָֹ

ּכמים; ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמיץ
החמיץ, ׁשּלא עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשהחמיץ,

מעׂשר. קנה - ְְֲִֵֶַָָוהחמיץ
.Êׁשלׁשה ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים של]ּבּמה מים,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

והֹוציא  ׁשלׁשה, נתן אם אבל מארּבעה; ּפחֹות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּומצא
מעׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג, ּכיין זה הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָארּבעה

.Áזרדין קנים]לּולבי ימּתיקּו,[מין ׁשּלא עד - והחרּובין ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
הּלּוף אבל נלקחין. ׁשּימּתיקּו, ואחר נלקחין; [מין אין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

והּתּורמּוסיןוהח בצל] קיטנית]רּדל ּכל [מין ּוׁשאר ְְְְְִַַַָָָ
נלקחין. - ימּתיקּו ׁשּלא עד ּבין מּׁשּימּתיקּו ּבין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנכּבׁשין,

מהדקל]והּקֹור רך לבן מעׂשר.[עץ ּבכסף נלקח - ְְְֲִֵֶֶַַָ
.Ë אּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכרּכם

- וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלמראה;
נלקחין  אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן לאכילת ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל

מעׂשר  והּקׁשט ּבכסף והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,לפיכ . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
והחלּתית[בושם] חריף], ּכּיֹוצא [פרי וכל חריע, וחּלֹות , ְְְְֲִִִֵַַַַֹ

מעׂשר. ּבכסף נלקחין אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבאּלּו
.È ואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשבת

ולחם]לכמ חלב מי אֹוכל [תערובת ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא ְְֵֵֶַָָ

נתן  אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ּבכסף נלקחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּופּה,
מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי - ׁשמן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלתֹוכן

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח הּמים ּדמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּומבליע
.‡È ׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַאין

ּכהנים  אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: אכילתֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹממעט
ׁשמׁש[שטבלו] השמש]מערבי לשקיעת ּומּתרת [והמתינו , ְְֵֶֶֶֶֹֻ

נקבר]לאֹונן וטרם קרובו מת מקֹום;[- ּבכל ונאכלת , ְְְֱֵֶֶֶָָ
יֹום ולטבּול לזרים, מּתר לשקיעה]והּמעׂשר ממתין ,[שאינו ְְְְֲִִֵַַָָֻ

ממעט  נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור
הּתרּומה. ואכילת הּמעׂשר ְֲֲֲִִֵַַַַַַָאכילת

.·È מּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
לזרים  נאכלין ּבהמֹות ׁשהּׁשלמים לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה . ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

מעל  להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלאכלן
מעׂשר  מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ּגזרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמזּבח;
ׁשאינן  לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. לׁשלמים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא

לׁשלמים. ְְִִִָראּויין
.‚È ׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין

לבער  ׁשּיתּבאר.חּיב ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַַָָ
.„È ׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח

ּפי  על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין
לחּלין  הּמעֹות .ׁשּיצאּו ְְִֶַָָֻ

.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
מעׂשר  והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
ואם  ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ׁשהיּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹות

ׁשּירקבּו עד יּניחם מקּדׁש, .אין ְְִִֵֵֵֶַַָָ
.ÊËּבהמה לֹוקחין אין לירּוׁשלים וכן חּוץ מעׂשר .ּבכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּתעלה  ּבמזיד, למקֹומן; הּדמים יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈ ּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות  אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג
חּוץ  ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים
מת  אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה
למקֹומן. ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל -ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
יאכל  מעׂשר, מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹוכן

ְְֶָּכנגּדן.
.ÁÈ ּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה [חולין]לקח ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

לקח  ׁשלמים. קנּו ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
קדּׁשת  מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבהמה

שלמים]מעׂשר קדושת הּדמים [ונותרה ואין אֹותּה; ּופֹודה , ְֲִֵֵֶַַָָ
חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה אם כן, ּפי על ואף ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמעׂשר.

.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס  אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

עצמן הּמעׂשר ׁשלמים.לׁשלמים,ּפרֹות קנּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
.Î ּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר אם האֹוכל - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָֻ

אכל, עצמן הּמעׂשר לּׁשמים {ּפרֹות ידי }יצעק (יצא ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָ
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מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם - חכמים]העברּיה ,[מתקנת ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשאמה  קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּכגֹון
ּבדבר  אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין היא, קטּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעברּיה

מּדבריהם. ְִִֵֶֶׁשהּוא
.È ואֹומר ּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן

ׁשּבביתי' מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי .הּנֹותן: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
.‡È לזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשני

חמׁש יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשני, ׁשהכניסה מעׂשר אּׁשה . ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּגבֹוּה[בנישואיה] ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְֲֲִִֵֵַַַָָָלבעלּה

אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה לא ׁשּבארנּו, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכמֹו
חמׁש. ִֶֹמֹוסיף

.·È נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּפֹודה
נתחּלל  והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - החמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹאת
ׁשּמא  ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד יאכל לא -ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

יּתן  ולא .יפׁשע ְְִִֵַֹ
.‚È זהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות

מֹוסיף  אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
ּפדּיה  ּדר זה ׁשאין .חמׁש, ְִֵֶֶֶֶֶָֹ

.„È ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
לירּוׁשלים  הּנחׁשת,חּוץ ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ּבׁשקל ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָֹאּלא
.ÂË הּכסף על הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ;מּתר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ּדינר  מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה ׁשוה והּוא, היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכיצד? עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדינר
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
ּדינר  חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאינֹו

אחד. ּדינר על ׁשניהן מחּלל - מעֹות ּדינר וחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹות,

ו  ¤¤ּפרק
ּומּכאן ‡. מּכאן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות

הבחנה] ׁשּיׁשלים;[בלא עד למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּבלל ואם חּלין. יחד]והּׁשאר מּצד [אותן ׁשּלּקט אֹו וחפן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ

מאתים  היּו ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - חסר ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד,
נמצאּו הּכל, וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמעׂשר
ותׁשעים  מעׂשר, מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - וׁשבעים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמאתים

הּמתלּקטין הּכלל: זה הבחנה]חּלין. בלא ליקט למעׂשר [- , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
אּלּו 'אם ואֹומר: ּומתנה חׁשּבֹון. לפי והּנבללין, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשני;
מעֹות  הרי חּלין, הן ואם חּלין; הּׁשאר הּמעׂשר, הן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻֻׁשּבידי

עליהן'. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמעׂשר
ּבסלע ·. מביא - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻסלע

ׁשני  מעׂשר ׁשל 'סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמעֹות,
ּכ ואחר האּלּו'; הּמעֹות על מחּללת ׁשהּוא, מקֹום ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹורר

למעׂשר  הּיפה הּסלע .ותחזר ְְְֲֵֶֶַַַַַָֹ
ּבזוית ‚. ונמצאת זֹו', ּבזוית ׁשני 'מעׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָהאֹומר

ּומצא  מנה', ׁשם 'הרי לֹו: אמר חּלין; אּלּו הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחרת

חּלין; הּׁשאר - -מאתים מנה ּומצא מאתים', ׁשם 'הרי ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
חּלין  היא מאתים הרי מאתים, ּומצא מעׂשר מנה הּניח . ֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

חּלין. הּכל ּכיסין, ּבׁשני היה אפּלּו - מנה ְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֻּומצא
'ּכיס„. אביו: לֹו מעות]אמר ּבּבית',[של לי ׁשני מעׂשר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ

מעׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסין ׁשלׁשה ׁשם ּומצא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהל
עד  הּקטּנים, מן יאכל לא כן ּפי על ואף חּלין; ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר

הּגדֹול. על ְְֵֶַַַָׁשּיחּללם
ּבמקֹום ‰. ׁשּל ׁשני 'מעׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּכדר ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹּפלֹוני',
קּימין  ּדבריו ויהיּו לגּטין, .ׁשּבֹודקין ְְְְְִִִִִֶַָָָ

.Â,מבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני 'מעׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו
מה  ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף - ּפלֹוני' ּבמקֹום הּוא ְְֲִִֵֶַַַָָָָהרי

מעׂשר  אינֹו לֹו, ולא ׁשּנאמר מעלין לא חלֹומֹות, ּדברי ; ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַֹֹ
ִִמֹורידין.

.Ê,'זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים, אּתם 'אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
ח  אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ּבפניהם,ּלין ּומצאּו מעֹות טמן ; ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

אם  - הן' ׁשני מעׂשר 'ׁשל אֹו הן', ּפלֹוני 'ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ּכמתּכּון, ואם לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים,

.Á מעׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מם עליו וכתּוב ּכלי, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
קרּבן; קּוף, ּתרּומה; ּתו, טבל; טית, ּדמאי; ּדלת, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני;

קרּבן  ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא מּתכת, ׁשל היה היּוואם  ׁשּכן ; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת אֹות ְְִִִֵַַַַַַָָּכֹותבין

.Ë עם זהב ּדינרי אפּלּו - ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות ְֲִִִִִִֵַַָָָָָָמעֹות
חּלין  אּלּו הרי - הּמעֹות ועם ירּוׁשלים הּכסף וׁשּוקי הֹואיל , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ּבֹו[מתנקים]מתּכּבדין וכתּוב חרׂש, ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר אּלּו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמעׂשר

מעׂשר. הּכל הרגל, ּבׁשעת אבל הּׁשנה; ימֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשאר
.È לעֹולם ּבירּוׁשלים, ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

וקֹונין מעׂשר  ׁשני, מעׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשחזקתן  - חּלין לעֹולם הּבית, ּבהר והּנמצאֹות ּבהמֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבֹו

הּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּתרּומת
.‡Èּבתֹוכּה ּומצא ׁשני, ּומעׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתבה

רב  ואם מעׂשר; הּמעֹות הרי מעׂשר, מּניחי רב אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות
חּלין  למחצה, מחצה חּלין; חּלין, .מּניחי ְֱֱִִִִֵֶֶַָָֻֻֻ

.·Èיּפלּו ּתרּומה, לפרֹות מעׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא
ׁשניהן לּקרֹוב  ּכחמרי יאכלּו למחצה, מחצה אסּורין ;. ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּכתרּומה; ׁשמׁש, והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָלזרים
ּבמעֹות  וכן ּכמעׂשר. מקֹום, הבאת ּוטעּונין לאֹונן ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָואסּורין

למעׂשר. חּלין ּבין ְְֲִִֵֵַַָֻהּנמצאֹות
.‚È ּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות וׁשל [- ְְֲִֵֵֶֶַַ

ׁשּלהן. ּכחמר יאכלּו ׁשּנתערבּו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוּדאי
.„È הּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות

הּמעׂשר  את יפּדה אֹו ּבּמקֹום, נתערבּוּבטהרה אם ,לפיכ . ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
והּוא  הֹואיל - ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי שנאסר ּבירּוׁשלים, -] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
במינו] מין ּבטהרה.בתערובת הּכל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ
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.ÂË הּגּדּולין לירּוׁשלים, ׁשּנכנס אחר ׁשני מעׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע
ׁשני  חּלין,מעׂשר הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו אם אבל . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה; זרעֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
.ÊË ּבמעׂשר אמרּו? מעׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעׂשר

מחיצֹות ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים העיר]ׁשּנכנס -[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
ונמצא  ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ׁשּנכנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדבר

מאכלֹות. ֲִֵַָאּסּורי

ז  ¤¤ּפרק
הּנלקחֹות‡. אינן [הניקנות]ּפרֹות - ׁשני מעׂשר ּבכסף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מקֹום, ּברחּוק ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻנפּדין
ּבירּוׁשלים; ויאכלּו עצמן, הן יעלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאּלא

עצמן ·. מעׂשר מּפרֹות מעׂשר, ּבכסף ּבלקּוח חמר .זה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּטמאה ּבולד נטמאּו שנטמא]ואם ממאכל יּפדּו[כגון , ְְְְְִִִִַַָָֻ

ּבירּוׁשלים. ְְִִֵַָָויאכלּו
מן ‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

הארץ  מן ּגּדּוליו ּגּדּולי אֹו המפרׁשהארץ, הּפרט ּכגֹון - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּובּׁשכר". ּובּיין ּובּצאן, "ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה,

ּומלח „. מים מעׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ,ּכמהין לפיכ , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפרֹות  ולא הארץ; מן ּגּדּוליהן ׁשאין לפי - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּופטרּיֹות
לירּוׁשלים  להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא לּקרקע, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמחּברין

וצאן. לבקר ּדֹומין ׁשאינן לפי -ְְִִֵֶָָָָֹ
והחלב ‰. ׁשאף הּדבׁש - וצאן ּכבקר הן הרי והּביצים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּגּדּוליה. ּגּדּולי הן קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ּפי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
.Âחומץ]הּתמד מהם שעושים ענבים ׁשּלא [פסולת עד - ְֶַַָֹ

ּכמים; ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמיץ
החמיץ, ׁשּלא עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשהחמיץ,

מעׂשר. קנה - ְְֲִֵֶַָָוהחמיץ
.Êׁשלׁשה ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים של]ּבּמה מים,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

והֹוציא  ׁשלׁשה, נתן אם אבל מארּבעה; ּפחֹות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּומצא
מעׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג, ּכיין זה הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָארּבעה

.Áזרדין קנים]לּולבי ימּתיקּו,[מין ׁשּלא עד - והחרּובין ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
הּלּוף אבל נלקחין. ׁשּימּתיקּו, ואחר נלקחין; [מין אין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ

והּתּורמּוסיןוהח בצל] קיטנית]רּדל ּכל [מין ּוׁשאר ְְְְְִַַַָָָ
נלקחין. - ימּתיקּו ׁשּלא עד ּבין מּׁשּימּתיקּו ּבין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנכּבׁשין,

מהדקל]והּקֹור רך לבן מעׂשר.[עץ ּבכסף נלקח - ְְְֲִֵֶֶַַָ
.Ë אּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּכרּכם

- וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹלמראה;
נלקחין  אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן לאכילת ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל

מעׂשר  והּקׁשט ּבכסף והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,לפיכ . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
והחלּתית[בושם] חריף], ּכּיֹוצא [פרי וכל חריע, וחּלֹות , ְְְְֲִִִֵַַַַֹ

מעׂשר. ּבכסף נלקחין אין - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבאּלּו
.È ואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשבת

ולחם]לכמ חלב מי אֹוכל [תערובת ׁשהּוא ּבֹו וכּיֹוצא ְְֵֵֶַָָ

נתן  אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ּבכסף נלקחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּופּה,
מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי - ׁשמן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלתֹוכן

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח הּמים ּדמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּומבליע
.‡È ׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַאין

ּכהנים  אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: אכילתֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹממעט
ׁשמׁש[שטבלו] השמש]מערבי לשקיעת ּומּתרת [והמתינו , ְְֵֶֶֶֶֹֻ

נקבר]לאֹונן וטרם קרובו מת מקֹום;[- ּבכל ונאכלת , ְְְֱֵֶֶֶָָ
יֹום ולטבּול לזרים, מּתר לשקיעה]והּמעׂשר ממתין ,[שאינו ְְְְֲִִֵַַָָֻ

ממעט  נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור
הּתרּומה. ואכילת הּמעׂשר ְֲֲֲִִֵַַַַַַָאכילת

.·È מּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
לזרים  נאכלין ּבהמֹות ׁשהּׁשלמים לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה . ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

מעל  להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלאכלן
מעׂשר  מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ּגזרּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמזּבח;
ׁשאינן  לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. לׁשלמים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא

לׁשלמים. ְְִִִָראּויין
.‚È ׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין

לבער  ׁשּיתּבאר.חּיב ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַַָָ
.„È ׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח

ּפי  על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין
לחּלין  הּמעֹות .ׁשּיצאּו ְְִֶַָָֻ

.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
מעׂשר  והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
ואם  ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ׁשהיּו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמֹות

ׁשּירקבּו עד יּניחם מקּדׁש, .אין ְְִִֵֵֵֶַַָָ
.ÊËּבהמה לֹוקחין אין לירּוׁשלים וכן חּוץ מעׂשר .ּבכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּתעלה  ּבמזיד, למקֹומן; הּדמים יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈ ּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות  אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג
חּוץ  ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים
מת  אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאכילה
למקֹומן. ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל -ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
יאכל  מעׂשר, מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹוכן

ְְֶָּכנגּדן.
.ÁÈ ּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה [חולין]לקח ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

לקח  ׁשלמים. קנּו ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
קדּׁשת  מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבהמה

שלמים]מעׂשר קדושת הּדמים [ונותרה ואין אֹותּה; ּופֹודה , ְֲִֵֵֶַַָָ
חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה אם כן, ּפי על ואף ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמעׂשר.

.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס  אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

עצמן הּמעׂשר ׁשלמים.לׁשלמים,ּפרֹות קנּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
.Î ּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר אם האֹוכל - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָֻ

אכל, עצמן הּמעׂשר לּׁשמים {ּפרֹות ידי }יצעק (יצא ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָ
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למקֹומן,שמים) ּדמים יחזרּו - אכל מעׂשר ּכסף ואם .ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
אם  ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹויעלּו

הּדמים. את להחזיר יכֹול ְְִִֵֶַַָָאינֹו

ה'תשע"ד  אייר כ"ז שלישי יום

ח  ּפרק
יום ש "ק י "ד תמוז 

¤¤
ּתאוה [קונה]הּלֹוקח‡. לבׂשר וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּתּגר[חולין] ׁשאינֹו מּמי העֹור [סוחר], יצא - מדקּדק ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אבל  הּבׂשר; ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻלחּלין,

לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן ְִִֵַַַַָָָָֹֻהּלֹוקח
להּמכר ·. ׁשּדרּכן מקֹום סתּומֹות, יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

לחּלין  הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי לפיכ,;סתּומֹות, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
הּקנקן  יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח הּמֹוכר  ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי

יצא לחּלין. - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה ואם ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻ
לחּלין.הּק נקן ְְִַַַֻ

להּמכר ‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן
ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו יצא ּפתּוחֹות, לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן
לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי

לחּלין „. קלּפיהן יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים .לקח ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חֹותל ׁשל [סל]לקח קּפה לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְִִֶַַָָָָָָָֻֻ

ּדרּוסֹות אם - לקופה]ּתמרים מחוברות הם שכך יצאּו[- , ְְְִִָָ
לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם לחּלין; ְְְְְִִִֵַַָָֹֻֻֻֻהּקּפֹות

לאֹותֹו‰. קנקּניו והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
ּפיהן  את ׁשּסתם ּפי על אף - את מעׂשר הּמעׂשר קנה לא , ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ועׂשהּו ׁשם קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקנקּנים.
ואם  מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
הּקנקן. את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמּׁשּסתם
אֹו ׁשמן לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻהפקיד

ציר אֹו דגים]חמץ ּבין [שמן - סתם ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּסתם

.Âלקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי
מעׂשר  ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא ּוׁשחטֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחי,

ּכנגּדֹוׁשּנטמאּו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר הּמּניח . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין ׁשּיצא עד עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה -] ְִֵֵֶַֻ

הדינר] כל בשווי יֹוצאשיקנה הּדינר והיה ּבעׂשרים [שווה], ְְְִִֵֶַָָָ
זמן, לאחר הּמעֹות והּוזלּו מעין, ּבעׂשר עליו אכל ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָמעה,
עליו  לאכל צרי - מעה ּבארּבעים יֹוצא הּדינר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוהרי
והרי  הּמעֹות, הּוקרּו לחּלין; יצא ּכ ואחר מעה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבעׂשרים
ואחר  מעין, ּבחמׁש עליו אֹוכל - מעין ּבעׂשר יֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדינר

לחּלין. יצא ְִֵֵָֻּכ
.Ê ולא הּפרֹות, ּומׁש מעׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלֹוקח

- ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע, לּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהסּפיק
ּבלבד  סלע עליהן מפריׁש זה את הרי "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

לּמעׂשר. והּׂשכר קֹונה; הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכסף,
.Á עד הּמעֹות, לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

מּמעֹות  עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן  ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת; סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
זה  הרי הארץ, עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין,

ּדמאי  ׁשל ׁשני מעׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לֹו לּתן נתן מּתר . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עד  הּפרֹות, את למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹו

ּבׁשּת ּביניהן.ׁשעמדּו והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה - ים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלעים ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנתן

ּומּדת  ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות,
מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו ׁשני, ׁשּמעׂשר ּביניהן; .הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.È מעׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
על  מחּללין ההם הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻׁשני
אֹותן  ויצאּו ּבטהרה, ׁשם הּפרֹות ויאכל האּלּו', ְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָֹהּפרֹות

ּבמקֹומן  לחּלין .הּמעֹות ְְִִַָָֻ
.‡È חּוץ ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו

הּפרֹות  על מחּללין האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹומר: - ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻלירּוׁשלים
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֻההם',
ּבמקֹום  והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבירּוׁשלים;

החּלּול  ּבׁשעת .אחד ְִִֶַַָ
.·Èויׁש להם, וצר ּבירּוׁשלים, מעׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי

'הרי  לחברֹו: אֹומר - לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות  אֹותן ונמצאּו ,'ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא  ּבטהרה; חברֹו אֹותן ויאכל מעׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחין

לחּלין  הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, .הפסיד ְְְְְִִִֵַָֻ
.‚È חבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

המעשרות] על נאמן ׁשל [- ׁשני מעׂשר ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
הּמעֹות היּו אם ,לפיכ לחבר; אּלא ּדמאיוּדאי [-ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מעושרים] שספק פירות על לעם חוללו אף ּכן אֹומר ,ְֵֵַַ
הארץ, עם ּפרֹות ׁשל ׁשני מעׂשר על לחּלל ּומּתר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהארץ.
הן. ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין מעֹותיו; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועל

.„Èוהֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעׂשר ׁשל ּדינר [-הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
כל  בשווי שיקנה עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה

ּפחֹות הדינר] אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ּכיון -ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻמּפרּוטה,
ּפחֹות  מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ׁשּנׁשאר  ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּׁשוה

ּפרּוטה. חמׁשי מארּבעה ּפחֹות ְְְִֵֵֶַָָָָֻמּמּנּו
.ÂË ּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין

ׁשּלהן  ׁשני מעׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורין  'ּכל ואֹומרין: ׁשני, מעׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו'; מחּללת זֹו סלע וׁשֹותין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאֹוכלין

ּבטהרה  ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּוׁשהרי ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹהּטמאים

ט  ¤¤ּפרק
רבעי‡. הרביעית]נטע בשנתו פרי קדׁש,[עץ הּוא הרי - ְֲִֵֶֶַָֹ

הּלּולים  קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, "ּובּׁשנה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשני. ּכמעׂשר ּבירּוׁשלים, לבעליו להאכל ודינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלה'";
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ּבסּוריה ׁשני מעׂשר ׁשאין ולא ּוכׁשם דוד שכבש  [מקומות ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
הארץ] בקדושת ּובנטע נתקדשו ּבסּוריה. רבעי נטע אין ּכ ,ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ל ׁשאין - יהיּו" לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש אֹומר: הּוא ְְְְֳִִִֵֵֶֶָָָרבעי
רבעי. מּנטע חּוץ הּוא, למי ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש

ׁשני ·. ּכמעׂשר ּפֹודה רבעי, נטע לפּדֹות ואם הרֹוצה ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּיּגיע  עד אֹותֹו, ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף לעצמֹו, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפדהּו
עד  ּתבּואתֹו", לכם "להֹוסיף ׁשּנאמר: - הּמעׂשרֹות ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָלעֹונת

ּבמחּבר אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואתֹו; ,[לקרקע]ׁשּיעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַָָֻ
,לפיכ ׁשני; ּכמעׂשר ּגבֹוּה, ממֹון הּוא והרי ׁשני. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר
ּבׁשאר  ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם אּלא ּבמּתנה, נקנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו

ּכמעׂשר  - ּופדּיה אכילה לענין .הּדברים, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
ּפֹודהּו‚. רצה, ענבים, ּפֹודהּו רצה, - רבעי ּכרם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּפֹודה
אֹותן יין  מׁשּנין אין ּפרֹות, ׁשאר אבל הּזיתים. וכן ; ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ְִִָָמּברּיתן.
לא„. לֹו אין - רבעי ולא [דיני]ּכרם ּפאה, ולא ׁשכחה, ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין עֹוללֹות; ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּפרט,
עֹולה  ּכּלֹו אּלא ׁשני, מּמעׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻּכמֹו
- ּבירּוׁשלים ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ְֲֵַּכמעׂשר.
עֹולין ‰. ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - רבעי ּכרם ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבים

של]לירּוׁשלים צד[ממרחק לכל יֹום יפדו מהל [ולא ְֲִִַַַַָָ
ּבית במעות] ּומּׁשחרב ּבפרֹות; ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

הּפרֹות, ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש,
לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש, ּבזמן ְְְֲִִִִִַַַָָָאפּלּו

.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפדיֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכיצד
מנת  על ּבסלע, לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם 'ּכּמה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָואֹומר:

הּׁשֹו יציאֹות והּפֹועלים ׁשּיֹוציא והחּמרים מּביתֹו, מרים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ
ההוצאות]מּביתֹו'? בלי עצמם הפירות שווי ואחר [- ְִֵַַ

הּנלקט  'ּכל ואֹומר: הּמעֹות, את מּניח הּׁשער, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּקֹוצבין
סּלים  וכ ּכ מּׁשער האּלּו, הּמעֹות על מחּלל - ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻמּזה
ׁשֹומרים, לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו; ּפֹודהּו ּובּׁשביעית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסלע'.
לקיטה  ׂשכר אּלא לֹו אין הפקר, היה ואם ּפֹועלים; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא

ְִַּבלבד.
.Ê ׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הפקר] לצּינֹו[שהכל צרי [תלוליות]ּבקֹוזזֹות[לסמנו]- ְְְְִַָ
ואם  ׁשּיפּדּו. עד מּמּנּו יאכלּו ולא ּבֹו, ׁשּיּכירּו ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאדמה,
ׁשּיפרׁשּו ּכדי ּבחרסית, אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיה
ׁשאּסּור  - יתּפרדּו ׁשּמא אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָמּמּנּו;
היּו והּצנּועין ּבהניה. אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
הּנלקט  'ּכל ואֹומרין: הּׁשמּטה, ּבׁשנת הּמעֹות את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמּניחין
אי  ׁשהרי - האּלּו' הּמעֹות על מחּלל אּלּו, רבעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמּפרֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָֻאפׁשר
.Á ולרבעי לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּומאימתי ּבאחד ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמֹונין
ׁשנה  חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא הּׁשנה, לראׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה

הּוא  וכּמה יֹום; הּׁשלׁשים קדם הּנטיעה ׁשּתקלט והּוא, -ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבתֹות. ׁשּתי האילנֹות? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסתם

.Ëראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת
הּנטיעה  ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה; לֹו עלתה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה,

ּברבעי  אֹו ּבערלה מּתרין יֹום הּזאת עׂשר חמּׁשה עד , ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻ
לאילן. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא - ְִִֶַָָָָָֹּבׁשבט

.È מּׁשנה ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?
חמּׁשה  עד ערלה, ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָעׂשירית
האילן  ּׁשּיֹוציא מה וכל עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
לאחר  ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה זמן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹו
עׂשרה  ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ּומחמּׁשה ימים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכּמה
הּוא  - עׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבּיֹובל,
רבעי, הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה וכל רבעי; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנטע
אֹו לרבעי נתעּברה הּׁשנה, נתעּברה ואם ּפדיֹון. ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָוצרי

.לערלה  ְְָָ
.‡Èעׂשר מּׁשנת ּבאב עׂשר ּבׁשּׁשה היובל]נטעֹו [משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ

אחת  ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עׂשר, ׁשנת לֹו עלתה לא -ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
והרי  ּכּלּה; עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת עׂשרה ׁשּתים ּוׁשנת ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעׂשרה
עד  עׂשרה, ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי נטע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

ָסֹופּה.
.·Èחדׁש מראׁש הּנטיעה יֹום [תשרי]נטע עׂשר חמּׁשה עד ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּומּיֹום  לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה - ְְְְִִִִֶָָָָָָֹּבׁשבט
ּורבעי  ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לּגאֹונים וראיתי לרבעי. ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָליֹום
סֹופרים  טעּות ּווּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי אין -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדרּכּה. ּבארנּו ּכבר - והאמת ְְְְֱֵֵֶַַָָָהן;
.‚Èוהּסמדר ּגפנים, ּומי והּלּולבין, שממנו העלין, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הפרי] ׁשּׁשדפן יוצא והענבים ּוברבעי. ּבערלה מּתרין -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָֻ
חמה]הּקדים והּזּוגין[רוח והחרצּנין [קליפת והפסידן, ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במים]והּתמדהענב] שנישרו וזגין ּוקלּפי [חרצנים ׁשּלהן, ְְְִֵֶֶַָָ

והּנץ אסּורין [פרח]רּמֹון - והּגרעינין אגֹוזים, ּוקלּפי ׁשּלֹו, ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַ
והּנֹובלֹות ּברבעי; ּומּתרין טרם ּבערלה, שנפלו [פירות ְְְְְִִִַָָָָֻ

אסּורֹות.שבשלו] ּכּלן ,ֲָֻ

י  ¤¤ּפרק
רבעי‡. לֹו יׁש ּבערלה, חּיב ׁשהּוא השנה ּכל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ

קודש] ּברבעי הרביעית חּיב אינֹו הערלה, מן ׁשּפטּור וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
יאכל. לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

לה'". הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹּובּׁשנה
אֹו·. לּגּנה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל, אילן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹוטע

מן  ּפטּור זה הרי - לפרֹותיו לא האילן, לקֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּנטעֹו
ׁשּנטעֹוהערלה  אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג, נטעֹו ; ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָ

מחׁשבת  ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
למאכל  ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹחּיּוב,

רבעי. לֹו אין ערלה, לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו אין -ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
למאכל ‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
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למקֹומן,שמים) ּדמים יחזרּו - אכל מעׂשר ּכסף ואם .ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
אם  ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹויעלּו

הּדמים. את להחזיר יכֹול ְְִִֵֶַַָָאינֹו

ה'תשע"ד  אייר כ"ז שלישי יום

ח  ּפרק
יום ש "ק י "ד תמוז 

¤¤
ּתאוה [קונה]הּלֹוקח‡. לבׂשר וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּתּגר[חולין] ׁשאינֹו מּמי העֹור [סוחר], יצא - מדקּדק ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אבל  הּבׂשר; ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻלחּלין,

לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן ְִִֵַַַַָָָָֹֻהּלֹוקח
להּמכר ·. ׁשּדרּכן מקֹום סתּומֹות, יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

לחּלין  הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי לפיכ,;סתּומֹות, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
הּקנקן  יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח הּמֹוכר  ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי

יצא לחּלין. - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה ואם ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻ
לחּלין.הּק נקן ְְִַַַֻ

להּמכר ‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן
ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו יצא ּפתּוחֹות, לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן
לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי

לחּלין „. קלּפיהן יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים .לקח ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חֹותל ׁשל [סל]לקח קּפה לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְִִֶַַָָָָָָָֻֻ

ּדרּוסֹות אם - לקופה]ּתמרים מחוברות הם שכך יצאּו[- , ְְְִִָָ
לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם לחּלין; ְְְְְִִִֵַַָָֹֻֻֻֻהּקּפֹות

לאֹותֹו‰. קנקּניו והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
ּפיהן  את ׁשּסתם ּפי על אף - את מעׂשר הּמעׂשר קנה לא , ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ועׂשהּו ׁשם קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקנקּנים.
ואם  מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
הּקנקן. את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמּׁשּסתם
אֹו ׁשמן לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻהפקיד

ציר אֹו דגים]חמץ ּבין [שמן - סתם ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּסתם

.Âלקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי
מעׂשר  ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא ּוׁשחטֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחי,

ּכנגּדֹוׁשּנטמאּו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר הּמּניח . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין ׁשּיצא עד עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה -] ְִֵֵֶַֻ

הדינר] כל בשווי יֹוצאשיקנה הּדינר והיה ּבעׂשרים [שווה], ְְְִִֵֶַָָָ
זמן, לאחר הּמעֹות והּוזלּו מעין, ּבעׂשר עליו אכל ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָמעה,
עליו  לאכל צרי - מעה ּבארּבעים יֹוצא הּדינר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוהרי
והרי  הּמעֹות, הּוקרּו לחּלין; יצא ּכ ואחר מעה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבעׂשרים
ואחר  מעין, ּבחמׁש עליו אֹוכל - מעין ּבעׂשר יֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדינר

לחּלין. יצא ְִֵֵָֻּכ
.Ê ולא הּפרֹות, ּומׁש מעׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלֹוקח

- ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע, לּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהסּפיק
ּבלבד  סלע עליהן מפריׁש זה את הרי "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

לּמעׂשר. והּׂשכר קֹונה; הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכסף,
.Á עד הּמעֹות, לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

מּמעֹות  עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן  ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת; סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
זה  הרי הארץ, עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין,

ּדמאי  ׁשל ׁשני מעׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לֹו לּתן נתן מּתר . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עד  הּפרֹות, את למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹו

ּבׁשּת ּביניהן.ׁשעמדּו והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה - ים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלעים ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנתן

ּומּדת  ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות,
מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו ׁשני, ׁשּמעׂשר ּביניהן; .הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.È מעׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
על  מחּללין ההם הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻׁשני
אֹותן  ויצאּו ּבטהרה, ׁשם הּפרֹות ויאכל האּלּו', ְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָֹהּפרֹות

ּבמקֹומן  לחּלין .הּמעֹות ְְִִַָָֻ
.‡È חּוץ ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו

הּפרֹות  על מחּללין האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹומר: - ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻלירּוׁשלים
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֻההם',
ּבמקֹום  והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבירּוׁשלים;

החּלּול  ּבׁשעת .אחד ְִִֶַַָ
.·Èויׁש להם, וצר ּבירּוׁשלים, מעׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי

'הרי  לחברֹו: אֹומר - לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות  אֹותן ונמצאּו ,'ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא  ּבטהרה; חברֹו אֹותן ויאכל מעׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחין

לחּלין  הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, .הפסיד ְְְְְִִִֵַָֻ
.‚È חבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

המעשרות] על נאמן ׁשל [- ׁשני מעׂשר ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
הּמעֹות היּו אם ,לפיכ לחבר; אּלא ּדמאיוּדאי [-ׁשל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מעושרים] שספק פירות על לעם חוללו אף ּכן אֹומר ,ְֵֵַַ
הארץ, עם ּפרֹות ׁשל ׁשני מעׂשר על לחּלל ּומּתר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהארץ.
הן. ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין מעֹותיו; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועל

.„Èוהֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעׂשר ׁשל ּדינר [-הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
כל  בשווי שיקנה עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה

ּפחֹות הדינר] אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ּכיון -ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻמּפרּוטה,
ּפחֹות  מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ׁשּנׁשאר  ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּׁשוה

ּפרּוטה. חמׁשי מארּבעה ּפחֹות ְְְִֵֵֶַָָָָֻמּמּנּו
.ÂË ּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין

ׁשּלהן  ׁשני מעׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורין  'ּכל ואֹומרין: ׁשני, מעׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו'; מחּללת זֹו סלע וׁשֹותין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאֹוכלין

ּבטהרה  ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּוׁשהרי ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹהּטמאים

ט  ¤¤ּפרק
רבעי‡. הרביעית]נטע בשנתו פרי קדׁש,[עץ הּוא הרי - ְֲִֵֶֶַָֹ

הּלּולים  קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, "ּובּׁשנה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשני. ּכמעׂשר ּבירּוׁשלים, לבעליו להאכל ודינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלה'";
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ּבסּוריה ׁשני מעׂשר ׁשאין ולא ּוכׁשם דוד שכבש  [מקומות ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
הארץ] בקדושת ּובנטע נתקדשו ּבסּוריה. רבעי נטע אין ּכ ,ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ל ׁשאין - יהיּו" לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש אֹומר: הּוא ְְְְֳִִִֵֵֶֶָָָרבעי
רבעי. מּנטע חּוץ הּוא, למי ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש

ׁשני ·. ּכמעׂשר ּפֹודה רבעי, נטע לפּדֹות ואם הרֹוצה ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּיּגיע  עד אֹותֹו, ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף לעצמֹו, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפדהּו
עד  ּתבּואתֹו", לכם "להֹוסיף ׁשּנאמר: - הּמעׂשרֹות ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָלעֹונת

ּבמחּבר אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואתֹו; ,[לקרקע]ׁשּיעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַָָֻ
,לפיכ ׁשני; ּכמעׂשר ּגבֹוּה, ממֹון הּוא והרי ׁשני. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכמעׂשר
ּבׁשאר  ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם אּלא ּבמּתנה, נקנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו

ּכמעׂשר  - ּופדּיה אכילה לענין .הּדברים, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
ּפֹודהּו‚. רצה, ענבים, ּפֹודהּו רצה, - רבעי ּכרם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּפֹודה
אֹותן יין  מׁשּנין אין ּפרֹות, ׁשאר אבל הּזיתים. וכן ; ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ְִִָָמּברּיתן.
לא„. לֹו אין - רבעי ולא [דיני]ּכרם ּפאה, ולא ׁשכחה, ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין עֹוללֹות; ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּפרט,
עֹולה  ּכּלֹו אּלא ׁשני, מּמעׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻּכמֹו
- ּבירּוׁשלים ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ְֲֵַּכמעׂשר.
עֹולין ‰. ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - רבעי ּכרם ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבים

של]לירּוׁשלים צד[ממרחק לכל יֹום יפדו מהל [ולא ְֲִִַַַַָָ
ּבית במעות] ּומּׁשחרב ּבפרֹות; ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

הּפרֹות, ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש,
לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש, ּבזמן ְְְֲִִִִִַַַָָָאפּלּו

.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפדיֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכיצד
מנת  על ּבסלע, לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם 'ּכּמה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָואֹומר:

הּׁשֹו יציאֹות והּפֹועלים ׁשּיֹוציא והחּמרים מּביתֹו, מרים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ
ההוצאות]מּביתֹו'? בלי עצמם הפירות שווי ואחר [- ְִֵַַ

הּנלקט  'ּכל ואֹומר: הּמעֹות, את מּניח הּׁשער, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּקֹוצבין
סּלים  וכ ּכ מּׁשער האּלּו, הּמעֹות על מחּלל - ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻמּזה
ׁשֹומרים, לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו; ּפֹודהּו ּובּׁשביעית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסלע'.
לקיטה  ׂשכר אּלא לֹו אין הפקר, היה ואם ּפֹועלים; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא

ְִַּבלבד.
.Ê ׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הפקר] לצּינֹו[שהכל צרי [תלוליות]ּבקֹוזזֹות[לסמנו]- ְְְְִַָ
ואם  ׁשּיפּדּו. עד מּמּנּו יאכלּו ולא ּבֹו, ׁשּיּכירּו ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאדמה,
ׁשּיפרׁשּו ּכדי ּבחרסית, אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיה
ׁשאּסּור  - יתּפרדּו ׁשּמא אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָמּמּנּו;
היּו והּצנּועין ּבהניה. אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
הּנלקט  'ּכל ואֹומרין: הּׁשמּטה, ּבׁשנת הּמעֹות את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמּניחין
אי  ׁשהרי - האּלּו' הּמעֹות על מחּלל אּלּו, רבעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמּפרֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָֻאפׁשר
.Á ולרבעי לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּומאימתי ּבאחד ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמֹונין
ׁשנה  חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא הּׁשנה, לראׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה

הּוא  וכּמה יֹום; הּׁשלׁשים קדם הּנטיעה ׁשּתקלט והּוא, -ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבתֹות. ׁשּתי האילנֹות? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסתם

.Ëראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת
הּנטיעה  ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה; לֹו עלתה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה,

ּברבעי  אֹו ּבערלה מּתרין יֹום הּזאת עׂשר חמּׁשה עד , ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻ
לאילן. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא - ְִִֶַָָָָָֹּבׁשבט

.È מּׁשנה ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?
חמּׁשה  עד ערלה, ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָעׂשירית
האילן  ּׁשּיֹוציא מה וכל עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
לאחר  ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה זמן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹו
עׂשרה  ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ּומחמּׁשה ימים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכּמה
הּוא  - עׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבּיֹובל,
רבעי, הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה וכל רבעי; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנטע
אֹו לרבעי נתעּברה הּׁשנה, נתעּברה ואם ּפדיֹון. ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָוצרי

.לערלה  ְְָָ
.‡Èעׂשר מּׁשנת ּבאב עׂשר ּבׁשּׁשה היובל]נטעֹו [משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ

אחת  ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עׂשר, ׁשנת לֹו עלתה לא -ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
והרי  ּכּלּה; עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת עׂשרה ׁשּתים ּוׁשנת ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעׂשרה
עד  עׂשרה, ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי נטע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

ָסֹופּה.
.·Èחדׁש מראׁש הּנטיעה יֹום [תשרי]נטע עׂשר חמּׁשה עד ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּומּיֹום  לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה - ְְְְִִִִֶָָָָָָֹּבׁשבט
ּורבעי  ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לּגאֹונים וראיתי לרבעי. ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָליֹום
סֹופרים  טעּות ּווּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי אין -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדרּכּה. ּבארנּו ּכבר - והאמת ְְְְֱֵֵֶַַָָָהן;
.‚Èוהּסמדר ּגפנים, ּומי והּלּולבין, שממנו העלין, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הפרי] ׁשּׁשדפן יוצא והענבים ּוברבעי. ּבערלה מּתרין -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָֻ
חמה]הּקדים והּזּוגין[רוח והחרצּנין [קליפת והפסידן, ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במים]והּתמדהענב] שנישרו וזגין ּוקלּפי [חרצנים ׁשּלהן, ְְְִֵֶֶַָָ

והּנץ אסּורין [פרח]רּמֹון - והּגרעינין אגֹוזים, ּוקלּפי ׁשּלֹו, ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַ
והּנֹובלֹות ּברבעי; ּומּתרין טרם ּבערלה, שנפלו [פירות ְְְְְִִִַָָָָֻ

אסּורֹות.שבשלו] ּכּלן ,ֲָֻ

י  ¤¤ּפרק
רבעי‡. לֹו יׁש ּבערלה, חּיב ׁשהּוא השנה ּכל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ

קודש] ּברבעי הרביעית חּיב אינֹו הערלה, מן ׁשּפטּור וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
יאכל. לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

לה'". הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹּובּׁשנה
אֹו·. לּגּנה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל, אילן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹוטע

מן  ּפטּור זה הרי - לפרֹותיו לא האילן, לקֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּנטעֹו
ׁשּנטעֹוהערלה  אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג, נטעֹו ; ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָ

מחׁשבת  ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
למאכל  ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹחּיּוב,

רבעי. לֹו אין ערלה, לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו אין -ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
למאכל ‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
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והעליֹון  למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב  וזה ּבערלה; חּיב למאכל, עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
ׁשל  ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים, אֹו לסיג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָעליו

האבּיֹונֹותנֹוטע  ּבערלה חּיב - והּצלף הפרי]. אבל [- ּבלבד, ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָ
מּתרֹות.[עלים]הּקפריסין ְִִַַָֻ

ּבערלה „. חּיב ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ׁשּנאמר:הּנֹוטע - ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבארץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור.יׂשראל  לארץ, ּבחּוצה אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָָ
מאליו ‰. והעֹולה ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

הּיחיד  לעצמֹו,ּברׁשּות ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

.Âּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
עֹוׂשה  יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים] טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי עד [- ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְִֵֵֵֶַַָ
חּיב  טּפּולֹו, ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּמביאן

ְְָָּבערלה.
.Ê זית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

ּבערלה  חּיב - מן לּמנֹורה ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש . ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Á ּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות  ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ .ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

.Ë ּבערלה חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ּגֹוים ואילן ׁשּנטעּו זה . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
לארץ, מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא ֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹעד

ּגֹו ּׁשּנטעּו מה הארץ,אף אל תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ים  ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּביאה. מּׁשעת ְְְִִֶַַָּונטעּתם",

.È חּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָוגֹוי
זֹו,ּבערלה  ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע קדׁש הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
.‡Èיחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע אֹו[ענף]אחד האילן, מן ְִִִִֵֶַַַָָָָ

זה  הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעקר
ולא  האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ּבערלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּיב
לחיֹות  יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעקרֹו,
זה  הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, מּלא לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאּלּו

וחּיב. ונטע, ׁשעקר ְְְִֶַַַָָָּכמי
.·Èאפּלּו אחד, ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמחט
לחיֹות  ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - ּונטעֹו ּכּלֹו,למקֹומֹו נעקר . ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻ

ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ׁשּׁשרׁשיו הּסלע ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
לחיֹות  יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ׁשּסביבֹות האדמה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָּבכל

ׁש ּכמי הּוא הרי נטעֹו, לא אּלּו אדמה נעקר;מאֹותּה ּלא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
חּיב. לאו, ְִַָָואם

.‚Èמעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, [חזר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, חּיב -ְְְְִִִַַָָָָ

.„È חּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, .אחד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים האילן [ענף]ּבּמה מן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבד  מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוהבריכֹו

ּבאילן  הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן האילן מן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאחד
ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה הּבד ועּקר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.ÂË נפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל
ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר  הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן

ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר, ממאתים ׁשּנפסק אחד חלק -] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אסּורין.מכפי אּלּו הרי -ֲֲִֵֵ

.ÊËׁשּסּבכּה -[הרכיבה]ילּדה ּבּילּדה ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אסּורין; ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים הֹוסיפּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
.ÊÈ האילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן

ּבא  ׁשהבר הּבד מן חֹויה הּוא והרי אֹותֹוּכּלֹו, נעׂשה - רץ ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ
ּולמה  לאילן ּומֹונה ּבערלה; וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר  מּׁשעה ההברכה, מן .ּׁשּצמח ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÁÈ מּמה אחר ּבד והברי וצמח, ּבארץ, ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

הן  אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
הראׁשֹון, העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל - ּבזה זה מערין ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹמאה
מּׁשעה  לּכל מֹונה הראׁשֹון, עּקר נפסק ואם מּתר; ְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֻהּכל

.ׁשּנפסק  ְִֶַ
.ËÈמן הּיֹוצא הקרקע]הּגזעואילן מעל מן [- ּפטּור , ְִִִֵֶַַַָָ

מּטפח, ּפחֹות ילּדה ּבערלה. חּיב הּׁשרׁשין, מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
ּבת  ּכנטיעה נראית ׁשהיא מּפני - ׁשנֹותיה ּכל ּבערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּיבת
ׁשּתים  אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשנתּה.
ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ואחת ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכנגד
ׁשּמֹונין  ּכדר לֹו ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי - מּטפח ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּפחֹות

האילנֹות. ְִִָָָלׁשאר
.Î- ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה; ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ּפרי  ׁשהּוא ׁשּבארנּומּפני ּכמֹו ּבהניה, אסּורין ערלה ּופרֹות , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ערלה, ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
.‡Îּכפנּיֹות מרּכיבין אין תמרים][לו וכן ערלה לבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּכל  מּתר; והרּכיב, עבר ּכפרי. ׁשהּכפנּיֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבדקלים,
זה  הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ּגֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדבר
- ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ מּתר. מּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּנגרם
הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי לצמח לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻמּתר,

ה'תשע"ד  אייר כ"ח רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות

וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא [מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין ‚. ׁשל אימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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לעׂשר",[שנה] תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשביעית וׁשל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַרביעית
מּׁשנה  מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית [=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר „. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב [בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער
לׁשֹון ‰. ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני

.Â"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ;ּומצותֹו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יצא. מקֹום, ּבכל התוּדה ְְְִִַָָָָָואם

.Ê מן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאינֹו
הּבית הּמּתנֹות  מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא ׁשּכן , ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

וער  ּולמחר וכּו'". הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב יֹום ב ְְְֲִֶֶַַָָָָָ
ְִִַמתוּדין.

.Á ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד
מעׂשר  לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

לענּיים  נֹותנֹו ׁשל עני, ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
רבעי נטע אֹו הרביעית]וּדאי, בשנה אילן מעֹות [פירות אֹו , ְִֶַַַָָ

נׁשאר  ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפדּיתן
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעושרים]אצלֹו ספק פירות אינֹו[- , ְְֲִֵֵֵֶֶַַ

ּבכל  מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר לבערֹו. ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחּיב
ָמקֹום.

.Ëאצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה
אם  אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
צרי אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מע ׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנׁשאר

ּכמבער  ׁשהּתבׁשיל - הן לבערֹו הרי ּותבלין, יין וכן ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ְִִָֹּכמבערין.

.È- הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
אֹותן  לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין .אינן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

.‡È- הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי
ׁשם קֹורא זה לבעליהן [מעשר]הרי ּבהן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכהן][ כגון ּבהן- ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב [כשליח]על ְְִֶֶֶַַַַָ
ּגּבי  על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ּומתוּדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעליהן,
יכֹול  אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרקע,
ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, הּמעׂשרֹות להן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקנֹות

מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר והּתרּומֹות, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹוהּמעׂשרֹות
.·È הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ?ּומּנין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעׂשר  זה - "הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
חּלה, זֹו - הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשני
מעׂשר  זה לּלוי", "נתּתיו ּבּבית; ּכהנים ׁשל הּמּתנה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהיא
והיא  אחרת, מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו" "וגם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָראׁשֹון;
- ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר מעׂשר. ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָּתרּומה
לקט  ׁשאין ּפי על אף ּופאה, ׁשכחה ולקט עני, מעׂשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

הּוּדּוי. את מעּכבין ּופאה ְְְִִִֵֶַַָָׁשכחה
.‚È יתוּדה ּכ ואחר הּסדר, על הּמּתנֹות את להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוצרי

הקּדים  אם הא צּויתני", אׁשר מצות "ּככל ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
טבלֹו, נׂשרף להתוּדֹות; יכֹול אינֹו לראׁשֹון, ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָמעׂשר
נתנן  ולא מּתנֹות, הפריׁש לא ׁשהרי - להתוּדֹות יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינֹו

לּכהניםלבעליהן  ראׁשֹון מעׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן [בזמן . ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לּלוי".עזרא] נתּתיו "וגם ׁשּנאמר: מתוּדין, היּו לא -ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.„È ׁשעּקר מתו ּדה, - ּבלבד ׁשני מעׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא  ּבמעׂשר ּבלבד הּוּדּוי ּבּכּורים אּלא לֹו היה לא אם וכן ; ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשהּוא  הראׁשֹון הּקדׁש הּקדׁש", "ּבערּתי ׁשּנאמר: מתוּדה, -ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אינֹו - עצמּה ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבּכּורים.
ׁשאר  ּבכלל אּלא וּדּוי, טעּונה הּתרּומה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמתוּדה;

ַַָהּמּתנֹות.
.ÂË"מּמצֹותי עברּתי על "לא מּמין הפריׁש ׁשּלא - ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹ

המחּבר  מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא מינֹו, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשאינֹו
על  הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא הּתלּוׁש, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" "ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ּבאנינה  אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹֹעליו.

נקבר] וטרם קרובו מּמּנּו[שמת בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
"ולא  מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו אם הא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבטמא"
למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - למת" מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתּתי
אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי אחרים. לאֹוננים נתנֹו ְְְְְְֱֲִִִֵַָָָֹֹולא
- צּויתני" אׁשר ּככל "עׂשיתי הּבחירה. לבית ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהביאֹו

ּבכל  "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּבֹו, וׂשּמח הּטֹוב".ׁשּׂשמח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָ
.ÊË ּכאׁשר" עד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ"הׁשקיפה

ּודבׁש" חלב זבת ארץ לאבתינּו, ׁשּיּתן נׁשּבעּת ּבּקׁשה זֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבּפרֹות. ֵַַַטעם

.ÊÈ ועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
חלק להם ׁשאין מּפני - אֹומר:ּבארץ מׁשחררים הּוא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ׁשאף  מתודים, ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר
מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעל

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ואחת  עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיׁש
ּבּכּורים  להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹמצות
חּוץ  ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּולהעלֹותן
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלירּוׁשלים;
ראׁשית  לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)

(ז) לּכהן;הּגז; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ּבכֹור לפּדֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַַַֹ
לערף  (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור, ּפטר לפּדֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹֹ(ח)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹּפטר

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
מּתנֹות ‡. ועׂשרים וכּלן ארּבע לּכהנים, נּתנּו ּכהּנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֻֻ
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והעליֹון  למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב  וזה ּבערלה; חּיב למאכל, עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
ׁשל  ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים, אֹו לסיג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָעליו

האבּיֹונֹותנֹוטע  ּבערלה חּיב - והּצלף הפרי]. אבל [- ּבלבד, ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָ
מּתרֹות.[עלים]הּקפריסין ְִִַַָֻ

ּבערלה „. חּיב ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ׁשּנאמר:הּנֹוטע - ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבארץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור.יׂשראל  לארץ, ּבחּוצה אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָָ
מאליו ‰. והעֹולה ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

הּיחיד  לעצמֹו,ּברׁשּות ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

.Âּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
עֹוׂשה  יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים] טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי עד [- ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְִֵֵֵֶַַָ
חּיב  טּפּולֹו, ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּמביאן

ְְָָּבערלה.
.Ê זית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

ּבערלה  חּיב - מן לּמנֹורה ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש . ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Á ּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות  ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ .ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

.Ë ּבערלה חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ּגֹוים ואילן ׁשּנטעּו זה . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
לארץ, מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא ֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹעד

ּגֹו ּׁשּנטעּו מה הארץ,אף אל תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ים  ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּביאה. מּׁשעת ְְְִִֶַַָּונטעּתם",

.È חּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָוגֹוי
זֹו,ּבערלה  ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע קדׁש הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
.‡Èיחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע אֹו[ענף]אחד האילן, מן ְִִִִֵֶַַַָָָָ

זה  הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעקר
ולא  האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ּבערלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּיב
לחיֹות  יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעקרֹו,
זה  הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, מּלא לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאּלּו

וחּיב. ונטע, ׁשעקר ְְְִֶַַַָָָּכמי
.·Èאפּלּו אחד, ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמחט
לחיֹות  ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - ּונטעֹו ּכּלֹו,למקֹומֹו נעקר . ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻ

ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ׁשּׁשרׁשיו הּסלע ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
לחיֹות  יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ׁשּסביבֹות האדמה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָּבכל

ׁש ּכמי הּוא הרי נטעֹו, לא אּלּו אדמה נעקר;מאֹותּה ּלא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
חּיב. לאו, ְִַָָואם

.‚Èמעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, [חזר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, חּיב -ְְְְִִִַַָָָָ

.„È חּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, .אחד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים האילן [ענף]ּבּמה מן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבד  מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוהבריכֹו

ּבאילן  הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן האילן מן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאחד
ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה הּבד ועּקר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

.ÂË נפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל
ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר  הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן

ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר, ממאתים ׁשּנפסק אחד חלק -] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אסּורין.מכפי אּלּו הרי -ֲֲִֵֵ

.ÊËׁשּסּבכּה -[הרכיבה]ילּדה ּבּילּדה ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אסּורין; ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים הֹוסיפּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
.ÊÈ האילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן

ּבא  ׁשהבר הּבד מן חֹויה הּוא והרי אֹותֹוּכּלֹו, נעׂשה - רץ ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ
ּולמה  לאילן ּומֹונה ּבערלה; וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר  מּׁשעה ההברכה, מן .ּׁשּצמח ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÁÈ מּמה אחר ּבד והברי וצמח, ּבארץ, ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

הן  אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
הראׁשֹון, העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל - ּבזה זה מערין ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹמאה
מּׁשעה  לּכל מֹונה הראׁשֹון, עּקר נפסק ואם מּתר; ְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֻהּכל

.ׁשּנפסק  ְִֶַ
.ËÈמן הּיֹוצא הקרקע]הּגזעואילן מעל מן [- ּפטּור , ְִִִֵֶַַַָָ

מּטפח, ּפחֹות ילּדה ּבערלה. חּיב הּׁשרׁשין, מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
ּבת  ּכנטיעה נראית ׁשהיא מּפני - ׁשנֹותיה ּכל ּבערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּיבת
ׁשּתים  אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשנתּה.
ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ואחת ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכנגד
ׁשּמֹונין  ּכדר לֹו ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי - מּטפח ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּפחֹות

האילנֹות. ְִִָָָלׁשאר
.Î- ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה; ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ּפרי  ׁשהּוא ׁשּבארנּומּפני ּכמֹו ּבהניה, אסּורין ערלה ּופרֹות , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ערלה, ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
.‡Îּכפנּיֹות מרּכיבין אין תמרים][לו וכן ערלה לבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּכל  מּתר; והרּכיב, עבר ּכפרי. ׁשהּכפנּיֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבדקלים,
זה  הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ּגֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדבר
- ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ מּתר. מּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּנגרם
הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי לצמח לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻמּתר,

ה'תשע"ד  אייר כ"ח רביעי יום

יא  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות

וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא [מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין ‚. ׁשל אימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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לעׂשר",[שנה] תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשביעית וׁשל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַרביעית
מּׁשנה  מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית [=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר „. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב [בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער
לׁשֹון ‰. ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני

.Â"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ;ּומצותֹו ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יצא. מקֹום, ּבכל התוּדה ְְְִִַָָָָָואם

.Ê מן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאינֹו
הּבית הּמּתנֹות  מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא ׁשּכן , ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

וער  ּולמחר וכּו'". הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב יֹום ב ְְְֲִֶֶַַָָָָָ
ְִִַמתוּדין.

.Á ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד
מעׂשר  לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

לענּיים  נֹותנֹו ׁשל עני, ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
רבעי נטע אֹו הרביעית]וּדאי, בשנה אילן מעֹות [פירות אֹו , ְִֶַַַָָ

נׁשאר  ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפדּיתן
ּדמאי ׁשל ׁשני מעׂשר מעושרים]אצלֹו ספק פירות אינֹו[- , ְְֲִֵֵֵֶֶַַ

ּבכל  מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר לבערֹו. ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחּיב
ָמקֹום.

.Ëאצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה
אם  אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
צרי אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מע ׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנׁשאר

ּכמבער  ׁשהּתבׁשיל - הן לבערֹו הרי ּותבלין, יין וכן ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ְִִָֹּכמבערין.

.È- הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות
אֹותן  לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין .אינן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

.‡È- הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי
ׁשם קֹורא זה לבעליהן [מעשר]הרי ּבהן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לכהן][ כגון ּבהן- ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב [כשליח]על ְְִֶֶֶַַַַָ
ּגּבי  על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ּומתוּדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעליהן,
יכֹול  אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרקע,
ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, הּמעׂשרֹות להן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקנֹות

מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר והּתרּומֹות, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹוהּמעׂשרֹות
.·È הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ?ּומּנין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעׂשר  זה - "הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
חּלה, זֹו - הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשני
מעׂשר  זה לּלוי", "נתּתיו ּבּבית; ּכהנים ׁשל הּמּתנה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהיא
והיא  אחרת, מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו" "וגם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָראׁשֹון;
- ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר מעׂשר. ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָּתרּומה
לקט  ׁשאין ּפי על אף ּופאה, ׁשכחה ולקט עני, מעׂשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

הּוּדּוי. את מעּכבין ּופאה ְְְִִִֵֶַַָָׁשכחה
.‚È יתוּדה ּכ ואחר הּסדר, על הּמּתנֹות את להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוצרי

הקּדים  אם הא צּויתני", אׁשר מצות "ּככל ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
טבלֹו, נׂשרף להתוּדֹות; יכֹול אינֹו לראׁשֹון, ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָמעׂשר
נתנן  ולא מּתנֹות, הפריׁש לא ׁשהרי - להתוּדֹות יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינֹו

לּכהניםלבעליהן  ראׁשֹון מעׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן [בזמן . ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לּלוי".עזרא] נתּתיו "וגם ׁשּנאמר: מתוּדין, היּו לא -ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.„È ׁשעּקר מתו ּדה, - ּבלבד ׁשני מעׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי
הּוא  ּבמעׂשר ּבלבד הּוּדּוי ּבּכּורים אּלא לֹו היה לא אם וכן ; ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשהּוא  הראׁשֹון הּקדׁש הּקדׁש", "ּבערּתי ׁשּנאמר: מתוּדה, -ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
אינֹו - עצמּה ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּבּכּורים.
ׁשאר  ּבכלל אּלא וּדּוי, טעּונה הּתרּומה ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמתוּדה;

ַַָהּמּתנֹות.
.ÂË"מּמצֹותי עברּתי על "לא מּמין הפריׁש ׁשּלא - ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹ

המחּבר  מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא מינֹו, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשאינֹו
על  הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא הּתלּוׁש, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" "ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ּבאנינה  אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָֹֹעליו.

נקבר] וטרם קרובו מּמּנּו[שמת בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
"ולא  מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו אם הא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבטמא"
למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - למת" מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתּתי
אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי אחרים. לאֹוננים נתנֹו ְְְְְְֱֲִִִֵַָָָֹֹולא
- צּויתני" אׁשר ּככל "עׂשיתי הּבחירה. לבית ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהביאֹו

ּבכל  "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּבֹו, וׂשּמח הּטֹוב".ׁשּׂשמח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָ
.ÊË ּכאׁשר" עד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ"הׁשקיפה

ּודבׁש" חלב זבת ארץ לאבתינּו, ׁשּיּתן נׁשּבעּת ּבּקׁשה זֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבּפרֹות. ֵַַַטעם

.ÊÈ ועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
חלק להם ׁשאין מּפני - אֹומר:ּבארץ מׁשחררים הּוא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ׁשאף  מתודים, ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר
מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעל

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ואחת  עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָיׁש
ּבּכּורים  להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹמצות
חּוץ  ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּולהעלֹותן
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלירּוׁשלים;
ראׁשית  לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)

(ז) לּכהן;הּגז; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ּבכֹור לפּדֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַַַֹ
לערף  (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור, ּפטר לפּדֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹֹ(ח)
- אּלּו מצוֹות ּובאּור לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹּפטר

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
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ּכהן  וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ּבּתֹורה; ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻמפרׁשין
לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ּבהן מֹודה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשאינֹו

מהן. ֵֶַָָמּתנה
'אׁשר ·. :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו .קּדׁשנּו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻ
אּלא ‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונה

אין  - מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,
וחמׁש העיר; מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹוכלין
יׂשראל  ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבין  ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - מהן מּתנֹות וחמׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבלבד;

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - אחת ּומּתנה לארץ; ְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבחּוצה
ּבׂשר „. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמֹונה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה

ּובׂשר  הּבהמה, חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּבין צּבּור,[אשם]האׁשם, ׁשלמי וזבחי וּדאי, ּבין ּתלּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּלחם  ּוׁשּתי יׂשראל, מנחֹות ּוׁשירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹותר
בשבועות] מצרע [שמקריבים ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אין אּלּו -ְֱִִֵֵֶֶַָָָ
חזה ‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומה

ׁשלמים  ׁשל נזיר,וׁשֹוק מאיל והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אּלא  נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Â ּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומה

קדׁש ּוׁשלׁשּתן והחּלה, הּגזמעׂשר וראׁשית [מהצאן], ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אחּזה להקדש ּוׂשדה ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ְֲֵָֻ

שבמשמר] לכוהנים אין ומתחלקת אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִֵֵֵֶֻ
אֹוכלין  ואין יׂשראל. ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹוכין

יׂשראל. ּבארץ אּלא יׂשראל, ארץ ׁשל וחּלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּתרּומֹות
.Ê מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ?ּומה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

חולין]הּמּתנֹות בהמת מכל וקיבה לחיים ּופדיֹון [זרוע , ְִַַָ
הּגר וגזל חמֹור, ּופטר יורשים]הּבן, לו ואין ,[שמת ְֲֵֵֶֶֶֶַַ

לכהן]והחרמים שהוחרם דבר לכל [כל חּלין וחמׁשּתן ; ְְְֲֲִִִַַָָָֻ
ָָּדבר.

.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים  ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין .והּוא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ

.Ë ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשמֹונה
הן  קדׁשים ּכמֹוקדׁשי ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר
.È לזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש

אּתולנקבֹות  ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ; ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק

מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ
וכן  איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון  וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּכהּנה  לזכרי לאהרן הּבן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּלן  הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,

.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
ּבהמה,מּתנֹות  ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, : ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָ

לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז  וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
.·È:ואמרּו אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן  נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשר עׂשרים - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, וארּבע [חוץ ּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

:לירושלים]
.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר

ׁשּתי  מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם
העמר  ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כל ארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ
שמונף] קד מה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ

.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר
חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית

הּגר  וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, זה,ׂשדה חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
חזה  והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחׁשב
עּמהם  הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשֹוק
הּלחם  עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ּתֹודה, היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם
הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם עּמּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּמּורם

אחת. מּתנה מהן הּמּורם ֵֶַַַַַָָָָחׁשב
.ÊË אחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות  מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן הּגר ואחת ּגזל וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ודין  אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻיתּבאר
מעׂשר  ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָהחרמים
הּמּתנֹות  מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ּתרּומֹות. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָּבהלכֹות
והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ּתלּויין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינן

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, וראׁשית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָוהּמּתנֹות,

ב  ¤¤ּפרק
הּבּכּורים ‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות

הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין יׂשראל [בזמן ּובארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבלבד,

מּדבריהם ּבּכּורים ּומביאין ."חכמים]אלהי מערי [מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ
ּומּסּוריה ועֹוג נתקדש סיחֹון ולא דוד שכבש מקום -] ְְִִָ

הארץ] אבל בקדושת ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ׁשהּקֹונה ,ְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
חּיבין  ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ּומצרים ּומֹואב, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעּמֹון
ּבּכּורים; מהן מביאין אין מּדבריהם, ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן לארץ, מחּוצה ּבּכּורים הביא ְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
האמּורים ·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ  והּתאנים ּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת  חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות ‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא  הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
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מן  ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים
ּתמרים הּמבחר  ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻ

מאּבקֹות  וענבים ּומרּקבֹות, סּכֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻׁשּבהרים,
נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות

וענבים „. מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין
אין ּבלבד  מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מּמּנּו. ְְִִֶַמקּבלין
לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים

ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, [תאנים ְְְְִִִָָָ
ְִִוצּמּוקין.

.Â עצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציר אין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
יּניחם  אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין  אין וכן עליהן. ויקרא עצרת , ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן  חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
.Ê מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדם הּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
עׂשר  חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
ּכל  "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע אחד ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו.

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר
.Á ּבבּכּורים חּיבין ׁשּתפין ׁשל "ּבּכּורי ּופרֹות ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּבארצם". אׁשר ְְֲֶַָָּכל
.Ë ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

עּקר  ּכל מּמּנּו מביא אינֹו "ּבארצם";- ׁשּנאמר: אבל , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובחרּבה. ּבגג הּגדל מן ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענף הּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ׂשדהּו, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּבתֹו
ּבאמצע  מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ׂשדהּו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
מּמה  לא ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד העּקר ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻּבין
האחרת, ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ּברׁשּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹּׁשהֹוציא
הּגּדּולין  ּכל ׁשּיהיּו עד ,"אדמת "ּבּכּורי ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

.ְְֵַָמאדמת
.‡Èלהברי רׁשּות חברֹו לֹו לׁשעה נתן אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

מביא  זה הרי למצר- סמּו האילן היה ואם שדה]. [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
יהֹוׁשע  הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻהרי

הארץ. ֶֶָָאת
.·Èוהחֹוכרין חלק האריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ

ולֹוקחין מהפרות] הּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבפחֹות[קונים] מהן אינן [משוויו]ארצֹותם - והּגזלנין , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

"ּבּכּורי  ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ּבּכּורים, ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמביאין
."ְְַָאדמת

.‚È ׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
קרקע  ּפי לֹו על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ

קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, האילנֹות אּלא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
מביא. זה הרי וקרקעֹו, אחד אילן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה [קונה]הּלֹוקח הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּפרֹות  לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ּבּכּורים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
ׁשהרי  מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברין אפּלּו הּקרקע, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻחּוץ
חזר  קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאין

ׁשהר  מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח יׁשהּמֹוכר י ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו

.ÂË- מּמּנּו ּולקחּה וחזר לגֹוי, ׂשדהּו זה הּמֹוכר הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתֹורה  מן ּבּכּורים מּמּנה מן מביא נפקעת ׁשאינּה ; ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגֹוי, ּבקנין ְְְְְִִֵֶַַַַהּמצוֹות
.ÊËזרה]אׁשרה לעבודה מּמּנה [עץ מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ׁשהּבּכּורים ְְְִִִִִֵֵֶַָָּבּכּורים;
.ÊÈ הּתֹורה מן ׁשעּור להן אין - מּדבריהם הּבּכּורים אבל , ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

חכמים] לעׂשֹות [של והרֹוצה מּׁשּׁשים; אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי
עֹוׂשה. ּבּכּורים, ׂשדהּו ִִֵֶָָּכל

.ÁÈ הרי - עּטרן אֹו עליהן, והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש
ּכבּכּורים  מארץ הּתֹוספת ּבׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מּסּוריה אֹו הּירּדן, מעבר הביא אם אבל [מקום יׂשראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדש ולא דוד ּתֹוספת שכבש אין -ֵֶֶ

אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּבּכּורים
ּבכל  הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנאכלת

אּלא .הּמינים מּׁשבעת מקֹום, ְִִִִֶַַָָ
.ËÈׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

- ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָורֹואה
ּבּכּורים' אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבגמי, נעׂשין קֹוׁשרן והן ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

לא  ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ּבמחּבר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּכּורים
אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשלּו
ולא  ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות לחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֻצרי
אחר  מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ׁשם, להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
ּבּכּורים  מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻׁשּנתלׁשּו.
לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבטמאה;
ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָואם
לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ׁשאין ּבטמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמפריׁש
ּכתרּומה  הּתּנּור ּבהן מּסיק אינֹו - ׁשּנטמאּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבּכּורים

מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,
.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש

ּתחּתיהן  אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ׁשּנאמר:אֹו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
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ּכהן  וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ּבּתֹורה; ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻמפרׁשין
לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ּבהן מֹודה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשאינֹו

מהן. ֵֶַָָמּתנה
'אׁשר ·. :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו .קּדׁשנּו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻ
אּלא ‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונה

אין  - מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,
וחמׁש העיר; מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹוכלין
יׂשראל  ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבין  ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - מהן מּתנֹות וחמׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבלבד;

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - אחת ּומּתנה לארץ; ְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבחּוצה
ּבׂשר „. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמֹונה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה

ּובׂשר  הּבהמה, חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּבין צּבּור,[אשם]האׁשם, ׁשלמי וזבחי וּדאי, ּבין ּתלּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּלחם  ּוׁשּתי יׂשראל, מנחֹות ּוׁשירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹותר
בשבועות] מצרע [שמקריבים ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אין אּלּו -ְֱִִֵֵֶֶַָָָ
חזה ‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומה

ׁשלמים  ׁשל נזיר,וׁשֹוק מאיל והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אּלא  נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Â ּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומה

קדׁש ּוׁשלׁשּתן והחּלה, הּגזמעׂשר וראׁשית [מהצאן], ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
אחּזה להקדש ּוׂשדה ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ְֲֵָֻ

שבמשמר] לכוהנים אין ומתחלקת אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִֵֵֵֶֻ
אֹוכלין  ואין יׂשראל. ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזֹוכין

יׂשראל. ּבארץ אּלא יׂשראל, ארץ ׁשל וחּלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּתרּומֹות
.Ê מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ?ּומה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

חולין]הּמּתנֹות בהמת מכל וקיבה לחיים ּופדיֹון [זרוע , ְִַַָ
הּגר וגזל חמֹור, ּופטר יורשים]הּבן, לו ואין ,[שמת ְֲֵֵֶֶֶֶַַ

לכהן]והחרמים שהוחרם דבר לכל [כל חּלין וחמׁשּתן ; ְְְֲֲִִִַַָָָֻ
ָָּדבר.

.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים  ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין .והּוא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ

.Ë ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשמֹונה
הן  קדׁשים ּכמֹוקדׁשי ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר
.È לזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש

אּתולנקבֹות  ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ; ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק

מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ
וכן  איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון  וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּכהּנה  לזכרי לאהרן הּבן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּלן  הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,

.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
ּבהמה,מּתנֹות  ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, : ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָ

לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז  וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
.·È:ואמרּו אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן  נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות וארּבע עׂשר עׂשרים - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, וארּבע [חוץ ּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

:לירושלים]
.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר

ׁשּתי  מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם
העמר  ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כל ארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ
שמונף] קד מה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ

.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר
חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית

הּגר  וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, זה,ׂשדה חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
חזה  והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחׁשב
עּמהם  הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם ְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשֹוק
הּלחם  עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ּתֹודה, היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאם
הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם עּמּה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּמּורם

אחת. מּתנה מהן הּמּורם ֵֶַַַַַָָָָחׁשב
.ÊË אחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות  מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן הּגר ואחת ּגזל וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ודין  אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻיתּבאר
מעׂשר  ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָהחרמים
הּמּתנֹות  מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ּתרּומֹות. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָּבהלכֹות
והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ּתלּויין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשאינן

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, וראׁשית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָוהּמּתנֹות,

ב  ¤¤ּפרק
הּבּכּורים ‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות

הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין יׂשראל [בזמן ּובארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבלבד,

מּדבריהם ּבּכּורים ּומביאין ."חכמים]אלהי מערי [מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ
ּומּסּוריה ועֹוג נתקדש סיחֹון ולא דוד שכבש מקום -] ְְִִָ

הארץ] אבל בקדושת ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ׁשהּקֹונה ,ְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
חּיבין  ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ּומצרים ּומֹואב, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעּמֹון
ּבּכּורים; מהן מביאין אין מּדבריהם, ּומעׂשרֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבתרּומה

ּבּכּורים. אינן לארץ, מחּוצה ּבּכּורים הביא ְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
האמּורים ·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ  והּתאנים ּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת  חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות ‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא  הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
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מן  ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים
ּתמרים הּמבחר  ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻ

מאּבקֹות  וענבים ּומרּקבֹות, סּכֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻׁשּבהרים,
נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות

וענבים „. מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין
אין ּבלבד  מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מּמּנּו. ְְִִֶַמקּבלין
לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים

ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, [תאנים ְְְְִִִָָָ
ְִִוצּמּוקין.

.Â עצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציר אין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
יּניחם  אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין  אין וכן עליהן. ויקרא עצרת , ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן  חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
.Ê מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדם הּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
עׂשר  חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
ּכל  "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע אחד ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו.

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר
.Á ּבבּכּורים חּיבין ׁשּתפין ׁשל "ּבּכּורי ּופרֹות ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּבארצם". אׁשר ְְֲֶַָָּכל
.Ë ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

עּקר  ּכל מּמּנּו מביא אינֹו "ּבארצם";- ׁשּנאמר: אבל , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובחרּבה. ּבגג הּגדל מן ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענף הּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ׂשדהּו, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָּבתֹו
ּבאמצע  מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ׂשדהּו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
מּמה  לא ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד העּקר ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻּבין
האחרת, ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ּברׁשּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹּׁשהֹוציא
הּגּדּולין  ּכל ׁשּיהיּו עד ,"אדמת "ּבּכּורי ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

.ְְֵַָמאדמת
.‡Èלהברי רׁשּות חברֹו לֹו לׁשעה נתן אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

מביא  זה הרי למצר- סמּו האילן היה ואם שדה]. [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
יהֹוׁשע  הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻהרי

הארץ. ֶֶָָאת
.·Èוהחֹוכרין חלק האריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ

ולֹוקחין מהפרות] הּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבפחֹות[קונים] מהן אינן [משוויו]ארצֹותם - והּגזלנין , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

"ּבּכּורי  ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ּבּכּורים, ְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמביאין
."ְְַָאדמת

.‚È ׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
קרקע  ּפי לֹו על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ

קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, האילנֹות אּלא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
מביא. זה הרי וקרקעֹו, אחד אילן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה [קונה]הּלֹוקח הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּפרֹות  לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ּבּכּורים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
ׁשהרי  מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברין אפּלּו הּקרקע, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻחּוץ
חזר  קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאין

ׁשהר  מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח יׁשהּמֹוכר י ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו

.ÂË- מּמּנּו ּולקחּה וחזר לגֹוי, ׂשדהּו זה הּמֹוכר הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתֹורה  מן ּבּכּורים מּמּנה מן מביא נפקעת ׁשאינּה ; ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגֹוי, ּבקנין ְְְְְִִֵֶַַַַהּמצוֹות
.ÊËזרה]אׁשרה לעבודה מּמּנה [עץ מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ׁשהּבּכּורים ְְְִִִִִֵֵֶַָָּבּכּורים;
.ÊÈ הּתֹורה מן ׁשעּור להן אין - מּדבריהם הּבּכּורים אבל , ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

חכמים] לעׂשֹות [של והרֹוצה מּׁשּׁשים; אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי
עֹוׂשה. ּבּכּורים, ׂשדהּו ִִֵֶָָּכל

.ÁÈ הרי - עּטרן אֹו עליהן, והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש
ּכבּכּורים  מארץ הּתֹוספת ּבׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מּסּוריה אֹו הּירּדן, מעבר הביא אם אבל [מקום יׂשראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדש ולא דוד ּתֹוספת שכבש אין -ֵֶֶ

אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּבּכּורים
ּבכל  הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנאכלת

אּלא .הּמינים מּׁשבעת מקֹום, ְִִִִֶַַָָ
.ËÈׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

- ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָורֹואה
ּבּכּורים' אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבגמי, נעׂשין קֹוׁשרן והן ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

לא  ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ּבמחּבר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּכּורים
אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשלּו
ולא  ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות לחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֻצרי
אחר  מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ׁשם, להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
ּבּכּורים  מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻׁשּנתלׁשּו.
לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבטמאה;
ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָואם
לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ׁשאין ּבטמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמפריׁש
ּכתרּומה  הּתּנּור ּבהן מּסיק אינֹו - ׁשּנטמאּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבּכּורים

מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,
.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש

ּתחּתיהן  אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ׁשּנאמר:אֹו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
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עד  ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא
הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם

.‡Î לא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש
לׁשלחם  מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ּביד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיׁשלחם

ל  מּתר זה הרי ׁשליח, .ׁשלחם ּביד ְְְֲִֵֶַַָָָָֻ

ה'תשע"ד  אייר כ"ט חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
מׁשמר‡. לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן [השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ׁשהן  ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן·. הפירות]היּו זה [של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ

ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,
ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

ׁשּנכנסּו‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
תּוכל  "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - החֹומה מן ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹלפנים

ּכמֹולאכ  הּבּכּורים, והן ,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבירּוׁשלים  הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו
ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
לפני  "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי

."אלהי ה' ְֱִֶַֹמזּבח
על „. ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן

מעּכבת  הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
למחיצתןאכילתן  חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ

ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,
ויתר ‰. ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת

לאֹונן אסּורין ׁשהן - וטרם ּבּבּכּורים קרובו שמת מי -] ְֲִִִֵֵֶַ
מקֹוםנקבר] הבאת ּוטעּונין לירושלים], טהֹור [- וכהן ; ְְֲִֵַָָָֹ

טהֹור  יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאכל
ּבתרּומה. ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאכל

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
הּטֹוב" ּבכל ּבׂשמחה,"וׂשמחּת לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

.Ê ּכלי טעּונין ּומצוה הּבּכּורים בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ואם  עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים  אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על  ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה  הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר [עלי ְְִִִִֵֶַָָָָ
עשב]וחלף לּתאנים,[מין ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ׁשל ְֲִִֶֶַָאׁשּכֹולֹות
.Á וחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם

לבעליו  ערבההּכלי ׁשל ּבסּלים הביאם ואם }וחלף {. ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ואם  לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(קלּופה)
לּכהנים. הּסּלים אין הּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵַַַַֹנטמאּו

.Ë ּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה  ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ,ּובני ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

קרבים  היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ואּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולֹות;

.È לה עׂשה ּבׁשעה מצות ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
ּכי  ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל  ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא  אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

.‡È מי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין  ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע  ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את .מקרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא

הּבית  להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּבית ּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ
ּגדֹול  מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על  הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל  הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,
ׁשּגֹומר. עד וגֹו'" מצרימה וּירד אבי, אבד "ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוקֹורא:
ׁשל  ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים  לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים  קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
הּוא  ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
החג  ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ּברגלים: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹומר

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ּכאן אף ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשלמים,
.‚È,לעזרה ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי

וקֹוראין  הּלוּיים היּו ּדּליתני".מתחילין ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָ
.„È לינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מירּוׁשלים  הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר

"לאהלי והלכּת בּבקר, ּפֹונה "ּופנית ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצאת  ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמן
מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,
ׁשם  ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִִָָָָָָּבכלי,

ִִַָּבירּוׁשלים.

ד  ¤¤ּפרק
וׁשיר ‡. קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

להביא  ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינ ֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו -[יש ְְְִַָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפי
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האּפיטרֹוּפין יתומים]וכן אינן [על והּׁשליח והעבד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ׁשאינן לפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָקֹוראין,

"אב אבל‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּנכנסין  ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ  את ּבניו מביאין ׁשּיירׁשּו ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוקֹוראין,

קֹורא „. ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני ,הּקֹונה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
עֹוׂשה? וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפי

הּבית לבדק ּתחּלה אֹותן ספק [למקדש]מקּדיׁש ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מּיד  אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין מכניסין ואין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻחּלין,
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָההקּדׁש,
ׁשּמא  לּכהנים, ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן חּלין; ספק ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּפני
אּלא  ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּכּורים
הּקריאה  אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי - ׁשליח ּביד אֹותן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמׁשּלח
הּקריאה  הּספק, מּפני לקריאה ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּלאכלן;

ּבֹו. ְֶֶַמעּכבת
קֹורא ‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,
וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
הּגּוף  ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסי ׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על  אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
מביא  - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

ְֵוקֹורא.
.Ê ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

ׁשעדין  ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַנֹוהג
הּקרקע  לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו סמכה אם לא אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּכבר  - קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ּומכרּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָחזר
ּכקנין  אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ּדעּתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָסמכה

ַהּגּוף.
.Á ׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש

קֹורא  ואינֹו מביא ּביד ליֹורׁשֹו, וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ
והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
ׁשּתהיה  עד ּובאת", . . "ולקחּת ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאינֹו

ּכאחד. והבאה ְְֲִֶַָָָָלקיחה
.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש

קֹורא  ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן ׁשאינֹואחרים לפי ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ
ׁשאינן  לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיכֹול

הּׁשנּיים, ואּלּו שיאכלם]ראׁשית. עליהן [זר חּיבין אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
ּכבּכּורים. ְִִֶֹחמׁש

.Èׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, [מוציאם הביא ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ
קֹורא.מהסל] ואינֹו ,ְֵֵ

.‡È והביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

עליהן  קֹורא אינֹו - אחר מּמין "הּגדּתי ּבּכּורים ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ
ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִֵֶַַַַַַַַָָֹהּיֹום

אחת. ּבׁשנה ּומּגיד וחֹוזר ְְִִֵַַַַָָמּגיד
.·Èהּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש אֹו[המשקה , ְְְִִִֵַַָָָ

ׁשאין  ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנקצץ
אבדה. ׁשהרי קרקע, ְְֲֵֶַַָָלֹו

.‚È על אף - חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
החג קדם ׁשהפריׁשן סוכות]ּפי קֹורא,[- ואינֹו מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבׁשעת  אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכל  ּוׁשאר הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ְְְִֵַַַַַָָָָֻׂשמחה,

וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֵַהּמביאין
.„È ּומּתנֹות והחמׁש, והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים,

לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - רשאי]ּבהמה מהן [- לקנֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה וקרקעֹות ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָעבדים

ּתֹורה.והאּׁש ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, ה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻ
.(ÂË) להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף

.לזרים  ְִָ
.ÂËעֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על נתערבו אף אם בטלים -] ִִִִֶַַַ

ּבחּלין בחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
ׁשהּוא  ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינו מקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים בטל] אף לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

אחר  הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבכל  ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָׁשּנכנסּו
קדם  ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהן,

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו
.ÊË הּבּכּורים את מעלין ׁשּבּמעמד,ּכיצד העירֹות ּכל ? ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל  ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּובּׁשחר  הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים יּכנסּו ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעיר,
והּׁשֹור  אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
זית  ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהֹול
מּכה  והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים להֹודיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבראׁשֹו,
הֹולכין  והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניהם,
;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי וקֹוראין: ,הּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכל

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהּלכין היּו [שני ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיום] לפניהן שליש ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו .ְְִִִִִֵֶַָָָ

ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. לאנׁשי להֹודיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלּוחין
הּלח  את מראין ויבׁש, לח להם היה ואם אֹותם; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּכסּו

והּפחֹות הכוהנים]מּלמעלה. הלוים]והּסגנים[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
לפי מירּוׁשלים. לקראתם יֹוצאין הן והּגזּברים, הּבאים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, אנׁשים ּבאּו אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיֹוצאין:
יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ּוכׁשּיּכנסּו מעט. מעט, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻואם

ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו היּו "עמדֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלקרֹות:
.ÊÈ לפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

ּבאתם  ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ּבׁשלֹומם: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוׁשֹואלין
מּכה  והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו מהּלכין והם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשלֹום'?
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עד  ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא
הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם

.‡Î לא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש
לׁשלחם  מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ּביד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיׁשלחם

ל  מּתר זה הרי ׁשליח, .ׁשלחם ּביד ְְְֲִֵֶַַָָָָֻ

ה'תשע"ד  אייר כ"ט חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
מׁשמר‡. לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן [השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ׁשהן  ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן·. הפירות]היּו זה [של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ

ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,
ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

ׁשּנכנסּו‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
תּוכל  "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - החֹומה מן ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹלפנים

ּכמֹולאכ  הּבּכּורים, והן ,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ
ּבירּוׁשלים  הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו
ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
לפני  "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי

."אלהי ה' ְֱִֶַֹמזּבח
על „. ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן

מעּכבת  הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
למחיצתןאכילתן  חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ

ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,
ויתר ‰. ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת

לאֹונן אסּורין ׁשהן - וטרם ּבּבּכּורים קרובו שמת מי -] ְֲִִִֵֵֶַ
מקֹוםנקבר] הבאת ּוטעּונין לירושלים], טהֹור [- וכהן ; ְְֲִֵַָָָֹ

טהֹור  יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאכל
ּבתרּומה. ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאכל

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
הּטֹוב" ּבכל ּבׂשמחה,"וׂשמחּת לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

.Ê ּכלי טעּונין ּומצוה הּבּכּורים בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ואם  עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים  אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
על  ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה  הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר [עלי ְְִִִִֵֶַָָָָ
עשב]וחלף לּתאנים,[מין ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ׁשל ְֲִִֶֶַָאׁשּכֹולֹות
.Á וחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם

לבעליו  ערבההּכלי ׁשל ּבסּלים הביאם ואם }וחלף {. ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ואם  לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(קלּופה)
לּכהנים. הּסּלים אין הּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵַַַַֹנטמאּו

.Ë ּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו
יֹונה  ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ,ּובני ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

קרבים  היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ואּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולֹות;

.È לה עׂשה ּבׁשעה מצות ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
ּכי  ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל  ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא  אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

.‡È מי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין  ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע  ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את .מקרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא

הּבית  להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּבית ּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ
ּגדֹול  מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על  הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל  הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,
ׁשּגֹומר. עד וגֹו'" מצרימה וּירד אבי, אבד "ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוקֹורא:
ׁשל  ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים  לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים  קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
הּוא  ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
החג  ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ּברגלים: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹומר

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ּכאן אף ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשלמים,
.‚È,לעזרה ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי

וקֹוראין  הּלוּיים היּו ּדּליתני".מתחילין ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָ
.„È לינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מירּוׁשלים  הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר

"לאהלי והלכּת בּבקר, ּפֹונה "ּופנית ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצאת  ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמן
מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,
ׁשם  ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִִָָָָָָּבכלי,

ִִַָּבירּוׁשלים.

ד  ¤¤ּפרק
וׁשיר ‡. קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

להביא  ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינ ֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו -[יש ְְְִַָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפי
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האּפיטרֹוּפין יתומים]וכן אינן [על והּׁשליח והעבד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ׁשאינן לפי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָקֹוראין,

"אב אבל‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּנכנסין  ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ  את ּבניו מביאין ׁשּיירׁשּו ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוקֹוראין,

קֹורא „. ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני ,הּקֹונה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
עֹוׂשה? וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפי

הּבית לבדק ּתחּלה אֹותן ספק [למקדש]מקּדיׁש ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מּיד  אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין מכניסין ואין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻחּלין,
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָההקּדׁש,
ׁשּמא  לּכהנים, ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן חּלין; ספק ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּפני
אּלא  ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּכּורים
הּקריאה  אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי - ׁשליח ּביד אֹותן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמׁשּלח
הּקריאה  הּספק, מּפני לקריאה ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּלאכלן;

ּבֹו. ְֶֶַמעּכבת
קֹורא ‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,
וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
הּגּוף  ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסי ׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על  אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
מביא  - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

ְֵוקֹורא.
.Ê ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

ׁשעדין  ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַנֹוהג
הּקרקע  לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו סמכה אם לא אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּכבר  - קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ּומכרּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָחזר
ּכקנין  אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ּדעּתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָסמכה

ַהּגּוף.
.Á ׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש

קֹורא  ואינֹו מביא ּביד ליֹורׁשֹו, וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ
והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
ׁשּתהיה  עד ּובאת", . . "ולקחּת ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאינֹו

ּכאחד. והבאה ְְֲִֶַָָָָלקיחה
.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש

קֹורא  ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן ׁשאינֹואחרים לפי ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ
ׁשאינן  לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָיכֹול

הּׁשנּיים, ואּלּו שיאכלם]ראׁשית. עליהן [זר חּיבין אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
ּכבּכּורים. ְִִֶֹחמׁש

.Èׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, [מוציאם הביא ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ
קֹורא.מהסל] ואינֹו ,ְֵֵ

.‡È והביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

עליהן  קֹורא אינֹו - אחר מּמין "הּגדּתי ּבּכּורים ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ
ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִֵֶַַַַַַַַָָֹהּיֹום

אחת. ּבׁשנה ּומּגיד וחֹוזר ְְִִֵַַַַָָמּגיד
.·Èהּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש אֹו[המשקה , ְְְִִִֵַַָָָ

ׁשאין  ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנקצץ
אבדה. ׁשהרי קרקע, ְְֲֵֶַַָָלֹו

.‚È על אף - חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
החג קדם ׁשהפריׁשן סוכות]ּפי קֹורא,[- ואינֹו מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבׁשעת  אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכל  ּוׁשאר הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ְְְִֵַַַַַָָָָֻׂשמחה,

וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֵַהּמביאין
.„È ּומּתנֹות והחמׁש, והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים,

לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - רשאי]ּבהמה מהן [- לקנֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה וקרקעֹות ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָעבדים

ּתֹורה.והאּׁש ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, ה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻ
.(ÂË) להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף

.לזרים  ְִָ
.ÂËעֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על נתערבו אף אם בטלים -] ִִִִֶַַַ

ּבחּלין בחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
ׁשהּוא  ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינו מקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים בטל] אף לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

אחר  הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבכל  ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָׁשּנכנסּו
קדם  ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהן,

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו
.ÊË הּבּכּורים את מעלין ׁשּבּמעמד,ּכיצד העירֹות ּכל ? ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל  ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּובּׁשחר  הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים יּכנסּו ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעיר,
והּׁשֹור  אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
זית  ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהֹול
מּכה  והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים להֹודיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבראׁשֹו,
הֹולכין  והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניהם,
;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי וקֹוראין: ,הּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכל

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהּלכין היּו [שני ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיום] לפניהן שליש ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו .ְְִִִִִֵֶַָָָ

ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. לאנׁשי להֹודיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלּוחין
הּלח  את מראין ויבׁש, לח להם היה ואם אֹותם; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּכסּו

והּפחֹות הכוהנים]מּלמעלה. הלוים]והּסגנים[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
לפי מירּוׁשלים. לקראתם יֹוצאין הן והּגזּברים, הּבאים ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, אנׁשים ּבאּו אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיֹוצאין:
יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ּוכׁשּיּכנסּו מעט. מעט, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻואם

ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו היּו "עמדֹות ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלקרֹות:
.ÊÈ לפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל

ּבאתם  ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ּבׁשלֹומם: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוׁשֹואלין
מּכה  והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו מהּלכין והם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשלֹום'?
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הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,
ואֹומר  ּכתפֹו, על סּלֹו ואחד אחד ּכל יּה,נטל "הללּו ין: ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל עד וכּו'", ּבקדׁשֹו אל ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹהללּו
ׁשּמּגיעין  עד וקֹוראין הּבית, ּבהר מהּלכים והם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָיּה";
ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: הלוּיים ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִַָָָָָָלעזרה.

וגֹו'". ּדּליתני ְִִִִָּכי

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

אין  זֹו, וראׁשית תרּומה". ּתרימּו חּלה, - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את  ּפטר ּכׂשעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
עד  - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה;

מקצת. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר
סֹופרים·. מעׂשרים [חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה
מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
מארּבעים  אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר העֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּנחּתֹום
מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו לפי - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוׁשמֹונה

.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה
ּבעל  ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
אחד  מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום  ּבעּסת לחלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה, .מארּבעים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ
אחד „. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת

אחד  מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
נׂשּכר  חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, וחּלה מעׂשרים . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טמאה. ּכתרּומה להּסקה, לּכהן - ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

ּבלבד ‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ,אין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּכל  ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם "והיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּכּלכם, ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻיׂשראל
ּבימי  אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹולא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה - יׂשראל ּבארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעזרא,

ְִָּבתרּומה.
.Â ּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות

לחּוצה  ׁשּיצאּו ּפטּורין הארץ אני לארץ, "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּפרֹות  על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ
.Ê ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין

מּיׂשראל  חּלה ּתֹורת חּוצה ּתׁשּתּכח חּלת מביאין ואין . ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

.Á ארצֹות ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין הארץ ׁשלׁשה ּכל : ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ
אחת  חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחזיקּו
ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכּׁשעּור,
מּכזיב  ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים עֹולי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה
נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
מּפני  חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחּלה

והֹואיל  מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻהארץ
מארּבעים  אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - יׂשראל ארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהיא
ונֹותנין  ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. וׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִִַַָָָָּוׁשמֹונה,
טהֹורה  'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - לאכלּה לּכהן ְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹאֹותּה
נטמאת  ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, נׂשרפה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׂשרפת',
ּכל  אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו לּכל. ידּועה ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻטמאה

מּדבריהםׁש[כמות] ׁשהיא מּפני - מפריׁש [של רֹוצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַ
ּבסּוריהחכמים] ּבין ולחּוץ, ׁשּמאמנה הארץ וכל [מקומות . ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד ּבׁשאר שכבש ְִֵָּבין
ׁשּלא  ּכדי לׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהארצֹות
ּכדי  לאכילה, ואחת נאכלת', טמאה ּתרּומה 'ראינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאמרּו:

ּתׁש וזֹוׁשּלא וזֹו והֹואיל מּיׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתּכח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
אין  ׂשרפה, ׁשל ,לפיכ ּבּנאכלת; לרּבֹות מּוטב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדבריהם,
מארּבעים  אחד אכילה, וׁשל ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלּה

צריּוׁשמֹונה. ואין ּולזבֹות; לזבים מּתרת אכילה, ׁשל וזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֻ
טמאים. לׁשאר ְְִִֵַָלֹומר,

.Ë הּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים  אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשם  לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,
לּכהן  ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעּקר

מּקדם  הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין .לאכילה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.È הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּלת

על  אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם חּיּובּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועּקר
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּכהן

ּומצרעין  ויֹולדֹות, ונּדֹות, הּטמאים וזבֹות, ׁשאר אבל . ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻֻּבמּגע
ּבסּוריה  ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה אם ,ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹלפיכ

ורצה ארצֹות, ּבׁשאר -[אחר]ּבין אחת חּלה להפריׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ
ׁשעדין  לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמפריׁש

נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה אֹו קרי, ראה צרילא ואינֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לאׁש. ׁשנּיה ְְְִִֵַָָלהפריׁש

.‡È,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא  ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמא

לארץ  ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש הּמפריׁש.צרי חּלה,ּכל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּתחּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָמבר
על  מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּלה',
האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ּכ ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורה,
האּׁשה  אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, מפריׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהערם

ּפניה וכל ׁשּיׁשבה מטה]הערּמה ּבּקרקע,[של טּוחֹות ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ
חּלה. ּומפרׁשת ְְֶֶֶֶַַָָמברכת

.·È,ּבּה וכּיֹוצא לארץ מברכת הּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
היה  ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ּכהן ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ׁשלחן  על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

מדּמעת ׁשאינּה לפי מתערבבת אחד; אם אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
לכהן באחרות] אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
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ואין  העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם
אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, המסּיע ּכהן מּׁשּום איסור ּבּה אין -] ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ליטלם] לסייע הכהן ּכעל ואחר ּתחּלה, לאכל רצה ואם .ְְְֱִִֶַַָָָָֹ
אּלא  עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ ּבחּוצה החּלה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻיפריׁש

חכמים]מּדבריהם .[של ְִִֵֶ
.‚È מן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה

אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת [- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ
לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן

.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
אֹוכל  אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'

חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;
.ÂË ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא

הּיפה  מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, רע .ּבעּסה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה'תשע"ד  סיון א' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּנחּתֹום ‡. מן הּצֹוננת הּלֹוקח על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

הרּבה  מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על הּצֹוננת [צורות ּומן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
.שונות]

והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
והּׁשּפֹון  ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ

אּלא  לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
וכּיֹוצא  ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. הּנעׂשית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּפת

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהן
ׁשּלא ‚. ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלקט

מן [גדלה]הביאה ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ׁשליׁש ְְִִִִִֵֵֶַַָ
ראׁשֹון  מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין הן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהּתרּומה,

ּבּׁשּבלים לפני ׁשהקּדימֹו מעשר ליטול הלוי הקדים -] ְֳִִִִֶַ
גדולה] תרומה הכהן ּתרּומתֹושקיבל [תרומת ׁשּנּטלה ְְִֶָָ

ּומעׂשר מעשר] ּגדֹולה, ּתרּומה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ,ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּלחם ּוׁשּתי העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש [הקרבים ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

הּכל בשבועות] - הּמֹותרֹות אֹותן ּכל ּכׁשּיּפדּו הּפנים ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹולחם
ּבחּלה. ְִַַָָחּיבין

ּבירּוׁשלים „. ׁשני מעׂשר ׁשל ּוספק עּסה ׁשביעית, ועּסת , ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
תרומה]מדּמע בה נפלה אם שספק חולין חּיבין [עיסת - ְִַָָֻ

המדּמע אבל מעור ּבחּלה; בחולין][תרומה מן בת ּפטּור , ְְֲִַַָָָָֻ
ַַָהחּלה.

קרבן]חּלֹות‰. עם עׂשה [הבאות - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָ
עׂשאן  קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - לעצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
לפי  ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ּבּׁשּוק ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָלמכרן

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו
.Â הּׁשּתפין ּבחּלה.עּסת חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה , ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.Êהּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין [תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ

מה  - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד  ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,

הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא
חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,

.Á,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה
מּמּנה,ּפטּורה  אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ; ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת
.Ë ּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל ּבחלק היּו היה אם - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ

חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ׁשעּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל
.È;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי

לזר  ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין לא אּלא ולּמה . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּביד  אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה  עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו
.‡È אם - עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב

ּפטּורה  לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה אפּלּויׁש . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדגן, טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפטּורה. לאו, ואם ְְִֶֶַָָחּיבת;
.·È מים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִֶֶֶַַַָָעּסה

הּמים  ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָרֹותחין,
ּבין  ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו לתֹוכֹו הּקמח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהׁשלי

והּמרחׁשת הּמחבת על ּבין מחבת]ּבקרקע, ּבין [מין , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַ
הרּתיחן  ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת הּבצק את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהדּביק
ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד מּלמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאׁש

עּסה הדּבי  העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - הּבצק ק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
היא  הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה אֹו ּבלבד, ּבח ּמה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָליּבׁשּה
ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה מעׂשה ׁשאין החּלה; מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפטּורה

קלי וכן מׁשקין. ּבׁשאר ּבין קלוי]ּבמים אֹותֹו[קמח ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשאין  ּפטּור; - אפּיה ּבלא אֹותֹו ואֹוכלין ּבדבׁש, אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּבמים

אדם. למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיבת,
.‚Èוהׁשלימּה חּמה, מעׂשה לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעּסה

והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּפת  לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעׂשה חּיבין לעׂשֹותּה - ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ְַָּבחּלה.
.„Èלכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה [- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ

ּכלּמּודין  עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמֹוכיחין
רכה] בלילה כדרך אותה שאפה עבה עיסה מן [- ּפטּורה ,ְִָ

ַַָהחּלה.
.ÂË ּבחּלה ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור קמח ּכּמה העמר מלא ? ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּכּלן  - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ּבין -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
קּבין  ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת והּקב חמׁש; ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָֹֹֻּפחֹות

א  ּברֹום אצּבעים על אצּבעים אצּבע והרביעית וחצי צּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל אצּבע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמׁש
עׂשר  על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
הּוא  ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש ּברֹום ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצּבעֹות
ּתׁשיעי  ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
ּברֹום  אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצּבע
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הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,
ואֹומר  ּכתפֹו, על סּלֹו ואחד אחד ּכל יּה,נטל "הללּו ין: ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל עד וכּו'", ּבקדׁשֹו אל ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹהללּו
ׁשּמּגיעין  עד וקֹוראין הּבית, ּבהר מהּלכים והם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָיּה";
ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: הלוּיים ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִַָָָָָָלעזרה.

וגֹו'". ּדּליתני ְִִִִָּכי

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

אין  זֹו, וראׁשית תרּומה". ּתרימּו חּלה, - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את  ּפטר ּכׂשעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
עד  - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה;

מקצת. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר
סֹופרים·. מעׂשרים [חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה
מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
מארּבעים  אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר העֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּנחּתֹום
מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו לפי - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוׁשמֹונה

.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה
ּבעל  ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
אחד  מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום  ּבעּסת לחלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה, .מארּבעים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ
אחד „. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת

אחד  מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
נׂשּכר  חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, וחּלה מעׂשרים . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
טמאה. ּכתרּומה להּסקה, לּכהן - ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

ּבלבד ‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ,אין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּכל  ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם "והיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּכּלכם, ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻיׂשראל
ּבימי  אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹולא
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה - יׂשראל ּבארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעזרא,

ְִָּבתרּומה.
.Â ּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות

לחּוצה  ׁשּיצאּו ּפטּורין הארץ אני לארץ, "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּפרֹות  על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ
.Ê ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין

מּיׂשראל  חּלה ּתֹורת חּוצה ּתׁשּתּכח חּלת מביאין ואין . ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

.Á ארצֹות ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין הארץ ׁשלׁשה ּכל : ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ
אחת  חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחזיקּו
ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכּׁשעּור,
מּכזיב  ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים עֹולי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה
נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
מּפני  חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחּלה

והֹואיל  מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻהארץ
מארּבעים  אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - יׂשראל ארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהיא
ונֹותנין  ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. וׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִִַַָָָָּוׁשמֹונה,
טהֹורה  'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - לאכלּה לּכהן ְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹאֹותּה
נטמאת  ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, נׂשרפה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׂשרפת',
ּכל  אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו לּכל. ידּועה ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻטמאה

מּדבריהםׁש[כמות] ׁשהיא מּפני - מפריׁש [של רֹוצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַ
ּבסּוריהחכמים] ּבין ולחּוץ, ׁשּמאמנה הארץ וכל [מקומות . ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד ּבׁשאר שכבש ְִֵָּבין
ׁשּלא  ּכדי לׂשרפה, אחת חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהארצֹות
ּכדי  לאכילה, ואחת נאכלת', טמאה ּתרּומה 'ראינּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיאמרּו:

ּתׁש וזֹוׁשּלא וזֹו והֹואיל מּיׂשראל. חּלה ּתֹורת ּתּכח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
אין  ׂשרפה, ׁשל ,לפיכ ּבּנאכלת; לרּבֹות מּוטב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדבריהם,
מארּבעים  אחד אכילה, וׁשל ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלּה

צריּוׁשמֹונה. ואין ּולזבֹות; לזבים מּתרת אכילה, ׁשל וזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֻ
טמאים. לׁשאר ְְִִֵַָלֹומר,

.Ë הּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים  אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשם  לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,
לּכהן  ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעּקר

מּקדם  הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין .לאכילה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.È הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּלת

על  אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם חּיּובּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועּקר
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּכהן

ּומצרעין  ויֹולדֹות, ונּדֹות, הּטמאים וזבֹות, ׁשאר אבל . ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻֻּבמּגע
ּבסּוריה  ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה אם ,ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹלפיכ

ורצה ארצֹות, ּבׁשאר -[אחר]ּבין אחת חּלה להפריׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ
ׁשעדין  לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמפריׁש

נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה אֹו קרי, ראה צרילא ואינֹו ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לאׁש. ׁשנּיה ְְְִִֵַָָלהפריׁש

.‡È,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא  ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמא

לארץ  ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש הּמפריׁש.צרי חּלה,ּכל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּתחּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָמבר
על  מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּלה',
האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ּכ ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורה,
האּׁשה  אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, מפריׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהערם

ּפניה וכל ׁשּיׁשבה מטה]הערּמה ּבּקרקע,[של טּוחֹות ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ
חּלה. ּומפרׁשת ְְֶֶֶֶַַָָמברכת

.·È,ּבּה וכּיֹוצא לארץ מברכת הּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
היה  ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ּכהן ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ׁשלחן  על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

מדּמעת ׁשאינּה לפי מתערבבת אחד; אם אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
לכהן באחרות] אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
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ואין  העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם
אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, המסּיע ּכהן מּׁשּום איסור ּבּה אין -] ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ליטלם] לסייע הכהן ּכעל ואחר ּתחּלה, לאכל רצה ואם .ְְְֱִִֶַַָָָָֹ
אּלא  עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ ּבחּוצה החּלה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻיפריׁש

חכמים]מּדבריהם .[של ְִִֵֶ
.‚È מן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה

אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת [- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ
לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן

.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל
אֹוכל  אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'

חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;
.ÂË ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא

הּיפה  מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, רע .ּבעּסה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה'תשע"ד  סיון א' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּנחּתֹום ‡. מן הּצֹוננת הּלֹוקח על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

הרּבה  מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על הּצֹוננת [צורות ּומן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
.שונות]

והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
והּׁשּפֹון  ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ

אּלא  לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
וכּיֹוצא  ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. הּנעׂשית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּפת

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהן
ׁשּלא ‚. ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלקט

מן [גדלה]הביאה ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ׁשליׁש ְְִִִִִֵֵֶַַָ
ראׁשֹון  מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין הן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהּתרּומה,

ּבּׁשּבלים לפני ׁשהקּדימֹו מעשר ליטול הלוי הקדים -] ְֳִִִִֶַ
גדולה] תרומה הכהן ּתרּומתֹושקיבל [תרומת ׁשּנּטלה ְְִֶָָ

ּומעׂשר מעשר] ּגדֹולה, ּתרּומה חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ,ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּלחם ּוׁשּתי העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש [הקרבים ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

הּכל בשבועות] - הּמֹותרֹות אֹותן ּכל ּכׁשּיּפדּו הּפנים ְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹולחם
ּבחּלה. ְִַַָָחּיבין

ּבירּוׁשלים „. ׁשני מעׂשר ׁשל ּוספק עּסה ׁשביעית, ועּסת , ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
תרומה]מדּמע בה נפלה אם שספק חולין חּיבין [עיסת - ְִַָָֻ

המדּמע אבל מעור ּבחּלה; בחולין][תרומה מן בת ּפטּור , ְְֲִַַָָָָֻ
ַַָהחּלה.

קרבן]חּלֹות‰. עם עׂשה [הבאות - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָ
עׂשאן  קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - לעצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
לפי  ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ּבּׁשּוק ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָלמכרן

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו
.Â הּׁשּתפין ּבחּלה.עּסת חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה , ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.Êהּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין [תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ

מה  - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד  ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,

הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא
חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,

.Á,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה
מּמּנה,ּפטּורה  אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ; ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ

ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת
.Ë ּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל ּבחלק היּו היה אם - ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ

חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ׁשעּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל
.È;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי

לזר  ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין לא אּלא ולּמה . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
ּביד  אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה  עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו
.‡È אם - עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב

ּפטּורה  לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה אפּלּויׁש . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדגן, טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפטּורה. לאו, ואם ְְִֶֶַָָחּיבת;
.·È מים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִֶֶֶַַַָָעּסה

הּמים  ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָרֹותחין,
ּבין  ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו לתֹוכֹו הּקמח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהׁשלי

והּמרחׁשת הּמחבת על ּבין מחבת]ּבקרקע, ּבין [מין , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַ
הרּתיחן  ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת הּבצק את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהדּביק
ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד מּלמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאׁש

עּסה הדּבי  העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - הּבצק ק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
היא  הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה אֹו ּבלבד, ּבח ּמה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָליּבׁשּה
ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה מעׂשה ׁשאין החּלה; מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפטּורה

קלי וכן מׁשקין. ּבׁשאר ּבין קלוי]ּבמים אֹותֹו[קמח ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשאין  ּפטּור; - אפּיה ּבלא אֹותֹו ואֹוכלין ּבדבׁש, אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּבמים

אדם. למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיבת,
.‚Èוהׁשלימּה חּמה, מעׂשה לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעּסה

והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּפת  לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעׂשה חּיבין לעׂשֹותּה - ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ְַָּבחּלה.
.„Èלכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה [- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ

ּכלּמּודין  עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמֹוכיחין
רכה] בלילה כדרך אותה שאפה עבה עיסה מן [- ּפטּורה ,ְִָ

ַַָהחּלה.
.ÂË ּבחּלה ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור קמח ּכּמה העמר מלא ? ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּכּלן  - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ּבין -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
קּבין  ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת והּקב חמׁש; ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָֹֹֻּפחֹות

א  ּברֹום אצּבעים על אצּבעים אצּבע והרביעית וחצי צּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל אצּבע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמׁש
עׂשר  על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
הּוא  ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש ּברֹום ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצּבעֹות
ּתׁשיעי  ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
ּברֹום  אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצּבע
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העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשבע
מכילה וכּמה עֹולין. הן ּכאחד - הּמּדֹות זֹו?ּוׁשּתי מּדה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

והן  ּביצה; וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וארּבעים ׁשלׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכמֹו
מּקמח  סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
זּוז  ועׂשרים זּוז מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהן ׁשּבמצרים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַהחּטים
הּזה  ּכּמׁשקל מכילה ׁשהיא ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּזּוזי

מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה הּזה, החּטים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּקמח
.ÊË ּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָאסּור

החּלה  מן ּפחּותה לפטרּה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
עׂשה  ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה לא - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻמּכּׁשעּור
ואפה  וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפיּה מּכּׁשעּור, ּפחּותה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָעּסה
הּסל  חּלה, ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם - לּסל ונתן אחרת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּפת
"והיה  ׁשּנאמר: - הּפת מן החּלה ּומפריׁש לחּלה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמצרפן
האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד הארץ", מּלחם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאכלכם

לחּלה. מצרפן הּתּנּור ְְְְֵַַַָָָואין
.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן [בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ

ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, חּיבין - חּלה ׁשעּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
הרי  - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶַָָעד
.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח -]- ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻ

נטל  אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהֹואיל
העּסה [קליפות]הּמרסן ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, מן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ׁשהחזירֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמרסן
.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ

אבל  ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת
ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Î לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ּבׁשל נׁשים אין אם - ׂשאֹור להן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּפטּורה  ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף - ּכּׁשעּור מהן .אחת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ז  ¤¤ּפרק
ואין ‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

אם  - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה  מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ;היּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ערּוב  על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם
מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,

אחד,·. מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו
אין  מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין

ׁשּלא מצטרפין  מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אחד, מין היּו אפּלּו - עּמּה ּתתערב ולא ּבזֹו, זֹו עּסה ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּתּגע

מצטרפֹות. ְְִֵָאין
עּסת ‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד

ּבׁשאר  נגעה מצטרפֹות; הּכּסמין, ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת  ׁשּנגעה ׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין,
וׁשל  ּכּסמין עּסת וכן ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן  אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות  אּלּו הרי - .ּבחברּתּה ְְְֲֲִֵֵֶַָָ

חדׁש„. החדשה]עּסת השנה לׁשל [מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
יאמרּו:יׁש ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ן, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּתיהן  מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּתֹורמין
להׁשלים  להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא -ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבעּסה  ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּׁשעּור.
עּסה  מהן ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת;
ּכמֹו חּלה, עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָאחת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּפחּותה ‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון  ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבה עּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ

אינן בחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו
ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;

.Â;מצטרפֹות - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
ּבחּלה  מחּיבת היתה ּכבר ׁשּביניהן היה ׁשהעּסה אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש עּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ּבחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָותתחּיב
ׁשּבּצדדין  העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש עּסת אֹו אחר, איׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעּסת

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות
.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

חּלה  ּומּזֹו חּלה ּבׁשּתיהם מּזֹו והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הראׁשֹונֹות  ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום  .אינן ְֵָ
.Áּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני

עד  ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
ׁשעת  לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
אחד  ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ּכׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָחֹובה

.מהן  ֵֶ
.Ë אחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק ׁשעה, אֹותּה ׁשעׂשּו .מּפני ְְִֵֵֶַָָָָ
.È,וחּלקּו ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהיתה

על  והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
יׂשראל  ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה  ּגֹוי וׁשל .חּיבת, ְְֶֶֶַָ
.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּיהיה  ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור עם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּה
הּׁשנּיה  העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה העּסה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבצד

הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה [-ׁשעּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
אחד] במקום -כשכולם ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם זֹונעׂשת. ְְֲִִִֵַָָָ

אֹוסר  ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה
ׁשהּוא. ְֶָּבכל

.·È לחּלהעּסה חלה]הּטבּולה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ
עֹוׂשה  הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה  לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
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טמאה  אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
ׁשּלא  מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואחת

חּלתּה, הּטהֹורה,הּורמה לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָ
מן  לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה הּטמאה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּומֹוׁש

ַָֻהמּקף.
.‚È,חּלתּה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה

והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה
עד  - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָחּלֹות

לּכהן  ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח העּסה והּוא,ׁשּתעׂשה ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; מאכל ּתּפסל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
העּסֹות  אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
לא  אֹו חּלה מהן הּורמה אם ספק עליהן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי ׁשחּלת - ספק]הּורמה על [- הּטהֹור מן נּטלת  ְְִִֶֶֶַַַַַָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה, ְְְִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמא
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ּוׁשאר הּמפריׁש‡. ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

- חּלה לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם

חּלין  קמח ּכל .ּכׁשאר ְִִֶַָָֻ
הּקמח אימתי ·. ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּנּלֹוׁש ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ׁשּנאמר:ּבּמים , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבערבה  קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

'הרי [קערה] אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזֹו
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
-הּניח ‚. הפריׁש ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אפה  אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאין
הּפת  מן מפריׁש זה הרי - ׁשּבארנּו.הּכל ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ּבחּטים מאימתי „. מּׁשּתתּגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקו ויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מן אחד עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻותעׂשה
ּבׂש ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד והּכּסמין העּסה, עֹורים. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל וׁשּבלת ְְְְִִִִִִֶַָֹּכחּטים,
מּמּנה נתּגלּגלה ‰. האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

טבל  ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת לפיכ,קדם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּמּנה  האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ
.Â תרומה]ׁשּנדמעהעּסה בה ׁשּלא [שנתערבה עד ְְִִֶֶַָָֹ

הּמקּדיׁשּתתּגלּגל, וכן חּיבת. ּומּׁשּנתּגלּגלה, ּפטּורה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
זכה  אֹו ּופדיּה ׁשּתתּגלּגל, קדם אֹותּה הּמפקיר אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹעּסתֹו
אֹותּה הפקיר אֹו ׁשהקּדיׁשּה אֹו ּגלּגלּה, ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבּה,
ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה וזכה ּופדיּה ׁשּנתּגלּגלה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאחר

.Êההקּדׁש,הקּדיׁשּה ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּפטּורה  היתה חֹובתּה, ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדיּה ּכ .ואחר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָ

.Á לֹווכן ּונתנּה עּסה, לֹו לעׂשֹות ליׂשראל ׁשּנתן נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
- ּגלּגלּה ׁשּלא עד אחר ּבמּתנה לֹו נתנּה ואם חּיבת; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּפטּורה  .ׁשּנתּגלּגלה, ְְְְִֶַָָ
.Ë ׁשּלא ּגר עד נתּגלּגלה אם - עּסה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

חּיבת  נתּגלּגלה, מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ספק נתּגּיר, ואם . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
חּלת  ׁשאכל וזר מיתה; עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, חּיבת -ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

עליה חּיב אין ּבֹו, וכּיֹוצא זֹו -]ספק חמׁש.[קנס ְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.È יעׂשּנה עּסה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ותּׂשרף  יׂשראל; ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,
ׁשּוּדאּהחּלתּה טמאה, ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּכל  ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמטּמא
ּבחּלין  ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּוּדאֹו
לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן יטּמאּו ׁשּלא לחּלה, ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּטבּולים

נׂשרפת. ולא נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת החּלה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹותהיה
.‡È יּזהר לא אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבטהרה  חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר .ויׁשּתּדל; ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
יעׂשּנה  - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה,
.·È הארץאין עם חּלת שתהיה עֹוׂשין שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ

עיסות] הרבה עבור החּלין חלה עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,
החברּבט  זה העּסה מגּבל ּכיצד? על הרה. נאמן -] ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבכלי מעשרות] ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ּומפריׁש ,ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מקּבלין  ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו אבנים ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָּגללים
העּסה  את ׁשּתיהן, את נֹוטל - הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטמאה.
ׁשּלא  ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, לֹו: ואֹומרין החּלה; ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואת
חּייו  ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה'. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּתחזר

מגּבל[פרנסתו] עם ׁשל של עיסות ללוש שיוכל לש, -] ְֵֶַ
.הארץ]

.‚È מרּקדתאׁשת עם [מנפה]חבר, אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני  אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה  ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ידי  מחּזקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין לא - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּבטמאה

לּפלטר ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל עברה; .[מוכר]עֹוברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
.„È ּבסּוריההּלֹוקח הארץ עם שכבש מּנחּתֹום מקומות -] ְְְִֵֶַַַַָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא 'הפרׁשּתי דוד לֹו: ואמר ,ְְְִִַַָ
ׁשּלא  ּכׁשם מּספק; חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּלה'
לא  ּכ ּגדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יׂשראל ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹנחׁשדּו

החּלה. על ּבסּוריה ְְְְֶַַַָָנחׁשדּו
.ÂË אבלצרי הּנחּתֹום, מן לארץ ּבחּוצה הּלֹוקח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

מּספק  חּלה הּבית,להפריׁש מּבעל הּלֹוקח אבל ואין ; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ
מּספק. להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו הּמתארח לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצרי

ה'תשע"ד  סיון ב' קודש שבת יום
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זֹובח‡. ּכל לּתן עׂשה לאכילה]מצות ּבהמה [שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

יהיה  "וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהֹורה
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העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשבע
מכילה וכּמה עֹולין. הן ּכאחד - הּמּדֹות זֹו?ּוׁשּתי מּדה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

והן  ּביצה; וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וארּבעים ׁשלׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכמֹו
מּקמח  סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
זּוז  ועׂשרים זּוז מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהן ׁשּבמצרים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַהחּטים
הּזה  ּכּמׁשקל מכילה ׁשהיא ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּזּוזי

מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה הּזה, החּטים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּקמח
.ÊË ּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָאסּור

החּלה  מן ּפחּותה לפטרּה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
עׂשה  ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה לא - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻמּכּׁשעּור
ואפה  וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפיּה מּכּׁשעּור, ּפחּותה ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָעּסה
הּסל  חּלה, ׁשעּור ּבּסל נתקּבץ אם - לּסל ונתן אחרת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּפת
"והיה  ׁשּנאמר: - הּפת מן החּלה ּומפריׁש לחּלה, ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָמצרפן
האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד הארץ", מּלחם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבאכלכם

לחּלה. מצרפן הּתּנּור ְְְְֵַַַָָָואין
.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן [בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ

ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, חּיבין - חּלה ׁשעּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
הרי  - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶַָָעד
.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח -]- ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻ

נטל  אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהֹואיל
העּסה [קליפות]הּמרסן ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, מן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ׁשהחזירֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמרסן
.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ

אבל  ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת
ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Î לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ּבׁשל נׁשים אין אם - ׂשאֹור להן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּפטּורה  ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף - ּכּׁשעּור מהן .אחת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ז  ¤¤ּפרק
ואין ‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי

אם  - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה  מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ;היּו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ערּוב  על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם
מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,

אחד,·. מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו
אין  מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין

ׁשּלא מצטרפין  מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אחד, מין היּו אפּלּו - עּמּה ּתתערב ולא ּבזֹו, זֹו עּסה ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּתּגע

מצטרפֹות. ְְִֵָאין
עּסת ‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד

ּבׁשאר  נגעה מצטרפֹות; הּכּסמין, ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת  ׁשּנגעה ׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין,
וׁשל  ּכּסמין עּסת וכן ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן  אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות  אּלּו הרי - .ּבחברּתּה ְְְֲֲִֵֵֶַָָ

חדׁש„. החדשה]עּסת השנה לׁשל [מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
יאמרּו:יׁש ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ן, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּתיהן  מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'ּתֹורמין
להׁשלים  להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה יביא אּלא -ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבעּסה  ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָהּׁשעּור.
עּסה  מהן ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת;
ּכמֹו חּלה, עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָאחת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּפחּותה ‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה

ּכגֹון  ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור
מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבה עּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ

אינן בחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו
ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;

.Â;מצטרפֹות - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
ּבחּלה  מחּיבת היתה ּכבר ׁשּביניהן היה ׁשהעּסה אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש עּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ּבחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָותתחּיב
ׁשּבּצדדין  העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש עּסת אֹו אחר, איׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעּסת

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות
.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי

חּלה  ּומּזֹו חּלה ּבׁשּתיהם מּזֹו והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הראׁשֹונֹות  ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום  .אינן ְֵָ
.Áּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני

עד  ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
ׁשעת  לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
אחד  ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ּכׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָחֹובה

.מהן  ֵֶ
.Ë אחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו
ּבאֹותּה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָּפטּורה;

לחּלק ׁשעה, אֹותּה ׁשעׂשּו .מּפני ְְִֵֵֶַָָָָ
.È,וחּלקּו ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהיתה

על  והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
יׂשראל  ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה  ּגֹוי וׁשל .חּיבת, ְְֶֶֶַָ
.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל

ׁשּיהיה  ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור עם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּה
הּׁשנּיה  העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה העּסה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבצד

הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה [-ׁשעּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
אחד] במקום -כשכולם ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם זֹונעׂשת. ְְֲִִִֵַָָָ

אֹוסר  ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה
ׁשהּוא. ְֶָּבכל

.·È לחּלהעּסה חלה]הּטבּולה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ
עֹוׂשה  הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה  לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
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טמאה  אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
ׁשּלא  מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואחת

חּלתּה, הּטהֹורה,הּורמה לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָ
מן  לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה הּטמאה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּומֹוׁש

ַָֻהמּקף.
.‚È,חּלתּה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה

והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה
עד  - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָחּלֹות

לּכהן  ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח העּסה והּוא,ׁשּתעׂשה ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; מאכל ּתּפסל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
העּסֹות  אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
לא  אֹו חּלה מהן הּורמה אם ספק עליהן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי ׁשחּלת - ספק]הּורמה על [- הּטהֹור מן נּטלת  ְְִִֶֶֶַַַַַָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא לכּתחּלה, ְְְִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמא

ח  ¤¤ּפרק
ּוׁשאר הּמפריׁש‡. ּכהן, ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

- חּלה לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעּסה
חּלה, מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם

חּלין  קמח ּכל .ּכׁשאר ְִִֶַָָֻ
הּקמח אימתי ·. ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּנּלֹוׁש ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ׁשּנאמר:ּבּמים , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּבערבה  קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

'הרי [קערה] אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזֹו
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
-הּניח ‚. הפריׁש ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אפה  אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאין
הּפת  מן מפריׁש זה הרי - ׁשּבארנּו.הּכל ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹ

ּבחּטים מאימתי „. מּׁשּתתּגלּגל ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקו ויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מן אחד עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻותעׂשה
ּבׂש ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד והּכּסמין העּסה, עֹורים. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל וׁשּבלת ְְְְִִִִִִֶַָֹּכחּטים,
מּמּנה נתּגלּגלה ‰. האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

טבל  ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת לפיכ,קדם . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּמּנה  האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ
.Â תרומה]ׁשּנדמעהעּסה בה ׁשּלא [שנתערבה עד ְְִִֶֶַָָֹ

הּמקּדיׁשּתתּגלּגל, וכן חּיבת. ּומּׁשּנתּגלּגלה, ּפטּורה; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
זכה  אֹו ּופדיּה ׁשּתתּגלּגל, קדם אֹותּה הּמפקיר אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹעּסתֹו
אֹותּה הפקיר אֹו ׁשהקּדיׁשּה אֹו ּגלּגלּה, ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבּה,
ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה וזכה ּופדיּה ׁשּנתּגלּגלה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאחר

.Êההקּדׁש,הקּדיׁשּה ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּפטּורה  היתה חֹובתּה, ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדיּה ּכ .ואחר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָ

.Á לֹווכן ּונתנּה עּסה, לֹו לעׂשֹות ליׂשראל ׁשּנתן נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
- ּגלּגלּה ׁשּלא עד אחר ּבמּתנה לֹו נתנּה ואם חּיבת; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּפטּורה  .ׁשּנתּגלּגלה, ְְְְִֶַָָ
.Ë ׁשּלא ּגר עד נתּגלּגלה אם - עּסה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

חּיבת  נתּגלּגלה, מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ספק נתּגּיר, ואם . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
חּלת  ׁשאכל וזר מיתה; עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, חּיבת -ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

עליה חּיב אין ּבֹו, וכּיֹוצא זֹו -]ספק חמׁש.[קנס ְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.È יעׂשּנה עּסה - ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ותּׂשרף  יׂשראל; ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻֻּבטמאה,
ׁשּוּדאּהחּלתּה טמאה, ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד . ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּכל  ּבטהרה; יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמטּמא
ּבחּלין  ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּוּדאֹו
לחּלה. ונטּבלּו הֹואיל אֹותן יטּמאּו ׁשּלא לחּלה, ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּטבּולים

נׂשרפת. ולא נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת החּלה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹותהיה
.‡È יּזהר לא אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבטהרה  חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר .ויׁשּתּדל; ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
יעׂשּנה  - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה,
.·È הארץאין עם חּלת שתהיה עֹוׂשין שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ

עיסות] הרבה עבור החּלין חלה עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,
החברּבט  זה העּסה מגּבל ּכיצד? על הרה. נאמן -] ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבכלי מעשרות] ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ּומפריׁש ,ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מקּבלין  ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו אבנים ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָּגללים
העּסה  את ׁשּתיהן, את נֹוטל - הארץ עם ּוכׁשּיבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻטמאה.
ׁשּלא  ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, לֹו: ואֹומרין החּלה; ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואת
חּייו  ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מה ּומּפני לטבלּה'. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּתחזר

מגּבל[פרנסתו] עם ׁשל של עיסות ללוש שיוכל לש, -] ְֵֶַ
.הארץ]

.‚È מרּקדתאׁשת עם [מנפה]חבר, אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני  אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה  ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ידי  מחּזקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין לא - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּבטמאה

לּפלטר ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל עברה; .[מוכר]עֹוברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
.„È ּבסּוריההּלֹוקח הארץ עם שכבש מּנחּתֹום מקומות -] ְְְִֵֶַַַַָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא 'הפרׁשּתי דוד לֹו: ואמר ,ְְְִִַַָ
ׁשּלא  ּכׁשם מּספק; חּלה להפריׁש צרי אינֹו - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּלה'
לא  ּכ ּגדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ יׂשראל ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹנחׁשדּו

החּלה. על ּבסּוריה ְְְְֶַַַָָנחׁשדּו
.ÂË אבלצרי הּנחּתֹום, מן לארץ ּבחּוצה הּלֹוקח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

מּספק  חּלה הּבית,להפריׁש מּבעל הּלֹוקח אבל ואין ; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ
מּספק. להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו הּמתארח לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצרי

ה'תשע"ד  סיון ב' קודש שבת יום

ט  ¤¤ּפרק
זֹובח‡. ּכל לּתן עׂשה לאכילה]מצות ּבהמה [שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

יהיה  "וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהֹורה

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



mixekiaקכב zekld - mirxf xtq - oeiq 'a ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבכל  'מּתנֹות' הּנקראין הן ואּלּו וכּו'"; הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשּפט
הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו ּומצוה [בזמן מקֹום. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבין המקדש] ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין
ּבמקּדׁשין. לא אבל ּובחּלין, לארץ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻֻּבחּוצה

חּיבין ·. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשן ּבמּתנֹות  אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּפטּורין  אּלּו הרי - ונפּדּו מּום, ּבהן נֹולד ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּתמימים
הּמּתנֹות. ִַַָמן

ּכּלֹו‚. הּוא, ּבכֹור אם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור, ְְְְִִֵַַַָָָֻספק
לּכהן  מּתנֹותיו ּבכֹור, אינֹו ואם ּבׁשנים,לּכהן; נסּתּפק ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ

ה  הרי - מּספק האחד הּכהן הּמּתנֹות;ולקח מן ּפטּור ּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
אבל  לבעליו. ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן, ּבֹו ׁשּזכה ּכמי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹעׂשּו
עליו  מחברֹו ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - הּמעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָספק

ְָָָהראיה.
ּבמּתנֹות,„. חּיבת ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ּבזמן  - ּבמאה אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנתערבה
מהן ּבהמה ׁשּכל [אחר]לאחד[שייכת]ׁשּכל ּפטּורין; ּכּלן , ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

אחד  היה הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד
ּבלבד. מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר ּכּלן, את הּׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּוא

ּבלבד ‰. טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ׁשּנאמר:אין , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין [חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב  הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל  ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש
.Âאֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד

ּבמּתנֹות  חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, .לאכילת ְְְֲִִִַַַַַָָָָ
.Ê חּיבת הּׁשּתפין הּזבח".ּבהמת "זבחי ׁשּנאמר: , ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
.Áּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין  ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין
.Ë טּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
לכהנים  אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכאן

לֹו,אחרים  ממּתינין אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
עד  אֹותֹו מנּדין מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא

ִֵֶׁשּיּתן.
.Èּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות מן [- ּפטּור , ְְְִִֵֵַָָֹ

ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם והּמׁשּתּתף [יסמן]הּמּתנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
עּין  לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלקֹו,

יֹודעין [ציין] הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלקֹו
עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
לרׁשם  צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא .ּבּמטּבחים, ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ

ּגֹוי  ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו

.‡È הרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה
הּכהן  לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות

ּבּמּתנֹות  הּכהן:חלק לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ , ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא
.·È,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה

הּקבה  מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן אמר ּפטּור . ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
חּיב  - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו

יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;
.‚È נׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר

ואם  חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד
הראיה  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - .ספק ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ

.„È;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות [פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא  לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב  אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
והּקֹונה  ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשּלם,
לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותן

נגזלֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות והקונה מּפני המוכר, על שהגזל -] ְְְְִִֵֶַָָֻ
ברשות] .כאוכלם

.ÂËּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקחן  הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות

הּדמים  מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - ּבמׁשקל .מּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
.ÊËחֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָהמׁשּלח

ּוגזלן  זה עבר הּמּתנֹות ׁשּמא מעלה - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום . ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכהן  לכל הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ואֹוכלן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּבדמים,

ְִֶֶׁשּירצה.
.ÊÈ נֹותן אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן לחלק הרֹוצה רצה ואם ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אּלא  לאחד, זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹותן
ׁשּנאמר: לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותן
חֹולק  ׁשֹור, ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה לֹו", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ"ּתּתן
ּכדי  חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות חתיכֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָאֹותן

ַָָמּתנה.
.ÁÈ ׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה

יד ׁשל ּכף עד הכתף]ארּכּבה עד אברים [מהברך ׁשני ׁשהן , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּפיקה  ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
הּכל  ׁשּביניהן; הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ּגרּגרת, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

ֵַֹלּכהן.
.ËÈמֹולגין מרתיחים]אין צמרן]אֹותן[- להסיר ואין [כדי , ְְִֵֵָ

והּקבה, ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמפׁשיטין
הּקבה  חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ׁשעליה; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבחלב

ְִַָלּבעלים.
.Î נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת

הּבעל  אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל
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אׁשּתֹו ּבגלל מּתנֹות חללהאֹוכל אבל לפסול . שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ
רצה לה] ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה

אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, למּכר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹהּכהן
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהאכילן

.‡Î רצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן
ואף  ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלזּכֹות
זֹובחים  החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
ׁשּיהיה  והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין
הּכהן  ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּיׂשראלי
זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל חברֹו. לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
ׁשּמא  לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו - ּולקיטֹו ׂשכירֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּכרחֹו ּבעל .יזּכה ְְְֶַַָ
.·Î אּלא ּבפיו; יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹלא

נֹוטל  ּבכבֹוד, נתנּו הּמטּבחים אם ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
היה  ואם נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין צנּוע, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹּכהן
הּמּתנֹות  אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיֹודיע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּכדי
ּכדר למׁשחה", נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל צלי ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

אֹוכלין. ְְִִֶַָׁשהּמלכים

י  ¤¤ּפרק
"וראׁשית ‡. ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

ואין  זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא  סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית

מא  יׂשראל,יפחֹות ּבארץ אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. חד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּבין -[בזמן הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
הּדגן תרומה]ּכראׁשית לא [- אבל ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ

ְְִָֻּבמקּדׁשין.
הּבית·. לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאות ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

אֹוהמקדש] לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבראׁשית  חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה הקּדיׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָאם

צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ּתלמּוד ְְֵֵֵַַַֹֹהּגז?
חּיבין ‚. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשּקדם  אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז  מראׁשית ּפטּורין -. ְִִֵֵֵַ
זכרים „. ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין

צמרֹוּכנקבֹות  היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאין  הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה
לחמֹו‰. ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

הּבׂשר  ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,
ּובגזלּלֹוׁש ללבּוׁשֹו, הּגז  ּבראׁשית לֹו זּכה מ:]- [שנגזל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

יורשים]הּגר בלי לכהן]והחרמים[ומת אדם [שהחרים ְֲִֵַַָ
אחּזה להקדש ּוׂשדה ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ְֲֵָֻ

שבמשמר] לכוהנים להֹוצאֹותיו ומתחלקת ּבכֹורֹות ְְְִָָּופדיֹון
ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו אין ׁשהרי צרכיו, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוׁשאר

.Â חּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה
- ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר, ּגזז אם אבל הּגז; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבראׁשית

הּגז  מראׁשית אחר נפטר להפריׁש חּיב ׁשּיּתן, קדם הלּבינֹו . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּבראׁשית  חּיב - ּגזזן ולא ּבידֹו, רחליו צמר הּתֹולׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּבנֹו.

ֵַהּגז.
.Êהּגז ּובכֹוי וראׁשית ּבכלאים, או נֹוהג בהמה ספק -] ְְְְִִִֵֵֵַַ

ּפטּור.חיה] הּמתה, את הּגֹוזז אבל ּובטרפה; ,ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
.Á עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ואבד הּגז, ראׁשית ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָהּמפריׁש

לּכהן  קּימין.ׁשּיּתן ּדבריו ראׁשית', ּגּזֹותי 'ּכל האֹומר: . ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.Ëׁשּגזזן,[קונה]הּלֹוקח ּפי על אף - נכרי ׁשל צאנֹו ּגז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּפי  על אף - חּיב לגּזתן, הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפטּור
לּגֹוי  הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף הּגֹוי, ּברׁשּות הּגּזה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּגדלה
חּיב, - ׁשּלֹו והּגּזֹות יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחר

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאין
.È מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹהּלֹוקח

הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר להּגזז, ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹמּצאנֹו
אדם  אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹואף
חּיב  הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם ּכהּנה. מּתנֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹֻמֹוכר

.להפריׁש ְְִַ
.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

האחר  הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
מה  על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן זה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

.ּׁשהּניח  ִִֶַ
.·È ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגר

מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו נגזזּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנתּגּיר
הראיה  .עליו ְָָָָָ

.‚È אין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
ּפחֹות  אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות

ותהיה  סלע, ׁשּׁשים ּפחֹות מּמׁשקל אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּפחֹות  ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
ׁשּׁשים  ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּׁשּתים

הּגז  מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי יתר, אֹו .סלע ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ
.„È ּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפין,

ׁשני  ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּפטּורין  .ׁשּתפין, ְִִָֻ

.ÂË ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשית
יצא  ּבּסֹוף, ּבין אחת ּבאמצע וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו . ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכ ואחר ּומכרּה, ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָּבלבד,
וחּיב  הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּומכרּה ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּגזז
על  החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
רחל  היתה אם אבל אחר. ּגּזה מין על ּגּזה ּומּמין ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
והּניח  ּוגזזּה ׁשנּיה, קנה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפֹות. אינן - ְְִִֵָָָָּגּזתּה
.ÊË רֹוצה והּוא הּגז, ראׁשית ׁשל רּבֹות ּגּזֹות לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי

מּמׁשקל  ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - לּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק
ּכדי מלּבן, סלעים ל:]חמׁש מספיק לא [- קטן. ּבגד ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹֻ

הּגּזה  מּצמר לֹו יּתן אּלא - לֹו יּתן ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּילּבנֹו,
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ּבכל  'מּתנֹות' הּנקראין הן ואּלּו וכּו'"; הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשּפט
הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו ּומצוה [בזמן מקֹום. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבין המקדש] ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין
ּבמקּדׁשין. לא אבל ּובחּלין, לארץ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻֻּבחּוצה

חּיבין ·. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשן ּבמּתנֹות  אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּפטּורין  אּלּו הרי - ונפּדּו מּום, ּבהן נֹולד ּכ ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּתמימים
הּמּתנֹות. ִַַָמן

ּכּלֹו‚. הּוא, ּבכֹור אם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור, ְְְְִִֵַַַָָָֻספק
לּכהן  מּתנֹותיו ּבכֹור, אינֹו ואם ּבׁשנים,לּכהן; נסּתּפק ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ

ה  הרי - מּספק האחד הּכהן הּמּתנֹות;ולקח מן ּפטּור ּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
אבל  לבעליו. ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן, ּבֹו ׁשּזכה ּכמי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֹעׂשּו
עליו  מחברֹו ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - הּמעׂשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָספק

ְָָָהראיה.
ּבמּתנֹות,„. חּיבת ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ּבזמן  - ּבמאה אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנתערבה
מהן ּבהמה ׁשּכל [אחר]לאחד[שייכת]ׁשּכל ּפטּורין; ּכּלן , ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

אחד  היה הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָאחד
ּבלבד. מהן אחת מּתנֹות ּפֹוטר ּכּלן, את הּׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּוא

ּבלבד ‰. טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ׁשּנאמר:אין , ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין [חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב  הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל  ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש
.Âאֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד

ּבמּתנֹות  חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, .לאכילת ְְְֲִִִַַַַַָָָָ
.Ê חּיבת הּׁשּתפין הּזבח".ּבהמת "זבחי ׁשּנאמר: , ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻ
.Áּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין  ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין
.Ë טּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה

ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
לכהנים  אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכאן

לֹו,אחרים  ממּתינין אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
עד  אֹותֹו מנּדין מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו מֹוציאין ְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא

ִֵֶׁשּיּתן.
.Èּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות מן [- ּפטּור , ְְְִִֵֵַָָֹ

ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם והּמׁשּתּתף [יסמן]הּמּתנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
עּין  לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלקֹו,

יֹודעין [ציין] הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלקֹו
עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
לרׁשם  צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא .ּבּמטּבחים, ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹ

ּגֹוי  ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו

.‡È הרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה
הּכהן  לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות

ּבּמּתנֹות  הּכהן:חלק לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ , ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא
.·È,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה

הּקבה  מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן אמר ּפטּור . ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻ
חּיב  - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו

יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;
.‚È נׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר

ואם  חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד
הראיה  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - .ספק ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ

.„È;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות [פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא  לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב  אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
והּקֹונה  ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשּלם,
לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותן

נגזלֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות והקונה מּפני המוכר, על שהגזל -] ְְְְִִֵֶַָָֻ
ברשות] .כאוכלם

.ÂËּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקחן  הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות

הּדמים  מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - ּבמׁשקל .מּמּנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
.ÊËחֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָהמׁשּלח

ּוגזלן  זה עבר הּמּתנֹות ׁשּמא מעלה - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום . ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכהן  לכל הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ואֹוכלן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּבדמים,

ְִֶֶׁשּירצה.
.ÊÈ נֹותן אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן לחלק הרֹוצה רצה ואם ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אּלא  לאחד, זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹותן
ׁשּנאמר: לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותן
חֹולק  ׁשֹור, ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה לֹו", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ"ּתּתן
ּכדי  חתיכה ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות חתיכֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָאֹותן

ַָָמּתנה.
.ÁÈ ׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה

יד ׁשל ּכף עד הכתף]ארּכּבה עד אברים [מהברך ׁשני ׁשהן , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּפיקה  ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
הּכל  ׁשּביניהן; הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ּגרּגרת, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

ֵַֹלּכהן.
.ËÈמֹולגין מרתיחים]אין צמרן]אֹותן[- להסיר ואין [כדי , ְְִֵֵָ

והּקבה, ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמפׁשיטין
הּקבה  חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ׁשעליה; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבחלב

ְִַָלּבעלים.
.Î נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת

הּבעל  אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל
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אׁשּתֹו ּבגלל מּתנֹות חללהאֹוכל אבל לפסול . שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ
רצה לה] ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה

אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, למּכר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹהּכהן
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהאכילן

.‡Î רצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן
ואף  ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלזּכֹות
זֹובחים  החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
ׁשּיהיה  והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין
הּכהן  ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּיׂשראלי
זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל חברֹו. לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
ׁשּמא  לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו - ּולקיטֹו ׂשכירֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּכרחֹו ּבעל .יזּכה ְְְֶַַָ
.·Î אּלא ּבפיו; יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹלא

נֹוטל  ּבכבֹוד, נתנּו הּמטּבחים אם ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
היה  ואם נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים -ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
נֹוטל, זה הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין צנּוע, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹּכהן
הּמּתנֹות  אֹוכלין הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיֹודיע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּכדי
ּכדר למׁשחה", נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל צלי ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

אֹוכלין. ְְִִֶַָׁשהּמלכים

י  ¤¤ּפרק
"וראׁשית ‡. ׁשּנאמר: הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן עׂשה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹמצות

ואין  זֹו. ּבמצוה יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּגז
ׁשּלא  סֹופרים, ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלראׁשית

מא  יׂשראל,יפחֹות ּבארץ אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. חד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּבין -[בזמן הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ
הּדגן תרומה]ּכראׁשית לא [- אבל ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ

ְְִָֻּבמקּדׁשין.
הּבית·. לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאות ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

אֹוהמקדש] לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבראׁשית  חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה הקּדיׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָאם

צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ּתלמּוד ְְֵֵֵַַַֹֹהּגז?
חּיבין ‚. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשּקדם  אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז  מראׁשית ּפטּורין -. ְִִֵֵֵַ
זכרים „. ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין

צמרֹוּכנקבֹות  היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאין  הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה
לחמֹו‰. ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון

הּבׂשר  ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,
ּובגזלּלֹוׁש ללבּוׁשֹו, הּגז  ּבראׁשית לֹו זּכה מ:]- [שנגזל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

יורשים]הּגר בלי לכהן]והחרמים[ומת אדם [שהחרים ְֲִֵַַָ
אחּזה להקדש ּוׂשדה ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ְֲֵָֻ

שבמשמר] לכוהנים להֹוצאֹותיו ומתחלקת ּבכֹורֹות ְְְִָָּופדיֹון
ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו אין ׁשהרי צרכיו, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּוׁשאר

.Â חּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה
- ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר, ּגזז אם אבל הּגז; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבראׁשית

הּגז  מראׁשית אחר נפטר להפריׁש חּיב ׁשּיּתן, קדם הלּבינֹו . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּבראׁשית  חּיב - ּגזזן ולא ּבידֹו, רחליו צמר הּתֹולׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלּבנֹו.

ֵַהּגז.
.Êהּגז ּובכֹוי וראׁשית ּבכלאים, או נֹוהג בהמה ספק -] ְְְְִִִֵֵֵַַ

ּפטּור.חיה] הּמתה, את הּגֹוזז אבל ּובטרפה; ,ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
.Á עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ואבד הּגז, ראׁשית ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָהּמפריׁש

לּכהן  קּימין.ׁשּיּתן ּדבריו ראׁשית', ּגּזֹותי 'ּכל האֹומר: . ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.Ëׁשּגזזן,[קונה]הּלֹוקח ּפי על אף - נכרי ׁשל צאנֹו ּגז ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּפי  על אף - חּיב לגּזתן, הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹּפטּור
לּגֹוי  הּצאן ׁשחֹוזרין ּפי על ואף הּגֹוי, ּברׁשּות הּגּזה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּגדלה
חּיב, - ׁשּלֹו והּגּזֹות יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחר

הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ְִִִֵֶֶַַַָָׁשאין
.È מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹהּלֹוקח

הּכל, על המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר להּגזז, ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹמּצאנֹו
אדם  אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹואף
חּיב  הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם ּכהּנה. מּתנֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹֻמֹוכר

.להפריׁש ְְִַ
.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו

האחר  הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
מה  על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן זה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

.ּׁשהּניח  ִִֶַ
.·È ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגר

מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו נגזזּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנתּגּיר
הראיה  .עליו ְָָָָָ

.‚È אין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
ּפחֹות  אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות

ותהיה  סלע, ׁשּׁשים ּפחֹות מּמׁשקל אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּפחֹות  ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
ׁשּׁשים  ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּׁשּתים

הּגז  מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי יתר, אֹו .סלע ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ
.„È ּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפין,

ׁשני  ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּפטּורין  .ׁשּתפין, ְִִָֻ

.ÂË ּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשית
יצא  ּבּסֹוף, ּבין אחת ּבאמצע וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו . ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכ ואחר ּומכרּה, ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָּבלבד,
וחּיב  הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּומכרּה ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּגזז
על  החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
רחל  היתה אם אבל אחר. ּגּזה מין על ּגּזה ּומּמין ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
והּניח  ּוגזזּה ׁשנּיה, קנה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפֹות. אינן - ְְִִֵָָָָּגּזתּה
.ÊË רֹוצה והּוא הּגז, ראׁשית ׁשל רּבֹות ּגּזֹות לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי

מּמׁשקל  ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - לּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק
ּכדי מלּבן, סלעים ל:]חמׁש מספיק לא [- קטן. ּבגד ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹֻ

הּגּזה  מּצמר לֹו יּתן אּלא - לֹו יּתן ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּילּבנֹו,
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צֹואי מלובן]ּכׁשהּוא חמׁש[לא הּלּבּון אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
מּתנה  ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ׁשּנאמר: יתר, אֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָסלעים

ֶֶַהּמֹועלת.
.ÊÈ ּדבר לכל חּלין הּגז, ׁשּנֹותנין ראׁשית אֹומר , אני לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ

ּכמּתנֹות  - ליׂשראל נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבהמה;

יא  ¤¤ּפרק
ּבכֹור ‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיׂשראל, איׁש ּכל לפּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות

ונאמר: לי", - רחם ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: - הּיׂשראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלאּמֹו
האדם". ּבכֹור את תפּדה ּפדה א"ְְִֵֶַָָָָֹ

לפּדֹות ·. ׁשהחּיב - ּבנּה את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
ּבנֹו את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא עצמֹו, ּפדהּואת ולא האב עבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עצמֹו. את יפּדה ּכׁשּיגּדיל, -ְְְְִִֶֶֶַַ
ּתחּלה,‚. עצמֹו את יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה

אחד, ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו; יפּדה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר
עצמֹו .יפּדה ְְִֶַ

ּכדי „. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיה
לרגל  עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו, את ּפֹודה - ולזה ׁשּנאמר:לזה , ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ריקם". פני יראּו "ולא ּכ ואחר ּתפּדה", ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכל
וצּונּו‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה

נֹותן  ּכ ואחר 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר הּבן', ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
לּכהן  הּבכֹור',הּפדיֹון 'לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

'ׁשהחינּו'. ְֱֵֶֶָָּומבר
.Â זמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ּפֹודהּו?מצוה ּובכּמה . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  - ּתפּדה" חדׁש מּבן "ּופדּויו, ׁשּנאמר: סלעים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין  ממֹון ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף,
מּפני  ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ואם  ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

ּפדּוי. אינֹו ּבהן, ֵֶָָָָּפדהּו
.Ê חּיב - סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא חֹוב ׁשטר לּכהן ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכתב

ּפדּוי  אינֹו ּובנֹו לֹו, ּבּׁשּוק לּתן ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמׁש
ּבזה  ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעׂשרה סלעים חמׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

יצא. - זה ֶַַָָאחר
.Á הּוא יּתן ולא מחזיר. הּפדיֹון, לֹו להחזיר הּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ׁש ודעּתֹו ּבנֹולֹו, אין - לֹו והחזיר ּכן, עׂשה ואם ּיחזיר; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
רצה  ואם ּגמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,

יחזיר  להחזיר, ּכ אחר על הּכהן לֹו ונתן ּפרׁש, אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר ְְְְֲִֵַָָמנת

.Ë אם - וחמר מּקל הּבן, מּפדיֹון ּפטּורין ּולוּיים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
ּבּמדּבר יׂשראל ׁשל בכורות ּפטרּו במקום שהתמנו -] ְְְִִֵֶַָָָ

עצמן.ישראל] ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ,ְְְִִֶַָ
.È הּדבר ׁשאין - ּפטּור הּלוּיה, ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּבאם  אּלא ּבאב  ּביׂשראל".ּתלּוי רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
.‡È מן המעּברת וכהנת ּפטּור; ּבנּה מּגֹוי, המעּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻלוּיה

ּבבעילת  הּכהּנה מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב, ּבנּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּגֹוי
.הּגֹוי  ַ

.·Èחלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול האב [- מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ
זכה  ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתֹו
חּיב  הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ּבפדיֹונֹו. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפּדֹות
.‚È,מעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד  הֹואיל - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו
חּיב ּבק  ּפטר דּׁשה, והרי ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

אחר  אֹו ילדה, ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹרחם
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנתּגּירה

.„È,ונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּנכרית
ּפטּור  זה הרי - אחר ולד רחם",וילדּו "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאּמֹו נפל ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואין
ׁשאין  נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא לדה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטמאה
אֹו וחגבים, ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה טמאה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּמֹו
ּבכֹור  אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, יֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמּפלת

לפּדֹות. וחּיב ְְִֵַַָֹלּכהן,
.ÂË אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת

והּוא  ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינֹו
והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחי,
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר

ראׁשֹון  ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ּפֹוטר ׁשהרי ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ
אחריו. ֲַַָָהּבא

.ÊËּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא [בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן
.ÊÈ יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ,מאימתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו [-ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

שנה] תוך למות ואם שסופו סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְִִֵֵַָָָ
יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר לּכהן, ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹהקּדים

יּתן. נתן, לא ואם ּבפדיֹון; ְְְִִִֵַַָָֹחּיב
.ÁÈלֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָֹמי

הפדיון]'מעכׁשו' יחול כעת אמר [- ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין , ְְְִֵֵַַָָָ
הפדיון]לֹו ואף [שיחול ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִַַַָֹ'לאחר

קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי הכהן]על יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִִֵֶַַַַַָָֹ
.ËÈ- חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי

הראיה  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, זה האב הרי מת . ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עד  נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבתֹו
לאחר  האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ׁשאביו ראיה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּיביא

ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - יֹום ׁשּלא ׁשלׁשים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹ
ְִָנפּדה.

.Îאׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר [- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ
לּכהן  ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם  איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.
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ּבתֹו מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבכֹור,
מת  הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין  יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים
.‡Î עׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי

ּבתֹו מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
סלעים; חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁשים

מהם  להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני לא ואם ׁשהרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
'החזר  לֹומר: יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּין

ֲִֵֵמחברי'.
.·Î ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי

ׁשּלא  אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים
רחם  ּפטר זכר מהם אחד .יהיה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני  ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר  ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה .אֹומר, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.„Î ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם  אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים  מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים  .חמׁש ְִֵָָ
.‰Î ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ּכאן ילדּו אין - ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

ּתחּלה  נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎ ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים  ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם  להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים  לׁשני אם - ;יֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹ

הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם
סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

.ÊÎ חּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו
עצמֹו את מבּכרתלפּדֹות וכן בכור]. ילדה ׁשהת [- ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבן  אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָֹאחר
ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּתׁשעה

עצמֹו את לפּדֹות חּיב .והּבן ְְְִֵֶַַַָ
.ÁÎ נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום  לּכהן ּכאן אין -. ְֵֵַָֹ
.ËÎ ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

נֹותן  אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום  לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; סלעים .חמׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ

.Ï נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
אּלא  חּיב והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָילדה

ּתחּלה  נקבה ילדה ּכן ּפדיֹונֹו.אם יּתן רחֹוק, והּדבר והֹואיל . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
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כח  ¤¤ּפרק
.‡'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: והיּוהאֹומר , ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

על  אף טפחים, עׂשרה עמּקים קטּנים ּגאיֹות הּׂשדה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבתֹו
אין  - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו מים, ּבהן ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפי
מעֹותיו  לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ּבכלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמּדדין
ולֹוקח  מקֹומֹות. ּוׁשלׁשה ּכׁשנים לֹו ויראה אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבמקֹום
היּו דמים. ּבלא ּכֹור, הּבית ּבכלל והּסלעים הּגאיֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאּלּו

עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות
ּבית ·. אּלא ּבהן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

חמׁשת  ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעת והיּו קּבין, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻארּבעת
ׂשדה  ׁשל ּברּבּה ּומבלעין ּבית קּבין על יתר היה אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ

- מבלעין אינן אֹו הרּבה, מפּזרין ׁשהיּו אֹו קּבין, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻארּבעת
מבלעין  היּו עּמּה. נמּדדין אין עׂשרה, ּבהן ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאף
חּוט  ּכמֹו מחלקין ׁשהיּו אֹו ּברּבּה, מעּוטן אֹו ּבמעּוטּה, ְְְְִִִֶָָָָָָֻֻֻרּבן

אֹו ּבּצדדין, ׁשהיּו אֹו מׁשּלׁש, ּכמֹו אֹו עּגּול, ּכמֹו אֹו ְְְְִִֶֶַָָָָֻׁשוה,
עליו  מחברֹו, והּמֹוציא ספק; אּלּו ּכל - עקּלתֹון ּדר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
סלע  אֹו מּלמּטה, וסלע מּלמעלה עפר היה אם וכן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי - מּלמּטה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלמעלה
רבע ‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע ּבּה נמּדד היה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

זה  אין - ׁשהּוא ּכל אפּלּו לּמצר סמּו היה ואם ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָעּמּה;
ע  הפסיק עּמּה. ספק.נמּדד זה הרי לּמצר, סלע ּבין פר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

היּו„. אפּלּו - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּכבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵַָָָָאמר
סלעים  אֹו יתר, אֹו טפחים עׂשרה עמּקֹות ּגאיֹות ְְֲֲִִֵֵָָָָָָָֻּבּה

עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יתר אֹו טפחים עׂשרה .ּגבֹוהים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָָָ
מּדה ‰. ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

ואם  הּדמים; מן לֹו ינּכה ׁשהּוא, ּכל ּפחת אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָבחבל'
לֹו יחזיר ׁשהּוא, ּכל .הֹותיר ֲִִֶַָ

.Â ּכמי זה הרי - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
ּפחת  ואם יתר'; ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור 'ּבית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּפרׁש
סאה, לכל רבע ׁשהּוא ועׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמן
יחׁשב  ּכן, על יתר הּגיעֹו. - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹאֹו
ׁשּפחת  וכל הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ּכּלן הרבעים ּכל על ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻעּמֹו
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צֹואי מלובן]ּכׁשהּוא חמׁש[לא הּלּבּון אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
מּתנה  ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ׁשּנאמר: יתר, אֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָסלעים

ֶֶַהּמֹועלת.
.ÊÈ ּדבר לכל חּלין הּגז, ׁשּנֹותנין ראׁשית אֹומר , אני לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ

ּכמּתנֹות  - ליׂשראל נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבהמה;

יא  ¤¤ּפרק
ּבכֹור ‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיׂשראל, איׁש ּכל לפּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות

ונאמר: לי", - רחם ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: - הּיׂשראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָלאּמֹו
האדם". ּבכֹור את תפּדה ּפדה א"ְְִֵֶַָָָָֹ

לפּדֹות ·. ׁשהחּיב - ּבנּה את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
ּבנֹו את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא עצמֹו, ּפדהּואת ולא האב עבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עצמֹו. את יפּדה ּכׁשּיגּדיל, -ְְְְִִֶֶֶַַ
ּתחּלה,‚. עצמֹו את יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה

אחד, ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו; יפּדה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר
עצמֹו .יפּדה ְְִֶַ

ּכדי „. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיה
לרגל  עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו, את ּפֹודה - ולזה ׁשּנאמר:לזה , ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ריקם". פני יראּו "ולא ּכ ואחר ּתפּדה", ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכל
וצּונּו‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה

נֹותן  ּכ ואחר 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר הּבן', ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
לּכהן  הּבכֹור',הּפדיֹון 'לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

'ׁשהחינּו'. ְֱֵֶֶָָּומבר
.Â זמן ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ּפֹודהּו?מצוה ּובכּמה . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּבין  - ּתפּדה" חדׁש מּבן "ּופדּויו, ׁשּנאמר: סלעים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין  ממֹון ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף,
מּפני  ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ואם  ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

ּפדּוי. אינֹו ּבהן, ֵֶָָָָּפדהּו
.Ê חּיב - סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא חֹוב ׁשטר לּכהן ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכתב

ּפדּוי  אינֹו ּובנֹו לֹו, ּבּׁשּוק לּתן ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמׁש
ּבזה  ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעׂשרה סלעים חמׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

יצא. - זה ֶַַָָאחר
.Á הּוא יּתן ולא מחזיר. הּפדיֹון, לֹו להחזיר הּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה

ׁש ודעּתֹו ּבנֹולֹו, אין - לֹו והחזיר ּכן, עׂשה ואם ּיחזיר; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
רצה  ואם ּגמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,

יחזיר  להחזיר, ּכ אחר על הּכהן לֹו ונתן ּפרׁש, אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר ְְְְֲִֵַָָמנת

.Ë אם - וחמר מּקל הּבן, מּפדיֹון ּפטּורין ּולוּיים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
ּבּמדּבר יׂשראל ׁשל בכורות ּפטרּו במקום שהתמנו -] ְְְִִֵֶַָָָ

עצמן.ישראל] ׁשּיפטרּו הּוא ּדין ,ְְְִִֶַָ
.È הּדבר ׁשאין - ּפטּור הּלוּיה, ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּבאם  אּלא ּבאב  ּביׂשראל".ּתלּוי רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
.‡È מן המעּברת וכהנת ּפטּור; ּבנּה מּגֹוי, המעּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻלוּיה

ּבבעילת  הּכהּנה מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב, ּבנּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּגֹוי
.הּגֹוי  ַ

.·Èחלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול האב [- מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ
זכה  ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתֹו
חּיב  הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ּבפדיֹונֹו. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפּדֹות
.‚È,מעּברֹות ּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשפחה

ונֹולד  הֹואיל - ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֻוילדּו
חּיב ּבק  ּפטר דּׁשה, והרי ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

אחר  אֹו ילדה, ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹרחם
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנתּגּירה

.„È,ונׁשּתחררּו נתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהּנכרית
ּפטּור  זה הרי - אחר ולד רחם",וילדּו "ּפטר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאּמֹו נפל ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואין
ׁשאין  נפל וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא לדה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטמאה
אֹו וחגבים, ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה טמאה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּמֹו
ּבכֹור  אחריו הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, יֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמּפלת

לפּדֹות. וחּיב ְְִֵַַָֹלּכהן,
.ÂË אחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת

והּוא  ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינֹו
והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחי,
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר

ראׁשֹון  ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ּפֹוטר ׁשהרי ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹ
אחריו. ֲַַָָהּבא

.ÊËּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא [בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן
.ÊÈ יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ,מאימתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו [-ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

שנה] תוך למות ואם שסופו סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְִִֵֵַָָָ
יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר לּכהן, ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹהקּדים

יּתן. נתן, לא ואם ּבפדיֹון; ְְְִִִֵַַָָֹחּיב
.ÁÈלֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָֹמי

הפדיון]'מעכׁשו' יחול כעת אמר [- ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין , ְְְִֵֵַַָָָ
הפדיון]לֹו ואף [שיחול ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִַַַָֹ'לאחר

קּימין הּמעֹות ׁשאין ּפי הכהן]על יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִִֵֶַַַַַָָֹ
.ËÈ- חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי

הראיה  עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, זה האב הרי מת . ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עד  נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבתֹו
לאחר  האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ׁשאביו ראיה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּיביא

ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - יֹום ׁשּלא ׁשלׁשים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹ
ְִָנפּדה.

.Îאׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר [- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ
לּכהן  ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם  איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.
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ּבתֹו מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבכֹור,
מת  הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
ּבין  יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים
.‡Î עׂשר נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּתי

ּבתֹו מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
סלעים; חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשלׁשים

מהם  להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני לא ואם ׁשהרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
'החזר  לֹומר: יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעּין

ֲִֵֵמחברי'.
.·Î ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי

ׁשּלא  אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים
רחם  ּפטר זכר מהם אחד .יהיה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני  ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר  ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה .אֹומר, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
.„Î ׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי

מהם  אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים  מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים  .חמׁש ְִֵָָ
.‰Î ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ּכאן ילדּו אין - ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

ּתחּלה  נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן
זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎ ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים  ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם  להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים  לׁשני אם - ;יֹום ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹ

הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם
סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

.ÊÎ חּיב והּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָילדּו
עצמֹו את מבּכרתלפּדֹות וכן בכור]. ילדה ׁשהת [- ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבן  אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָֹאחר
ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּתׁשעה

עצמֹו את לפּדֹות חּיב .והּבן ְְְִֵֶַַַָ
.ÁÎ נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו

ּכלּום  לּכהן ּכאן אין -. ְֵֵַָֹ
.ËÎ ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי

נֹותן  אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום  לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; סלעים .חמׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ

.Ï נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
אּלא  חּיב והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָילדה

ּתחּלה  נקבה ילדה ּכן ּפדיֹונֹו.אם יּתן רחֹוק, והּדבר והֹואיל . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
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כח  ¤¤ּפרק
.‡'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: והיּוהאֹומר , ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

על  אף טפחים, עׂשרה עמּקים קטּנים ּגאיֹות הּׂשדה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבתֹו
אין  - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו מים, ּבהן ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּפי
מעֹותיו  לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ּבכלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמּדדין
ולֹוקח  מקֹומֹות. ּוׁשלׁשה ּכׁשנים לֹו ויראה אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבמקֹום
היּו דמים. ּבלא ּכֹור, הּבית ּבכלל והּסלעים הּגאיֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹאּלּו

עּמּה. נמּדדין מּכאן, ְִִִִָָָָּפחֹות
ּבית ·. אּלא ּבהן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבּמה

חמׁשת  ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעת והיּו קּבין, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻארּבעת
ׂשדה  ׁשל ּברּבּה ּומבלעין ּבית קּבין על יתר היה אם אבל . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ

- מבלעין אינן אֹו הרּבה, מפּזרין ׁשהיּו אֹו קּבין, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻארּבעת
מבלעין  היּו עּמּה. נמּדדין אין עׂשרה, ּבהן ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאף
חּוט  ּכמֹו מחלקין ׁשהיּו אֹו ּברּבּה, מעּוטן אֹו ּבמעּוטּה, ְְְְִִִֶָָָָָָֻֻֻרּבן

אֹו ּבּצדדין, ׁשהיּו אֹו מׁשּלׁש, ּכמֹו אֹו עּגּול, ּכמֹו אֹו ְְְְִִֶֶַָָָָֻׁשוה,
עליו  מחברֹו, והּמֹוציא ספק; אּלּו ּכל - עקּלתֹון ּדר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
סלע  אֹו מּלמּטה, וסלע מּלמעלה עפר היה אם וכן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי - מּלמּטה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלמעלה
רבע ‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע ּבּה נמּדד היה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

זה  אין - ׁשהּוא ּכל אפּלּו לּמצר סמּו היה ואם ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָעּמּה;
ע  הפסיק עּמּה. ספק.נמּדד זה הרי לּמצר, סלע ּבין פר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

היּו„. אפּלּו - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּכבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵַָָָָאמר
סלעים  אֹו יתר, אֹו טפחים עׂשרה עמּקֹות ּגאיֹות ְְֲֲִִֵֵָָָָָָָֻּבּה

עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יתר אֹו טפחים עׂשרה .ּגבֹוהים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָָָ
מּדה ‰. ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

ואם  הּדמים; מן לֹו ינּכה ׁשהּוא, ּכל ּפחת אם - ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָבחבל'
לֹו יחזיר ׁשהּוא, ּכל .הֹותיר ֲִִֶַָ

.Â ּכמי זה הרי - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
ּפחת  ואם יתר'; ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור 'ּבית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּפרׁש
סאה, לכל רבע ׁשהּוא ועׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמן
יחׁשב  ּכן, על יתר הּגיעֹו. - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹאֹו
ׁשּפחת  וכל הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ּכּלן הרבעים ּכל על ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻעּמֹו
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ּכֹור, ּבית על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ינּכה ּכֹור, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמּבית
לֹו .יחזיר ֲִַ

.Ê ּפחּותה הּתֹוספת היתה אם לֹו? מחזיר הּוא ְְְִִֶֶַַַָָָּומה
ליּפֹות  הּמכירה, ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר - קּבין ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָמּתׁשעת
ׁשל  אחרת לׂשדה סמּוכה הּתֹוספת היתה ואם ה ּמֹוכר; ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכח
אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע, הּתֹוספת אֹותּה לֹו מחזיר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמֹוכר,

ּכלּום  מפסיד ואינֹו ׂשדֹותיו, יתרה לׁשאר הּתֹוספת היתה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
יתר  והּנׁשאר ּוסאה, סאה לכל רבע נֹותנין קּבין, ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹעל
ּכל  לֹו נֹותן קּבין, ּתׁשעת ּבֹו יׁש אם - הרבעים ּכל ְְִִִִֵֵַַַָָָָעל

הּק מן הּיתר עם ּכּלן ׁשלקח הרבעים ּכׁשעה לֹו ונֹותנֹו רקע, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
ִֶמּמּנּו.

.Á ממּכר ּבׁשעת ּבזֹול ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבּמה
ּביקר  היתה אם אבל הּיתר. החזרת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהֹוקירה
הּתֹוספת  ּדמי לֹו לּתן רצית 'אם לּלֹוקח: אֹומרין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּוזלה
קרקע, לֹו לּתן רצית ואם הּממּכר; לפי דמים לֹו ּתן ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּכּלּה,

עּתה' ּׁשּׁשוה מה ּכפי לֹו .ּתן ְִֵֶַַָָָ
.Ë ּבׂשדה קּבין ּתׁשעת ּכדין ּבגּנה, קב חצי ׁשאם ודין : ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ

לֹו מחזיר אינֹו הרבעים, על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר
עם  הרבעים ּכל את לֹו מחזיר קב, חצי הֹותיר ּדמים; ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא

החזרה. עת ׁשל הּזֹול ּכּׁשער קרקע אֹו ּדמים, ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּיתר,
.È ׂשדה ונעׂשית ּגּנה אֹו לֹוקח, ּביד ּגּנה ונעׂשית ׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמכר

ּבעת  ׁשהיתה ּכדין לֹו מחּׁשב אם ספק זה הרי - לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביד
עּתה  ׁשהיא ּכּדין אֹו .הּמכר, ִִֶֶֶַַַָ

.‡È מּדה ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר
עפר  ּכֹור 'ּבית לֹו: ׁשאמר אֹו יתר', ּבין חסר ּבין ֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבחבל
אחר  הּל - בחבל' מּדה יתר ּבין חסר ּבין ל מֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאני

ּכּדין אּלא לֹו ואין ׁשּבּלׁשֹונֹות, "מוציא הּפחּות [של ְְִֵֶֶַַַָָ
חסרמחבירו"] אם יתר [או], .אם ִִֵֵָָ

.·È ּפחת - ּובמצריו' 'ּבסימניו לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָמכר
ינּכה  ׁשתּות, על יתר ּפחת הּגיעֹו; ׁשתּות, הֹותיר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשתּות
אֹו ּדמים לֹו יּתן ׁשתּות, על יתר הֹוסיף הּדמים; מן ְִִִִִֵֵַַָָָלֹו
ּפחֹות  ּבּׂשדה הּנׁשאר היה אם הּׁשּיּור. לפי הּכל  ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹקרקע,
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹמּתׁשעת

ּדמים  לֹו מחזיר - הּמֹוכר .לׂשדה ְְִִִֵֵַַָ
.‚È,מצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

מאתים', ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו: אמר אפּלּו - ּבּה הרּגל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּוכבר
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ׂשדה  ּכמֹו יפה ׁשהיא ּכלֹומר החׁשּבֹון, לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוזה

מאתים  ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָהאֹומר

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין ּפי כור]על ׁשּלא [חצי הּגיעֹו; , ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
הּמֹוכר  צרי לפיכ ּכֹור'. 'ּבית הּנקרא מקֹום אּלא לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמכר
לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור'. 'ּבית נקרא ׁשהּוא ראיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָלהביא
ׁשאין  ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּבמקֹום ׁשּלי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ'ּכרם
וכן  'ּכרם'. אֹותֹו קֹוראין ׁשּיהיּו והּוא, הּגיעֹו; ּגפנים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָּבֹו
ּבֹו אין אפּלּו - 'ל מֹוכר אני 'ּפרּדס לחברֹו: ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָהאֹומר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן 'ּפרּדס'. ׁשּיּקרא והּוא הּגיעֹו; ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹרּמֹונים,

.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכל
מנהג ׁשּבארנּו אחר הלֹו - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

להן. הידּועה הּמקֹום אנׁשי רב לׁשֹון ואחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהּמדינה,

ה'תשע"ד  אייר כ"ו שני יום

כט  ¤¤ּפרק
ּדין ‡. ממּכר, ממּכרן ואין מּקח מּקחן אין - ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשּיהיה ּתֹורה  ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה, החרׁש, : ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
קּימין, ּומעׂשיו ּבמּטלטלין ונֹותן נֹוׂשא והּקטן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהחרׁש

חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום
ולא ·. ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוׂשא ּכיצד ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹהחרׁש

ּברמיזה  ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָמדּבר,
יתקּימּוּבמּטלטלין, לא ּבמּטלטלין, אף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ

ּומתיּׁשבין  רּבֹות, ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְְֲִִִִֶַַַַָמעׂשיו,
.ּבּדבר  ַָָ

מּקחֹו‚. - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאּלם
ּבין  ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו ְְְִִִֵַַַָָָָָֹמּקח,
ׁשּבֹודקין  ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ּבקרקע; ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבמּטלטלין

ידֹו ּבכתב יכּתב אֹו .לגיטין, ְְְִִִִַָֹ
ואין „. ממּכר, ממּכרֹו ואין מּקח, מּקחֹו אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּׁשֹוטה

אּפֹוטרֹוּפֹוס  מעמידין ּדין ּובית קּימת. מּמּתנֹותיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּתנה
לקטּנים  ׁשּמעמידים ּכדר .לׁשֹוטים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַ

.‰- הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָמי
לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעׂשיו ּכל ׁשפּוי, ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבעת
הּדבר  לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ּבן ּככל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולאחרים,
מה  עׂשה ׁשטּותֹו ּובתחּלת ׁשפּיּותֹו ּבסֹוף ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָהיטב,

ֶָָּׁשעׂשה.
.Âּומּׁשׁש ּכלּום. לאחרים הקניתֹו אין ׁשנים, ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקטן

מּׂשא  ּבטיב יֹודע אם אֹותֹו: ּבֹודקין ׁשּיגּדיל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשנים
ּבין  מּתנה, ּומּתנתֹו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּומּתן
מּתנת  ּבין ּבריא מּתנת ּבין מּועט, ּבדבר ּבין מרּבה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבדבר
ּכדי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, מּדברי זה ודבר מרע. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשכיב
והּכל  מּמּנּו. יּקח ולא לֹו ׁשּימּכר מי יּמצא ולא יּבטל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
עד  נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ּבקרקע אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹּבמּטלטלין;

.ׁשּיגּדיל  ְִֶַ
.Ê אבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום מעׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים  רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

מקּים  ּבמּטלטלין, ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו .מּקחֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
.Áאֹו ּומּתן מּׂשא טיב יֹודע אם לידע הּקטן את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבֹודקין

יֹודע  ׁשהּוא נבֹון קטן ׁשם ׁשּיׁש לפי ׁשּיגּדיל; עד יֹודע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו
- עׂשרה ׁשלׁש ּבן הּוא ׁשאפּלּו אחר, ויׁש ׁשבע, ּבן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוהּוא

ּומּתן  מּׂשא טיב יֹודע ּומּתן אינֹו מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן . ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
ּבמּטלט  ונתן ׁשּנׂשא אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ּדינֹוׁשאין - וטעה לין, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ותחזר  קנה ׁשתּות, מחילה; מּׁשתּות, ּפחֹות הּגדֹול: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹּכדין
אני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּקח, ּבטל ׁשתּות, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָההֹוניה;
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אּלא  ּבמּטלטלין, קּימין ּוממּכרֹו הּקטן מּקח ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר,
וחזר  הּמּקח, על מעֹות נתן אם אבל .המׁשי אֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשּמׁש
עֹומדין  ּבֹו, ׁשחזרּו ואחרים ׁשּפרע'; 'מי מקּבל אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבֹו

ׁשּפרע'. ְִֶַָּב'מי
.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הׂשּכיר אֹו הּקטן, מּיד קנה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכן

הּקטן  מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח: קנה לא - ּבֹו ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוחזר
ּכׁשטר  ׁשהּקנין - ּכלּום הּקטן מּיד הּקנין ואין ואין ּבּדין, , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּגדֹול. אדם ׁשטר על אּלא חֹותמין ְְִִֵֶַַָָָָָהעדים
.È ׂשכר אֹו מּידן, וקנּו מאחרים, מּטלטלין ׁשּקנה קטן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

זֹוכה  ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא - הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
חצרֹו ׁשאין - לּדבר ראיה הּגדֹולים. ּבהן ׁשּזֹוכין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּדרכים
ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ולא קטן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

ידֹו מּדין ולא ׁשליחּות הּקנין מּדין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּנתרּבת  הּקטּנה אבל מחצרֹו. ּגדֹול הּמקֹום ׂשכירּות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
מּידּה, קנּו אם מאחרים, הּמּטלטלין ּתקנה מּידּה, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצרּה

מקֹום. ּבׂשכירּות ְִִָאֹו
.‡È- והחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה

ּכל  ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ּום;ּתעמד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבפניו, ׁשּלא לאדם וזכין הּוא; ּבפנינּו ׁשאינֹו ּכמי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשהּקטן

אּלא ל ֹו חבין .ּבפניו ואין ְְִֵֶָָָָ
.·Èהּזכר והביא ׁשהגּדיל, ׁשלׁשקטן אחר ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּפי  על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה
ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
מעׂשיו  אין ּבקרקע, אבל ּבמּטלטלין; מּתנה ּומּתנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָממּכר,
ׁשּיגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ׁשּיהיה עד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָקּימין,

.‚Èׁשּירׁש ּבקרקע אבל ׁשּלֹו. ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה
עד  ממּכר, ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָמאבֹותיו,
ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עׂשרים ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; מּׂשא ּבטיב ׁשּיֹודע ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף
ּדעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין הּמעֹות, אחר נֹוטה ׁשּדעּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹמּפני

העֹולם  .ּבדרכי ְְֵַָָ
.„È ּבריא מּתנת ּבין - עׂשרים מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו

לֹו הּגיעה לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי מרע, ׁשכיב מּתנת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבין
ואמרּו ּתמיד. מצּוי ׁשאינֹו ּדבר והּוא נתן; לא ּגדֹולה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה

נׁשמעין' ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, 'ּתתקּים .חכמים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
.ÂË אביו ּבקרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבּמה

ׂשער  ׁשּתי ּכׁשהביא עׂשרים? ּבן לֹוּכׁשהּוא ּכׁשּנֹולדּו אֹו ֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ
עדין  - סריס נעׂשה ולא הביא, לא אם אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני
עד  ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר ּבקרקע ממּכרֹו ואין הּוא, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקטן

ׁשנֹותיו  לרב .ׁשּיּגיע ְְִֶַַָֹ
.ÊË,ומת אביו, ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ּובאּומי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

- לבדקֹו ּובּקׁשּו ׁשּמכר, ּבעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקרֹוביו
להׁשּתּנֹות  עׂשּויין ׁשהּסימנין ועֹוד, לנּולֹו; להן ׁשֹומעין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאין
אּלא  הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמיתה.

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ידעּו ּכן ְְִֵֵֶַַַָָאם
.ÊÈ ּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עׂשרים מּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפחֹות

מן  ּומֹוציא עׂשרים; אחר ּבין עׂשרים קדם ּבין הּלֹוקח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמּיד

ׁשּנטע  אֹו הֹוצאֹות, הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו זה ּכדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו, ׁשמין - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואני
ׁשּכיון  לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עׂשרים ּבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוכׁשּנעׂשה
ּכׁשהּוא  ּבפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ונׁשּתּמׁש הּמעֹות, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלקח
רצה  ׁשהרי הּלֹוקח, ּביד נתקּימה - מחה ולא עׂשרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבן

ְְִָּבממּכרֹו.
.ÁÈ קּימין ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - .הּׁשּכֹור ְְְִִִִִִַַַָָָָָָ

ואינֹו ׁשעֹוׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעׂשיו אין - ּיעׂשה מה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָיֹודע

מּב ּפחֹות ׁשׁש.ּכקטן ן ְִֵֶָָָ

ה'תשע"ד  אייר כ"ז שלישי יום

ל  ¤¤ּפרק
לּלֹוקח ‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר

לּקח, רצה ואם העליֹונה: על הּלֹוקח יד - מּדעּתֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה  ּתחזר רצה, לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול הּמֹוכר .אין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

עּמֹו; הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר, ׁשטר ּכֹותבין ,ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
הּסֹופר ׂשכר נֹותן הּלֹוקח שטר ּולעֹולם את [שכותב ְְֵֵֵַַַַָ

רעתּה.המכירה] מּפני ׂשדהּו מכר ואפּלּו ,ְֲִִֵֵַַָָָָָ
.·- לֹו נּתנה אֹו מּתנה, נתן אֹו קנה אֹו ׁשּמכר העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן

אּלּו הרי מעׂשיו, לקּים רצה אם העליֹונה: על האדֹון ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיד
ּובדברים  מעׂשיו. ּכל ּבטלּו רצה, לא ואם וקנּו; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹקּימין
לקנֹות  צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון ׁשּמקּים הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבלבד

ּכלּום  .מּמּנּו ְִֶ
ּבעלּה,‚. ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות, ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה,
העליֹונה: על הּבעל יד - מּתנה לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתן  אֹו ׁשּמכר הּבעל אבל הּכל. לבּטל רצה, לקּים; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
קרקע  אֹו ּבכתּבתּה, אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין -ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּום  לּה -ׁשהכניס ּבכתּבתּה לּה ׁשּיחד קרקע אֹו מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּכל  הרי מעׂשיו, ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאף
עׂשיתי  רּוח 'נחת אֹומרת: ׁשהיא מּפני ּבטל; ּׁשעׂשה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמה

ְֲִַלבעלי'.
.„- מּטלטלין ּבין מקרקעין ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר

קּימה  ואם מבּטלת; לבּטל, רצתה העליֹונה: על האּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד
הּלֹוקחין  קנּו .מעׂשיו, ְֲִַַָָ

מּטלטלין ‰. אֹו ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל
ּומכר  עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - מּׁשּלֹו לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - נתן ְְְִִִֵַַָָָָָָָָאֹו
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוכן

לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּבה; אּלא [לגבות]ׁשעּבּוד טֹורפת, , ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻ
מּידּה. וקנּו ּתחּלה, לּלֹוקח ּכתבה ְְְִִִֵַַָָָָָָאם

.Â לא לבעלּה, ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה
מּידֹו ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ּבהלכֹות קנה; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
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ּכֹור, ּבית על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ינּכה ּכֹור, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמּבית
לֹו .יחזיר ֲִַ

.Ê ּפחּותה הּתֹוספת היתה אם לֹו? מחזיר הּוא ְְְִִֶֶַַַָָָּומה
ליּפֹות  הּמכירה, ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר - קּבין ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָמּתׁשעת
ׁשל  אחרת לׂשדה סמּוכה הּתֹוספת היתה ואם ה ּמֹוכר; ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכח
אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע, הּתֹוספת אֹותּה לֹו מחזיר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמֹוכר,

ּכלּום  מפסיד ואינֹו ׂשדֹותיו, יתרה לׁשאר הּתֹוספת היתה . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
יתר  והּנׁשאר ּוסאה, סאה לכל רבע נֹותנין קּבין, ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹעל
ּכל  לֹו נֹותן קּבין, ּתׁשעת ּבֹו יׁש אם - הרבעים ּכל ְְִִִִֵֵַַַָָָָעל

הּק מן הּיתר עם ּכּלן ׁשלקח הרבעים ּכׁשעה לֹו ונֹותנֹו רקע, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
ִֶמּמּנּו.

.Á ממּכר ּבׁשעת ּבזֹול ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבּמה
ּביקר  היתה אם אבל הּיתר. החזרת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהֹוקירה
הּתֹוספת  ּדמי לֹו לּתן רצית 'אם לּלֹוקח: אֹומרין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּוזלה
קרקע, לֹו לּתן רצית ואם הּממּכר; לפי דמים לֹו ּתן ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּכּלּה,

עּתה' ּׁשּׁשוה מה ּכפי לֹו .ּתן ְִֵֶַַָָָ
.Ë ּבׂשדה קּבין ּתׁשעת ּכדין ּבגּנה, קב חצי ׁשאם ודין : ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ

לֹו מחזיר אינֹו הרבעים, על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר
עם  הרבעים ּכל את לֹו מחזיר קב, חצי הֹותיר ּדמים; ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא

החזרה. עת ׁשל הּזֹול ּכּׁשער קרקע אֹו ּדמים, ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּיתר,
.È ׂשדה ונעׂשית ּגּנה אֹו לֹוקח, ּביד ּגּנה ונעׂשית ׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמכר

ּבעת  ׁשהיתה ּכדין לֹו מחּׁשב אם ספק זה הרי - לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביד
עּתה  ׁשהיא ּכּדין אֹו .הּמכר, ִִֶֶֶַַַָ

.‡È מּדה ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר
עפר  ּכֹור 'ּבית לֹו: ׁשאמר אֹו יתר', ּבין חסר ּבין ֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבחבל
אחר  הּל - בחבל' מּדה יתר ּבין חסר ּבין ל מֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאני

ּכּדין אּלא לֹו ואין ׁשּבּלׁשֹונֹות, "מוציא הּפחּות [של ְְִֵֶֶַַַָָ
חסרמחבירו"] אם יתר [או], .אם ִִֵֵָָ

.·È ּפחת - ּובמצריו' 'ּבסימניו לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָמכר
ינּכה  ׁשתּות, על יתר ּפחת הּגיעֹו; ׁשתּות, הֹותיר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשתּות
אֹו ּדמים לֹו יּתן ׁשתּות, על יתר הֹוסיף הּדמים; מן ְִִִִִֵֵַַָָָלֹו
ּפחֹות  ּבּׂשדה הּנׁשאר היה אם הּׁשּיּור. לפי הּכל  ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹקרקע,
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹמּתׁשעת

ּדמים  לֹו מחזיר - הּמֹוכר .לׂשדה ְְִִִֵֵַַָ
.‚È,מצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

מאתים', ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו: אמר אפּלּו - ּבּה הרּגל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּוכבר
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ׂשדה  ּכמֹו יפה ׁשהיא ּכלֹומר החׁשּבֹון, לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוזה

מאתים  ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„È אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָהאֹומר

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין ּפי כור]על ׁשּלא [חצי הּגיעֹו; , ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
הּמֹוכר  צרי לפיכ ּכֹור'. 'ּבית הּנקרא מקֹום אּלא לֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמכר
לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור'. 'ּבית נקרא ׁשהּוא ראיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָלהביא
ׁשאין  ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּבמקֹום ׁשּלי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ'ּכרם
וכן  'ּכרם'. אֹותֹו קֹוראין ׁשּיהיּו והּוא, הּגיעֹו; ּגפנים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָּבֹו
ּבֹו אין אפּלּו - 'ל מֹוכר אני 'ּפרּדס לחברֹו: ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָהאֹומר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן 'ּפרּדס'. ׁשּיּקרא והּוא הּגיעֹו; ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹרּמֹונים,

.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכל
מנהג ׁשּבארנּו אחר הלֹו - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

להן. הידּועה הּמקֹום אנׁשי רב לׁשֹון ואחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהּמדינה,

ה'תשע"ד  אייר כ"ו שני יום

כט  ¤¤ּפרק
ּדין ‡. ממּכר, ממּכרן ואין מּקח מּקחן אין - ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשּיהיה ּתֹורה  ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה, החרׁש, : ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
קּימין, ּומעׂשיו ּבמּטלטלין ונֹותן נֹוׂשא והּקטן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהחרׁש

חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום
ולא ·. ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוׂשא ּכיצד ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹהחרׁש

ּברמיזה  ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָמדּבר,
יתקּימּוּבמּטלטלין, לא ּבמּטלטלין, אף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ

ּומתיּׁשבין  רּבֹות, ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְְֲִִִִֶַַַַָמעׂשיו,
.ּבּדבר  ַָָ

מּקחֹו‚. - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאּלם
ּבין  ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו ְְְִִִֵַַַָָָָָֹמּקח,
ׁשּבֹודקין  ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ּבקרקע; ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבמּטלטלין

ידֹו ּבכתב יכּתב אֹו .לגיטין, ְְְִִִִַָֹ
ואין „. ממּכר, ממּכרֹו ואין מּקח, מּקחֹו אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּׁשֹוטה

אּפֹוטרֹוּפֹוס  מעמידין ּדין ּובית קּימת. מּמּתנֹותיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּתנה
לקטּנים  ׁשּמעמידים ּכדר .לׁשֹוטים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַ

.‰- הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָמי
לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעׂשיו ּכל ׁשפּוי, ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָּבעת
הּדבר  לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ּבן ּככל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולאחרים,
מה  עׂשה ׁשטּותֹו ּובתחּלת ׁשפּיּותֹו ּבסֹוף ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָהיטב,

ֶָָּׁשעׂשה.
.Âּומּׁשׁש ּכלּום. לאחרים הקניתֹו אין ׁשנים, ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקטן

מּׂשא  ּבטיב יֹודע אם אֹותֹו: ּבֹודקין ׁשּיגּדיל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשנים
ּבין  מּתנה, ּומּתנתֹו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּומּתן
מּתנת  ּבין ּבריא מּתנת ּבין מּועט, ּבדבר ּבין מרּבה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבדבר
ּכדי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, מּדברי זה ודבר מרע. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשכיב
והּכל  מּמּנּו. יּקח ולא לֹו ׁשּימּכר מי יּמצא ולא יּבטל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
עד  נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ּבקרקע אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹּבמּטלטלין;

.ׁשּיגּדיל  ְִֶַ
.Ê אבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום מעׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים  רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

מקּים  ּבמּטלטלין, ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו .מּקחֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
.Áאֹו ּומּתן מּׂשא טיב יֹודע אם לידע הּקטן את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבֹודקין

יֹודע  ׁשהּוא נבֹון קטן ׁשם ׁשּיׁש לפי ׁשּיגּדיל; עד יֹודע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו
- עׂשרה ׁשלׁש ּבן הּוא ׁשאפּלּו אחר, ויׁש ׁשבע, ּבן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוהּוא

ּומּתן  מּׂשא טיב יֹודע ּומּתן אינֹו מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן . ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
ּבמּטלט  ונתן ׁשּנׂשא אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ּדינֹוׁשאין - וטעה לין, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ותחזר  קנה ׁשתּות, מחילה; מּׁשתּות, ּפחֹות הּגדֹול: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹּכדין
אני  ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּקח, ּבטל ׁשתּות, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָההֹוניה;
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אּלא  ּבמּטלטלין, קּימין ּוממּכרֹו הּקטן מּקח ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר,
וחזר  הּמּקח, על מעֹות נתן אם אבל .המׁשי אֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשּמׁש
עֹומדין  ּבֹו, ׁשחזרּו ואחרים ׁשּפרע'; 'מי מקּבל אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבֹו

ׁשּפרע'. ְִֶַָּב'מי
.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הׂשּכיר אֹו הּקטן, מּיד קנה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכן

הּקטן  מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח: קנה לא - ּבֹו ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוחזר
ּכׁשטר  ׁשהּקנין - ּכלּום הּקטן מּיד הּקנין ואין ואין ּבּדין, , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּגדֹול. אדם ׁשטר על אּלא חֹותמין ְְִִֵֶַַָָָָָהעדים
.È ׂשכר אֹו מּידן, וקנּו מאחרים, מּטלטלין ׁשּקנה קטן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן

זֹוכה  ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא - הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
חצרֹו ׁשאין - לּדבר ראיה הּגדֹולים. ּבהן ׁשּזֹוכין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּדרכים
ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ולא קטן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

ידֹו מּדין ולא ׁשליחּות הּקנין מּדין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּנתרּבת  הּקטּנה אבל מחצרֹו. ּגדֹול הּמקֹום ׂשכירּות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו
מּידּה, קנּו אם מאחרים, הּמּטלטלין ּתקנה מּידּה, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצרּה

מקֹום. ּבׂשכירּות ְִִָאֹו
.‡È- והחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה

ּכל  ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ּום;ּתעמד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ
ּבפניו, ׁשּלא לאדם וזכין הּוא; ּבפנינּו ׁשאינֹו ּכמי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשהּקטן

אּלא ל ֹו חבין .ּבפניו ואין ְְִֵֶָָָָ
.·Èהּזכר והביא ׁשהגּדיל, ׁשלׁשקטן אחר ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּפי  על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה
ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאינֹו
מעׂשיו  אין ּבקרקע, אבל ּבמּטלטלין; מּתנה ּומּתנתֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָממּכר,
ׁשּיגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ׁשּיהיה עד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָקּימין,

.‚Èׁשּירׁש ּבקרקע אבל ׁשּלֹו. ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה
עד  ממּכר, ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָמאבֹותיו,
ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עׂשרים ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; מּׂשא ּבטיב ׁשּיֹודע ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואף
ּדעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין הּמעֹות, אחר נֹוטה ׁשּדעּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹמּפני

העֹולם  .ּבדרכי ְְֵַָָ
.„È ּבריא מּתנת ּבין - עׂשרים מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו

לֹו הּגיעה לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי מרע, ׁשכיב מּתנת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבין
ואמרּו ּתמיד. מצּוי ׁשאינֹו ּדבר והּוא נתן; לא ּגדֹולה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה

נׁשמעין' ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, 'ּתתקּים .חכמים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
.ÂË אביו ּבקרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבּמה

ׂשער  ׁשּתי ּכׁשהביא עׂשרים? ּבן לֹוּכׁשהּוא ּכׁשּנֹולדּו אֹו ֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ
עדין  - סריס נעׂשה ולא הביא, לא אם אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני
עד  ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר ּבקרקע ממּכרֹו ואין הּוא, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקטן

ׁשנֹותיו  לרב .ׁשּיּגיע ְְִֶַַָֹ
.ÊË,ומת אביו, ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ּובאּומי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

- לבדקֹו ּובּקׁשּו ׁשּמכר, ּבעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקרֹוביו
להׁשּתּנֹות  עׂשּויין ׁשהּסימנין ועֹוד, לנּולֹו; להן ׁשֹומעין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאין
אּלא  הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמיתה.

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ידעּו ּכן ְְִֵֵֶַַַָָאם
.ÊÈ ּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עׂשרים מּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפחֹות

מן  ּומֹוציא עׂשרים; אחר ּבין עׂשרים קדם ּבין הּלֹוקח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמּיד

ׁשּנטע  אֹו הֹוצאֹות, הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו זה ּכדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו, ׁשמין - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואני
ׁשּכיון  לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עׂשרים ּבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוכׁשּנעׂשה
ּכׁשהּוא  ּבפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ונׁשּתּמׁש הּמעֹות, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלקח
רצה  ׁשהרי הּלֹוקח, ּביד נתקּימה - מחה ולא עׂשרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבן

ְְִָּבממּכרֹו.
.ÁÈ קּימין ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - .הּׁשּכֹור ְְְִִִִִִַַַָָָָָָ

ואינֹו ׁשעֹוׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעׂשיו אין - ּיעׂשה מה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָיֹודע

מּב ּפחֹות ׁשׁש.ּכקטן ן ְִֵֶָָָ

ה'תשע"ד  אייר כ"ז שלישי יום

ל  ¤¤ּפרק
לּלֹוקח ‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר

לּקח, רצה ואם העליֹונה: על הּלֹוקח יד - מּדעּתֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה  ּתחזר רצה, לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול הּמֹוכר .אין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

עּמֹו; הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר, ׁשטר ּכֹותבין ,ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
הּסֹופר ׂשכר נֹותן הּלֹוקח שטר ּולעֹולם את [שכותב ְְֵֵֵַַַַָ

רעתּה.המכירה] מּפני ׂשדהּו מכר ואפּלּו ,ְֲִִֵֵַַָָָָָ
.·- לֹו נּתנה אֹו מּתנה, נתן אֹו קנה אֹו ׁשּמכר העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן

אּלּו הרי מעׂשיו, לקּים רצה אם העליֹונה: על האדֹון ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיד
ּובדברים  מעׂשיו. ּכל ּבטלּו רצה, לא ואם וקנּו; ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹקּימין
לקנֹות  צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון ׁשּמקּים הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבלבד

ּכלּום  .מּמּנּו ְִֶ
ּבעלּה,‚. ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבין
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות, ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה,
העליֹונה: על הּבעל יד - מּתנה לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתן  אֹו ׁשּמכר הּבעל אבל הּכל. לבּטל רצה, לקּים; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
קרקע  אֹו ּבכתּבתּה, אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין -ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּום  לּה -ׁשהכניס ּבכתּבתּה לּה ׁשּיחד קרקע אֹו מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּכל  הרי מעׂשיו, ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאף
עׂשיתי  רּוח 'נחת אֹומרת: ׁשהיא מּפני ּבטל; ּׁשעׂשה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמה

ְֲִַלבעלי'.
.„- מּטלטלין ּבין מקרקעין ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר

קּימה  ואם מבּטלת; לבּטל, רצתה העליֹונה: על האּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד
הּלֹוקחין  קנּו .מעׂשיו, ְֲִַַָָ

מּטלטלין ‰. אֹו ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל
ּומכר  עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - מּׁשּלֹו לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - נתן ְְְִִִֵַַָָָָָָָָאֹו
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוכן

לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּבה; אּלא [לגבות]ׁשעּבּוד טֹורפת, , ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻ
מּידּה. וקנּו ּתחּלה, לּלֹוקח ּכתבה ְְְִִִֵַַָָָָָָאם

.Â לא לבעלּה, ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה
מּידֹו ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ּבהלכֹות קנה; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
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ּבין  יתֹומים, ּבנכסי ׁשּלקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאיׁשּות.
האּפיטרֹוּפ וכן ּבמּטלטלין, ּבין ׁשּמּנּוּבקרקע ּבין סין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מּקח, מּקחן - יתֹומים אבי אֹותם ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָאֹותם
נֹותן  אדם ׁשאין ּכלּום, אינּה מּתנתם אבל ממּכר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּוממּכרן

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
.Ê- טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַָָהּמֹוכר

קּימין  מעׂשיו אֹותֹו, ׁשּמּכין ּפי על ׁשּקנּואף מי ּכל וכן . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמּידֹו

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אייר כ"ח רביעי יום

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

היא ההפקר, מן זֹוכה ּדין לידע ההלכֹות, אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָענין
מּתנה  ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה נֹותן ודין יקנה, ּובּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיקנה
האּלּו הּדינין ּכל ּובאּור חֹוזרת. אינּה מּתנה ואיזֹו ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹוזרת

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
זכה ‡. ּבֹו, הּמחזיק ּכל - והּנהרים ההפקר הּמדּברֹות וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכגֹון  זכה, ּבֹו הּקֹודם וכל הפקר, ׁשּבהן ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּגדֹולים,
וכּיֹוצא  יער ׁשל האילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהעׂשבים

ֶָּבהן.
והּנהרֹות ·. הּיּמים מן ּדגים מיני הּצד אֹו עֹופֹות ׁשּצד אֹו , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

יצּוד  ׁשּלא ּובלבד זכה; ּבעלים, להן ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחּיה
ּבביבר  הּדגים היּו ואם קנה. ׁשם, צד ואם חברֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבׂשדה

ּפי [כלוב] על אף - ׁשּבביברין ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבעלי  ׁשל הן הרי צידה, מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּגזלן. זה הרי מּׁשם, והּצד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּביברין;
מצֹודתֹו‚. מּתֹו ּדגים הּלֹוקח חברֹו[חכה]אבל ׁשל ְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

ּכׁשהיא  מּמצֹודתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו הּים, ּבתֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיא
היתה  ואם סֹופרים; מּדברי אסּור זה הרי - ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָפרּוסה

ּגזלן. זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ולקח ּכלי, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹודה
.„- עֹוף אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו, ּבׂשדה מצֹודה ְְְֲִֵֵֵַַָָָָהּפֹורׂש

קנה  זה, ּדבר לעׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי על היה אף ואם . ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
קנה  - ׂשדי' לי 'זכת ואמר: ׂשדהּו, ּבצד עֹומד הּׂשדה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעל

ּכלּום. הּמצֹודה לבעל ואין הּׂשדה, ְְְְֵֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּזֹו‰. הּספינה; ּבעל קנה הּספינה, לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּדגים

ואינּה היא, הּמׁשּתּמרת הן חצר ּכחצר ׁשהּמים המהּלכת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עצמּה מחמת הֹולכת ואינּה אֹותּה, .ׁשּמֹוליכין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Â ׁשּמת אין ּגר - ׁשּנתּגּיר אחר ּביׂשראל ּבנים הֹוליד ולא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ואין  ּבהן, זכה ּבנכסיו, והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא יֹורׁשין; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו

היא. ּכמּתנה ׁשּזֹו ּבדמים, לסּלקֹו יכֹול הּמצר ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּבעל
.Ê החזיק ּביניהן, אחד ּומצר הּגר, ּבנכסי ׂשדֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּתי

ואת  אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק קניּה. - לקנֹותּה מהן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבאחת
קנה. לא חברּתּה, אבל קנה; ּבּה, ׁשהחזיק זֹו - ְְְֲֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹחברּתּה
מהן: אחת קנה לא חברּתּה, את לקנֹות ּכדי ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהחזיק

ּבּה החזיק ׁשּלא מּפני וזֹו, ּבּה; החזיק ׁשּלא מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹחברּתּה,
ואת  חברּתּה את ולקנֹות לקנֹותּה ּבּה החזיק לקנֹותּה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָּכדי
- ׁשּתיהן את לקנֹות ּבּמצר ׁשהחזיק אֹו ׁשּביניהן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַהּמצר
זכה  לקנֹותּה, ּבּה והחזיק אחר ּבא ואם ספק; זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי

.האחרֹון  ֲַָ
.Á מהן ּבאחד ׁשהחזיק מּזה, לפנים זה בּתים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכן

ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
זה  אף הּׁשני, את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.

קנה  לא ּבֹו .ׁשהחזיק ְִֶֶָָֹ
.Ë הּכתּובה הּקרקע לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ּבׁשטר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמחזיק

ע  אֹותֹו לצר ּבלבד, הּׁשטר אּלא קנה לא - הּׁשטר ל ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבה  וכּיֹוצא צלֹוחיתֹו .ּפי ְְִִֵַָ

.È אחד מּכֹוׁש ּבּה ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבמצריה המסּימת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׂשדה
אחת] חפירה ּבמצריה [חפר מסּימת אינּה ואם ּכּלּה. קנה ,ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻ

הּצמד ׁשּיל ּכדי מּכֹוׁש, ּבאֹותֹו מּמּנה קֹונה שוורים - [זוג ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
יחד] והּמצרשחורשים ויחזר. חריׁשה [גבול]ּבׁשעת ְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

לעומק]והחצב חוצבים ששורשיו ּבֹו[צמח ׁשּמתחמין ְְֲִֶֶַָָ
לא  ּבּׂשדה, הּמחזיק וכל הּגר; ּבנכסי מפסיקין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּתחּומין,

החצב. עד אֹו הּמצר עד אּלא ֶֶֶֶַַַָָָָָקנה
.‡È הּגר ּבנכסי מפסיק לפאה, הּמפסיק ּכגֹון ּכל ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

אּלא  קנה לא ּבהן, וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ׁשם ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהיה
מפסיק  ׁשּבת, רׁשּיֹות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו הּנחל ְְְְִִַַַַַַַַַַָָָָֻעד

ׁשהיה ּכגֹון הּגר, אֹוּבנכסי הּיחיד רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לגיטין. ׁשחֹולקת רׁשּות ּביניהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכרמלית;

.·È הּגר ּבנכסי מפסיק לטמאה, הּמפסיק ּדבר ּכיצד?ּכל . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ּבצּדּה, אחרת ּבבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכגֹון
מקֹום  ּכל - לאו אם הּטמאה למקֹום הּגיע אם יֹודע ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻואינֹו

מּופלג ׁש אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ּמחזיקין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
עצמֹו. ְְִֵַּבפני

.‚Èּגדֹולה ּגר ּבקעה ׁשל וכּלן הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּדבר  ולא חצב ולא מצר לא ּביניהן היה ולא ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹאחד,
הּבקעה  ּבמקצת והחזיק אחד ּובא הּמפסיקין, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמּדברים
קֹונה  הּגר, אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ּכּלּה את ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלקנֹות

.אֹותֹו
.„È מּטלטלין קנה אֹו ליׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגֹוי

ּבדמים  אֹו ּבמׁשיכה ּומקנה ּבמׁשיכה, קֹונה - .מּיׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשטר, אּלא מּיׂשראל אֹותּה קֹונה אינֹו - הּקרקע  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּדעּתֹו ׁשאין ּבׁשטר; אּלא ליׂשראל אֹותּה מקנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואינֹו
מן  ׂשדה ׁשּלקח יׂשראל ,לפיכ הּׁשטר. על אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָסֹומכת
אחר  יׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק וקדם הּדמים, ונתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגֹוי,
האחרֹון, זכה - הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ּכדר ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזיק
ׁשּלקח  מעת ׁשהּגֹוי, מּפני הּדמים; את לראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָונֹותן
הּׁשטר  ׁשּיּגיע עד קנה לא ויׂשראל רׁשּותֹו, סּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדמים,
הּמחזיק  ּכל - הּגר ּכנכסי אּלּו נכסים ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלידֹו;

זכה. ֶָָָּבהן,
.ÂË ידּוע מׁשּפט ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

יזּכה  ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם אבל ;ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹלּמל
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וכּיֹוצא  ּדמים, הּנֹותן אֹו ׁשטר, ׁשּכֹותב למי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקרקע
ּדיני  ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוׂשין - אּלּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדברים

ּדנין  ּפיהן על ּבממֹון, הּמל. ְִִֶֶֶַַָָ

ה'תשע"ד  אייר כ"ט חמישי יום
יום ה 'ֿ ו 'כ "ט אייר ֿ א 'סיון 

ב  ¤¤ּפרק
וׂשדה ‡. ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָנכסי

ּבּה החזיק לא ועדין ליׂשראל הּגֹוי ּדינן ׁשּמכרּה ּכּלן - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבארנּו החזקה מּדרכי ּבדר ּבהן הּמחזיק ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשוה:

הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות
ּבאכילת ·. ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?

קנה  - אֹוּפרֹותיה ההפקר, ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לא  ׁשנים, ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו - הּגר ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנכסי
מעׂשה  ׁשּיעׂשה עד הּקרקע, ּגּוף ולא האילן ּגּוף לא ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹקנה
אחת  ּבאּׁשה ּומעׂשה ּבאילן. עבֹודה יעבד אֹו הארץ, ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבגּוף
והחזיק  אחד ּובא ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש ּדקל ּפרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאכלה
לפני  מעׂשה ּובא האילן; ּבגּוף ׁשעבד ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבאילן

קנה. האחרֹון זה ואמרּו: ְְֲֲִֶַָָָָָחכמים,
קנה ‚. לא הּלֹוקח, ּבהם החזיק ׁשאם רּבים ּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

נכסי  אֹו הּגר, ּבנכסי מהם ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעדין;
פלטֹורין  הּמֹוצא ּכיצד? קנה. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהפקר,

בנכ [ארמונות] אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין הפקר,ּגדֹולים סי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַ
ּכּיר אֹו אחד, סּיּוד ּבהן ּכגֹון [צייר]וסּיד אחד, ּכּיּור ּבהן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

קנה. - הּפתח ּכנגד יתר אֹו ְֵֶֶֶַַַָָָָאּמה
קנה „. הּגר, ּבנכסי צּורה מּצעֹות הּצר הּמּציע . ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּנר[מחצלאות] קנה. הּגר, הּׂשדה [חורש]ּבנכסי את ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
המפּצל קנה. הּגר, ׂשריגי [חותך]ּבנכסי אֹו הּגפן זמֹורֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּדעּתֹו[ענפי] אם - הּגר ּבנכסי הּתמרים וכּפֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהאילנֹות
העצים  להאכיל ּדעּתֹו ואם קנה; האילן, ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָלעבֹודת

קנה. לא ְִֵָָָֹלבהמה,
ׁשּנתּכּון ‰. חזקתֹו הרי ּומּכאן, מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?

היה האילן; אּלא לעבֹודת מתּכּון אינֹו אחת, מרּוח ּכֹורת ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּדעּתֹולעצים  אם - הּׂשדה מן ועׂשבים עצים המלּקט וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

קנה. לא לעצים, ואם קנה; הארץ, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתּקן
.Âהּגס לּקט גדולים]ּכיצד? קטנים]והּדק[עצים ,[עצים ְִֵֵַַַַַ

והּניח  הּגס לּקט הארץ; את לתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
ּפני  הּמׁשוה וכן לעצים. ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּדק

להׁשוֹו ּדעּתֹו ואם קנה; הארץ, לתּקן ּדעּתֹו אם - ת הארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
קנה. לא ּגרן, ּבֹו ׁשּיעמיד ֲִֶֶַָָָֹֹמקֹום

.Ê לּמקֹום ונֹותנֹו הּגבֹוּה הּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָּכיצד?
על  מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ. מתּקן זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
הקּפדה  ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי אּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואם  קנה; הארץ, לתּקן אם - הארץ לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה  לא הּדגים, .לצּוד ִַָָָָֹ
.Á?זה ּכיצד הרי ּבלבד, הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחד  להכניס אחד פתחים, ׁשני עׂשה הארץ; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּון
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא,

.Ë והעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטֹורין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
האחרֹון  קנה - ּדלתֹות ּבגּוף להם עׂשה לא ׁשהראׁשֹון ; ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

הארץ  ּגב על אבנים ּגל ׁשעׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
רחב  ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד  לֹו, מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש; ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
.È קנה לא הּתלמים, לתֹו זרע ׁשהׁשליהּמפיץ ׁשּבעת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבח  - והׁשּביח ׁשצמח ּובעת ּכלּום; הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּזרע,
קֹונה. ואינֹו הּוא, מאליו ְֵֵֵֶַָָהּבא

.‡È מחיצה ועׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיתה
מחיצה  נבלעה ואפּלּו קנה, לא - ּגּבּה על ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחרת
הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; העליֹונה והרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתחּתֹונה,

הּמעׂשה  ּבא מאליו ׁשהֹועיל .ּובעת ְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
.·È לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר, הּגר ּבנכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה  לא וגדר, ׁשּבנה ּפי על אף -. ְִֶַַַָָָָָֹ
.‚È עדר קנה; לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר, ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעׂשיו  ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה, ּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה  זה הרי ההפקר, מן לקנֹות .אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.„È יׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה 
ׁשּמת  ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - ּבּמׁשּכֹון והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

ׁשעּבּודֹו ּבטל .הּגר, ְִֵַַָ
.ÂË אחר יׂשראל ּובא יׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהיה

והאחרֹון  מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח - ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהחזיק
הּׁשאר  את .קֹונה ְֶֶַָ

.ÊË ּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
ׁשּלא  לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון;

ׁשּבארנּו ּכמֹו האחרֹון מּדעּתֹו, לזה ואין מציאה, ּבענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ְּכלּום.

.ÊÈ ׁשּמת עבדים ּגר ּבהם והיּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
- הּקטּנים העבדים אבל חֹורין. ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּגדֹולים

ּכבהמה  הן ּדרכי הרי ּבארנּו ּוכבר זכה; ּבהן הּמחזיק וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
העבדים. את ּבּה ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה

.ÁÈ לא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר
חּיבין  ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה  ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה  אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת

קנה  לא ּובראׁשֹונה, קנה; ּבּׁשנּיה, הּמחזיק ּכל - .אׁשּתֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹ

ה'תשע"ד  סיון א' שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. ּבּה, זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹותן

אם  ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים מן ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
ׁשאין  ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו לּתן רֹוצה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּטלטלין
הּדברים  מּׁשאר ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּדרּכֹו
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ּבין  יתֹומים, ּבנכסי ׁשּלקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאיׁשּות.
האּפיטרֹוּפ וכן ּבמּטלטלין, ּבין ׁשּמּנּוּבקרקע ּבין סין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מּקח, מּקחן - יתֹומים אבי אֹותם ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָאֹותם
נֹותן  אדם ׁשאין ּכלּום, אינּה מּתנתם אבל ממּכר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּוממּכרן

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
.Ê- טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַָָהּמֹוכר

קּימין  מעׂשיו אֹותֹו, ׁשּמּכין ּפי על ׁשּקנּואף מי ּכל וכן . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמּידֹו

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אייר כ"ח רביעי יום

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

היא ההפקר, מן זֹוכה ּדין לידע ההלכֹות, אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָענין
מּתנה  ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה נֹותן ודין יקנה, ּובּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיקנה
האּלּו הּדינין ּכל ּובאּור חֹוזרת. אינּה מּתנה ואיזֹו ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹוזרת

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
זכה ‡. ּבֹו, הּמחזיק ּכל - והּנהרים ההפקר הּמדּברֹות וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכגֹון  זכה, ּבֹו הּקֹודם וכל הפקר, ׁשּבהן ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּגדֹולים,
וכּיֹוצא  יער ׁשל האילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהעׂשבים

ֶָּבהן.
והּנהרֹות ·. הּיּמים מן ּדגים מיני הּצד אֹו עֹופֹות ׁשּצד אֹו , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

יצּוד  ׁשּלא ּובלבד זכה; ּבעלים, להן ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחּיה
ּבביבר  הּדגים היּו ואם קנה. ׁשם, צד ואם חברֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבׂשדה

ּפי [כלוב] על אף - ׁשּבביברין ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבעלי  ׁשל הן הרי צידה, מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּגזלן. זה הרי מּׁשם, והּצד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּביברין;
מצֹודתֹו‚. מּתֹו ּדגים הּלֹוקח חברֹו[חכה]אבל ׁשל ְֲֲִִֵֵֶַַָָָ

ּכׁשהיא  מּמצֹודתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו הּים, ּבתֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיא
היתה  ואם סֹופרים; מּדברי אסּור זה הרי - ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָפרּוסה

ּגזלן. זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ולקח ּכלי, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹודה
.„- עֹוף אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו, ּבׂשדה מצֹודה ְְְֲִֵֵֵַַָָָָהּפֹורׂש

קנה  זה, ּדבר לעׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי על היה אף ואם . ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
קנה  - ׂשדי' לי 'זכת ואמר: ׂשדהּו, ּבצד עֹומד הּׂשדה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעל

ּכלּום. הּמצֹודה לבעל ואין הּׂשדה, ְְְְֵֶַַַַַַָָּבעל
ׁשּזֹו‰. הּספינה; ּבעל קנה הּספינה, לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּדגים

ואינּה היא, הּמׁשּתּמרת הן חצר ּכחצר ׁשהּמים המהּלכת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עצמּה מחמת הֹולכת ואינּה אֹותּה, .ׁשּמֹוליכין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Â ׁשּמת אין ּגר - ׁשּנתּגּיר אחר ּביׂשראל ּבנים הֹוליד ולא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ואין  ּבהן, זכה ּבנכסיו, והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא יֹורׁשין; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו

היא. ּכמּתנה ׁשּזֹו ּבדמים, לסּלקֹו יכֹול הּמצר ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּבעל
.Ê החזיק ּביניהן, אחד ּומצר הּגר, ּבנכסי ׂשדֹות ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּתי

ואת  אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק קניּה. - לקנֹותּה מהן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבאחת
קנה. לא חברּתּה, אבל קנה; ּבּה, ׁשהחזיק זֹו - ְְְֲֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹחברּתּה
מהן: אחת קנה לא חברּתּה, את לקנֹות ּכדי ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהחזיק

ּבּה החזיק ׁשּלא מּפני וזֹו, ּבּה; החזיק ׁשּלא מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹחברּתּה,
ואת  חברּתּה את ולקנֹות לקנֹותּה ּבּה החזיק לקנֹותּה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָּכדי
- ׁשּתיהן את לקנֹות ּבּמצר ׁשהחזיק אֹו ׁשּביניהן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַהּמצר
זכה  לקנֹותּה, ּבּה והחזיק אחר ּבא ואם ספק; זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי

.האחרֹון  ֲַָ
.Á מהן ּבאחד ׁשהחזיק מּזה, לפנים זה בּתים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכן

ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
זה  אף הּׁשני, את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.

קנה  לא ּבֹו .ׁשהחזיק ְִֶֶָָֹ
.Ë הּכתּובה הּקרקע לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ּבׁשטר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמחזיק

ע  אֹותֹו לצר ּבלבד, הּׁשטר אּלא קנה לא - הּׁשטר ל ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבה  וכּיֹוצא צלֹוחיתֹו .ּפי ְְִִֵַָ

.È אחד מּכֹוׁש ּבּה ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבמצריה המסּימת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׂשדה
אחת] חפירה ּבמצריה [חפר מסּימת אינּה ואם ּכּלּה. קנה ,ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻ

הּצמד ׁשּיל ּכדי מּכֹוׁש, ּבאֹותֹו מּמּנה קֹונה שוורים - [זוג ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
יחד] והּמצרשחורשים ויחזר. חריׁשה [גבול]ּבׁשעת ְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

לעומק]והחצב חוצבים ששורשיו ּבֹו[צמח ׁשּמתחמין ְְֲִֶֶַָָ
לא  ּבּׂשדה, הּמחזיק וכל הּגר; ּבנכסי מפסיקין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּתחּומין,

החצב. עד אֹו הּמצר עד אּלא ֶֶֶֶַַַָָָָָקנה
.‡È הּגר ּבנכסי מפסיק לפאה, הּמפסיק ּכגֹון ּכל ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

אּלא  קנה לא ּבהן, וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ׁשם ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהיה
מפסיק  ׁשּבת, רׁשּיֹות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו הּנחל ְְְְִִַַַַַַַַַַָָָָֻעד

ׁשהיה ּכגֹון הּגר, אֹוּבנכסי הּיחיד רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לגיטין. ׁשחֹולקת רׁשּות ּביניהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכרמלית;

.·È הּגר ּבנכסי מפסיק לטמאה, הּמפסיק ּדבר ּכיצד?ּכל . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ּבצּדּה, אחרת ּבבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכגֹון
מקֹום  ּכל - לאו אם הּטמאה למקֹום הּגיע אם יֹודע ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻואינֹו

מּופלג ׁש אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ּמחזיקין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
עצמֹו. ְְִֵַּבפני

.‚Èּגדֹולה ּגר ּבקעה ׁשל וכּלן הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּדבר  ולא חצב ולא מצר לא ּביניהן היה ולא ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹאחד,
הּבקעה  ּבמקצת והחזיק אחד ּובא הּמפסיקין, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמּדברים
קֹונה  הּגר, אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ּכּלּה את ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻלקנֹות

.אֹותֹו
.„È מּטלטלין קנה אֹו ליׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגֹוי

ּבדמים  אֹו ּבמׁשיכה ּומקנה ּבמׁשיכה, קֹונה - .מּיׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשטר, אּלא מּיׂשראל אֹותּה קֹונה אינֹו - הּקרקע  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּדעּתֹו ׁשאין ּבׁשטר; אּלא ליׂשראל אֹותּה מקנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואינֹו
מן  ׂשדה ׁשּלקח יׂשראל ,לפיכ הּׁשטר. על אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָסֹומכת
אחר  יׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק וקדם הּדמים, ונתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגֹוי,
האחרֹון, זכה - הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ּכדר ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזיק
ׁשּלקח  מעת ׁשהּגֹוי, מּפני הּדמים; את לראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָונֹותן
הּׁשטר  ׁשּיּגיע עד קנה לא ויׂשראל רׁשּותֹו, סּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדמים,
הּמחזיק  ּכל - הּגר ּכנכסי אּלּו נכסים ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלידֹו;

זכה. ֶָָָּבהן,
.ÂË ידּוע מׁשּפט ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

יזּכה  ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם אבל ;ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹלּמל
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וכּיֹוצא  ּדמים, הּנֹותן אֹו ׁשטר, ׁשּכֹותב למי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקרקע
ּדיני  ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוׂשין - אּלּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדברים

ּדנין  ּפיהן על ּבממֹון, הּמל. ְִִֶֶֶַַָָ

ה'תשע"ד  אייר כ"ט חמישי יום
יום ה 'ֿ ו 'כ "ט אייר ֿ א 'סיון 

ב  ¤¤ּפרק
וׂשדה ‡. ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָנכסי

ּבּה החזיק לא ועדין ליׂשראל הּגֹוי ּדינן ׁשּמכרּה ּכּלן - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבארנּו החזקה מּדרכי ּבדר ּבהן הּמחזיק ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשוה:

הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות
ּבאכילת ·. ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?

קנה  - אֹוּפרֹותיה ההפקר, ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לא  ׁשנים, ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו - הּגר ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנכסי
מעׂשה  ׁשּיעׂשה עד הּקרקע, ּגּוף ולא האילן ּגּוף לא ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹקנה
אחת  ּבאּׁשה ּומעׂשה ּבאילן. עבֹודה יעבד אֹו הארץ, ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבגּוף
והחזיק  אחד ּובא ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש ּדקל ּפרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאכלה
לפני  מעׂשה ּובא האילן; ּבגּוף ׁשעבד ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבאילן

קנה. האחרֹון זה ואמרּו: ְְֲֲִֶַָָָָָחכמים,
קנה ‚. לא הּלֹוקח, ּבהם החזיק ׁשאם רּבים ּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

נכסי  אֹו הּגר, ּבנכסי מהם ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעדין;
פלטֹורין  הּמֹוצא ּכיצד? קנה. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהפקר,

בנכ [ארמונות] אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין הפקר,ּגדֹולים סי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַ
ּכּיר אֹו אחד, סּיּוד ּבהן ּכגֹון [צייר]וסּיד אחד, ּכּיּור ּבהן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

קנה. - הּפתח ּכנגד יתר אֹו ְֵֶֶֶַַַָָָָאּמה
קנה „. הּגר, ּבנכסי צּורה מּצעֹות הּצר הּמּציע . ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּנר[מחצלאות] קנה. הּגר, הּׂשדה [חורש]ּבנכסי את ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
המפּצל קנה. הּגר, ׂשריגי [חותך]ּבנכסי אֹו הּגפן זמֹורֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּדעּתֹו[ענפי] אם - הּגר ּבנכסי הּתמרים וכּפֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהאילנֹות
העצים  להאכיל ּדעּתֹו ואם קנה; האילן, ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָלעבֹודת

קנה. לא ְִֵָָָֹלבהמה,
ׁשּנתּכּון ‰. חזקתֹו הרי ּומּכאן, מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?

היה האילן; אּלא לעבֹודת מתּכּון אינֹו אחת, מרּוח ּכֹורת ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּדעּתֹולעצים  אם - הּׂשדה מן ועׂשבים עצים המלּקט וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

קנה. לא לעצים, ואם קנה; הארץ, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתּקן
.Âהּגס לּקט גדולים]ּכיצד? קטנים]והּדק[עצים ,[עצים ְִֵֵַַַַַ

והּניח  הּגס לּקט הארץ; את לתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
ּפני  הּמׁשוה וכן לעצים. ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּדק

להׁשוֹו ּדעּתֹו ואם קנה; הארץ, לתּקן ּדעּתֹו אם - ת הארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
קנה. לא ּגרן, ּבֹו ׁשּיעמיד ֲִֶֶַָָָֹֹמקֹום

.Ê לּמקֹום ונֹותנֹו הּגבֹוּה הּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָּכיצד?
על  מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ. מתּקן זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
הקּפדה  ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי אּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואם  קנה; הארץ, לתּקן אם - הארץ לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה  לא הּדגים, .לצּוד ִַָָָָֹ
.Á?זה ּכיצד הרי ּבלבד, הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחד  להכניס אחד פתחים, ׁשני עׂשה הארץ; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּון
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא,

.Ë והעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטֹורין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
האחרֹון  קנה - ּדלתֹות ּבגּוף להם עׂשה לא ׁשהראׁשֹון ; ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

הארץ  ּגב על אבנים ּגל ׁשעׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
רחב  ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד  לֹו, מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש; ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
.È קנה לא הּתלמים, לתֹו זרע ׁשהׁשליהּמפיץ ׁשּבעת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבח  - והׁשּביח ׁשצמח ּובעת ּכלּום; הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּזרע,
קֹונה. ואינֹו הּוא, מאליו ְֵֵֵֶַָָהּבא

.‡È מחיצה ועׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיתה
מחיצה  נבלעה ואפּלּו קנה, לא - ּגּבּה על ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחרת
הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; העליֹונה והרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתחּתֹונה,

הּמעׂשה  ּבא מאליו ׁשהֹועיל .ּובעת ְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
.·È לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר, הּגר ּבנכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה  לא וגדר, ׁשּבנה ּפי על אף -. ְִֶַַַָָָָָֹ
.‚È עדר קנה; לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר, ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעׂשיו  ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה, ּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה  זה הרי ההפקר, מן לקנֹות .אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.„È יׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה 
ׁשּמת  ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - ּבּמׁשּכֹון והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

ׁשעּבּודֹו ּבטל .הּגר, ְִֵַַָ
.ÂË אחר יׂשראל ּובא יׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהיה

והאחרֹון  מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח - ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהחזיק
הּׁשאר  את .קֹונה ְֶֶַָ

.ÊË ּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
ׁשּלא  לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון;

ׁשּבארנּו ּכמֹו האחרֹון מּדעּתֹו, לזה ואין מציאה, ּבענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ְּכלּום.

.ÊÈ ׁשּמת עבדים ּגר ּבהם והיּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
- הּקטּנים העבדים אבל חֹורין. ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּגדֹולים

ּכבהמה  הן ּדרכי הרי ּבארנּו ּוכבר זכה; ּבהן הּמחזיק וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
העבדים. את ּבּה ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה

.ÁÈ לא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר
חּיבין  ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה  ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה  אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת

קנה  לא ּובראׁשֹונה, קנה; ּבּׁשנּיה, הּמחזיק ּכל - .אׁשּתֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹ

ה'תשע"ד  סיון א' שישי יום

ג  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. ּבּה, זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹותן

אם  ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים מן ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
ׁשאין  ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו לּתן רֹוצה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּטלטלין
הּדברים  מּׁשאר ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּדרּכֹו
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ּבהן  נקנין -ׁשהּמּטלטלין לֹו נתן עבדים אֹו קרקע ואם . ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשטר  ׁשּיּגיע עד אֹו הּלֹוקח, ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַעד
אחד  ּכל אּלא המקּבל, זכה לא - ּבדברים אבל לידֹו. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמּתנה

ּבֹו. לחזר יכֹול עדין ֲֲִֵֶַַָֹמהן
הּפּקדֹון ·. לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל

ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה
אחר  ּדבר צרי ׁשּבארנּו.ואינֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

.‚- לזה' ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
לזה  הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ואין  ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקנה,
ׁשהיה  ּבין מּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, לֹו ׁשהיה ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבחֹוב

ּבידֹו ּפּקדֹון ׁשהיה ּבין אצלֹו, חֹוב ׁשּבארנּו.הּמנה ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אּלא „. ּוממּכר מּקח לענין עדים צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכדר

ּכ - ּוכפירה טענה ׁשם היתה אם ּבלבד, הּדבר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָלגּלֹות
מּפני  אּלא עדים צריכין אין ּובמחילֹות, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָּבמּתנֹות

.המׁשּקרין  ְְִַַ
ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו הּממּכר לסּים צרי ׁשהּמֹוכר ּכּכׁשם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו: הּכֹותב ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּנֹותן.
הֹואיל  - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו: ׁשּכתב ְְְְִִִִֶַַָָָָָאֹו
ּכלּום; קנה לא - ידּוע ואינֹו לֹו, ׁשּנתן הּדבר סּים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹולא
ׁשּיסּים  עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו: לֹומר יכֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
וכ ּכ 'חלק לֹו: אמר אם אבל לֹו. ׁשּנתן הּמקֹום ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָלֹו
סּים  ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, וסּים הֹואיל - ּפלֹונית' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׂשדה

הּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות מן חלק אֹותֹו נֹוטל ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלק,
.Â ּבין הּנֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכל

נתקּים  אם - ּבּה וזכה המקּבל והחזיק המקּבל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהתנה
ּבטלה  הּתנאי, נתקּים לא ואם הּמּתנה; נתקּימה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹהּתנאי,

ּכראּוי.הּמּתנה  הּתנאי ׁשּיהיה והּוא, ׁשאכל; ּפרֹות ויחזיר , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
.Êּבארנּו ּבמּקח ּכבר אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש הּתנאין ׁשּכל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּותנאי  ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוממּכר,
אחד  חסר ואם לקּימֹו; ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה למעׂשה, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקֹודם

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי - אּלּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָמּכל
.Áואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּתנאי  לכּפל ּדעּתי צרי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכזה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּולהקּדים  הּתנאי את לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹנֹוטה.
זה  לדבר ואין ּבלבד; וגיטין ּבקּדּוׁשין אּלא ללאו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהן

ְָָראיה.
.Ë ּבין מּתנה; זֹו הרי להחזיר, מנת על מּתנה ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן

קצּוב, ּבזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזירּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהתנה
ּפלֹוני  ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהן, אחד ׁשל חּייו ימי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
ּפרֹות  ואֹוכל ּבקרקע; ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

הּמּתנה  זמן .ּכל ְַַַָָָ
.È מנת על ּבמּתנה ל נתּון זה 'ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻׁשּתחזירהּו',
התנה  ׁשּלא קדֹוׁש, אינֹו - לי' ׁשּתחזירהּו מנת 'על לֹו: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר לֹו ׁשּיחזיר אּלא .עליו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.‡È הּוא נֹותן אבל לגֹוי, חּנם מּתנת לּתן ליׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאסּור
ּתֹוׁשב  ואכלּה,לגר ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

- ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה. לא ּבמכירה, - לנכרי" מכר ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹֹאֹו
להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ּבמכירה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבין
העני  זה יהיה לא ּכלֹומר: ,"עּמ וחי ותֹוׁשב "ּגר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.עּמ חי ׁשהּוא ּתֹוׁשב מּגר ְִִֵֶַָָּפחֹות
.·È והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ;הּנֹותן ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל הּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,רׁשּות ּבּה לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה  הּבעל, קנה - רׁשּות ּבּה לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולעבד
הּנֹותן  והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאדֹון.
ולא  האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבגּופּה

הּבעל. ַַַָָקנה
.„È הּמעֹות 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

ותׁשּתי  ּבהן ׁשּתאכלי מנת על ּבמּתנה לי נתּונים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהאּלּו
ׁשּתעׂשי  מנת 'על אֹו ּבהן', ׁשּתלּבׁשי מנת 'על  אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבהן',
וכן  הּבעל. קנה לא - 'ּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבהן
מנת  'על ותׁשּתה', ּבהן ׁשּתאכל מנת 'על לעבד: אמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. קנה לא - לחרּות' ּבהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּתצא

.ÂË ּבן ויצא עצמֹו, קנה - מּתנה לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָהּנֹותן
הּנכסים  ׁשאר וקנה אפּלּוחֹורין, ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשהרי  ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; קנה לא - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּטלטלין
ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא ּומּתֹו ּבּגט; ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיר

ה'תשע"ד  סיון ב' קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. לידֹו ׁשּבאת ואחר ּבּה, וזכה הּמּתנה, את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהמקּבל

מקּבלּה', 'איני אֹו ּבּה', רֹוצה 'איני ואמר: ּבֹו חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹותק,
- ּבּה' לי נראה זה 'מּום ׁשאמר: אֹו ּבטלה', היא  'הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּכלּום  אמר ּכלא ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם . ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשאמר  זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר לחזר יכֹול אינֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמקּבל
היא  הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר ּבּה' רֹוצה 'איני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל
אחר  המקּבל הפקירּה ׁשהרי זכה, ּבּה הּקֹודם וכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהפקר,
המקּבל, קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם אבל ּבּה. ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּזכה

הראׁשֹונים. לּבעלים ְְִִִֶֶַָָוחֹוזרת
ּבּה·. ׁשהחזיק ּכיון - אחר ידי על ּבמּתנה לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמזּכה

לידֹו, קרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין, ׁשּמׁש ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהאחר,
הּגיעה  ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה - ּבּקרקע החזיק ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו

ּבֹו לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו; ידֹומּתנה המקּבל, אבל . ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּזכין  יקּבל. לא רצה, ואם מקּבל; רצה, אם העליֹונה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעל
היא  ּוזכּות ּבפניו; אּלא לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלאדם
אין  ירצה, לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ׁשּתּנתן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלֹו

ּכרהֹו. ּבעל מּתנה לאדם ְְְְִַַָָָָָנֹותנין
.‚ּכ ואחר ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזּכה

ׁשּׁשתק, זה אם ספק, זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מּפני  ׁשּׁשתק, זה אֹו ּבֹו, חזר וצוח, ׁשחזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכבר
על  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח, וזה ּכלּום, לידֹו הּגיע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשעדין

אין ּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר, קדם אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
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'איני  ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; אֹותּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹוציאין
ּולקחּה, ׁשּקדם וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו הפקירּה, הרי ּבּה', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה
ּותפסּוה  הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. ההפקר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמן
ׁשּמא  מּידן; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם זה ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּיד
ּוברׁשּות  אֹותּה; קנה ולא ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמקּבל

עדין. קּימת היא הראׁשֹונים ְֲִִִִֶֶֶַַָָָּבעליה
לֹו„. וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָראּובן

לׁשמעֹון', זֹו ּבמאה 'זכה לֹו: אמר אם - לוי ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּמאה
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זֹו מאה 'ּתן אם אֹו: אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹ

עד  ּבֹו, לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זֹו מאה היל' לֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָָֹאמר
ׁשמעֹון. ליד הּמאה ְְִִֵֶַַַַָׁשּיּגיע

לׁשמעֹון,‰. להֹוליכּה ּבידֹו ׁשּנׁשּתּלחה זֹו ּבמאה לוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהל
ׁשמעֹון  מת לראּובן. יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹּובּקׁש
ּבחּיי  ראּובן מת ליֹורׁשיו. אֹו לראּובן יחזיר - ראּובן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָּבחּיי
לקּים  ׁשּמצוה ליֹורׁשיו; אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשמעֹון
ׁשהרי  ּבריא, והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף הּמת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדברי

עדין  ׁשליח ׁשל ּבידֹו .הּמאה ְֲִִֵֶַַַָָָ
.Â ּגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו, ּבמּתנה זֹוכה אדם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּדעת  ואפּלּוּובן איׁש, אׁשת ואפּלּו אּׁשה, ואחד איׁש אחד , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ראּוי  ואינֹו הֹואיל זֹוכה; אינֹו הּגֹוי אבל וׁשפחה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָעבד
ׁשאין  ּוכׁשם ליׂשראל. זֹוכה אינֹו ּכ לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלׁשליחּות

ז  אינֹו ּכ לגֹוי, ׁשליח נעׂשה לגֹוי.יׂשראל ֹוכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ê זֹוכה - ונֹוטלֹו אגֹוז וזֹורקֹו, צרֹור לֹו ׁשּנֹותנין ְְְְְְֱִֶֶָָקטן

ולא  לעצמֹו, לא - מּזה ּפחֹות לאחרים. זֹוכה ואינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹלעצמֹו,
לאחרים;לאחרים  ולא לעצמֹו לא זֹוכה, אינֹו הּׁשֹוטה וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

זֹוכה  החרׁש אבל זכה. ּדעת, ּבן ידי על לׁשֹוטה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהמזּכה
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַָלעצמֹו,

.Á לקטן ּבין זכין ּבפניו ּבין ּולגדֹול, אחד, יֹום ּבן אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ
על  אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ּבפניו. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ּכאּלּו לחצרֹו, הּמּתנה ׁשהּגיעה ּכיון ׁשם; עֹומד ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

אחר. ּבּה לֹו ֵַָָָזכה
.Ë ּבחצר אבל הּמׁשּתּמרת. ּבחצר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

עֹומד  ׁשּיהיה עד - וחרּבתֹו ׂשדהּו ּכגֹון מׁשּתּמרת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
ׂשדי' לי 'זכת ויאמר: אדם ּבצּדּה ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

רׁשּות  ּבצּדי אֹו ּבסמטה, לֹו קֹונין ּבצּדן, עֹומד ְְְְְִִִִֵֵֶָָׁשהּוא

הרּבים, ּברׁשּות אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבחצר אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים,
לידֹו. מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אינֹו - חברֹו ּבׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
הּקטן  אבל ׁשּלּה; אּמֹות וארּבע חצרּה, לּה ּתזּכה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָקטּנה,

מּתנ  ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אחר.אינֹו לֹו ׁשּיזּכה אֹו לידֹו ה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
.È ּכגט לׁשליח.הּמּתנה ּדברים למסר יכֹול אדם ׁשאין , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני 'אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד?
ּכלּום; זה אין - לפלֹוני' ויּתנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָויחּתמּו
קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים, לאֹותן אמרּו ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹואם
ּותנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: אמר אם ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוכן
עצמן  הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר יכֹולין אינן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלפלֹוני'

הּגט. ּכמֹו ְְִֵַּכֹותבין,
.‡Èאֹו לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִֵֶַַָָָהּכֹותב

לפלֹוני' 'נתּתיה זה ׁשּכתב: הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו: , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
'אּתנּנה  ּבׁשטר: ּכתב אם אבל לידֹו. הּׁשטר ּכׁשּיּגיע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָזכה,
עד  המקּבל, זכה לא עדים, עליו ׁשהעידּו ּפי על אף - ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלֹו'
וכֹותבין  לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר 'ּכתבּו לעדים: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיאמר
לידֹו, מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד זֹוכה, המקּבל ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָונֹותנין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחרים, ידי על ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַאֹו
.·È לא' אֹומר: והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר:

אחר  ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין, - לי' אם נתן אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
נתן  ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא ,'ל ונתּתי 'ּכתבּתי ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹאמר:
ּדין  ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם - ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלי'
ּבן  ואם ׂשדהּו. ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, עדים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּכמאה
אֹומר: והּוא זֹו', ׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר: הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
עד  ׁשליׁש, ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי

הּוא. היא הּדבר ִֵֶַַַָָָׁשּיּודע
.‚È מּתנה אינּה ידי, ׁשּתחת 'זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל

ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה', אני ׁשֹומר אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבידי,
'ּבעל  אֹו: קּבלּתיה', ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'ּבטלה
ּדבריו  - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא 'ּבטעּות', אֹו ּבאנס', ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכרהי

לבעליה  ותחזר הּסת, ׁשבּועת זה על ונׁשּבע .קּימין; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.„È:ׁשאמר אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר: הּנֹותן ְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָטען

אֹומר: וזה ,'ּביד היא 'ּגזלה אֹו נתּתיה', מּדעּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'ׁשּלא
ונפטר  הּסת, ׁשבּועת המקּבל נׁשּבע - לי נתּתּה .'אּתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
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― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו .(hi:)ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו ֿ בערּתי "ולא אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

(ci ,ek mixac)ּבּקּבלה ּובא ,(my ,zekn)טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, (lek`l)נתּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
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ּבהן  נקנין -ׁשהּמּטלטלין לֹו נתן עבדים אֹו קרקע ואם . ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשטר  ׁשּיּגיע עד אֹו הּלֹוקח, ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַעד
אחד  ּכל אּלא המקּבל, זכה לא - ּבדברים אבל לידֹו. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמּתנה

ּבֹו. לחזר יכֹול עדין ֲֲִֵֶַַָֹמהן
הּפּקדֹון ·. לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל

ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה
אחר  ּדבר צרי ׁשּבארנּו.ואינֹו ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

.‚- לזה' ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
לזה  הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ואין  ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקנה,
ׁשהיה  ּבין מּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, לֹו ׁשהיה ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבחֹוב

ּבידֹו ּפּקדֹון ׁשהיה ּבין אצלֹו, חֹוב ׁשּבארנּו.הּמנה ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אּלא „. ּוממּכר מּקח לענין עדים צריכין ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכדר

ּכ - ּוכפירה טענה ׁשם היתה אם ּבלבד, הּדבר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָלגּלֹות
מּפני  אּלא עדים צריכין אין ּובמחילֹות, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָּבמּתנֹות

.המׁשּקרין  ְְִַַ
ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו הּממּכר לסּים צרי ׁשהּמֹוכר ּכּכׁשם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו: הּכֹותב ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּנֹותן.
הֹואיל  - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו: ׁשּכתב ְְְְִִִִֶַַָָָָָאֹו
ּכלּום; קנה לא - ידּוע ואינֹו לֹו, ׁשּנתן הּדבר סּים ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹולא
ׁשּיסּים  עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו: לֹומר יכֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
וכ ּכ 'חלק לֹו: אמר אם אבל לֹו. ׁשּנתן הּמקֹום ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָלֹו
סּים  ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, וסּים הֹואיל - ּפלֹונית' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׂשדה

הּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות מן חלק אֹותֹו נֹוטל ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלק,
.Â ּבין הּנֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכל

נתקּים  אם - ּבּה וזכה המקּבל והחזיק המקּבל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהתנה
ּבטלה  הּתנאי, נתקּים לא ואם הּמּתנה; נתקּימה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹהּתנאי,

ּכראּוי.הּמּתנה  הּתנאי ׁשּיהיה והּוא, ׁשאכל; ּפרֹות ויחזיר , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
.Êּבארנּו ּבמּקח ּכבר אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש הּתנאין ׁשּכל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּותנאי  ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוממּכר,
אחד  חסר ואם לקּימֹו; ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה למעׂשה, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקֹודם

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי - אּלּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָמּכל
.Áואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּתנאי  לכּפל ּדעּתי צרי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכזה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּולהקּדים  הּתנאי את לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹנֹוטה.
זה  לדבר ואין ּבלבד; וגיטין ּבקּדּוׁשין אּלא ללאו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהן

ְָָראיה.
.Ë ּבין מּתנה; זֹו הרי להחזיר, מנת על מּתנה ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן

קצּוב, ּבזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזירּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהתנה
ּפלֹוני  ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהן, אחד ׁשל חּייו ימי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
ּפרֹות  ואֹוכל ּבקרקע; ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

הּמּתנה  זמן .ּכל ְַַַָָָ
.È מנת על ּבמּתנה ל נתּון זה 'ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻׁשּתחזירהּו',
התנה  ׁשּלא קדֹוׁש, אינֹו - לי' ׁשּתחזירהּו מנת 'על לֹו: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר לֹו ׁשּיחזיר אּלא .עליו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.‡È הּוא נֹותן אבל לגֹוי, חּנם מּתנת לּתן ליׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאסּור
ּתֹוׁשב  ואכלּה,לגר ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

- ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה. לא ּבמכירה, - לנכרי" מכר ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹֹאֹו
להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ּבמכירה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבין
העני  זה יהיה לא ּכלֹומר: ,"עּמ וחי ותֹוׁשב "ּגר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.עּמ חי ׁשהּוא ּתֹוׁשב מּגר ְִִֵֶַָָּפחֹות
.·È והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ;הּנֹותן ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל הּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,רׁשּות ּבּה לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה  הּבעל, קנה - רׁשּות ּבּה לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולעבד
הּנֹותן  והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאדֹון.
ולא  האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבגּופּה

הּבעל. ַַַָָקנה
.„È הּמעֹות 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

ותׁשּתי  ּבהן ׁשּתאכלי מנת על ּבמּתנה לי נתּונים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהאּלּו
ׁשּתעׂשי  מנת 'על אֹו ּבהן', ׁשּתלּבׁשי מנת 'על  אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבהן',
וכן  הּבעל. קנה לא - 'ּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבהן
מנת  'על ותׁשּתה', ּבהן ׁשּתאכל מנת 'על לעבד: אמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. קנה לא - לחרּות' ּבהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּתצא

.ÂË ּבן ויצא עצמֹו, קנה - מּתנה לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָהּנֹותן
הּנכסים  ׁשאר וקנה אפּלּוחֹורין, ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשהרי  ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; קנה לא - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּטלטלין
ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא ּומּתֹו ּבּגט; ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיר

ה'תשע"ד  סיון ב' קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
והּוא ‡. לידֹו ׁשּבאת ואחר ּבּה, וזכה הּמּתנה, את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהמקּבל

מקּבלּה', 'איני אֹו ּבּה', רֹוצה 'איני ואמר: ּבֹו חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹותק,
- ּבּה' לי נראה זה 'מּום ׁשאמר: אֹו ּבטלה', היא  'הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּכלּום  אמר ּכלא ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם . ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשאמר  זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר לחזר יכֹול אינֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמקּבל
היא  הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר ּבּה' רֹוצה 'איני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל
אחר  המקּבל הפקירּה ׁשהרי זכה, ּבּה הּקֹודם וכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהפקר,
המקּבל, קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם אבל ּבּה. ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּזכה

הראׁשֹונים. לּבעלים ְְִִִֶֶַָָוחֹוזרת
ּבּה·. ׁשהחזיק ּכיון - אחר ידי על ּבמּתנה לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמזּכה

לידֹו, קרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין, ׁשּמׁש ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהאחר,
הּגיעה  ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה - ּבּקרקע החזיק ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו

ּבֹו לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו; ידֹומּתנה המקּבל, אבל . ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּזכין  יקּבל. לא רצה, ואם מקּבל; רצה, אם העליֹונה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעל
היא  ּוזכּות ּבפניו; אּלא לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלאדם
אין  ירצה, לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ׁשּתּנתן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלֹו

ּכרהֹו. ּבעל מּתנה לאדם ְְְְִַַָָָָָנֹותנין
.‚ּכ ואחר ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזּכה

ׁשּׁשתק, זה אם ספק, זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מּפני  ׁשּׁשתק, זה אֹו ּבֹו, חזר וצוח, ׁשחזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכבר
על  סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח, וזה ּכלּום, לידֹו הּגיע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשעדין

אין ּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר, קדם אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
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'איני  ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; אֹותּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹוציאין
ּולקחּה, ׁשּקדם וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו הפקירּה, הרי ּבּה', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה
ּותפסּוה  הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. ההפקר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמן
ׁשּמא  מּידן; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם זה ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּיד
ּוברׁשּות  אֹותּה; קנה ולא ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמקּבל

עדין. קּימת היא הראׁשֹונים ְֲִִִִֶֶֶַַָָָּבעליה
לֹו„. וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָראּובן

לׁשמעֹון', זֹו ּבמאה 'זכה לֹו: אמר אם - לוי ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּמאה
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זֹו מאה 'ּתן אם אֹו: אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹ

עד  ּבֹו, לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זֹו מאה היל' לֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָָֹאמר
ׁשמעֹון. ליד הּמאה ְְִִֵֶַַַַָׁשּיּגיע

לׁשמעֹון,‰. להֹוליכּה ּבידֹו ׁשּנׁשּתּלחה זֹו ּבמאה לוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהל
ׁשמעֹון  מת לראּובן. יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹּובּקׁש
ּבחּיי  ראּובן מת ליֹורׁשיו. אֹו לראּובן יחזיר - ראּובן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָּבחּיי
לקּים  ׁשּמצוה ליֹורׁשיו; אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשמעֹון
ׁשהרי  ּבריא, והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף הּמת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדברי

עדין  ׁשליח ׁשל ּבידֹו .הּמאה ְֲִִֵֶַַַָָָ
.Â ּגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו, ּבמּתנה זֹוכה אדם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּדעת  ואפּלּוּובן איׁש, אׁשת ואפּלּו אּׁשה, ואחד איׁש אחד , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ראּוי  ואינֹו הֹואיל זֹוכה; אינֹו הּגֹוי אבל וׁשפחה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָעבד
ׁשאין  ּוכׁשם ליׂשראל. זֹוכה אינֹו ּכ לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלׁשליחּות

ז  אינֹו ּכ לגֹוי, ׁשליח נעׂשה לגֹוי.יׂשראל ֹוכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ê זֹוכה - ונֹוטלֹו אגֹוז וזֹורקֹו, צרֹור לֹו ׁשּנֹותנין ְְְְְְֱִֶֶָָקטן

ולא  לעצמֹו, לא - מּזה ּפחֹות לאחרים. זֹוכה ואינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹלעצמֹו,
לאחרים;לאחרים  ולא לעצמֹו לא זֹוכה, אינֹו הּׁשֹוטה וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

זֹוכה  החרׁש אבל זכה. ּדעת, ּבן ידי על לׁשֹוטה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהמזּכה
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַָלעצמֹו,

.Á לקטן ּבין זכין ּבפניו ּבין ּולגדֹול, אחד, יֹום ּבן אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ
על  אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ּבפניו. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ּכאּלּו לחצרֹו, הּמּתנה ׁשהּגיעה ּכיון ׁשם; עֹומד ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

אחר. ּבּה לֹו ֵַָָָזכה
.Ë ּבחצר אבל הּמׁשּתּמרת. ּבחצר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

עֹומד  ׁשּיהיה עד - וחרּבתֹו ׂשדהּו ּכגֹון מׁשּתּמרת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
ׂשדי' לי 'זכת ויאמר: אדם ּבצּדּה ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

רׁשּות  ּבצּדי אֹו ּבסמטה, לֹו קֹונין ּבצּדן, עֹומד ְְְְְִִִִֵֵֶָָׁשהּוא

הרּבים, ּברׁשּות אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבחצר אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים,
לידֹו. מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אינֹו - חברֹו ּבׂשדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
הּקטן  אבל ׁשּלּה; אּמֹות וארּבע חצרּה, לּה ּתזּכה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָקטּנה,

מּתנ  ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אחר.אינֹו לֹו ׁשּיזּכה אֹו לידֹו ה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
.È ּכגט לׁשליח.הּמּתנה ּדברים למסר יכֹול אדם ׁשאין , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני 'אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד?
ּכלּום; זה אין - לפלֹוני' ויּתנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָויחּתמּו
קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים, לאֹותן אמרּו ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹואם
ּותנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: אמר אם ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוכן
עצמן  הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר יכֹולין אינן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹלפלֹוני'

הּגט. ּכמֹו ְְִֵַּכֹותבין,
.‡Èאֹו לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִֵֶַַָָָהּכֹותב

לפלֹוני' 'נתּתיה זה ׁשּכתב: הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו: , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
'אּתנּנה  ּבׁשטר: ּכתב אם אבל לידֹו. הּׁשטר ּכׁשּיּגיע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָזכה,
עד  המקּבל, זכה לא עדים, עליו ׁשהעידּו ּפי על אף - ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלֹו'
וכֹותבין  לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר 'ּכתבּו לעדים: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיאמר
לידֹו, מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד זֹוכה, המקּבל ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָונֹותנין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחרים, ידי על ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַאֹו
.·È לא' אֹומר: והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר:

אחר  ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין, - לי' אם נתן אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
נתן  ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא ,'ל ונתּתי 'ּכתבּתי ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹאמר:
ּדין  ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם - ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלי'
ּבן  ואם ׂשדהּו. ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, עדים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּכמאה
אֹומר: והּוא זֹו', ׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר: הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
עד  ׁשליׁש, ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי

הּוא. היא הּדבר ִֵֶַַַָָָׁשּיּודע
.‚È מּתנה אינּה ידי, ׁשּתחת 'זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל

ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה', אני ׁשֹומר אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבידי,
'ּבעל  אֹו: קּבלּתיה', ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'ּבטלה
ּדבריו  - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא 'ּבטעּות', אֹו ּבאנס', ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּכרהי

לבעליה  ותחזר הּסת, ׁשבּועת זה על ונׁשּבע .קּימין; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.„È:ׁשאמר אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר: הּנֹותן ְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָטען

אֹומר: וזה ,'ּביד היא 'ּגזלה אֹו נתּתיה', מּדעּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'ׁשּלא
ונפטר  הּסת, ׁשבּועת המקּבל נׁשּבע - לי נתּתּה .'אּתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
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ה'תשע"ד  אייר כ"ה ראשון יום

.‡˜ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו .(hi:)ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו ֿ בערּתי "ולא אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

(ci ,ek mixac)ּבּקּבלה ּובא ,(my ,zekn)טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, (lek`l)נתּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
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ּובתנאי לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻמהם
ואז ּפדיֹון ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיאכל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָילקה,

.(my)מּכֹות ַ

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות aiigׁשני mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִִֵָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני ֿ אכלּתי הּמׁשנה(my)"לא ּולׁשֹון ,wxt mixeka) ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

(a dpyn aמקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
(milyexil)אסּור ֿ אֹונן ּכל וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

hi)ה'" ,i `xwie)'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחים(v`:)מּפסחים ב' אֹו(fh.)ּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני ֲֲִִֵֵֶַַמעׂשר

ה'תשע"ד  אייר כ"ו שני יום
יום שני ֿ רביעי כ "ו ֿ כ "ח אייר 

.‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ó˜ .·Ó˜

― הקמ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל d`eaz)ׁשני ipin zyngl llek my)חּוץ ִֵֶָָ

לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּבתנאי ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבלי
(:hi)ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,(milyexil)ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,
הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין vi`מאימתי jk xg`e) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל יתעּלה:(oii)ׁשני אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ;(my)"לא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹֹ
ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָוהאֹוכלֹו

― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל zif)ׁשני ony):אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ

"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לא
(my)ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב והאֹוכל ;ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה וׁשּמא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדגן.
ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש יצהר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומעׂשר
זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ֿ אחת ּכל על לֹוקה ―ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ֿ אחת ּכל על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? xzeinלאו weqt ep`vn) ְְְִִִֶַָָָָ
(dwely cnllמּכדי .(dpd)'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי(bk ,ci my) ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ
לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי hxtneּולמה xfeg dn jxevl) ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ

(?mlek z`"לחּלק מינּה sqepd,ׁשמע hexta ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ
(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl".

א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי

ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל ֿ תּוכל (xfegלא ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ
(yxtneליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאו(cgil)לכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ

ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ֿ מה ׁשּכל נתּבאר הרי וחד". ֿ חד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ֿ ענין ּכל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל ִֶַַַָָָָהּלאוין

ה'תשע"ד  אייר כ"ז שלישי יום

.ËÈ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

(ezrihpl ziriax dpya oli`d `iveny zexit),קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ֿ ּפריֹו ּכל "יהיה אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

(ck ,hiׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו

(`yp zyxt)"יהיּו לֹו ֿ קדׁשיו את "ואיׁש :(i ,d xacna)― ְְִִֶָָָ
מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ֿ הּקדׁשים ּכל הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונטע

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות

ה'תשע"ד  אייר כ"ח רביעי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Î˜

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם e`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn)di ְְִֵֶַ
(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם

והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ֿ הּבית מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת
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וׁשם ּבּכּורים. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשע"ד  אייר כ"ט חמישי יום
יום חמישי ֿ ש "ק כ "ט אייר ֿ ב 'סיון 

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(*gnw).

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ֿ זה, `epּכל z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
(mixne`אמרֹו והּוא ֿ הּבּכּורים. את מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ֿ אֹותּה ּכל ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

― הקמ"ט אתהּמצוה מּלאכֹול הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ לאכל(milyexin)הּבּכּורים ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ְְֱִִֶַַַָֹֹ

ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי(:fi zekn): ְְְִֶֶַַַָָָָָ
― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת

מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ
אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ

(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ְְִִִֶַַַַַַָָֹאף
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ֿ מי ּכל ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו `)ּובפרּוׁש dpyn a wxt mixeka)הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ֿ ּדיני ּכל הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם ֿ מקֹום dl)ּבכל dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

ה'תשע"ד  סיון א' שישי יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ֿ עּסה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכל
תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו
(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה ֿ ּבהמה מּכל והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ֿ לֹו" ּתּתן צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ

ה'תשע"ד  סיון ב' קודש שבת יום

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשמנים הּמׁשלימה לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבכֹור
ֿ לי" ּתּתן ּבני gk)"ּבכֹור ,ak zeny)ּתהיה אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶָ

ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו ֿ הּכהן מן ׁשּנפּדּנּו זֹו: ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתינה
ּפדה א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמּמּנּו

האדם" ּבכֹור את eh)תפּדה ,gi xacna)היא זֹו ּומצוה , ְְְִִִֵֶָָָָ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצות

ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא

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



קלג xii` g"kÎe"k iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּובתנאי לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻמהם
ואז ּפדיֹון ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיאכל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָילקה,

.(my)מּכֹות ַ

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות aiigׁשני mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִִֵָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני ֿ אכלּתי הּמׁשנה(my)"לא ּולׁשֹון ,wxt mixeka) ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

(a dpyn aמקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
(milyexil)אסּור ֿ אֹונן ּכל וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

hi)ה'" ,i `xwie)'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחים(v`:)מּפסחים ב' אֹו(fh.)ּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני ֲֲִִֵֵֶַַמעׂשר

ה'תשע"ד  אייר כ"ו שני יום
יום שני ֿ רביעי כ "ו ֿ כ "ח אייר 

.‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ó˜ .·Ó˜

― הקמ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל d`eaz)ׁשני ipin zyngl llek my)חּוץ ִֵֶָָ

לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּבתנאי ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבלי
(:hi)ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,(milyexil)ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,
הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין vi`מאימתי jk xg`e) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל יתעּלה:(oii)ׁשני אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ;(my)"לא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹֹ
ּדגן. ּבמעׂשר ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָוהאֹוכלֹו

― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל zif)ׁשני ony):אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ

"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לא
(my)ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב והאֹוכל ;ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה וׁשּמא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדגן.
ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש יצהר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומעׂשר
זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ֿ אחת ּכל על לֹוקה ―ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ֿ אחת ּכל על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? xzeinלאו weqt ep`vn) ְְְִִִֶַָָָָ
(dwely cnllמּכדי .(dpd)'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי(bk ,ci my) ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ
לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי hxtneּולמה xfeg dn jxevl) ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ

(?mlek z`"לחּלק מינּה sqepd,ׁשמע hexta ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ
(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl".

א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי

ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל ֿ תּוכל (xfegלא ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ
(yxtneליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאו(cgil)לכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ

ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ֿ מה ׁשּכל נתּבאר הרי וחד". ֿ חד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ֿ ענין ּכל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל ִֶַַַָָָָהּלאוין

ה'תשע"ד  אייר כ"ז שלישי יום

.ËÈ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

(ezrihpl ziriax dpya oli`d `iveny zexit),קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ֿ ּפריֹו ּכל "יהיה אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

(ck ,hiׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו

(`yp zyxt)"יהיּו לֹו ֿ קדׁשיו את "ואיׁש :(i ,d xacna)― ְְִִֶָָָ
מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ֿ הּקדׁשים ּכל הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונטע

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות

ה'תשע"ד  אייר כ"ח רביעי יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Î˜

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם e`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn)di ְְִֵֶַ
(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם

והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם ֿ הּבית מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת
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oeiq 'aÎxii` h"k w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וׁשם ּבּכּורים. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשע"ד  אייר כ"ט חמישי יום
יום חמישי ֿ ש "ק כ "ט אייר ֿ ב 'סיון 

.·Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ËÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ(*gnw).

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו

― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש ֿ זה, `epּכל z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
(mixne`אמרֹו והּוא ֿ הּבּכּורים. את מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן

אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:
(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ֿ אֹותּה ּכל ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר

ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא
מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

― הקמ"ט אתהּמצוה מּלאכֹול הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ לאכל(milyexin)הּבּכּורים ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ְְֱִִֶַַַָֹֹ

ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי(:fi zekn): ְְְִֶֶַַַָָָָָ
― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת

מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ
אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ

(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ֿ תעׂשה". ּבלא עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ְְִִִֶַַַַַַָָֹאף
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ֿ מי ּכל ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו `)ּובפרּוׁש dpyn a wxt mixeka)הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ֿ ּדיני ּכל הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם ֿ מקֹום dl)ּבכל dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

ה'תשע"ד  סיון א' שישי יום

.„Ó˜ .‚Ó˜ .‚Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ֿ עּסה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכל
תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו
(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה ֿ ּבהמה מּכל והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ֿ לֹו" ּתּתן צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ

ה'תשע"ד  סיון ב' קודש שבת יום

.‡Ù .Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ׁשמנים הּמׁשלימה לפּדֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבכֹור
ֿ לי" ּתּתן ּבני gk)"ּבכֹור ,ak zeny)ּתהיה אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶָ

ונקנהּו ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו ֿ הּכהן מן ׁשּנפּדּנּו זֹו: ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתינה
ּפדה א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמּמּנּו

האדם" ּבכֹור את eh)תפּדה ,gi xacna)היא זֹו ּומצוה , ְְְִִִֵֶָָָָ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצות

ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא
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יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלד

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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zeprzdl exizd zaya elit` `dc d`etx
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`zklid eda` iaxce `tt xa `ppig iaxce `a`
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ìòd`ced jxra jexra .jl micen epgp`y

awri `pxn oa daiyi y`x dyn ax yxit
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gily xn`wc d`cedd lr jl micen ep`y lr

zekxac w"t inlyexia on` oepi` epr `we xeav

micen ax mya `caf x"a `a` iax inp `zi`

dppxz jny jl zecedl oiaiig ep`y jl epgp`

'x ze`cedd l`d i"`a 'ebe jl dxnf` ik izty

gaye diiced `g` iax mya `ipe` x"a l`eny

oevx idi zx`tz jl dxeab jl lecbd jnyl

epknqzy epizea` idl`e epidl` 'd jiptln

jneq `ed dz` ik epztitkn eptwfze epzltza

cer oi`e mingx `ln mitetk swefe miltep

jl xne` `xtw xa ze`cedd l`d i"`a jcaln

jl ik diegzyd jl dtetk jl dkxa jl drixk

dlecbd 'd jl rayz jl oeyl lke jxa lk rxkz

dzre 'ebe jiptln ceakde xyerde 'ebe dxeabde
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יום ראשון - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
        

       
        

      
      

          
          

       
      

       
          

        
        

    
         
         

    
        

      
       

       
        

         
   

       
        

         
       

        
          

          
         

      
         

        
     

      
         

       
          

       
       
      

       
 

       
        
         
        

      
       

         
        

        
       

         
 

        
     

        
        

      
       

       
     

         
     

       
         

       
     

        



















































































































































             

      
      

        
    

        
      

       
       


      

       
          

    
        
          
        

       
      

      
       

       
         

       
       

      
        

      
      

       
       

      
   

































































המשך ביאוז למסכת סוטה ליום אזבעים ואחד לעומז עמ' א



יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלח

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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ìèBð úñðkä ïfç ."ãòîa íéðL òáL õwî" :øîàpL ,äéìò áLBé àeäå ,äøæòa õò ìL änéa¦¨¤¥¨£¨¨§¥¨¤¨¤¤¡©¦¥¤©¨¦§Ÿ¥©©©§¤¤¥
ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð ïâqäå ,ïâqì dðúBð úñðkä Làøå ,úñðkä Làøì dðúBðå äøBz øôñ¥¤¨§§¨§©§¤¤§©§¤¤§¨©§¨§©§¨§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥
,ãîBò àø÷å ìa÷å ãîò Cìnä ñtéøâà .áLBé àøB÷å ,ìa÷îe ãîBò êìnäå .Cìnì dðúBð ìBãb̈§¨©¤¤§©¤¤¥§©¥§¥¥©§¦¨©¤¤¨©§¦¥§¨¨¥

éìò úúì ìëeú àì"ì òébäLëe .íéîëç eäeçaLåBì eøîà ,úBòîc åéðéò eâìæ "éøëð Léà E §¦§£¨¦§¤¦¦©§Ÿ©¨¥¨¤¦¨§¦¨§¥¨§¨¨§
,"òîL" ãò "íéøácä älà" úléçzî àøB÷å .!äzà eðéçà ,äzà eðéçà ,ñtéøâà àøéúz ìà©¦§¨¥©§¦¨¨¦©¨¨¦©¨§¥¦§¦©¥¤©§¨¦©§©
úBìì÷e úBëøáe Cìnä úLøôe ,"øNòì älëú ék" ,"øOòz øOò" ,"òîL íà äéäå" "òîL"e§©§¨¨¦¨Ÿ©©¥§©¥¦§©¤©§¥¨¨©©¤¤§¨§¨
ìL ïúBpL àlà ,ïúBà Cøáî Cìnä ,ïúBà Cøáî ìBãb ïäëL úBëøa .äLøtä ìk øîBbL ãò©¤¥¨©¨¨¨§¨¤Ÿ¥¨§¨¥¨©¤¤§¨¥¨¤¨¤¥¤

:ïBòä úìéçî úçz íéìâø'îâ?éì änì ,éðä ìëå .úéðéîLa :àîéà ?Czòc à÷ìñ ,éðéîLa §¨¦©©§¦©¤¨©§¦¦¨§¨©§¨¥¨©§¦¦§¨¨¥¨¨¦
,ähéîMa énøúî àìã áb ìò óàå ,àzLäî eðîéð àðéîà äåä "õwî" àðîçø áúk éàc ,éëéøö§¦¦§¦¨©©£¨¨¦¥£¨¨¦¨¦§¥¨§¨§©©©§Ÿ¦§©¥©§¦¨
àðîçø áúk ,ähéîL óBña àðéîà äåä "ähéîL" àðîçø áúk éàå ."ähéîL" àðîçø áúk̈©©£¨¨§¦¨§¦¨©©£¨¨§¦¨£¨¨¦¨§§¦¨¨©©£¨¨
áúk éàå ."úBkqä âça" àðîçø áúk ,àzL Léøî àðéîà äåä "ãòîa" áúk éàå ."ãòîa"§Ÿ¥§¦¨©§Ÿ¥£¨¨¦¨¥¥©¨¨©©£¨¨§©©ª§¦¨©
"ìàøNé ìë àBáa" àðîçø áúk ,ïBøçà áBè íBé eléôà àðéîà äåä "úBkqä âça" àðîçø©£¨¨§©©ª£¨¨¦¨£¦©£¨©©£¨¨§¨¦§¨¥

àúìçúàî

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



קמ
סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד ב 

תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipya cenr `n sc oey`x wxtdheq
.ãòBî ìéçúîc úîéàî,h"ei `le zAXd z` `l dgFC dniAd oETY oi`W ,`l h"eia EdinE ¥¥©§©§¦¥¦Ÿ¤¥¦©¦¨¤Ÿ¤©©¨§Ÿ

inlWExi 'nba Wxtn `nrh i`de ,dxfr Dl `wgcC Dl opicar `l iOp lFnz`nE(`"t) ¥¤§©¦Ÿ¨§¦©¨§¨£¨¨£¨¨§©©£¨§¨¥§©§¦

DCarpe ,dniAd ipRn xn`we ,zAWA zFidl lgWM oixg`n ldTd ipYwC ,dNbn zkQnA§©¤¤§¦¨§¨¨¥©¨¨§©£¦§¤¨¦§§©¨§¨¨©¦§¥©¦¨§©©§©

:f"rlA x"ixaewp` dxfr Dl `wgC lFnz`n.ãåc úéa éëìîìziA iklnl `l la` ¥¤§¨£¨¨£¨¨§©©§©§¥¥¨¦£¨Ÿ§©§¥¥

:i`pFnWg.øîàc ïàîì 'éôàw"ta oiWECwAsC) ©§©£¦§©§¨©§¦¦©

(:al:.dôBøâàFO`C b"r`c ,dtEpg lW DgM ¤§¨Ÿ¨¤£¨§¦

`life did carC zEklnl iE`x oi` l`xUIn¦¦§¨¥¥¨§©§§¤¤¨¨§¦¨

:`zNn.ïéðécä eúeòúðz` oipICd EtipgdW ¦§¨¦§©§©¦¦¤¤¡¦©©¨¦¤

:oiCd ilrA.íéNònä eì÷ì÷úðåE`x milFcBdW ©£¥©¦§¦§©§§©©£¦¤©§¦¨

:dtEpg ipRn mciA Egn `le dxar ixaFrïéàå §¥£¥¨§Ÿ¦§¨¨¦§¥£¨§¥
éNònî íéìBãb éNòî Bøáçì øîBì ìBëiL íãà.E ¨¨¤¨©©£¥©£©§¦¦©£¤

zFxFCd Ecnl dxar ixaFrA Egn `NW KFYOW¤¦¤Ÿ¦§§¥£¥¨¨§©

:oixaFr oNM `vnpe mdiUrn z`.éìéëìoFWl ¤©£¥¤§¦§¨ª¨§¦§¦©§

iWtp dzlM(hiw miNdY)oii zFYWl dE`zOW , ¨§¨©§¦§¦¦¤¦§©¤¦§©¦

:xicY.àâéìôeFtipgdl xn`C Wiwl WixC `d ¨¦§¦¨¨§¥¨¦§¨©§©£¦

,'ebe ipR zF`xM LipR izi`x Fl xnFl oEMzp eUrl§¥¨¦§©¥©¨¦¦¨¤¦§§¥§

`N` oEMzp Ftipgdl `l xn`C iel iAxC` `bilR§¦¨©§©¦¥¦§¨©Ÿ§©§¦¦§©¥¤¨

zF`xl libx `EdW FricFdlE eilr mI`l§©¥¨¨§¦¤¨¦¦§

:mik`lnàì.íøñà ék eòeLémdilr E`FaIWM ©§¨¦Ÿ§©§¦£¨¨§¤¨£¥¤

:dreW mlirFi `l oixEQiäéððçì eäéîøé øîàiå ¦¦Ÿ¦¥©§¨©Ÿ¤¦§§¨©£©§¨
.àéápäilkE dipki zElB lr xwW z`Eap xn`W ©¨¦¤¨©§©¤¤©¨§¨§¨§¥

maiWn ip` mini mizpW cFrA ,FOr ElBW WcTd©Ÿ¤¤¨¦§§¨©¦¨¦£¦§¦¨

Ff `id dtEpg ,'d dUri oM on` ,dGd mFwOd l ¤̀©¨©¤¨¥¥©£¤£¨¦

:`Ap dY` xwW `icdA xnFl Fl didW¤¨¨©§¤§¨¤¤©¨¦¥
éäéå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

äåöî`le uleg `l opzc jln iab (:hi sc) oixcdpqa b"k wxta inp opikxt ikde .ip`y

xn`de ipi` aehl xekf maile uelgl dvx m` xne` dcedi iax ezy`l oivleg

sc) zeaezkc ipy wxta ikd ipyn `l i`n` i"xl `iywe ip`y devn ipyne 'eke iy` ax

jlnd qtixb` lr eilr exn` l`xyi jln iptl dfe dfe dlk iptln znd z` oixiarn (.fi

jixt `we minkg edegaye dlkd iptl xary

ipyne 'eke iy` ax xn`de car xityc llkn

ip`y devn ipyn `l i`n`e ded mikxc zyxt

iy` axc diteb `idd `de dnzinl `ki` eze

c"nl 'it` 'ixn` `xwirnc devn mewna ixiin

lgny `iyp legn eceak eceak lr lgny axd

dyrn dil aizene legn eceak oi` eceak lr

oiaeqn eidy wecv iaxe ryedi iaxe xfril` iaxa

cner b"x dide iaxa b"x ly epa dzynd ziaa

xnz` ikd xnz` i` `l` 'eke odilr dwyne

eceak lr lgny `iyp c"nl 'it` iy` ax xn`

oke l`ilnb oaxn qekd lawy ryedi iax epiidc

oi` eceak lr lgny jln wecv (xa xfrl`) iax

`inec devn mewna elit` rnyn legn eceak

didy l`ilnb oaxc dyrn `eddk `iypc

minkg ceak liaya eceak lr lgne devn zcerq

dilr iziinc ezcerqa oiaeqn eidy oigxe`

'it`c `nl` mdilr cner `ede epia` mdxa`c

legn eceak oi` iy` ax xn` devn mewna

devn xninl jiiy `kd `wecc uxzl d`xpe

`edy dxezd ceak meyn eceak lr lgenc ip`y

oixcdpq) lecb odk wxtc `idd oke dpikyd ceak

miiwl ick eceak lr lgen main e` ulegc (:hi

dpiky zni`y envra d`xne minler jln zevn

oiyeciwc w"te (.fi sc) zeaezkc `idd la` eilr

ceak welgl ick eceak lr lgeny (:al sc)

aezkd zxifb dfa g"ze dlkl oebk mce xyal

zevn ixdy devn mewna 'it` lgen epi`y `ed

ceak jlnl ea zeyrl oikixv ody envr ceaik

eda bedpl jlnd aiigy ceaik zevnn dlecb

jilr miyz mey dxez dxn` odilr mb ixdy

`vnp eilr jzni` `le jilr ezni` `dzy jln

:devn `kil ecakn jlndy dncåúåàmeid

iax ipz inlyexi .diilk l`xyi i`pey eaiigzp

eltp millg daxd xne` l`ilnb iaxa `pipg

did m` xnel denz xace el etipgdy mei eze`a

dzid en`c oeik dxezd [oicn] iptn ie`x

i"yxity enk `zlin `lifc meyn `l` l`xyin

lecb yper z`fk zhren dtepg lr eaiigziy

dvilg zevn wxta xn`c b"r` i"x yxite

ixn ax iab (:dn my) ulegd wxtae (.aw zenai)

axc dipkfitye` iabe laac iqxet` `ax diipnc

axwn l`xyin en` dzid m` dad` xa `c`

zeniyn jnqcn jig` axwn jln jilr miyz mey opiyxcc `zna zexxy bdpilc `nlra zexxye ze`iyp iab `wec epiid (:er sc oiyecw) dia opixw jig`eda opirac n"y jig` axwnl

dtepgd dzid efe l`xyin en`e eia`n rvenn axwn ynn `diy cr jln iab `xw citwc jln jilr miyz jig` axwn eilr dpye xfg jln la` l`xyin en` oebk zvw jig` axwn

yyeg epi`e eiptn ez`xi zngn exiagl sipgny dxiar xaca dtepgd yper edfe ewifgdl `le wezyl odl did zegnl elkei `ly idp jka ewifgde el ecede dxez oick `ly rexfa jlny

miaxd ixhey zeaxl oipn jln `l` il oi` jln jilr miyz mey aizk gafnd on oiwcea oi` `xnba oiqgei dxyrc inlyexia d`ex dpi` eli`k dlrnly oir dyere d"awd z`xi lr

:jig`ay oixexad on `l` `di `l jilr edeniyzy lk jln jilr miyz jig` axwn l"z zerevxa oikne oipiic ixteqe dwcv i`abe

ìëdihgy cg mw i`feg ipa ixz dicda eel l`xyic `rx`l lf` `ler (.ak sc) mixcp drax` wxtc `idd ik xzen dpkq mewna la` dpkq mewna `ly yxtl yi .exiagl sipgnd

:dzlvd jytp opgei iax l"` dxiar ixaer ici ziwfg` e"g `nlc dil xn` opgei iaxc dinwl `z` ik dhigyd zia el rxte oi` dil xn` icar ze`i `lerl dil xn` dixagl

ïéøîàð åìà êìò ïøãä
geyn

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

äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfçå :ãòBîã àzìçúàî¥©§©§¨§¥§©©©§¤¤¥¥¤¨
BðúBðåãBák ïé÷ìBç ,dpéî zòîL :úñðkä Làøì §§§©§¤¤¨§©§¦¨§¦¨

BãBák íeMî dlek :ééaà øîà ?áøä íB÷îa ãéîìúì§©§¦¦§¨©¨©©©¥¨¦§
ñtéøâà .áLBé àøB÷å ìa÷îe ãîBò Cìnäå ,Cìîã§¤¤§©¤¤¥§©¥§¥¥©§¦¨
áLBéã ììkî ãîBò :ãîBò àø÷å ìaé÷å ãîò Cìnä©¤¤¨©§¦¥§¨¨¥¥¦§¨§¥
úéa éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà :øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥
éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå" :øîàpL ,ãáìa ãåc̈¦¦§©¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤¦§¥
,íéLð úøæòa :àcñç áø øîàãk ?'Bâå "øîàiå 'ä©Ÿ¤§§©£©©¦§¨§¤§©¨¦
,eäeçaL :íéîëç eäeçaLå :íéLð úøæòa éîð àëä̈¨©¦§¤§©¨¦§¦§£¨¦¦§
ïàîì eléôà :éLà áø øîàä ?ãáò øétLc ììkî¦§¨§©¦£©¨£©©©¦£¦§©
Cìî ,ìeçî BãBák BãBák ìò ìçnL àéNð øîàc§¨©¨¦¤¨©©§§¨¤¤
íBN" :øîàpL ,ìeçî BãBák ïéà BãBák ìò ìçnL¤¨©©§¥§¨¤¤¡©

éìò íéNzéìò Búîéà àäzL "Cìî E:éðàL äåöî !E ¨¦¨¤¤¤¤§¥¥¨¨¤¦§¨¨¥
:ïúð éaøã déîMî àðz :"úúì ìëeú àì"ì òébäLëe§¤¦¦©§Ÿ©¨¥¨¨¦§¥§©¦¨¨
eôéðçäL ,äééìk ìàøNé éàðBN eáéiçúð äòL dúBàa§¨¨¨¦§©§§¥¦§¨¥§¨¨¤¤¡¦
øábL íBiî :àzôìç ïa ïBòîL 'ø øîà .ñtéøâàì Bì§©§¦¨¨©¦§¤£©§¨¦¤¨©

Bøéáçì øîBì ìBëé íãà ïéàå ,íéNònä eì÷ì÷úðå ,ïéðécä eúåeòúð ,äteðç ìL dôBøâà¤§¨¤£¨¦§©§©¦¦§¦§©§§©©£¦§¥¨¨¨©©£¥
éNònî íéìBãb éNòî"øzeî :éæt ïa ïBòîL 'ø àîézéàå àáøòî øa äãeäé 'ø Løc ."E ©£©§¦¦©£¤¨©§¨©©©§¨§¦¥¨¦§¤¨¦¨

éðçäì,"òBL øîàé àì éìéëìe áéãð ìáðì ãBò àøwé àì" :øîàpL ,äfä íìBòa íéòLøì ó §©£¦¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥§¨¨¨¦§¦©Ÿ¥¨¥©
."éðöøzå íéäìà éðt úàøk" :àëäî ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL 'ø .éøL äfä íìBòaã ììkî¦§¨§¨¨©¤¨¥¦§¤¨¦¨©¥¨¨¦§Ÿ§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦
ïnéfL íãàì ?äîBc øácä äîì ,åNòå á÷òé ìL ìLî :éåì éaø øîàã ,éåì éaøã àâéìôe§¦¨§©¦¥¦§¨©©¦¥¦¨¨¤©£Ÿ§¥¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¦¥
ìéLáúk íòBè éðàL äæ ìéLáz íòè :Bì øîà ,BâøBäì LwánL Ba øékäå Bøéáç úà¤£¥§¦¦¤§©¥§§¨©©©©§¦¤¤£¦¥§©§¦
:øæòìà 'ø øîà :déì ìéè÷ àìå éôzñéî ,àkìî déì òãé :øîà .Cìnä úéáa ézîòhL¤¨©§¦§¥©¤¤¨©¨©¥©§¨¦§©¥§¨¨¥¥¨©¤§¨¨
àlà ãBò àìå "óà eîéNé áì éôðçå" :øîàpL ,íìBòì óà àéáî äteðç Ba LiL íãà ìk̈¨¨¤¥£¨¥¦©¨¨¤¤¡©§©§¥¥¨¦¨§Ÿ¤¨
ä"ãéð å"ãéá í"ðäéâ ø"áåò ó"à ïîéñ ."íøñà ék eòeLé àì" :øîàpL ,úòîLð Búlôz ïéàL¤¥§¦¨¦§©©¤¤¡©Ÿ§©§¦£¨¨
,BúBà ïéìl÷î ïnà éòîaL ïéøaeò eléôà ,äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà 'ø øîàå :ä"ìåâ§¨©¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨£¦¨¦¤¦§¥¦¨§©§¦
,äìì÷ àlà "áB÷" ïéàå ,"íénàì eäeîòæé íénò eäáwé äzà ÷écö òLøì øîà" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥§¨¨©¦©¨¦§ª©¦¦§¨§ª¦§¥¤¨§¨¨
'ø øîàå ."õîàé íàìî íàìe" øîàpL ,ïéøaeò àlà "íBàì" ïéàå ,"ìà äa÷ àì" øîàpL¤¤¡©Ÿ©Ÿ¥§¥§¤¨¨¦¤¤¡©§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨§¨©
"òø áBhìå áBè òøì íéøîàä éBä" :øîàpL ,ípäéba ìôBð äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥©¥¦¨¤¤¡©¨Ÿ§¦¨©§©¨

ì L÷ ìëàk ïëì" åéøçà áéúk äî ,'Bâåìk :øæòìà 'ø øîàå ."ätøé äáäì LLçå Là ïBL §©§¦©£¨¨¥¤¡Ÿ©§¥©£©¤¨¨¦§¤§¨©¤§¨¨¨
éðçnäãéa ìôBð Bðéà íàå ,åéða ãéa ìôBð Bãéa ìôBð Bðéà íàå ,Bãéa ìôBð óBñ Bøéáçì ó ©©£¦©£¥¥§¨§¦¥¥§¨¥§©¨¨§¦¥¥§©

éøác úà 'ä í÷é 'ä äNòé ïk ïîà äéîøé øîàiå" :øîàpL ,Bða ïa ãéa ìôBð åéða:áéúëe ,"E ¨¨¥§©¤§¤¤¡©©Ÿ¤¦§§¨¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤§¦
éäéå"

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

             

     
       

    
        

         
       

     
        

 
      

        
    

       
       

         
       

       
       

 
      

        
       

      
         

        
        
        

     
     

         
       

     
        

         
 

         
     

      
         

       
        

    
         

      
          

       
        

         
        

       
        

           
          

         
        

      
        

        
        

         
        

        
           

         
      

        
       

         
       

       
   

          
       

    
         

      
        

        
        

         
          

      
         

          
       

      













































































































































































              

        
        
 

        
        

      
          

          
        





















קמי

oifge` mipya cenr `n sc oey`x wxtdheq
.ãòBî ìéçúîc úîéàî,h"ei `le zAXd z` `l dgFC dniAd oETY oi`W ,`l h"eia EdinE ¥¥©§©§¦¥¦Ÿ¤¥¦©¦¨¤Ÿ¤©©¨§Ÿ

inlWExi 'nba Wxtn `nrh i`de ,dxfr Dl `wgcC Dl opicar `l iOp lFnz`nE(`"t) ¥¤§©¦Ÿ¨§¦©¨§¨£¨¨£¨¨§©©£¨§¨¥§©§¦

DCarpe ,dniAd ipRn xn`we ,zAWA zFidl lgWM oixg`n ldTd ipYwC ,dNbn zkQnA§©¤¤§¦¨§¨¨¥©¨¨§©£¦§¤¨¦§§©¨§¨¨©¦§¥©¦¨§©©§©

:f"rlA x"ixaewp` dxfr Dl `wgC lFnz`n.ãåc úéa éëìîìziA iklnl `l la` ¥¤§¨£¨¨£¨¨§©©§©§¥¥¨¦£¨Ÿ§©§¥¥

:i`pFnWg.øîàc ïàîì 'éôàw"ta oiWECwAsC) ©§©£¦§©§¨©§¦¦©

(:al:.dôBøâàFO`C b"r`c ,dtEpg lW DgM ¤§¨Ÿ¨¤£¨§¦

`life did carC zEklnl iE`x oi` l`xUIn¦¦§¨¥¥¨§©§§¤¤¨¨§¦¨

:`zNn.ïéðécä eúeòúðz` oipICd EtipgdW ¦§¨¦§©§©¦¦¤¤¡¦©©¨¦¤

:oiCd ilrA.íéNònä eì÷ì÷úðåE`x milFcBdW ©£¥©¦§¦§©§§©©£¦¤©§¦¨

:dtEpg ipRn mciA Egn `le dxar ixaFrïéàå §¥£¥¨§Ÿ¦§¨¨¦§¥£¨§¥
éNònî íéìBãb éNòî Bøáçì øîBì ìBëiL íãà.E ¨¨¤¨©©£¥©£©§¦¦©£¤

zFxFCd Ecnl dxar ixaFrA Egn `NW KFYOW¤¦¤Ÿ¦§§¥£¥¨¨§©

:oixaFr oNM `vnpe mdiUrn z`.éìéëìoFWl ¤©£¥¤§¦§¨ª¨§¦§¦©§

iWtp dzlM(hiw miNdY)oii zFYWl dE`zOW , ¨§¨©§¦§¦¦¤¦§©¤¦§©¦

:xicY.àâéìôeFtipgdl xn`C Wiwl WixC `d ¨¦§¦¨¨§¥¨¦§¨©§©£¦

,'ebe ipR zF`xM LipR izi`x Fl xnFl oEMzp eUrl§¥¨¦§©¥©¨¦¦¨¤¦§§¥§

`N` oEMzp Ftipgdl `l xn`C iel iAxC` `bilR§¦¨©§©¦¥¦§¨©Ÿ§©§¦¦§©¥¤¨

zF`xl libx `EdW FricFdlE eilr mI`l§©¥¨¨§¦¤¨¦¦§

:mik`lnàì.íøñà ék eòeLémdilr E`FaIWM ©§¨¦Ÿ§©§¦£¨¨§¤¨£¥¤

:dreW mlirFi `l oixEQiäéððçì eäéîøé øîàiå ¦¦Ÿ¦¥©§¨©Ÿ¤¦§§¨©£©§¨
.àéápäilkE dipki zElB lr xwW z`Eap xn`W ©¨¦¤¨©§©¤¤©¨§¨§¨§¥

maiWn ip` mini mizpW cFrA ,FOr ElBW WcTd©Ÿ¤¤¨¦§§¨©¦¨¦£¦§¦¨

Ff `id dtEpg ,'d dUri oM on` ,dGd mFwOd l ¤̀©¨©¤¨¥¥©£¤£¨¦

:`Ap dY` xwW `icdA xnFl Fl didW¤¨¨©§¤§¨¤¤©¨¦¥
éäéå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

äåöî`le uleg `l opzc jln iab (:hi sc) oixcdpqa b"k wxta inp opikxt ikde .ip`y

xn`de ipi` aehl xekf maile uelgl dvx m` xne` dcedi iax ezy`l oivleg

sc) zeaezkc ipy wxta ikd ipyn `l i`n` i"xl `iywe ip`y devn ipyne 'eke iy` ax

jlnd qtixb` lr eilr exn` l`xyi jln iptl dfe dfe dlk iptln znd z` oixiarn (.fi

jixt `we minkg edegaye dlkd iptl xary

ipyne 'eke iy` ax xn`de car xityc llkn

ip`y devn ipyn `l i`n`e ded mikxc zyxt

iy` axc diteb `idd `de dnzinl `ki` eze

c"nl 'it` 'ixn` `xwirnc devn mewna ixiin

lgny `iyp legn eceak eceak lr lgny axd

dyrn dil aizene legn eceak oi` eceak lr

oiaeqn eidy wecv iaxe ryedi iaxe xfril` iaxa

cner b"x dide iaxa b"x ly epa dzynd ziaa

xnz` ikd xnz` i` `l` 'eke odilr dwyne

eceak lr lgny `iyp c"nl 'it` iy` ax xn`

oke l`ilnb oaxn qekd lawy ryedi iax epiidc

oi` eceak lr lgny jln wecv (xa xfrl`) iax

`inec devn mewna elit` rnyn legn eceak

didy l`ilnb oaxc dyrn `eddk `iypc

minkg ceak liaya eceak lr lgne devn zcerq

dilr iziinc ezcerqa oiaeqn eidy oigxe`

'it`c `nl` mdilr cner `ede epia` mdxa`c

legn eceak oi` iy` ax xn` devn mewna

devn xninl jiiy `kd `wecc uxzl d`xpe

`edy dxezd ceak meyn eceak lr lgenc ip`y

oixcdpq) lecb odk wxtc `idd oke dpikyd ceak

miiwl ick eceak lr lgen main e` ulegc (:hi

dpiky zni`y envra d`xne minler jln zevn

oiyeciwc w"te (.fi sc) zeaezkc `idd la` eilr

ceak welgl ick eceak lr lgeny (:al sc)

aezkd zxifb dfa g"ze dlkl oebk mce xyal

zevn ixdy devn mewna 'it` lgen epi`y `ed

ceak jlnl ea zeyrl oikixv ody envr ceaik

eda bedpl jlnd aiigy ceaik zevnn dlecb

jilr miyz mey dxez dxn` odilr mb ixdy

`vnp eilr jzni` `le jilr ezni` `dzy jln

:devn `kil ecakn jlndy dncåúåàmeid

iax ipz inlyexi .diilk l`xyi i`pey eaiigzp

eltp millg daxd xne` l`ilnb iaxa `pipg

did m` xnel denz xace el etipgdy mei eze`a

dzid en`c oeik dxezd [oicn] iptn ie`x

i"yxity enk `zlin `lifc meyn `l` l`xyin

lecb yper z`fk zhren dtepg lr eaiigziy

dvilg zevn wxta xn`c b"r` i"x yxite

ixn ax iab (:dn my) ulegd wxtae (.aw zenai)

axc dipkfitye` iabe laac iqxet` `ax diipnc

axwn l`xyin en` dzid m` dad` xa `c`

zeniyn jnqcn jig` axwn jln jilr miyz mey opiyxcc `zna zexxy bdpilc `nlra zexxye ze`iyp iab `wec epiid (:er sc oiyecw) dia opixw jig`eda opirac n"y jig` axwnl

dtepgd dzid efe l`xyin en`e eia`n rvenn axwn ynn `diy cr jln iab `xw citwc jln jilr miyz jig` axwn eilr dpye xfg jln la` l`xyin en` oebk zvw jig` axwn

yyeg epi`e eiptn ez`xi zngn exiagl sipgny dxiar xaca dtepgd yper edfe ewifgdl `le wezyl odl did zegnl elkei `ly idp jka ewifgde el ecede dxez oick `ly rexfa jlny

miaxd ixhey zeaxl oipn jln `l` il oi` jln jilr miyz mey aizk gafnd on oiwcea oi` `xnba oiqgei dxyrc inlyexia d`ex dpi` eli`k dlrnly oir dyere d"awd z`xi lr

:jig`ay oixexad on `l` `di `l jilr edeniyzy lk jln jilr miyz jig` axwn l"z zerevxa oikne oipiic ixteqe dwcv i`abe

ìëdihgy cg mw i`feg ipa ixz dicda eel l`xyic `rx`l lf` `ler (.ak sc) mixcp drax` wxtc `idd ik xzen dpkq mewna la` dpkq mewna `ly yxtl yi .exiagl sipgnd

:dzlvd jytp opgei iax l"` dxiar ixaer ici ziwfg` e"g `nlc dil xn` opgei iaxc dinwl `z` ik dhigyd zia el rxte oi` dil xn` icar ze`i `lerl dil xn` dixagl

ïéøîàð åìà êìò ïøãä
geyn

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

äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfçå :ãòBîã àzìçúàî¥©§©§¨§¥§©©©§¤¤¥¥¤¨
BðúBðåãBák ïé÷ìBç ,dpéî zòîL :úñðkä Làøì §§§©§¤¤¨§©§¦¨§¦¨

BãBák íeMî dlek :ééaà øîà ?áøä íB÷îa ãéîìúì§©§¦¦§¨©¨©©©¥¨¦§
ñtéøâà .áLBé àøB÷å ìa÷îe ãîBò Cìnäå ,Cìîã§¤¤§©¤¤¥§©¥§¥¥©§¦¨
áLBéã ììkî ãîBò :ãîBò àø÷å ìaé÷å ãîò Cìnä©¤¤¨©§¦¥§¨¨¥¥¦§¨§¥
úéa éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà :øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥
éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå" :øîàpL ,ãáìa ãåc̈¦¦§©¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤¦§¥
,íéLð úøæòa :àcñç áø øîàãk ?'Bâå "øîàiå 'ä©Ÿ¤§§©£©©¦§¨§¤§©¨¦
,eäeçaL :íéîëç eäeçaLå :íéLð úøæòa éîð àëä̈¨©¦§¤§©¨¦§¦§£¨¦¦§
ïàîì eléôà :éLà áø øîàä ?ãáò øétLc ììkî¦§¨§©¦£©¨£©©©¦£¦§©
Cìî ,ìeçî BãBák BãBák ìò ìçnL àéNð øîàc§¨©¨¦¤¨©©§§¨¤¤
íBN" :øîàpL ,ìeçî BãBák ïéà BãBák ìò ìçnL¤¨©©§¥§¨¤¤¡©

éìò íéNzéìò Búîéà àäzL "Cìî E:éðàL äåöî !E ¨¦¨¤¤¤¤§¥¥¨¨¤¦§¨¨¥
:ïúð éaøã déîMî àðz :"úúì ìëeú àì"ì òébäLëe§¤¦¦©§Ÿ©¨¥¨¨¦§¥§©¦¨¨
eôéðçäL ,äééìk ìàøNé éàðBN eáéiçúð äòL dúBàa§¨¨¨¦§©§§¥¦§¨¥§¨¨¤¤¡¦
øábL íBiî :àzôìç ïa ïBòîL 'ø øîà .ñtéøâàì Bì§©§¦¨¨©¦§¤£©§¨¦¤¨©

Bøéáçì øîBì ìBëé íãà ïéàå ,íéNònä eì÷ì÷úðå ,ïéðécä eúåeòúð ,äteðç ìL dôBøâà¤§¨¤£¨¦§©§©¦¦§¦§©§§©©£¦§¥¨¨¨©©£¥
éNònî íéìBãb éNòî"øzeî :éæt ïa ïBòîL 'ø àîézéàå àáøòî øa äãeäé 'ø Løc ."E ©£©§¦¦©£¤¨©§¨©©©§¨§¦¥¨¦§¤¨¦¨

éðçäì,"òBL øîàé àì éìéëìe áéãð ìáðì ãBò àøwé àì" :øîàpL ,äfä íìBòa íéòLøì ó §©£¦¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥§¨¨¨¦§¦©Ÿ¥¨¥©
."éðöøzå íéäìà éðt úàøk" :àëäî ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL 'ø .éøL äfä íìBòaã ììkî¦§¨§¨¨©¤¨¥¦§¤¨¦¨©¥¨¨¦§Ÿ§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦
ïnéfL íãàì ?äîBc øácä äîì ,åNòå á÷òé ìL ìLî :éåì éaø øîàã ,éåì éaøã àâéìôe§¦¨§©¦¥¦§¨©©¦¥¦¨¨¤©£Ÿ§¥¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¦¥
ìéLáúk íòBè éðàL äæ ìéLáz íòè :Bì øîà ,BâøBäì LwánL Ba øékäå Bøéáç úà¤£¥§¦¦¤§©¥§§¨©©©©§¦¤¤£¦¥§©§¦
:øæòìà 'ø øîà :déì ìéè÷ àìå éôzñéî ,àkìî déì òãé :øîà .Cìnä úéáa ézîòhL¤¨©§¦§¥©¤¤¨©¨©¥©§¨¦§©¥§¨¨¥¥¨©¤§¨¨
àlà ãBò àìå "óà eîéNé áì éôðçå" :øîàpL ,íìBòì óà àéáî äteðç Ba LiL íãà ìk̈¨¨¤¥£¨¥¦©¨¨¤¤¡©§©§¥¥¨¦¨§Ÿ¤¨
ä"ãéð å"ãéá í"ðäéâ ø"áåò ó"à ïîéñ ."íøñà ék eòeLé àì" :øîàpL ,úòîLð Búlôz ïéàL¤¥§¦¨¦§©©¤¤¡©Ÿ§©§¦£¨¨
,BúBà ïéìl÷î ïnà éòîaL ïéøaeò eléôà ,äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà 'ø øîàå :ä"ìåâ§¨©¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨£¦¨¦¤¦§¥¦¨§©§¦
,äìì÷ àlà "áB÷" ïéàå ,"íénàì eäeîòæé íénò eäáwé äzà ÷écö òLøì øîà" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥§¨¨©¦©¨¦§ª©¦¦§¨§ª¦§¥¤¨§¨¨
'ø øîàå ."õîàé íàìî íàìe" øîàpL ,ïéøaeò àlà "íBàì" ïéàå ,"ìà äa÷ àì" øîàpL¤¤¡©Ÿ©Ÿ¥§¥§¤¨¨¦¤¤¡©§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨§¨©
"òø áBhìå áBè òøì íéøîàä éBä" :øîàpL ,ípäéba ìôBð äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥©¥¦¨¤¤¡©¨Ÿ§¦¨©§©¨

ì L÷ ìëàk ïëì" åéøçà áéúk äî ,'Bâåìk :øæòìà 'ø øîàå ."ätøé äáäì LLçå Là ïBL §©§¦©£¨¨¥¤¡Ÿ©§¥©£©¤¨¨¦§¤§¨©¤§¨¨¨
éðçnäãéa ìôBð Bðéà íàå ,åéða ãéa ìôBð Bãéa ìôBð Bðéà íàå ,Bãéa ìôBð óBñ Bøéáçì ó ©©£¦©£¥¥§¨§¦¥¥§¨¥§©¨¨§¦¥¥§©

éøác úà 'ä í÷é 'ä äNòé ïk ïîà äéîøé øîàiå" :øîàpL ,Bða ïa ãéa ìôBð åéða:áéúëe ,"E ¨¨¥§©¤§¤¤¡©©Ÿ¤¦§§¨¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤§¦
éäéå"

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

יום שני - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

     
       

    
        

         
       

     
        

 
      

        
    

       
       

         
       

       
       

 
      

        
       

      
         

        
        
        

     
     

         
       

     
        

         
 

         
     

      
         

       
        

    
         

      
          

       
        

         
        

       
        

           
          

         
        

      
        

        
        

         
        

        
           

         
      

        
       

         
       

       
   

          
       

    
         

      
        

        
        

         
          

      
         

          
       

      













































































































































































              

        
        
 

        
        

      
          

          
        



















המשך ביאוז למסכת זאש השנה ליום זאשון עמ' א



יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקמב

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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úéa ,ïázä úéa äðBaä ãçà 'Bâå "Búéáì áLéå Cìé¥¥§¨Ÿ§¥§¤¨©¤¥©¤¤¥
ãçàå äðBaä ãçà .úBøöBàä úéa ,íéöòä úéa ,ø÷aä©¨¨¥¨¥¦¥¨¨¤¨©¤§¤¨
Léàä éîe" .äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå ç÷Blä©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨¦¨¦
ãçàå ,íøk òèBpä ãçà 'Bâå "Bìlç àìå íøk òèð øLà£¤¨©¤¤§Ÿ¦§§¤¨©¥©¤¤§¤¨
.ïéðénä úLîçî eléôàå ìëàî éðìéà äMîç òèBpä©¥©£¦¨¦¨¥©£¨©£¦¥£¤¤©¦¦

éøánä ãçàå ,òèBpä ãçàãçà "äMà Nøà øLà Léàä éîe" .äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå ,ç÷Blä ãçàå ,áékønä ãçàå ,C ¤¨©¥©§¤¨©©§¦§¤¨©©§¦§¤¨©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨¦¨¦£¤¥©¦¨¤¨
elàå elà ìk .Bì àáe øæBç ,äîçìna åéçà únL òîL eléôàå íáé úøîBL eléôà .äðîìàä úà ñøàîä ãçàå ,äìeúaä úà ñøàîä©§¨¥¤©§¨§¤¨©§¨¥¤¨©§¨¨£¦¤¤¨¨©£¦¨©¤¥¨¦©¦§¨¨¥¨¨¥§¥
äøãñëà ,øòL úéa äðBaä :ïéøæBç ïðéàL elàå .íéëøcä úà ïéðwúîe ïBæîe íéî ïé÷tñîe ïéøæBçå ,äîçìî éëøòî ïäë éøác ïéòîBL§¦¦§¥Ÿ¥©©§¥¦§¨¨§§¦§©§¦©¦¨§©§¦¤©§¨¦§¥¤¥¨§¦©¤¥©©©§©§¨
úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà ,BúLeøb úà øéæçnä ,÷øñ éðìéà äMîç ,ìëàî éðìéà òaøà òèBpä .úñtøîe¦§¤¤©¥©©§©¦¨¥©£¨£¦¨¦¨¥§¨©©£¦¤§¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

øæBç äéä àì ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe:øîBà øæòéìà 'ø .øæBç äéä àì ,BðBëî ìò úéa äðBaä óà :øîBà äãeäé 'ø . §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ¨¨¥§¨¥©©¤©¦©§Ÿ¨¨¥¡¦¤¤¥
ñðBkä ,Búñeøà úà àNBpä ,Bìlçå íøk òèð ,Bëðçå úéa äða :ïîB÷nî ïéææ ïéàL elà .øæBç äéä àì ïBøMa íéðéáì úéa äðBaä óà©©¤¥§¥¦©¨Ÿ¨¨¥¥¤¥¨¦¦§¨¨¨©¦©£¨¨©¤¤§¦§©¥¤£¨©¥
"ç÷ì øLà" ,BzLà Bæ "BzLà úà çnNå" ,Bîøk äæ "äéäé" ,Búéa äæ "Búéáì" ,úçà äðL Búéáì äéäé é÷ð :øîàpL .Bzîáé úà¤§¦§¤¤¡©¨¦¦§¤§¥¨¨¤¨§¥¤¥¦§¤¤©§§¦©¤¦§¦§£¤¨¨

:íéëøcä úà ïéðwúî ïéàå ,ïBæîe íéî ïé÷étñî ïéà .Bzîáé úà àéáäì'îâ?ïîöò ìL íéøác ìBëé "...íéøèMä eøaãå" :ïðaø eðz §¨¦¤§¦§¥©§¦¦©¦¨§¥§©§¦¤©§¨¦¨©¨¨§¦§©Ÿ§¦¨§¨¦¤©§¨
áeúkä äîçìî çeLî éøáãa ?"íéøèMä eøaãå" íéi÷î éðà äî àä ,øeîà ïîöò ìL íéøác éøä "íéøèMä eôñéå" øîBà àeäLk§¤¥§¨§©Ÿ§¦£¥§¨¦¤©§¨¨¨¨£¦§©¥§¦§©Ÿ§¦§¦§¥§©¦§¨¨©¨
àéðúå ,òéîLî ïäëå øaãî ïäë :Cãéà àéðúå ,òéîLî øèBLå øaãî :ïäë àãç éðz .òéîLî øèBLå øaãî ïäë ?ãöék àä ,øaãî§©¥¨¥©Ÿ¥§©¥§¥©§¦©¨¥£¨Ÿ¥§©¥§¥©§¦©§©§¨¦¨Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©§©§¨
,"eôñéå" ãò "eøaãå"î .òéîLî ïäëå øaãî ïäë ,"eøaãå" ãòå "Lbðå"î ?ãöék àä :ééaà øîà .òéîLî øèBLå øaãî øèBL :Cãéà¦¨¥§©¥§¥©§¦©¨©©©¥¨¥©¦§¦©§©§¦§Ÿ¥§©¥§Ÿ¥©§¦©¦§¦§©§¨§
øLà" :ïðaø eðz :'eë "Lãç úéá äða øLà Léàä éî" :òéîLî øèBLå øaãî øèBL ,Cìéàå "eôñéå"î .òéîLî øèBLå øaãî ïäëŸ¥§©¥§¥©§¦©¦§¨§§¥¨¥§©¥§¥©§¦©¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨¨©¨¨£¤
ïépî ,úéa àlà éì ïéà ,"úéa äða øLà Léàä éî" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,äðzîa Bì ïzéð ,Løé ,ç÷ì .äða øLà àlà éì ïéà ,"äðä¨¥¦¤¨£¤¨¨¨©¨©¦©§©¨¨¦©¦©§©¦¨¦£¤¨¨©¦¥¦¤¨©¦¦©¦
äðBaä óà äaøî éðàL ìBëé .íB÷î ìkî "äða øLà" :øîBì ãeîìz ?úBøöBàä úéáe ,íéöòä úéáe ,ø÷aä úéáe ,ïázä úéa úBaøì§©¥©¤¤¥©¨¨¥¨¥¦¥¨¨©§©£¤¨¨¦¨¨¨¤£¦§©¤©©¤
"úéa" :øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø .äøéãì éeàøä ìk óà ,äøéãì éeàøä úéa äî ,"úéa" :øîBì ãeîìz ?úñtøîe äøãñëà ,øòL úéa¥©©©§©§¨¦§¤¤©§©©¦©©¦¨¨§¦¨©¨¨¨§¦¨¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¦

ðç àì" ,BòîLîkàøééúnä äæ "áálä Cøå" :øîà àä ,éìéìbä éñBé 'ø éàc ,éìéìbä éñBé 'øk àìc àîéì .ïìæâì èøt ,"Bëðç àìå" "C §©§¨Ÿ¨©§Ÿ£¨§¨§©§¨¥¨§¨§¥©§¦¦§¦¥©§¦¦¨¨©§©©¥¨¤©¦§¨¥
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

oifge` mipy` cenr bn sc oey`x wxtdheq
.ètètL:FaWg `le FzF` Wake lflf.BúBà íéfáî íéèáL àìäåod EN`A opixn`cM ¤¦§¥¦§¥§¨©§Ÿ£¨©£Ÿ§¨¦§©¦¦§¨§¦©§¥¥

oitxUPd(.at sC oixcdpq):odMd oxd` oA xfrl` oA qgpiR ,mW Fqgil Kxvd Kkitléøz ©¦§¨¦©§¤§¦©§¦¨ª§©§©£¨¦§¨¤¤§¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥§¥
.éèet:l`hER aizM `lCn.úBøöBàä úéa .'éðúî:d`EazE onW oii xvF`l.ç÷Blä ãçàå ¦¦§Ÿ§¦§¥©§¦¥¨¨§©©¦¤¤§¨§¤¨©¥©

:`xTn Dil opiAxn `xnBaE ,Wcg `Ed Flv` ixdW ,iEpA ziA.ìëàî éðìéà äMîçikdaC ©¦¨¤£¥¤§¨¨©§¨¨§©¦©¥¦§¨£¦¨¦¨¥©£¨¦§¨¦

:apf d`vFi zg`e miYW cbpM miYW ,mxM ied̈¥¤¤§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨

dfM̈¤

**

**

*

.ïéðéî 'äî elôàå:oitxhvn.BìlçzpWA ©£¦¥¦¦¦§¨§¦¦§¦§©

zFrnA zFxRd z` lNgW ,Fzrihpl ziriaxd̈§¦¦¦§¦¨¤¦¥¤©¥§¨

milWExil zFrOd z` dlrnE ipW xUrn KxcM§¤¤©£¥¥¦©£¤¤©¨¦¨©¦

aizkcM olkF`e(hi `xwIe)xnbe ,milENd Wcw §§¨§¦§¦©¦§¨Ÿ¤¦¦§¨©

:xUrOn Wcw Wcwéøác ïéòîBL elà ìk â"ä Ÿ¤Ÿ¤¦©£¥¨¥§¦¦§¥
.ïéøæBçå äîçìî éëøòî ïäkixaC oirnFW FnM Ÿ¥©©§¥¦§¨¨§§¦§§¦¦§¥

xnF` odMdW xnFlM ,odM lW dngln ikxrn©©§¥¦§¨¨¤Ÿ¥§©¤©Ÿ¥¥

:odl.÷øñ:ixR ur opi`W minwWe mifx` oFbM ¨¤§¨§£¨¦§¦§¦¤¥¨¥§¦

.BúLeøb øéæçnäåDpi`W xfFg Fpi` Dqx`e §©©£¦§¨§¥§¨¥¥¤¥¨

iM aizkcM ciRw dWcg dX`` `xwE ,Fl dWcg£¨¨§¨©¦¨£¨¨©¦§¦§¦¦

dWcg dX` Wi` gTi(ck mixaC):äðîìàDqx`e . ¦©¦¦¨£¨¨§¨¦©§¨¨§¥§¨

`len hErOi`C ,DliaWA xfFg Fpi` lFcB odMŸ¥¨¥¥¦§¦¨§¦©¦§Ÿ

:gwl `le aizM `lCn Dgwl.BðBëî ìòFxzq §¨¨¦§Ÿ§¦§Ÿ¨©©§§¨

`Ed Wcg e`lC ,xfFg Fpi` dpFW`x dCnA F`paE§¨§¦¨¦¨¥¥§¨¨¨

Fpi` Flv` ENt`e ,eilr siqFdl WCg `le li`Fd¦§Ÿ¦¥§¦¨¨©£¦¤§¥

:WxFIde gwFNdn rxbe Wcgúéa äðBaä óà ¨¨§¨©¥©¥©§©¥©©¤¥
.ïBøMa íéðáìoi`e ,oFxW FnXW `Ed mFwn §¥¦©¨¨¤§¨§¥

:mipW raWA DWCgl Kixv minrRW ,`nIw xaC ied `le ,mipall dti rwxTdïéàL elàå ©©§©¨¨¦§¥¦§Ÿ¨¥§©©¨¨¤§¨¦¨¦§©§¨§¤©¨¦§¥¤¥
.ïîB÷nî ïéææe odM ixaC oirnFW mWe xtQl cr oiklFd lirlC KpdCdkxrOd on oixfFg ¨¦¦§¨§¨¨¦§¥§¦©©§¨§¨§¦¦§¥Ÿ¥§§¦¦©©£¨¨

EN`e ,dngln iklFdl oFfnE min wERqA oiwqFr `N` mdiYal oixfFg mpi`e ,l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥§¥¨§¦§¨¥¤¤¨§¦§¦©¦¨§§¥¦§¨¨§¥

:odM t"r aEWle xtQd cr zkll ENt` onFwOn oiff oi`.Bëðçå úéa äðBaäoicr FA xC `le ¥¨¦¦§¨£¦¨¤¤©©§¨§¨Ÿ¥©¤©¦©£¨§Ÿ¨£©¦

:dpW.Bìlçå íøk òèBpä ïëådxar `l oicre ¨¨§¥©¥©¤¤§¦§©£©¦Ÿ¨§¨

:dnlW eilr ziriax zpW.Búéáì äéäé é÷ð §©§¦¦¨¨§¥¨¨¦¦§¤§¥
:FziA liaWA.äéäédied Ll siqFd ,`Ed `iEAx ¦§¦¥¦§¤¦¨¦§£¨¨

:FfM zFidl zxg`.'îâ.ïîöò ìL íéøác ìBëé ©¤¤¦§¨¨§¨¦¤©§¨
Wi`d in mixnF` mdW ElNd mixaCdW lFkï¤©§¨¦©¨¤¥§¦¦¨¦

oxnF` odM did `le od onvr lW 'Fbe dpA xW £̀¤¨¨§¤©§¨¥§Ÿ¨¨Ÿ¥§¨

:mixhFXd `N`.íéøèBMä eôñéå ì"úl` xAcl ¤¨©§¦§¨§©§¦§©¥¤

xaCW rnWn Etqie ,'Fbe Wi`d in Exn`e mrd̈¨§¨§¦¨¦§§¨§©§©¤¨¨

:mdNXn mitiqFn md dfïîöò ìL íéøác éøä ¤¥¦¦¦¤¨¤£¥§¨¦¤©§¨
.øeîà.odM lW lr oitiqFn od FCal df xaCdW ¨¤©¨¨¤§©¥¦¦©¤Ÿ¥

aizM `l dX` qx` iAbe rhp iAB `YWd crCn¦§©©§¨©¥¨©§©¥¥©¦¨Ÿ§¦

odM ixaC dPd cr n"y ,Etqie aizM `kde Etqie§¨§§¨¨§¦§¨§©¦¥¦§¥Ÿ¥

:oitiqFn od Ff z`eeøaãå íi÷î éðà äî àä §¤¥¦¦¨¨£¦§©¥§¦§
.íéøèBMä:qx`e rhpe dpaAçeLî éøáãa ©§¦§¨¨§¨©§¥©§¦§¥§©

.øaãî áeúkä äîçìîmixhFXde xnF` odMdW ¦§¨¨©¨§©¥¤©Ÿ¥¥§©§¦

:ozF` oirinWn.eøaãå ãò LbðeîrnW EpidC ©§¦¦¨¦§¦©©§¦§§©§§©

:mkz` riWFdl cr 'Fbe miaxw mY` l`xUiéî ¦§¨¥©¤§¥¦§©§¦©¤§¤¦
.Léàä,dpA xW` in aYkinl ivnC ,`Ed `iEAx ¨¦¦¨§¨¥§¦§©¦£¤¨¨

.n"n dpA DiA WFxC dpA ziA xW` aizM `lCnE¦§Ÿ§¦£¤©¦¨¨§¥¨¨

dxcqk` xrW ziA ihErnl ,ziA aizkC i`de§©¦§¦©¦§¦¥¥©©©§©§¨

miiE`x `le lbx zqixcl miEUr mdW zqRxnE¦§¤¤¤¥£¦¦§¦©¤¤§Ÿ§¦

:mdA xEcl.øòL úéaxvgd xrW zqipM ziA ¨¨¤¥©©¥§¦©©©¤¨¥

:gzRd xnFW mW stFYqdl.Bëðç àìå`lCn §¦§¥¨¥©¤©§Ÿ£¨¦§Ÿ

`le dfl Fkpg ,`hErn ied Kpg [`le] aizM§¦§Ÿ¨©¨¥¦¨£¨¨¤§Ÿ

:ziA lfFbl hxR xg`l.éìéìbä éñBé éaøk:'ipznC §©¥§¨§¥©¦§©¦¥©§¦¦§©§¦
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óìà äLî íúà çìLiå" øîBà àeä ïëå .ïBøàa ïéçpeî¨¦¨¨§¥¥©¦§©Ÿ¨¤¤¤
,ïéøãäðñ elà "íúà" ,"ñçðét úàå íúà àávì ähnì©©¤©¨¨Ÿ¨§¤¦§¨Ÿ¨¥©§¤§¦
ïBøà äæ "Lãwä éìëe" ,äîçìî çeLî äæ "ñçðét"¦§¨¤§©¦§¨¨§¥©Ÿ¤¤¨
:àðz .úBøôBMä elà "äòeøzä úBøööçå" ,BaL úBçeìå§¤©£Ÿ§©§¨¥©¨¨¨
éáà ïéc òøtéì àlà ,äîçìnì ñçðét Cìä ípçì àìŸ§¦¨¨©¦§¨©¦§¨¨¤¨¦¨©¦£¦
'Bâå "íéøöî ìà Búà eøëî íéðãnäå" :øîàpL ,Bnà¦¤¤¡©§©§¨¦¨§Ÿ¤¦§¨¦§
ïa øæòìàå" :áéúk àäå ?éúà óñBéî ñçðétã àøîéîì§¥§¨§¦§¨¦¥¨¥§¨§¦§¤§¨¨¤
,åàì éàî ."äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì ç÷ì ïøäà©£Ÿ¨©¦§¦¥§¦¨©¨
óñBiî ,àì .äøæ äãBáòì íéìâò íhétL Bøúiî éúàc§¨¥¦¦§¤¦¥£¨¦©£¨¨¨Ÿ¦¥
ïa íúéàø :BúBà ïéfáî íéèáL àìäå .Bøöéa ètèétL¤¦§¥§¦§©£Ÿ§¨¦§©¦§¦¤¤
,äøæ äãBáòì íéìâò Bnà éáà íhétL ïa ,äæ éèet¦¤¤¤¦¥£¦¦£¨¦©£¨¨¨
,óñBiî dénéàc deáà éà àlà ?ìàøNiî àéNð âBøäé©£¨¦¦¦§¨¥¤¨¦£§¦¥¦¥
deáà ,óñBiî dénéàc dénéà éàå .Bøúiî dénéàc dénéà¦¥§¦¥¦¦§§¦¦¥§¦¥¦¥£
,"ìàéèet úBðaî" áéúëc ,éîð à÷éc .Bøúiî dénéàc§¦¥¦¦§©§¨©¦¦§¦¦§¦¥

dpéî òîL ,òîLî éøz'éðúîìà íéøèMä eøaãå" §¥©§©§©¦¨§¦§©Ÿ§¦¤
Bëðç àìå Lãç úéá äða øLà Léàä éî øîàì íòä̈¨¥Ÿ¦¨¦£¤¨¨©¦¨¨§Ÿ£¨
úéa ,ïázä úéa äðBaä ãçà 'Bâå "Búéáì áLéå Cìé¥¥§¨Ÿ§¥§¤¨©¤¥©¤¤¥
ãçàå äðBaä ãçà .úBøöBàä úéa ,íéöòä úéa ,ø÷aä©¨¨¥¨¥¦¥¨¨¤¨©¤§¤¨
Léàä éîe" .äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå ç÷Blä©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨¦¨¦
ãçàå ,íøk òèBpä ãçà 'Bâå "Bìlç àìå íøk òèð øLà£¤¨©¤¤§Ÿ¦§§¤¨©¥©¤¤§¤¨
.ïéðénä úLîçî eléôàå ìëàî éðìéà äMîç òèBpä©¥©£¦¨¦¨¥©£¨©£¦¥£¤¤©¦¦

éøánä ãçàå ,òèBpä ãçàãçà "äMà Nøà øLà Léàä éîe" .äðzî Bì ïzpL ãçàå ,LøBiä ãçàå ,ç÷Blä ãçàå ,áékønä ãçàå ,C ¤¨©¥©§¤¨©©§¦§¤¨©©§¦§¤¨©¥©§¤¨©¥§¤¨¤¦©©¨¨¦¨¦£¤¥©¦¨¤¨
elàå elà ìk .Bì àáe øæBç ,äîçìna åéçà únL òîL eléôàå íáé úøîBL eléôà .äðîìàä úà ñøàîä ãçàå ,äìeúaä úà ñøàîä©§¨¥¤©§¨§¤¨©§¨¥¤¨©§¨¨£¦¤¤¨¨©£¦¨©¤¥¨¦©¦§¨¨¥¨¨¥§¥
äøãñëà ,øòL úéa äðBaä :ïéøæBç ïðéàL elàå .íéëøcä úà ïéðwúîe ïBæîe íéî ïé÷tñîe ïéøæBçå ,äîçìî éëøòî ïäë éøác ïéòîBL§¦¦§¥Ÿ¥©©§¥¦§¨¨§§¦§©§¦©¦¨§©§¦¤©§¨¦§¥¤¥¨§¦©¤¥©©©§©§¨
úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà ,BúLeøb úà øéæçnä ,÷øñ éðìéà äMîç ,ìëàî éðìéà òaøà òèBpä .úñtøîe¦§¤¤©¥©©§©¦¨¥©£¨£¦¨¦¨¥§¨©©£¦¤§¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

øæBç äéä àì ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe:øîBà øæòéìà 'ø .øæBç äéä àì ,BðBëî ìò úéa äðBaä óà :øîBà äãeäé 'ø . §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦Ÿ¨¨¥§¨¥©©¤©¦©§Ÿ¨¨¥¡¦¤¤¥
ñðBkä ,Búñeøà úà àNBpä ,Bìlçå íøk òèð ,Bëðçå úéa äða :ïîB÷nî ïéææ ïéàL elà .øæBç äéä àì ïBøMa íéðéáì úéa äðBaä óà©©¤¥§¥¦©¨Ÿ¨¨¥¥¤¥¨¦¦§¨¨¨©¦©£¨¨©¤¤§¦§©¥¤£¨©¥
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד ב 

רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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:FNW daMxd zFxR zFidl DA.ïéçà äMîçî àðL éàîeoiwxtA oOwl `id `ziixAsC) ¨¦§¥©§¨¨¤©§¨¥£¦¨©¦¨©§¨¦§©¨§¦§¦©

(.cn:.ïéøæBç ïlk:mNkl mai zxnFW `idW ipRn.BzLà déa àðéø÷:mAizY dfl `OW ª¨§¦¦§¥¤¦¤¤¨¨§ª¨¨¦¨¥¦§¤¨¨¤¦§©¥
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.ïéçàä:zxg` dX`n lrAd ipAék àéæçúîc ¨©¦§¥©©©¥¦¨©¤¤§¦§©§¨¦
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:ixM odn dUre cg`M dAxd qPMW ,oxBeòa÷ä Ÿ¤¤¦¥©§¥§¤¨§¨¨¥¤§¦ª§§
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àúéén÷ Cäì òèðã ïBâke ,äcìéa äcìé íìBòì :äéîøé¦§§¨§¨©§¨§©§¨§§¨©§©©¨§¨
ïî øeèt ,úBøB÷ìå âééñì òèBpä :ïðúc ,úBøB÷ìe âééñì¦§¨§¦§©©¥©¦§¨§¨¦
àðL éàîe äìèaã äðé÷æa äcìé àðL éàîe .äìøòä̈¨§¨©§¨©§¨¦§¥¨§¨§¨©§¨

éìîéî éà ,íúä ?äìèa àìã äcìéa äcìéåàì dìò C ©§¨§©§¨§Ÿ¨§¨¨¨¦¦§¦£¨¨
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יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקנ
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,àø÷î äæ "Ezëàìî õeça ïëä" ,øçà øác .äMà¦¨¨¨©¥¨¥©§©§¤¤¦§¨
"Eúéá úéðáe øçà" ,äðLî äæ "Cì äãOa dãzòå"§©§¨©¨¤¨¤¦§¨©©¨¦¨¥¤

íéNòî elà "Eúéá úéðáe øçà" ,àøîb äæ "Cì äãOa dãzòå" ,äðLîe àø÷î äæ "Ezëàìî õeça ïëä" :øçà øác .àøîb äæ¤§¨¨¨¨©¥¨¥©§©§¤¤¦§¨¦§¨§©§¨©¨¤¨¤§¨¨©©¨¦¨¥¤¥©£¦
elà "Cì äãOa dãzòå" ,àøîâe äðLîe àø÷î äæ "Ezëàìî õeça ïëä" :øîBà éìéìbä éñBé 'ø ìL Bða øæòéìà 'ø .íéáBè¦¡¦¤¤§¤¥©§¦¦¥¨¥©§©§¤¤¦§¨¦§¨§¨¨§©§¨©¨¤¨¥

éñBä íà ,àðz :'eë øòL úéa äðBaä ,ïéøæBç ïðéàL elàå :øëN ìa÷å LBøc "Eúéá úéðáe øçà" ,íéáBè íéNòîñeîéc Ba ó ©£¦¦©©¨¦¨¥¤§§©¥¨¨§¥¤¥¨§¦©¤¥©©¨¨¦¦¦
îBà øæòéìà 'ø :øæBç ,ãçàelàå :òeáMa íéîòt BúBà ïéLcçnL éðtî ,àðz :øæBç äéä àì ïBøMa íéðáì úéa äðBaä óà :ø ¤¨¥¡¦¤¤¥©©¤¥§¥¦©¨Ÿ¨¨¥¨¨¦§¥¤§©§¦©£©¦©¨©§¥

ãeîìz ?ïépî ,äLeøâe äðîìà .äLãç äMà àlà éì ïéà "äLãç äMà" ïðaø eðz :'eëå Bëðçå Lãç úéa äða ,ïîB÷nî ïéææ ïéàL¤¥¨¦¦§¨¨¨©¦¨¨©£¨§¨©¨¨¦¨£¨¨¥¦¤¨¦¨£¨¨©§¨¨§¨¦©¦©§
eðz .Bì äLãç ïéàL BúLeøb øéæçî àöé ,Bì äLãçL éî ?"äLãç äMà" øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .íB÷î ìkî ,"äMà" :øîBì©¦¨¦¨¨¦¥©©§©¦¨£¨¨¦¤£¨¨¨¨©£¦§¨¤¥£¨¨¨
ìëì åéìò øáòé àìå" :øîBì ãeîìz ?íéëøcä ïwúéå ïBæîe íéî ÷étñé ìáà ,àöé àìã àeä àáva ìBëé "àáva àöé àì" :ïðaø©¨¨Ÿ¥¥©¨¨¨©¨¨§Ÿ¥¥£¨©§¦©¦¨¦©¥©§¨¦©§©§Ÿ©£Ÿ¨¨§¨
åéìò ,"åéìò" :øîBì ãeîìz ?dç÷ì àìå äMà ñøà ,Bìlç àìå íøk òèð ,Bëðç àìå úéa äðBaä óà äaøî éðàL ìBëé ."øác̈¨¨¤£¦§©¤©©¤©¦§Ÿ£¨¨©¤¤§Ÿ¦§¥©¦¨§Ÿ§¨¨©§©¨¨¨¨
:ïéåàì éðLa åéìò øBáòì ?éì änì "àáva àöé àì" ,"øBáòé àì" áúkã øçàîe .íéøçà ìò øéáòî äzà ìáà øéáòî äzà éà¦©¨©£¦£¨©¨©£¦©£¥¦¥©©§¨©Ÿ©£Ÿ¥¥©¨¨¨¨¦©£¨¨¦§¥¨¦

'éðúîäîçìnä éøL÷a ãBîòì ìBëé BðéàL ,BòîLîk "áálä Cøå àøiä" :øîBà àáé÷ò 'ø "íòä ìà øaãì íéøèMä eôñéå"§¨§©Ÿ§¦§©¥¤¨¨£¦¨¥©¨¥§©©¥¨§©§¨¤¥¨©£§¦§¥©¦§¨¨
úà äøBzä Bì äúìz Cëéôì ,BãéaL úBøéáòä ïî àøééúnä eäæ "áálä Cøå àøiä" :øîBà éìéìbä éñBé 'ø .äôeìL áøç úBàøìå§¦§¤¤§¨¥©§¦¦¥©¨¥§©©¥¨¤©¦§¨¥¦¨£¥¤§¨§¦¨¨§¨©¨¤
ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî ,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìà :øîBà éñBé 'ø .ïììâa øBæçiL elà ìk̈¥¤©£¦§¨¨¥¥©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥
ìL Báé÷òáe "íòä Làøa úBàáö éøN eã÷ôe íòä ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå" .áálä Cøå àøiä àeä éøä ïéúðìe øæîîì§©§¥§¨¦£¥©¨¥§©©¥¨§¨¨§©Ÿ©Ÿ§¦§©¥¤¨¨¨§¨¥§¨§Ÿ¨¨©£¥¤
.åé÷BL úà çt÷ì Bãéa úeLøä øBæçì Lwáîä ìëå ,ïäéãéa ìæøa ìL ïéìéMëå ,íäéøBçàî íéøçàå ,íäéðôì ïéôé÷æ ïéãéîòî ,íò©©£¦¦§¦¦¦§¥¤§£¥¦¥£¥¤§©¦¦¤©§¤¦¥¤§¨©§©¥©£¨§§¨§©¥©¤¨
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipy` cenr cn sc oey`x wxtdheq
.äàîèì úBnà òaøà ñôBz úîrAx`A qpkPd lM `Ohn zOd `dIW ExfB minkg ¥¥©§©©§ª§¨£¨¦¨§¤§¥©¥§©¥¨©¦§¨§©§©

WFgl Wie lid`d `NW xEaq `die Fl axTil zFxdh ilkF` EliBxi `NW icM eizFO ©̀¨§¥¤Ÿ©§¦§¥§¨¦¨¥¦¥¨¤Ÿ¤¡¦§¥¨

:DiYrC` e`le lid`ie Fci hFWti `OW.àðez àðúåzipWPd dpWnA ociC `PY ipY oke ¤¨¦§¨§©£¦§¨©©§¥§¨¨¨§¥¨¥©¨¦¨§¦§¨©¦§¥

zFxdh xcqA WxcOd ziaA EpipiA(g"n e"ht zeld`):.øáwä øöçxn`cM ,dxrOd iptNW ¥¥§¥©¦§¨§¥¤§¨£©©¤¤¤¦§¥©§¨¨¦§¨©

`xzA `aaA zFxaTd oipA xcq(:w sC)oiUFrW ¥¤¦§©©§¨§¨¨©§¨©¤¦

dilzkA xtFge ,WW lr WW lW zFlFcB zFxrn§¨§¤¥©¥§¥§¨§¤¨

,okFzl FagFze zOd zCnM zFMx` oikEM aiaq̈¦¦£ª§¦©©¥§£§¨

`nEB dUFre ,iEQke dxwzA dxFwn dxrOde§©§¨¨§¨§¦§¨§¦§¤¨

KFzl dxrOd iR gzFtE dxrOd cvA dagx§¨¨§©©§¨¨¥©¦©§¨¨§

`nEB DzF`e ,gzR oinM dxrOd lzkA `nEBd©¨§Ÿ¤©§¨¨§¦¤©§¨¨

:xaTd xvg `id.øBäè BëBúa ãîBòämFwn lM ¦£©©¤¤¨¥§¨¨¨

dwElg dxrnC oeikC ,xFdh DA cnFr `EdW¤¥¨¨§¥¨¦§¨¨£¨

mizOA opAx xEfB `l zFxMp dizFSgnE dPnid¥¤¨§¦¤¨¦¨Ÿ¨©¨¨©¥¦

cvl dizFaiaq zFO` 'c EqRzIW DkFzAW¤§¨¤¦§§©§¦¤¨§©

rOdlHOd znA zFO` rAx` opAx xEfB ikC ,dx ©§¨¨§¦¨©¨¨©§©©§¥©ª¨

icM dxrOd bB lv` dlrnl oFbkE ,xie`A©£¦§§©§¨¥¤©©§¨¨§¥

la` ,d`nHd lr lid`dNn mc`d z` wigxdl§©§¦¤¨¨¨¦§©£¦©©ª§¨£¨

:xMd Wi o`M.úBnà òaøà da LiL àeäå`Ed ¨¥¤¥§¤¥¨©§©©
dlhA o`Mn zFgR la` ,Dnvrl mFwn `aiWgC©£¦¨¨§©§¨£¨¨¦¨§¥¨

mFwn iedinl `aiWg `le dxrOd lv ¥̀¤©§¨¨§Ÿ£¦¨§¥¡¥¨

:Dnvrl.íéçôè äòaøà íéøîBà ä"áåmFwn ied §©§¨§¦©§¨¨§¨¦¨¥¨

:`YkEC lkA aEWgä"á .íéøeîà íéøác äna ¨§¨§¨©¤§¨¦£¦
:Dil Exn`.äìòîì øöç ìL dçútLkDl oi`W ¨§¥§¤¦§¨¤¨¥§©§¨¤¥¨

oicxFIWM `N` ,cSd on zFlrnA oFxcn zqipM§¦©¦§§©£¦©©¤¨§¤§¦

.dlFre qRhn DkFYn oilFrWkE Dl oivtFw Dl̈§¦¨§¤¦¦¨§©¥§¤

:`xAYqn `kR` KixR oOwlE.àéiì étìkcbpM §©¨¨¦¦§¨¦§©§¨§©¥©¨§¤¤

zFkxaA xn`cM `Ft` `iIl .LixaC Yktd `Ft ¥̀¨©§¨§¨¤©¨¥¦§¨©¦§¨

(.gp sC).miklFd okidl mixEaW miCM ,`iIl ipbM ©§¨¥©¨©¦§¦§¥¨§¦

oFxcn xvgl iEUrWM cSd on ,`xAYqn `kR ¦̀§¨¦§©§¨¦©©§¤¨©£©¦§

xEfB `lC oeiM xninl `Mi` miccv KxC z`vl̈¥¤¤§¨¦¦¨§¥©¥¨§Ÿ¨

i`dl iBq zFxMp zFSgnA zFO` rAx` opAx©¨¨©§©©¦§¦¦¨©¦§©

,xFdh df ixd DA cnFrde migth drAx`A xvg̈¥§©§¨¨§¨¦§¨¥¨£¥¤¨

qRhl Kixv Fpi`C ,F`Ohl dnA Epl oi`W¤¥¨§¨§©§§¥¨¦§©¥

lr eitpkE lid`ie eizFrFxf hFWtIW zFlrle§©£¤¦§§¨§©£¦§¨¨©

hnWp ,witpe iccin witp ikC ,gzRd llg£©©¤©§¦¨¥¦§¥§¨¥¦§©

lW gzR cvl dxrn lW gzRd on Fl KWnpe§¦§©¦©¤©¤§¨¨§©¤©¤

:Fl `vFie xvg.ìéäàî àìc øLôà éà äìòîlî ¨¥§¥¦§©§¨¦¤§¨§Ÿ©£¦
Fl xWt` i` migth drAx` `N` Fpi`C oeiM¥¨§¥¤¨©§¨¨§¨¦¦¤§¨

oM m` `N` zFlrle qRhlE eitpM UFxtl¦§§¨¨§©¥§©£¤¨¦¥

:gzRd llg lr lid`n.'eë élî éðäåKixhvi`Cn .`kdn DiYrIq iWExtl xCdn `YWd ©£¦©£©©¤©§¨¥¦¥©§¨©§©§¥¥¦©§¥¥¨¨¦§¦§§¦

DicFgl dxrnC `zSgn `nIqnC xaTd xvg iNn ipd n"y ,xFdh FkFzl cnFrd ipzinl§¦§¥¨¥§¨¨¥¦¥£©©¤¤¦§©§¨§¦¨¨¦§¨¨§¥

qitzC lNd ziA EcFn xie`A lHOd `nlrA zn la` ,xaCA xMd Wie DicFgl xvgcE§¨¥§¥§¥¤¥©¨¨£¨¥§¨§¨©ª¨©£¦¥¦¥§¨¥

il dOl xEfB `l `nlrA i`C ,xFdh FkFzl cnFrd ipzinl Kixhvi`Cn ,zFO` rAx ©̀§©©¦§¦§§¦§¦§¥¨¥§¨§¦§¨§¨Ÿ¨¨¨¦

:xFdhC `kd opirEnW`lúøîBL Bì àéä 'éôàå §©§¦¨¨¨§¨©£¦¦¤¤
.íáé:Fl d`A eig` gMn `N` `Ed DWCw `NW ¨¨¤Ÿ¦§¨¤¨¦Ÿ©¨¦¨¨

.dç÷ìihErnl ,`Ed `hErn gwl aizM `lCn §¨¨¦§Ÿ§¦¨©¦¨§¦¥

:xEQ` zgiwl.äaøãkoiWECwA dxar oi` xn`C §¦©¦¦§©¨§¨©¥£¥¨§¦¦

icil dX`d z` F` Frxf `iaIW ,lFraIW cr©¤¦§¤¨¦©§¤¨¦¨¦¥

`lC ,oiWECTA dxar oi` dpizpE zxfnnE ,lENg¦©§¤¤§¦¨¥£¥¨©¦¦§Ÿ

,oYgzY `le `ai `l `N` gTi `l DiA aizM§¦¥Ÿ¦©¤¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ¦§©¥

Epid dgiwe gTi `l DA aizM dpnl` la £̀¨©§¨¨§¦¨Ÿ¦©§¦¨©§

oiWECTn `niY `lC ,dAxC Kixhvi`e .oiWECw¦¦§¦§§¦§©¨§Ÿ¥¨¦¦¦

:xEQ` Dil car.äðéúðeEdA aizkC mipFraBd on £©¥¦§¦¨¦©¦§¦¦§¦§

mivr iahFgl rWFdi mpYIe(h rWFdi)ode , ©¦§¥§ª©§§¥¥¦§ª©§¥

:zFO` draXn.Cì äãOa dãzòådcUA daSpe ¦¦§¨ª§©§¨©¨¤¨§¦§¨¦§¥

:Kl LYk`ln.àøîbinrhA oiadl `xaq zzl §©§§¨§¨¨¨¥§¨¨§¨¦§©£¥

:in ixacM dklde dpWOdéñBä íàñeîéc Ba ó ©¦§¨©£¨¨§¦§¥¦¦¦¦
.ãçà`l EY iarA F` DaBA F` mipa` lW dxEW ¤¨¨¤£¨¦©Ÿ©¨Ÿ¦Ÿ

:Wcg DiA `pixwe FpFkn lr ied.BúBà ïéLcçnL ¨¥©§§¨¦¨¥¨¨¤§©§¦
:mIwzn Fpi`W.òeáLa:dHnWAàlà éì ïéà ¤¥¦§©¥§¨©¦§¦¨¥¦¤¨

.äLãç:dlEzA.äLeøâe äðîìàD`UpE xg`n £¨¨§¨©§¨¨§¨¥©¥§¨¨

:df.úéa äða óà ìBëédfM `di Fkpg `le Wcg ¤¨©¨¨©¦¨¨§Ÿ£¨§¥¨¤

:lMd on iwp `dIW.íéøèBMä eôñéå .'éðúîlr ¤§¥¨¦¦©Ÿ©§¦§¨§©§¦©

:odM ixaC.éøL÷amitEtv cFnrl mixXwzOWM ¦§¥Ÿ¥§¦§¥§¤¦§©§¦©£§¦

:miaiF` mEcixti `NW.Cëéôì`xId Edf `xIdW ¤Ÿ©§¦§¦§¦¨¤©¨¥¤©¨¥

xFfgl qx`e rhpe dpA dxFYd dlY ,zFxarn¥£¥¨¨©¨¨¨§¨©§¥©©£

WIAzi `le dxfgd KkA dlzIW icM ,ollbA¦§¨¨§¥¤¦§¤§¨©£¨¨§Ÿ¦§©¥

:xfFge `xi `Ed FciAW zFxarn xnFléñBé 'ø ©¥£¥¤§¨¨¥§¥¥
.'eë øîBàiqFi iAxC` bilR i`nA Wxtn `xnBA ¥©§¨¨§¨¥§©¨¥©§©¦¥

:ililBd.íò ìL Bá÷òáemr lW FtFqA ©§¦¦©£¥¤©§¤©

:qEpl mdixg`l mipFxg` Exfgi `NW micnFrW¤§¦¤Ÿ©§§©£¦©£Ÿ¥¤¨

.íäéðôlî ïéôé÷æ ïéãéîòîcv lW DW`xA ©£¦¦§¦¦¦¦§¥¤§Ÿ¨¤©

,Kkl miPnn mixFAB mc` ipA oicinrn dnglOd©¦§¨¨©£¦¦§¥¨¨¦¦§ª¦§¨

EdEcinri minglPd on cg` lFRi m`W¤¦¦¤¨¦©¦§¨¦©£¦

:mdixacA `aSd iWp` z` ExiAbie EdEtiwfie§©§¦§©§¦¤©§¥©¨¨§¦§¥¤

.[íéøçàå]:mdixg`n mixg` miWp`eïéìéMëå ©£¥¦©£¨¦£¥¦¥£Ÿ¥¤§©¦¦
.íäéãéa ìæøa ìLoiliXke .EqEpi `NW xFnWl ¤©§¤¦¥¤¦§¤Ÿ¨§©¦¦

:y"iixee oixFTW oiSg oirM§¥¦¦¤¦
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øöç :àðez àðúå .äàîeèì úBnà òaøà ñôBz úî¥¥©§©©§§¨§¨¨¨£©
òaøà da eäiL àeäå ,øBäè dëBúa ãîBòä øáwä©¤¤¨¥§¨¨§¤§¨©§©
äòaøà :íéøîBà ìlä úéa .éànL úéa éøác ,úBnà©¦§¥¥©©¥¦¥§¦©§¨¨
ìáà .äìòîìî dçútL ,íéøeîà íéøác äna .íéçôè§¨¦©¤§¨¦£¦¤¦§¨¦§©§¨£¨
?àéiì étìk .úBnà òaøà ìkä éøác ,ãvä ïî dçút¦§¨¦©©¦§¥©Ÿ©§©©§©¥©¨
øLôà éà äìòîìî .÷éôðå ãéøãéî ãvä ïî ,àaøcà©§©¨¦©©¦§¦§¨¥¦§©§¨¦¤§¨
ïî dçútL íéøeîà íéøác äna :àlà .ìéäàî àìŸ©£¦¤¨©¤§¨¦£¦¤¦§¨¦
,éléî éðäå .úBnà òaøà ,äìòîìî dçút ìáà ,ãvä©©£¨¦§¨¦§©§¨©§©©§¨¥¦¥
,àîìòa úî ìáà .àúöéçî àîéiñîc øáwä øöç£©©¤¤¦§©§¨§¦¨¨£¨¥§¨§¨
øLà" :ïðaø eðz :"äMà Nøà øLà Léàä éî" :ñéôz̈¥¦¨¦£¤¥©¦¨¨©¨¨£¤
úà ñøàîä ãçàå ,äìeúaä úà ñøàîä ãçà "ñøà¥©¤¨©§¨¥¤©§¨§¤¨©§¨¥¤
úîe ïéçà äMîç eléôàå .íáé úøîBL ãçàå ,äðîìàä̈©§¨¨§¤¨¤¤¨¨©£¦£¦¨©¦¥
àìå" "ç÷ì àì" .ïéøæBç ïlek ,äîçìna íäî ãçà¤¨¥¤©¦§¨¨¨§¦Ÿ¨©§Ÿ
äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìàì èøt "dç÷ì§¨¨§¨§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨
ìàøNé úa ,ìàøNéì äðéúðe úøæîî ,èBéãä ïäëì§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥
'ø éàc ,éìéìbä éñBé 'øk àìã àîéì ,ïéúðìe øæîîì§©§¥§¨¦¥¨§Ÿ§¥©§¦¦§¦
àøééúnä äæ "áálä Cøå àøiä" øîà àä ,éìéìbä éñBé¥©§¦¦¨¨©©¨¥§©©¥¨¤©¦§¨¥
.äaøãk ,éìéìbä éñBé 'ø àîéz eléôà ?BãéaL úBøéáòî¥£¥¤§¨£¦¥¨¥©§¦¦§§©¨
íòh äî ,ìBòáiL ãò áéiç Bðéà íìBòì :äaø øîàã§¨©©¨§¨¥©¨©¤¦§©©©
ä÷Bì Bðéà éëä íeMî ,ìlçé àì" íeMî "çwé àì"Ÿ¦¨¦Ÿ§©¥¦¨¦¥¤
,"òèð øLà" ,"äða øLà" :ïðaø eðz .ìBòáiL ãò©¤¦§¨©¨¨£¤¨¨£¤¨©
íãà äðáiL ,õøà Cøc äøBz äãnéì ."Nøà øLà"£¤¥©¦§¨¨¤¤¤¤¤¦§¤¨¨
äîìL óàå .äMà àOé Ck øçàå ,íøk òhéå úéa©¦§¦©¤¤§©©¨¦¨¦¨§©§Ÿ
äãOa dãzòå Ezëàìî õeça ïëä" :Búîëça øîà̈©§¨§¨¨¥©§©§¤§©§¨©¨¤
,úéa äæ "Ezëàìî õeça ïëä" "Eúéá úéðáe øçà ,Cì̈©©¨¦¨¥¤¨¥©§©§¤¤©¦
Bæ "Eúéá úéðáe øçà" ,íøk äæ "Cì äãOa dãzòå"§©§¨©¨¤¨¤¤¤©©¨¦¨¥¤
,àø÷î äæ "Ezëàìî õeça ïëä" ,øçà øác .äMà¦¨¨¨©¥¨¥©§©§¤¤¦§¨
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יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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יום שישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

          
       

       
         
        

       
       

        
        

         
         

        
        

        
        

          
         
           

     
         

       
       

          
        

        
      
       

  
       

       
       

         
      

       
       

          
        

     
     
   

    
         

           
     

         
         

          
      

           
         

          
         

        
      

       
         

      
        

        
        

         
        

         
      

          
          

          
          

         
       

         
         

         
        

     
      

        
        

 
      

        
   

        
     

     


      
       

        
         
        

       
         
        
         
         

       
      

          
      

       
   

       
         

       
       
      

       
        

       
         

 

































































































































































































































המשך בעמוד קסק 



שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקנח

ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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àkéì éî ,íéLã÷ ehà .da úBìñBt íéðL ïkL ,äìâòl§¤§¨¤¥¨¦§¨©¢¨¦¦¥¨

éøèöéà éë ?íéðL eäa éìñôcðäì ,àø÷ CíéLã÷ C §¨§¥§¨¦¦¦§§¦§¨§¨¨¢¨¦
äãBáò eäa äìñt àìã íéLã÷å .íéðL eäa äìñôc§¨§¨§¨¦§¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨

,áéø÷î äzà éà älà "'äì älà eáéø÷ú àì úôlé Bà áøâ Bà úìaé Bà õeøç Bà øeáL Bà úøeò" !à÷ôð íúäî ?à÷ôð àëäî¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ©§¦¥¤©¥¤¦©¨©§¦
éøèöéà !äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáàìáà ,øzéä úãBáò ïäa ãáòã àëéä éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C £¨©¨©§¦¢¨¦¤¤¡§¨¨¤£¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©¨¤£©¤¥£¨

éà ,älà "älà ìkî íëéäìà íçì úà eáéø÷ú àì øëð ïa ãiîe" à÷ôð àëäî ,éîð àäå .àëéøö ,eøñzéì àîéà øeqéà úãBáò£©¦¥¨¦©§§¦¨§¨©¦¥¨¨¨§¨¦©¤¥¨Ÿ©§¦¤¤¤¡Ÿ¥¤¦¨¥¤¥¤¦
éøèöéà .äãBáò ïäa äãáòpL íéLã÷ áéø÷î äzà ìáà ,áéø÷î äzàïäLk ïäa ãáòã àëéä éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ©¨©§¦£¨©¨©§¦¢¨¦¤¤¡§¨¨¤£¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨©¨¤§¤¥

,äìeñt ïéwN ìL äãeò äéìò çépä :áø øîà äãeäé áø øîà ,àôeb .àëéøö ,eøñzéì àîéà íéLã÷ ïäLk ïäa ãáò ìáà ,ïéleç¦£¨¨©¨¤§¤¥¢¨¦¥¨¦©§§¦¨¨¨©©§¨¨©©¦¦©¨¤¨¨¤©¦§¨
øàL ,da ìñBt íeî ïéàL äìâò äîe ,øîBçå ì÷ :zøîà ?ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà éì ïéà "ìò" éáéúéî .CBLîzL ãò äìâòáe§¤§¨©¤¦§¥¦¥Ÿ¥¦¤¨§¨£¦©¦¨©§¨©¨¤¨¤§¨¤¥¥¨§¨
ïläl øîàðå "ìò" ïàk øîàð :øîBì ELôð íàå ?da ïéìñBt úBãBáò øàML ïéc Bðéà ,da ìñBt íenL äøt .da úBìñBt úBãBáò£§¨¨¨¤¥¨¥¦¤§¨£§¦¨§¦©§¤©¤¡©¨Ÿ§¤¡©§©¨
,Cøôéîì àkéà :àîéz éëå ?"øîBì ELôð íà" éàî ?úBìñBt úBãBáò øàL ïàk óà ,da úBìñBt úBãBáò øàL ïläl äî "ìò"Ÿ©§©¨§¨£§¨©¨§¨£§©¦©§¤©§¦¥¨¦¨§¦§©

" ïàk øîàð ,ïäa úìñBt äãBáò ïéàå ïäa ìñBt íenL ,eçéëBé íéLã÷ éîð éà ,da úBìñBt íéðL ïkL äìâòl äîïläì øîàðå "ìò ©§¤§¨¤¥¨¦§¨¦©¦¢¨¦¦¤¥¨¤§¥£¨¤¤¨¤¤¡©¨Ÿ§¤¡©§©¨
,àéä éàpz .CBLîzL ãò ïàk óà ,CBLîzL ãò ïläl äî ,äúàaL íB÷nîe .úBãBáò øàL ïàk óà ,úBãBáò øàL ïläl äî ,"ìò"Ÿ©§©¨§¨£©¨§¨£¦§¤¨¨©§©¨©¤¦§©¨©¤¦§©¨¥¦
:øîBì ãeîìz ?ïépî úBãBáò øàL ,ìBò àlà éì ïéà ,"ìò" :àéðúc ,äøôc dôebî dì éúééîc àkéà ,äìâòî dì éúééîc àkéàc§¦¨§©§¥¨¥¤§¨¦¨§©§¥¨¦¨§¨¨§©§¨Ÿ¥¦¤¨§¨£¦©¦©§©
.äãBáò úòLa àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ìñBt ìBò ?"ìò" øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .íB÷î ìkî "ìò äéìò äìò àì øLà"£¤Ÿ¨¨¨¤¨Ÿ¦¨¨¦¥©©§©Ÿ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©£¨
äî àlà ììka ïéà ,èøôe ììk ,èøt "ìò" ,ììk "äéìò äìò àì øLà" àîéàå .äãBáò úòLa àlà úBìñBt ïéà ,úBãBáò øàL§¨£¥§¤¨¦§©£¨§¥¨£¤Ÿ¨¨¨¤¨§¨Ÿ§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©
úBãBáò øàL ,ìBò àlà éì ïéà ,"ìò" :àðååb éàä ék äìâò éaâ éîð àéðúå .àeä àéeaø "øLà" !?àì àðéøçà écéî ,ïéà ìBò ,èøtaM¤©§¨¦¦¥©£¦¨Ÿ£¤¦¨§©§¨©¦©¥¤§¨¦©©§¨Ÿ¥¦¤¨§¨£
àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa ìñBt ìBò ?"ìò" øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .íB÷î ìkî "da ãaò àì øLà" :øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©£¤Ÿª©¨¦¨¨¦¥©©§©Ÿ¥¥¦§©£¨¥¤Ÿ
ììka ïéà ,èøôe ììk ,èøt "ìò" ,ììk "da ãaò àì øLà" àîéàå .äãBáò úòLa àlà úBìñBt ïéà ,úBãBáò øàL .äãBáò úòLa¦§©£¨§¨£¥§¤¨¦§©£¨§¥¨£¤Ÿª©¨§¨Ÿ§¨§¨§¨¥©§¨
?änëa ìBò úëéLî :ïðçBé 'øî dépéî éòa :eäaà 'ø øîà .àeä àéeaø "øLà" !?àì àðéøçà écéî ,ïéà ìBò :èøtaM äî àlà¤¨©¤©§¨¦¦¥©£¦¨Ÿ£¤¦¨¨©©¨§©¦¥¥¨¨§¦©§©¨
ïðçBé 'ø dépéî éì àLøtî éãéãì :déîL á÷òé 'øå ïðaøî àeää eäì øîà ?Baçøì Bà Bkøàì ,eäì àéòaéà .ìBò àìîk :éì øîà̈©¦¦§Ÿ¦©£¨§§¨§§¨§¨©§©¥©¨¨§©£Ÿ§¥§¦¦¦¨§¨¦¦¥¨¨
'ø øîà .økîîe çwîì ?dpéî à÷ôð éàîì .éåä çôè ìBòã àøeòéL ,ïì òîLî à÷ àä ?çôè àîéìå .çôè Baçøì ìBò úëéLî§¦©§¨§¤©§¥¨¤©¨¨©§©¨¦¨§¤©¨¥§©¨§¨¦¨§¦¨¦§¨¨©
íB÷îa óøòéå ,úBøét äNò àlL øác àáé :àeä Ceøa LBãwä øîà ?ìçða äìâò àéáä :äøBz äøîà äî éðtî ,ìeàL ïa ïðçBé¨¨¤¨¦§¥¨¨§¨¨¨¦¤§¨§©©¨©©¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨¥§¥¨¥§¨
éîð éëä ,ñéøñå ï÷æ äzòî àlà ,äiáøe äiøt àîéìéà ?úBøét éàî .úBøét úBNòì Bçépä àlL éî ìò øtëéå ,úBøét äNBò ïéàL¤¥¤¥¦©¥©¦¤Ÿ¦¦©£¥©¥¦¥¨§¦¨§¦¨¤¨¥©¨¨¥§¨¦¨¦©¦
:øîàpL ?äL÷ àeäL ïúéàì ïépî :ïðaø eðz :äL÷ ,BòîLîk "ïúéà" .ïúéà ìçð ìà dúBà ïéãéøBîe :úBöî àlà ?ïðéôøò àìc§¨¨§¦©¤¨¦§¦¦¨¤©©¥¨¥¨§©§¨¨¤¨©¨¨¦©¦§¥¨¤¨¤¤¤¡©

ïúéà"

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



קס
סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד ב 

רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              
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המשך ביאוז למסכת סוטה ליום אזבעים וחמישה לעומז עמ' א



קסו    

 

           ©ª̈¬£¨−̈©¦§§«®̈¤©©Æ¤½̈¥¬¦−Ÿ©¥¬¦¨«§¨¨´¤¦Â§¨¦¨¨̧
              ¤Ÿ¥³£¨¨Æ¦ª´©¨½Ÿ©¦§§¬Ÿ²¦£Ÿ−̈§¦´¨¦®©¦§²Ÿ£©§¨¬§−©§¨«

 

             ¦§©̧¤§¦³§¨Æ¨½̈§¨¬¤£©§−̈¤´¤§¨®Â̈©§¨¨̧¤¥³©¦§¨¥Æ§´Ÿ§½
             §©¬¤§¥−¨¨«©©¬©¨©−§¥¥´§Ÿ̈®©Â¥¤©©̧©¹Ÿ¨¨§¨¤§¨²£¤¤¡¦¬¤¦§¨¥−

            Ÿ¨¬¦¤«¨©¦«©©¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®©«¦§¥º§©´£¨¥´¤«¤£À̈§©²¤£©¬¤£¨¥−
             ¨©¨¦«©§©¬§¨−̈¤§¥´§Ÿ̈®©¦§©³¥¨Æ§Ÿ̈½¦³¨¨Æ¤©´©¦§¨¥½¦«¨©¬Ÿ−̈
            ¤¬¤£¨«©¦¥̧§Ÿ̈³§¦§¨¥Æ¦½©©¥´§½¦©−©©£¨®©¥§§¥«¦§¨¥²§¨¢¥¤−¦§¬

         ¦§«©Â«Ÿ¹̈¥©Ÿ¥¨¨§¨²£¤¡¡¦¬¡¡¦¬¤¦§¨¥−¨´¨¨®§©Æ¨£¥½̈
             ¨§−̈§Ÿ§«¦´ŸÁ¦§¦̧¦¨¹̈À̈¦´¦£¦¦³¨«¨¦Æ©£¨Ÿ̈́¤½¤©£¤¬Ÿ¤£¨¦−

              ©§¦®¦³¦§¨Æ¤´¤£½̈©§¦¥¬¤«¨−̈¨ª«§¤̧¤¦§¥§¨¨²§¨£¤¬¨−̈Ÿ§¨®£¥´
           §¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«©¦§©³§«¨¨Æ¦£Ÿ½̈©«¦§§ª−§Ÿ§®©¦§²Ÿ

              ¨¬§−©§¨«¦§©̧§¦³¨¤Æ©Æ¨½̈§−̈¤´¤§¨®Â̈©§¨̧¤§¨¨³©¦§¨¥Æ
   §´Ÿ§½¥¬¤§¥−¨¨«


(‡Î).‡ÏÓ ˙È:מקום מקום:ÏÓ‡.באותו ÏÒ‡.שם

מקום: ˘Ó.(Î)שם Ô „ÊÂ‰ÈÂ ˙ÚÓ˘ Ô ÎÊÂÈÂ
הימים בדברי כו)כתוב כד ויהוזבד (ב העמונית שמעת -

ללמד  הכתוב, פירשו ולמה המואבית, שמרית בן
יבואו  בו, כיוצא אנשים ידי על הקב''ה ממנו שנפרע
של  בטובתו שכפו טובה, כפויי ומואבים עמונים
המלכים  עם שנלחם ללוט שעשה אבינו אברהם
ויפרע  בניו, את לקלל בלעם את שכרו והם להצילו,
זכריהו  את והרג יהוידע, של בטובתו שכפה מיואש,

הימים בדברי שמפרש כמו כא)בנו, פסוק זה (שם ומדרש .
ÚÈ˘ÂÓ.(‰)בספרי: Ï‡˘ÈÏ '‰ Ô˙ÈÂ בן יואש את

בו שנאמר יט)יהואחז, פסוק את (לקמן תכה פעמים שלש :

Â‚Â'.(È)ארם: Ú˘Â ÌÈ˘Ï˘ ˙˘ מוכחש זה מקרא
לומר  לו שהיה מתקן, לו מצאתי ולא צדדין, משני
ושלש  עשרים בשנת אביו עמד שהרי ותשע, שלשים
בשנת  שמת נמצא שנה, עשרה שבע ומלך ליואש,
בענין, למטה אמור הא ועוד ליואש. ותשע שלשים
מלך  ישראל, מלך יהואחז בן ליואש שתים בשנת
בן  יואש שעמד נמצא יהודה, מלך יואש בן אמציה
אחרונה  שנה שהיתה יואש של ארבעים בשנת יהואחז
ואף  אמציה, מלך יהואחז בן ליואש שניה ובשנה לו,
הכתוב  וקרא אביו, מות בשנת אמציה שמלך תאמר כי
ישראל  מלך יואש מלך שלא למדת ליואש, שתים שנת

יהודה: מלך יואש של ותשע שלשים שנת עד

 
(‡Î).‡ÏÒ „ÂÈ‰: סלא אל  היורד  בדרך  ˘˙(‡)העומדת 

.˘Ï˘Â ÌÈ˘Úמת ויהוא  ליהוא, שבע  בתחלת  מלך  יהואש  כי
הבאה השנה  ובתחלת  ליהואש, כ ''ב והוא  למלכו, כ ''ח בסוף

ליהואש: כ ''ג היא  כן  אם  יהואחז , ˘‰.מלך ‰˘Ú Ú˘:היו ‰ÌÈÓÈ.(‚)ומקוטעות ÏÎ:יהואחז ימי ÂÎÂ'.(„)כל  ‰‡ ÈÎ
להתקבל : כדאי  תפלתו היתה לא  זאת יהואחזÚÈ˘ÂÓ.(‰)ולולי מלכות  בימי  זה, אחרי שזכר כמו המושיע, היה  בנו  יהואש 

התשועה : ÂÒ.(Â)התחילה ‡Ï Í‡ועמו הוא  סרו לא  אך  ה ', פני את  יהואחז שחילה  אף  לומר שלפניו, המקרא  על  חוזר
העון : אחיזת  עם  התפילה והיה  ירבעם , בית ‰˘‡È.(Ê)מחטאת  ‡Ï ÈÎ:'וגו עם ליהואחז ארם השאיר לא זה  בעבור ÙÚÎכי

.˘Â„Ï: אדם ברגלי הנידש ארם :Â˙Â‚Â.(Á)כעפר  זולת העמים ביתר Ú˘Â.(È)בהלחמו ÌÈ˘Ï˘ ˙˘ מלך יהואש  כי 
יהואחז והלא  שנים, שתי בחייו המליכו לזה למעלה שכתוב  כמו תשועה ידו  על  שבאה לפי שנים, ב ' אביו בחיי מלך  ישראל 

יהודה : מלך ליואש בל "ט א"כ  וכלו מקוטעות  שנים  י"ז מלכותו  וימי יהודה  מלך ליואש בכ ''ג ˘‰.מלך  ‰˘Ú מספר˘˘
אביו: מות אחר מלך ההם  השנים

 
(„).ÏÁÈÂ: ויתפלל.ıÁÏ:דחק(‰).ÌÂ˘Ï˘השלישי יום 

היום: וכתישה:Â„Ï˘.(Ê)שלפני דישה מלשון 

    



         ¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«©«£¥¬¦©§®Ÿ
            §¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´−¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ

            ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®¦§−¦¦´¥«¨
          ¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´

         ¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®
         §©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

         ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®«¦¦§¨¤¬
         ¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦¥¦«


(Ê˜).È˙ÈÚ מפני לענות כמו ושפל עני נעשיתי

י') בפניו(שמות ישראל גאון ה')וענה תרגום (הושע
כדבריך. חייני לפיכך כמת חשוב ועני וימאך, יונתן
עניה  ושמו הדעת את שמטרף הוא חולי נעניתי,

משנה: ÈÙ.(˜Á)בלשון ˙Â„ שפי רצוי דבר
הוא: רצון לשון נדבה כל לך, È˘Ù(˜Ë)מתנדב

.„ÈÓ˙ ÈÙÎ קרובות רבות בסכנות נסתכנתי הרבה
שכחתי לא תורתך אני ואעפ"כ בראשו למיתה חש (ע"ד

בתורה): ˜Ú(˜È)יעסוק ÌÏÂÚÏ ועל מעגלותם על .
און (˜È‚)נתיבותם: מחשבות חושבי שנאתי. סעפים

כ')כמו ישיבוני,(איוב שעיפי י"ח)לכן א על (מלכים

שם  הוא סעיפים קורא כשאתה הסעיפים שתי
על  הל' נופל סעפים קורא וכשאתה המחשבה

אותם: ÍÈ˜Á(˜ÊÈ)החושבים ‰Ú˘‡Â ואתעסק .
שקר בדברי ישעו ואל ה')כמו ואשעה (שמות ד"א

ולשועין: ולשנינה כדמתרג' ושנון ספור (˜ÁÈ)לשון
˙ÈÏÒ'ה אבירי כל סלה כמו למרמס נתתם רמסת .

א) ד')כמוÓÒ.(˜Î):(איכה בשרי (איוב שערת תסמר
בלע"ז: הריציי"ר שערותיו שעמד ÍÈËÙ˘ÓÂכאדם

.È˙‡È:גזרותיך Í„Ú(˜Î)מפורענו' Ú'ל .
הרעה  לנגד בשבילי ערב היה בלע"ז גרנטיי"ה הצלה

פקודיך) שאשמור ערב היה :(כלומר

 
(‰˜).ÈÏ‚Ï  מכל הלילה  בחשכת הוא  מציל  הנר כמו

מכשול  מכל  אותי מציל דברך כן  הרגל  תגוף לבל מכשול 
Â‚Â'.עבירה : Â‡Â: במ"ש הדבר Â‚Â'.(˜Â)כפל  È˙Ú˘ ר"ל

השבועה: את  קיימתי וכו' לשמור נשבעתי עצמי את  לזרז כדי
(Ê˜).È˙ÈÚ כדברך חייני לכן מאוד  עד מוכנע  נעשיתי 

הנביא: נתן ע"י עלי ÈÙ.(˜Á)שאמרת ˙Â„מה רצוי  דברי
משפטיך : ולמדני ברצון קבלם מתנדב ÈÙÎ.(˜Ë)שפי È˘Ù

בכפו מה דבר המחזיק  כמו  בסכנה תמיד היא שנפשי אף 
תורתך  שכחתי לא ועכ "ז כפו כשיפתח  ליפול קרובה  שהיא 

סכנה : לאÂ˙.(˜È)בטרדות  מ "מ  בדרכי פח  נתנו כי אף
נקם : בהם לעשות פקודיך  מדרך אניÈ˙ÏÁ.(˜È‡)תעיתי 

ישישו שבהם  המצות  כי  לנחלה  לי והיא בתורה  לעולם  מחזיק 
ÈÏ.(˜È)לבי: È˙ÈË:הזמן Ï.˜Úמתענוגי ÌÏÂÚעולם עד

עפר אדמת וכן נרדפים בשמות המלה וכפל  ימי סוף (דניאל עד

אהבתיÌÈÙÚÒ.(˜È‚):יב) תורתך אבל שנאתי המחשבות כל
בה : מחשבותי  כיÈ˙Ò.(˜È„)וכל ולמגן  למסתר  לי אתה

זה: על  הבטחתני אשר  לדברך  Â‚Â'.(˜ÂË)אקוה ÂÂÒ:אלהי מצות לשמור אני חפץ  כי הרע  אותי תסיתו ÈÎÓÒ.(˜ÊË)לבל 
לבושה : לו תחשב  ממנו ונמנע מה לדבר  המקוה  כי תקותי מן  אותי תבייש ואל  שאחיה בהבטחתך אותי È„ÚÒ.(˜ÊÈ)סמוך

המונעות: הטרדות  ממני יסורו כי חוקיך  אספר  ותמיד  נושע בוודאי  אהיה  אותי תסעד השוגיםÈÏÒ˙.(˜ÁÈ)כשאתה כל  רמסת
היתה: שגגה יאמרו כי עם ר "ל  חוקיך ˙Ì˙ÈÓ.מעשות ˜˘ ÈÎמזידין כי נעשה  בשגגה ולא  שקר  שערמתם  אתה  יודע  כי 

אהבתיÌÈ‚ÈÒ.(˜ËÈ)המה : מפלתם בראותי ולכן  הרשעים כל  העולם מן השבת כן הצורף בכור המה נשרפים  אשר הסיגים  כמו
עדותיך :ÓÒ.(˜Î)עדותיך : אהבתי  ולכן  המשפט  מן ויראתי הרב  מפחדך  כמסמר ועמדה נתקשה בשרי ˙ÈÁÈ.(˜Î‡)כי Ï

עושקי: ביד נמסר  להיות אותי  תעזוב זדים:ÂÚ.(˜Î)בל יעשקוני שלא לטוב  עבדך  והכשר היטיב

 
(‰˜).È˙È˙Ï:ומסילה שביל  הכנעהÈ˙ÈÚ.(˜Ê)ענין ענין 

מפני  לענות  יד)כמו הלוכד :ÁÙ.(˜È):(שמות ˙È˙ÈÚ.רשת
תועה: קרוי אחר בדרך והולך  הישר מדרך  ˜Ú.(˜È)הסר 

הגוף: סוף שהוא כעקב  סוף מחשבהÌÈÙÚÒ.(˜È‚)ענין ענין
הסעיפים שתי  על  י"ח)כמו רשעים:ÌÈÚÓ.(˜ÂË):(מ"א

(ÊË˜).È˘Ó'ה על  שברו כמו ותקוה תוחלת (לקמן ענין

וכןÚ˘‡Â‰.(˜ÊÈ):קמו) ואשתעי תרגומו ויספר כי ספור  ענין 
יחדו ונראה מא)ונשתעה  כמוÈÏÒ˙.(˜ÁÈ):(ישעיה רמיסה  ענין

אבירי: כל  שגגה:˘ÌÈ‚Â.סלית ערמה˙Ì˙ÈÓ.מלשון ענין 
לבם  ותרמית יד)כמו  והואÌÈ‚ÈÒ.(˜ËÈ):(ירמיה כסיגים

הכסף: ביטול :‰˘˙.פסולת מסמרÓÒ.(˜Î)ענין מלשון 
בשרי  שערת  תסמר וכן התקשות ועניינו ד)ויתד  :(איוב

(‡Î˜).È˜˘ÂÚÏ:וגזל עושק מתיקותÂÚ.(˜Î)מל ' ענין
ערב קולך  ב)כמו  לי(ש"ה עשקה  ה ' וכן והכשר היטיב ור"ל

לח)ערבני :(ישעיה



קסז     

 

           ©ª̈¬£¨−̈©¦§§«®̈¤©©Æ¤½̈¥¬¦−Ÿ©¥¬¦¨«§¨¨´¤¦Â§¨¦¨¨̧
              ¤Ÿ¥³£¨¨Æ¦ª´©¨½Ÿ©¦§§¬Ÿ²¦£Ÿ−̈§¦´¨¦®©¦§²Ÿ£©§¨¬§−©§¨«
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              ¨¬§−©§¨«¦§©̧§¦³¨¤Æ©Æ¨½̈§−̈¤´¤§¨®Â̈©§¨̧¤§¨¨³©¦§¨¥Æ
   §´Ÿ§½¥¬¤§¥−¨¨«


(‡Î).‡ÏÓ ˙È:מקום מקום:ÏÓ‡.באותו ÏÒ‡.שם

מקום: ˘Ó.(Î)שם Ô „ÊÂ‰ÈÂ ˙ÚÓ˘ Ô ÎÊÂÈÂ
הימים בדברי כו)כתוב כד ויהוזבד (ב העמונית שמעת -

ללמד  הכתוב, פירשו ולמה המואבית, שמרית בן
יבואו  בו, כיוצא אנשים ידי על הקב''ה ממנו שנפרע
של  בטובתו שכפו טובה, כפויי ומואבים עמונים
המלכים  עם שנלחם ללוט שעשה אבינו אברהם
ויפרע  בניו, את לקלל בלעם את שכרו והם להצילו,
זכריהו  את והרג יהוידע, של בטובתו שכפה מיואש,

הימים בדברי שמפרש כמו כא)בנו, פסוק זה (שם ומדרש .
ÚÈ˘ÂÓ.(‰)בספרי: Ï‡˘ÈÏ '‰ Ô˙ÈÂ בן יואש את

בו שנאמר יט)יהואחז, פסוק את (לקמן תכה פעמים שלש :

Â‚Â'.(È)ארם: Ú˘Â ÌÈ˘Ï˘ ˙˘ מוכחש זה מקרא
לומר  לו שהיה מתקן, לו מצאתי ולא צדדין, משני
ושלש  עשרים בשנת אביו עמד שהרי ותשע, שלשים
בשנת  שמת נמצא שנה, עשרה שבע ומלך ליואש,
בענין, למטה אמור הא ועוד ליואש. ותשע שלשים
מלך  ישראל, מלך יהואחז בן ליואש שתים בשנת
בן  יואש שעמד נמצא יהודה, מלך יואש בן אמציה
אחרונה  שנה שהיתה יואש של ארבעים בשנת יהואחז
ואף  אמציה, מלך יהואחז בן ליואש שניה ובשנה לו,
הכתוב  וקרא אביו, מות בשנת אמציה שמלך תאמר כי
ישראל  מלך יואש מלך שלא למדת ליואש, שתים שנת

יהודה: מלך יואש של ותשע שלשים שנת עד

 
(‡Î).‡ÏÒ „ÂÈ‰: סלא אל  היורד  בדרך  ˘˙(‡)העומדת 

.˘Ï˘Â ÌÈ˘Úמת ויהוא  ליהוא, שבע  בתחלת  מלך  יהואש  כי
הבאה השנה  ובתחלת  ליהואש, כ ''ב והוא  למלכו, כ ''ח בסוף

ליהואש: כ ''ג היא  כן  אם  יהואחז , ˘‰.מלך ‰˘Ú Ú˘:היו ‰ÌÈÓÈ.(‚)ומקוטעות ÏÎ:יהואחז ימי ÂÎÂ'.(„)כל  ‰‡ ÈÎ
להתקבל : כדאי  תפלתו היתה לא  זאת יהואחזÚÈ˘ÂÓ.(‰)ולולי מלכות  בימי  זה, אחרי שזכר כמו המושיע, היה  בנו  יהואש 

התשועה : ÂÒ.(Â)התחילה ‡Ï Í‡ועמו הוא  סרו לא  אך  ה ', פני את  יהואחז שחילה  אף  לומר שלפניו, המקרא  על  חוזר
העון : אחיזת  עם  התפילה והיה  ירבעם , בית ‰˘‡È.(Ê)מחטאת  ‡Ï ÈÎ:'וגו עם ליהואחז ארם השאיר לא זה  בעבור ÙÚÎכי

.˘Â„Ï: אדם ברגלי הנידש ארם :Â˙Â‚Â.(Á)כעפר  זולת העמים ביתר Ú˘Â.(È)בהלחמו ÌÈ˘Ï˘ ˙˘ מלך יהואש  כי 
יהואחז והלא  שנים, שתי בחייו המליכו לזה למעלה שכתוב  כמו תשועה ידו  על  שבאה לפי שנים, ב ' אביו בחיי מלך  ישראל 

יהודה : מלך ליואש בל "ט א"כ  וכלו מקוטעות  שנים  י"ז מלכותו  וימי יהודה  מלך ליואש בכ ''ג ˘‰.מלך  ‰˘Ú מספר˘˘
אביו: מות אחר מלך ההם  השנים

 
(„).ÏÁÈÂ: ויתפלל.ıÁÏ:דחק(‰).ÌÂ˘Ï˘השלישי יום 

היום: וכתישה:Â„Ï˘.(Ê)שלפני דישה מלשון 
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(Ê˜).È˙ÈÚ מפני לענות כמו ושפל עני נעשיתי

י') בפניו(שמות ישראל גאון ה')וענה תרגום (הושע
כדבריך. חייני לפיכך כמת חשוב ועני וימאך, יונתן
עניה  ושמו הדעת את שמטרף הוא חולי נעניתי,

משנה: ÈÙ.(˜Á)בלשון ˙Â„ שפי רצוי דבר
הוא: רצון לשון נדבה כל לך, È˘Ù(˜Ë)מתנדב

.„ÈÓ˙ ÈÙÎ קרובות רבות בסכנות נסתכנתי הרבה
שכחתי לא תורתך אני ואעפ"כ בראשו למיתה חש (ע"ד

בתורה): ˜Ú(˜È)יעסוק ÌÏÂÚÏ ועל מעגלותם על .
און (˜È‚)נתיבותם: מחשבות חושבי שנאתי. סעפים

כ')כמו ישיבוני,(איוב שעיפי י"ח)לכן א על (מלכים

שם  הוא סעיפים קורא כשאתה הסעיפים שתי
על  הל' נופל סעפים קורא וכשאתה המחשבה

אותם: ÍÈ˜Á(˜ÊÈ)החושבים ‰Ú˘‡Â ואתעסק .
שקר בדברי ישעו ואל ה')כמו ואשעה (שמות ד"א

ולשועין: ולשנינה כדמתרג' ושנון ספור (˜ÁÈ)לשון
˙ÈÏÒ'ה אבירי כל סלה כמו למרמס נתתם רמסת .

א) ד')כמוÓÒ.(˜Î):(איכה בשרי (איוב שערת תסמר
בלע"ז: הריציי"ר שערותיו שעמד ÍÈËÙ˘ÓÂכאדם

.È˙‡È:גזרותיך Í„Ú(˜Î)מפורענו' Ú'ל .
הרעה  לנגד בשבילי ערב היה בלע"ז גרנטיי"ה הצלה

פקודיך) שאשמור ערב היה :(כלומר

 
(‰˜).ÈÏ‚Ï  מכל הלילה  בחשכת הוא  מציל  הנר כמו

מכשול  מכל  אותי מציל דברך כן  הרגל  תגוף לבל מכשול 
Â‚Â'.עבירה : Â‡Â: במ"ש הדבר Â‚Â'.(˜Â)כפל  È˙Ú˘ ר"ל

השבועה: את  קיימתי וכו' לשמור נשבעתי עצמי את  לזרז כדי
(Ê˜).È˙ÈÚ כדברך חייני לכן מאוד  עד מוכנע  נעשיתי 

הנביא: נתן ע"י עלי ÈÙ.(˜Á)שאמרת ˙Â„מה רצוי  דברי
משפטיך : ולמדני ברצון קבלם מתנדב ÈÙÎ.(˜Ë)שפי È˘Ù

בכפו מה דבר המחזיק  כמו  בסכנה תמיד היא שנפשי אף 
תורתך  שכחתי לא ועכ "ז כפו כשיפתח  ליפול קרובה  שהיא 

סכנה : לאÂ˙.(˜È)בטרדות  מ "מ  בדרכי פח  נתנו כי אף
נקם : בהם לעשות פקודיך  מדרך אניÈ˙ÏÁ.(˜È‡)תעיתי 

ישישו שבהם  המצות  כי  לנחלה  לי והיא בתורה  לעולם  מחזיק 
ÈÏ.(˜È)לבי: È˙ÈË:הזמן Ï.˜Úמתענוגי ÌÏÂÚעולם עד

עפר אדמת וכן נרדפים בשמות המלה וכפל  ימי סוף (דניאל עד

אהבתיÌÈÙÚÒ.(˜È‚):יב) תורתך אבל שנאתי המחשבות כל
בה : מחשבותי  כיÈ˙Ò.(˜È„)וכל ולמגן  למסתר  לי אתה

זה: על  הבטחתני אשר  לדברך  Â‚Â'.(˜ÂË)אקוה ÂÂÒ:אלהי מצות לשמור אני חפץ  כי הרע  אותי תסיתו ÈÎÓÒ.(˜ÊË)לבל 
לבושה : לו תחשב  ממנו ונמנע מה לדבר  המקוה  כי תקותי מן  אותי תבייש ואל  שאחיה בהבטחתך אותי È„ÚÒ.(˜ÊÈ)סמוך

המונעות: הטרדות  ממני יסורו כי חוקיך  אספר  ותמיד  נושע בוודאי  אהיה  אותי תסעד השוגיםÈÏÒ˙.(˜ÁÈ)כשאתה כל  רמסת
היתה: שגגה יאמרו כי עם ר "ל  חוקיך ˙Ì˙ÈÓ.מעשות ˜˘ ÈÎמזידין כי נעשה  בשגגה ולא  שקר  שערמתם  אתה  יודע  כי 

אהבתיÌÈ‚ÈÒ.(˜ËÈ)המה : מפלתם בראותי ולכן  הרשעים כל  העולם מן השבת כן הצורף בכור המה נשרפים  אשר הסיגים  כמו
עדותיך :ÓÒ.(˜Î)עדותיך : אהבתי  ולכן  המשפט  מן ויראתי הרב  מפחדך  כמסמר ועמדה נתקשה בשרי ˙ÈÁÈ.(˜Î‡)כי Ï

עושקי: ביד נמסר  להיות אותי  תעזוב זדים:ÂÚ.(˜Î)בל יעשקוני שלא לטוב  עבדך  והכשר היטיב

 
(‰˜).È˙È˙Ï:ומסילה שביל  הכנעהÈ˙ÈÚ.(˜Ê)ענין ענין 

מפני  לענות  יד)כמו הלוכד :ÁÙ.(˜È):(שמות ˙È˙ÈÚ.רשת
תועה: קרוי אחר בדרך והולך  הישר מדרך  ˜Ú.(˜È)הסר 

הגוף: סוף שהוא כעקב  סוף מחשבהÌÈÙÚÒ.(˜È‚)ענין ענין
הסעיפים שתי  על  י"ח)כמו רשעים:ÌÈÚÓ.(˜ÂË):(מ"א

(ÊË˜).È˘Ó'ה על  שברו כמו ותקוה תוחלת (לקמן ענין

וכןÚ˘‡Â‰.(˜ÊÈ):קמו) ואשתעי תרגומו ויספר כי ספור  ענין 
יחדו ונראה מא)ונשתעה  כמוÈÏÒ˙.(˜ÁÈ):(ישעיה רמיסה  ענין

אבירי: כל  שגגה:˘ÌÈ‚Â.סלית ערמה˙Ì˙ÈÓ.מלשון ענין 
לבם  ותרמית יד)כמו  והואÌÈ‚ÈÒ.(˜ËÈ):(ירמיה כסיגים

הכסף: ביטול :‰˘˙.פסולת מסמרÓÒ.(˜Î)ענין מלשון 
בשרי  שערת  תסמר וכן התקשות ועניינו ד)ויתד  :(איוב

(‡Î˜).È˜˘ÂÚÏ:וגזל עושק מתיקותÂÚ.(˜Î)מל ' ענין
ערב קולך  ב)כמו  לי(ש"ה עשקה  ה ' וכן והכשר היטיב ור"ל

לח)ערבני :(ישעיה
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:יוחנ רבי על מהמשנה קושיא מביאה הגמרא    מי יש  

שנינו, שהרי ,יוחנ רבי על יהודה' רבי אמר 'ועוד המשנה מדברי שמקשה 
          

מוב יהיה  והשעיר קרב והראשו נדחי חיי בעלי אי חכמי שלדעת שאמר 
שב  כיו 'ועוד', בלשו נקט יהודה רבי ולכ ירעה, שני מזוג [נחלקו] 

   ב    בא בתחילה יהודה שרבי כלומר 
שלא  נחלק ועוד מתה, צבור שחטאת כיו למיתה אלא לרעיה הנותר די שאי לחלוק

שני  מזוג והשעיר ,נדחי חיי שבעלי כיו למיתה הול הוא אדרבה אלא קרב, הראשו

יקרב. הוא שירעה אמרת שעליו    להוסי יהודה רבי בא מה  
בלשו:הגמרא מסיקה קרב. והראשו נדחי חיי בעלי אי לחכמי א הלא 

יוחנ רבי לדברי אכ.כרב משנתינו ומשמעות 
במשנה: שנינו        המשתלח מת 

הגמרא: שואלת יהודה. רבי בדברי דנה הגמרא :הד ישפ באופ  מוב יהיה  
ש  מדוע הפנימי שעיר של משו  

 ,ד במתנות הפנימי שעיר של מצותו נעשתה לא שעדיי  וכיו 
המשתלח  זוגו וב עליו, ולהגריל אחר זוג כעת להביא צרי מעכבת, דמו מת שעבודת

ימות, לכ ,נדחי חיי בעלי יהודה שלרבי וכיו יחיד, ונשאר הד כשנשפ נדחה
ש  באופ שעיר [מדוע] ,הפנימי השעיר של 

   בו מעכב שאי המשתלח, השעיר של מצותו נעשתה הרי  
 הד ידחה ומדוע ההגרלה, בו נעשתה וכבר שמו, את שעיר לכל לקבוע כדי הגרלה אלא

.וישפ

הגמרא: משיבה      המשתלח י)שהשעיר טז (ויקרא 
    ,ודורשי   המשתלח השעיר 

       ד מת לפני המשתלח וכשמת ,לש העומד 
 שיי שנשחטו בבהמות הכל לדברי שהרי ממנו, לית אפשר ואי הד נדחה הפנימי

מעכבת. הד שכפרת כיו ,עליה ולהגריל אחר זוג להביא וצרי דיחוי,
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:יוחנ רבי על מהמשנה קושיא מביאה הגמרא    מי יש  

שנינו, שהרי ,יוחנ רבי על יהודה' רבי אמר 'ועוד המשנה מדברי שמקשה 
          

מוב יהיה  והשעיר קרב והראשו נדחי חיי בעלי אי חכמי שלדעת שאמר 
שב  כיו 'ועוד', בלשו נקט יהודה רבי ולכ ירעה, שני מזוג [נחלקו] 

   ב    בא בתחילה יהודה שרבי כלומר 
שלא  נחלק ועוד מתה, צבור שחטאת כיו למיתה אלא לרעיה הנותר די שאי לחלוק

שני  מזוג והשעיר ,נדחי חיי שבעלי כיו למיתה הול הוא אדרבה אלא קרב, הראשו

יקרב. הוא שירעה אמרת שעליו    להוסי יהודה רבי בא מה  
בלשו:הגמרא מסיקה קרב. והראשו נדחי חיי בעלי אי לחכמי א הלא 

יוחנ רבי לדברי אכ.כרב משנתינו ומשמעות 
במשנה: שנינו        המשתלח מת 

הגמרא: שואלת יהודה. רבי בדברי דנה הגמרא :הד ישפ באופ  מוב יהיה  
ש  מדוע הפנימי שעיר של משו  

 ,ד במתנות הפנימי שעיר של מצותו נעשתה לא שעדיי  וכיו 
המשתלח  זוגו וב עליו, ולהגריל אחר זוג כעת להביא צרי מעכבת, דמו מת שעבודת

ימות, לכ ,נדחי חיי בעלי יהודה שלרבי וכיו יחיד, ונשאר הד כשנשפ נדחה
ש  באופ שעיר [מדוע] ,הפנימי השעיר של 

   בו מעכב שאי המשתלח, השעיר של מצותו נעשתה הרי  
 הד ידחה ומדוע ההגרלה, בו נעשתה וכבר שמו, את שעיר לכל לקבוע כדי הגרלה אלא

.וישפ

הגמרא: משיבה      המשתלח י)שהשעיר טז (ויקרא 
    ,ודורשי   המשתלח השעיר 

       ד מת לפני המשתלח וכשמת ,לש העומד 
 שיי שנשחטו בבהמות הכל לדברי שהרי ממנו, לית אפשר ואי הד נדחה הפנימי

מעכבת. הד שכפרת כיו ,עליה ולהגריל אחר זוג להביא וצרי דיחוי,



    
   
    
    
    

   
     
     
     
   
    
   
    
   
    
    
    
    
    

    
     

   
   

   
   

    
     
     
   

                
                   
                  

                    
                  

 

               

       
         

         
       

        
       

          
         

        
       

         
         

       
        

       
      

































המשך ביאוז למסכת זאש השנה ליום שבת קודש עמ' ב
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המשך בעמוד קמא
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k ïôeb Lãç øNò íéðLìçeøå ,úôøNð ïúîLðå ,ä §¥¨¨Ÿ¤¨¨¤§¦§¨¨¦§¤¤§©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין. 

שלום וברכה!

... בודאי ידוע לו מספור רז"ל אשר לזמן מתן תורה הנה כל ישראל נעשו בריאים ושלמים, 

ונעשים  נזכרים  האלה  והימים  עה"פ  להחיד"א(,  דוד  לב  בספר  )הוא  האריז"ל  כתבי  בשם  ומובא 

שכשהענינים נזכרים כדבעי הרי הם נעשים, היינו שממשיכים כל הענינים וההשפעות דימים האלו, 

ואיחולי בזה לכת"ר שי' אשר בימי הגבלה והכנה למ"ת הנה יצליח דבר ההכנה כדבעי ובודאי יומשך 

לו עי"ז שיהי' בריא ושלם ולקבלת התורה - בנוסח ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר - בשמחה ובפנימיות.

בברכת חג שמח.
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ezny in` cenr gi sc ± iyily wxt`nei
íåãøâì.dbixdl zeytp ea mipcy cree zia -äåù íðéãå.cg` xac lr eytzp mdipy -

ãøé äæ.dhnd on -ìåöéð äæ.creed on -äîéìù äìôú.oeekzp -úéáãî àáøå ééáà
åúà éìòodk e`l `axc ogky` (`,blw sc) "rexfd" wxt oileg zhigyae .izrny jk -

daxa dl iyxtne ,"iia`e dax" :oiqxeb yie .dzid ilr zian en` `nye .`ed.ipngp xa

úîéà ãéçéå."e`vnda" :aizkc ?el ievn -ãâðë
úåîéâì äøùò,cec el gly micar dxyr -

dcerq mdl ozpe (dk `"y) `xwa yxtnck

.mini dxyr el elzp jkitl ,zg`øîà ïîçð áø
'åë íéîé äøùò åìàd"awd el oizndy -

.ay `le aeyiyéðáë 'åë íìåò éàá ìë ä"øá
àðøîàoi`veie ,oxyrl oze` oipeny miyakk -

z`vl oileki oi`y ,ohw gzta df xg` df

.cg`kïåøî úéá úåìòîëoi`e ,xvw jxcd -

wenr wnrdy ,df cva df jlil oileki mipy

b"d :jxcd iciv ipynìàåîù øîà äãåäé áøå
ãåã úéá ìù úåìééçëopiqxb xcde -äáø øîà

'åë äðç øá øá.ã úéá ìù úåìééçëãåipake -

oexnzexn oeyl "oexn" .jln ly zeliig ipak -

,df xg` df mi`vei mze` oipen eid jke .zepc`e

.dnglnl mz`va'åëå ïéø÷ñð ïìåëåt"r`e -

.df xg` df oixaeryàðéðú éîð ïðà óàolekc -

ocic `pz aiqpcn ,zg` dxiwqa mixwqp

cgi xveid" :`xw i`dn dizlnl `cenlz

."maléããä éë ãçééî åäééáìåjk df ly ealk -

.df ly ealíáì ãçé äàåø øöåéä øîà÷ éëä-

lk l` gibyd" xcdn `w dipin lirlc `xw`e

.mal z` cgi gibyd mze` xveid "ux`d iayei

'éðúîíéàöåé íéçåìù íéùãç äùù ìò-

z` e`xyk micr t"r ycgd c"a eycwy

mei dlebl oigelyd miricene ,ycgd

,xqg xary ycge miyly meia m` ,edeycwy

.`ln xary ycge `"l meia e`çñôä éðôî-

.zezayd on ueg ,gqtd cr oigelyd oiklede

úéðòúä éðôî áà ìòåzpeny lk oiklede -

zayd on ueg ,minid.ä"ø éðôî ìåìà ìò-

meia d"x oiyere ,lel` ligzd izn miricen

lel` oi` mipy aexc ,dleba lel`l miyly

edexari `ny mcia `ed wtqy t"r`e .xaern

c"aoikled ogxk lre ,zrcl odl xyt` i` -

lel` ligzd izn erci `l m`e .mipy aex xg`

.ely miyly mei erci `l -éðôî éøùú ìòå
úåãòåîä úð÷úixyzl c"a edeycwy xg`l -

mewn cr oiklede ,zxgnd meil oi`vei oigelyd

exair m` miricene ,bgd cr ribdl oilekiy

mal `di `ly ick ,e`l m`e lel` z` c"a

.zekeqe k"deia otwepïè÷ çñô,ipy gqt -

.oey`xa dwegx jxca didye `nhl
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úéðòúä éðôî áà ìòåzpeny lk oiklede -

zayd on ueg ,minid.ä"ø éðôî ìåìà ìò-

meia d"x oiyere ,lel` ligzd izn miricen

lel` oi` mipy aexc ,dleba lel`l miyly

edexari `ny mcia `ed wtqy t"r`e .xaern

c"aoikled ogxk lre ,zrcl odl xyt` i` -

lel` ligzd izn erci `l m`e .mipy aex xg`

.ely miyly mei erci `l -éðôî éøùú ìòå
úåãòåîä úð÷úixyzl c"a edeycwy xg`l -

mewn cr oiklede ,zxgnd meil oi`vei oigelyd

exair m` miricene ,bgd cr ribdl oilekiy

mal `di `ly ick ,e`l m`e lel` z` c"a

.zekeqe k"deia otwepïè÷ çñô,ipy gqt -

.oey`xa dwegx jxca didye `nhl
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axe dax `dc .`zlin `ilz `lfna `l` ,`zlin

iz`e ilvn xn ,eed mixenb miwicv ediiexz `cqg

oirax` dig dax .`xhin iz`e ilvn xne ,`xhin

dil `pn :z"`e .oipy oiryz dig `cqg axe ,oipy

`z` daxc meyn `nlc ?ded `lfn meync

oibn ded `lfn e`l i` ,d"t`c :l"ie !ilr ziacn

`l daxc rnyn `kdc :z"`e .dxez zekf eilr

'ta opixn` `de ,micqg zelinb ly zekf el did

:daxl iia` dil xn` (a,gv sc oixcdpq) "wlg"

iia` n"nc :l"ie !micqg zelinb `d dxez `d ,xn

.dipin ith wqr

ìòzxvr iptn oeiq lr la` - gqtd iptn oqip

'ixn`ck ,ielz xacd xnerac ,jixv `l -

minrt zxvr :dirny ax ipzc (a,e sc) lirl

.dray minrt ,dyy minrt ,dyng

ìòåligzn izn miricen - d"x iptn lel`

lel`l miyly meia d"x oiyere ,lel`

sc) dviac w"ta rnynck ,ezxgnl mbe ,dleba

(mye `,hl sc oiaexir) "oiaxrn lka" 'tae (`,d
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ligzn izn erci `l m` ,n"n .lel`l dexar

lel`.miyly mei erci `l -
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à 'äk" øîàpLìëa eðéäìà eðàø÷ì."åé¯!"Bàönäa 'ä eLøc" áéúëäå¯,ãéçéa íúä ¤¤¡©©¡Ÿ¥§¨¨§¥¥¨§¨§¦¦§§¦¨§¨¨§¨¦

äðMä Làø ïéaL íéîé äøNò eìà :deáà øa äaø øîà ?úîéà ãéçéa .øeaöa àëäìíBé ¨¨§¦§¨¦¥©¨©©¨©£¥£¨¨¨¦¤¥Ÿ©¨¨
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øNò ãâðk :áø øîà äãeäéìáð ïúpL úBîéâììøa äaø øîà ïîçð áø øîà .ãåã éãáò §¨¨©©§¤¤¤¤§¦¤¨©¨¨§©§¥¨¦¨©©©§¨¨©©¨©
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eznyקפד ina cenr gi sc ± iyily wxt`nei
'åë àðæéá øá àîç áø øîàã.miiw w"nda oi`y dfd onfa edpip ziprz ini edlekc -

.'ek miiw ycwndyke :ipzwcn ,ixiin `w dfd onfa oizipzneíåìù ùéùmiebd ci oi`y -

.l`xyi lr dtiwzäçîùìå ïåùùì åéäé.ziprzae ctqda xq`il -íåö ãîù ùédaeg -

.oda zeprzdlïéðòúî ïéà åöø`ed zeyxc oeike -.ediilr migely opigxhn `l -

'åë åììä íéøáã äòáøà'bde .odn zg` efe -

mc` oa" ixtiqae ,dheqc `ztqeza oiiepy

'ebe "hgyi xwade o`vd" 'ebe "zeaxgd iayei

.'ebe "zixvnd xbd oa z` dxy `xze"êìî êîñ
ìáá.dilr xevl ligzd -äìåâì äòåîù-

iptl dpy dxyr zg` laal elby .dipki zelbl

.oaxegdïåùàø ìò øîåà éðàù.`xwn xcqay -

ïåùàø,xird drwaed dlgza .zeprxetl -

ixyzae ,a`a dryza ziad sxyp k"g`e

dz`a eixg`ly zahae ,dilcb bxdp eixg`ly

.drenydïåùàø ìò øîåà àåäå,weqtay -

oexg`.zeprxetl -ïåøçà ìòå`xwnay --

k"g`e ,jnq dligz ixdy ,zeprxetl oey`x

`xwna oey`x `edy fenza f"i :`vnp ,drwaed

.`xwna xge`n `edy ,laa zkinql oexg` -

íéùãç øãñì äðåî àåäù àìà`ly xn`e -

jkl ,miycgd xcq lr `l` `xwnd citwd

xcql s` dpen ip`e .zahl mcew fenz dpn

.zeprxetúéðòú úìéâî äìèámiaeh mini -

mexq`e ,mda erxi`y miqp i"r minkg erawy

dlibna meazke .ctqda s` odn yie .ziprza

eiykr .'ek eda d`przdl `lc `inei oil` zg`

ziad axgy.ziprzae ctqda oixzene ,elha -

íåö íåìù ïéàedpixw ziad onfac b"r`e -

.miaeh micrenéîð êðäåik ,ziprz zlibnc -

ilha ipdc ikid ik .edl opieyn ipdinp ipd -

.ilhaïéðáá åäðéìúãerawed oaxegd i"rc -

.aeh meil erawed oipad ici lre ,mevl

dka`d" :dlebd ipa egly ipy zia dpapyky

dnk df iziyr xy`k xfpd iyingd ycga

(f dixkf) my xn`py enk ,oaxegd mein "mipy

iyinga cetqe mznv ik" :d"awd maiydy

jli`e o`kne 'ebe "dpy miray dfe iriayae-

.miaeh micrenle dgnyle oeyyl eidi'ø ãøéå
'åë øæòéìàxg` ryedi iaxe xfril` iaxe -

max i`kf oa opgei oax iniac ,eed ziad oaxeg

.ziad axgåðòúä.daeyz eyr xnelk -

àñéð íñøôîãi"r l`xyi lkl ielb `ed xak -

dxez lyk ea ewifgde ,zevnd ea ebdpy`le -

.elhal oekp'åë éøùúá àúìúáaezk jk -

elhia `zxkc` zliha inx` oeyl dlibna

elki iyewae .zexhyd on miny my zxkf`

ernyyke .mrd ebdp xaky ,lhal'inkg

melhaemdl aygpe ,mdipira xacd xyked -

.h"i ede`yre ,qpl
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'hl inc `l :cere ,`aeh `tiwz ycwnd zia oaxeg la` (`,ek sc) ziprzc `xza

.ea dltked zg` dxvc a`a

äæmeyne ,f"ia drwaed dipya la` dpey`xa epiid - xird drwaed eay fenza dryz

opipzn `ziixa jde .ziprz f"ia opicar ikd

aizkc b"r`e ."fenza f"i" da 'iqxbe ,inlyexia

"ycgl dryza" :`xwaeid zepeayg lewlw -

jeznc xnel dvexe ,ocic q"y` bilte .my

zepyl weqtd dvx `le ,mpeayga erh mzcxh

.mixeaq eidy enkn

äæsxyp eay a`a dryzziprzc `xza wxta -

mikln seqac ,iccd` i`xw inx (`,hk sc)

:aizk dinxi xtqae ,draya sxypc aizk

ycgl 'fac :ipyne .'ebe "sexyie ycgl xeyra"

[iriay] ea ezye elk`e lkidl miaie` eqpkp

axr izezrl ,meid dpty cr iriyze ipiny

.xeyra dngd zriwy cr sxype y`d ea ezivd

ãøéåeilqk lrc 'ipznn - ugxe xfril` iax

,iieyw`l dil ded `l dkepg iptn

zexp oiwilcn ikd elit`e ,h"ei aiyg `l mlerlc
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:àãéñç ïBòîL áø øîà àðæéa øa àðç áø øîàc§¨©©¨¨©¦§¨£©©¦§£¦¨
íBöå éòéáøä íBö úBàáö 'ä øîà äk" áéúëc éàî©¦§¦Ÿ¨©§¨¨§¦¦§

äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå éLéîçäìúéá ©£¦¦§©§¦¦§¨£¦¦¦§¤§¥
äãeäéìe ïBNNìéø÷ ."äçîNìéø÷å "íBö" eäìeä §¨§¨§¦§¨¨¥§§¨¥§

L LiL ïîæa ,"äçîNå ïBNN"ìíB¯eéäéìïBNN ¨§¦§¨¦§©¤¥¨¦§§¨
eìL ïéà ,äçîNìíB¯éëä :àtt áø øîà .íBö §¦§¨¥¨£©©©¨¨¦

L LiL ïîæa :øîà÷ìíB¯eéäéìe ïBNNìLé ,äçîN ¨¨©¦§©¤¥¨¦§§¨§¦§¨¥
ãîL¯L ïéàå ãîL ïéà ,íBöìeöø ,íB¯,ïépòúî §¨¥§¨§¥¨¨¦§©¦
eöø¯!éîð áàa äòLz ,éëä éà .ïépòúî ïéà¯ ¨¥¦§©¦¦¨¦¦§¨§¨©¦
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"éòéáøä íBö" .BúBîk LøBc ïéà éðàå¯äòLz äæ ©£¦¥¥§¨§¦¦¤¦§¨
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ezny in` cenr hi sc ± iyily wxt`nei
'åë äéì ÷åôéúåmiiw ded ycwnd zia i` -,dilcb mev epiidc aeh mei ied ikd e`la -

.ziad onfa miaeh micren `pngx `ixweäëøöð àìziprz zlibna deraw xcdc `d -

dl`d minid dinwl opixn`ck .ziprza `ed mb lenz` xeq`l `l` ,df xac lr

.oixeq` mdixg`le mdiptle md ,dlibna miaezkdùãç ùàø.`ziixe`c cren -

÷åæéç éòá àì àúééøåàãåeiptl xeq`l -

oikixve ,opaxc ziprz zlibn ini la` .eixg`le

.envr h"ia zeprzdl izil `lc ikid ik ,wefig

'åë éðôìù íåé,`ed `ziixe`c e`l `edde -

.wefig iraeäéá àéðîúå ïéøùòá,i`w xc`a -

.ziprz zlibnaàúééøåà ïî ïåãéòé àìã`ly -

.dxezd on onvr wzpl ekxhviåðéâôäewrv -

engxie mixyd ernyiy ick zeaegxae miweya

.mkilríéîù éà.d"awd ornl xnelk -éáøå
äåä ïáøåç øúá øéàîinia `dc .zexec dnk -

xfril` 'xe ,ziad axg i`kf oa opgei oax

,xfril` 'x ly ecinlz `aiwr 'xe ,did ecinlz

sc oixcdpq) "zezin rax`" idlya opixn`ck

'ixn`ck ,r"x ly ecinlz xi`n 'xe (`,gq

dz`y mewn lk (`,bi sc) oiaexirc `nw wxta

iptl cg` cinlz xn` l`rnyi 'x meyn `ven

.xi`n 'x `l` epi` `aiwr 'x'åë ïðúã'x -

.ded xi`n 'x ly ecinlz reny oa dcediéìë
åá÷ðù úéëåëæoxdhl oawpe ,e`nhpy -

.oz`nehnøáà.awpd z` mezql ,zxter -

àîèî òåîù ïá äãåäéoz`nehl exfgy xnel -

t"r`e ,d`neha aey erbp `ly t"r`e .dpyi

xn`ck ,dpyi oz`nehl oixfeg zikekf ilk oi`y

d`neh zxfg exfb `ly (`,fh sc) zayc w"ta

zekzn ilka `l` dpyili`ed ,inp ipd -

ecinrn xa`dejled lkdc ,enc zekzn ilkk -

.cinrnd xg`
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÷åôéúåziay onfa aeh meie oeyyl `edy - mwig` oa dilcb bxdpy mei dil dedc dil

:xn`c o`nle .miiw ycwndziprz zlibn dlha [`l] -.oaxeg xg`l epiid -

ïéøåñàctqda la` .zeprzdl epiid - mdixg`l oia mdiptl oiawxta gkenck .xzen -

dia `ipnz cre oqipc `gxi yixn :`ipzc (a,fi sc ziprz) "cvik zeiprz xcq"

`nip :jixte .oeda ctqnl `lc ,`cinz mwezi`

mei xeq`l :ipyne !xeq` diteb g"xe ,oqipa ixzn

`lc ,xqzn `l `ziixe`c g"x meync ,eiptly

xzac mei dedc dil wetize :jixt eze .wefig ira

lk :iq` ax dl ipyne !xc`a `ipnze mixyr

ziprza ,eixg`lyctqda ,xeq` -,dfe .xzen -

h"i ipy oia lhene li`ed.envr h"ik ede`yr -

ikd e`l i`c rnyn,ctqda xq`p ded `l -

mwezi`c oqipc `gxi yix iptly mei `edc b"r`

iy` ax hwp `weec e`le .ctqnl `lc ,`cinz

ctqda eiptly lk oicd `edc ,"eixg`ly lk"

yie .dihwp eixg` ly` i`wc meyn `l` ,xzen

minie zezay ipzwc `dc ,jk jezn wcwcl

oixzen mdixg`le mdiptl mixeq` md miaeh-

xn`c ,iqei 'xk `ziixa jd i`z`e ,ixii` ziprza

y"rc (mye `,`n sc oiaexir) "oiaxrn lka" seqa

:z"`e .dnlyd `lae opaxk ,p"` .milyne dprzn

dnlyd `la i`gkenck ,ixy envr h"ia 'it` -

ipan iziid ip` :wecv xa xfrl` 'x xn`c ,mzd

zeidl a"h lge oinipa oa a`pqedepigce ,zaya

edepnlyd `le ea epiprzde ,zayd xg`l cr

.xingc a`a 'h ip`yc :l"ie !did eply h"iy iptn

,mdixacc aeh mei ip`y :mzd xn`w `dc ,rcz

zery ea oiprzne li`ed,ziaxr ea oinilyn -

`l` .mdixg`l oia mdiptl oia opixq` `kde

di`x mzd iziinc `de .xingc a`a 'ha mzd

iqei 'x xn`c ,y"ra zeidl lgy a`a dryzn

`ziprza iazic ax ia ipa` milyne dprzn

it lr s` .inely`l ixyc ,`zay ilrna

a`a dryzl zeiprz x`y oia epwlgylkn -

qpkpy dn ziprz aiyg `lc ,xity iziin mewn

dryz dgec zay `dc ,dpern `edyk zayl

ziprz aeyg did m`e ,a`a`l` .xeq` did -

s` ,ok m`e .zaya dprznk aiyg `l i`ce

.milydl inp xzen cigi ziprzaàädcedi 'x

xcq" 'ta :dniz - xi`n 'x ly ecinlz reny oa

mwezi`c `idd ?`iyew i`n !`ipnze oixyr xzac `nei dil dedc dil wetiz ,`cinz mwezi`c inwn `nei dil dedc `ixi` i`n ,inp dryze mixyr :jixt (`,gi sc ziprz) "cvik zeiprz

`cinz,oqipc `gxi yixn ipznl dil ded `l dpynd xcqy iax ,n"nc :l"ie !xi`n 'x ly ecinlz reny oa dcedi 'x inia did `ipnze mixyrc `caere ,miiw ycwnd ziay onfa did df -

.jxevl `ly did einiac oeikäãåäésc) zayc w"ta `zi`ck ,d`neh eilr exfby ,zikekf ilk meyn `nhil zegtd lkl ?oixdhn i`n` :dniz - oixdhn minkge 'eke `nhn reny oa

,dpyi oz`nehl oixfeg oi` zikekf ilky t"r`e ,d`neh meya erbp `ly t"r` ,dpyi oz`nehl exfgy xnel ,`nhn reny oa dcedi ,ibilt dpyi d`neh oiprlc qxhpewa 'ite (mye a,eh

ecinrn xa`de li`ed ,inp ipd ,zekzn ilka `l` dpyi d`neh zxfg exfb `ly (`,fh my) zayc w"ta opixn`ckexwirc oixdhn minkge .cinrnd xg` jled lkdc ,enc zekzn ilkk -

xa`l dncw d`nehc oeik :`iywe .qxhpewd 'it ok .cinrn xza opilf` `le ,od zikekf ilkilk oick `nhn reny oa dcedi 'x :xg` oeyl 'hpewa 'it cer ?seqal xa` zthd liren dn -

,oixdhn oeyl `iyw df yexitle ,opaxc zikekf ilk z`neh meyn `l` ,`ziixe`c zekzn ilk z`nehn oixdhn minkge .cinrnd xg` jled lkdc ,d`neh oda drbp m` `ziixe`c zekzn

xa` zthd i` `da ibiltc yxit l`eny epiaxe .ixnbl oixdhn rnyncepiax qixb .cinrnd xg` jled lkd :xn`c ,`id xi`n 'xe :aezk (my) zayc w"tae .`l e` ,`ziilrn dnizq aiyg

ixep oa opgei 'x meyn iqei 'x ,xa` ekezl sihde awpy oa` ly qek :`ipzc .milkc `ztqez seqa gkenck ,okzi `le .cinrnd xg` jled lkd opiqxb `le .`l eze ,`id xi`n 'x :l`eny

ixnbl `le ,ixep oa opgei 'x epiid opaxe ,qxhpeway oexg` oeylk `icda rnyn .xi`n 'x meyn `nhn did reny oa dcedi :xne` l`ilnb oa oerny iax .zikekf ilk meyn `nh :xne`

zikekf ilka oi`nhn `lc `de .zekzn ilkk `nhnc ,n"xk oa` ilka edl zi` `kdc opax ,inp i` .oixdhndenwe` d`neh dil zil oa` ilkc meyn oa` ilka enk zekzn ilk meyn -

mlera d`neh mdl yiy zikekf ilk la` .zekzn ilk z`neh`zayc w"t opixn`ck ,enc qxg ilkk zikekf ilkc meyn ,ixnbl oixdhn minkgc :'it `"aixe .oz`nehn ozepyl evx `l -

zg` dry xdhy qxg ilkc :ipy wxta (w"aa) milkc `ztqeza `ipze (a,eh sc).ziyixtck ,oixdhn ixnbl e`lc `ztqez seqa gkenck ,df yexit inp okzi `le .mlerl d`neh el oi` -

hgn" wxt milkc `ztqeza dilr ibilt `icdac .`nhn did ztfa mzqp 'it`e ,`xaq `idd dil zilc meyn `nlc ?cinrnd xg` jled lkdc meyn n"xc `nrhc dil `pn k"` :cere

.milkc 'a wxtc [`ztqeza] yxity( enk ,enzqe awpy mly ilka `le ,ztfa dnzqe dawpe ,xeriyk da yie ,ziagd on dyxty qxg zkizga `l` `xaq jd ixn` `l opax :cere ."zrahe

dpwz mdl yi exaype li`ed :opiwqnc (`,fh) zayc w"ta ikd `pwqn `niiw `l `dc :cere.enc zekzn ilkk -
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אגרות קודש

 ב"ה,  אסרו חה"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקביעות זמן חתונתו ליום ג', כ"ד סיון הבע"ל.

בית  ויבנו  ומוצלחת  טובה  בשעה  ושתהי'  טוב  מזל  טוב  מזל  ברכת  ברכתי  להביע  בזה  הנני 

בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

בס'  הקדושה  דשער  טז-יז  הפרקים  החתונה(  לפני  לגמרם  )באופן  ילמוד   - לשאלתו  במענה 

נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  )לכ"ק  חתונה  דרושי  בקונטרס  דודי  לכה  ומאמר  חכמה.  ראשית 

זי"ע(.
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ctqda eiptly lk oicd `edc ,"eixg`ly lk"

yie .dihwp eixg` ly` i`wc meyn `l` ,xzen

minie zezay ipzwc `dc ,jk jezn wcwcl

oixzen mdixg`le mdiptl mixeq` md miaeh-

xn`c ,iqei 'xk `ziixa jd i`z`e ,ixii` ziprza

y"rc (mye `,`n sc oiaexir) "oiaxrn lka" seqa

:z"`e .dnlyd `lae opaxk ,p"` .milyne dprzn

dnlyd `la i`gkenck ,ixy envr h"ia 'it` -

ipan iziid ip` :wecv xa xfrl` 'x xn`c ,mzd

zeidl a"h lge oinipa oa a`pqedepigce ,zaya

edepnlyd `le ea epiprzde ,zayd xg`l cr

.xingc a`a 'h ip`yc :l"ie !did eply h"iy iptn

,mdixacc aeh mei ip`y :mzd xn`w `dc ,rcz

zery ea oiprzne li`ed,ziaxr ea oinilyn -

`l` .mdixg`l oia mdiptl oia opixq` `kde

di`x mzd iziinc `de .xingc a`a 'ha mzd

iqei 'x xn`c ,y"ra zeidl lgy a`a dryzn

`ziprza iazic ax ia ipa` milyne dprzn

it lr s` .inely`l ixyc ,`zay ilrna

a`a dryzl zeiprz x`y oia epwlgylkn -

qpkpy dn ziprz aiyg `lc ,xity iziin mewn

dryz dgec zay `dc ,dpern `edyk zayl

ziprz aeyg did m`e ,a`a`l` .xeq` did -

s` ,ok m`e .zaya dprznk aiyg `l i`ce

.milydl inp xzen cigi ziprzaàädcedi 'x

xcq" 'ta :dniz - xi`n 'x ly ecinlz reny oa

mwezi`c `idd ?`iyew i`n !`ipnze oixyr xzac `nei dil dedc dil wetiz ,`cinz mwezi`c inwn `nei dil dedc `ixi` i`n ,inp dryze mixyr :jixt (`,gi sc ziprz) "cvik zeiprz

`cinz,oqipc `gxi yixn ipznl dil ded `l dpynd xcqy iax ,n"nc :l"ie !xi`n 'x ly ecinlz reny oa dcedi 'x inia did `ipnze mixyrc `caere ,miiw ycwnd ziay onfa did df -

.jxevl `ly did einiac oeikäãåäésc) zayc w"ta `zi`ck ,d`neh eilr exfby ,zikekf ilk meyn `nhil zegtd lkl ?oixdhn i`n` :dniz - oixdhn minkge 'eke `nhn reny oa

,dpyi oz`nehl oixfeg oi` zikekf ilky t"r`e ,d`neh meya erbp `ly t"r` ,dpyi oz`nehl exfgy xnel ,`nhn reny oa dcedi ,ibilt dpyi d`neh oiprlc qxhpewa 'ite (mye a,eh

ecinrn xa`de li`ed ,inp ipd ,zekzn ilka `l` dpyi d`neh zxfg exfb `ly (`,fh my) zayc w"ta opixn`ckexwirc oixdhn minkge .cinrnd xg` jled lkdc ,enc zekzn ilkk -

xa`l dncw d`nehc oeik :`iywe .qxhpewd 'it ok .cinrn xza opilf` `le ,od zikekf ilkilk oick `nhn reny oa dcedi 'x :xg` oeyl 'hpewa 'it cer ?seqal xa` zthd liren dn -

,oixdhn oeyl `iyw df yexitle ,opaxc zikekf ilk z`neh meyn `l` ,`ziixe`c zekzn ilk z`nehn oixdhn minkge .cinrnd xg` jled lkdc ,d`neh oda drbp m` `ziixe`c zekzn

xa` zthd i` `da ibiltc yxit l`eny epiaxe .ixnbl oixdhn rnyncepiax qixb .cinrnd xg` jled lkd :xn`c ,`id xi`n 'xe :aezk (my) zayc w"tae .`l e` ,`ziilrn dnizq aiyg

ixep oa opgei 'x meyn iqei 'x ,xa` ekezl sihde awpy oa` ly qek :`ipzc .milkc `ztqez seqa gkenck ,okzi `le .cinrnd xg` jled lkd opiqxb `le .`l eze ,`id xi`n 'x :l`eny

ixnbl `le ,ixep oa opgei 'x epiid opaxe ,qxhpeway oexg` oeylk `icda rnyn .xi`n 'x meyn `nhn did reny oa dcedi :xne` l`ilnb oa oerny iax .zikekf ilk meyn `nh :xne`

zikekf ilka oi`nhn `lc `de .zekzn ilkk `nhnc ,n"xk oa` ilka edl zi` `kdc opax ,inp i` .oixdhndenwe` d`neh dil zil oa` ilkc meyn oa` ilka enk zekzn ilk meyn -

mlera d`neh mdl yiy zikekf ilk la` .zekzn ilk z`neh`zayc w"t opixn`ck ,enc qxg ilkk zikekf ilkc meyn ,ixnbl oixdhn minkgc :'it `"aixe .oz`nehn ozepyl evx `l -

zg` dry xdhy qxg ilkc :ipy wxta (w"aa) milkc `ztqeza `ipze (a,eh sc).ziyixtck ,oixdhn ixnbl e`lc `ztqez seqa gkenck ,df yexit inp okzi `le .mlerl d`neh el oi` -

hgn" wxt milkc `ztqeza dilr ibilt `icdac .`nhn did ztfa mzqp 'it`e ,`xaq `idd dil zilc meyn `nlc ?cinrnd xg` jled lkdc meyn n"xc `nrhc dil `pn k"` :cere

.milkc 'a wxtc [`ztqeza] yxity( enk ,enzqe awpy mly ilka `le ,ztfa dnzqe dawpe ,xeriyk da yie ,ziagd on dyxty qxg zkizga `l` `xaq jd ixn` `l opax :cere ."zrahe

dpwz mdl yi exaype li`ed :opiwqnc (`,fh) zayc w"ta ikd `pwqn `niiw `l `dc :cere.enc zekzn ilkk -
zenin
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קפח
ezny ina cenr hi sc ± iyily wxt`nei

ïéøäèî íéîëçåzikekf ilk `"r .cinrnd xza ilf` `le ,od zikekf ilk exwirc -

`ziixe`c zekzn ilk z`neh o`nhn reny oa dcedi .xa` okezl elihde eawipy oixedh

zekzn ilk z`nehn mixdhn minkge ,cinrnd xg` jled lkdc ,d`neh oda rbp m`

`ziixe`c oi`nh zekzn ilk oi`y .opaxc zikekf ilk z`neh meyn `l` ,`ziixe`c

sqkde adfd" (`l xacna) dyxta oiiepnd `l`

.'ebe "lfxade zygpdeàéä éàðúdlha i` -

.ziprz zlibnêéøèöéà àä,`wxi meyn i` -

.(`,k sc) onwlck ,`izn meyn i`àäå
ä"ø àì÷ì÷î÷ipa de`yr `ly `vnpc -

.lel` oixarn m` dkldk dlebdéîð à÷éã-

,zecren x`y elwlwil `lc opax eyg ikdlc

.dlebl lwlewn d"x `diy exizdeíà åìàå
äðùä äøáòúð,oey`xd xc` qpkpy xg`l -

dexaire epiire c"a eayi ,migelyd eklde

.df xg` ipyd xc` zeyrlïåùàøá úåâäåð-

.oey`xa eyry mixeta ozaeg ici e`vieäîë
äðùä øåáéòoiyer eze`y oey`xd xc` ini -

.dpyl xeairùãç.mini h"k jzrc `wlq `w -

àðù éàîjixv oi`c ,"miyly" xn`c o`nl -

xc` yeciw mei lr migely gelyle xefgl

.ipydéòãéãxc` mlerly ,dlebd ipa -

ycwzp `"l meiae ,xaern oey`xd.øîàã ïàîì
éîð ùãçirci `dc ,ricedl jixv oi` -

.ycwzp miyly meiae ,xqg mlerlcùãç åöø
íéùìù åöøm` ricedl oikixv jkitl -

.xqg e` `ln ede`yríåéá ïúåà ïéùã÷îù
ïäéøåáéòeze`y ,"xeair mei" ixw miyly mei -

oiycwny ,eze` oixarnyk ycgl xeair oiyer

'l mei qpkpd g"xl mdipy ly miyly mei

ly 'l meie ,ipyd xc`l g"x `ed oey`xd xc`l

.oqip g"x `ed ipyd xc`ïéøéñçã àøîéîì
'åë ïðéãáò.`zegipa -øñç ãçàå àìî ãçà-

.xqg ipye `ln oey`x xn`w `wecåðéáø íåùî
.ax -åðîæá ç"ø òá÷åäùjl exn`y cr -

ipyd xc` g"x c"a eycw :l`xyi ux`n mi`ad

.xqg oey`xd z` eyre ,oey`xd xc`l 'l meia

úáùä úà ïéììçîdpald z` e`xy micr -

megzl ueg z`vl zayd z` oillgn dyeciga

olek oicrendy itl ,odiptl cirdl c"al `al

`xyc `lelig c"qwe .elld miycg ipya oiielz

`pngxzii`x itl `gxi zriawc meyn -

.xqg xqg m` ,`ln `ln m` ,`ed dpald

ïéììçî éëä íåùîm`y ,'l meia ede`x m` -

meid ede`xy ecirie e`ai `ledeycwi `l -

.`ln xqgd z` eyrie ,xgn cr c"a
àìà
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úåîéîzvw jnqe .xaern did `xfr iniac rnyn - xaern lel` epivn `l jli`e `xfr

`xfr `iaie" (g my) aizke 'ebe "iriayd ycgd rbie" (f dingp) aizkc ,xacl

aizke "ea `xwie" (my) aizke "iriayd ycgl cg` meia" (my) aizke "dxezd z` odkd

mipdkd mrd lkl zea`d iy`x etq`p ipyd meia" (my) aizke "ycw meid" (my) dia

likydle xteqd `xfr l` mieldeixac l`

,d"x ly miaeh mini ipy eyry ,rnyn ."dxezd

meia" (h my) inp aizke .dizlinl "ipy" dil ixwe

meva l`xyi lk etq`p ycgl drax`e mixyr

zekeq i`ven did f`y itl ,rnyn 'ebe "miwyae

ea e"ha zekeq eyre edexarc e`l i`e .etq`p-

zekeqc 'ge `gxic c"i k"`b"k meie ,a"k ixd -

ediiziprzl dewayc xnel oi`e ,zekeq i`ven

ea c"k cr epiznd jk meyne ,h"i zxgn meyn-

xeavay xac ixdy :cere .ea oibdep eid `l f`nc

.lel`l dexarc n"y `l` .did

ìàåxn`c o`nl - zecren edlek elwlwzi

`iwxi meyn oixarny (`,k sc) onwl-

meyn xn`c o`nl la` .edlek` jiiyc ,`gip

`iznk"dein `l` lewlw `kilc ,`iyw -

lel` zeriaw ircic oeik :cere .dicegli`n` -

d`xpe !e"c` iptn dgczc irci `d ?d"x lwlwzz

opixarn jixhvi` `d xn`w e"c` meyn e`lc

dpald micr e`x `lc oipnfc meyn `l` .dil

meyn `"l mei cr oiycwn oi`e ,miyly meia

`lwlwn `d :jixte .dii`xd t"r ycwl devnc

ahen :ipyne !wtqn mini ipy eyriy ,d"x

zecrend lk elwlwzi l`e d"x lwlwzzk"dei -

,micrd mei` t"r eyri m` zxvr ipinye zekeqe

.dii`xd it lr `l

'éðúî`lc oeik ,ocic `pzle :z"`e - 'xk `lc

erci j`id ipyd xc` lr iwtp

xc` mcew dexair m` `nlya ?dpyd dxarzpy

m` la` ,xc` igely i"r mricedl oileki -

dpyd opixarn `dc ?irci ikid jk xg` dexar

oeik :l"ie !mixet cr zegtd lkle ,xc` lk

oqip lr oi`vei migelycribiyk ,irci `linn -

oi`vei oigely oi`e g"x.zxaern dpyd k"` -

øîãzebdep oey`xa zebdepd zevnd lk xaq

ediinrhe - zebdep oi` xaq xne ipya

aexae (mye a,e sc) dlibnc w"ta i`xwn yxtn

zevnd lk :xaq xnc ,`kti` `qxibd mixtq

oi` :xaq xne ,oey`xa zebdep ipya zebdepd

lka ok aizk (my) dlibnc w"tae .'ek zebdep

iqei iaxa xfrl` iaxe opaxc `zbelt iab mixtqd

.zeqxibd izy ayil yie ,b"ayxe

øãàk"` :dniz - xqg mlerl oqipl jenqd

,edine ?gqtd iptn oqip lr oi`vei i`n`

opiwqn seqaloibdep ep` ok it lr s`e .`zaeiz

,dii`xd it lr miycwn eidy ,odinia `nyc .ok

ocicl la` .xqg oipnf `ln oipnfc opiwqnaeh -

sqezipy xeaird ycg `edc ,oey`xd ze`lnl

zxarzn dpyc opixn`c ab lr s` .dpyd lr

,`zbelt `ki` dlibnc inlyexiae .dteqa

,oixbi` oixz gky` `awer :mzd opixn`wc

oinei oizlz xn`c o`n .oinei gxi `zy lr oitiqen iexag itp`ae itp`a xtye :aizk `cgae ,oinei oizlz `zy lr oitiqen iexag itp`ae ietp`a xtye :aizk `cga,ztqez oey`xd xc` -

oinei gxi c"nevx :xaqwc ,dl egc seqale .ztqez ipyd xc` -evx ,miyly -.gxi -
i`n
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קפט
ezny ina cenr hi sc ± iyily wxt`nei

ïéøäèî íéîëçåzikekf ilk `"r .cinrnd xza ilf` `le ,od zikekf ilk exwirc -

`ziixe`c zekzn ilk z`neh o`nhn reny oa dcedi .xa` okezl elihde eawipy oixedh

zekzn ilk z`nehn mixdhn minkge ,cinrnd xg` jled lkdc ,d`neh oda rbp m`

`ziixe`c oi`nh zekzn ilk oi`y .opaxc zikekf ilk z`neh meyn `l` ,`ziixe`c

sqkde adfd" (`l xacna) dyxta oiiepnd `l`

.'ebe "lfxade zygpdeàéä éàðúdlha i` -

.ziprz zlibnêéøèöéà àä,`wxi meyn i` -

.(`,k sc) onwlck ,`izn meyn i`àäå
ä"ø àì÷ì÷î÷ipa de`yr `ly `vnpc -

.lel` oixarn m` dkldk dlebdéîð à÷éã-

,zecren x`y elwlwil `lc opax eyg ikdlc

.dlebl lwlewn d"x `diy exizdeíà åìàå
äðùä äøáòúð,oey`xd xc` qpkpy xg`l -

dexaire epiire c"a eayi ,migelyd eklde

.df xg` ipyd xc` zeyrlïåùàøá úåâäåð-

.oey`xa eyry mixeta ozaeg ici e`vieäîë
äðùä øåáéòoiyer eze`y oey`xd xc` ini -

.dpyl xeairùãç.mini h"k jzrc `wlq `w -

àðù éàîjixv oi`c ,"miyly" xn`c o`nl -

xc` yeciw mei lr migely gelyle xefgl

.ipydéòãéãxc` mlerly ,dlebd ipa -

ycwzp `"l meiae ,xaern oey`xd.øîàã ïàîì
éîð ùãçirci `dc ,ricedl jixv oi` -

.ycwzp miyly meiae ,xqg mlerlcùãç åöø
íéùìù åöøm` ricedl oikixv jkitl -

.xqg e` `ln ede`yríåéá ïúåà ïéùã÷îù
ïäéøåáéòeze`y ,"xeair mei" ixw miyly mei -

oiycwny ,eze` oixarnyk ycgl xeair oiyer

'l mei qpkpd g"xl mdipy ly miyly mei

ly 'l meie ,ipyd xc`l g"x `ed oey`xd xc`l

.oqip g"x `ed ipyd xc`ïéøéñçã àøîéîì
'åë ïðéãáò.`zegipa -øñç ãçàå àìî ãçà-

.xqg ipye `ln oey`x xn`w `wecåðéáø íåùî
.ax -åðîæá ç"ø òá÷åäùjl exn`y cr -

ipyd xc` g"x c"a eycw :l`xyi ux`n mi`ad

.xqg oey`xd z` eyre ,oey`xd xc`l 'l meia

úáùä úà ïéììçîdpald z` e`xy micr -

megzl ueg z`vl zayd z` oillgn dyeciga

olek oicrendy itl ,odiptl cirdl c"al `al

`xyc `lelig c"qwe .elld miycg ipya oiielz

`pngxzii`x itl `gxi zriawc meyn -

.xqg xqg m` ,`ln `ln m` ,`ed dpald

ïéììçî éëä íåùîm`y ,'l meia ede`x m` -

meid ede`xy ecirie e`ai `ledeycwi `l -

.`ln xqgd z` eyrie ,xgn cr c"a
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úåîéîzvw jnqe .xaern did `xfr iniac rnyn - xaern lel` epivn `l jli`e `xfr

`xfr `iaie" (g my) aizke 'ebe "iriayd ycgd rbie" (f dingp) aizkc ,xacl

aizke "ea `xwie" (my) aizke "iriayd ycgl cg` meia" (my) aizke "dxezd z` odkd

mipdkd mrd lkl zea`d iy`x etq`p ipyd meia" (my) aizke "ycw meid" (my) dia

likydle xteqd `xfr l` mieldeixac l`

,d"x ly miaeh mini ipy eyry ,rnyn ."dxezd

meia" (h my) inp aizke .dizlinl "ipy" dil ixwe

meva l`xyi lk etq`p ycgl drax`e mixyr

zekeq i`ven did f`y itl ,rnyn 'ebe "miwyae

ea e"ha zekeq eyre edexarc e`l i`e .etq`p-

zekeqc 'ge `gxic c"i k"`b"k meie ,a"k ixd -

ediiziprzl dewayc xnel oi`e ,zekeq i`ven

ea c"k cr epiznd jk meyne ,h"i zxgn meyn-

xeavay xac ixdy :cere .ea oibdep eid `l f`nc

.lel`l dexarc n"y `l` .did

ìàåxn`c o`nl - zecren edlek elwlwzi

`iwxi meyn oixarny (`,k sc) onwl-

meyn xn`c o`nl la` .edlek` jiiyc ,`gip

`iznk"dein `l` lewlw `kilc ,`iyw -

lel` zeriaw ircic oeik :cere .dicegli`n` -

d`xpe !e"c` iptn dgczc irci `d ?d"x lwlwzz

opixarn jixhvi` `d xn`w e"c` meyn e`lc

dpald micr e`x `lc oipnfc meyn `l` .dil

meyn `"l mei cr oiycwn oi`e ,miyly meia

`lwlwn `d :jixte .dii`xd t"r ycwl devnc

ahen :ipyne !wtqn mini ipy eyriy ,d"x

zecrend lk elwlwzi l`e d"x lwlwzzk"dei -

,micrd mei` t"r eyri m` zxvr ipinye zekeqe

.dii`xd it lr `l

'éðúî`lc oeik ,ocic `pzle :z"`e - 'xk `lc

erci j`id ipyd xc` lr iwtp

xc` mcew dexair m` `nlya ?dpyd dxarzpy

m` la` ,xc` igely i"r mricedl oileki -

dpyd opixarn `dc ?irci ikid jk xg` dexar

oeik :l"ie !mixet cr zegtd lkle ,xc` lk

oqip lr oi`vei migelycribiyk ,irci `linn -

oi`vei oigely oi`e g"x.zxaern dpyd k"` -

øîãzebdep oey`xa zebdepd zevnd lk xaq

ediinrhe - zebdep oi` xaq xne ipya

aexae (mye a,e sc) dlibnc w"ta i`xwn yxtn

zevnd lk :xaq xnc ,`kti` `qxibd mixtq

oi` :xaq xne ,oey`xa zebdep ipya zebdepd

lka ok aizk (my) dlibnc w"tae .'ek zebdep

iqei iaxa xfrl` iaxe opaxc `zbelt iab mixtqd

.zeqxibd izy ayil yie ,b"ayxe

øãàk"` :dniz - xqg mlerl oqipl jenqd

,edine ?gqtd iptn oqip lr oi`vei i`n`

opiwqn seqaloibdep ep` ok it lr s`e .`zaeiz

,dii`xd it lr miycwn eidy ,odinia `nyc .ok

ocicl la` .xqg oipnf `ln oipnfc opiwqnaeh -

sqezipy xeaird ycg `edc ,oey`xd ze`lnl

zxarzn dpyc opixn`c ab lr s` .dpyd lr

,`zbelt `ki` dlibnc inlyexiae .dteqa

,oixbi` oixz gky` `awer :mzd opixn`wc

oinei oizlz xn`c o`n .oinei gxi `zy lr oitiqen iexag itp`ae itp`a xtye :aizk `cgae ,oinei oizlz `zy lr oitiqen iexag itp`ae ietp`a xtye :aizk `cga,ztqez oey`xd xc` -

oinei gxi c"nevx :xaqwc ,dl egc seqale .ztqez ipyd xc` -evx ,miyly -.gxi -
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ezny in` cenr k sc ± iyily wxt`nei
øñç íìåòì úøîà éà àìà`pci`d ,dil oiycwn micr ez` `l inp i`e -odl dnl -

?llgläéàøä ìò"miycg y`x mkl dfd ycgd" (ai zeny) aizkc ,micr it lr --

.ycwe d`x dfk'åë éøîàã àëéàlelig dizrc `wlq `w -lr ycwl devn meyn

.`ed dii`xdïðéììçî éëä íåùî.micr `la ycgd ycwziy `vnp ellgi `l m`y -

øñç ïéðîæå àìî ïéðîæ úøîà éà àìàickn -

"mz`" (`,dk sc) onwl opixn`ck ,`ilz c"aa

.micifn elit` -ïðéììçî éàîàc"a epwzil -

eilr llgl `ly ,cg`e miyly mei cr epizniy

lr eycwie ,xgnl ecirie eklie ,zayd z`

.mditàðãéàä äéøáòðz` exari df 'l mein -

.xc`úáùá íéùìù íåé òì÷àã éàea e`xe -

.dpald z`ð"ä.opillgn `le opixarnc -àëä
oillgn ipzwc -miyly mei rlw`c oebk -

`l` lenz` ycgd d`xp `le ,zaya cg`e

ilf` `l inp i`c .meidoic zia dil iycwn -

,miyly lr xzei ycg jl oi`c ,`pci`d

oillgn jkld .micr it lr `ly dil iycwne

.dii`xd lr ycwlïáø÷ úð÷ú éðôîitqen -

.opnfa eaxwiy ,g"xíåùî åàì éîð éøùúå ïñéð
äééàøä ìò ùã÷ì äåöîãzay lelig ied -

zeclez itl opnfa zecrend ediy `l` ,edcic

.dpaldéàîà øñç íìåòì úøîà éà àìà
ïðéììçîopiycwn `pci`d inp edcic e`la -

.diléàìáá ïéøáç éòãéal oipzep xnelk -

,l`xyi ux` ipa mdnr oiyery daeh xikdl

.lel` z` exairyàé÷øé íåùîzay cixtdl -

zewxi eyenki `ly ick ,dfn df aeh meie

h"eia e` h"ei xg`y zaya oiig odyk zelk`pd

.zay xg`yàéúî íåùîmeie zay cixtdl -

cg`a zeniy zn gixqi `ly ,dfn df mixetkd

`le meid `l xawi `le ,oey`x `diy odn

.xgnlåäééðéá éàî.edpzi` ediieexz -íåé
úáù øçà úåéäì ìçù íéøåôëä`l m` -

.edexariïéøáòî àéúî íåùî ã"îopigce -

.zaya ipy meil mixetkd meiläì éòá úîéà-

.zewxilàúøåàì.mixetkd mei i`venl -

éúééîå çøè àúøåàì,y"r hwll jixv oi`e -

.opixarn `l jkldéîîòá øùôàxn xn`c -

oey`x h"ia zn (`,e sc dvia)ea ewqrzi -

.oinnréîéîçázexfege ,oinga mxey -

.ozencwlàîìò ïì ìéáç ïãéãìlaa ipa ep` -

dwenr laay itl .lad epl yie ,mlerd epl mg

hley oi`e ,i"`k zerabe mixd ux` dpi`e ,`id

ux` ipa oi`e .xie` daxarl oikixv l`xyi

.epliaya `l` ,`iwxi meyne `izn meynéðéà
?jxevl yceg opixarn ike -úà ïéøáòîù íùë

êøåöì äðùäzexite dtewzde aia`d iptn -

sc) oixcdpqc `nw wxta `zi`ck ,oli`d

.(a,`iùã÷å äàø äæëea ycw d`xzy oeik -

.meiaåøáòìjxevl `ln xqgd z` zeyrl --

.xzenåùã÷ìoikenq k"deie zay `di xgn mei cr epizni m`e ,zi`xp `l dpalde miyly meia -.jxevl oiycwn oi` -ì"ú êøåöì ïéùã÷î êë êøåöì ïéøáòîù íùë ìåëé ÷"äå
ùã÷å äàø äæëexarn dz`yk la` .ycw k"g`e dlgz d`x -.`ed ycwe d`x -åðîæá äàøðù ùãçä ìò íéãòä ìò ïéîééàî.exarl liaya eyixgiy miyly meia -ïéîééàî ïéàå

micrd lr miyly meia -.xwy ecirie "epi`x" exn`iy ,mixetkd mein zay cixtdl ick ,meid eycwl oikixv op`e ,ede`x `ly'åë ïéîééàî åðãîìî äéäezeyrl oikixv ep` m` -

.xqgéøùúå ïñéðáoda oiielz zecrendy -.jxevl oiycwn -àì éçøé øàùá(a,g sc) oikxr zkqna epipyy dze` oebk ?xarle xqgl miycg x`ya epl jxev dn :xn`z m`e -

miyly meia zi`xp `l dfae ,dpeny exair m`e .mrhd opiyxtn mzde .dpeny lr xzei xarl d`xp `le dpya oixaernd miycg drax`n oizget oi`mii`l oikixv ep`y `vnp -

.ycwl liaya "epi`x" xnel odilräáø éðúã àä.jxevl oiycwn `le oixarn oi`y -àéä íéøçàzycgzny dpald clen xcqk ,xqg cg`e `ln cg` miycgd lk mlerl ixn`c -

.miycg ipyl dryze miyng ody ,dvgne mini h"k seqa mlerlíéîé äòáøàcg` ycg xyr mipy oeayg dfy .zaya iyinga d`ad dpyl `di zaya cg`a eiykr rawp m` -

.mini drax` oldl dgcp `vnp ,mireay mlek miynge ze`n ylyde ,mini c"pyl dler xqg cg`e `ln'ä úøáåòî äðù äúéä íàåon odl dgecy ,xqg ycg dilr oitiqeny -
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.miycg ipyl dryze miyng ody ,dvgne mini h"k seqa mlerlíéîé äòáøàcg` ycg xyr mipy oeayg dfy .zaya iyinga d`ad dpyl `di zaya cg`a eiykr rawp m` -

.mini drax` oldl dgcp `vnp ,mireay mlek miynge ze`n ylyde ,mini c"pyl dler xqg cg`e `ln'ä úøáåòî äðù äúéä íàåon odl dgecy ,xqg ycg dilr oitiqeny -

.cg` mei minily mireay
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éàîoinei ixz `di `ly ick ,exari `ly ahenc ,lel` mixarny - (opicar) `zeaih

.wtqn

ïéádiptln zekeqe dpyd y`x lg m`c ,diptln qxb `l mz epiax - dixg`ln oia diptln

.zaya cg`a mixetkd mei rlwnc ,`izn meyn dil wetiz -

çìùdf oi` - in` iaxl d`iyp dcedi 'x dil

wxta onyd xizdy d`iyp dcedi iax

ax inia didy (mye `,el sc f"r) "oicinrn oi`"

dcedi iax oa b"x ly epa `eddc .l`enye

`kdc i`de ,`iypddedc ,opgei 'x ly ecinlz -

.l`enye axl siik

àäzecrendy :qxhpewa 'it - ixyzae oqipa

igxi x`ya ,jxevl oiycwn oda oiielz-

.`kti` n"ie .`l

íàåsc) oikxra - dyng zxaern dpy dzid

!oipy oizlzc `nei `ki` `de :jixt (a,h

dpeny mini drax` ztcer dpy lkc meyn

meil oitxhvn miwlg oze`e ,miwlg e"rzz zery

dizilc meyn :ipyne !dpy miyly seql mly

dpy lka.aiygw `l -
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קצב
ezny ina cenr k sc ± iyily wxt`nei

àø÷ùë éæçéî éàäoicirn opi`e dpnfa zi`xpyk -d`xpe ,ede`xy yi mixg` daxd -

"epi`x" exn`e ,ede`x `lyk la` .edexar xwy lry.rcep xwy oi` -éðå÷úì àðìéëé
.zelfnd xcqe dkelide dpald zecleza ip` iwa ik ,micr zii`x `la -øåáéòä ãåñ-

.mifnxa diepy `ziixaúåöç øçàì åà úåöç íãå÷ ãìåð`nlra fnxe ,da iepy jk -

xg`l clepn welg zevg mcew xnel ,`ed

.zevgøî òãé.yi welig dn -éáø ÷éìñ éë
åäì çìù àøéæmixac ipy laaay eixiagl -

o`k cnly.ùãçä ïî íåéå äìéì àäéù êéøö-

ycgd on meid zeidl dlild xg` jled meid

zi`xp m`y epcnl ,eiptly lil ea didy

,dryze mixyr mei dkiygyn dpyid dpald

miyly lil `edymeia eze` oiycwn oi` -

`l ixdy ,oiycwn oi`c `hiyt :z"`e .miyly

mixyr ol `niiwc ,miyly meia dycgd d`xz

!onwl opixn`ck `xdiq iqkn iry drax`e

ycgd lr micrd lr oinii`n c"nl jixhvi`

m`c opirny`e ,eycwl epnfa d`xp `ly

dlila dpyid zi`xplkd ixdy ,oinii`n oi` -

.xary ycgd on dlildy e`xàáà øîàù åæå
éàìîù 'øã äåáàrci `le ,l`eny iptl -

clepl zevg mcew clep oia welig dn dyxtl

zevg xg`l.mkl dyxtn ip` -ïéáùçîz` -

.dpald clenúåöç íãå÷ ãìåðrecia ,meid -

oi`y .dngd rwyzy mcew meid d`xpy

yy `l` axrna mdy i"` ipan dqkzn dpald

dpaldy ,dphew jezn dyecg xg` zery

oxwa dyecg xg`l zery yya mlerl

.mdl zi`xpe ,zinexc ziaxrn[ãò] ãìåð [àì]
úåöç øçà`idy .meid d`xi `ly recia -

.lk oirn znlrpe ,zery yy lk dphwéàîì
äðéî à÷ôðep` micr it lr ixd ,ayginl -

!oiycwnéãäñ éùåçëàìzevg xg` clep m` -

ick dngd zriwy iptl dycgd epi`x exn`e

meid eycwl.md xwy icr -éñëî éòù ã"ë
àøäéñ`id eixg`ne eiptln dyecigl jenq -

iptl zery yy ,dphew jezn oird on dqkzn

lkn znlrp dyecg xg`l zery yye dyecg

`le gxfn ipal zi`xp gxfna `idy zery dxyr mizy o`kn xg`le okl mcew ,mc`

mlerl `ide .gxfn ipal `le axrn ipal zi`xp axrna `idyke ,dphew jezn axrn ipal

izi`x jk ,zinexc ziaxrn oxwa dyecg xg`le zinexc zigxfn oxwa dyecg iptl

eceqiagxfna dqkzn dpyidyk jklid .l"f dicrq iax lyipal zi`xp dycgd oi` -

axrn ipan dqkznyke .zery c"k cr gxfn.zery c"k cr odl zi`xp dycgd oi` -

ïãéãì.gxfna oiniiwc laal -à÷éúòî úéù àéñëîmrh dn .xzei `le -iptn -

mikenqd laa ipa dze` oi`exe ,zigxfn zinexc oxwa dyecg iptly dpyid dpaldy

zcner `id dyecg ly zery yy seqle ,dphew jezn jli`e o`kn odn znlrpe gxfnl

g"i xg`le ,zery g"i laa ipan dycgd dqkzny ixd .zepey`xd zery yy xg`y zery a"i lk oke .laa ipa `le axrnl oikenqd i"` ipa dze` oi`exe ,ziaxrn zinexc oxwa

.mewn lka zi`xpe ,`id dlecb xak zeryàúãçî úéù åäãéãì.axrn ipal zi`xp yy seqaly ,izyxity enk -à÷éúòî øñéðîúåmlerl dzilkz seqa dpyidy ,izyxity enk -

okl mcew la` .axrna zi`xp `l dphew jezn dpyi ly zery dxyr dpeny lke ,gxfna.wegxnl zi`xpe ,dzid dlecb -éãäñ éùåçëàìjeza dycgde dpyid epi`x exn`i m` -

zery rax`e mixyr.ecird xwy -åúáùú áøò ãò.zecrend oiiprl dlild xg` jled meidy epcnl -áøòá íéøùòå ãçàä íåé ãòmeid jldy ixd ,axra crend z`ivi epcnl -

.dlild xg`åäééðéá àëéà äìéì úåöçmixetkd mein silic o`n -miyly lil zligza elit` dpyid zi`xp m` dicicle ,"axr cr axrn" :aizkc ,dlild zligz xg` jled --

zevnn silic o`nle .miyly meia ycwzn ycgd oi` aey,zeyx dvn zlik` mixyre cg`d mei cr gqt ly oey`xd dlil zevgn ixdy ,dlild zligz xg` jled meid oi` -

dicicle .daeg enr zlk`p dvndy xyr drax`a hgypd gqtd mr jynpe ,mdn welg oey`x dlil zevge (a,kw sc) "migqt iaxr" idliya opixn`ck .ung lk`i `ly calae

dlild zligza dpyid zi`xp elit`.zayn mixetkd mei wigxdl ,miyly meia eycwl ep` oikixv m` "edepi`x" xnel micrd lr xgnl oinii`n -ïðéãù äéî÷ì à÷éôñ ìëoi` -

e` gqt micwdl oikixv ep`meia ipy aeh mei zeyrl ep` oikixv la` ,dryze mixyr meia ycgd z` oic zia eycw `ny wtq zngn lel` lye xc` ly miyly meil c"ia zekeq

.lel`a oke ,cg`e miyly meia oqip erawe xc`d z` c"a exair `ny wtqn ,f"h'åë øñúéùå øñéîçã àøîéîì.ikd ongp ax opirny` xnelk ,`zegipa -áàì åøñç àîìã`vnpe -

.hayl exqg `nlc ,oqip oiprl oke .dpyd y`x ea erawe ,odly miyly mei did a` z` epxairy eply lel`a dryze mixyr mei
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êéøöd`xp `ly ycgd lr micrd lr oinii`nc `d - 'ek ycgd on meie dlil `diy

e`x `ly t"r` "epi`x" xnel epnfa.ycgd on meie dlil miyly meiyk ilin ipd -

úåöçmlerl dpaldy :dicrq iax ly eceqia d`xy ,qxhpewa 'it - ediipia `ki` dlil

`idyke ,zinexc ziaxrn oxwa dyecg xg`le ,zinexc zigxfn oxwa dyecg iptl

gxfna,axrn ipal `le gxfn ipal zi`xp -

axrna `idykeipal `le axrn ipal zi`xp -

gxfnay laa ipal dpyid dpald ,jkle .gxfn

l`xyi ux` ipale ,zery yy `l` dqkzn dpi`

dpi` dycgde .zery g"i dqkzn miwegxd

yy m` ik axrnay l`xyi ux` ipal dqkzn

.zery g"i dqkzn miwegxd laa ipale ,zery

xg` jled meid mixetkd mein silic o`nle

zlgza dpyid dz`xp m`e ,dlild zlgz

dlildo`nle .meia ycgd oiycwn oi` aey -

gqtn silicd`xz `ly `l` opiyiig `l -

qxhpewd zhiy itle .jli`e dlild zevgn

ipaa `l` laa ipaa llk opiyiig `lc rnyn

dlila dpyid laa ipa efgc b"r`c ,l`xyi ux`

`le ,meia ezxgnl ycgd z` i"` ipa oiycwn -

lke mixetkd mei oipen laa ipae .opiyiig

,dycgd i"` ipa e`xy meid eze`n zecrend

i`nn :dniz edfe .dlila dpyid e`x mdy t"r`

:cere ?laa ipa` citw `le i"` ipa` citw `xwc

d`xz `l mlerl xqgzdl zlgzn dpaldyn

:dxcq jky .ycgzzy cr dlild zlgza cer

zlgza zi`xpe meian d`vei dzcil zlgza

ddey eixg`ly dlilae ,zrweye hrn dlild

cr dlil lka ztqene ,rewyl xzei hrn

lk zgxefe dlild zligza d`vei f`e ,`lnzzy

k"g`e ,xwad xe`l zrweye meid cr dlild

lk zlgz z`vl ddey f`ne ,xqgzdl zlgzn

xzei z`vln zedyl dlil lka ztqene ,dlild

on zxqgn `idy dn lke ,ycgd seq cr xzeie

ycgd zlgza oia ,meid on znlyn `id dlild

`kd ixiinc yxtl d`xp did xzeie .eteqa oia

,ycgd on meie dlil `diy jixvc ,clend oiiprl

,xc`a dryze mixyr ly axran clend didiy

owf clen opilqt `lc ,ok bdpnd oi` la` .ycgd clend on lkd elile miyly mei `diy

xcq `diy jixv :xnelk ,ycgd on meie dlil jixvc `"ie .xyr dpeny xg` clepyk `l`

c"a edeycwe ,zevg mcew meia clend did m`c ,dlile mei `le meie dlil yeciwd-

meia zi`xp `le zevg xg` clep m`e ,eiptly dlil dycwzpycwzn ycgd oi` -`l`

`gip `l df yexitle .i`lny 'xc dea`c epiide .enr ycwzn eiptly df mei oi`e ,xgnl

aeh mei liig `l dkygyny xn`c o`n `kilc ,dlil zevg ediipia `ki` xn`wc `d

.ycg y`xe
iel
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קצג
ezny ina cenr k sc ± iyily wxt`nei

àø÷ùë éæçéî éàäoicirn opi`e dpnfa zi`xpyk -d`xpe ,ede`xy yi mixg` daxd -

"epi`x" exn`e ,ede`x `lyk la` .edexar xwy lry.rcep xwy oi` -éðå÷úì àðìéëé
.zelfnd xcqe dkelide dpald zecleza ip` iwa ik ,micr zii`x `la -øåáéòä ãåñ-

.mifnxa diepy `ziixaúåöç øçàì åà úåöç íãå÷ ãìåð`nlra fnxe ,da iepy jk -

xg`l clepn welg zevg mcew xnel ,`ed

.zevgøî òãé.yi welig dn -éáø ÷éìñ éë
åäì çìù àøéæmixac ipy laaay eixiagl -

o`k cnly.ùãçä ïî íåéå äìéì àäéù êéøö-

ycgd on meid zeidl dlild xg` jled meid

zi`xp m`y epcnl ,eiptly lil ea didy

,dryze mixyr mei dkiygyn dpyid dpald

miyly lil `edymeia eze` oiycwn oi` -

`l ixdy ,oiycwn oi`c `hiyt :z"`e .miyly

mixyr ol `niiwc ,miyly meia dycgd d`xz

!onwl opixn`ck `xdiq iqkn iry drax`e

ycgd lr micrd lr oinii`n c"nl jixhvi`

m`c opirny`e ,eycwl epnfa d`xp `ly

dlila dpyid zi`xplkd ixdy ,oinii`n oi` -

.xary ycgd on dlildy e`xàáà øîàù åæå
éàìîù 'øã äåáàrci `le ,l`eny iptl -

clepl zevg mcew clep oia welig dn dyxtl

zevg xg`l.mkl dyxtn ip` -ïéáùçîz` -

.dpald clenúåöç íãå÷ ãìåðrecia ,meid -

oi`y .dngd rwyzy mcew meid d`xpy

yy `l` axrna mdy i"` ipan dqkzn dpald

dpaldy ,dphew jezn dyecg xg` zery

oxwa dyecg xg`l zery yya mlerl

.mdl zi`xpe ,zinexc ziaxrn[ãò] ãìåð [àì]
úåöç øçà`idy .meid d`xi `ly recia -

.lk oirn znlrpe ,zery yy lk dphwéàîì
äðéî à÷ôðep` micr it lr ixd ,ayginl -

!oiycwnéãäñ éùåçëàìzevg xg` clep m` -

ick dngd zriwy iptl dycgd epi`x exn`e

meid eycwl.md xwy icr -éñëî éòù ã"ë
àøäéñ`id eixg`ne eiptln dyecigl jenq -

iptl zery yy ,dphew jezn oird on dqkzn

lkn znlrp dyecg xg`l zery yye dyecg

`le gxfn ipal zi`xp gxfna `idy zery dxyr mizy o`kn xg`le okl mcew ,mc`

mlerl `ide .gxfn ipal `le axrn ipal zi`xp axrna `idyke ,dphew jezn axrn ipal

izi`x jk ,zinexc ziaxrn oxwa dyecg xg`le zinexc zigxfn oxwa dyecg iptl

eceqiagxfna dqkzn dpyidyk jklid .l"f dicrq iax lyipal zi`xp dycgd oi` -

axrn ipan dqkznyke .zery c"k cr gxfn.zery c"k cr odl zi`xp dycgd oi` -

ïãéãì.gxfna oiniiwc laal -à÷éúòî úéù àéñëîmrh dn .xzei `le -iptn -

mikenqd laa ipa dze` oi`exe ,zigxfn zinexc oxwa dyecg iptly dpyid dpaldy

zcner `id dyecg ly zery yy seqle ,dphew jezn jli`e o`kn odn znlrpe gxfnl

g"i xg`le ,zery g"i laa ipan dycgd dqkzny ixd .zepey`xd zery yy xg`y zery a"i lk oke .laa ipa `le axrnl oikenqd i"` ipa dze` oi`exe ,ziaxrn zinexc oxwa

.mewn lka zi`xpe ,`id dlecb xak zeryàúãçî úéù åäãéãì.axrn ipal zi`xp yy seqaly ,izyxity enk -à÷éúòî øñéðîúåmlerl dzilkz seqa dpyidy ,izyxity enk -

okl mcew la` .axrna zi`xp `l dphew jezn dpyi ly zery dxyr dpeny lke ,gxfna.wegxnl zi`xpe ,dzid dlecb -éãäñ éùåçëàìjeza dycgde dpyid epi`x exn`i m` -

zery rax`e mixyr.ecird xwy -åúáùú áøò ãò.zecrend oiiprl dlild xg` jled meidy epcnl -áøòá íéøùòå ãçàä íåé ãòmeid jldy ixd ,axra crend z`ivi epcnl -

.dlild xg`åäééðéá àëéà äìéì úåöçmixetkd mein silic o`n -miyly lil zligza elit` dpyid zi`xp m` dicicle ,"axr cr axrn" :aizkc ,dlild zligz xg` jled --

zevnn silic o`nle .miyly meia ycwzn ycgd oi` aey,zeyx dvn zlik` mixyre cg`d mei cr gqt ly oey`xd dlil zevgn ixdy ,dlild zligz xg` jled meid oi` -

dicicle .daeg enr zlk`p dvndy xyr drax`a hgypd gqtd mr jynpe ,mdn welg oey`x dlil zevge (a,kw sc) "migqt iaxr" idliya opixn`ck .ung lk`i `ly calae

dlild zligza dpyid zi`xp elit`.zayn mixetkd mei wigxdl ,miyly meia eycwl ep` oikixv m` "edepi`x" xnel micrd lr xgnl oinii`n -ïðéãù äéî÷ì à÷éôñ ìëoi` -

e` gqt micwdl oikixv ep`meia ipy aeh mei zeyrl ep` oikixv la` ,dryze mixyr meia ycgd z` oic zia eycw `ny wtq zngn lel` lye xc` ly miyly meil c"ia zekeq

.lel`a oke ,cg`e miyly meia oqip erawe xc`d z` c"a exair `ny wtqn ,f"h'åë øñúéùå øñéîçã àøîéîì.ikd ongp ax opirny` xnelk ,`zegipa -áàì åøñç àîìã`vnpe -

.hayl exqg `nlc ,oqip oiprl oke .dpyd y`x ea erawe ,odly miyly mei did a` z` epxairy eply lel`a dryze mixyr mei
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êéøöd`xp `ly ycgd lr micrd lr oinii`nc `d - 'ek ycgd on meie dlil `diy

e`x `ly t"r` "epi`x" xnel epnfa.ycgd on meie dlil miyly meiyk ilin ipd -

úåöçmlerl dpaldy :dicrq iax ly eceqia d`xy ,qxhpewa 'it - ediipia `ki` dlil

`idyke ,zinexc ziaxrn oxwa dyecg xg`le ,zinexc zigxfn oxwa dyecg iptl

gxfna,axrn ipal `le gxfn ipal zi`xp -

axrna `idykeipal `le axrn ipal zi`xp -

gxfnay laa ipal dpyid dpald ,jkle .gxfn

l`xyi ux` ipale ,zery yy `l` dqkzn dpi`

dpi` dycgde .zery g"i dqkzn miwegxd

yy m` ik axrnay l`xyi ux` ipal dqkzn

.zery g"i dqkzn miwegxd laa ipale ,zery

xg` jled meid mixetkd mein silic o`nle

zlgza dpyid dz`xp m`e ,dlild zlgz

dlildo`nle .meia ycgd oiycwn oi` aey -

gqtn silicd`xz `ly `l` opiyiig `l -

qxhpewd zhiy itle .jli`e dlild zevgn

ipaa `l` laa ipaa llk opiyiig `lc rnyn

dlila dpyid laa ipa efgc b"r`c ,l`xyi ux`

`le ,meia ezxgnl ycgd z` i"` ipa oiycwn -

lke mixetkd mei oipen laa ipae .opiyiig

,dycgd i"` ipa e`xy meid eze`n zecrend

i`nn :dniz edfe .dlila dpyid e`x mdy t"r`

:cere ?laa ipa` citw `le i"` ipa` citw `xwc

d`xz `l mlerl xqgzdl zlgzn dpaldyn

:dxcq jky .ycgzzy cr dlild zlgza cer

zlgza zi`xpe meian d`vei dzcil zlgza

ddey eixg`ly dlilae ,zrweye hrn dlild

cr dlil lka ztqene ,rewyl xzei hrn

lk zgxefe dlild zligza d`vei f`e ,`lnzzy

k"g`e ,xwad xe`l zrweye meid cr dlild

lk zlgz z`vl ddey f`ne ,xqgzdl zlgzn

xzei z`vln zedyl dlil lka ztqene ,dlild

on zxqgn `idy dn lke ,ycgd seq cr xzeie

ycgd zlgza oia ,meid on znlyn `id dlild

`kd ixiinc yxtl d`xp did xzeie .eteqa oia

,ycgd on meie dlil `diy jixvc ,clend oiiprl

,xc`a dryze mixyr ly axran clend didiy

owf clen opilqt `lc ,ok bdpnd oi` la` .ycgd clend on lkd elile miyly mei `diy

xcq `diy jixv :xnelk ,ycgd on meie dlil jixvc `"ie .xyr dpeny xg` clepyk `l`

c"a edeycwe ,zevg mcew meia clend did m`c ,dlile mei `le meie dlil yeciwd-

meia zi`xp `le zevg xg` clep m`e ,eiptly dlil dycwzpycwzn ycgd oi` -`l`

`gip `l df yexitle .i`lny 'xc dea`c epiide .enr ycwzn eiptly df mei oi`e ,xgnl

aeh mei liig `l dkygyny xn`c o`n `kilc ,dlil zevg ediipia `ki` xn`wc `d

.ycg y`xe
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ezny in` cenr `k sc ± iyily wxt`nei
åäì úéà àì÷ éøéñç éçøé éøúcg`e `ln cg`a dpald xcqk jytp dnn exqig zahc -

hayl edexqgc `zi` m`e ,xqgmewnl s` ,eplv` `ae gqtd iptl lewd `vi xak -

.xqg cinz fenz ixdy ,a`e fenz exqg m` ,ixyza oke .oiribn oqip ly c"a igely oi`y

éàìááã àìéùáú íéñáz` exair c"a ixdy ,i"`ay k"deia mipcrnl mgl elk` -

[`ycgd.miprzn eideãéäñàepilr lawpe -

.lk`p `leùãå÷î ã"á éôî éúòîù àì`l -

olek lr (a"r) oiwxta onwl 'ixn`c ,mkl cir`

edeycw `l m` oebk ,axran mi`vei migely

'l meiaxaern xnel axrl migelyd oi`vei -

oirceiy t"r` ,ixyze oqip lr la` .`ed

d"x oi` ixdy .`"l meia xgnl edeycwiy

mipye miylyl dgcpcr oi`vei oi` d"t` -

izrny `l ip`e ."ycewn" c"a itn ernyiy

oixcdpq eayiy mewna iziid `ly ,c"a itn

.myïñéð éçåìù åèîãdlebl oigley c"ay -

oileki mdy dn lke ,edeycwy mei ricedl

jlilcr ixyza oke .gqtd cr oikled md -

epzip `ly miaeh minie zezayn ueg ,zekeq

lr :(a"r onwl) oiwxta `ipzck ,oigelyl llgl

lr llgn dz` i`e ,llgn dz` mz`ixw

jkitl .mneiwoi`y mewnl oiribn oqip igely

miaeh mini oi` ixdy .oiribn ixyz igely

oi`y ,k"deie d"x yi ixyzae .makrl mizpia

.ea oikled oigelydéîåé éøú åãáòéì.iah -

.ezriaw mei migelyd mdl ecibdy t"r`e

éøùú åèà ïñéð äøéæâzeyrl mbidpz m`y -

cg` mei oqipat"r `ly ixyza ok ebdpi -

.erhiy minrte ,migelyøá àééç 'øå åáééà éáø
àáàjkl ,eitn ernye eid opgei 'xc icinlz -

.mcbpk citwdàãç àîåé åãáò.mewnd ipa -

éîåé éøú àúéðòúá áéúé`ny ,mdizelil mr -

`ed eply xyr cg` meie ,ycgd z` c"a exair
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המשך בעמוד קסב
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'l mei ,mini ipy dk`lnn dlebdmeid `ny -
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ze`eyn opicar ik la` .d"x meide ycgd

'l mei xe`l xqg`,rawp miyly meiay irci -
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ezny in` cenr bk sc ± iyily wxt`nei
éòèéîì åúàik ,xqg` `l` opicar `lc `zyd la` ,'ek ixn` dlebd ipa `zyd -

zay i`venl opicar.`ed xqgc irci -àìîà ïðéãáòåx`y lk zeyrl oilibx op`e -

. oi`lndàåä øñçã éòãé òãéîerpnp eize`eyn lila rxi`y zay xeqi` zngne -

.`iydlnéñåðúéàã.zayd dzyn ly zexkya -øñçà àìå àìîà ãéáòéìårlwn ike -

opicar `le zay axra xqg g"xirci rcin -

icina `l` ,zexkya elz `le ,`ed xqgc

inp i`de ,opicar `l oixqg miycg lkc ,gikyc

.cear `l'åë äëàìî ìåèéá íåùî ééáà øîà-

`ln` ciarp zxn` i` ."dxifb" :opiqxb `le

ipa oilhazn oi`y d"x jl oi` xqg` `le

'l mei ,mini ipy dk`lnn dlebdmeid `ny -

cg`e miyly meie ,d"xz` exair `ny -

ze`eyn opicar ik la` .d"x meide ycgd

'l mei xe`l xqg`,rawp miyly meiay irci -

`l` mini ipy oilha oi`e ,xgnl dk`ln eyrie

.'ek oi`iyn eid cvik :xaernaàøãà áø øîà
sc) dvia zkqna opixn`ck ,oli`d my jk -

.xc` oda rhi (a,ehàúéðøåú.f"rla `"iipit -

àúøá.f"rla e"qea -àâàù.f"rla t"y -

éîèåá.f"rla i"nle` -éèåìád"eewxiv -

.d"cp`ilb oixewy ixit ea oilicby ,f"rla

àúéñëenye mid rwxwa dlerd ur oin -

.e"l`xewéøòeixt z`e ,oli`d my e"xiel -

.y"iia oixewéáìåã.`"iip`hyw -àì øéãà éöå
åðøáòé.ycwnd zian z`vl cizry lgpl -åæ

äìåãâ éðøåá.h"penexc oixewy dpitq -éëéä
éãáò.`ciar i`nl dlecb ipxea dze` -àìç-

.legàðëùã ãòdiley -zirwxwa mipkey

mewnac .mind on dlrnl zi`xp dpcere ,mid

.jk lk wenr mid oi` mia milicb mibenl`dy

éàøåîà øá.zexdpa heyl cneln -øè÷å
àðúéëã éðåèà.wzpil oiyw ody ,ozyt iliag -

cg` ey`xe ,oli`d yxeya cg` ey`x xyewe

.ipxeaaéì÷ùåecye `zpitqc `lg ixab jpd -

iyxy zxwere ,mind jezn dler `ide ,i`xa`l

.oli`dàúååøô:dpyn oeylae .f"rla e"hxet -

.lnpàúééðâøî ï÷ñîici lr ,mid zirwxwn -

.i`xen` xaâéäîùîã àúååøô àééø÷îådze` -

.dkeln ly lnp :z`xwp miiqxt lyéúé÷ðå
éúé÷ð àì íîãmiebd z` zewpl iz`a m` -

zeper x`yn`xyi ly mncn mwp` `l -.l
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-`l ik ,xqg` oia `ln` oia ze`eyn mlerl icar i`cec `kidc :l"ie !eqepzi`c iqepzi`

llk icar-`zyd icar `l ik ,icar `l oipnife icar oipnifc ,`zyd la` .qpe`a elz i`ce

zay i`vena-`zlina `l` qpe`a elz `l

.`gikyc

íåùîyxit - mini ipy mrl dk`ln leha

oilhazn oi`y d"x jl oi` :qxhpewa

.xqg` oia `ln` oia ,mini 'a dk`lnn dleb ipa

,rawp miyly meiay irci xqg` icar ik la`

,"d"x" yxtl wgc mpgle .xgnl dk`ln eyrie

dk`ln zeyrl oilibx eid `l ik .i`w g"x lk`c

dlibnd z` `xewd" wxta opixn`ck ,g"xa

dk`ln lehia ea oi`ye (a,ak sc dlibn) "cner

mrl-.drax` oixew cren ly elege g"x oebk

g"xa miypl h"i mewnd siqedy ,xnel oilibxe

xn`yk ,lbrd dyrn lr evxzp `ly xkya

xy` adfd infp ewxt" (al zeny) oxd` mdl

xy` 'ebe mrd lk ewxtzie 'ebe mkiyp ipf`a

evx `ly ,e`iad `l mdiypc la` "mdipf`a

.ozil miypdäòáøà:dniz - mifx` ipin

x"` (mye `,fl sc dkeq) "lefbd alel" wxtac

mipin drax`a `l` zbdep dpi` dkeq :dcedi

jkql i"x xyknc `dn dlr jixte ,alelay

[drax` lr drax`] mda oi`y fx` ly mixqpa

fx` i`n :ipyne-:`ped ax xa dax xn`ck ,qcd

ax xn` dcedi axl `zyde .od mifx` ipin 'i

`ki` i`n ,`l eze drax` :xn`c:`nye ?xninl

ecen edlek la` ,ibilt xknne gwn oiprl `kd

mixyr aiyg inlyexiae .od oifx` ipin dxyrc

.drax`e

äèù(mye `,ci sc) f"rc w"ta - `zipxez

`zipxez oilaexhv` i`n :xn`c-e`l

,xwir el oi` `eddc .`kdc `zipxez epiid

fx` oin `edy `kdc i`de .mzd rnynck-i`ce

`d ,oafn `lc `ed `zipxez :cere .yxey el yi

zepli` x`y-oi` (a,hi sc f"r) opzde !?ipafn

wiic `peeb i`d ikc .rwxwl xaegna odl mixken

oin mzdc `iddc d`xp jkl .ah lwc iab mzd

zay) "`aiwr x"`" wxtc `zixaek oirk dnc`

sc dcp) "dyer `idy dy`d" 'tae (`,v sc

dl oi`y lkc `idd dl iziin edlek`c (`,aq

.xwir
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"`zifc-ur e`l oenqxt`c .ony ur ipeeb ixz
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.cirdle `eal edellgy zayd meia -åéä àì

íùî ïéææueg `veide ,megzl ueg e`viy itl -

.zen` 'c `l` el oi` megzløäðä ïî`edy -
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'îâåä÷æòéåaiaq mipa` xcba ebiiq -,aiaq

.zrah enk lebiraàøòöã àðùéìmy lr -

.meid lk myn oiff oi`y ,oiwifa el`k oixeq`y

úåìåãâ úåãåòñ.`xrv edl ded `l ,`nl` -

'éðúîéðôì 'åë íéãòä úà ïé÷ãåá ãöéë
äîçämexcl gxfnn mlerl zkled dngd -

zldw) xn`py ,oetvl axrnne axrnl mexcne

dpalde ."oetv l` aaeqe mexc l` jled" (`

jenq `l` mlerl miyly meia zi`xp dpi`

dphwe dwc `idy jezny ,dngd zriwyl
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oetv cvl ?oihep cv dfi`l ,dnibtd iy`x -
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המשך בעמוד קער
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המשך ביאוז למסכת סוטה ליום אזבעים ואזבעה לעומז עמ' ב

והנה הטעם הפשוט שהמדרש נוקט "נגעים ואהלות", הוא לפי שהם עניני הלכה עמוקים 
ביותר )ועל אמירת תהלים יהיו נוטלין שכר כמו שלומדים בענינים עמוקים ביותר(. 

אולם אין זה טעם מספיק, כי לפי זה לא מובן למה נוקט "נגעים ואהלות" דוקא, הרי גם 
דיני ממונות )חושן משפט( הם עניני הלכה עמוקים ביותר, כמאמר חז"ל10 "הרוצה שיחכים 

יעסוק בדיני ממונות"?
וצריך לומר שזהו מפני שב"נגעים ואהלות" רואים את פעולת התורה בעניני העולם כפי 
שהם למטה מטה ביותר. שהרי "אהלות" היא בטומאה החמורה ביותר, טומאת מת, שכאשר 
משה שמע עלי' "נתכרכמו פניו"11, וגם שלמה המלך אמר על טהרתה12 "אמרתי אחכמה והיא 

רחוקה ממני". 
וי"ל שעד"ז הוא בכללות אמירת תהלים, שבאמירתם פועלים בירור העולם. ובפרטיות 

יותר, ע"י אמירת הלל בשיעור התהלים היומי, פועלים בעולם נסים גלוים.
ד. וענין זה שייך לא רק לאנשים מורמים מעם וכו', אלא לכאו"א מישראל, גם לאנשים 
לגבי  מיוחד  עילוי  יש  הפשוטים  האנשים  של  התהלים  באמירת  ואדרבה  ביותר.  הפשוטים 
לימוד התורה )"נגעים ואהלות"(. וכידוע הסיפור שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר13 אודות הבעש"ט 
שהראה לתלמידיו את גודל מעלת אמירת תהלים של האנשים הפשוטים, עד כדי כך שהם 

התקנאו בהם, והתברכו שה' ית' יעזור להם לעבוד את ה' באופן כזה.   
ומובן ופשוט, שאצל תלמידי הבעש"ט הי' לימוד התורה בתכלית השלימות – לימוד 
התקנאו  הם  גם  ואעפ"כ  תחילה"15(,  בתורה  )"ברכו  העילויים שבזה14  כל  עם  לשמה  תורה 
באמירת התהלים של האנשים הפשוטים, מכיון שיש בזה עילוי גדול יותר מלימוד התורה. 
וכמו"כ בנדו"ד בנוגע להוראה מאמירת תהלים דיום כ"ד בחודש16, שהיא שייכת גם לאנשים 

פשוטים ביותר, ואדרבה אצלם מודגש הדבר עוד יותר, כנ"ל17.  

10( ב"ב קעה, ב.
11( במדב"ר פי"ט ד. תנחומא חוקת פ"ו.

12( קהלת ז, כג. במדב"ר שם ד.
13( ראה קובץ מכתבים לתהלים ע' 194 ואילך.

14( אבות פ"ו מ"ו.
15( ראה נדרים פא, א. יל"ש ירמי' פ"ט רמז רפא.

16( בשיחה כאן הרבי קישר את אמירת "הלל" בשיעור התהלים דיום כ"ד בחודש טבת )נוסף לכל הנ"ל בפנים, השייך לכל חודש(, 
ליום ההילולא של אדה"ז, ד"הילולא" הוא משורש "הלל" עיי"ש. המו"ל.   

17( משיחת ש"פ וארא )מבה"ח שבט( ה'תשמ"ד. וראה גם שיחת ש"פ פינחס ה'תשמ"ה )ושם מקשר אמירת הלל עם חג הגאולה 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"ח

ברוקלין

האברך הלל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ל לעומר, בו שואל:

א( המבואר באגה"ק לרבנו הזקן סי' י"ט בפירוש מרז"ל חכם עדיף מנביא, שנבואה הוא ענין 

ראי' כמשל ראיית עין בשר גשמי ממש, משא"כ במדובר בענין מעלת החכמה, שהוא ענין של השגה - 

האם משה רבנו חוץ ממה שהי' רואה בנבואה, הי' משיג גם מדריגות אלו שהשיג האריז"ל.

כן הדבר.

מרז"ל  המסופר  ע"ד  דתורה,  מנגלה  ובמכש"כ  אחרת,  גם  לאמר  מקום  יש  שלכאורה  ואף 

)מנחות כט, ב( בכל זה האמת הוא שהשיג מדריגות האמורות, וכמ"ש בספרי קבלה ומבואר בתורת 

החסידות, שמדריגת משה רבינו היתה מדריגת החכמה דאצילות, ז.א. שהשיג בדרגא נעלית ביותר 

מצד ענין החכמה. אבל יש מקום לעיון בהנוגע למשיח, וראה רמב"ם הל' תשובה פרק ט' הלכה ב'. 

תנחומא תולדות כ'. יל"ש לישעי' נב, יג.

ואכ"מ.

ב( במ"ש שם באגה"ק סי' ט', בפירוש מאמר רז"ל תלמוד תורה שקול כנגד גמ"ח, משא"כ 

בעקבות משיחא - ושואל היאך נשתנה עצם החשיבות.

ע"י אחרים, שמובן  ומצוה שא"א לעשותה  עובר  בענין מצוה שזמנה  ע"ד החילוק  הנה הוא 

כשהזמן קרוב לסיומו או כשאין אחרים משתנה חשיבות המצוה.
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והנה הטעם הפשוט שהמדרש נוקט "נגעים ואהלות", הוא לפי שהם עניני הלכה עמוקים 
ביותר )ועל אמירת תהלים יהיו נוטלין שכר כמו שלומדים בענינים עמוקים ביותר(. 

אולם אין זה טעם מספיק, כי לפי זה לא מובן למה נוקט "נגעים ואהלות" דוקא, הרי גם 
דיני ממונות )חושן משפט( הם עניני הלכה עמוקים ביותר, כמאמר חז"ל10 "הרוצה שיחכים 

יעסוק בדיני ממונות"?
וצריך לומר שזהו מפני שב"נגעים ואהלות" רואים את פעולת התורה בעניני העולם כפי 
שהם למטה מטה ביותר. שהרי "אהלות" היא בטומאה החמורה ביותר, טומאת מת, שכאשר 
משה שמע עלי' "נתכרכמו פניו"11, וגם שלמה המלך אמר על טהרתה12 "אמרתי אחכמה והיא 

רחוקה ממני". 
וי"ל שעד"ז הוא בכללות אמירת תהלים, שבאמירתם פועלים בירור העולם. ובפרטיות 

יותר, ע"י אמירת הלל בשיעור התהלים היומי, פועלים בעולם נסים גלוים.
ד. וענין זה שייך לא רק לאנשים מורמים מעם וכו', אלא לכאו"א מישראל, גם לאנשים 
לגבי  מיוחד  עילוי  יש  הפשוטים  האנשים  של  התהלים  באמירת  ואדרבה  ביותר.  הפשוטים 
לימוד התורה )"נגעים ואהלות"(. וכידוע הסיפור שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר13 אודות הבעש"ט 
שהראה לתלמידיו את גודל מעלת אמירת תהלים של האנשים הפשוטים, עד כדי כך שהם 

התקנאו בהם, והתברכו שה' ית' יעזור להם לעבוד את ה' באופן כזה.   
ומובן ופשוט, שאצל תלמידי הבעש"ט הי' לימוד התורה בתכלית השלימות – לימוד 
התקנאו  הם  גם  ואעפ"כ  תחילה"15(,  בתורה  )"ברכו  העילויים שבזה14  כל  עם  לשמה  תורה 
באמירת התהלים של האנשים הפשוטים, מכיון שיש בזה עילוי גדול יותר מלימוד התורה. 
וכמו"כ בנדו"ד בנוגע להוראה מאמירת תהלים דיום כ"ד בחודש16, שהיא שייכת גם לאנשים 

פשוטים ביותר, ואדרבה אצלם מודגש הדבר עוד יותר, כנ"ל17.  

10( ב"ב קעה, ב.
11( במדב"ר פי"ט ד. תנחומא חוקת פ"ו.

12( קהלת ז, כג. במדב"ר שם ד.
13( ראה קובץ מכתבים לתהלים ע' 194 ואילך.

14( אבות פ"ו מ"ו.
15( ראה נדרים פא, א. יל"ש ירמי' פ"ט רמז רפא.

16( בשיחה כאן הרבי קישר את אמירת "הלל" בשיעור התהלים דיום כ"ד בחודש טבת )נוסף לכל הנ"ל בפנים, השייך לכל חודש(, 
ליום ההילולא של אדה"ז, ד"הילולא" הוא משורש "הלל" עיי"ש. המו"ל.   

17( משיחת ש"פ וארא )מבה"ח שבט( ה'תשמ"ד. וראה גם שיחת ש"פ פינחס ה'תשמ"ה )ושם מקשר אמירת הלל עם חג הגאולה 

המשך מעמוד ק

אף שאין מזכיר עד"ז תקותי שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות לעתים קרובות, 

ויהי רצון שתהי' הקביעות מתאים לפתגם רבנו הזקן, בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך 

)פוסק בנגלה דתורה( לא רק קביעות בזמן, אלא גם קביעות בנפש, והוא העיקר.

מכאן  עליהם  ישמור  ועכ"פ  הידועים,  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלשת  יודע  בטח 

ולהבא.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

אגרות קודש
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ìëé ïèwä ïäk ïécä ïîL óà äpäëì ãBák ïé÷ìBç ïéàL äna øeqà äæa ïéàå ïäk íB÷îa ìàøNé úBø÷ì¦§¦§¨¥¦§Ÿ¥§¥¨¤¦©¤¤¥§¦¨¦§ª¨©¤¦©¦Ÿ¥©¨¨¨Ÿ
ìò àlà dðéà ízLc÷å ìL äNò úåöîL íépè÷ íéðäk ãaëì ììk íéáiçî eðà ïéà íB÷î ìkî úBìòì©£¦¨¨¥¨§ª¨¦§¨§©¥Ÿ£¦§©¦¤¦§©£¥¤§¦©§¤¥¨¤¨©

éäìà íçì úà ék øîàpL íéìBãbäáéø÷î àeä E35áéø÷äì ìeñt ïèwäå[fi: ©§¦¤¤¡©¦¤¤¤¡Ÿ¤©§¦§©¨¨¨§©§¦
ז  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
øéèôîì àìà [æè גם שעולים תורה בשמחת אפילו -

אחר  גדול או החזן עמהם עולה - לתורה .34הקטנים
áéø÷äì ìåñô [æé אפילו לראשון קטן כהן מעלים אין -

להוציאו  צריך אין וכן קטן, כהן אלא בה  שאין בעיר
הכנסת  .36מבית

zetqede mipeiv
למפטיר.34) קטן בעליית המנהג על טז סעיף להלן וראה
לחם 35) את ּכי וקּדׁשּתֹו הכהנים): (לגבי ח כא, ְְִִֶֶֶַויקרא

מקּדׁשכם. ה' אני קדֹוׁש ּכי ּל יהיה קדׁש מקריב הּוא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹאלהי
לנו  שאין עכשיו ואף זה: על הוסיף ס"ס קכח ובסימן

עומד. הוא בקדושתו קרבנות

ודלא 36) כלל, להעלותו שאין שוע"ר, מלשון משמע כן
כן  אמרו להעלותו האוסרים שגם אחרונים כמה שכתבו כפי
כהן  אלא בה שאין בעיר אבל אחת, פעם כן כשאירע רק
בענין  וצ"ע כט). סי' א שער אפרים (שער להעלותו יש קטן

בעלֿמום. כהן

•
zay zekld - jexr ogley

קשר · על אפילו התורה מן חייבים שאין אומרים יש
אומן  מעשה הוא כן אם אלא לעולם להתקיים העומד
עושים  שהאומנים כקשרים ואמיץ חזק קשר שהוא דהיינו
שקושרין  וסנדל מנעל רצועות קשרי כגון מלאכתן בשעת
הקושר  אבל בזה כיוצא בכל וכן עשייתן בשעת הרצענין
לו  נפסקה כיצד פטור אומן מעשה ואינו קיימא של קשר
או  בדלי חבל שקשר או וקשרו החבל נפסק וקשרה רצועה
שהם  הקשרים באלו כיוצא כל וכן הבהמה רסן שקשר
אסור  אבל פטור לקיימא אותם קושר אדם וכל הדיוט מעשה
אלא  לעולם להתקיים עומד אינו אפילו סופרים מדברי

שנתבאר. כשיעור

להתקיים  עשוי אינו אפילו אומן מעשה שהוא קשר אבל
לקשרו  סופרים מדברי אסור ביומו להתירו אלא כלל
העשוי  אומן מעשה קשר משום גזרה בשבת ולהתירו

התורה. מן עליו שחייבים לעולם להתקיים

למעשה  אומן מעשה בין כלל חילוק שאין אומרים ויש
מן  עליו חייבים הדיוט מעשה שהוא קשר שאפילו הדיוט
כלל  להתקיים עומד אינו ואם קיימא של הוא אם התורה

אומן. במעשה ג"כ מותר הדיוט במעשה שמותר בענין

לקשור  שלא ליזהר נהגו ולכן הראשונה כסברא להחמיר ויש
הוא  אפילו זה על זה קשרים ב' שהוא קשר שום להתיר או
נקרא  קשר איזה בקיאין אנו שאין מפני ביומו להתירו עומד
עומד  אינו אפילו ולהתירו לקשרו שאסור אומן מעשה

יש  היטב הדק קשור שהוא אמיץ קשר וכל כלל להתקיים
מ  זהו שמא בו גבי להסתפק על זה קשרים וב' אומן עשה

אין  צער במקום מקום ומכל אמיץ קשר כן גם הוא זה
עומד  אינו אם להתירו ומותר סופרים בדברי להחמיר
שלפי  כיון הדיוט מעשה בודאי שמותר בענין כלל להתקיים

אומן: מעשה בודאי אפילו מותר האחרונה סברא

קשר ‚ אבל זה על זה קשרים בב' אמורים דברים במה
מעשה  בקשר כלל בו להסתפק אין גביו על ועניבה אחד
עומד  אינו אם ענין בכל ולהתירו לקשרו ומותר אומן
עניבה  בלא בלבד אחד קשר אלא אינו ואם כלל להתקיים
אפילו  ולהתירו לקשרו ומותר כלל קשר נקרא אינו גביו על

לעולם. להתקיים עומד אם

בראש  קשר עשה אם אבל ביחד דברים ב' בקושר זה וכל
על  זה קשרים כב' דינו משיחה או חוט או חבל של אחד

דבר: לכל זה

מדברי „ אלא התורה מן קיימא של נקרא שאינו קשר
למדוד  שקושר כגון מצוה לצורך לקשרו מותר סופרים
לקשור  מותר אומן מעשה קשר ואפילו תורה משיעורי אחד

אחר: בענין למדוד אפשר אי אם

למקומן ‰ להחזירן מותר וסנדל מנעל רצועות לו נשמטו
שלא  כדי הרצועה בראש קשר יעשה שלא ובלבד
דברים  במה קיימא של קשר שהוא מפני הנקב מן תשמט
אבל  זה קשר לקשור שם רגילין שאין במקומות אמורים
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שמא  גזרה להחזיר אפילו אסור לקשרו שרגילין במקומות
אלא  התירו לא רגילין שאין במקומות ואפילו יקשור
מפני  בשבת הרצועה ליתן אסור חדש במנעל אבל להחזיר
כשהנקב  אלא התירו לא להחזיר ואפילו כלי מתקן שהוא
צר  הוא הנקב אם אבל טורח בלי להחזיר ויכול רחב הוא
אלא  כמחזיר זה אין בתוכו הרצועה להכניס טורח שצריך
ברצועות  הדין וכן כלי תיקון משום ואסור בתחלה כנותן
בתחלה  במכנסיים להכניס מותר אבנט אבל מכנסיים של
תדיר  ולהוציא להכניס ועשוי שם מבטלו שאינו מפני בשבת
משיחה  להכניס אסור אבל כלי תיקון משום בו אין לפיכך

שם: שמבטלה מפני לשם

Â של קשר שאינו כובס שקשרו מקשר הצואר בית מתירין
אחר  מיד ביומו אותו מתירין  הפעמים שרוב קיימא
מתקן  שהוא מפני מחדש אותו פותחין אין אבל הכביסה
חייב  אינו קורע משום אבל בפטיש מכה משום וחייב כלי

ש"ב. בסי' שנתבאר כמו לתפור מנת על עושה א"כ אלא

ותפרו  האומן שחזר רק הצואר בית נפתח כבר אם אפילו
יכול  ואינו האומן שקשרו או עושים שהאומנים כדרך ביחד

החוטין. לחתוך אסור להתירו

גמר  קודם האומן שקשרו זה בקשר אמורים דברים במה
מכה  משום בה יש זה קשר חוטי שחתיכת הבגד מלאכת
מתוקן  כך ידי שעל הבגד מלאכת גמר שהיא לפי בפטיש
וכל  ללבשו מעולם מתוקן היה לא לכן וקודם ללבשו הבגד
כמו  בפטיש מכה משום בו יש מלאכה גמר שהוא דבר

גמר  אחר שנקשרו קשירות שאר אבל ש"ב בסי' שנתבאר
שבכתונת  המשיחות או הכיבוס קשרי כגון הבגד מלאכת
אין  מקום ומכל לחתכן מותר להתירן יכול ואינו שנקשרו
רגיל  אינו ואם בצנעא יעשה אלא הארץ עם בפני להקל
לשבת  משבת הכתונת כשמחליף אלא המשיחות להתיר

להתיר: שאסור כמו לחתכן אסור

Ê את הכובס תפר אם אבל בקשירה אמורים דברים במה
כדרך  יחד התפורים מנעלים של זוג וכן הצואר בית
שאין  מזה זה לנתקן או לחתכן אסור עושים שהאומנים
יש  ולעולם קיימא של לאינה קיימא של בין בתפירה חילוק
כן  אם אלא חייב אינו שהקורע ואף קורע משום בסתירתה
בכל  אסור סופרים מדברי מקום מכל לתפור מנת על עושה
לחתוך  או לנתק קיימא של שאינה בתפירה מתירין ויש ענין

הארץ: עם בפני להקל אין מקום ומכל עיקר וכן

Á בו וכיוצא באבנט או במשיחה הבור פי על דלי קושרין
שמבטלו  מפני בחבל לא אבל שם מבטלו שאינו מדבר
שם  וקשור תלוי הדלי שהרי קיימא של קשר זה והרי שם
שם  מבטלו ואינו חשוב שהוא גרדי של בחבל ואפילו תמיד

חבלים. שאר משום גזרה אסור

דליים  אבל בבור הקבועים בדליים אמורים דברים במה
אפילו  ומותר קיימא של קשר אינו בבור קבועין שאינן שלנו
שאסור  אומן מעשה הקשר יהא שלא ובלבד חבלים בשאר

למעלה: שנתבאר כמו קיימא של באינה אפילו

בֿח  סעיפים בשבת ועניבה קשירה דין שיז, סימן ב חלק

•

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

xe` dxez

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "משל תוכןתוכןתוכןתוכן בשם נקראת שהתורה הטעם

ל"קדמונו  "משל" היא כולה התורה שכל הקדמוני"

עולם" של

ביאור  בהקדם התורה מעלת יבאר זה [בפרק

" בשם נקראת שהתורה הקדמוני הטעם ."משל

דברי  תוכן את נעתיק - זה פרק תוכן להבנת

ביאור:"אדמו  בתוספת ד', פרק התניא בספר הזקן ר

ענינים: שני יש ובלשון חכמת בתורה התורה,

" ובינתכם הכתוב חכמתכם היא של "כי ענין שזהו ,

והשגה; בהבנה מה והאלקות לימוד והוא שבתורה,

" בזהר וקוב דאיתא חד "אורייתא כולא שהתורה "ה ,

קוב  עם חד שהיא "היא רק (ולא ובעצמו בכבודו ה

מתדבק חכמתו  התורה לימוד ידי על ולפיכך, יתברך),

הקב  עם ("האדם ובעצמו בכבודו התורה "ה )."נותן

אע  ביאור: שבתורה "ליתר הראשון הענין שגם פ

עם  חזק קשר יוצר יתברך) חכמתו היא שהתורה (מה

הקב "קוב  של חכמתו התורה דלהיות הרי "ה, ה

הרי  התורה חכמת את במוחו ומשיג מבין כשאדם

קשר  זה והרי ושכלו במוחו נתפסת יתברך חכמתו

הקב  ובין בינו רק "ויחוד הוא הקשר מקום, מכל - ה

של  עצמותו עם ולא כביכול עילאה חכמה בחינת עם

התלמיד "הקב  דכאשר להבדיל, ותלמיד מרב וכמשל ה.

רבו  לבין בינו ההתאחדות הרי רבו מחכמת ענין מבין

רבו  חיי וכללות עצמותו עם ולא חכמתו, עם רק היא

הנפש  של אחד כח רק היא הרב חכמת סוף סוף (שהרי

שלו). החיים מכללות אחד פרט ורק

וקוב  שאורייתא זה מצד הרי "אולם חד, כולא ה

את "הקב  לנו וכשנתן בתורה, עצמותו את הלביש ה

" כביכול תורתו עצמו את לנו נתן כאילו זה ,"הרי

ל  לבוש כמו היא התורה שחכמת ה "הקב "ונמצא

ובעצמו  חכמת "בכבודו את ומשיג מבין וכשאדם ,

" משל התורה דרך המלך את כמחבק זה כפי "הרי ,

בלבושים. לבוש שהמלך

נקראת  שהתורה בטעם כאן הפרק נקודת גם זוהי

הקדמוני " לפנינו]."משל שיבואר כפי ,
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.æøéèôîì àlà ïèwä úBø÷ì ïébäBð ïéà åLëòå[fhíéâäBð ïäk ïè÷ àlà úñðkä úéáa ïäk ïéà íà óàå §©§¨¥£¦¦§©¨¨¤¨§©§¦§©¦¥Ÿ¥§¥©§¤¤¤¨¨¨Ÿ¥£¦
ìëé ïèwä ïäk ïécä ïîL óà äpäëì ãBák ïé÷ìBç ïéàL äna øeqà äæa ïéàå ïäk íB÷îa ìàøNé úBø÷ì¦§¦§¨¥¦§Ÿ¥§¥¨¤¦©¤¤¥§¦¨¦§ª¨©¤¦©¦Ÿ¥©¨¨¨Ÿ
ìò àlà dðéà ízLc÷å ìL äNò úåöîL íépè÷ íéðäk ãaëì ììk íéáiçî eðà ïéà íB÷î ìkî úBìòì©£¦¨¨¥¨§ª¨¦§¨§©¥Ÿ£¦§©¦¤¦§©£¥¤§¦©§¤¥¨¤¨©

éäìà íçì úà ék øîàpL íéìBãbäáéø÷î àeä E35áéø÷äì ìeñt ïèwäå[fi: ©§¦¤¤¡©¦¤¤¤¡Ÿ¤©§¦§©¨¨¨§©§¦
ז  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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4

`zax `zkld
øéèôîì àìà [æè גם שעולים תורה בשמחת אפילו -

אחר  גדול או החזן עמהם עולה - לתורה .34הקטנים
áéø÷äì ìåñô [æé אפילו לראשון קטן כהן מעלים אין -

להוציאו  צריך אין וכן קטן, כהן אלא בה  שאין בעיר
הכנסת  .36מבית

zetqede mipeiv
למפטיר.34) קטן בעליית המנהג על טז סעיף להלן וראה
לחם 35) את ּכי וקּדׁשּתֹו הכהנים): (לגבי ח כא, ְְִִֶֶֶַויקרא

מקּדׁשכם. ה' אני קדֹוׁש ּכי ּל יהיה קדׁש מקריב הּוא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹאלהי
לנו  שאין עכשיו ואף זה: על הוסיף ס"ס קכח ובסימן

עומד. הוא בקדושתו קרבנות

ודלא 36) כלל, להעלותו שאין שוע"ר, מלשון משמע כן
כן  אמרו להעלותו האוסרים שגם אחרונים כמה שכתבו כפי
כהן  אלא בה שאין בעיר אבל אחת, פעם כן כשאירע רק
בענין  וצ"ע כט). סי' א שער אפרים (שער להעלותו יש קטן

בעלֿמום. כהן

•
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קשר · על אפילו התורה מן חייבים שאין אומרים יש
אומן  מעשה הוא כן אם אלא לעולם להתקיים העומד
עושים  שהאומנים כקשרים ואמיץ חזק קשר שהוא דהיינו
שקושרין  וסנדל מנעל רצועות קשרי כגון מלאכתן בשעת
הקושר  אבל בזה כיוצא בכל וכן עשייתן בשעת הרצענין
לו  נפסקה כיצד פטור אומן מעשה ואינו קיימא של קשר
או  בדלי חבל שקשר או וקשרו החבל נפסק וקשרה רצועה
שהם  הקשרים באלו כיוצא כל וכן הבהמה רסן שקשר
אסור  אבל פטור לקיימא אותם קושר אדם וכל הדיוט מעשה
אלא  לעולם להתקיים עומד אינו אפילו סופרים מדברי

שנתבאר. כשיעור

להתקיים  עשוי אינו אפילו אומן מעשה שהוא קשר אבל
לקשרו  סופרים מדברי אסור ביומו להתירו אלא כלל
העשוי  אומן מעשה קשר משום גזרה בשבת ולהתירו

התורה. מן עליו שחייבים לעולם להתקיים

למעשה  אומן מעשה בין כלל חילוק שאין אומרים ויש
מן  עליו חייבים הדיוט מעשה שהוא קשר שאפילו הדיוט
כלל  להתקיים עומד אינו ואם קיימא של הוא אם התורה

אומן. במעשה ג"כ מותר הדיוט במעשה שמותר בענין

לקשור  שלא ליזהר נהגו ולכן הראשונה כסברא להחמיר ויש
הוא  אפילו זה על זה קשרים ב' שהוא קשר שום להתיר או
נקרא  קשר איזה בקיאין אנו שאין מפני ביומו להתירו עומד
עומד  אינו אפילו ולהתירו לקשרו שאסור אומן מעשה

יש  היטב הדק קשור שהוא אמיץ קשר וכל כלל להתקיים
מ  זהו שמא בו גבי להסתפק על זה קשרים וב' אומן עשה

אין  צער במקום מקום ומכל אמיץ קשר כן גם הוא זה
עומד  אינו אם להתירו ומותר סופרים בדברי להחמיר
שלפי  כיון הדיוט מעשה בודאי שמותר בענין כלל להתקיים

אומן: מעשה בודאי אפילו מותר האחרונה סברא

קשר ‚ אבל זה על זה קשרים בב' אמורים דברים במה
מעשה  בקשר כלל בו להסתפק אין גביו על ועניבה אחד
עומד  אינו אם ענין בכל ולהתירו לקשרו ומותר אומן
עניבה  בלא בלבד אחד קשר אלא אינו ואם כלל להתקיים
אפילו  ולהתירו לקשרו ומותר כלל קשר נקרא אינו גביו על

לעולם. להתקיים עומד אם

בראש  קשר עשה אם אבל ביחד דברים ב' בקושר זה וכל
על  זה קשרים כב' דינו משיחה או חוט או חבל של אחד

דבר: לכל זה

מדברי „ אלא התורה מן קיימא של נקרא שאינו קשר
למדוד  שקושר כגון מצוה לצורך לקשרו מותר סופרים
לקשור  מותר אומן מעשה קשר ואפילו תורה משיעורי אחד

אחר: בענין למדוד אפשר אי אם

למקומן ‰ להחזירן מותר וסנדל מנעל רצועות לו נשמטו
שלא  כדי הרצועה בראש קשר יעשה שלא ובלבד
דברים  במה קיימא של קשר שהוא מפני הנקב מן תשמט
אבל  זה קשר לקשור שם רגילין שאין במקומות אמורים
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שמא  גזרה להחזיר אפילו אסור לקשרו שרגילין במקומות
אלא  התירו לא רגילין שאין במקומות ואפילו יקשור
מפני  בשבת הרצועה ליתן אסור חדש במנעל אבל להחזיר
כשהנקב  אלא התירו לא להחזיר ואפילו כלי מתקן שהוא
צר  הוא הנקב אם אבל טורח בלי להחזיר ויכול רחב הוא
אלא  כמחזיר זה אין בתוכו הרצועה להכניס טורח שצריך
ברצועות  הדין וכן כלי תיקון משום ואסור בתחלה כנותן
בתחלה  במכנסיים להכניס מותר אבנט אבל מכנסיים של
תדיר  ולהוציא להכניס ועשוי שם מבטלו שאינו מפני בשבת
משיחה  להכניס אסור אבל כלי תיקון משום בו אין לפיכך

שם: שמבטלה מפני לשם

Â של קשר שאינו כובס שקשרו מקשר הצואר בית מתירין
אחר  מיד ביומו אותו מתירין  הפעמים שרוב קיימא
מתקן  שהוא מפני מחדש אותו פותחין אין אבל הכביסה
חייב  אינו קורע משום אבל בפטיש מכה משום וחייב כלי

ש"ב. בסי' שנתבאר כמו לתפור מנת על עושה א"כ אלא

ותפרו  האומן שחזר רק הצואר בית נפתח כבר אם אפילו
יכול  ואינו האומן שקשרו או עושים שהאומנים כדרך ביחד

החוטין. לחתוך אסור להתירו

גמר  קודם האומן שקשרו זה בקשר אמורים דברים במה
מכה  משום בה יש זה קשר חוטי שחתיכת הבגד מלאכת
מתוקן  כך ידי שעל הבגד מלאכת גמר שהיא לפי בפטיש
וכל  ללבשו מעולם מתוקן היה לא לכן וקודם ללבשו הבגד
כמו  בפטיש מכה משום בו יש מלאכה גמר שהוא דבר

גמר  אחר שנקשרו קשירות שאר אבל ש"ב בסי' שנתבאר
שבכתונת  המשיחות או הכיבוס קשרי כגון הבגד מלאכת
אין  מקום ומכל לחתכן מותר להתירן יכול ואינו שנקשרו
רגיל  אינו ואם בצנעא יעשה אלא הארץ עם בפני להקל
לשבת  משבת הכתונת כשמחליף אלא המשיחות להתיר

להתיר: שאסור כמו לחתכן אסור

Ê את הכובס תפר אם אבל בקשירה אמורים דברים במה
כדרך  יחד התפורים מנעלים של זוג וכן הצואר בית
שאין  מזה זה לנתקן או לחתכן אסור עושים שהאומנים
יש  ולעולם קיימא של לאינה קיימא של בין בתפירה חילוק
כן  אם אלא חייב אינו שהקורע ואף קורע משום בסתירתה
בכל  אסור סופרים מדברי מקום מכל לתפור מנת על עושה
לחתוך  או לנתק קיימא של שאינה בתפירה מתירין ויש ענין

הארץ: עם בפני להקל אין מקום ומכל עיקר וכן

Á בו וכיוצא באבנט או במשיחה הבור פי על דלי קושרין
שמבטלו  מפני בחבל לא אבל שם מבטלו שאינו מדבר
שם  וקשור תלוי הדלי שהרי קיימא של קשר זה והרי שם
שם  מבטלו ואינו חשוב שהוא גרדי של בחבל ואפילו תמיד

חבלים. שאר משום גזרה אסור

דליים  אבל בבור הקבועים בדליים אמורים דברים במה
אפילו  ומותר קיימא של קשר אינו בבור קבועין שאינן שלנו
שאסור  אומן מעשה הקשר יהא שלא ובלבד חבלים בשאר

למעלה: שנתבאר כמו קיימא של באינה אפילו

בֿח  סעיפים בשבת ועניבה קשירה דין שיז, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "משל תוכןתוכןתוכןתוכן בשם נקראת שהתורה הטעם

ל"קדמונו  "משל" היא כולה התורה שכל הקדמוני"

עולם" של

ביאור  בהקדם התורה מעלת יבאר זה [בפרק

" בשם נקראת שהתורה הקדמוני הטעם ."משל

דברי  תוכן את נעתיק - זה פרק תוכן להבנת

ביאור:"אדמו  בתוספת ד', פרק התניא בספר הזקן ר

ענינים: שני יש ובלשון חכמת בתורה התורה,

" ובינתכם הכתוב חכמתכם היא של "כי ענין שזהו ,

והשגה; בהבנה מה והאלקות לימוד והוא שבתורה,

" בזהר וקוב דאיתא חד "אורייתא כולא שהתורה "ה ,

קוב  עם חד שהיא "היא רק (ולא ובעצמו בכבודו ה

מתדבק חכמתו  התורה לימוד ידי על ולפיכך, יתברך),

הקב  עם ("האדם ובעצמו בכבודו התורה "ה )."נותן

אע  ביאור: שבתורה "ליתר הראשון הענין שגם פ

עם  חזק קשר יוצר יתברך) חכמתו היא שהתורה (מה

הקב "קוב  של חכמתו התורה דלהיות הרי "ה, ה

הרי  התורה חכמת את במוחו ומשיג מבין כשאדם

קשר  זה והרי ושכלו במוחו נתפסת יתברך חכמתו

הקב  ובין בינו רק "ויחוד הוא הקשר מקום, מכל - ה

של  עצמותו עם ולא כביכול עילאה חכמה בחינת עם

התלמיד "הקב  דכאשר להבדיל, ותלמיד מרב וכמשל ה.

רבו  לבין בינו ההתאחדות הרי רבו מחכמת ענין מבין

רבו  חיי וכללות עצמותו עם ולא חכמתו, עם רק היא

הנפש  של אחד כח רק היא הרב חכמת סוף סוף (שהרי

שלו). החיים מכללות אחד פרט ורק

וקוב  שאורייתא זה מצד הרי "אולם חד, כולא ה

את "הקב  לנו וכשנתן בתורה, עצמותו את הלביש ה

" כביכול תורתו עצמו את לנו נתן כאילו זה ,"הרי

ל  לבוש כמו היא התורה שחכמת ה "הקב "ונמצא

ובעצמו  חכמת "בכבודו את ומשיג מבין וכשאדם ,

" משל התורה דרך המלך את כמחבק זה כפי "הרי ,

בלבושים. לבוש שהמלך

נקראת  שהתורה בטעם כאן הפרק נקודת גם זוהי

הקדמוני " לפנינו]."משל שיבואר כפי ,
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,éðåîã÷ä ìùî '÷ð äøåúä äðä éë ïéðòä êà
àöé íéòùøî éðåîã÷ä ìùî øîàé øùàë ù"îë

.òùø

êìîä äîìù ïëå .åãéì äðà íé÷ìàäå ù"î àåäå
.'åë äöéìîå ìùî ïéáäì øîà ä"ò

זה  בהקדם יובן תורה, של מהותה ענין ביאור
כאשר  וכמ"ש הקדמוני", "משל נקראת שהתורה
ופירשו  רשע, יצא מרשעים הקדמוני משל יאמר
משל  שהיא התורה, הוא הקדמוני ד"משל חז"ל
של  קדמונו שהוא הקב"ה"] של ["משלו הקב"ה

מרש  תורה אמרה והיכן רשע,עולם, יצא עים
בני  בשני מדבר הכתוב במה לידו, אינה והאלקים
והקב"ה  כו' מזיד הרג ואחד שוגג הרג אחד אדם
וזה  גולה בשוגג שהרג זה כו' אחד לפונדק מזמנן

נהרג". במזיד שהרג

וכן  הקב"ה", של "משלו נקראת שהתורה הרי
וכמו  "משל", בשם לתורה קורא המלך שלמה
מה  להבין ויש גו'". ומליצה משל "להבין שאמר
היא  כולה התורה כל וכי "משל", נקראת שהתורה

וחידות? משלים

ìù åðåîã÷ åðééä éðåîã÷ä ùåøéô éë ïéðòäå
.åîöò ä"á óåñ ïéà øåà àåäù ,íìåò

"קדמוני", בתיבת הוא כאן הדיוק אלא
דפירוש  דוקא, "קדמון" בשם כאן נקרא שהקב"ה
דבר, לכל קדם ית' שהוא היינו - "קדמון" תואר
שלא  זמן שאין היינו ומקדם", "מאז נמצא הוא כי
שאין  תחלה", לו "אין יתברך דהוא ח"ו, נמצא הי'
יתברך  הוא אלא למציאותו, ומקור וראשית התחלה

עצמו נמצא המציאות",מצד "מחוייב הוא כי ,
עצמה, מצד להיות שחייבת כזו מציאות שהוא

מעולם. היתה שמציאותו "קדמון", הוא ובמילא

בא  "קדמון" שתואר יותר, בעומק מובן ומזה
של  ומהותו עצמותו על גופא, באלקות להורות,
ב"ה  סוף אין "אור ובעצמו, בכבודו הקב"ה

עצמו".

אור  משפיע שהקב"ה מה האלקי, השפע כי
א"א  העולמות את להחיות יתברך מאתו וחיות
ומקור  התחלה יש שהרי "קדמון", בשם לתאר
מן  "נמצא שהשפע היינו, השפע, למציאות
על  לומר אפשר אי וא"כ דוקא, וברצונו העצמות"
על  רק תואר שהוא "קדמון", שהוא האלקי השפע

"מהותו  ולכן עצמו, מצד בעצם, שנמצא מה
הקדמון". לבדו הוא . . לבד ית' ועצמותו

åäæ ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éë
úåéç úåéäì äøàä 'úé åðîî êùîðù äî
.úåîìåòì êééù àéä åæ äðéçá ë"àå ,úåîìåòäì
כל  ממלא יתברך שהוא איתא הקדוש בזוהר
ושפע  אור מיני שני שהם עלמין, כל וסובב עלמין

יתברך: מאתו שנשפע אלקי

המתלבש  השפע הוא עלמין" כל "ממלא
בגוף  המתלבשת כנפש להחיותם, בעולמות
הגוף  את ממלאה הנפש מה חז"ל כמאמר להחיותו,

מתצמצם כ  זה ושפע העולם, את ממלא הקב"ה ך
ותכונתו, מדריגתו לפי ונברא נברא בכל ומתלבש
שבכל  הגוף, באברי המתלבשים הנפש כוחות כמו
זה, לאבר המתאים הנפש של אחר כח מתלבש אבר
השכל  באוזן, השמיעה כח בעין, הראי' כח כמו

וכו'; שבראש במוח

של  "קדושתו הוא עלמין" כל "סובב ואילו
הוא  שהקב"ה מה . . ובעצמו בכבודו הקב"ה
מה  עלמין כל סובב בחינת והיא מהעולמות מובדל
עלמין  כל שסובב היינו בהן", להתלבש יכול שאינו
הרי  סוף אין ולהיותו גבול, לו שאין אלקי אור הוא
נתפס  להיות יכול ואינו העולמות מכל מרומם הוא
ולתפוס  להשיג יכול אינו מוגבל נברא (שהרי בהם
עליהם  סובב וכאילו מוגבל), בלתי אור בתוכו

מלמעלה.

מחי' הקב"ה ידם שעל אורות מיני שני והם
שייכות  להם יש וא"כ העולמות, את ומקיים
וערך  יחס איזה יש אלו שבאורות היינו לעולמות,

"קדמון". בבחינת אינם ובמילא לעולמות,

,ïéîìòì êééùù äðéçá àåä ááåñ úðéçá íâ éë
úðéçá àåäù ÷ø úåîìåòä äéçîù äî àåäù

é÷î øåàøåà úðéçá àåä ïéîìò ìë àìîîå .ó
.éîéðô

אור  שהוא עלמין", כל "סובב בחינת אפילו כי
הרי  מקום מכל בעולמות, נתפס שאינו מוגבל בלתי
אלא  העולמות, את להחיות הוא זה אור של ענינו
"ממלא  שרק "מקיף", בדרך הוא פעולתו שאופן
שהאור  היינו פנימי", אור "בחינת הוא עלמין" כל
אינו  עלמין כל הסובב אור משא"כ בנבראים, נקלט
איזו  להם שיש באופן ונבראים בעולמות מתלבש
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מלמעלה, עליהם "מקיף" רק אלא זה באור תפיסא
ש"שייך  אור הוא עלמין כל סובב גם שאעפ"כ אלא

לעולמות".

ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå åúåäî ìáà
ïëìå ,'åë ïéîìò ìë ááåñ åéìò øîåì êééù àìå

.íìåò ìù åðåîã÷ '÷ð
בגדר  אינו הקב"ה של ועצמותו מהותו אבל
אפילו  יתברך עליו לומר שייך ולא כלל, העולמות
כל  הסובב שאור אף עלמין", כל "סובב של התואר
גופא  שזה לפי כנ"ל, מוגבל בלתי אור הוא עלמין

"סובב עלמין שנקרא יחס כל לו שיש מורה "
מהם, למעלה שהוא אלא העולמות אל ושייכות
בגדר  אינו הקב"ה של ומהותו עצמותו ואילו
אל  ויחס ערך שום לו אין ובמילא כלל העולמות
יתברך  ועצמותו מהותו על רק ולפיכך העולמות.

עולם". של "קדמונו התואר לומר ניתן

äøåúäù åðééä ,éðåîã÷ä ìùî '÷ðù äøåúäå
äåîëù .íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáì ìùî àé

.ìùîðä âùåé ìùîä é"òù
"משל  נקראת שהתורה מה יובן ומעתה
"משל" היא שהתורה בזה שהכוונה הקדמוני",
של  שענינו דכמו עולם", של "קדמונו לבחינת
הנמשל, את להשיג אפשר ידו שעל הוא משל
עמוק  רעיון פשוט לתלמיד להסביר רוצים דכאשר
הסברא, דקות מחמת להשיגו מאד לו שקשה ביותר
הנמצא  מדבר הוא שהמשל משל, זה על נותנים

כיצד  לתלמיד מראה והרב התלמיד, של ב"עולמו"
הרעיון  אותו את המשל פרטי בתוך ולהכיר לראות

שבנמשל. והדק העמוק

åéæ úðéçáî éåìâì äëæé åãéá åãåîìúù é"ò êë
úðéçáî äìòîìù äî ,ä"á óåñ ïéà øåàî øåàå
øãâá åðéàå ,ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ

.ììë ïéîìò
"משל  שנקראת תורה, של ענינה גם וזהו
- בידו" "תלמודו - התורה שע"י לפי הקדמוני",
ואור  זיו שהוא עולם", של "קדמונו לגילוי מגיעים
סובב  מבחינת שלמעלה ממש, ב"ה סוף אין מאור

עלמין. כל וממלא עלמין כל

של  ("קדמונו ובעצמו בכבודו הקב"ה כלומר:
להם  ואין מנבראים לגמרי ונישא רם הוא עולם")
התורה  ידי על אם כי להשיגו ופתח מבוא
ממדריגה  ירדה התורה וחכמת בשכל, שנתלבשה
שביכולתו  האנושי בשכל שנתלבשה עד למדריגה
שעצמותו  ולפי ולהשיג. לתפוס נברא אדם של
עולם") של "קדמונו (שנקרא הקב"ה של ומהותו
שהאדם  ידי על לפיכך, התורה, בחכמת מלובש
המלך", את "כמחבק הוא הרי התורה את משיג

המשל. בתוך המלובש לנמשל ובדוגמא מעין

"משל", בשם נקראת כולה התורה שכל וזהו
היחס  כמו הוא להקב"ה התורה שבין שהיחס לפי

לנמשל. משל בין
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חוץ Â‰ÊÂ(סו) להבטל עתידין הנביאים כל מ"ש ג"כ
בחי' שהוא ההלכו' וכן אסתר ממגלת
מרדכי  בענין באריכות למעלה (כמ"ש ומרדכי אסתר
רק  שרשן הנביאים כי כו') מנין התורה מן ואסתר
הזמן  באותו שעה לפי במל' המאירי' נו"ה בבחי'
אתברירו  שבחכמה ההלכות משא"כ כו' בגלו' שכנ"י
עצמה  החכמה מן למעלה ששרשן הגלות זמן משך כל
מן  אסתר מ"ש ענין זהו וכמו"כ וד"ל הנ "ל מטעם
הנה  כי כו' פני אסתיר הסתר ואנכי שנא' מנין התורה
הבריאה  בראש מסתתרת דאצי' מל' בחי' כי ידוע

ע"י  בבחי' נעשה דאצי' מלכות שבחי' מה והיינו
הנק' וזהו הסתר שנק' והעלם כתר בבחי' לבריאה
ביום  פני אסתיר כמ"ש להבא ל' דאסתר א ' אך אסתר
שבחי' זה אלקינו הנה כתיב דלעתיד הוא הענין ההוא
והיינו  זה ונק' גילוי לידי יבא אלקינו הנק' בינה
העול' ועד העולם מן כו' דאתכסייא מעלמא ההתגלות
אבל  וכה"ג דבריאה למל' דבריא' בינה בחי' רק זהו אך
דבינה  ההוא ביום פני אסתיר א' ע"ז דבריאה ע"י בחי'
שיאמרו  לעתיד גם יתגלה לא שבבינה ע"י בחי' כי כו'
בחי' ההוא ביום פני אסתיר וזהו כו' זה אלקינו
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ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

,éðåîã÷ä ìùî '÷ð äøåúä äðä éë ïéðòä êà
àöé íéòùøî éðåîã÷ä ìùî øîàé øùàë ù"îë

.òùø

êìîä äîìù ïëå .åãéì äðà íé÷ìàäå ù"î àåäå
.'åë äöéìîå ìùî ïéáäì øîà ä"ò

זה  בהקדם יובן תורה, של מהותה ענין ביאור
כאשר  וכמ"ש הקדמוני", "משל נקראת שהתורה
ופירשו  רשע, יצא מרשעים הקדמוני משל יאמר
משל  שהיא התורה, הוא הקדמוני ד"משל חז"ל
של  קדמונו שהוא הקב"ה"] של ["משלו הקב"ה

מרש  תורה אמרה והיכן רשע,עולם, יצא עים
בני  בשני מדבר הכתוב במה לידו, אינה והאלקים
והקב"ה  כו' מזיד הרג ואחד שוגג הרג אחד אדם
וזה  גולה בשוגג שהרג זה כו' אחד לפונדק מזמנן

נהרג". במזיד שהרג

וכן  הקב"ה", של "משלו נקראת שהתורה הרי
וכמו  "משל", בשם לתורה קורא המלך שלמה
מה  להבין ויש גו'". ומליצה משל "להבין שאמר
היא  כולה התורה כל וכי "משל", נקראת שהתורה

וחידות? משלים

ìù åðåîã÷ åðééä éðåîã÷ä ùåøéô éë ïéðòäå
.åîöò ä"á óåñ ïéà øåà àåäù ,íìåò

"קדמוני", בתיבת הוא כאן הדיוק אלא
דפירוש  דוקא, "קדמון" בשם כאן נקרא שהקב"ה
דבר, לכל קדם ית' שהוא היינו - "קדמון" תואר
שלא  זמן שאין היינו ומקדם", "מאז נמצא הוא כי
שאין  תחלה", לו "אין יתברך דהוא ח"ו, נמצא הי'
יתברך  הוא אלא למציאותו, ומקור וראשית התחלה

עצמו נמצא המציאות",מצד "מחוייב הוא כי ,
עצמה, מצד להיות שחייבת כזו מציאות שהוא

מעולם. היתה שמציאותו "קדמון", הוא ובמילא

בא  "קדמון" שתואר יותר, בעומק מובן ומזה
של  ומהותו עצמותו על גופא, באלקות להורות,
ב"ה  סוף אין "אור ובעצמו, בכבודו הקב"ה

עצמו".

אור  משפיע שהקב"ה מה האלקי, השפע כי
א"א  העולמות את להחיות יתברך מאתו וחיות
ומקור  התחלה יש שהרי "קדמון", בשם לתאר
מן  "נמצא שהשפע היינו, השפע, למציאות
על  לומר אפשר אי וא"כ דוקא, וברצונו העצמות"
על  רק תואר שהוא "קדמון", שהוא האלקי השפע

"מהותו  ולכן עצמו, מצד בעצם, שנמצא מה
הקדמון". לבדו הוא . . לבד ית' ועצמותו

åäæ ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éë
úåéç úåéäì äøàä 'úé åðîî êùîðù äî
.úåîìåòì êééù àéä åæ äðéçá ë"àå ,úåîìåòäì
כל  ממלא יתברך שהוא איתא הקדוש בזוהר
ושפע  אור מיני שני שהם עלמין, כל וסובב עלמין

יתברך: מאתו שנשפע אלקי

המתלבש  השפע הוא עלמין" כל "ממלא
בגוף  המתלבשת כנפש להחיותם, בעולמות
הגוף  את ממלאה הנפש מה חז"ל כמאמר להחיותו,

מתצמצם כ  זה ושפע העולם, את ממלא הקב"ה ך
ותכונתו, מדריגתו לפי ונברא נברא בכל ומתלבש
שבכל  הגוף, באברי המתלבשים הנפש כוחות כמו
זה, לאבר המתאים הנפש של אחר כח מתלבש אבר
השכל  באוזן, השמיעה כח בעין, הראי' כח כמו

וכו'; שבראש במוח

של  "קדושתו הוא עלמין" כל "סובב ואילו
הוא  שהקב"ה מה . . ובעצמו בכבודו הקב"ה
מה  עלמין כל סובב בחינת והיא מהעולמות מובדל
עלמין  כל שסובב היינו בהן", להתלבש יכול שאינו
הרי  סוף אין ולהיותו גבול, לו שאין אלקי אור הוא
נתפס  להיות יכול ואינו העולמות מכל מרומם הוא
ולתפוס  להשיג יכול אינו מוגבל נברא (שהרי בהם
עליהם  סובב וכאילו מוגבל), בלתי אור בתוכו

מלמעלה.

מחי' הקב"ה ידם שעל אורות מיני שני והם
שייכות  להם יש וא"כ העולמות, את ומקיים
וערך  יחס איזה יש אלו שבאורות היינו לעולמות,

"קדמון". בבחינת אינם ובמילא לעולמות,

,ïéîìòì êééùù äðéçá àåä ááåñ úðéçá íâ éë
úðéçá àåäù ÷ø úåîìåòä äéçîù äî àåäù

é÷î øåàøåà úðéçá àåä ïéîìò ìë àìîîå .ó
.éîéðô

אור  שהוא עלמין", כל "סובב בחינת אפילו כי
הרי  מקום מכל בעולמות, נתפס שאינו מוגבל בלתי
אלא  העולמות, את להחיות הוא זה אור של ענינו
"ממלא  שרק "מקיף", בדרך הוא פעולתו שאופן
שהאור  היינו פנימי", אור "בחינת הוא עלמין" כל
אינו  עלמין כל הסובב אור משא"כ בנבראים, נקלט
איזו  להם שיש באופן ונבראים בעולמות מתלבש
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מלמעלה, עליהם "מקיף" רק אלא זה באור תפיסא
ש"שייך  אור הוא עלמין כל סובב גם שאעפ"כ אלא

לעולמות".

ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå åúåäî ìáà
ïëìå ,'åë ïéîìò ìë ááåñ åéìò øîåì êééù àìå

.íìåò ìù åðåîã÷ '÷ð
בגדר  אינו הקב"ה של ועצמותו מהותו אבל
אפילו  יתברך עליו לומר שייך ולא כלל, העולמות
כל  הסובב שאור אף עלמין", כל "סובב של התואר
גופא  שזה לפי כנ"ל, מוגבל בלתי אור הוא עלמין

"סובב עלמין שנקרא יחס כל לו שיש מורה "
מהם, למעלה שהוא אלא העולמות אל ושייכות
בגדר  אינו הקב"ה של ומהותו עצמותו ואילו
אל  ויחס ערך שום לו אין ובמילא כלל העולמות
יתברך  ועצמותו מהותו על רק ולפיכך העולמות.

עולם". של "קדמונו התואר לומר ניתן

äøåúäù åðééä ,éðåîã÷ä ìùî '÷ðù äøåúäå
äåîëù .íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáì ìùî àé

.ìùîðä âùåé ìùîä é"òù
"משל  נקראת שהתורה מה יובן ומעתה
"משל" היא שהתורה בזה שהכוונה הקדמוני",
של  שענינו דכמו עולם", של "קדמונו לבחינת
הנמשל, את להשיג אפשר ידו שעל הוא משל
עמוק  רעיון פשוט לתלמיד להסביר רוצים דכאשר
הסברא, דקות מחמת להשיגו מאד לו שקשה ביותר
הנמצא  מדבר הוא שהמשל משל, זה על נותנים

כיצד  לתלמיד מראה והרב התלמיד, של ב"עולמו"
הרעיון  אותו את המשל פרטי בתוך ולהכיר לראות

שבנמשל. והדק העמוק

åéæ úðéçáî éåìâì äëæé åãéá åãåîìúù é"ò êë
úðéçáî äìòîìù äî ,ä"á óåñ ïéà øåàî øåàå
øãâá åðéàå ,ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ

.ììë ïéîìò
"משל  שנקראת תורה, של ענינה גם וזהו
- בידו" "תלמודו - התורה שע"י לפי הקדמוני",
ואור  זיו שהוא עולם", של "קדמונו לגילוי מגיעים
סובב  מבחינת שלמעלה ממש, ב"ה סוף אין מאור

עלמין. כל וממלא עלמין כל

של  ("קדמונו ובעצמו בכבודו הקב"ה כלומר:
להם  ואין מנבראים לגמרי ונישא רם הוא עולם")
התורה  ידי על אם כי להשיגו ופתח מבוא
ממדריגה  ירדה התורה וחכמת בשכל, שנתלבשה
שביכולתו  האנושי בשכל שנתלבשה עד למדריגה
שעצמותו  ולפי ולהשיג. לתפוס נברא אדם של
עולם") של "קדמונו (שנקרא הקב"ה של ומהותו
שהאדם  ידי על לפיכך, התורה, בחכמת מלובש
המלך", את "כמחבק הוא הרי התורה את משיג

המשל. בתוך המלובש לנמשל ובדוגמא מעין

"משל", בשם נקראת כולה התורה שכל וזהו
היחס  כמו הוא להקב"ה התורה שבין שהיחס לפי

לנמשל. משל בין

a wxt yipi` aiig d''c

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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חוץ Â‰ÊÂ(סו) להבטל עתידין הנביאים כל מ"ש ג"כ
בחי' שהוא ההלכו' וכן אסתר ממגלת
מרדכי  בענין באריכות למעלה (כמ"ש ומרדכי אסתר
רק  שרשן הנביאים כי כו') מנין התורה מן ואסתר
הזמן  באותו שעה לפי במל' המאירי' נו"ה בבחי'
אתברירו  שבחכמה ההלכות משא"כ כו' בגלו' שכנ"י
עצמה  החכמה מן למעלה ששרשן הגלות זמן משך כל
מן  אסתר מ"ש ענין זהו וכמו"כ וד"ל הנ "ל מטעם
הנה  כי כו' פני אסתיר הסתר ואנכי שנא' מנין התורה
הבריאה  בראש מסתתרת דאצי' מל' בחי' כי ידוע

ע"י  בבחי' נעשה דאצי' מלכות שבחי' מה והיינו
הנק' וזהו הסתר שנק' והעלם כתר בבחי' לבריאה
ביום  פני אסתיר כמ"ש להבא ל' דאסתר א ' אך אסתר
שבחי' זה אלקינו הנה כתיב דלעתיד הוא הענין ההוא
והיינו  זה ונק' גילוי לידי יבא אלקינו הנק' בינה
העול' ועד העולם מן כו' דאתכסייא מעלמא ההתגלות
אבל  וכה"ג דבריאה למל' דבריא' בינה בחי' רק זהו אך
דבינה  ההוא ביום פני אסתיר א' ע"ז דבריאה ע"י בחי'
שיאמרו  לעתיד גם יתגלה לא שבבינה ע"י בחי' כי כו'
בחי' ההוא ביום פני אסתיר וזהו כו' זה אלקינו
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c"agריב i`iyp epizeax zxezn

דאצי' דמל' הע"ס שרש שהן דאצי' שבמל' הפנימית
כידוע  עצמן דאצי' ע"ס מבחי' מקבלת שהיא כמו
שבמל' כתר בחי' נמשך דאצי' שבכתר מל' דמבחי'
חכמה  בחי' נמשך דאצי' שבחכמה מל' ומבחי' דאצי'
כו' דמל' האורות פרטי בכל בזה וכיוצא דאצי' שבמל'

שיהי' לאחר גם לעתיד גילוי בחי' לידי יבא לא וכ"ז
א' ענין וזהו במל' הבינה אור גלוי זה אלקינו בחינת
ביום  גם דהיינו בהעלם תהיה לעתיד שגם כו' דאסתר
התורה  מן אסתר ענין שרש וזהו כו' פני אסתיר ההוא

וד"ל: כו'
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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

È˙ÎÏ‰˙‰Â וקאי הילוך, מיני ב' משמע בתוככם,
אא"ס  הגילוי בבחי' והיינו הקדב"ה, על
ג"כ  יש באדם בעבודה כי והענין למטה, מלמעלה
ע"ד  הא' ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט הילוך מיני ב'
בבחי' הוא שההילוך תלכו אלקיכם הוי' אחרי מ"ש
את  וראית במשה שנאמר וע"ד וחיצוניו' אחורים

ובישראל  ראי', בבחי' זה אצלו שהי' רק אחורי,
הוא  והב' מלמטלמ"ע, ההילוך וזהו תלכו, רק נאמר
בחזקי' וכן לפני, התהלך כו' הלוך באברהם כמ"ש
בבחי' הוא שההילוך לפניך, התהלכתי אשר נאמר
בעבודה  הם הבחי' ושני מלמעלמ"ט, וזהו פנים,

בנפש.

lld 'x siqedy dtqed - ipiq xacna 'eb xacie
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ בפ"ע ודבר יש נברא שהיא הנשמה תוכל איך
בבחי' שאינו אלקות ועצמיות מהות להשיג
ממעל  אלקה חלק היא שהנשמה והגם וגבול, השגה
שלא  האב ממוח שנמשכה הזרע טפת כענין עד"מ הוא
שא"כ  גשמית היתה במוחין בעודינה שגם לומר יתכן
המשכתה  התחלת שבאמת אלא כו', מהמוח נחסר הי'
בהשתלשלות  שאח"כ אלא לבד רוחני כח היא המוח מן

כן  גשמית, ונעשית נשתנית השדרה חוט דרך ירידתה
כמ"ש  ממש אלקות מבחי' הוא שרשה עיקר הנשמה
בירידתה  שנשתלשלה רק אלקיכם לה' אתם בנים
נשמה  אומרים שאנו וזהו ודבר, יש נברא בחי' להיות
בראת  אתה בבחי' שירדה אלא היא טהורה בי שנתת
וא"כ  באפיו, ויפח כמ"ש בי שנפחת עד בי"ע בחי' כו'

אלקות. ועצמיות מהות להשיג הנשמה תוכל איך

xeikd z` myie
.(a"l ,icewt t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

הדרגה שכנגד העבודה מהי  נ "ע, הרבי  יסביר להלן
הצמצום. לפני במקורו שכלול כפי  שבאור, העליונה

êéøö éøä íåìùå-ñç êøãä úà øéáòäå íâôù éî êà
øéúé àìéçá äéì ïéëùî äáåùú éìòáå äáåùúì

יותר) רב בכח האור את íéëéùîîù(ממשיכים  åðééä
'àä äâéøãî åäæù ïáùåçá àìå ãç àåä úðà úðéçáî

úåæåðâä úåøéôñ øùò úðéçá ïäå ìéòì øàáúðù øåàáù
.'åë ùîî úåãçàúä úðéçáá ïäù

øôñî éìá úðéçáá åäæù á÷òé øôò äðî éî øîà äæ ìòå
.'åë ùîîשהפירוש הפסוק  של הראשון החלק כלומר –

תשובה, הבעלי  בעבודת עוסק מספר, שאין שלו  הפשוט 
גבול בבלי  בשורשו שהוא כפי האור את ממשיכים שהם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

"ומספר השני  מהחלק בשונה  ששםממש . רובע" את
הנמוכות הבחינות שתי  כנגד לפרשו, אופנים שני  יש

יותר.
óåñ ïéà øåàä úðéçá íéëéùîî äæ éãé ìòù øîåì ùé íâå

.'åë ùîî ìåáâ éìá úðéçááùנ "ע הרבי  זה  במשפט  –
את רק לא ממשיכים  התשובה שבעלי יותר, עוד מחדש
הצמצום, לפני שכלולים כפי  הגנוזות הספירות עשר
קץ. אין  ספירות היינו  ממש , ֿ גבול הבלי  האור את אלא
רושם יש  שבחכמה כ"ח בפרק שהוסבר דרך (ועל

ממש). סוף מהאין
á÷òé øôò ïéðò åäæå,"מנה "מי  אומרים דוקא זה שעל

ענין  אותו íéàîèäשהוא úà øäèîù äøô øôà åîë
íééç íéî úðéçá óåñ ïéà øåà úåîöòî äëùîää éãé ìò

ìéòì øàáúðù åîëå 'åëהקודם äøôבמאמר ïéðòá
,'åë äîåãàאת לטהר הכח והיא בחוץ, דוקא  שהיא

את שממשיכים ידי על התשובה, ענין שזהו  הטמא,
קץ. אין  והספירות הגנוזות הספירות

à÷åã á÷òé øôò øîåàåישראל éìòáולא ïéðò àåäù
.'åë äáåùú.התחתון הפיכת  עם המתעסק

åäæå:הפסוק פירוש éãéלסיכום ìòù á÷òé øôò äðî éî
úåæåðâä úåøéôñ øùò úðéçáî íéëéùîî äáåùúä
úðéçáî íâå ,'åë ììë äëùîä úðéçáá íðéàù ïìéöàîá

'åë ìåáâ-éìáä óåñ ïéà øåà úåîöòהנמוכה והדרגה
- é"òùיותר äëùîää àåä ìàøùé òáåø úà øôñîå

.'åë øôñé àì øùà øôñî úðéçá åäæù úååöîå äøåú–
שבאור. יותר הנמוכות  הבחינות שתי  כנגד

קיצור.
úðéçáá íéàá úåøåàäù øáãä úáéñ ùøù íðîà
úåøåàä éùøùù éðôî àåä íéìëá ïúåùáìúäá úåàéöî

,ìåáâå äãîá øéàäì øòéù óåñ ïéàäù äî àåä

úðéçá äìâúî çèùä úðéçáá åðééä ïúëùîä óåñáã
äìâúî å÷ä úðéçá åðééä ïòöîàáå ,ïùøùáù äìáâää

.ïùøùáù óåñ ïéàä úðéçá
øôñîå 'åë äðî éî áåúëù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòå

.ìàøùé òáåø úà
סיכום:

פני על שנמשך הביאור את  נ"ע הרבי מסכם זה במאמר
הגבול, לאור שרש שיש להוכיח האחרונים המאמרים 

הצמצום לפני  הגבולאף אין הצמצום שלפני אלא ,
מתלבשים האורות כאשר הצמצום, ולאחר נרגש,
לפני עצמם מצד בהם שהיה הגבול וניכר נרגש  בכלים,

הצמצום.
כפי א. מדרגות : ג' הגבול אור בהמשכות  יש ובכללות,
ששם הצמצום, לפני הגנוזות בספירות בשרשם שהם
"עתיק (ונקרא ובאחדות בפשיטות אך עשר בבחי ' הם
שהן  הצמצום , לאחר מתגלים שהם כפי ב. דא"ק").
בחי ' (ונקרא לכלים  ביחס בפשיטות  אך מיעוט, בחינת
כגדר  בהם שנעשה בכלים שמתלבשים כפי  ג. אריך).
שלכן  העליון, אור עליהם  מאיר אז דגם אלא הכלים,
המלובשים באורות גם והתאחדות התכללות להיות יכול

בכלים.
נקודה שטח. קו  נקודה כנגד הם אלו דרגות דג ' ומבאר,
ההתגלות הוא הקו הצמצום , לפני  האורות שרשי  היא
נקודות, מנקודות בנוי  שהקו כפי  – הצמצום  לאחר
לפני יחד מאוחדות (שהיו  הספירות התגלות  כלומר
הב' הפירוש  (וזהו  נפרדות פרטיות במדריגות הצמצום)
זאת שבכל אלא העקודים, עולם דרך ועל הקו , בענין 
האורות התלבשות הוא והשטח  ביניהם), הפרש יש
שהיה שבהם, והגבול  הגדר מתגלה שאז ממש, בכלים

בפועל. נתגלה הכלים  ידי ועל בהעלם, הצמצום לפני

a"xrz wla zyxt zay
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

ּדעֹות Ô·eÈÂח) ב' ׁשּיׁש מצינּו ּדהּנה ּבעבֹודה, זה ¿»ְֲִִֵֵֵֶֶָָָ
קרּוב  ּבאפן האמּתּיים הוי' ּבדרכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָֹחלּוקֹות

לאלקּות  הּוא 8האדם הרי ׁשּנזּדּכ קדם האדם ּדהּנה , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
מיני  ּבכל חמרֹו ּגּסּות מּפני מאד ערּכֹו וׁשפל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹרחֹוק
יכֹול  אי הּמּצב, ּבׁשפל ּכן ּובהיֹותֹו חמרּיֹות, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּתאוֹות
ּכי  ּבלּבֹו, להתּפעל הוי' ּבגדּלת והתקּׁשרּות ּבברית ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֻלבֹוא

ּבנּקיֹון  וטמאה ּפסלת מּכל עצמֹו את ׁשּיטהר צרי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאם
חסֿוׁשלֹום, מעׂשה מעניני ׁשּכן וכל ּובהרהּור, ּבּלב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגמּור
על  וירּגיז סּגּוף, מיני ּבכל ּגּופֹו ׁשּיסּגף ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָוהינּו
ׁשפלּותֹו על מאד ּבנפׁשֹו ויתמרמר ׁשּבֹו, הרע ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּיצר
ׁשּיזדּכ עד ּבׂשר ויגיעת נפׁש ּביגיעת וייגע ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוגּסּותֹו,
לּדבק  הּקדׁש אל לגׁשת יּוכל ואז מעט, מעט ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחמרֹו
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תרס"ו).8) השנה ראש (בהמשך תרס"ז לך ויאמר המתחיל דיבור [מאמר] כן גם ראה



ריג c"ag i`iyp epizeax zxezn

דאצי' דמל' הע"ס שרש שהן דאצי' שבמל' הפנימית
כידוע  עצמן דאצי' ע"ס מבחי' מקבלת שהיא כמו
שבמל' כתר בחי' נמשך דאצי' שבכתר מל' דמבחי'
חכמה  בחי' נמשך דאצי' שבחכמה מל' ומבחי' דאצי'
כו' דמל' האורות פרטי בכל בזה וכיוצא דאצי' שבמל'

שיהי' לאחר גם לעתיד גילוי בחי' לידי יבא לא וכ"ז
א' ענין וזהו במל' הבינה אור גלוי זה אלקינו בחינת
ביום  גם דהיינו בהעלם תהיה לעתיד שגם כו' דאסתר
התורה  מן אסתר ענין שרש וזהו כו' פני אסתיר ההוא

וד"ל: כו'

mixetd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

È˙ÎÏ‰˙‰Â וקאי הילוך, מיני ב' משמע בתוככם,
אא"ס  הגילוי בבחי' והיינו הקדב"ה, על
ג"כ  יש באדם בעבודה כי והענין למטה, מלמעלה
ע"ד  הא' ומלמטלמ"ע, מלמעלמ"ט הילוך מיני ב'
בבחי' הוא שההילוך תלכו אלקיכם הוי' אחרי מ"ש
את  וראית במשה שנאמר וע"ד וחיצוניו' אחורים

ובישראל  ראי', בבחי' זה אצלו שהי' רק אחורי,
הוא  והב' מלמטלמ"ע, ההילוך וזהו תלכו, רק נאמר
בחזקי' וכן לפני, התהלך כו' הלוך באברהם כמ"ש
בבחי' הוא שההילוך לפניך, התהלכתי אשר נאמר
בעבודה  הם הבחי' ושני מלמעלמ"ט, וזהו פנים,

בנפש.

lld 'x siqedy dtqed - ipiq xacna 'eb xacie
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ בפ"ע ודבר יש נברא שהיא הנשמה תוכל איך
בבחי' שאינו אלקות ועצמיות מהות להשיג
ממעל  אלקה חלק היא שהנשמה והגם וגבול, השגה
שלא  האב ממוח שנמשכה הזרע טפת כענין עד"מ הוא
שא"כ  גשמית היתה במוחין בעודינה שגם לומר יתכן
המשכתה  התחלת שבאמת אלא כו', מהמוח נחסר הי'
בהשתלשלות  שאח"כ אלא לבד רוחני כח היא המוח מן

כן  גשמית, ונעשית נשתנית השדרה חוט דרך ירידתה
כמ"ש  ממש אלקות מבחי' הוא שרשה עיקר הנשמה
בירידתה  שנשתלשלה רק אלקיכם לה' אתם בנים
נשמה  אומרים שאנו וזהו ודבר, יש נברא בחי' להיות
בראת  אתה בבחי' שירדה אלא היא טהורה בי שנתת
וא"כ  באפיו, ויפח כמ"ש בי שנפחת עד בי"ע בחי' כו'

אלקות. ועצמיות מהות להשיג הנשמה תוכל איך

xeikd z` myie
.(a"l ,icewt t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

הדרגה שכנגד העבודה מהי  נ "ע, הרבי  יסביר להלן
הצמצום. לפני במקורו שכלול כפי  שבאור, העליונה

êéøö éøä íåìùå-ñç êøãä úà øéáòäå íâôù éî êà
øéúé àìéçá äéì ïéëùî äáåùú éìòáå äáåùúì

יותר) רב בכח האור את íéëéùîîù(ממשיכים  åðééä
'àä äâéøãî åäæù ïáùåçá àìå ãç àåä úðà úðéçáî

úåæåðâä úåøéôñ øùò úðéçá ïäå ìéòì øàáúðù øåàáù
.'åë ùîî úåãçàúä úðéçáá ïäù

øôñî éìá úðéçáá åäæù á÷òé øôò äðî éî øîà äæ ìòå
.'åë ùîîשהפירוש הפסוק  של הראשון החלק כלומר –

תשובה, הבעלי  בעבודת עוסק מספר, שאין שלו  הפשוט 
גבול בבלי  בשורשו שהוא כפי האור את ממשיכים שהם
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"ומספר השני  מהחלק בשונה  ששםממש . רובע" את
הנמוכות הבחינות שתי  כנגד לפרשו, אופנים שני  יש

יותר.
óåñ ïéà øåàä úðéçá íéëéùîî äæ éãé ìòù øîåì ùé íâå

.'åë ùîî ìåáâ éìá úðéçááùנ "ע הרבי  זה  במשפט  –
את רק לא ממשיכים  התשובה שבעלי יותר, עוד מחדש
הצמצום, לפני שכלולים כפי  הגנוזות הספירות עשר
קץ. אין  ספירות היינו  ממש , ֿ גבול הבלי  האור את אלא
רושם יש  שבחכמה כ"ח בפרק שהוסבר דרך (ועל

ממש). סוף מהאין
á÷òé øôò ïéðò åäæå,"מנה "מי  אומרים דוקא זה שעל

ענין  אותו íéàîèäשהוא úà øäèîù äøô øôà åîë
íééç íéî úðéçá óåñ ïéà øåà úåîöòî äëùîää éãé ìò

ìéòì øàáúðù åîëå 'åëהקודם äøôבמאמר ïéðòá
,'åë äîåãàאת לטהר הכח והיא בחוץ, דוקא  שהיא

את שממשיכים ידי על התשובה, ענין שזהו  הטמא,
קץ. אין  והספירות הגנוזות הספירות

à÷åã á÷òé øôò øîåàåישראל éìòáולא ïéðò àåäù
.'åë äáåùú.התחתון הפיכת  עם המתעסק

åäæå:הפסוק פירוש éãéלסיכום ìòù á÷òé øôò äðî éî
úåæåðâä úåøéôñ øùò úðéçáî íéëéùîî äáåùúä
úðéçáî íâå ,'åë ììë äëùîä úðéçáá íðéàù ïìéöàîá

'åë ìåáâ-éìáä óåñ ïéà øåà úåîöòהנמוכה והדרגה
- é"òùיותר äëùîää àåä ìàøùé òáåø úà øôñîå

.'åë øôñé àì øùà øôñî úðéçá åäæù úååöîå äøåú–
שבאור. יותר הנמוכות  הבחינות שתי  כנגד

קיצור.
úðéçáá íéàá úåøåàäù øáãä úáéñ ùøù íðîà
úåøåàä éùøùù éðôî àåä íéìëá ïúåùáìúäá úåàéöî

,ìåáâå äãîá øéàäì øòéù óåñ ïéàäù äî àåä

úðéçá äìâúî çèùä úðéçáá åðééä ïúëùîä óåñáã
äìâúî å÷ä úðéçá åðééä ïòöîàáå ,ïùøùáù äìáâää

.ïùøùáù óåñ ïéàä úðéçá
øôñîå 'åë äðî éî áåúëù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòå

.ìàøùé òáåø úà
סיכום:

פני על שנמשך הביאור את  נ"ע הרבי מסכם זה במאמר
הגבול, לאור שרש שיש להוכיח האחרונים המאמרים 

הצמצום לפני  הגבולאף אין הצמצום שלפני אלא ,
מתלבשים האורות כאשר הצמצום, ולאחר נרגש,
לפני עצמם מצד בהם שהיה הגבול וניכר נרגש  בכלים,

הצמצום.
כפי א. מדרגות : ג' הגבול אור בהמשכות  יש ובכללות,
ששם הצמצום, לפני הגנוזות בספירות בשרשם שהם
"עתיק (ונקרא ובאחדות בפשיטות אך עשר בבחי ' הם
שהן  הצמצום , לאחר מתגלים שהם כפי ב. דא"ק").
בחי ' (ונקרא לכלים  ביחס בפשיטות  אך מיעוט, בחינת
כגדר  בהם שנעשה בכלים שמתלבשים כפי  ג. אריך).
שלכן  העליון, אור עליהם  מאיר אז דגם אלא הכלים,
המלובשים באורות גם והתאחדות התכללות להיות יכול

בכלים.
נקודה שטח. קו  נקודה כנגד הם אלו דרגות דג ' ומבאר,
ההתגלות הוא הקו הצמצום , לפני  האורות שרשי  היא
נקודות, מנקודות בנוי  שהקו כפי  – הצמצום  לאחר
לפני יחד מאוחדות (שהיו  הספירות התגלות  כלומר
הב' הפירוש  (וזהו  נפרדות פרטיות במדריגות הצמצום)
זאת שבכל אלא העקודים, עולם דרך ועל הקו , בענין 
האורות התלבשות הוא והשטח  ביניהם), הפרש יש
שהיה שבהם, והגבול  הגדר מתגלה שאז ממש, בכלים

בפועל. נתגלה הכלים  ידי ועל בהעלם, הצמצום לפני

a"xrz wla zyxt zay
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ּדעֹות Ô·eÈÂח) ב' ׁשּיׁש מצינּו ּדהּנה ּבעבֹודה, זה ¿»ְֲִִֵֵֵֶֶָָָ
קרּוב  ּבאפן האמּתּיים הוי' ּבדרכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָֹחלּוקֹות

לאלקּות  הּוא 8האדם הרי ׁשּנזּדּכ קדם האדם ּדהּנה , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
מיני  ּבכל חמרֹו ּגּסּות מּפני מאד ערּכֹו וׁשפל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹרחֹוק
יכֹול  אי הּמּצב, ּבׁשפל ּכן ּובהיֹותֹו חמרּיֹות, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּתאוֹות
ּכי  ּבלּבֹו, להתּפעל הוי' ּבגדּלת והתקּׁשרּות ּבברית ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֻלבֹוא

ּבנּקיֹון  וטמאה ּפסלת מּכל עצמֹו את ׁשּיטהר צרי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻאם
חסֿוׁשלֹום, מעׂשה מעניני ׁשּכן וכל ּובהרהּור, ּבּלב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגמּור
על  וירּגיז סּגּוף, מיני ּבכל ּגּופֹו ׁשּיסּגף ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָוהינּו
ׁשפלּותֹו על מאד ּבנפׁשֹו ויתמרמר ׁשּבֹו, הרע ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּיצר
ׁשּיזדּכ עד ּבׂשר ויגיעת נפׁש ּביגיעת וייגע ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוגּסּותֹו,
לּדבק  הּקדׁש אל לגׁשת יּוכל ואז מעט, מעט ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחמרֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

תרס"ו).8) השנה ראש (בהמשך תרס"ז לך ויאמר המתחיל דיבור [מאמר] כן גם ראה



c"agריד i`iyp epizeax zxezn

הּוא  מּמׁש מחֹו חמר הּנה ּדאז ההּׂשגה, ּבמח ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבאלקּות
ונזּדּכ ּגּופֹו נטהר ׁשּלא זמן ּכל אבל לאלקּות, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכלי
ּובכדי  העליֹון, הּקדׁש אל ּופגם ּבמּום יקרב אי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלגמרי,
ּכמֹו זה, על ּתנאים ּכּמה צריכים הרי הּקדׁש אל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלגׁשת
נקי  קדׁשֹו, ּבמקֹום יקּום ּומי הוי' ּבהר יעלה "מי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב
"סּור  ׁשּיהיה ּבמעׂשה, הינּו כּפים ּדנקי לבב", ּובר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָכּפים
הּכּפים  אל מתיחס מרע" ּד"סּור ּומה ּבתכלית. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמרע"
וחּלּוקי  הּידים ידי על הּוא ּפעּלה ּכל ּדהּנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּדוקא,
ידי  על הּוא ּפעל ּדכל ּברּוחנּיּות, הּוא וכן ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹהאצּבעֹות,
הּנה  צּפרנים, ּגדלים האצּבעֹות ּדבסֹוף ּוכׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמּדֹות,
ּולהצר  להעיק הּצּפרנים ּכן ּגם יׁשנם ּברּוחנּיּות כן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו

ׁש ּוכמֹו אחר לזּולתֹו, ּבמקֹום ּדמים 9ּמבאר "ידיכם ּבענין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
זּולתֹו ּבעסק נֹוגע ּׁשאחד מה הּוא ּדכפׁשּוטֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמלאּו",
הּׁשפיכּות  ענין הּוא ּובעבֹודה חסֿוׁשלֹום, הּזק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָוגֹורם
"סּור  ּדהּוא הּוא כּפים" ּו"נקי חברֹו, את ׁשּמצער ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּדמים
נקי  ׁשּיהיה הּוא לבב" ּו"בר ּבדּקּות, ּגם ּבתכלית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמרע"
אׁשר  וכל ׁשהּוא, ּכל ּבהרהּור אפּלּו ּבלּבֹו זר רצֹון ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָמּכל
רצֹון  ואיזה ּבהרהּור אפּלּו ּופגם חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש מּום, ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָּבֹו
לא  זה הרי ּבׁשֹוגג, עֹון איזה ּבֹו ּכׁשּיׁש וכלֿׁשּכן ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבּלב,
ולעלֹות  אלקּות וידיעֹות ּבהּׂשגֹות להלֹו הּקדׁש אל ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָֹֹיקרב
לא  מּום ּבֹו אׁשר ּכל ּכי חּיים, ּבאלקים להּדבק ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבמעלֹות
לעקר  וחמרֹו ּגּופֹו לזּכ עבֹודתֹו, ּתהיה זאת אם ּכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹירצה.
על  ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ּפגם ּכל ּולתּקן זר רצֹון ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ׁשּלֹו והחמרּיּות הּגּסּות על מאד ּבנפׁשֹו ׁשּיתמרמר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹידי
ונעׂשה  מאלקּות נתרחק זה ידי ׁשעל ּובפרט ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבכלל,
הרע, מעׂשה על ּומתחרט חּיים, מהּבעלי וגרּוע ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻמׁשּקץ
מזּדּכ וכה להוי', רצֹון לֹו ונעׂשה מּזה רצֹונֹו ׁשּיעקר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד
על  יחמיר אּדרּבה ּכלל, לעצמֹו יקל ולא מעט, ְְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹמעט
ּופגם  חּסרֹון ּכל למצא ּבעצמֹו וידקּדק מאד ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹעצמֹו
ּכהר, ּבעיניו ׁשּידמה הּׂשערה ּכחּוט עד הּדקדּוק ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית
ּתֹו ׂשכלֹו ּבמאזני היטב יׁשקל הּטֹוב ּבּמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹֹוגם
ׁשמים  לׁשם ׁשאינם אי הּטֹובים ּגם מעׂשיו ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּופנימּיּות
נבזה  ּבעיניו ׁשפל יהיה זה ידי ועל האמת, לתכלית ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
ּכל  וזה ּומּום, ּפגם ּכל לתּקן מאד וייגע מּמׁש, ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹונמאס
ונפׁש הּגּוף את לתּקן הּכל ּותפּלה, ּבתֹורה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹעבֹודתֹו
ּבענינים  רק הּוא ּבתפּלה ּבהתּבֹוננּות וגם ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּטבעית,
הּבהמית  הּנפׁש וזּכּו הּבהמית, הּנפׁש לזּכּו ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּנֹוגעים
הּטבעית  הּנפׁש ּדכאׁשר הּטבעית, הּנפׁש ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַהּוא

ּבׂשכלֹו ּגם מבין זּכּו ּפֹועל זה הּנה אלקית, הּׂשגה איזה ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

יׁש ּדבר ׁשּבכל אי ההתּבֹוננּות ּוכמֹו הּבהמית, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהּנפׁש
חּיים  הּוא ׁשאלקּות ואי אֹותֹו, ּומחּיה המהּוה אלקי ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹּכח

מהּותם  ּבעצם מות הם הּגׁשמּיים ּדדברים ,10וטֹוב, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
רע, נעׂשים הם לתאותֹו ּבהם מׁשּתּמׁש האדם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכאׁשר
ּכּטֹוב  ּבעֹולם טֹוב ׁשּום ואין וטֹוב, חּיים הּוא ְְֱִֵֶַַָָֹואלקּות
הּטבעית  לּנפׁש להסּביר הּוא עבֹודתֹו ענין וכל ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהאלקי,
לּבֹו ויתלהב זאת יבין הּבהמית הּנפׁש ּגם אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹעד
ּתבּואֹות  "ורב ּכתיב ּדהּנה לאלקּות, להתקרב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹהּגׁשמי
ּבכחּה האדם על לּבהמה יתרֹון יׁש ּדבזה ׁשֹור", ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבכח
מּדֹות, עּקרם חּיים ּדהּבעלי ּגדֹולה, ּובהתּפעלּות ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהרב
מי  אפּלּו וגם הּׂשכל, ּפי על הם מּדֹותיו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדבאדם
הּוא  ׁשאדם להיֹות הּנה ּביֹותר, ּתּקיפים מּדֹות ּבעל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
מּכל  ּתּקיפים, ׁשּמּדֹותיו מי ּגם הּנה מהּותֹו, ּבעצם ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׂשכלי
ּבבעלי  ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל, הׁשּפעת יׁש ּבֹו ּגם הּנה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמקֹום
הּוא  ׁשּלהם הּמּדֹות ועצם ּגּוף הרי מּדֹות, ּדעּקרם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחּיים
ּבהמי  ׁשהּוא הּוא, ּכן ּכׁשמֹו הּבהמית והּנפׁש ּגדֹול, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבתקף
ּובטבע  ּביֹותר ּתּקיפים מּדֹות ּובעל מּדֹות ְְְִִִִִֵֶַַַַָועּקרֹו
הּנּצחֹון, ּובאהבת הרצֹון ּבתקף ועּקׁשּות ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹההתּפעלּות
ּדאלקּות  הּטֹוב מבין הּבהמית הּנפׁש ּכאׁשר הּנה ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹולכן
זאת  התקרבּות הּנה לאלקּות, להתקרב לבבֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹונתלהב
ּבעניניו, ּתּקיף ׁשהּוא טבעֹו עצם מּצד ּגדֹול ּבתקף ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאה
הּוא  התקּׁשרּותֹו הּנה עֹולם ּבעניני קׁשּור הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּדכאׁשר
מרּבה, ּבהנאה ּגׁשמי ּדבר מּכל נהנה להיֹות ּגדֹול, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּבתקף
פארטרּונקענקייט  וההתקּׁשרּות, הּטביעה ּגדל מּפני ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּדזהּו
להתקּׁשר, ּדטבעֹו להיֹות ּבחמרּיּות פארּבּונדנקייט ְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָאּון
ּדאלקּות  הּטֹוב ּומּׂשיג אלקית הּׂשגה מבין ּכאׁשר ְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹולזאת
הוי', את ולאהב לאלקּות להתקרב לבבֹו ׁשּנתלהב ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעד
הּוא  ּדאז ּגדֹולה, ּובהתקּׁשרּות ּגדֹול ּבתקף ּבא זה ּגם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהּנה

ּדּק ּגם להרחיק ּפנימית העבֹודה ּולברר התחלת הרע ּות ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ
אׁשר  עד ּברּור, אחר ּבברּור והמעּלה הּטֹוב את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻּולזּכ
הּלזה  ּבאפן העבֹודה ענין ּדכל וכל, מּכל לגמרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹנזּדּכ
מזּכ ּכ ואחר הרע, ּגּסּות לזּכ עבֹודתֹו ּדתחּלת ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּוא
והמעּלה  הּטֹוב ּבברּור עֹובד ּכ ואחר הרע, ּדּקּות את ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּגם

לעּלא  מּתּתא ּבמעלֹות ּבהטבת ט לעלֹות עּלּוי אחר ּבעּלּוי ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָ
נעלים. הּיֹותר ּגּלּוּיים לקּבל ׁשּיּוכלּו הּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַּכׁשרֹון

.¯ev˜.למעלה מּלמּטה הּברּור ּבעבֹודה, יבאר, ƒְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
ּדּקּות  ּגם ּכ אחר הרע, ּגּסּות לזּכ ְְֵַַַַַַַַָָָָָההתחלה
הּטבעית  הּנפׁש ידי על הּטֹוב. מברר זה אחר ורק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרע,
ׁשֹור". ּבכח ּתבּואֹות "רב ואז הּבהמית ּבּנפׁש ּגם ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹּפֹועל
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[ספר 9) תש"ט. עמלק ויבוא המתחיל דיבור [מאמר] ראה
246 עמ' לעיל גם וראה ואילך. 34 עמ' תש"ט - המאמרים

ואילך].

שמע 10) המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי כן גם ראה
ש"ת. בחוקותי אם המתחיל דיבור [מאמר] ישראל.

למעלה.ט. ממטה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

בקשני  א.ר., מר של בדירתו בהתועדותינו, תמול
יום  היום, לבקרו והבטחתיו במעונו, לבקרו ק. הרב 
ישר  נסעתי הכנסת ומבית בערב , השמינית בשעה ד'

ק. להרב 
ק. הרב  ידידותי. אופי נשא ק. הרב  אצל ביקורי
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק עם הזדמנותו אודות על מספר
תרס"ח   בוילנה הגדולה האספה אחר במאריענבאד
כי  והודאתם פולין וחסידי המתנגדים של קנאתם 
הכלל  בצרכי העוסק מליובאוויטש הרבי הוא האחד

חכמה. ומועצות בחריצות
רושם. עושה ושיחתו ק. הרב  הוא נפלא רגשן

של  בשליחותו רב "ש החסיד בא תשיעית בשעה
אודותי, ושאלוהו לגפא"ו קראוהו כי א.ל. פוכס מר
ועוד  לי אורבים כי העיר את לעזוב עלי כי ודעתו
בידיעה  התיליפון צלצל רב "ש כלה טרם
שעה  כרבע ובעוד לדבר, חפצים שמלענינגראד

הדיבור. יתקיים
עשתה  מלענינגראד הדיבור אודות על הידיעה
לתארו  רק ואוכל מה, מפני יודע איני עז. רושם עלי
גוטע  די  הטובה הרוח תמורת אשר הזה: בפתגם
וחצי  שתים או כשתים נפשי ועליצות  שטימונג
אודות  הכנסת בבית שיחתי בשעת מקודם, שעה
עתה, זה, תמורת הנה  להיעווסעקציא ההתנגדות

מלעני  לדבר רוצים כי שמעי רוחי כרגע נפלה נגראד,
פנימית. בהתרגשות  שטימונג שלעכטע א  בקרבי
הדיבור  אודות מתפלפלים ז. והרב  ק. הרב 
מסקנא  לידי ובאים בקרוב לבוא המיועד התיליפון
ומחכה. התיליפון אצל יושב נ.ג. ומר אלי, שייך שהוא
בשעה  ובה לרגע  מרגע מתגברות עצבי רגשות
רעש  על בדא"ח המבואר נושא תוכן את הרגשתי
לשיר  האופנים שיר בין ההבדל דהנה האופנים
ברורה  בשפה הוא השרפים דשיר הוא, השרפים
וטעם  ברעש, הוא האופנים ושיר קדושה, בנעימה
שהוא  הבריאה בעולם עמידתם דהשרפים הוא הדבר
האור  את משיגים השרפים כי ולהיות ההשגה עולם
הוא  שלהם השיר הנה לכן גמורה בהשגה האלקי
של  השיר שומעים האופנים אבל ברורה, בשפה
כלים  אינם אבל נפלא דבר שהוא ורואים השרפים
כמשל  ברעש הוא שלהם השיר הנה לכן להשיג 
הוא  הנה הוא, מה יודע ואינו איזה השומע האדם
דבר  שהוא בין בבירור דבר איזה שיודע מי כי מרעיש
המוח  הנה רע גם או נעים בלתי דבר שהוא ובין טוב
הוא  הנה יודע ואינו יודע כאשר אבל הלב  על שליט

מתרגש. אופן ובכל מרעיש,
את  לקח נ.ג. ומר קולו השמיע התיליפון פעמון

היושבים  פני הס, הושלך בחדר לשמוע, התיליפון
טרוטות  בעינים ומביטים התיליפון אל מוסבים
נ.ג. פני כי רואה הנני ואני נ.ג. מר על פתוחים ובפיות
כי  ואבין לאודם ומלובן ללובן מאודם מתחלפים

היא. רעה שמועה
האד"ם  של דירתו בבית בקרו לילה תמול נ.ג.: מר
היום  דבר, שום מצאו ולא הלילה, כל במשך וחפשו
ולא  שעות חמש במשך חיפוש ועשו שנית באו צהרים
האד"ם  את לקחו צאתם וטרם מאומה כל מצאו
בוקר, מחר ויבוא נסע כבר ב.ח. מר למאסר. אתם

רציני. המצב כי דעתו עם להתחשב מבקשים
פארור, קבצו ורב"ש נ.ג. ומר וז. ק. הרבנים פני
אוכל  ולא לנגדי מראה ואין כפניהם אני פני גם ובטח
אחר  הנה להתרגשותי בהנוגע אמנם ברור, לדעת
עצמי. על מתפלא והנני ידועה במדה נרגעתי הידיעה
דבר   חמלה בעיני עלי מביטים ש. ומר א. מר
כפופי  יושבים ונ.ג. וז. ק. והרבנים  במאד לי השנאוי
האחד  ורק  נידערשלאגען  רוח ונמוכי ראש
להתחזק  צריך חסיד באמרו רב "ש הוא שהתעודד
עד  רבי של בנו רבי בן רבי שכן ומכל העבודה, בדרכי
עד  נשמתי וביחס בשרי ביחס הזקן האדמו"ר מורנו

העבודה. בדרכי להתחזק צריך  רבנו משה
בי"ט  נ"ע אדמו"ר מכ"ק ששמעתי מה לכם אספר

מ  של בחצרה מתאכסן בהיותו תרנ"ז מרים כסלו רת
בקאלפאטשני  מאנעסזאהן האחים ובני'

פארעאולאק.
ואחר  נפשי בשלום פדה מאמר אמר אדמו"ר כ"ק
שהנם  החסידים ובמעלות החסידים בענין דיבר כך
הוא  חסיד תולדותם. בטבע לגמרי שונים אנשים
יש  לחסיד בדעתו, תקיף בטבעו הוא פיקח, בטבעו
חוש  יש לחסיד הביטול, כוח יש לחסיד שלהבת, אש
גדולות  מעלות הם הללו הדברים כל אשר  הריח

החסידות. תורת פי על בעבודה זאת מנצלים באם
הרבי  פעל ענינים, ועוד הללו הטובות המעלות כל
אברהם  שלו. הנפש מסירות עבודת ידי על בחסידים
עשה   שלו הנפש מסירות עבודת ידי על אבינו,
עשה   שלו הנפש מסירות ידי על והרבי יהודים,

חסידים.
מאז  שנה ועשרים ממאה למעלה מלאו היום
 תקל"ד  חב"ד חסידות דרך את גילה שהרבי
ביותר, הגדולה נפש המסירות ובאמצעות ברבים,

דעה. דור הקים שב"ה עש חסידים והדריך חינך
כל  ובמדות, במוחין הטובות, המעלות כל
שבלב , בעבודה ובמצוות, בתורה הטובות העבודות
שחסידים  ומה השנים, 123 במשך פעלו שחסידים
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הּוא  מּמׁש מחֹו חמר הּנה ּדאז ההּׂשגה, ּבמח ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּבאלקּות
ונזּדּכ ּגּופֹו נטהר ׁשּלא זמן ּכל אבל לאלקּות, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכלי
ּובכדי  העליֹון, הּקדׁש אל ּופגם ּבמּום יקרב אי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלגמרי,
ּכמֹו זה, על ּתנאים ּכּמה צריכים הרי הּקדׁש אל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלגׁשת
נקי  קדׁשֹו, ּבמקֹום יקּום ּומי הוי' ּבהר יעלה "מי ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב
"סּור  ׁשּיהיה ּבמעׂשה, הינּו כּפים ּדנקי לבב", ּובר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָכּפים
הּכּפים  אל מתיחס מרע" ּד"סּור ּומה ּבתכלית. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמרע"
וחּלּוקי  הּידים ידי על הּוא ּפעּלה ּכל ּדהּנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּדוקא,
ידי  על הּוא ּפעל ּדכל ּברּוחנּיּות, הּוא וכן ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹהאצּבעֹות,
הּנה  צּפרנים, ּגדלים האצּבעֹות ּדבסֹוף ּוכׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמּדֹות,
ּולהצר  להעיק הּצּפרנים ּכן ּגם יׁשנם ּברּוחנּיּות כן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו

ׁש ּוכמֹו אחר לזּולתֹו, ּבמקֹום ּדמים 9ּמבאר "ידיכם ּבענין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
זּולתֹו ּבעסק נֹוגע ּׁשאחד מה הּוא ּדכפׁשּוטֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמלאּו",
הּׁשפיכּות  ענין הּוא ּובעבֹודה חסֿוׁשלֹום, הּזק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָוגֹורם
"סּור  ּדהּוא הּוא כּפים" ּו"נקי חברֹו, את ׁשּמצער ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּדמים
נקי  ׁשּיהיה הּוא לבב" ּו"בר ּבדּקּות, ּגם ּבתכלית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמרע"
אׁשר  וכל ׁשהּוא, ּכל ּבהרהּור אפּלּו ּבלּבֹו זר רצֹון ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָמּכל
רצֹון  ואיזה ּבהרהּור אפּלּו ּופגם חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש מּום, ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָּבֹו
לא  זה הרי ּבׁשֹוגג, עֹון איזה ּבֹו ּכׁשּיׁש וכלֿׁשּכן ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבּלב,
ולעלֹות  אלקּות וידיעֹות ּבהּׂשגֹות להלֹו הּקדׁש אל ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָֹֹיקרב
לא  מּום ּבֹו אׁשר ּכל ּכי חּיים, ּבאלקים להּדבק ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבמעלֹות
לעקר  וחמרֹו ּגּופֹו לזּכ עבֹודתֹו, ּתהיה זאת אם ּכי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹירצה.
על  ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ּפגם ּכל ּולתּקן זר רצֹון ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ׁשּלֹו והחמרּיּות הּגּסּות על מאד ּבנפׁשֹו ׁשּיתמרמר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹידי
ונעׂשה  מאלקּות נתרחק זה ידי ׁשעל ּובפרט ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבכלל,
הרע, מעׂשה על ּומתחרט חּיים, מהּבעלי וגרּוע ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻמׁשּקץ
מזּדּכ וכה להוי', רצֹון לֹו ונעׂשה מּזה רצֹונֹו ׁשּיעקר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד
על  יחמיר אּדרּבה ּכלל, לעצמֹו יקל ולא מעט, ְְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹמעט
ּופגם  חּסרֹון ּכל למצא ּבעצמֹו וידקּדק מאד ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹעצמֹו
ּכהר, ּבעיניו ׁשּידמה הּׂשערה ּכחּוט עד הּדקדּוק ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית
ּתֹו ׂשכלֹו ּבמאזני היטב יׁשקל הּטֹוב ּבּמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹֹוגם
ׁשמים  לׁשם ׁשאינם אי הּטֹובים ּגם מעׂשיו ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּופנימּיּות
נבזה  ּבעיניו ׁשפל יהיה זה ידי ועל האמת, לתכלית ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
ּכל  וזה ּומּום, ּפגם ּכל לתּקן מאד וייגע מּמׁש, ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹונמאס
ונפׁש הּגּוף את לתּקן הּכל ּותפּלה, ּבתֹורה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹעבֹודתֹו
ּבענינים  רק הּוא ּבתפּלה ּבהתּבֹוננּות וגם ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּטבעית,
הּבהמית  הּנפׁש וזּכּו הּבהמית, הּנפׁש לזּכּו ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּנֹוגעים
הּטבעית  הּנפׁש ּדכאׁשר הּטבעית, הּנפׁש ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַהּוא

ּבׂשכלֹו ּגם מבין זּכּו ּפֹועל זה הּנה אלקית, הּׂשגה איזה ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

יׁש ּדבר ׁשּבכל אי ההתּבֹוננּות ּוכמֹו הּבהמית, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהּנפׁש
חּיים  הּוא ׁשאלקּות ואי אֹותֹו, ּומחּיה המהּוה אלקי ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹּכח

מהּותם  ּבעצם מות הם הּגׁשמּיים ּדדברים ,10וטֹוב, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
רע, נעׂשים הם לתאותֹו ּבהם מׁשּתּמׁש האדם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכאׁשר
ּכּטֹוב  ּבעֹולם טֹוב ׁשּום ואין וטֹוב, חּיים הּוא ְְֱִֵֶַַָָֹואלקּות
הּטבעית  לּנפׁש להסּביר הּוא עבֹודתֹו ענין וכל ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהאלקי,
לּבֹו ויתלהב זאת יבין הּבהמית הּנפׁש ּגם אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹעד
ּתבּואֹות  "ורב ּכתיב ּדהּנה לאלקּות, להתקרב ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹהּגׁשמי
ּבכחּה האדם על לּבהמה יתרֹון יׁש ּדבזה ׁשֹור", ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבכח
מּדֹות, עּקרם חּיים ּדהּבעלי ּגדֹולה, ּובהתּפעלּות ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהרב
מי  אפּלּו וגם הּׂשכל, ּפי על הם מּדֹותיו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדבאדם
הּוא  ׁשאדם להיֹות הּנה ּביֹותר, ּתּקיפים מּדֹות ּבעל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
מּכל  ּתּקיפים, ׁשּמּדֹותיו מי ּגם הּנה מהּותֹו, ּבעצם ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׂשכלי
ּבבעלי  ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל, הׁשּפעת יׁש ּבֹו ּגם הּנה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמקֹום
הּוא  ׁשּלהם הּמּדֹות ועצם ּגּוף הרי מּדֹות, ּדעּקרם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָחּיים
ּבהמי  ׁשהּוא הּוא, ּכן ּכׁשמֹו הּבהמית והּנפׁש ּגדֹול, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבתקף
ּובטבע  ּביֹותר ּתּקיפים מּדֹות ּובעל מּדֹות ְְְִִִִִֵֶַַַַָועּקרֹו
הּנּצחֹון, ּובאהבת הרצֹון ּבתקף ועּקׁשּות ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹההתּפעלּות
ּדאלקּות  הּטֹוב מבין הּבהמית הּנפׁש ּכאׁשר הּנה ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹולכן
זאת  התקרבּות הּנה לאלקּות, להתקרב לבבֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹונתלהב
ּבעניניו, ּתּקיף ׁשהּוא טבעֹו עצם מּצד ּגדֹול ּבתקף ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאה
הּוא  התקּׁשרּותֹו הּנה עֹולם ּבעניני קׁשּור הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּדכאׁשר
מרּבה, ּבהנאה ּגׁשמי ּדבר מּכל נהנה להיֹות ּגדֹול, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּבתקף
פארטרּונקענקייט  וההתקּׁשרּות, הּטביעה ּגדל מּפני ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּדזהּו
להתקּׁשר, ּדטבעֹו להיֹות ּבחמרּיּות פארּבּונדנקייט ְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָאּון
ּדאלקּות  הּטֹוב ּומּׂשיג אלקית הּׂשגה מבין ּכאׁשר ְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹולזאת
הוי', את ולאהב לאלקּות להתקרב לבבֹו ׁשּנתלהב ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעד
הּוא  ּדאז ּגדֹולה, ּובהתקּׁשרּות ּגדֹול ּבתקף ּבא זה ּגם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהּנה

ּדּק ּגם להרחיק ּפנימית העבֹודה ּולברר התחלת הרע ּות ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ
אׁשר  עד ּברּור, אחר ּבברּור והמעּלה הּטֹוב את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻּולזּכ
הּלזה  ּבאפן העבֹודה ענין ּדכל וכל, מּכל לגמרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹנזּדּכ
מזּכ ּכ ואחר הרע, ּגּסּות לזּכ עבֹודתֹו ּדתחּלת ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּוא
והמעּלה  הּטֹוב ּבברּור עֹובד ּכ ואחר הרע, ּדּקּות את ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּגם

לעּלא  מּתּתא ּבמעלֹות ּבהטבת ט לעלֹות עּלּוי אחר ּבעּלּוי ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָ
נעלים. הּיֹותר ּגּלּוּיים לקּבל ׁשּיּוכלּו הּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַּכׁשרֹון

.¯ev˜.למעלה מּלמּטה הּברּור ּבעבֹודה, יבאר, ƒְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
ּדּקּות  ּגם ּכ אחר הרע, ּגּסּות לזּכ ְְֵַַַַַַַַָָָָָההתחלה
הּטבעית  הּנפׁש ידי על הּטֹוב. מברר זה אחר ורק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרע,
ׁשֹור". ּבכח ּתבּואֹות "רב ואז הּבהמית ּבּנפׁש ּגם ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹּפֹועל
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[ספר 9) תש"ט. עמלק ויבוא המתחיל דיבור [מאמר] ראה
246 עמ' לעיל גם וראה ואילך. 34 עמ' תש"ט - המאמרים

ואילך].

שמע 10) המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי כן גם ראה
ש"ת. בחוקותי אם המתחיל דיבור [מאמר] ישראל.

למעלה.ט. ממטה
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בקשני  א.ר., מר של בדירתו בהתועדותינו, תמול
יום  היום, לבקרו והבטחתיו במעונו, לבקרו ק. הרב 
ישר  נסעתי הכנסת ומבית בערב , השמינית בשעה ד'

ק. להרב 
ק. הרב  ידידותי. אופי נשא ק. הרב  אצל ביקורי
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק עם הזדמנותו אודות על מספר
תרס"ח   בוילנה הגדולה האספה אחר במאריענבאד
כי  והודאתם פולין וחסידי המתנגדים של קנאתם 
הכלל  בצרכי העוסק מליובאוויטש הרבי הוא האחד

חכמה. ומועצות בחריצות
רושם. עושה ושיחתו ק. הרב  הוא נפלא רגשן

של  בשליחותו רב "ש החסיד בא תשיעית בשעה
אודותי, ושאלוהו לגפא"ו קראוהו כי א.ל. פוכס מר
ועוד  לי אורבים כי העיר את לעזוב עלי כי ודעתו
בידיעה  התיליפון צלצל רב "ש כלה טרם
שעה  כרבע ובעוד לדבר, חפצים שמלענינגראד

הדיבור. יתקיים
עשתה  מלענינגראד הדיבור אודות על הידיעה
לתארו  רק ואוכל מה, מפני יודע איני עז. רושם עלי
גוטע  די  הטובה הרוח תמורת אשר הזה: בפתגם
וחצי  שתים או כשתים נפשי ועליצות  שטימונג
אודות  הכנסת בבית שיחתי בשעת מקודם, שעה
עתה, זה, תמורת הנה  להיעווסעקציא ההתנגדות

מלעני  לדבר רוצים כי שמעי רוחי כרגע נפלה נגראד,
פנימית. בהתרגשות  שטימונג שלעכטע א  בקרבי
הדיבור  אודות מתפלפלים ז. והרב  ק. הרב 
מסקנא  לידי ובאים בקרוב לבוא המיועד התיליפון
ומחכה. התיליפון אצל יושב נ.ג. ומר אלי, שייך שהוא
בשעה  ובה לרגע  מרגע מתגברות עצבי רגשות
רעש  על בדא"ח המבואר נושא תוכן את הרגשתי
לשיר  האופנים שיר בין ההבדל דהנה האופנים
ברורה  בשפה הוא השרפים דשיר הוא, השרפים
וטעם  ברעש, הוא האופנים ושיר קדושה, בנעימה
שהוא  הבריאה בעולם עמידתם דהשרפים הוא הדבר
האור  את משיגים השרפים כי ולהיות ההשגה עולם
הוא  שלהם השיר הנה לכן גמורה בהשגה האלקי
של  השיר שומעים האופנים אבל ברורה, בשפה
כלים  אינם אבל נפלא דבר שהוא ורואים השרפים
כמשל  ברעש הוא שלהם השיר הנה לכן להשיג 
הוא  הנה הוא, מה יודע ואינו איזה השומע האדם
דבר  שהוא בין בבירור דבר איזה שיודע מי כי מרעיש
המוח  הנה רע גם או נעים בלתי דבר שהוא ובין טוב
הוא  הנה יודע ואינו יודע כאשר אבל הלב  על שליט

מתרגש. אופן ובכל מרעיש,
את  לקח נ.ג. ומר קולו השמיע התיליפון פעמון

היושבים  פני הס, הושלך בחדר לשמוע, התיליפון
טרוטות  בעינים ומביטים התיליפון אל מוסבים
נ.ג. פני כי רואה הנני ואני נ.ג. מר על פתוחים ובפיות
כי  ואבין לאודם ומלובן ללובן מאודם מתחלפים

היא. רעה שמועה
האד"ם  של דירתו בבית בקרו לילה תמול נ.ג.: מר
היום  דבר, שום מצאו ולא הלילה, כל במשך וחפשו
ולא  שעות חמש במשך חיפוש ועשו שנית באו צהרים
האד"ם  את לקחו צאתם וטרם מאומה כל מצאו
בוקר, מחר ויבוא נסע כבר ב.ח. מר למאסר. אתם

רציני. המצב כי דעתו עם להתחשב מבקשים
פארור, קבצו ורב"ש נ.ג. ומר וז. ק. הרבנים פני
אוכל  ולא לנגדי מראה ואין כפניהם אני פני גם ובטח
אחר  הנה להתרגשותי בהנוגע אמנם ברור, לדעת
עצמי. על מתפלא והנני ידועה במדה נרגעתי הידיעה
דבר   חמלה בעיני עלי מביטים ש. ומר א. מר
כפופי  יושבים ונ.ג. וז. ק. והרבנים  במאד לי השנאוי
האחד  ורק  נידערשלאגען  רוח ונמוכי ראש
להתחזק  צריך חסיד באמרו רב "ש הוא שהתעודד
עד  רבי של בנו רבי בן רבי שכן ומכל העבודה, בדרכי
עד  נשמתי וביחס בשרי ביחס הזקן האדמו"ר מורנו

העבודה. בדרכי להתחזק צריך  רבנו משה
בי"ט  נ"ע אדמו"ר מכ"ק ששמעתי מה לכם אספר

מ  של בחצרה מתאכסן בהיותו תרנ"ז מרים כסלו רת
בקאלפאטשני  מאנעסזאהן האחים ובני'

פארעאולאק.
ואחר  נפשי בשלום פדה מאמר אמר אדמו"ר כ"ק
שהנם  החסידים ובמעלות החסידים בענין דיבר כך
הוא  חסיד תולדותם. בטבע לגמרי שונים אנשים
יש  לחסיד בדעתו, תקיף בטבעו הוא פיקח, בטבעו
חוש  יש לחסיד הביטול, כוח יש לחסיד שלהבת, אש
גדולות  מעלות הם הללו הדברים כל אשר  הריח

החסידות. תורת פי על בעבודה זאת מנצלים באם
הרבי  פעל ענינים, ועוד הללו הטובות המעלות כל
אברהם  שלו. הנפש מסירות עבודת ידי על בחסידים
עשה   שלו הנפש מסירות עבודת ידי על אבינו,
עשה   שלו הנפש מסירות ידי על והרבי יהודים,

חסידים.
מאז  שנה ועשרים ממאה למעלה מלאו היום
 תקל"ד  חב"ד חסידות דרך את גילה שהרבי
ביותר, הגדולה נפש המסירות ובאמצעות ברבים,

דעה. דור הקים שב"ה עש חסידים והדריך חינך
כל  ובמדות, במוחין הטובות, המעלות כל
שבלב , בעבודה ובמצוות, בתורה הטובות העבודות
שחסידים  ומה השנים, 123 במשך פעלו שחסידים
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זה  כל  צדקנו משיח לביאת עד ולהבא מכאן יפעלו
רק  לא כלל לשער אפילו אפשר אי הרבי. של הוא
הרבי. של הזכות את גם אלא הרבי של השכר את
לעזרה  וזקוק רבנו בדרכי ההולך שחסיד בטוח זה
תניא  שורות כמה לומד הוא  בגשמיות או ברוחניות
לברכה  זקוק אני רבי! ואומר: ולקיים לעשות מנת על
אזי   בקצרה ענינו לפרט עליו  זה בדבר וישועה

רבנו. של בזכותו לו יעזור ודאי השי"ת
השומעים  על רושם עשה רב "ש של סיפורו

כי  אף ואני השי"ת, יעזור בודאי לומר שהתעודדו
כ"ק  של הקדושה שיחתו חזרת לשמוע לי היה נעים
של  רושם שום עלי עשה לא זה עם אבל אאמו"ר,
במסירות  הרה"ק אאמו"ר כ"ק אזהרת בזכרי חיזוק
הידיעה  אשר הנאספים את בקשתי בפועל. נפש
ולאברהם  לבנציון נ.ג. ידי על ומסרתי בסוד, תשאר
ואקבל  י"א בשעה מחר להתועד מוכנים להיות יוסף

וואר. לסט. ואסע הפרידה ברכת
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תפלת  אחרי – בצהרים מדוייק יותר או – בבקר שבט, לחדש ו' בשלח, פרשת ב' ביום
לביתינו  נכנסה לבית הכנסת מבית בהליכתה בצבור, לחיי' האחרון בפעם שהתפללה שחרית

לבקרנו.

השמש  נגד ובמקומות רב שלג ירד כבר כי במאד, גדול והרפש ביותר, טוב לא הי' האויר
ואחר  לביתֿהכנסת. מלילך אתֿעצמה מנעה לא ובכלֿזאת וטיט, רפש ומתחתיו למים והי' נמס
מבני  אחת טובת בשביל הרבנים לאחד כתבה אשר מכתב לי והביאה אלינו, נכנסה התפלה
ישבה  עמה. ולקחה מה תקנתי בקשתה עפ"י הענין, נושא פי על המכתב את ראיתי משפחתה.
פתח  עד ללותה הלכנו ואנחנו בביתינו, לביקורה האחרון הפעם והוא שעה, על יותר אצלינו

כנהוג. הראשון,

ושלחתיו  ומשוכלל, מתוקן הנזכר, מכתב לי הובא ערב לעת החמישית בשעה ביום בו
למטרתו.

ויום  יום בכל לבקרה עת בכל וכרגלי כדרכי לבקרה, לביתה הלכתי השמינית בשעה בערב
מצאתי' ובבואי מהנזכר. מאוחר שעה בחצי פעם קודם, שעה בחצי פעם בערך, ההוא בזמן
דברינו  ודברנו למולה, וישבתי מכתיבתה הפסיקה היא מכתבים. וכותבת השולחן אצל יושבת

מעט. יותר או שעה כחצי

ואפשר  לפעטערבורג, יומיים על המחרת ביום לנסוע בדעתי אשר לה הגדתי הדברים בהמשך
באם  לה: השבתי היים. דער אין שבת מערער דאך ביסטו מאל אלע לי: הושיבה שמה. ַָָאשבות
לשבות  מוכרח אהי' ובאםֿלא בזה, אשתדל בודאי חזרה שבתֿקודש על לבוא שאוכל
בכל  כדרכה הבית, פתח עד אותי ליוותה היא לביתי. והלכתי עמה לדבר וכליתי בפעטערבורג.

עת.
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הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו

"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו
ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בבקר  ג' בשעה 198ביום בלילה, הרבנית א"ז כבוד אשר לי הגידו בערך, השמינית בשעה ,
שחור  הרופא הי' שישית ובשעה השמאלי. בצדה כאב הרגישה בערך, כי 199השלישית ומצאה

לה. הוטב ההיא, בשעה  ועתה, מעט, הצטננה

עלי', העבר את לי סיפרה חמין. ושתתה במטתה שוכבת ומצאתי' שמה, הלכתי תיכףֿומיד
חמין  והניחה בבטנה, כאב וגם ידעה, לא כמה חום, וגם השמאלית, בצד גדול כאב הרגישה כי

לה. והוטב

הוא  כי באמרו רוחינו הרגיע והוא הפעם, עוד הרופא את קראתי העשירית בשעה כמעט
השווינדעל  להשקיט מרפא סם לה ונתן במאד, קל .200דבר

הל  מצב אחר, באופן מצבה כי ומצא הרביעית בפעם בא עשרה השתים בטוב בשעה מצא ב
כרגיל.

בדעת  לשרתה בבית איש אין (כי לשרתה עמה ההנהגה להיטיב בהכרח כי התבוננתי אך
תחי' שרה מרת דודי לבת כתבתי ּפאסט.201כנדרש), ע"י המכתב ושלחתי לפה, תבוא ָכי
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"בחורף  :17 שבהערה והקדושה" ב"הקריאה שבט. ז' (198
לחדש  בחמישי הראשון וביום נתקררה, שבט, חדש תחלת תרע"ד

מוויטעבסק". גדולים רופאים והובאו חלישות הרגישה
בכ"ק  גם וטיפל בליובאוויטש רופא הי' שחור ד"ר (199ַ
.100 ע' ח"א וסיפורים" "שמועות ראה – מהורש"ב אדמו"ר
רצה). ע' תשס"ב (ירושלים, פרלוב לרח"מ סיפורים" "לקוטי
בכשרות  מתנהג והי' אוריין, בר דובראוונא, יליד הי' שהוא ושם,

הרופאים. ערך לפי
הסחרחורת. = (200

(הרז"א  אהרן זלמן שניאור הר' של בתו ואולפסאהן, (201ָ
דודו  בת שטערנא מרת (בזוו"ר) ואשתו מהר"ש) אדמו"ר בן
מהר"ש  אדמו"ר התולדות (ספר מניעזין נח ישראל ר' אדמו"ר

בפנים). (כדלקמן בוויטעבסק דרה .(22 ע' הנ"ל

•
ycew zexb`

פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

ומרומם  הנכבד הרב הנעלה ידידי כבוד

שי' מוהר"ד אי"א וו"ח

וברכה, שלום

שי' אנ"ש לידידנו הערוכים מכתבי כבודו קרא בטח

לבוא  פרטי אדרעס ידעתי לא היום ועד והפרטים, הכללים

ביחוד. כבודו אל בכתובי'

נוראות  תלאו' בכנפיהם אבל עובר, כצל ימינו כי אם

גם  ח"ו לוקח עמם אתם אשר ול"ע, ל"ע צרורות, ואיומות

לא  כי לד' נקוה העתיד ועל העבר, בעד ות"ל והכח, המוח

מאתנו. הטוב חסדו יטוש

הנוגות, המחזות הנידודים, ר"ל, הגדולות הצרות

וכאיש  ורע, אוהב כל מהלב השכיחו המדינה, והסגר

ומה  ידבר, במה ידע לא אשר ר"ל מהתעלפותו המתעורר

כאחד. ותוגה משמחה בלול נאומו, ונושא תוכן יהי'

לראות  גדולה שמחה מזה מעבר היום, אנכי כן

על  במדינתינו יחיו עליהם ד' ב"י אחינו נפש מסירות

ויגון  עצב השני ומעבר המצוה, וקיום התורה לימוד

שמיעה  דומה אינו אשר המרה, ומחי' הכלכלי מהמצב

ר"ל. מרעב נופלים אנשים לראיית

שי' חיים אלי' ר' אלטהויז מר ידידי מכתב מונח לפני

ירחם  בכ"י, מתים בחערסאון אשר הכותב ניקולייב, מעיר

רשימת  עם ג"כ, - ובמחנם הנורא, מהרעב אנשי' כמה - ה'

מתבלבלים, והמחשבות הרעיון, את המבהיל דבר אנשי',

נא. הושיעה ד' אנא צועק והלב

תהא  מה ותורתינו ר"ל ברעב, גועים ות"ח  תורה בני

האפשרי. בהקדם נחוצה גדולה, במדה נכונה עזרה עלי'.

כנסיות  בתי וגבאי הקהלות, ופרנסי הרבנים כבוד ועל

בשעה  אחיהם לעזרת לקום ב"י אחינו לב את לעורר

יתעוררו  כי בעזרם יהי' הטוב והאל כזו. נוראה

ית', ותורתו והנורא הנכבד השם לשם אמיתי' בהתעוררות

העושים  על תגן נפשות ופקוח והמצוה התורה וזכות

בגו"ר. ומכופלת כפולה בברכה להתברך יחיו והמעשים

יום  דבר על שי' אנ"ש את עוררתי החולפת בשנה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד הילולא
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זה  כל  צדקנו משיח לביאת עד ולהבא מכאן יפעלו
רק  לא כלל לשער אפילו אפשר אי הרבי. של הוא
הרבי. של הזכות את גם אלא הרבי של השכר את
לעזרה  וזקוק רבנו בדרכי ההולך שחסיד בטוח זה
תניא  שורות כמה לומד הוא  בגשמיות או ברוחניות
לברכה  זקוק אני רבי! ואומר: ולקיים לעשות מנת על
אזי   בקצרה ענינו לפרט עליו  זה בדבר וישועה

רבנו. של בזכותו לו יעזור ודאי השי"ת
השומעים  על רושם עשה רב "ש של סיפורו

כי  אף ואני השי"ת, יעזור בודאי לומר שהתעודדו
כ"ק  של הקדושה שיחתו חזרת לשמוע לי היה נעים
של  רושם שום עלי עשה לא זה עם אבל אאמו"ר,
במסירות  הרה"ק אאמו"ר כ"ק אזהרת בזכרי חיזוק
הידיעה  אשר הנאספים את בקשתי בפועל. נפש
ולאברהם  לבנציון נ.ג. ידי על ומסרתי בסוד, תשאר
ואקבל  י"א בשעה מחר להתועד מוכנים להיות יוסף

וואר. לסט. ואסע הפרידה ברכת
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תפלת  אחרי – בצהרים מדוייק יותר או – בבקר שבט, לחדש ו' בשלח, פרשת ב' ביום
לביתינו  נכנסה לבית הכנסת מבית בהליכתה בצבור, לחיי' האחרון בפעם שהתפללה שחרית

לבקרנו.

השמש  נגד ובמקומות רב שלג ירד כבר כי במאד, גדול והרפש ביותר, טוב לא הי' האויר
ואחר  לביתֿהכנסת. מלילך אתֿעצמה מנעה לא ובכלֿזאת וטיט, רפש ומתחתיו למים והי' נמס
מבני  אחת טובת בשביל הרבנים לאחד כתבה אשר מכתב לי והביאה אלינו, נכנסה התפלה
ישבה  עמה. ולקחה מה תקנתי בקשתה עפ"י הענין, נושא פי על המכתב את ראיתי משפחתה.
פתח  עד ללותה הלכנו ואנחנו בביתינו, לביקורה האחרון הפעם והוא שעה, על יותר אצלינו

כנהוג. הראשון,

ושלחתיו  ומשוכלל, מתוקן הנזכר, מכתב לי הובא ערב לעת החמישית בשעה ביום בו
למטרתו.

ויום  יום בכל לבקרה עת בכל וכרגלי כדרכי לבקרה, לביתה הלכתי השמינית בשעה בערב
מצאתי' ובבואי מהנזכר. מאוחר שעה בחצי פעם קודם, שעה בחצי פעם בערך, ההוא בזמן
דברינו  ודברנו למולה, וישבתי מכתיבתה הפסיקה היא מכתבים. וכותבת השולחן אצל יושבת

מעט. יותר או שעה כחצי

ואפשר  לפעטערבורג, יומיים על המחרת ביום לנסוע בדעתי אשר לה הגדתי הדברים בהמשך
באם  לה: השבתי היים. דער אין שבת מערער דאך ביסטו מאל אלע לי: הושיבה שמה. ַָָאשבות
לשבות  מוכרח אהי' ובאםֿלא בזה, אשתדל בודאי חזרה שבתֿקודש על לבוא שאוכל
בכל  כדרכה הבית, פתח עד אותי ליוותה היא לביתי. והלכתי עמה לדבר וכליתי בפעטערבורג.

עת.
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הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו

"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו
ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בבקר  ג' בשעה 198ביום בלילה, הרבנית א"ז כבוד אשר לי הגידו בערך, השמינית בשעה ,
שחור  הרופא הי' שישית ובשעה השמאלי. בצדה כאב הרגישה בערך, כי 199השלישית ומצאה

לה. הוטב ההיא, בשעה  ועתה, מעט, הצטננה

עלי', העבר את לי סיפרה חמין. ושתתה במטתה שוכבת ומצאתי' שמה, הלכתי תיכףֿומיד
חמין  והניחה בבטנה, כאב וגם ידעה, לא כמה חום, וגם השמאלית, בצד גדול כאב הרגישה כי

לה. והוטב

הוא  כי באמרו רוחינו הרגיע והוא הפעם, עוד הרופא את קראתי העשירית בשעה כמעט
השווינדעל  להשקיט מרפא סם לה ונתן במאד, קל .200דבר

הל  מצב אחר, באופן מצבה כי ומצא הרביעית בפעם בא עשרה השתים בטוב בשעה מצא ב
כרגיל.

בדעת  לשרתה בבית איש אין (כי לשרתה עמה ההנהגה להיטיב בהכרח כי התבוננתי אך
תחי' שרה מרת דודי לבת כתבתי ּפאסט.201כנדרש), ע"י המכתב ושלחתי לפה, תבוא ָכי
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"בחורף  :17 שבהערה והקדושה" ב"הקריאה שבט. ז' (198
לחדש  בחמישי הראשון וביום נתקררה, שבט, חדש תחלת תרע"ד

מוויטעבסק". גדולים רופאים והובאו חלישות הרגישה
בכ"ק  גם וטיפל בליובאוויטש רופא הי' שחור ד"ר (199ַ
.100 ע' ח"א וסיפורים" "שמועות ראה – מהורש"ב אדמו"ר
רצה). ע' תשס"ב (ירושלים, פרלוב לרח"מ סיפורים" "לקוטי
בכשרות  מתנהג והי' אוריין, בר דובראוונא, יליד הי' שהוא ושם,

הרופאים. ערך לפי
הסחרחורת. = (200

(הרז"א  אהרן זלמן שניאור הר' של בתו ואולפסאהן, (201ָ
דודו  בת שטערנא מרת (בזוו"ר) ואשתו מהר"ש) אדמו"ר בן
מהר"ש  אדמו"ר התולדות (ספר מניעזין נח ישראל ר' אדמו"ר

בפנים). (כדלקמן בוויטעבסק דרה .(22 ע' הנ"ל

•
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פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

ומרומם  הנכבד הרב הנעלה ידידי כבוד

שי' מוהר"ד אי"א וו"ח

וברכה, שלום

שי' אנ"ש לידידנו הערוכים מכתבי כבודו קרא בטח

לבוא  פרטי אדרעס ידעתי לא היום ועד והפרטים, הכללים

ביחוד. כבודו אל בכתובי'

נוראות  תלאו' בכנפיהם אבל עובר, כצל ימינו כי אם

גם  ח"ו לוקח עמם אתם אשר ול"ע, ל"ע צרורות, ואיומות

לא  כי לד' נקוה העתיד ועל העבר, בעד ות"ל והכח, המוח

מאתנו. הטוב חסדו יטוש

הנוגות, המחזות הנידודים, ר"ל, הגדולות הצרות

וכאיש  ורע, אוהב כל מהלב השכיחו המדינה, והסגר

ומה  ידבר, במה ידע לא אשר ר"ל מהתעלפותו המתעורר

כאחד. ותוגה משמחה בלול נאומו, ונושא תוכן יהי'

לראות  גדולה שמחה מזה מעבר היום, אנכי כן

על  במדינתינו יחיו עליהם ד' ב"י אחינו נפש מסירות

ויגון  עצב השני ומעבר המצוה, וקיום התורה לימוד

שמיעה  דומה אינו אשר המרה, ומחי' הכלכלי מהמצב

ר"ל. מרעב נופלים אנשים לראיית

שי' חיים אלי' ר' אלטהויז מר ידידי מכתב מונח לפני

ירחם  בכ"י, מתים בחערסאון אשר הכותב ניקולייב, מעיר

רשימת  עם ג"כ, - ובמחנם הנורא, מהרעב אנשי' כמה - ה'

מתבלבלים, והמחשבות הרעיון, את המבהיל דבר אנשי',

נא. הושיעה ד' אנא צועק והלב

תהא  מה ותורתינו ר"ל ברעב, גועים ות"ח  תורה בני

האפשרי. בהקדם נחוצה גדולה, במדה נכונה עזרה עלי'.

כנסיות  בתי וגבאי הקהלות, ופרנסי הרבנים כבוד ועל

בשעה  אחיהם לעזרת לקום ב"י אחינו לב את לעורר

יתעוררו  כי בעזרם יהי' הטוב והאל כזו. נוראה

ית', ותורתו והנורא הנכבד השם לשם אמיתי' בהתעוררות

העושים  על תגן נפשות ופקוח והמצוה התורה וזכות

בגו"ר. ומכופלת כפולה בברכה להתברך יחיו והמעשים

יום  דבר על שי' אנ"ש את עוררתי החולפת בשנה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד הילולא
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מט"ל למבנ"י, בו כותב אשר מרגיש בקו הבריאות והתחזקות.

ויהי רצון אשר בקרוב יחזור לאיתנו כפשוטו ולאיתנו כמשמעו כמבואר בד"ה משכיל לאיתן 

התורה,  לקבלת  הקרובים  בימים  אנו  נמצאים  והרי  החסידות(  לימוד  בקונטרס  )נדפס  הזקן  לרבנו 

המביאה רפואה לעולם בכלל ובפרט לבני ישראל מקבלי התורה, וכמסופר במכילתא שלזמן קבלת 

התורה היו כל ישראל בריאים ושלמים. וע"פ הידוע שקבלת התורה - בפרטיות הימים - הרי הוא בכל 

ובלשון  ושלם.  בריא  הישראלי  להיות האיש  צריך  מובן שבכ"י  הוה.  לשון  נותן התורה  וכלשון  יום, 

הרמב"ם: היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא...

ובודאי למותר לעוררו שישפיע על בנו הנ"ל שי' לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו 

התורה  בפנימיות  הוספה  ועאכו"כ  ומצות  בתורה  הוספה  כל  ע"י  והרי  החסידות,  בתורת  נתגלתה 

שנקראת בזהר הק' נשמתא דאורייתא, נתוסף גם פי כמה בברכות השי"ת בהמצטרך בחיי הגוף ובחיי 

הנשמה.

בברכה לבשו"ט ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

 ב"ה,  כ"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ד אייר, ונעם לי לקרות בו מהתפתחות התלמוד 

תורה ההוספה במספר התלמידים, ובודאי ישנה הוספה גם באיכות הוספה בהלימודים שלהם.

ובודאי למותר לעוררו אשר בכל הזמנים צריך הי' להיות לימוד תורתנו בלשון חז"ל תלמוד 

המביא לידי מעשה, ועאכו"כ בתקופתנו זו, וזה בא )בסגנון המשנה( כשיראתו, הלימוד בעניני יר"ש, 

קודמת לחכמתו. מובן שאין הכוונה לכמות הזמן, כי לפעמים רואים כי לימוד אפילו של רגעים אחדים 

בענין של יראת שמים )או גם לא לימוד אלא דברים אחדים הנאמרים בחום ובהתלהבות )היציק(( 

משפיע על התלמיד למשך כמה וכמה זמן.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ומזונא  חייא בבני האלקים מאת שלמה משכורתם יהי

בגו"ר. כה"י להם לטוב רויחא,

בעב[ו]תת  הקשורים שי' אנ"ש ידידנו אשר אפונה לא

הבא  (וגם הזה יום יקבעו אמיתי, ורגש דעה בעלי אהבה,

בדברים  רעים, ושיחת תורה בצדקה עבודה ליום אחריו)

התורה. לחיזוק המעוררים

כאחב"י  בתוך שי' אנ"ש בעזר אבותינו אלקי ד' יהי

ברו"ג. ידיהם מעשי כל את לברך שי'

שלום  הטוב, שלומו מנועם לשמוע לי ינעם מאד

התורה  ומוסדי שי' אנ"ש ידידנו ושלום יחיו התמימים

הברכה. על יעמדו כולם להם מסביב ואשר במחנם, אשר

יכתוב  ובפרטיות התקבלו שי' הרש"פ לידידנו שילוחיו

רא  ידידנו שי'.בזה ד"מ
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ריט
במ"ש אודות תלמיד אשר יש לו חבורה אינה יהודית, ואיך להתייחס לזה.

ממילא  בדרך  הרי  יהודים,  חברים  להאמור  ממציאים  אם  אשר  רואים  הפעמים  ברוב  הנה 

ששאר  להשתדל  אפשרות  ישנה  בטח  תלמידיו,  בין  שהוא  כיון  והרי  כהנ"ל,  מחברים  זה  מרחיקו 

התלמידים יתקרבו אליו יותר ויותר ובמילא לא יהי' זמנו פנוי לחברים אחרים ולהנ"ל בפרט.

במ"ש אודות החובות שיש לו לפרוע ושבאם הי' יכול ללוות סכום, הי' זה מקיל עליו - הנה אינו 

מפרט המינימום של הסכום שיכול לעזור לו. ובכל אופן מהנכון שיתייעץ עם אנ"ש שעל אתר בהנוגע 

להאמור.

ובפנימיות  בשמחה  התורה  לקבלת  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  בפי  המקובל  בלשון  החג  בברכת 

ולבשו"ט בכל הענינים אודותם כותב.

תוכנו  חב"ד, אשר  ובנות  נשי  אגודת  לאסיפה השנתית של  כללי  מוסג"פ העתק מכתבי  נ.ב. 

מתאים לכל השנה, שבטח יעניין אותו ובפרט זוגתו תחי'.

 ב"ה,  כ"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ט אייר עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולפלא ההפסק במכתבים כ"כ, ואשר גם במכתבו זה לא מצאתי טעם מספיק על זה.

ולהודעתו אשר הנכד שלו אהרן מענדל שליט"א נעשה בר מצוה בחדש זיו שנה זו,

הנה יהי רצון שמבן שלש עשרה יגדל לבן ט"ו לגמרא וכו', וירוו ממנו רוב נחת אמיתי הוא נחת 

יהודי חסידותי.

לגיסו הרב ניסנבוים שי' כבר עניתי מכבר ובטח נתקבל.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנני בזה לברכו בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ובברכה לבשו"ט.

נ.ב. מוסג"פ העתק מכתבי כללי לאסיפה השנתית של נשי ובנות חב"ד אשר תוכנו כל השנה 

זמנו הוא, ובטח ינצל תוכנו באופן המתאים.

במש"כ בנדרים י, א: חסידים כו' מתאווים להביא קרבן חטאת - מהי התאווה? - י"ל שהיא 

התאווה למעלת בע"ת, שהקורבה שלו )וכרמז פי' הרא"ש קרבן( היא נעלית ביותר. וראה רמב"ם הל' 

תשובה פ"ז. ומדויק הל' חסידים ע"פ פירש"י סוכה נג א' ד"ה אלו.

אגרות קודש c"ag i`iyp epizeax zxezn

ומזונא  חייא בבני האלקים מאת שלמה משכורתם יהי

בגו"ר. כה"י להם לטוב רויחא,

בעב[ו]תת  הקשורים שי' אנ"ש ידידנו אשר אפונה לא

הבא  (וגם הזה יום יקבעו אמיתי, ורגש דעה בעלי אהבה,

בדברים  רעים, ושיחת תורה בצדקה עבודה ליום אחריו)

התורה. לחיזוק המעוררים

כאחב"י  בתוך שי' אנ"ש בעזר אבותינו אלקי ד' יהי

ברו"ג. ידיהם מעשי כל את לברך שי'

שלום  הטוב, שלומו מנועם לשמוע לי ינעם מאד

התורה  ומוסדי שי' אנ"ש ידידנו ושלום יחיו התמימים

הברכה. על יעמדו כולם להם מסביב ואשר במחנם, אשר

יכתוב  ובפרטיות התקבלו שי' הרש"פ לידידנו שילוחיו

רא  ידידנו שי'.בזה ד"מ
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ÔBL¯b.מרע לסּור רֹומז ּגרּוׁשין, לׁשֹון מּלׁשֹון ˜‰˙- – ≈¿ְְִֵֵֵָ¿»ְִ

טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב, לעׂשה רֹומז עּמים", ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ"יּקהת

מרע, סּור היא העבֹודה ראׁשית ּכי קהת, לפני נֹולד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָוגרׁשֹון

ואחר  הּלכלּו את ּתחּלה ׁשּמפּנים ,לּמל היכל הכנת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכמׁשל

ּגרׁשֹון, ּבני לפני נמנּו קהת ּבני א נאים. ּכלים מכניסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּכ

ּכן  ואם טֹוב", ל"עׂשה והקּדמה הכנה הּוא מרע" "סּור ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָּכי

ּבּכּונה. קדּום טֹוב ֲֵַַָָָעׂשה

(ìàøùé)éðùèëíúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈
:íúà ã÷ôzììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL ¦§¬ŸŸ¨«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²

íéMîç-ïaàávì àaä-ìk íã÷ôz äðL ¤£¦¦¬¨−̈¦§§¥®¨©¨Æ©¨½̈
:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìàìúàæå ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§ŸÆ

ãrBî ìäàa íúãár-ìëì íàOî úøîLî¦§¤´¤©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®
:åéðãàå åéãenrå åéçéøáe ïkLnä éLø÷©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬©«£¨¨«

áìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenrå§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ
úîLáe íúãár ìëìe íäéìk-ìëì íäéøúéîe¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ

:íàOî úøîLî éìk-úà eã÷ôzâìúàæ ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤©¨¨«´Ÿ
ìäàa íúãár-ìëì éøøî éða úçtLî úãár£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãrBîúáù úçðîá ë"r ¥®§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
Iåçáåãìäãrä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈

:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä éða-úà¤§¥´©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«
äììL ïaîíéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´

:ãrBî ìäàa äãárì àávì àaä-ìk äðL̈¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«
åìòáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå©¦«§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬

:íéMîçå úBàîæìúçtLî éãe÷ô älà ¥−©«£¦¦«¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ
ã÷t øLà ãrBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³

:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàå äLîñ ¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«
çìúéáìe íúBçtLîì ïBLøâ éða éãe÷ôe§¥−§¥´¥«§®§¦§§−̈§¥¬

:íúáàèììL ïaîãrå äìrîå äðL íéL £Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−
äãárì àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−

:ãrBî ìäàaîíúçtLîì íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈
ìLe úBàî LLå íétìà íúáà úéáì:íéL §¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬¥−§¦«

àîãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô älà¥´¤§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−
ét-ìr ïøäàå äLî ã÷t øLà ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬

:ýåýéáîéøøî éða úçtLî éãe÷ôe §Ÿ̈«§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®
:íúáà úéáì íúçtLîìâîìL ïaîíéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³

àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL̈¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ
:ãrBî ìäàa äãárì àávìãîíäéã÷ô eéäiå ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«©¦§¬§ª«¥¤−

ìL íúçtLîì:íéúàîe íéôìà úLäîälà §¦§§Ÿ®̈§¬¤£¨¦−¨¨«¦¥´¤
äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ

:äLî-ãéa ýåýé ét-ìr ïøäàååîíéã÷tä-ìk §©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«¨©§ª¦¿
ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−

:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úàæîïaî ¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧
ìLäðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈

àOî úãárå äãár úãár ãárì àaä-ìk̈©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬©−̈
:ãrBî ìäàaçîíéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå §¬Ÿ¤¥«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½

zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn iyiy wxt

ìa íéîëç eðLì äøBza ÷ñBòä ìk ,øîBà øéàî éaø :íúðLîáe íäa øçaL Ceøa ,äðLnä ïBLäëBæ ,dîL ¨£¨¦¦§©¦§¨¨¤¨©¨¤§¦§¨¨©¦¥¦¥¨¨¥©¨¦§¨¤
áäBà ,íB÷nä úà áäBà ,áeäà ,òø àø÷ð .Bì àeä éàãk Blk íìBòä ìkL àlà ,ãBò àìå .äaøä íéøáãì¦§¨¦©§¥§¤¨¤¨¨¨ª§©¦§¨¥©¨¥¤©¨¥
ãéñç ÷écö úBéäì BzøLëîe ,äàøéå äåðò BzLaìîe ,úBiøaä úà çnNî ,íB÷nä úà çnNî ,úBiøaä úà¤©§¦§©¥©¤©¨§©¥©¤©§¦©§©§£¨¨§¦§¨©§©§¦§©¦¨¦
éì" :øîàpL ,äøeáâå äðéa äiLeúå äöò åpnî ïéðäðå ,úeëæ éãéì Bzáø÷îe ,àèçä ïî Bz÷çøîe ,ïîàðå øLé̈¨§¤¡¨§©©§¦©¥§§¨©§¦¥§§¤¡¦¦¤¥¨§¦¨¦¨§¨¤¤¡©¦
ïéòîë äNòðå ,äøBú éæø Bì ïélâîe ,ïéc øewçå äìLîîe úeëìî Bì úðúBðå ."äøeáâ éì äðéá éðà äiLeúå äöò¥¨§¦¨£¦¦¨¦§¨§¤¤©§¤§¨¨§¦¦§©¦¨¥¨§©£¤§©§¨
:íéNònä ìk ìò BzîîBøîe Bzìcâîe ,BðBaìò ìò ìçBîe çeø Cøàå òeðö äåäå ,÷ñBô BðéàL øäðëe øabúnä©¦§©¥§¨¨¤¥¥§Ÿ¤¨©§¤¤©¥©¤§§©©§§©§©¨©©£¦

ycew zegiyn zecewp

כוונתו אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי
בתורה עסק לעודד עללשמההיא כן? עושה הוא כיצד שני ומצד

הרי - וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברים לאדם שמבטיח ידי
לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד אם

הדברים: בביאור לומר ויש

("כל לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה לשום ולא התורה השגת לשם תורה ולומד העוסק")

אחרת קדושה מטרה לא אפילו המילה1אחרת, על הוא והדגש .
כאדםעוסק" ויגיעה, עמל מתוך שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יום בעסקו הטרוד

להיות עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אדם
תורה.. אלא לי אין האומר ש"כל מכיון - השאלה מן מוטרד

לו" אין תורה הוא2אפילו חייב התורה לעסק בנוסף כלומר, ,

וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל גם דבר3לעסוק ,
הרמב"ם וכלשון רב; עמל לאהבתו4הדורש הדרך היא "והיאך ,

הנפלאים.. וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו?

וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמם, האלו בדברים וכשמחשב
שואל - אםֿכן חסד; גמילות בעניני גם לעסוק עליו לכך ובנוסף
תורה בלימוד הוא עסקו שכל בכך האמנם - עצמו את הוא

? העבודה עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה העוסק "כל - לו ואומרת המשנה משיבה כך על
הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
: סוגים לשני

אףֿעלֿפי כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). זה עלֿידי נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתוכמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתולהיות

" החטא"; ה"דברים"ומקרבתומן לכל השווה הצד זכות". לידי
אינם הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה

ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים הן לסיוע זוכה לשמה תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -

עצה לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת על ומתקבלות ומועילות טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' י"ז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה

לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות
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טֹובים. ּדברים אסיפת טֹוב, לעׂשה רֹומז עּמים", ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָ"יּקהת
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ּכן  ואם טֹוב", ל"עׂשה והקּדמה הכנה הּוא מרע" "סּור ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָּכי
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כוונתו אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי
בתורה עסק לעודד עללשמההיא כן? עושה הוא כיצד שני ומצד

הרי - וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברים לאדם שמבטיח ידי
לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד אם

הדברים: בביאור לומר ויש

("כל לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה לשום ולא התורה השגת לשם תורה ולומד העוסק")

אחרת קדושה מטרה לא אפילו המילה1אחרת, על הוא והדגש .
כאדםעוסק" ויגיעה, עמל מתוך שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יום בעסקו הטרוד

להיות עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אדם
תורה.. אלא לי אין האומר ש"כל מכיון - השאלה מן מוטרד

לו" אין תורה הוא2אפילו חייב התורה לעסק בנוסף כלומר, ,

וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל גם דבר3לעסוק ,
הרמב"ם וכלשון רב; עמל לאהבתו4הדורש הדרך היא "והיאך ,

הנפלאים.. וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ויראתו?

וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמם, האלו בדברים וכשמחשב
שואל - אםֿכן חסד; גמילות בעניני גם לעסוק עליו לכך ובנוסף
תורה בלימוד הוא עסקו שכל בכך האמנם - עצמו את הוא

? העבודה עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה העוסק "כל - לו ואומרת המשנה משיבה כך על
הרבה". לדברים זוכה לשמה,

שכר "מקבל ולא הרבה" לדברים "זוכה כאן שנאמר הטעם
בנוסף - אלא שכר, קבלת של בגדר זה אין שאכן הוא הרבה"
הרבה". לדברים הוא "זוכה - לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד ממעלת פחותה שמעלתם "דברים" מקבל הוא כלומר,
עניני שאר בכל לו מסייעים אלה "דברים" אך לשמה, תורה

אלה. ענינים לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקים לשמה" בתורה ה"עוסק בהם שזוכה אלה "דברים"
: סוגים לשני

אףֿעלֿפי כלומר, בלבד. חלקי באופן שמקבל "דברים" א.

בשלימות לו ניתנים הם אין שלו, ה' בעבודת לו מסייעים שהם
ענוה "ומלבשתו - שלם באופן להשיגם כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). זה עלֿידי נעשה אינו (אבל לאדם וחיצוני מקיף שהוא

" כן "ומכשרתוכמו ונאמן"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתולהיות

" החטא"; ה"דברים"ומקרבתומן לכל השווה הצד זכות". לידי
אינם הם אך בלבד, מסייעים בתור לו שניתנים הוא האלה

ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרים

בשלימותם, בהם זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברים" ב.
את אוהב המקום, את "אוהב - שלו יגיעה בתוספת צורך ללא
"ונהנין הבריות", את משמח המקום, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בענינים הן לסיוע זוכה לשמה תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה לחבירו". אדם ש"בין בענינים והן למקום" אדם ש"בין
בהשאת הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי אף מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כרך (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדרך הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל שבא למי אלא תורה ללומד פונים אינם המשנה דברי
לחשוב עשוי זה, אדם עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא לשמה התורה בלימוד ורק אך עסוק זה שאיש מכיון -

עצה לי ישיא כיצד העולם, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העולם בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהנין ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה יתכן אבל עצה" ממנו ש"מקבלין בלבד זו לא והיינו,
שעוסק שמכיון כלומר עצה", ממנו "נהנים אלא מוצלחת, אינה
במילי גם ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת על ומתקבלות ומועילות טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מהן. "הנאה" של לאופן עד הבריות
(406 עמ' י"ז, כרך שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשון" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגון עמ' סוף (קח ה סימן הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה

לו". אין תורה אפילו תורה.. אלא לו אין האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות
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úBàî Lîçå:íéðîLeèîã÷t ýåýé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§Ÿ̈¹¨©³
Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìrå§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, - הארֹון מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà ýåýé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà ýåýé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

ýåýéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»
Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ

הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²

ìå äìàì-úà ýåýé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦
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érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«
äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ

éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈
:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤
:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´

dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥®̈§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå ýåýé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàýåýé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½

:ýåýéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«Ÿ̈«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr ýåýéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈
:BLàø-ìr åéäìà øæð ékçLã÷ Bøæð éîé ìk ¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬

:ýåýéì àeäèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå −©«Ÿ̈«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ

íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬
:epçlâé éréáMäéézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦½¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà ýåýéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á

äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïaúçà ¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa©§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèúìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ
íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¦§¨−̈

:íäékñðåæèäNrå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå §¦§¥¤«§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬
:Búìr-úàå Búàhç-úàæéäNré ìéàä-úàå ¤©¨−§¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧

äNrå úBvnä ìñ ìr ýåýéì íéîìL çáæ¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkäçéøéæpä çlâå ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«§¦©´©¨¦À

ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãrBî ìäà çút¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À
-øLà Làä-ìr ïúðå Bøæð Làø ørN-úà¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçzèérøfä-úà ïäkä ç÷ìå ©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©
ìqä-ïî úçà ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³©©Æ¦©©½

ävî ÷é÷øeãçàøçà øéæpä étk-ìr ïúðå §¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−
:Bøæð-úà Bçlbúäëéðäå| ïäkä íúBà ó ¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬

äæç ìr ïäkì àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ£¥´
îeøzä ÷BL ìrå äôeðzäøéæpä äzLé øçàå ä ©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬©¨¦−

:ïééàëýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ¨«¦´Ÿ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´

:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcéôáëýåýé øaãéå ¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàâëåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´

øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−
:íäìñãëýåýé Eëøáé:EøîLéåñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧

éìà åéðt | ýåýé:jpçéå Eñåëåéðt | ýåýé àOé §Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ
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úBàî Lîçå:íéðîLeèîã÷t ýåýé ét-ìr ©«£¥¬¥−§Ÿ¦«©¦̧§Ÿ̈¹¨©³
Búãár-ìr Léà Léà äLî-ãéa íúBà¨Æ§©¤½¦¬¦²©£«Ÿ̈−
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìrå§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàô ¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr gi zegiy ihewl)

È¯¯Ó Èa ˙ÁtLÓ È„e˜Ù ‰l‡(מה (ד, ≈∆¿≈ƒ¿¿…¿≈¿»ƒ
È¯¯Óהּלּו ׁשל עבֹודה היינּו העגלֹות, על היה מּׂשאֹו – ¿»ƒְֲֲִֶַַַָָָָָָ

"מׁשכני". הּבהמית, ּבּנפׁש ּגבּול לעיל ÔBL¯bּבלי נאמר ּבֹו – ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ≈¿ְֱֵֶַ

אחרי" האלקית, ּבּנפׁש ּגם זֹו עבֹודה היינּו ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ"ּולמּׂשא",

ׁשאינֹו˜‰˙נרּוצה". האלקית, הּנפׁש ׁשרׁש מּצד זֹו עבֹודה – ָָ¿»ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

היה  לכן חדריו". הּמל "הביאני הּבהמית, לּנפׁש ּכלל ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּי

היה  חדריו" הּמל "הביאני ּכי ּתֹורה, - הארֹון מּׂשאֹו ֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעּקר

ּתֹורה. ְַַָּבמּתן

éùéìùäà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
reøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëåâäá÷ð-ãr øëfî §¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤¦¨¨³©§¥¨Æ
àìå íeçlLz äðçnì õeçî-ìà eçlLz§©¥½¤¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ
:íëBúa ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬§¨«

ã-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNriå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
øac øLàk äðçnì õeçîïk äLî-ìà ýåýé ¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬

:ìàøNé éða eNrôääLî-ìà ýåýé øaãéå ¨−§¥¬¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåék äMà-Bà Léà ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³

ýåýéa ìrî ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNré©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®
:àåää Lôpä äîLàåæíúàhç-úà ecåúäå §¨«§−̈©¤¬¤©¦«§¦§©À¤©¨¨»

BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNr øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−
:Bì íLà øLàì ïúðå åéìr óñéçïéà-íàå Ÿ¥´¨¨®§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦¥̧

áLenä íLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì̈¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²©¨¬
Ba-øtëé øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬§©¤−

:åéìrèìàøNé-éðá éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ¨¨«§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéåéLã÷-úà Léàå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈

:äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bìô ´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr gl zegiy ihewl)

eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â(ז (ה, ¿ƒ¿«∆«»»¬∆»
Ï·BËÏ ‰ÓBc . . ·ÊÚÏ BaÏa ¯Ób ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…∆¿≈

B„Èa ı¯LÂ(רמּב"ם) ¿∆∆¿»ְַַ

ּתׁשּובה, ּבלי וּדּוי ׁשאין סתם לֹומר לֹו היה ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכאֹורה

ּדבר אינֹו הּׁשרץ ּדהּנה לֹומר, ויׁש זֹו. ּדגמא ּכתב ˆ„„Èּומּדּוע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ¿»ƒ

הּוא אּלא חציצה), (ּכמֹו הּטבילה ּפעּלת את ‰CÙהּמֹונע ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻ≈∆

ּכאן: ואף מּמּנה. וטהרה הּטמאה עזיבת ׁשענינּה ְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּטבילה,

טהרה  ׁשל אחד מעׂשה ׁשניהם ּכי לּוּדּוי, ּתכן אין ּתׁשּובה ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבלי

החטא. ְְִֵַַֻמּטמאת

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ

:ìrî Bá äìrîe BzLà äèNú-ékâéLéà áëLå ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©§¨©̧¦´
äøzñðå dLéà éðérî íìrðå òøæ-úáëL dúàŸ¨»¦§©¤¼©¼§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈
:äNtúð àì àåäå da ïéà ãrå äàîèð àéäå§¦´¦§®̈¨§¥Æ¥´½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨

ãéàåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øárå§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´
-úà àp÷å äàð÷-çeø åéìr øár-Bà äàîèð¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ§¦¥´¤

äàîèð àì àéäå BzLà:åèLéàä àéáäå ¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¥¦̧¨¦´
äéìr dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨
åéìr ÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNr£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìr ïzé-àìå ïîL¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïår úøkæî ïBøkæ úçðîæèïäkä dúà áéø÷äå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«Ÿ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì dãîräåæéíéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå §¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−

ò÷ø÷a äéäé øLà øôrä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´
:íénä-ìà ïúðå ïäkä çwé ïkLnäçéãéîräå ©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¤«¡¦̧

Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìr ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−

:íéøøàîäèé-ìà øîàå ïäkä dúà réaLäå ©«§¨«§¦«§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä̈«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬

:älàä íéøøàîäëCLéà úçz úéèN ék zàå ©«§¨«§¦−¨¥«¤§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−
éãrìaî BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−

:CLéààëúráLa äMàä-úà ïäkä réaLäå ¦¥«§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´
CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkä øîàå äìàä̈«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²

ìå äìàì-úà ýåýé úúa Cnr CBúa äráL §¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤
ðèa-úàå úìôð Cëøé:äáö Cáëíénä eàáe §¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ÂÂ̈©©̧¦
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érîa älàä íéøøàîäìtðìå ïèa úBaöì C ©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøéâëáúëå ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«§Â¨©Â

éî-ìà äçîe øôqa ïäkä älàä úìàä-úà¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬
:íéønäãëíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−

:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«
äëúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ

éðäådúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈
:çaænä-ìàåë-úà äçðnä-ïî ïäkä õî÷å ¤©¦§¥«©§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤

-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà©§¨´¨½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤
:íénä-úà äMàäæëäúéäå íénä-úà d÷Läå ¨«¦−̈¤©¨«¦§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´

dá eàáe dLéàa ìrî ìòîzå äàîèð-íà¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼¨̧¹̈
äìôðå dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈§¨«§−̈
:dnr áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé§¥®̈§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«

çëäúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð àì-íàå§¦³Ÿ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈
:òøæ ärøæðåèëäèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¢¨¬¨«©¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬

:äàîèðå dLéà úçz äMàìøLà Léà Bà ¦¨²©¬©¦−̈§¦§¨«¨´¦À£¤̧
ãéîräå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìr øárz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³
úà ïäkä dì äNrå ýåýé éðôì äMàä-úà¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬

:úàfä äøBzä-ìkàìäMàäå ïårî Léàä äwðå ¨©−̈©«Ÿ§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´
:dðår-úà àOz àåääôåàýåýé øaãéå ©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤¤́¨¦½

:ýåýéì øéfäìâõîçå ïéé õîç øéfé øëLå ïéiî §©¦−©«Ÿ̈«¦©³¦§¥¨Æ©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤
äzLé àì íéáðr úøLî-ìëå äzLé àì øëL¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ¦§¤½

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðråãBøæð éîé ìk ©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®
âæ-ãrå íépöøçî ïéiä ïôbî äNré øLà ìkî¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²§©−̈

:ìëàé àìäøáré-àì ørz Bøæð øãð éîé-ìk ¬ŸŸ¥«¨§¥Æ¤¤́¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ
ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãr BLàø-ìr©Ÿ®©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ

:BLàø ørN òøt ìcb äéäé Lã÷åéîé-ìk ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©§©¬Ÿ«¨§¥¬
:àáé àì úî Lôð-ìr ýåýéì Bøéfäæåéáàì ©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿ§¨¦´

íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈
:BLàø-ìr åéäìà øæð ékçLã÷ Bøæð éîé ìk ¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«−Ÿ§¥´¦§®¨¬

:ýåýéì àeäèíàút òúôa åéìr úî úeîé-éëå −©«Ÿ̈«§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ

íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå Bøæð Làø ànèå§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬
:epçlâé éréáMäéézL àáé éðéîMä íBiáe ©§¦¦−§©§¤«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´

ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦½¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîàéãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNrå ¥«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´

Lc÷å Lôpä-ìr àèç øLàî åéìr øtëå äìòì§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬
:àeää íBia BLàø-úàáééîé-úà ýåýéì øéfäå ¤Ÿ−©¬©«§¦¦³©«Ÿ̈Æ¤§¥´

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäâéúøBz úàæå ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¬Ÿ©−

çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa øéæpä©¨¦®§À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©
:ãrBî ìäàãéNák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á

äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL-ïaúçà ¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯
íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa©§¨¨²§¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−

ì:íéîìLåèúìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨¦«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ
íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¦§¨−̈

:íäékñðåæèäNrå ýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå §¦§¥¤«§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬
:Búìr-úàå Búàhç-úàæéäNré ìéàä-úàå ¤©¨−§¤«Ÿ¨«§¤¨©¹¦©«£¤̧

äNrå úBvnä ìñ ìr ýåýéì íéîìL çáæ¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ
:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkäçéøéæpä çlâå ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«§¦©´©¨¦À

ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãrBî ìäà çút¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À
-øLà Làä-ìr ïúðå Bøæð Làø ørN-úà¤§©Æ´Ÿ¦§½§¨©Æ©¨¥½£¤

:íéîìMä çáæ úçzèérøfä-úà ïäkä ç÷ìå ©−©¤¬©©§¨¦«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©
ìqä-ïî úçà ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³©©Æ¦©©½

ävî ÷é÷øeãçàøçà øéæpä étk-ìr ïúðå §¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−
:Bøæð-úà Bçlbúäëéðäå| ïäkä íúBà ó ¦§©§¬¤¦§«§¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬

äæç ìr ïäkì àeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ£¥´
îeøzä ÷BL ìrå äôeðzäøéæpä äzLé øçàå ä ©§½̈§©−´©§¨®§©©²¦§¤¬©¨¦−

:ïééàëýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ¨«¦´Ÿ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ
øLà Bøãð éôk Bãé âéOz-øLà ãálî Bøæð-ìr©¦§½¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´

:Bøæð úøBz ìr äNré ïk øcéôáëýåýé øaãéå ¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬¦§«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàâëåéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´

øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−
:íäìñãëýåýé Eëøáé:EøîLéåñäëøàé ¨¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«¨¥̧

éìà åéðt | ýåýé:jpçéå Eñåëåéðt | ýåýé àOé §Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ
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éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות

éùéîçæà-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤
åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬

:íúàáúéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´
-ìr íéãîrä íä úhnä éàéNð íä íúáà£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täâ-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«
éðL-ìr äìâr ø÷a øNr éðLe áö úìâr¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬
éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬

:ïkLnäã:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåäç÷ ©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
:Búãár éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«

åíúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈
:íiåìä-ìàæúraøà úàå úBìârä ézL | úà ¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©

:íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aäç| úàå ©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´
ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøàéøøî éðáì ïúð ©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
èíäìr Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½

:eàOé óúkaéúkðç úà íéàNpä eáéø÷iå ©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²

:çaænä éðôì íðaø÷-úààé-ìà ýåýé øîàiå ¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ

:çaænä úkðçì íðaø÷-úàñáéáéø÷nä éäéå ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²
áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

:äãeäé ähîìâéúçà óñk-úør÷ Bðaø÷å §©¥¬§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ

:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîáìúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNrâìø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
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:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−

:øeàéãL-ïaôåìéðáì àéNð éLéîçä íBia ¤§¥«©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´
Léøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL:écæì-úør÷ Bðaø÷ ¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçìók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçàèìãçà øt ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈

ìéà ø÷a-ïaBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòì ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
î:úàhçì ãçà íéfr-øérNàîçáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́

íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:écLéøeö-ïa ìàéîìLô §ª«¦¥−¤¦«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁשּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו , ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל

éùùáîóñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈
:ìàeòc-ïaâîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáãîäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷äî-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàåîãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæîíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîçôçîíBia £¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«©Æ

-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤
:ãeäénrèîðaø÷ìL úçà óñk-úør÷ BíéL ©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àð-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤

:äìòì BúðL-ïa ãçàáðãçà íéfr-øérN ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîçô £¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«
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:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñåðäøNr úçà ók ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬
áäæ:úøè÷ äàìîæðãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
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:úàhçìèðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:øeöäãt-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæôñíBia ¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«©Æ

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«
àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âñ-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤

:äìòì BúðLãñ:úàhçì ãçà íéfr-øérN §¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
äñäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ôåñàéNð éøéNrä íBia ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ¨«£¦¦½¨¦−
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éìà:íBìL Eì íNéå EñæëéîL-úà eîNå ¥¤½§¨¥¬§−¨«§¨¬¤§¦−
:íëøáà éðàå ìàøNé éða-ìrñ ©§¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz `yp t"y zgiy)

¯ÈÊ ¯„ ¯cÏ ‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡(ב (ו, ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ

ÔÈi‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ÈfÈ ,dÏe˜Ï˜a ‰ËBÒ ‰‡B¯‰(רש"י) »∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ««ƒ

ׁשרֹואה  מי ראי: הּוא ׁש'הּזּולת' אֹומר, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ּכי  זה, ּדפי מעין יׁש עצמֹו ּבֹו ׁשּגם סימן רע, ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבזּולתֹו

ׁשראה  אדם ּכאן: ואף ּבחברֹו. אֹותֹו רֹואה היה לא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחרת

זה, לחטא מסּים קׁשר לֹו ׁשּיׁש לדעת חּיב ּבקלקּולּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻסֹוטה

עצמֹו. את ּולהגּדיר לתּקן עליו ולכן ּבדּקּות, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלפחֹות
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åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈
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ìLøæî dì÷Lî äàîe íéLíéráL óñk ãçà ÷ §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
ì÷Lúìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaãéáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîåèãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákæèãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìæéíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîçôçéíBia £¦®̈¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«©Æ

:øëùOé àéNð øreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«
èéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷äíéL ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

ïîMá:äçðîìëäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àëãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáë:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âëäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
eö-ïa ìàðúð ïaø÷:ørôãëéLéìMä íBia ¨§©¬§©§¥−¤¨«©Æ©§¦¦½

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðäëBðaø÷ ¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º
ìL úçà óñk-úør÷dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

åë:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ókæëøt ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìçë:úàhçì ãçà íéfr-øérNèëçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïìç-ïa áàéìàôìéðáì àéNð éréáøä íBia ¡¦−̈¤¥«Ÿ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøàìBðaø÷-úør÷ §¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©

úçà óñkìLãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
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:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàãì-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfräìø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´
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Léøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL:écæì-úør÷ Bðaø÷ ¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçìók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçàèìãçà øt ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈

ìéà ø÷a-ïaBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà:äìòì ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
î:úàhçì ãçà íéfr-øérNàîçáæìe §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́

íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:écLéøeö-ïa ìàéîìLô §ª«¦¥−¤¦«©¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr bi zegiy ihewl)

e‡OÈ Û˙ka ,Ì‰ÈÏÚ L„w‰ ˙„·Ú(ט (ז, ¬…««…∆¬≈∆«»≈ƒ»
הפצת  ׁשל הּקדֹוׁשה העבֹודה עליו ׁשהּטלה יהּודי ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֻיׁש

ׁשל  לּבם וקרּוב והּמנֹורה) (הארֹון ׁשּבּתֹורה והּנסּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּנגלה

ּבמקֹום  זֹו ׁשליחּות למּלא ועליו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

אף  וזאת, מּמקֹומֹו. לזּוז ולא לׁשם הביאתּו העליֹונה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכּונה

ּבהמֹות e‡OÈׁשּבּכתף על הּכלים נֹוׂשאים היּו ׁשּלא היינּו , ֵֶַָƒ»ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

ּזה  מה ּולהבין לׂשאת יכֹולה אינּה הּבהמית הּנפׁש - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועגלֹות

ּזה. מה ְֶַַועל
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äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈
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ãðìàéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−
:øeöäãt-ïaäðúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ ¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À
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àñìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷äàîe íéL ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìñá:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
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ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
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:ïðér-ïa òøéçàèòúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ £¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaôáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîàôãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
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:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæô ¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È·Ï ‡ÈN ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈
עׂשרה  עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן הּמֹוסיף (דל ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ

ונפלּו ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם הּוא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּגֹורע

הּוא  ּתהּו והּנה עׂשו). אלּופי י"א הּוא (ׁשּמהן ּבחינֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹי"א

העֹולם  את לברא ּבמחׁשבה עלה ּבתחּלה ּבסֹוד ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָֹּגבּורֹות,

ּבחינת  הּוא ּכי אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ואׁשר הּדין, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּבמּדת

והּגבּורֹות  ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון (אׁשר ּדאתי עלמא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבינה,

ּבינה. - ּבׁשרׁשן ְְְִִִָָָָנמּתקין

éòéáùãôBúà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½
äøNr íézL óñk úør÷ ìàøNé éàéNð úàî¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæî¦§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬

:äøNräôìLóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤
íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦

:Lãwä ì÷La úBàî-òaøàååôáäæ úBtk §©§©¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³
ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−

úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La:äàîe íéøNr §¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«
æôíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³

øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨®̈§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ . . ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ(פט (ז, «ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»«¿«≈≈»
ואחד  אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק לֹו שם יׁש (ועיין ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מגיעים) הדברים היכן "עד הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן .È˜ÏÁ ְֲִֵַַַַָָָ∆¿ƒ
ּתבֹות  ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש נפׁשי". אמרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָה'

‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ אֹות לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ≈ƒƒƒƒ«»ְֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה  חלק יׁש יהּודי לכל ּכאן: נרמז והּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.

ּבלבד. אליו' ְְִֵֵֶַַָׁש'מדּבר

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§¥§¥©¨§¨©§¨©
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,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

øéèôîæôä-ìkíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷a ¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

:åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷

.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

àùð úùøôì äøèôäâé ÷øô íéèôåùá

âéáBîLe éðcä úçtLnî äòøvî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²¦¦§©¬©©¨¦−§´
:äãìé àìå äø÷ò BzLàå çBðîâýåýé-Càìî àøiå ¨®©§¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨©¥¨¬©§©§Ÿ̈−

:ïa zãìéå úéøäå zãìé àìå äø÷ò-zà àð-äpä äéìà øîàiå äMàä-ìàãäzòå ¤¨«¦¨®©´Ÿ¤¥¤À¨¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ¨©½§§§¨¦−§¨©¬§§¥«§©¨Æ

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,äãìé àìå äø÷ò (áøLà äø÷ò dúBéäì ïëziL £¨¨§Ÿ¨¨¨¤¦¨¥¦§¨£¨¨£¤

.åéøác ìôk ïëì ,äø÷ò úéNòpL éðôì øák äãìé̈§¨§¨¦§¥¤©£¥£¨¨¨¥¨©§¨¨
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| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîçñúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²

:úøè÷ äàìî áäæ äøNrèñø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«

:úàhçì ãçà íéfràòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦¤−¤

:écLénr-ïaôáòàéNð íBé øNr ézLr íBéa ¤©¦«©¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−
:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìâò-úør÷ Bðaø÷ ¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©

ìL úçà óñkãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ
| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìîãòúçà ók §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNräòø÷a-ïa ãçà øt £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéàåò-øérN ©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«
:úàhçì ãçà íéfræòø÷a íéîìMä çáæìe ¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´

íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
:ïøër-ïa ìàérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éðaô §¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

çòéìzôð éðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéa§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®
:ïðér-ïa òøéçàèòúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ £¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLíéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬
úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìaôáäæ äøNr úçà ók §¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìîàôãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nákáôãçà íéfr-øérN ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
:úàhçìâôíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæô ¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr fl zegiy ihewl)

¯L‡ È·Ï ‡ÈN ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa(עב (ז, ¿«¿≈»»»ƒƒ¿≈»≈
עׂשרה  עׁשּתי . . ׁשּנאמר ּגֹורע, הּמֹוסיף ּכל אמרּו: ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָרז"ל

י"ב)יריעֹות להו הוי מהכא, עיי"ן הּמֹוסיף (דל ּכל ׁשל הּׁשרׁש . ְִִֶֶַַָֹ

ונפלּו ונׁשּברּו אֹורֹות, רּבּוי ּבֹו ׁשהיה הּתהּו, ּבעֹולם הּוא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּגֹורע

הּוא  ּתהּו והּנה עׂשו). אלּופי י"א הּוא (ׁשּמהן ּבחינֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹי"א

העֹולם  את לברא ּבמחׁשבה עלה ּבתחּלה ּבסֹוד ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָֹּגבּורֹות,

ּבחינת  הּוא ּכי אּלּו, ּגבּורֹות ממּתיק ּדוקא ואׁשר הּדין, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּבמּדת

והּגבּורֹות  ותענּוג), אׁשר מּלׁשֹון (אׁשר ּדאתי עלמא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבינה,

ּבינה. - ּבׁשרׁשן ְְְִִִָָָָנמּתקין

éòéáùãôBúà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½
äøNr íézL óñk úør÷ ìàøNé éàéNð úàî¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæî¦§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬

:äøNräôìLóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤
íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦

:Lãwä ì÷La úBàî-òaøàååôáäæ úBtk §©§©¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³
ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−

úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La:äàîe íéøNr §¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«
æôíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³

øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨®̈§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

ôôô :åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"lyz `yp t"y zgiy)

ÂÈÏ‡ ¯a„ÈÂ . . ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ(פט (ז, «ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»«¿«≈≈»
ואחד  אחד ׁשּכל ּתֹורה, ּתלמּוד ּבהלכֹות ּפסק הּזקן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרּבנּו

ׁשּבּתֹורה ּובּסֹוד ּבּדרּוׁש ּברמז, ּבּפׁשט, חלק לֹו שם יׁש (ועיין ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מגיעים) הדברים היכן "עד הּפסּוק על האריז"ל ּכתב וכן .È˜ÏÁ ְֲִֵַַַַָָָ∆¿ƒ
ּתבֹות  ראׁשי הּוא ׁש'יׂשראל' להעיר, ויׁש נפׁשי". אמרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָה'

‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ אֹות לֹו יׁש אחד ׁשּכל היינּו , ≈ƒƒƒƒ«»ְֵֶֶַָָ

ּבּתֹורה  חלק יׁש יהּודי לכל ּכאן: נרמז והּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה.

ּבלבד. אליו' ְְִֵֵֶַַָׁש'מדּבר

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§¥§¥©¨§¨©§¨©

xihtn - f - `yp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
,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

øéèôîæôä-ìkíìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷a ¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
:úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦«¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«

çôäraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnäèôãrBî ìäà-ìà äLî àááe ¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

:åéìà øaãéå íéáøkä©§ª¦®©§©¥−¥¨«
.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷

.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

àùð úùøôì äøèôäâé ÷øô íéèôåùá

âéáBîLe éðcä úçtLnî äòøvî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¨¯¦¨§¨²¦¦§©¬©©¨¦−§´
:äãìé àìå äø÷ò BzLàå çBðîâýåýé-Càìî àøiå ¨®©§¦§¬£¨−̈§¬Ÿ¨¨«¨©¥¨¬©§©§Ÿ̈−

:ïa zãìéå úéøäå zãìé àìå äø÷ò-zà àð-äpä äéìà øîàiå äMàä-ìàãäzòå ¤¨«¦¨®©´Ÿ¤¥¤À¨¦¥¨³©§£¨¨Æ§´Ÿ¨©½§§§¨¦−§¨©¬§§¥«§©¨Æ

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,äãìé àìå äø÷ò (áøLà äø÷ò dúBéäì ïëziL £¨¨§Ÿ¨¨¨¤¦¨¥¦§¨£¨¨£¤

.åéøác ìôk ïëì ,äø÷ò úéNòpL éðôì øák äãìé̈§¨§¨¦§¥¤©£¥£¨¨¨¥¨©§¨¨



רכח

éìëàz-ìàå øëLå ïéé ézLz-ìàå àð éøîMä¦¨´§¦½̈§©¦§¦−©¦́§¥¨®§©«Ÿ§¦−
:àîè-ìkäpä ék-àì äøBîe ïa zãìéå äøä C ¨¨¥«¦Á¦¨̧¨¹̈§Ÿ©§́§¥À¨ÆŸ

-ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð-ék BLàø-ìò äìòé©«£¤´©Ÿ½¦«§¦¯¡Ÿ¦²¦«§¤¬©©−©¦
ãiî ìàøNé-úà òéLBäì ìçé àeäå ïèaä©¨®¤§À¨¥²§¦¬©¤¦§¨¥−¦©¬

ìt:íézLåøîàì dLéàì øîàzå äMàä àázå §¦§¦«©¨´Ÿ¨«¦À̈©´Ÿ¤§¦¨»¥Ÿ¼
Càìî äàøîk eäàøîe éìà àa íéäìàä Léà¦³¨«¡Ÿ¦Æ¨´¥©½©§¥¾§©§¥²©§©¬
àeä äfî-éà eäézìàL àìå ãàî àøBð íéäìàä̈«¡Ÿ¦−¨´§®Ÿ§³Ÿ§¦§¦̧Æ¥«¦¤´½

:éì ãébä-àì BîL-úàåæpä éì øîàiåäøä C §¤§−«Ÿ¦¦¬¦«©´Ÿ¤¦½¦¨¬¨−̈
éìëàz-ìàå øëLå ïéé | ézLz-ìà äzòå ïa zãìéå§Ÿ©§́§¥®§©º̈©¦§¦´©¦́§¥À̈§©«Ÿ§¦Æ
ïèaä-ïî øòpä äéäé íéäìà øéæð-ék äàîè-ìk̈ª§½̈¦«§¦³¡Ÿ¦Æ¦«§¤´©©½©¦©¤−¤

:BúBî íBé-ãòçéa øîàiå ýåýé-ìà çBðî øzòiå ©¬«©¤§©¬¨²©¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¦´
ãBò àð-àBáé zçìL øLà íéäìàä Léà éðBãà£½̈¦´¨«¡Ÿ¦º£¤´¨©À§¨¨«¨¬Æ

:ãleiä øòpì äùòp-äî eðøBéå eðéìàèòîLiå ¥¥½§¥¾©©«£¤−Ÿ©©¬©©¨«©¦§©¬
ãBò íéäìàä Càìî àáiå çBðî ìB÷a íéäìàä̈«¡Ÿ¦−§´¨®©©¨´Ÿ©§©Á¨«¡Ÿ¦̧¹
ïéà dLéà çBðîe äãOa úáLBé àéäå äMàä-ìà¤¨«¦À̈§¦Æ¤´¤©¨¤½¨¬©¦−̈¥¬

:dnòébzå õøzå äMàä øäîzåøîàzå dLéàì ã ¦¨«©§©¥Æ¨¦½̈©−̈¨©©¥´§¦¨®©´Ÿ¤
:éìà íBiá àa-øLà Léàä éìà äàøð äpä åéìà¥½̈¦¥̧¦§¨³¥©Æ¨¦½£¤¨¬©−¥¨«

àéLéàä-ìà àáiå BzLà éøçà çBðî Cìiå í÷iå©¨²̈©¥¬¤¨−©©«£¥´¦§®©¨ŸÆ¤¨¦½
äMàä-ìà zøac-øLà Léàä äzàä Bì øîàiå©Ÿ́¤À©«©¨¬¨¦²£¤¦©¬§¨¤¨«¦¨−

:éðà øîàiåáééøáã àáé äzò çBðî øîàiåE ©¬Ÿ¤¨«¦©Ÿ́¤¨½©©−̈¨´Ÿ§¨¤®
:eäNòîe øòpä ètLî äéäi-äîâéCàìî øîàiå ©¦«§¤²¦§©¬©©−©©«£¥«©²Ÿ¤©§©¬

äMàä-ìà ézøîà-øLà ìkî çBðî-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¨®©¦²Ÿ£¤¨©¬§¦¤¨«¦¨−
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.(Búeøéæðì øçà ïéc äéä æàå úeøéæða Bðaäzò (áé §¦§¦§¨¨¨¦©¥¦§¦©¨
éøáã àBáé,Eéãé ìò úéðL úàáe ìéàBä ,äzò ¨§¨¤©¨¦¨¨¥¦©§¥

éøác àBáé éàcåáe ,àeä 'ä øác ïk íà ,éúlôz.Eäî §¦¨¦¦¥§©§©©¨§¨¤©
,eäNòîe øòpä ètLî äéäizøîà äzà ,øîBìk ¦§¤¦§©©©©©£¥§©©¨¨©§¨

äâäðää ètLî äéäi äî ìáà ,äMàä äNòz äî ÷ø©©©£¤¨¦¨£¨©¦§¤¦§©©©§¨¨

.eäNòîe øòpä ìLìà ézøîà øLà ìkî (âé ¤©©©©£¥¦Ÿ£¤¨©§¦¤
,øîMz äMàäðéà øòpä ètLî äéäi äî ,øîBìkE ¨¦¨¦¨¥§©©¦§¤¦§©©©©¥§

éøöì CEeòéãBéå øBcä éîëç úà ìàLz àlà ,éúBà ìàL ¨¦¦§Ÿ¦¤¨¦§©¤©§¥©§¦

äMàä úà øéäæäì ÷ø éúàáe .Búeøéæð úBëìä úà¤¦§§¦¨¦©§©§¦¤¨¦¨

.úeøéæð úBëìä ìò úôñBúå Lecç íäa LiL íéøáãa¦§¨¦¤¥¨¤¦§¤¤©¦§§¦

,CúBà àp äøöòð (åè.úéaä ìà EúBà óñàð ©§§¨¨¨¤¡Ÿ§¤©©¦

,Eîçìa (æè.Eìëàîa,äìBò äNòz íàåíàå §©§¤§©£¨§§¦©£¤¨§¦

.äìBò ïaø÷ì éãbä úà úBNòì äöøz,EîL éî (æé ¦§¤©£¤©§¦§¨§©¨¦§¤
ìBãbä íãàäå ,ãaëðå ìBãb àéáð çBðî éðéòa äéäL ïåék¥¨¤¨¨§¥¥¨©¨¦¨§¦§¨§¨¨¨©¨

Bîk Bìöà àeä BîLe ,eäàø àlL éîì BîLa òãBð¨¦§§¦¤Ÿ¨¨§¤§§

äî" íB÷îa "EîL éî" øîàð Cëéôì ,Bîöòa íãàä̈¨¨§©§§¦¨¤¡©¦§¤¦§©

."EîMì ìàLz äf änì (çé,éîLïéà ,øîBìk §¤¨¨¤¦§©¦§¦§©¥

ì ìàLz äæ änì ïk íàå ,ãBáëa éðBöø.éîLàeäå §¦§¨§¦¥¨¨¤¦§©¦§¦§
,éàìô.BúBlâì ïéàå íìòðå äqëî àeäL ,íòè ãBòå ¤¦§©©¤§ª¤§¤§¨§¥§©

,'äì øevä ìò ìòiå (èéeøñàpL ét ìò óàå ©©©©©©§©©¦¤¤¤§

äúéäL ì"æø eøîà ,íB÷î ìëa ïaø÷ áéø÷äì úBîaä©¨§©§¦¨§¨§¨¨¨§¤¨§¨

çBðîe úBùòì àìôîe ýåýéì øevä-ìò ìòiå©©¬©©©−©«Ÿ̈®©§¦´©«£½Ÿ¨¬©
:íéàø BzLàåëçaænä ìòî áälä úBìòá éäéå §¦§−Ÿ¦«©§¦Á©«£¸©©¹©¥©³©¦§¥̧©Æ

çBðîe çaænä áäìa ýåýé-Càìî ìòiå äîéîMä©¨©½§¨©©¬©©§©§Ÿ̈−§©´©©¦§¥®©¨³©
:äöøà íäéðt-ìò eìtiå íéàø BzLàåàëóñé-àìå §¦§ÆŸ¦½©¦§¬©§¥¤−¨«§¨§Ÿ¨©³

Là-ìàå çBðî-ìà äàøäì ýåýé Càìî ãBòæà Bz Æ©§©´§Ÿ̈½§¥«¨−Ÿ¤¨´©§¤¦§®¨µ
:àeä ýåýé Càìî-ék çBðî òãéáëçBðî øîàiå ¨©´¨½©¦«©§©¬§Ÿ̈−«©Ÿ̄¤¨²©

:eðéàø íéäìà ék úeîð úBî BzLà-ìàâëøîàzå ¤¦§−´¨®¦¬¡Ÿ¦−¨¦«©¯Ÿ¤
eðãiî ç÷ì-àì eðúéîäì ýåýé õôç eì BzLà Bì́¦§ÀÁ¨¥̧§Ÿ̈³©«£¦¥̧Æ«Ÿ¨©³¦¨¥̧Æ
àì úòëå älà-ìk-úà eðàøä àìå äçðîe äìòŸ¨´¦§½̈§¬Ÿ¤§−̈¤¨¥®¤§¨¥¾¬Ÿ

:úàæk eðòéîLäãë-úà àø÷zå ïa äMàä ãìzå ¦§¦−̈¨«Ÿ©¥³¤¨«¦¨Æ¥½©¦§¨¬¤
:ýåýé eäëøáéå øòpä ìcâiå ïBLîL BîLäëïéa ïã äðçîa Bîòôì ýåýé çeø ìçzå §−¦§®©¦§©´©©½©©§¨«§¥−§Ÿ̈«©¨̧¤Æ´©§Ÿ̈½§©«£−§©«£¥¨®¥¬

:ìBàzLà ïéáe äòøö̈§−̈¥¬¤§¨«

."äpìòz 'äì" Càìnä Bì øîàLk äòL úàøBä äæä¤¨©¨¨§¤¨©©©§¨©©£¤¨

,úBNòì àìôîeLà ãéøBäL ,íéàìt äNò Càìnä ©§¦©£©©§¨¨¨§¨¦¤¦¥

.çaænä ìò,äîéîMä (ë.íéîMä ãöìæà (àë ©©¦§¥©©¨©§¨§©©¨©¦¨
,'åâå çBðî òãéCàìnL çBðî ïéáä ,úàæ ìk äàøLk ¨©¨©§¤¨¨¨Ÿ¥¦¨©¤©§¨

.äéä,eðéàø íéäìà (áë.eðéàø íéäìà Càìî ¨¨¡Ÿ¦¨¦©§©¡Ÿ¦¨¦

,älà ìk úà (âë.Càìnä äNòL úBàìôpä ìk úà ¤¨¥¤¤¨©¦§¨¤¨¨©©§¨

,úàæk eðòéîLä àìBæ äøBNa eðòéîLî äéä àì Ÿ¦§¦¨¨ŸŸ¨¨©§¦¥§¨

.úeîì eðà íééeàø íà ,ïaä úãlä ìL,ìçzå (äë ¤ª¤¤©¥¦§¦¨¨©¨¤
.äìéçúä,'ä çeø.'ä úàî äøeáb çeø,Bîòôì ¦§¦¨©©§¨¥¥§©£

"åéúBákøî éîòt" Bîk ,Bãéòöäì ,øçà Leøt .B÷fçì§©§¥©¥§©§¦§©£¥©§§¨

(çë,ä íéèôåù),ïBîòt ïéðòî ,"Bîòôì" ,eLøt ì"æøå .§¥§§©£¥¦§©©£

Leøôe .ïBîòôk åéðôì úL÷L÷î äàeáð çeø äúéäL¤¨§¨©§¨§©§¤¤§¨¨§©£¥

Lçð ïã éäé" øîàL eðéáà á÷òé ìL Búàeáð ,"'ä çeø"©§¨¤©£Ÿ¨¦¤¨©§¦¨¨¨

"Cøã éìò(æé,èî úéùàøá).íi÷úäì æà äìéçúäL , £¥¤¤¤¦§¦¨¨§¦§©¥

,'åâå ïã äðçîaäòøö ïéa äúéäL ïc èáL úìçða §©£¥¨§©£©¥¤¨¤¨§¨¥¨§¨

.ìBàzLà ïéáe¥¤§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:405:388:278:269:079:0610:1910:1819:3619:4020:0520:0919:1920:21באר שבע )ק(

5:355:338:248:229:049:0310:1710:1619:3919:4220:0820:1219:1220:25חיפה )ק(

5:375:358:258:239:059:0410:1610:1619:4119:4420:0520:0919:0420:21ירושלים )ק(

5:385:368:268:249:069:0510:1810:1819:3819:4220:0720:1119:2120:23תל אביב )ק(

5:044:597:507:458:568:5410:1610:1520:3920:4621:2121:2920:2721:47אוסטריה, וינה )ק(

7:217:269:089:109:479:5010:3810:4017:1317:1017:4317:4116:5217:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:135:098:027:579:029:0010:2110:2020:3520:4121:1521:2220:2221:39אוקראינה, אודסה )ק(

4:394:347:267:218:318:299:509:4920:1320:1920:5421:0220:0021:20אוקראינה, דונייצק )ק(

4:494:437:347:298:418:3910:0110:0020:2620:3221:0821:1520:1321:34אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:065:017:487:409:039:0010:2410:2320:5921:0621:4421:5220:4722:12אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:584:537:397:318:558:5210:1610:1520:5220:5921:3821:4620:4022:06אוקראינה, קייב )ק(

5:435:398:328:289:309:2810:4810:4720:5821:0421:3621:4320:4521:59איטליה, מילאנו )ק(

6:086:088:378:379:079:0810:1010:1118:1418:1518:3818:3917:5718:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:477:519:409:4210:1710:1911:1011:1117:5417:5118:2318:2117:3418:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:559:0010:3610:3811:1711:2012:0712:0918:2918:2519:0118:5818:0819:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:455:428:358:339:229:2110:3810:3720:2220:2620:5521:0020:0821:14ארה״ב, בולטימור )ק(

5:315:278:218:189:109:0910:2610:2520:1520:2020:4920:5520:0121:09ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:315:288:218:199:109:0910:2610:2520:1620:2120:5020:5520:0221:10ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:025:598:528:499:449:4211:0011:0020:5721:0221:3221:3820:4321:53ארה״ב, דטרויט )ק(

6:236:219:109:099:499:4811:0011:0020:1420:1720:4220:4619:5920:57ארה״ב, האוסטון )ק(

5:455:428:338:329:159:1410:2810:2719:5319:5720:2420:2819:3920:40ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:316:309:169:159:529:5211:0211:0220:0520:0820:3220:3519:4920:46ארה״ב, מיאמי )ק(

5:255:218:158:129:059:0310:2110:2020:1320:1820:4820:5319:5921:08ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:225:188:128:099:039:0110:1910:1820:1420:1920:4920:5420:0021:09ארה״ב, שיקגו )ק(

6:526:549:079:089:399:4010:3710:3818:0718:0718:3218:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:395:338:178:069:379:3510:5910:5821:4021:4722:2722:3621:2822:57בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:415:358:208:119:389:3611:0010:5921:3921:4622:2522:3321:2722:54בלגיה, בריסל )ק(

6:386:418:468:479:199:2110:1510:1617:2917:2817:5517:5417:1018:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:256:288:338:359:069:0810:0310:0417:1817:1717:4417:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:564:507:327:208:558:5210:1710:1621:0021:0721:4721:5620:5122:17בריטניה, לונדון )ק(

4:544:487:067:078:588:5510:2210:2121:1821:2622:1022:2021:1022:44בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:574:517:257:048:588:5610:2210:2021:1121:1822:0022:0920:5922:32גרמניה, ברלין )ק(

5:275:228:098:029:239:2010:4410:4321:1821:2522:0322:1121:0622:31גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:446:478:488:509:229:2410:1710:1917:2417:2317:5117:5017:0518:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:008:438:429:169:1610:2410:2419:1019:1219:3519:3818:5419:48הודו, מומבאי )ח(

5:585:578:398:399:139:1310:2010:2119:0519:0719:3019:3318:4919:43הודו, פונה )ח(

4:564:517:437:388:468:4410:0610:0520:2620:3221:0721:1420:1321:32הונגריה, בודפשט )ק(

5:355:318:258:229:149:1310:3010:2920:2020:2520:5521:0020:0721:15טורקיה, איסטנבול )ק(

6:086:058:578:559:439:4210:5710:5720:3720:4121:0921:1420:2221:27יוון, אתונה )ק(

5:195:148:078:029:089:0610:2810:2620:4520:5121:2521:3220:3221:50מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:585:578:398:399:139:1310:2110:2119:0819:1019:3319:3618:5219:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:527:589:229:2510:0710:1010:5510:5717:0016:5617:3517:3216:3917:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:105:087:567:558:338:339:449:4418:5118:5419:1919:2218:3619:34נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:579:269:279:579:5711:0011:0019:0719:0819:3119:3218:5019:41סינגפור, סינגפור )ח(

4:284:226:596:348:298:269:529:5020:3920:4621:2721:3720:2721:59פולין, ורשא )ק(

6:206:228:408:419:119:1210:1010:1117:5017:5018:1418:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

5:595:558:488:449:479:4511:0511:0421:1621:2221:5522:0221:0322:19צרפת, ליאון )ק(

5:585:528:438:379:519:4911:1111:1021:3821:4522:2122:2921:2622:48צרפת, פריז )ק(

5:425:438:158:158:468:469:509:5018:0418:0518:2818:2917:4718:39קולומביה, בוגוטה )ח(

5:435:398:338:309:279:2510:4410:4320:4620:5121:2321:2920:3321:45קנדה, טורונטו )ק(

5:145:098:037:599:018:5910:1910:1820:2920:3521:0821:1420:1621:31קנדה, מונטריאול )ק(

5:365:338:258:239:079:0610:2010:2019:4919:5320:2020:2419:3520:37קפריסין, לרנקה )ק(

5:345:277:537:549:429:3911:0711:0522:1322:2123:0823:1922:0223:47רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:024:557:267:279:139:0910:3910:3721:5222:0122:5023:0221:4123:32רוסיה, מוסקבה )ק(

5:355:308:228:189:259:2310:4410:4321:0221:0821:4321:5020:4922:07רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:395:348:268:219:299:2710:4810:4721:0721:1421:4821:5520:5522:13שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:288:289:019:0110:0710:0718:4018:4219:0519:0718:2419:17תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רלי לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:405:388:278:269:079:0610:1910:1819:3619:4020:0520:0919:1920:21באר שבע )ק(

5:355:338:248:229:049:0310:1710:1619:3919:4220:0820:1219:1220:25חיפה )ק(

5:375:358:258:239:059:0410:1610:1619:4119:4420:0520:0919:0420:21ירושלים )ק(

5:385:368:268:249:069:0510:1810:1819:3819:4220:0720:1119:2120:23תל אביב )ק(

5:044:597:507:458:568:5410:1610:1520:3920:4621:2121:2920:2721:47אוסטריה, וינה )ק(

7:217:269:089:109:479:5010:3810:4017:1317:1017:4317:4116:5217:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:135:098:027:579:029:0010:2110:2020:3520:4121:1521:2220:2221:39אוקראינה, אודסה )ק(

4:394:347:267:218:318:299:509:4920:1320:1920:5421:0220:0021:20אוקראינה, דונייצק )ק(

4:494:437:347:298:418:3910:0110:0020:2620:3221:0821:1520:1321:34אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:065:017:487:409:039:0010:2410:2320:5921:0621:4421:5220:4722:12אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:584:537:397:318:558:5210:1610:1520:5220:5921:3821:4620:4022:06אוקראינה, קייב )ק(

5:435:398:328:289:309:2810:4810:4720:5821:0421:3621:4320:4521:59איטליה, מילאנו )ק(

6:086:088:378:379:079:0810:1010:1118:1418:1518:3818:3917:5718:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:477:519:409:4210:1710:1911:1011:1117:5417:5118:2318:2117:3418:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:559:0010:3610:3811:1711:2012:0712:0918:2918:2519:0118:5818:0819:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:455:428:358:339:229:2110:3810:3720:2220:2620:5521:0020:0821:14ארה״ב, בולטימור )ק(

5:315:278:218:189:109:0910:2610:2520:1520:2020:4920:5520:0121:09ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:315:288:218:199:109:0910:2610:2520:1620:2120:5020:5520:0221:10ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:025:598:528:499:449:4211:0011:0020:5721:0221:3221:3820:4321:53ארה״ב, דטרויט )ק(

6:236:219:109:099:499:4811:0011:0020:1420:1720:4220:4619:5920:57ארה״ב, האוסטון )ק(

5:455:428:338:329:159:1410:2810:2719:5319:5720:2420:2819:3920:40ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:316:309:169:159:529:5211:0211:0220:0520:0820:3220:3519:4920:46ארה״ב, מיאמי )ק(

5:255:218:158:129:059:0310:2110:2020:1320:1820:4820:5319:5921:08ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:225:188:128:099:039:0110:1910:1820:1420:1920:4920:5420:0021:09ארה״ב, שיקגו )ק(

6:526:549:079:089:399:4010:3710:3818:0718:0718:3218:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:395:338:178:069:379:3510:5910:5821:4021:4722:2722:3621:2822:57בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:415:358:208:119:389:3611:0010:5921:3921:4622:2522:3321:2722:54בלגיה, בריסל )ק(

6:386:418:468:479:199:2110:1510:1617:2917:2817:5517:5417:1018:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:256:288:338:359:069:0810:0310:0417:1817:1717:4417:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:564:507:327:208:558:5210:1710:1621:0021:0721:4721:5620:5122:17בריטניה, לונדון )ק(

4:544:487:067:078:588:5510:2210:2121:1821:2622:1022:2021:1022:44בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:574:517:257:048:588:5610:2210:2021:1121:1822:0022:0920:5922:32גרמניה, ברלין )ק(

5:275:228:098:029:239:2010:4410:4321:1821:2522:0322:1121:0622:31גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:446:478:488:509:229:2410:1710:1917:2417:2317:5117:5017:0518:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:008:438:429:169:1610:2410:2419:1019:1219:3519:3818:5419:48הודו, מומבאי )ח(

5:585:578:398:399:139:1310:2010:2119:0519:0719:3019:3318:4919:43הודו, פונה )ח(

4:564:517:437:388:468:4410:0610:0520:2620:3221:0721:1420:1321:32הונגריה, בודפשט )ק(

5:355:318:258:229:149:1310:3010:2920:2020:2520:5521:0020:0721:15טורקיה, איסטנבול )ק(

6:086:058:578:559:439:4210:5710:5720:3720:4121:0921:1420:2221:27יוון, אתונה )ק(

5:195:148:078:029:089:0610:2810:2620:4520:5121:2521:3220:3221:50מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:585:578:398:399:139:1310:2110:2119:0819:1019:3319:3618:5219:46מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:527:589:229:2510:0710:1010:5510:5717:0016:5617:3517:3216:3917:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:105:087:567:558:338:339:449:4418:5118:5419:1919:2218:3619:34נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:579:269:279:579:5711:0011:0019:0719:0819:3119:3218:5019:41סינגפור, סינגפור )ח(

4:284:226:596:348:298:269:529:5020:3920:4621:2721:3720:2721:59פולין, ורשא )ק(

6:206:228:408:419:119:1210:1010:1117:5017:5018:1418:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

5:595:558:488:449:479:4511:0511:0421:1621:2221:5522:0221:0322:19צרפת, ליאון )ק(

5:585:528:438:379:519:4911:1111:1021:3821:4522:2122:2921:2622:48צרפת, פריז )ק(

5:425:438:158:158:468:469:509:5018:0418:0518:2818:2917:4718:39קולומביה, בוגוטה )ח(

5:435:398:338:309:279:2510:4410:4320:4620:5121:2321:2920:3321:45קנדה, טורונטו )ק(

5:145:098:037:599:018:5910:1910:1820:2920:3521:0821:1420:1621:31קנדה, מונטריאול )ק(

5:365:338:258:239:079:0610:2010:2019:4919:5320:2020:2419:3520:37קפריסין, לרנקה )ק(

5:345:277:537:549:429:3911:0711:0522:1322:2123:0823:1922:0223:47רוסיה, ליובאוויטש )ק(

5:024:557:267:279:139:0910:3910:3721:5222:0122:5023:0221:4123:32רוסיה, מוסקבה )ק(

5:355:308:228:189:259:2310:4410:4321:0221:0821:4321:5020:4922:07רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:395:348:268:219:299:2710:4810:4721:0721:1421:4821:5520:5522:13שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:288:289:019:0110:0710:0718:4018:4219:0519:0718:2419:17תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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