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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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

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

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

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

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

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

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

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

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

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

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 £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

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

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

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

 ב"ה,  אדר"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה סיון, בו כותב אשר מציעים לו נכבדות, ולהמענה שלו שרוצה להמשיך 

בלימוד תוה"ק, ענוהו אשר גם מצד השני מסכימים על זה.

ובאם יתברר שכן הוא )אשר יסכימו שמשך זמן חשוב ימשיך לימודו בישיבה, לימוד תורת 

הנגלה ותורת החסידות גם יחד(, יש להתענין בההצעה, והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית 

ינחהו בטוב לפניו באמת.

הכתוב לעיל שמצד השני מסכימים לזה, מובן שלכל לראש צריכה להיות החלטה תקיפה מצדו 

הוא, שלא רק שימשיך ללמוד בהתמדה ושקידה אלא אדרבה עוד יוסיף בזה, ועיין הלכות ת"ת לרבנו 

הזקן ריש פרק ג': גם אחר הנשואין יוכל ללמוד ב' או ג' שנים בלי טרדה וכו', והנ"ל אמור בהנוגע לאלו 

שענינם עסק וכיו"ב ועאכו"כ בהנוגע לזה שבחר בחלק היפה להיות תורתו אומנתו ומשרת בקדש.

שלשת  גם  שומר  ובדא"ח,  הנגלה  בתורת  ושקידה  בהתמדה  לימוד  על  שנוסף  חזקה  תקותי 

אשר  כגו"ד  וכמובן  השני,  את  מוציא  אחד  ענין  אין  הידועים  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים 

דש"ק  דא"ח  בדרושי  )כמבואר  וציצית  טלית  דחילוק  הענין  נעשה  מטה  מטה  מכנ"ל  בהשתלשלות 

דאזלינן מני'( אלא שבזה אין קדושה כלל בטלית משא"כ וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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ÈÓ יׂשראל רֹובע את ּומסּפר יעקב עפר .1מנה ƒְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו על הן ּבכללּות קאי זה ּפסּוק ְִִֵֵֵֶַָָָהּנה

ּכּמּובן  לעתידֿלבא, על והן הּזה) (זמן ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּזמן

ליעקב  יאמר ּכעת הענין, ּבסּיּום ּׁשּכתּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּמה

אל  ּפעל מה ּפירּוׁשים 2ּוליׂשראל ב' ּבזה ׁשּיׁש ,3, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

עתיד  (עֹוד עתיד לׁשֹון והּב', הוה. לׁשֹון ְְְִִֶַָָָֹהא',

למה  ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה כּו'), עת ְְְִִֵֵֶַַַָלהיֹות

הן  דּקאי  וגֹו', מנה מי הענין, ּבהתחלת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

ׁשעליו  הּזמן על (ּובעּקר) והן הּזמן, אֹותֹו ְְְְִֵֶַַַַַַָָָעל

אׁשר 4נאמר  הּים ּכחֹול יׂשראל ּבני מסּפר והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ב' נזּכרּו זה ׁשּבפסּוק יּספר, ולא יּמד ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹלא

האֹופּנים  ב' עלּֿדר יּספר, ולא ּדמסּפר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהענינים

רֹובע  את ּומסּפר  ׁשּכתּוב ּבמה לפרׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

והּב',5יׂשראל  יׂשראל. לרֹובע מסּפר ׁשּיׁש הא', , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  למה ּבהמׁש ׁשּבא הּכתּוב, ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּכפרּוׁש

יּוכל  מי היינּו גֹו', מנה מי הּכתּוב ְְְִִַַַַַָָָָּבהתחלת

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ׁשּזהּו יׂשראל. רֹובע ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלסּפֹור

והּנה, יּספר. ולא יּמד לא אׁשר גֹו' מסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹוהיה

ויׂשראל, ּדיעקב הּדרגֹות ב' נזּכרּו זה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹּבפסּוק

ּדרגין  ּכל מריׁש יׂשראל ּבני ּכל נכללים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּבהם

עקב, מּלׁשֹון הּוא יעקב ׁשהרי ּדרגין, ּכל סֹוף ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹעד

ּכפי  יׂשראל ׁשּבנׁשמֹות הּמדריגֹות ּתחּתית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּזֹוהי

הּוא  ויׂשראל ׁשּברגל, עקב ּבבחינת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהם

ּבּספרים  (ּכדאיתא ראׁש לי ׁשּזֹוהי 6אֹותּיֹות ,( ְְִִִִִִֶַָָֹ

ׁשּב ּומֹוחין ראׁש ועד ּבחינת יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָֹ

להבין  צרי א הימּנה. למעלה ׁשאין ,5לדרּגא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

(עפר  עפר הּלׁשֹון נאמר יעקב ׁשּגּבי הענין ְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמהּו

(רֹובע  רֹובע הּלׁשֹון נאמר יׂשראל וגּבי ְְֱֲִֵֵֶַַַַַַָָֹיעקב),
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יו"ד.1) כג, (בלק) כג.2)פרשתנו עה"פ.3)שם, א.4)פירש"י ב, ח"ב 5)הושע תער"ב (המשך העת"ר מנה מי רד"ה ראה

א'נג). הזהר.6)ס"ע בשם - ב טו, להצ"צ סהמ"צ כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: ישראל עם על בלעם בדברי

Ï‡¯NÈ Ú·B¯ ˙‡ ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ1˜eÒt ‰p‰ . ƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆«ƒ¿»≈ƒ≈»
È‡˜ ‰Ê מכווןÔÓf‰ B˙B‡ ÏÚ Ô‰ ˙eÏÏÎa נאמר על (שבו וכן ∆»≈ƒ¿»≈««¿«

‰f‰ ÔÓÊ הגלות ÏÚזמן Ô‰Â שיהיה ) זמן ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,הזמן ¿««∆¿≈«∆»ƒ»…
e˙kM·הגאולה, ‰nÓ Ô·enk«»ƒ«∆»

,ÔÈÚ‰ ÌeiÒa הפסוקים בהמשך ¿ƒ»ƒ¿»
בלק ÚÈÏ˜·בפרשת ¯Ó‡È ˙Úk»≈≈»≈¿«¬…

Ï‡ ÏÚt ‰Ó Ï‡¯NÈÏe2LiL , ¿ƒ¿»≈«»«≈∆≈
‰Êa"כעת" הביטוי ·'במשמעות »∆

ÌÈLe¯Èt3,'‡‰ אחד , פירוש ≈ƒ»
‰Â‰ ÔBLÏ על מדובר שהפסוק היינו ¿…∆

הזה. הזמן ועל ההם בימים ישראל בני

,'a‰Â שני È˙Ú„פירוש ÔBLÏ ¿«¿»ƒ
('eÎ ˙Ú ˙BÈ‰Ï „È˙Ú „BÚ)»ƒƒ¿≈
לעתיד  על הכוונה השני הפירוש ולפי

הגאולה, ימי  מכך fÓe‰לבוא, ƒ∆
גם  מתפרש יאמר" "כעת שהפסוק

עתיד  בלשון וגם הווה «Ô·eÓבלשון
·e˙kM ‰ÓÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿«∆»
,'B‚Â ‰Ó ÈÓ ,ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»«»ƒ¿»ƒ»»¿

È‡w„ מכוון ÏÚשהכתוב Ô‰ ¿»≈≈«
ÏÚ (¯wÚ·e) Ô‰Â ,ÔÓf‰ B˙B‡«¿«¿≈¿ƒ»«

¯Ó‡ ÂÈÏÚL ÔÓf‰4 בנבואת «¿«∆»»∆¡«
Ï‡¯NÈהושע  Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

„nÈ ‡Ï ¯L‡ Ìi‰ ÏBÁk‡ÏÂ ¿«»¬∆…ƒ«¿…
,¯ÙqÈ לעתיד על בבירור המדבר ƒ»≈

e¯kÊלבוא  ‰Ê ˜eÒÙaL בבת ∆¿»∆ƒ¿¿
ÏÂ‡אחד  ¯tÒÓc ÌÈÈÚ‰ '·»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿…

,¯ÙqÈ סתירה זו שלכאורה למרות ƒ»≈
גדול  מספר גם "מספר" כי וביה, מיניה

ואילו  מוגבל. מספר על מורה ביותר

גבול, ללא ריבוי פירושו יספר" "לא

כאן  נזכרים המושגים שני זאת ובכל

LiLיחד  ÌÈpÙB‡‰ '· C¯cŒÏÚ«∆∆»«ƒ∆≈
·e˙kL ‰Óa L¯ÙÏ בפסוק כאן ¿»≈¿«∆»

המאמר  את ‡˙הפותח ¯tÒÓeƒ¿»∆
Ï‡¯NÈ Ú·B¯5, זאת שיש לפרש «ƒ¿»≈

פירושים  אחד ‰‡',בשני פירוש »
Ú·B¯Ï ¯tÒÓ LiL זרע) ∆≈ƒ¿»¿«

שהוא Ï‡¯NÈההולדה) מספר אלא ƒ¿»≈
מאד. השני a‰Â',גדול והפירוש ¿«

CLÓ‰a ‡aL ,·e˙k‰ Le¯Ùk¿≈«»∆»¿∆¿≈
ÏÎeÈ ÈÓ eÈÈ‰ ,'B‚ ‰Ó ÈÓ ·e˙k‰ ˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM ‰ÓÏ¿«∆»¿«¿»««»ƒ»»«¿ƒ«

Ï‡¯NÈ Ú·B¯ ¯BtÒÏ.מספר להם שאין Ó‰היינו C¯cŒÏÚ e‰fL ƒ¿«ƒ¿»≈∆∆«∆∆«
¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï ¯L‡ 'B‚ ¯tÒÓ ‰È‰Â ·e˙kM להם שאין ∆»¿»»ƒ¿«¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈

שהוא  גו' מספר והיה זה, פסוק על במאמר באריכות (וראה ומספר גבול

עם  לאור יצא תשכ"ו, במדבר פרשת בשבת שנאמר במדבר, פרשת הפטרת

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור

זו). שנה במדבר לפרשת

‰Ê ˜eÒÙa ,‰p‰Â עפר מנה "מי ¿ƒ≈¿»∆
ישראל" רובע את ומספר ¿¿e¯kÊƒיעקב

,Ï‡¯NÈÂ ·˜ÚÈc ˙B‚¯c‰ '·«¿»¿«¬…¿ƒ¿»≈
עם  של הכלליות הדרגות שתי שהם

ישראל  ובני יעקב בני הנקראים ישראל

Ì‰aL דרגות ÌÈÏÏÎאלו בשתי ∆»∆ƒ¿»ƒ
Ïk LÈ¯Ó Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈≈≈»
,ÔÈ‚¯c Ïk ÛBÒ „Ú ÔÈ‚¯c«¿ƒ«»«¿ƒ
סוף  עד הדרגות כל (והתחלת) מראש

הדרגות  ‰e‡כל ·˜ÚÈ È¯‰L∆¬≈«¬…
,·˜Ú ÔBLlÓ הוא ו שהעקב כשם ƒ¿»≈

בחינה  כך בגוף ביותר התחתון החלק

ביותר  הנמוכה הבחינה היא È‰BfL∆ƒזו
˙BÓLaL ˙B‚È¯„n‰ ˙ÈzÁz«¿ƒ««¿≈∆¿ƒ¿
˙ÈÁ·a Ì‰L ÈÙk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ«
‡e‰ Ï‡¯NÈÂ ,Ï‚¯aL ·˜Ú»≈∆»∆∆¿ƒ¿»≈
‡˙È‡„k) L‡¯ ÈÏ ˙Bi˙B‡ƒƒ…ƒ¿ƒ»

ÌÈ¯Ùqa6˙ÈÁa È‰BfL ,( «¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«
˙BÓLaL ÔÈÁBÓe L‡…̄ƒ∆¿ƒ¿

,Ï‡¯NÈ מהבחינה הנעלית ƒ¿»≈
שיעור, לאין עקב, בחינת התחתונה,

ויש  מהעקב נעלה שהראש כשם

הכי  לדרגות והכוונה עצום פער ביניהם

ישראל  בעם ונעלות »¿ÚÂ„גבוהות
‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‡b¯„Ï¿«¿»∆≈¿«¿»≈∆»
ועד  תחתונה מהכי יחד, הדרגות וכל

זה, בפסוק יחד נכללות עליונה, הכי

רובע את ומספר יעקב עפר מנה "מי

ישראל.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡5, שנתבאר לאחר «»ƒ¿»ƒ
בעם  הדרגות כל את כולל שהפסוק

לדייק מקום יש עדיין »e‰Óישראל,
ÔÈÚ‰ בכך הפנימית והמשמעות »ƒ¿»

ÔBLl‰ ¯Ó‡ ·˜ÚÈ ÈabL∆«≈«¬…∆¡««»
Èa‚Â ,(·˜ÚÈ ¯ÙÚ) ¯ÙÚ»»¬««¬…¿«≈
Ú·B¯ ÔBLl‰ ¯Ó‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¡««»«

?.(Ï‡¯NÈ Ú·B¯)«ƒ¿»≈
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה
 מפתח  כללי

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

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

  מי מנה עפר יעקבה "מאמר ד  )ג

ה ...................................................  ו"תשכ'תמוז ה ב"י

  אלקינו עמנו' ה יהי הוי"מאמר ד  )ד

כה    ..............................  ו"תשכ'ד תמוז ה"י, שבת פרשת בלק

 לא  ....................  ו"כתש'ה תמוז ד"י, בלק פ"ששיחת   )ה

   בלקפרשת  – לקוטי שיחות  )ו

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

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

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

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה   )ח

מז  ............   תרגום מאידיש, אלחוברת  ל שניאורסאהן"ה ז"ע

מט  ...................  חוקתפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ט

נ  ......................  לשבוע פרשת בלקחומש שיעור יומי   )י

עג........................   בלקלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה( תניאה ם בספרוריעשי  )יב

עד  .............................................  לשבוע פרשת בלק 

פד  ......................  לשבוע פרשת בלק "יום יוםה"לוח   )יג

פו  .................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

  

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

פט   ....................  לשבוע פרשת בלק פרקים ליום' ג –  )טו

קט   ..................  לשבוע פרשת בלק פרק אחד ליום –  )טז

יזק  ......................  לשבוע פרשת בלק ותצוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

יטק  ...............................הפ- דפ פרק יםתהל, טז- טופרק  מלכים א

  בתראבבא  מסכת – משניות  )יט

כאק  ..................................................   ביאור קהתי

כטק......................................................  מסכת יומא עקבעין י  )כ

  עם ביאורים  עירוביןמסכת   )כא

לק  .......................................................  קהף עד ד קמדף 

  עם ביאורים  פסחיםמסכת   )כב

קנב  ......................................................    דף ב

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים בתששולחן ערוך הלכות   )כג

ונק  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כד

זנק  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

   התורלקוטי   )כה

חנק  ......................... ................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כו

טנק  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

סק  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כח

סאק  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –בהמשך המאמרים שיעורים   )כט

סאק  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'הם המאמריספר   )ל

גסק  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )לא

דסק  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"מוהרייר "אדמו ק"כ ומןי  )לב

דסק  ..................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לג

סהק  .. ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סוק  .................................  ופרק ביאורים בפרקי אבות   )לד

סזק  ....... ................................  ש לקריאה בציבורחומ  )לה

עדק  ...............................לשבוע פרשת בלקלוח זמנים   )לו

עהק ...................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לז

e"kyz'd ,fenz a"i .c"qa
‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï·

ÈÓ יׂשראל רֹובע את ּומסּפר יעקב עפר .1מנה ƒְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו על הן ּבכללּות קאי זה ּפסּוק ְִִֵֵֵֶַָָָהּנה

ּכּמּובן  לעתידֿלבא, על והן הּזה) (זמן ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּזמן

ליעקב  יאמר ּכעת הענין, ּבסּיּום ּׁשּכתּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּמה

אל  ּפעל מה ּפירּוׁשים 2ּוליׂשראל ב' ּבזה ׁשּיׁש ,3, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

עתיד  (עֹוד עתיד לׁשֹון והּב', הוה. לׁשֹון ְְְִִֶַָָָֹהא',

למה  ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה כּו'), עת ְְְִִֵֵֶַַַָלהיֹות

הן  דּקאי  וגֹו', מנה מי הענין, ּבהתחלת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

ׁשעליו  הּזמן על (ּובעּקר) והן הּזמן, אֹותֹו ְְְְִֵֶַַַַַַָָָעל

אׁשר 4נאמר  הּים ּכחֹול יׂשראל ּבני מסּפר והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ב' נזּכרּו זה ׁשּבפסּוק יּספר, ולא יּמד ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹלא

האֹופּנים  ב' עלּֿדר יּספר, ולא ּדמסּפר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהענינים

רֹובע  את ּומסּפר  ׁשּכתּוב ּבמה לפרׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

והּב',5יׂשראל  יׂשראל. לרֹובע מסּפר ׁשּיׁש הא', , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  למה ּבהמׁש ׁשּבא הּכתּוב, ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּכפרּוׁש

יּוכל  מי היינּו גֹו', מנה מי הּכתּוב ְְְִִַַַַַָָָָּבהתחלת

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ׁשּזהּו יׂשראל. רֹובע ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלסּפֹור

והּנה, יּספר. ולא יּמד לא אׁשר גֹו' מסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹוהיה

ויׂשראל, ּדיעקב הּדרגֹות ב' נזּכרּו זה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹּבפסּוק

ּדרגין  ּכל מריׁש יׂשראל ּבני ּכל נכללים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּבהם

עקב, מּלׁשֹון הּוא יעקב ׁשהרי ּדרגין, ּכל סֹוף ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹעד

ּכפי  יׂשראל ׁשּבנׁשמֹות הּמדריגֹות ּתחּתית ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּזֹוהי

הּוא  ויׂשראל ׁשּברגל, עקב ּבבחינת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהם

ּבּספרים  (ּכדאיתא ראׁש לי ׁשּזֹוהי 6אֹותּיֹות ,( ְְִִִִִִֶַָָֹ

ׁשּב ּומֹוחין ראׁש ועד ּבחינת יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָֹ

להבין  צרי א הימּנה. למעלה ׁשאין ,5לדרּגא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

(עפר  עפר הּלׁשֹון נאמר יעקב ׁשּגּבי הענין ְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמהּו

(רֹובע  רֹובע הּלׁשֹון נאמר יׂשראל וגּבי ְְֱֲִֵֵֶַַַַַַָָֹיעקב),
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: ישראל עם על בלעם בדברי

Ï‡¯NÈ Ú·B¯ ˙‡ ¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ1˜eÒt ‰p‰ . ƒ»»¬««¬…ƒ¿»∆«ƒ¿»≈ƒ≈»
È‡˜ ‰Ê מכווןÔÓf‰ B˙B‡ ÏÚ Ô‰ ˙eÏÏÎa נאמר על (שבו וכן ∆»≈ƒ¿»≈««¿«

‰f‰ ÔÓÊ הגלות ÏÚזמן Ô‰Â שיהיה ) זמן ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,הזמן ¿««∆¿≈«∆»ƒ»…
e˙kM·הגאולה, ‰nÓ Ô·enk«»ƒ«∆»

,ÔÈÚ‰ ÌeiÒa הפסוקים בהמשך ¿ƒ»ƒ¿»
בלק ÚÈÏ˜·בפרשת ¯Ó‡È ˙Úk»≈≈»≈¿«¬…

Ï‡ ÏÚt ‰Ó Ï‡¯NÈÏe2LiL , ¿ƒ¿»≈«»«≈∆≈
‰Êa"כעת" הביטוי ·'במשמעות »∆

ÌÈLe¯Èt3,'‡‰ אחד , פירוש ≈ƒ»
‰Â‰ ÔBLÏ על מדובר שהפסוק היינו ¿…∆

הזה. הזמן ועל ההם בימים ישראל בני

,'a‰Â שני È˙Ú„פירוש ÔBLÏ ¿«¿»ƒ
('eÎ ˙Ú ˙BÈ‰Ï „È˙Ú „BÚ)»ƒƒ¿≈
לעתיד  על הכוונה השני הפירוש ולפי

הגאולה, ימי  מכך fÓe‰לבוא, ƒ∆
גם  מתפרש יאמר" "כעת שהפסוק

עתיד  בלשון וגם הווה «Ô·eÓבלשון
·e˙kM ‰ÓÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿«∆»
,'B‚Â ‰Ó ÈÓ ,ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»«»ƒ¿»ƒ»»¿

È‡w„ מכוון ÏÚשהכתוב Ô‰ ¿»≈≈«
ÏÚ (¯wÚ·e) Ô‰Â ,ÔÓf‰ B˙B‡«¿«¿≈¿ƒ»«

¯Ó‡ ÂÈÏÚL ÔÓf‰4 בנבואת «¿«∆»»∆¡«
Ï‡¯NÈהושע  Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

„nÈ ‡Ï ¯L‡ Ìi‰ ÏBÁk‡ÏÂ ¿«»¬∆…ƒ«¿…
,¯ÙqÈ לעתיד על בבירור המדבר ƒ»≈

e¯kÊלבוא  ‰Ê ˜eÒÙaL בבת ∆¿»∆ƒ¿¿
ÏÂ‡אחד  ¯tÒÓc ÌÈÈÚ‰ '·»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿…

,¯ÙqÈ סתירה זו שלכאורה למרות ƒ»≈
גדול  מספר גם "מספר" כי וביה, מיניה

ואילו  מוגבל. מספר על מורה ביותר

גבול, ללא ריבוי פירושו יספר" "לא

כאן  נזכרים המושגים שני זאת ובכל

LiLיחד  ÌÈpÙB‡‰ '· C¯cŒÏÚ«∆∆»«ƒ∆≈
·e˙kL ‰Óa L¯ÙÏ בפסוק כאן ¿»≈¿«∆»

המאמר  את ‡˙הפותח ¯tÒÓeƒ¿»∆
Ï‡¯NÈ Ú·B¯5, זאת שיש לפרש «ƒ¿»≈

פירושים  אחד ‰‡',בשני פירוש »
Ú·B¯Ï ¯tÒÓ LiL זרע) ∆≈ƒ¿»¿«

שהוא Ï‡¯NÈההולדה) מספר אלא ƒ¿»≈
מאד. השני a‰Â',גדול והפירוש ¿«

CLÓ‰a ‡aL ,·e˙k‰ Le¯Ùk¿≈«»∆»¿∆¿≈
ÏÎeÈ ÈÓ eÈÈ‰ ,'B‚ ‰Ó ÈÓ ·e˙k‰ ˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM ‰ÓÏ¿«∆»¿«¿»««»ƒ»»«¿ƒ«

Ï‡¯NÈ Ú·B¯ ¯BtÒÏ.מספר להם שאין Ó‰היינו C¯cŒÏÚ e‰fL ƒ¿«ƒ¿»≈∆∆«∆∆«
¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï ¯L‡ 'B‚ ¯tÒÓ ‰È‰Â ·e˙kM להם שאין ∆»¿»»ƒ¿«¬∆…ƒ«¿…ƒ»≈

שהוא  גו' מספר והיה זה, פסוק על במאמר באריכות (וראה ומספר גבול

עם  לאור יצא תשכ"ו, במדבר פרשת בשבת שנאמר במדבר, פרשת הפטרת

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור

זו). שנה במדבר לפרשת

‰Ê ˜eÒÙa ,‰p‰Â עפר מנה "מי ¿ƒ≈¿»∆
ישראל" רובע את ומספר ¿¿e¯kÊƒיעקב

,Ï‡¯NÈÂ ·˜ÚÈc ˙B‚¯c‰ '·«¿»¿«¬…¿ƒ¿»≈
עם  של הכלליות הדרגות שתי שהם

ישראל  ובני יעקב בני הנקראים ישראל

Ì‰aL דרגות ÌÈÏÏÎאלו בשתי ∆»∆ƒ¿»ƒ
Ïk LÈ¯Ó Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈≈≈»
,ÔÈ‚¯c Ïk ÛBÒ „Ú ÔÈ‚¯c«¿ƒ«»«¿ƒ
סוף  עד הדרגות כל (והתחלת) מראש

הדרגות  ‰e‡כל ·˜ÚÈ È¯‰L∆¬≈«¬…
,·˜Ú ÔBLlÓ הוא ו שהעקב כשם ƒ¿»≈

בחינה  כך בגוף ביותר התחתון החלק

ביותר  הנמוכה הבחינה היא È‰BfL∆ƒזו
˙BÓLaL ˙B‚È¯„n‰ ˙ÈzÁz«¿ƒ««¿≈∆¿ƒ¿
˙ÈÁ·a Ì‰L ÈÙk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ«
‡e‰ Ï‡¯NÈÂ ,Ï‚¯aL ·˜Ú»≈∆»∆∆¿ƒ¿»≈
‡˙È‡„k) L‡¯ ÈÏ ˙Bi˙B‡ƒƒ…ƒ¿ƒ»

ÌÈ¯Ùqa6˙ÈÁa È‰BfL ,( «¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«
˙BÓLaL ÔÈÁBÓe L‡…̄ƒ∆¿ƒ¿

,Ï‡¯NÈ מהבחינה הנעלית ƒ¿»≈
שיעור, לאין עקב, בחינת התחתונה,

ויש  מהעקב נעלה שהראש כשם

הכי  לדרגות והכוונה עצום פער ביניהם

ישראל  בעם ונעלות »¿ÚÂ„גבוהות
‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‡b¯„Ï¿«¿»∆≈¿«¿»≈∆»
ועד  תחתונה מהכי יחד, הדרגות וכל

זה, בפסוק יחד נכללות עליונה, הכי

רובע את ומספר יעקב עפר מנה "מי

ישראל.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡5, שנתבאר לאחר «»ƒ¿»ƒ
בעם  הדרגות כל את כולל שהפסוק

לדייק מקום יש עדיין »e‰Óישראל,
ÔÈÚ‰ בכך הפנימית והמשמעות »ƒ¿»

ÔBLl‰ ¯Ó‡ ·˜ÚÈ ÈabL∆«≈«¬…∆¡««»
Èa‚Â ,(·˜ÚÈ ¯ÙÚ) ¯ÙÚ»»¬««¬…¿«≈
Ú·B¯ ÔBLl‰ ¯Ó‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¡««»«
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הענין  ׁשעיקר מה להבין, צרי וגם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל).

יעקב, ּגּבי נאמר מנה) (מי הּמסּפר ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדׁשלילת

למעלה  היֹותֹו עם ּביׂשראל, ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

העקב, לגּבי הראׁש ּבדּוגמת יעקב, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמּמדרגת

מקֹום  ׁשּנֹותן ּומסּפר , ּתיבת ּבֹו נאמר  ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָמּכלֿמק ֹום

יׂשראל. לרֹובע מסּפר ׁשּיׁש להּפירּוׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּגם

יעקב Ô·eÈÂב) ּדעפר הענין ּכללּות ּבהקּדם ¿»ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ

הּנׁשמה  על ׁשּקאי יׂשראל, ְְְִֵֵֶַַַָָָָורֹובע

ּדיעקב  הענין ּדהּנה, למּטה. ׁשּיֹורדת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכפי

למעלה, הן ׁשהּנׁשמֹות ּכפי ּגם יׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויׂשראל

הענין  יׁשנֹו אז ׁשּגם ּבּגּוף, התלּבׁשּותן ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָקֹודם

ּדעפר  הענין אבל (יעקב ), ורגל (יׂשראל) ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּדראׁש

הּזה  ּדעֹולם העפר ּגם נכלל ׁשּבזה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹיעקב,

היא  ׁשהּנׁשמה ּכפי רק ׁשּי זה הרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון,

ּדרֹובע  הענין כן ּוכמֹו ּבּגּוף . ּבהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָלמּטה

ז"ל  חכמינּו (מּמדרׁשי רׁש"י ּכפרּוׁש )7יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

נׁשמֹות  הֹולדת ענין ׁשּזהּו כּו', ְְְִִֵֶֶֶַַָָרביעֹותיהן

ּורבּו ּדפרּו הענין עלֿידי ּדוקא 8חדׁשֹות זה הרי , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

ּבּגּוף, ּומתלּבׁשת למּטה יֹורדת הּנׁשמה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

ההֹולדה  ּבענין האיןֿסֹוף ּכח ּגיּלּוי נעׂשה .9ׁשאז ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

אינֹו למּטה הּנׁשמה ירידת ענין ּכללּות ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָוהרי

ּבּתניא  ּכּמּובא עצמּה, ּׁשּכתּוב 10ּבׁשביל מה ְְְִִֶַַַַַָָָָ

חּיים' צריכה 11ּב'עץ אינּה עצמּה ׁשהּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

עבֹודת  ּבׁשביל היא למּטה וירידתּה ּכלל, ְְְֲִִִִִִַַָָָָּתיקּון

ּבז  ׁשּיׁש (ּכדלקּמן),הּבירּורים, ּפרטים ּכּמה ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר לברר ׁשּצרי הּוא הענין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָּוכללּות

ּומעלים  מזּככים הּברּור ועלֿידי כּו', ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַּתערֹובֹות

ירידת  ּתכלית ׁשּזֹוהי וׁשרׁשֹו, למקֹורֹו ְְְְְִִִִֶַַָאֹותֹו

למּטה. ְְַַָָָהּנׁשמה
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א.7) לא, כח.8)נדה, א, ובכ"מ.9)בראשית ואילך. ד לט, שה"ש ב).10)לקו"ת (מח, הצלם)11)פל"ז (שער כו שער

ספ"א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÓ) ¯tÒn‰ ˙ÏÈÏLc ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚL ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ

‰Ó למנות יכול מי של ÚÈ˜·,במובן Èab ¯Ó‡ לדרגות ) המתייחס »»∆¡««≈«¬…
ישראל בעם ÏÚÓÏ‰הנמוכות B˙BÈ‰ ÌÚ ,Ï‡¯NÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿»≈ƒ¡¿«¿»
,·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ מ"יעקב"למרות שלמעלה לדרגות מתייחס ש"ישראל" ƒ«¿≈««¬…

מעלה  על שמדובר אלא בלבד זו ולא

שיעור  של Ó‚e„a˙לאין המעלה ¿¿«
·˜Ú‰ Èa‚Ï L‡¯‰ האדם בגוף »…¿«≈∆»≈

בפער  ומדובר גדולה, מעלה שהיא

Baעצום, ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«
דווק  המילה Èz·˙א ב"ישראל" ≈«

,¯tÒÓe דברÌb ÌB˜Ó Ô˙BpL ƒ¿»∆≈»«
Ú·B¯Ï ¯tÒÓ LiL Le¯Èt‰Ï¿«≈∆≈ƒ¿»¿«

Ï‡¯NÈ את שולל שהכתוב אלא ƒ¿»≈
את  מנה... "מי ואומר הזו האפשרות

את  שולל ולמעשה ישראל" רובע

עצם  אבל "ישראל", לגבי גם המספר

"יעקב" לגבי המספר ששלילת העובדה

"ישראל"ברורה  לגבי ואילו ומפורשת

ביאור.! דורשת מקום, נתינת לכך יש

Ô·eÈÂ האמורות ·) לשאלות המענה ¿»
¯ÙÚc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìc˜‰a¿∆¿≈¿»»ƒ¿»«¬«
È‡wL ,Ï‡¯NÈ Ú·B¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿«ƒ¿»≈∆»≈

ÈÙkשמכוון  ‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»¿ƒ
ÔÈÚ‰ ,‰p‰c .‰hÓÏ ˙„¯BiL∆∆∆¿«»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ìb BLÈ Ï‡¯NÈÂ ·˜ÚÈc¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¿«

רוחנית  BÓLp‰L˙במשמעות ÈÙk¿ƒ∆«¿»
,‰ÏÚÓÏ Ô‰ העליונים בעולמות ≈¿«¿»

קודם ˜Ì„Bהרוחניים  למטה, ירידתן ∆
Ûeba Ô˙eLaÏ˙‰,הגשמיÌbL ƒ¿«¿»«∆«

Ê‡ בעולמות הן שהנשמות כפי »
L‡¯cהעליונים  ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿…

,(·˜ÚÈ) Ï‚¯Â (Ï‡¯NÈ) בכל ƒ¿»≈¿∆∆«¬…
(ישראל) "ראש" בחינת יש נשמה

שהן  נשמות יש וכן (יעקב) רגל ובחינת

נשמות  ויש "ראש" בחינת כללי באופן

"רגל" בחינת כללי באופן «¬‡·Ïשהן
,·˜ÚÈ ¯ÙÚc ÔÈÚ‰ שנשמה היינו »ƒ¿»«¬««¬…

רק  לא גם תהיה אלא "יעקב" בבחינת

יעקב" "עפר ÏÏÎבבחינת ‰ÊaL∆»∆ƒ¿»
¯ÙÚ‰ Ìb הגשמיÈÙk ˜¯ CiL ‰Ê È¯‰ ,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚc «∆»»¿»«∆««¿¬≈∆«»«¿ƒ

Ûeba ˙eLaÏ˙‰a ‰hÓÏ ‡È‰ ‰ÓLp‰L שהנשמה בעוד ואילו ∆«¿»»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿«
בעולמות  "עפר"נמצאת בשם אותה לכנות יתכן לא הרוחניים, העליונים

וחומרי. גשמי

BÓÎe"עפר" לגבי כאן גם ÔÎשמבואר Ï‡¯NÈ,הוא Ú·B¯c ÔÈÚ‰ ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»≈
È"L¯ Le¯Ùk זה פסוק Ï"Êומקורו (על eÈÓÎÁ ÈL¯„nÓ7( ¿≈«ƒƒƒ¿¿≈¬»≈«

,'eÎ Ô‰È˙BÚÈ·¯ ההולדה לזרע ‰ÏB„˙שהכוונה ÔÈÚ e‰fL ¿ƒ≈∆∆∆ƒ¿«»«
e·¯e e¯Ùc ÔÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˙BL„Á ˙BÓL8‡˜Âc ‰Ê È¯‰ , ¿»¬»«¿≈»ƒ¿»ƒ¿¿¬≈∆«¿»

‰hÓÏ ˙„¯BÈ ‰ÓLp‰ ¯L‡k«¬∆«¿»»∆∆¿«»
הגשמי  הזה ∆∆»¿LaÏ˙Óeƒ˙לעולם

Ûeba,הגשמיÈelÈb ‰NÚ Ê‡L «∆»«¬∆ƒ
ÔÈÚa ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák…«»≈¿ƒ¿«

‰„ÏB‰‰9 בתורת בהרחבה כמבואר «»»
יכול  ההולדה ענין כיצד החסידות

שבא  דבר האיןֿסוף, בכוח רק להיות

בבני  נתן שהבורא בעובדה ביטוי לידי

כל  שהרי סוף אין עד להוליד כוח אדם

הלאה  וכך להוליד יכול שנולד אדם

של  יצירה מעין יש ההולדה בעניין וכן

רק  אפשרי זה שגם חדשה מציאות

באדם  נתן שהבורא האיןֿסוף, בכוח

זה. ÔÈÚלעניין ˙eÏÏk È¯‰Â«¬≈¿»ƒ¿«
BÈ‡ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»≈

ÏÈ·La תועלת dÓˆÚ,לצורך ƒ¿ƒ«¿»
‡Èza ‡·enk10·e˙kM ‰Ó «»««¿»«∆»
'ÌÈiÁ ıÚ'a11‰ÓLp‰L ¿≈«ƒ∆«¿»»

Ôe˜Èz ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»¿ƒ»ƒ
,ÏÏk היה לא למטה הירידה ולפני ¿»

דבר  בה hÓÏ‰חסר d˙„È¯ÈÂƒƒ»»¿«»
˙„B·Ú ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ¬«

,ÌÈ¯e¯Èa‰ עם במגע לבוא כדי «≈ƒ
ולהפריד  לברור הגשמי, העולם ענייני

גשמיות  את ולהעלות מהרע הטוב את

לקדושה  Êa‰העולם LiL ב'עבודת ∆≈»∆
כללי  כמושג «»nk‰הבירורים'

˙eÏÏÎe ,(Ôn˜Ï„k) ÌÈË¯t¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»
¯·c ¯¯·Ï CÈ¯vL ‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»ƒ¿»≈»»

,'eÎ ˙B·B¯Úz Ba LiL כשם ∆≈«¬
בין  הפרדה הוא 'בירור' שבגשמיות

ב'עבודת  כך מעורבים, דברים כמה

בענייני  העוסק האדם הבירורים'

הדברים  עם במגע ובא העולם

שמ  לשם התורה הגשמיים פי ועל ים

מהרע  הגשמיות) בתוך שנמצאים הקדושה (ניצוצות הרוחני הטוב את מפריד

‰e¯a¯הרוחני  È„ÈŒÏÚÂ מהרע הטוב ÌÈÏÚÓeמעדנים ÌÈÎkÊÓשל ¿«¿≈«≈¿«¿ƒ«¬ƒ
BL¯LÂ B¯B˜ÓÏ B˙B‡,העליון 'עבודת È‰BfLהרוחני של זו עבודה ƒ¿¿»¿∆ƒ

של ÈÏÎz˙הבירורים' hÓÏ‰.המטרה ‰ÓLp‰ ˙„È¯È «¿ƒ¿ƒ««¿»»¿«»
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e"kyz'd ,fenz a"i

מזמֹור Ê·e‰ג) (ּבתהּלים ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן »∆ְְִִִִֶַַָָ

מּכל 12פז  צּיֹון ׁשערי ה' אֹוהב (ֲִִֵֵַֹ

ּבּגמרא  זה על ואיתא יעקב, אֹוהב 13מׁשּכנֹות , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

ּכנסּיֹות  מּבּתי יֹותר ּבהלכה המצּוינים ׁשערים ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָה'

ּבּתי  מעלת ׁשּגדלה ׁשאף והינּו מדרׁשֹות, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומּבּתי

ענין  - מדרׁשֹות ּובּתי הּתפּלה, ענין - ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכנסּיֹות

המצּוינים  ּדׁשערים הענין מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִַַָָָָָָָהּתֹורה,

צרי ולכאֹורה יֹותר. עֹוד נעלה הּוא ְְֲֲִִֵֶַַָָָָּבהלכה

ּבהלכה  המצּוינים  ׁשערים מעלת מהי ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָלהבין,

הּתפּלה, ענין ׁשהּוא ּכנסּיֹות, ּבּתי לגּבי רק ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ(לא

ענין  ׁשהּוא מדרׁשֹות, ּבּתי לגּבי ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאּלא)

ּב'אּגרת  הּמבאר עלּֿפי יּובן הענין א ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה.

לברר 14הּקדׁש' ּפסּוקה, הלכה ּברּור מעלת ּגֹודל ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ

רק  לא והינּו והּטמא , מהאסּור והּטהֹור ְְְְֵֵַַַַַָָָָָֹהּמּוּתר

לדין  ועד ׁשּבּתֹורה, הּׁשקלאֿוטריא ְְְְְִִֶַַַַַָָָלימּוד

חּיים  אלקים ּדברי ואּלּו ׁשאּלּו ּבאֹופן ,15והלכה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּדהינּו ּבהלכה, המצּוינים ׁשערים ּדוקא ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָאּלא

ּכיצד  יֹודעים ׁשאז ּכמֹותֹו, ׁשהלכה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּפסקּֿדין

זיּכּו ׁשל ּבאֹופן אם הּברּור, אֹופן להיֹות ְְִִִִֵֶֶֶַָצרי

ּכיון  ּכפׁשּוטֹו), (ּבירּור ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְְֲִֵֵַָָָָוהעלאה

ׁשאינֹו ּדהינּו ּולהּתיר, להקל ּכביתֿהּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהלכה

עלֿידי  לעלֹות ויּוכל ּבּקליּפה ואסּור ְְְְֲִֵַַַַָָָקׁשּור

ּכיון  ּדחּיה, ׁשל ּבאֹופן אֹו כּו', האֹוכלֹו ְְְִֵֶֶָָָָָָהאדם

וזֹוהי  כּו'. ולאסֹור להחמיר ּכביתֿׁשּמאי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָׁשהלכה

ּבּתי  לגּבי ּבהלכה המצּוינים ׁשערים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָמעלת

ּפסק  עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון סתם, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָמדרׁשֹות

הּבירּורים, ּבענין הּבֹורא רצֹון נׁשלם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָההלכה,

למּטה. הּנׁשמה ירידת ּתכלית ְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
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י"א 12) סה"מ (ראה השתא תמוז מי"ב החל והגאולה השמחה בעל של שנותיו למספר המתאים הקאּפיטל - ב. ַפסוק

פ"ה. לקמן גם וראה ואילך). 1 ע' ח"א א.13)ניסן ח, ב).14)ברכות (קמד, ב.15)סכ"ו יג, עירובין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÊÙ ¯BÓÊÓ ÌÈl‰˙a) ·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (‚12·‰B‡ ( »∆»««∆»ƒ¿ƒƒƒ¿≈

‡˙È‡Â ,·˜ÚÈ ˙BkLÓ ÏkÓ ÔBiˆ È¯ÚL פסוק ‰' Ê‰על «¬≈ƒƒ…ƒ¿¿«¬…¿ƒ»ַ∆
‡¯Óba13ÈzaÓ ¯˙BÈ ‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL '‰ ·‰B‡ , «¿»»≈¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»≈ƒ»≈

Èza ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡L eÈ‰Â ,˙BL¯„Ó ÈzaÓe ˙BiÒk¿≈ƒƒ»≈ƒ¿»¿«¿∆«∆»¿»«¬«»≈
Èz·e ,‰lÙz‰ ÔÈÚ - ˙BiÒk¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»»≈

,‰¯Bz‰ ÔÈÚ - ˙BL¯„Ó ומובן ƒ¿»ƒ¿««»
אוהב  ה' אותם ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשגם

ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
‰ÎÏ‰a דווקא„BÚ ‰ÏÚ ‡e‰ «¬»»«¬∆
¯˙BÈ.במיוחד אוהב ה' אותו ולכן ≈

È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«ƒ
ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL ˙ÏÚÓ«¬«¿»ƒ«¿»ƒ
Èza Èa‚Ï ˜¯ ‡Ï) ‰ÎÏ‰a«¬»»…«¿«≈»≈
,‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BiÒk¿≈ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»
,˙BL¯„Ó Èza Èa‚Ï Ìb (‡l‡∆»«¿«≈»≈ƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰L גם והרי ∆ƒ¿««»
היתרון  ומה מהתורה חלק היא ההלכה

חלקי שאר לגבי ההלכה של המיוחד

התורה.?

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
'L„w‰ ˙¯b‡'a14 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

הזקן e¯a¯לרבנו ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬«≈
,‰˜eÒt ‰ÎÏ‰ מסקנה הסקת ¬»»¿»

סוגייה  מתוך למעשה הלכה ברורה

מטרה מתוך ‰zenמורכבת, ¯¯·Ï¯ ¿»≈«»
,‡Óh‰Â ¯eÒ‡‰Ó ¯B‰h‰Â¿«»≈»»¿«»≈
למעשה  ההלכה בירור לאחר רק שכן

טהור  מה אסור ומה מותר מה והקביעה

ב'עבודת  לעסוק ניתן טמא, ומה

מאכל  האם שידוע לאחר הבירורים'

אזי  באכילה, מותר למשל, מסויים,

אותו, ולברר לאכול Ï‡אפשר eÈ‰Â¿«¿…
‡È¯ËÂŒ‡Ï˜M‰ „eÓÈÏ ˜«̄ƒ««¿»¿«¿»
את  למדוד – שקלא מילולית: (ארמית,

לזרוק, – טריא הדברים, של משקלם

ומתן  משא היא) והמשמעות להשליך.

ÔÈ„Ïודיון  „ÚÂ ,‰¯BzaL∆«»¿«¿ƒ
el‡Â el‡L ÔÙB‡a ‰ÎÏ‰Â«¬»»¿∆∆≈¿≈

ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c15, מחלוקת קיימת כאשר שגם אמרו ז"ל חכמינו ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ
שההלכה  למרות הרי ואמוראים), תנאים בין (בעיקר דעות שתי בין הלכתית

מוגדרות  הדעות שתי דבר של לאמיתו הדעות, אחת לפי נפסקת למעשה

מסקנות  עם לימוד על מדובר שלא לומר הכוונה וכאן חיים", אלוקים כ"דברי

בפועל  ההלכה נפסקה כמי הכרעה ללא דעות, שתי של היינו כזו, «∆‡l‡ברמה
‰ÎÏ‰L ÔÈcŒ˜Òt eÈ‰c ,‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL ‡˜Âc«¿»¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»¿«¿¿«ƒ∆¬»»

ÌÈÚ„BÈלמעשה  Ê‡L ,B˙BÓk¿∆»¿ƒ
ÔÙB‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ „ˆÈk≈«»ƒƒ¿∆

¯e¯a‰ שעליו מסויים דבר אותו של «≈
הדיון, CekÈÊהיה ÏL ÔÙB‡a Ì‡ƒ¿∆∆ƒ
‰‡ÏÚ‰Â המסויים הגשמי הדבר של ¿«¬»»

¯e¯Èa) B¯B˜Óe BL¯LÏ¿»¿¿≈
(BËeLÙk שהוא הלכה נפסקה כי ƒ¿

בשימוש  (או באכילה ומותר כשר

Ïl‰Œ˙È·kאחר), ‰ÎÏ‰L ÔÂÈk≈»∆¬»»¿≈ƒ≈
¯Èz‰Ïe Ï˜‰Ï שבו הדבר את ¿»≈¿«ƒ

˜eL¯דנים, BÈ‡L eÈ‰c¿«¿∆≈»
‰tÈÏwa ¯eÒ‡Â לדברים בניגוד כי ¿»«¿ƒ»

על  אותם לברר אפשר שאי 'אסורים'

כלומר  'אסורים', הם כי אכילה ידי

היא  ה'קליפה' בידי ואחוזים קשורים

האחר  הצד הסטראֿאחרא, כוחות

על  המכסה הקדושה צד שכנגד

את  מכסה שהקליפה כשם הקדושה,

È„ÈŒÏÚהפרי  ˙BÏÚÏ ÏÎeÈÂ¿««¬«¿≈
B‡ ,'eÎ BÏÎB‡‰ Ì„‡‰»»»»¿

הוא  זה דבר של ÙB‡aÔשהבירור ¿∆
,‰iÁc ÏL שדוחים כך ידי על ∆¿ƒ»

אותו  ÎÏ‰L‰ומרחיקים ÔÂÈk≈»∆¬»»
¯BÒ‡ÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï È‡nLŒ˙È·k¿≈««¿«¬ƒ¿∆¡

'eÎשעליו המסוים הדבר אכילת את

דנים.

ÌÈ¯ÚL ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«¿»ƒ
Èza Èa‚Ï ‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰«¿»ƒ«¬»»¿«≈»≈

,Ì˙Ò ˙BL¯„Ó שבפסיקת היתרון ƒ¿»¿»
אחר  לימוד לכל ביחס למעשה הלכה

˜Òt È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÔÂÈk≈»∆«¿»«¿≈¿«
,‰ÎÏ‰‰ בצורה ומברר הקובע «¬»»

'אסור' מה 'מותר'החלטית ומה וקשור

לבירור  ¯ˆÔBועומד ÌÏLƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ˙„È¯È ˙ÈÏÎz e‰fL ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ‡¯Ba‰«≈¿ƒ¿««≈ƒ∆∆«¿ƒ¿ƒ««¿»»

‰hÓÏ.לעיל כמבואר ¿«»
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הענין  ׁשעיקר מה להבין, צרי וגם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל).

יעקב, ּגּבי נאמר מנה) (מי הּמסּפר ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדׁשלילת

למעלה  היֹותֹו עם ּביׂשראל, ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

העקב, לגּבי הראׁש ּבדּוגמת יעקב, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמּמדרגת

מקֹום  ׁשּנֹותן ּומסּפר , ּתיבת ּבֹו נאמר  ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָמּכלֿמק ֹום

יׂשראל. לרֹובע מסּפר ׁשּיׁש להּפירּוׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּגם

יעקב Ô·eÈÂב) ּדעפר הענין ּכללּות ּבהקּדם ¿»ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ

הּנׁשמה  על ׁשּקאי יׂשראל, ְְְִֵֵֶַַַָָָָורֹובע

ּדיעקב  הענין ּדהּנה, למּטה. ׁשּיֹורדת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכפי

למעלה, הן ׁשהּנׁשמֹות ּכפי ּגם יׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָויׂשראל

הענין  יׁשנֹו אז ׁשּגם ּבּגּוף, התלּבׁשּותן ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָקֹודם

ּדעפר  הענין אבל (יעקב ), ורגל (יׂשראל) ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּדראׁש

הּזה  ּדעֹולם העפר ּגם נכלל ׁשּבזה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹיעקב,

היא  ׁשהּנׁשמה ּכפי רק ׁשּי זה הרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון,

ּדרֹובע  הענין כן ּוכמֹו ּבּגּוף . ּבהתלּבׁשּות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָלמּטה

ז"ל  חכמינּו (מּמדרׁשי רׁש"י ּכפרּוׁש )7יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

נׁשמֹות  הֹולדת ענין ׁשּזהּו כּו', ְְְִִֵֶֶֶַַָָרביעֹותיהן

ּורבּו ּדפרּו הענין עלֿידי ּדוקא 8חדׁשֹות זה הרי , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

ּבּגּוף, ּומתלּבׁשת למּטה יֹורדת הּנׁשמה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

ההֹולדה  ּבענין האיןֿסֹוף ּכח ּגיּלּוי נעׂשה .9ׁשאז ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

אינֹו למּטה הּנׁשמה ירידת ענין ּכללּות ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָוהרי

ּבּתניא  ּכּמּובא עצמּה, ּׁשּכתּוב 10ּבׁשביל מה ְְְִִֶַַַַַָָָָ

חּיים' צריכה 11ּב'עץ אינּה עצמּה ׁשהּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

עבֹודת  ּבׁשביל היא למּטה וירידתּה ּכלל, ְְְֲִִִִִִַַָָָָּתיקּון

ּבז  ׁשּיׁש (ּכדלקּמן),הּבירּורים, ּפרטים ּכּמה ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר לברר ׁשּצרי הּוא הענין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָּוכללּות

ּומעלים  מזּככים הּברּור ועלֿידי כּו', ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַּתערֹובֹות

ירידת  ּתכלית ׁשּזֹוהי וׁשרׁשֹו, למקֹורֹו ְְְְְִִִִֶַַָאֹותֹו

למּטה. ְְַַָָָהּנׁשמה
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א.7) לא, כח.8)נדה, א, ובכ"מ.9)בראשית ואילך. ד לט, שה"ש ב).10)לקו"ת (מח, הצלם)11)פל"ז (שער כו שער

ספ"א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÓ) ¯tÒn‰ ˙ÏÈÏLc ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚL ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ

‰Ó למנות יכול מי של ÚÈ˜·,במובן Èab ¯Ó‡ לדרגות ) המתייחס »»∆¡««≈«¬…
ישראל בעם ÏÚÓÏ‰הנמוכות B˙BÈ‰ ÌÚ ,Ï‡¯NÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿»≈ƒ¡¿«¿»
,·˜ÚÈ ˙‚¯„nÓ מ"יעקב"למרות שלמעלה לדרגות מתייחס ש"ישראל" ƒ«¿≈««¬…

מעלה  על שמדובר אלא בלבד זו ולא

שיעור  של Ó‚e„a˙לאין המעלה ¿¿«
·˜Ú‰ Èa‚Ï L‡¯‰ האדם בגוף »…¿«≈∆»≈

בפער  ומדובר גדולה, מעלה שהיא

Baעצום, ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«
דווק  המילה Èz·˙א ב"ישראל" ≈«

,¯tÒÓe דברÌb ÌB˜Ó Ô˙BpL ƒ¿»∆≈»«
Ú·B¯Ï ¯tÒÓ LiL Le¯Èt‰Ï¿«≈∆≈ƒ¿»¿«

Ï‡¯NÈ את שולל שהכתוב אלא ƒ¿»≈
את  מנה... "מי ואומר הזו האפשרות

את  שולל ולמעשה ישראל" רובע

עצם  אבל "ישראל", לגבי גם המספר

"יעקב" לגבי המספר ששלילת העובדה

"ישראל"ברורה  לגבי ואילו ומפורשת

ביאור.! דורשת מקום, נתינת לכך יש

Ô·eÈÂ האמורות ·) לשאלות המענה ¿»
¯ÙÚc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìc˜‰a¿∆¿≈¿»»ƒ¿»«¬«
È‡wL ,Ï‡¯NÈ Ú·B¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿«ƒ¿»≈∆»≈

ÈÙkשמכוון  ‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»¿ƒ
ÔÈÚ‰ ,‰p‰c .‰hÓÏ ˙„¯BiL∆∆∆¿«»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ìb BLÈ Ï‡¯NÈÂ ·˜ÚÈc¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¿«

רוחנית  BÓLp‰L˙במשמעות ÈÙk¿ƒ∆«¿»
,‰ÏÚÓÏ Ô‰ העליונים בעולמות ≈¿«¿»

קודם ˜Ì„Bהרוחניים  למטה, ירידתן ∆
Ûeba Ô˙eLaÏ˙‰,הגשמיÌbL ƒ¿«¿»«∆«

Ê‡ בעולמות הן שהנשמות כפי »
L‡¯cהעליונים  ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿…

,(·˜ÚÈ) Ï‚¯Â (Ï‡¯NÈ) בכל ƒ¿»≈¿∆∆«¬…
(ישראל) "ראש" בחינת יש נשמה

שהן  נשמות יש וכן (יעקב) רגל ובחינת

נשמות  ויש "ראש" בחינת כללי באופן

"רגל" בחינת כללי באופן «¬‡·Ïשהן
,·˜ÚÈ ¯ÙÚc ÔÈÚ‰ שנשמה היינו »ƒ¿»«¬««¬…

רק  לא גם תהיה אלא "יעקב" בבחינת

יעקב" "עפר ÏÏÎבבחינת ‰ÊaL∆»∆ƒ¿»
¯ÙÚ‰ Ìb הגשמיÈÙk ˜¯ CiL ‰Ê È¯‰ ,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚc «∆»»¿»«∆««¿¬≈∆«»«¿ƒ

Ûeba ˙eLaÏ˙‰a ‰hÓÏ ‡È‰ ‰ÓLp‰L שהנשמה בעוד ואילו ∆«¿»»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿«
בעולמות  "עפר"נמצאת בשם אותה לכנות יתכן לא הרוחניים, העליונים

וחומרי. גשמי

BÓÎe"עפר" לגבי כאן גם ÔÎשמבואר Ï‡¯NÈ,הוא Ú·B¯c ÔÈÚ‰ ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»≈
È"L¯ Le¯Ùk זה פסוק Ï"Êומקורו (על eÈÓÎÁ ÈL¯„nÓ7( ¿≈«ƒƒƒ¿¿≈¬»≈«

,'eÎ Ô‰È˙BÚÈ·¯ ההולדה לזרע ‰ÏB„˙שהכוונה ÔÈÚ e‰fL ¿ƒ≈∆∆∆ƒ¿«»«
e·¯e e¯Ùc ÔÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˙BL„Á ˙BÓL8‡˜Âc ‰Ê È¯‰ , ¿»¬»«¿≈»ƒ¿»ƒ¿¿¬≈∆«¿»

‰hÓÏ ˙„¯BÈ ‰ÓLp‰ ¯L‡k«¬∆«¿»»∆∆¿«»
הגשמי  הזה ∆∆»¿LaÏ˙Óeƒ˙לעולם

Ûeba,הגשמיÈelÈb ‰NÚ Ê‡L «∆»«¬∆ƒ
ÔÈÚa ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák…«»≈¿ƒ¿«

‰„ÏB‰‰9 בתורת בהרחבה כמבואר «»»
יכול  ההולדה ענין כיצד החסידות

שבא  דבר האיןֿסוף, בכוח רק להיות

בבני  נתן שהבורא בעובדה ביטוי לידי

כל  שהרי סוף אין עד להוליד כוח אדם

הלאה  וכך להוליד יכול שנולד אדם

של  יצירה מעין יש ההולדה בעניין וכן

רק  אפשרי זה שגם חדשה מציאות

באדם  נתן שהבורא האיןֿסוף, בכוח

זה. ÔÈÚלעניין ˙eÏÏk È¯‰Â«¬≈¿»ƒ¿«
BÈ‡ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»≈

ÏÈ·La תועלת dÓˆÚ,לצורך ƒ¿ƒ«¿»
‡Èza ‡·enk10·e˙kM ‰Ó «»««¿»«∆»
'ÌÈiÁ ıÚ'a11‰ÓLp‰L ¿≈«ƒ∆«¿»»

Ôe˜Èz ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ dÓˆÚ«¿»≈»¿ƒ»ƒ
,ÏÏk היה לא למטה הירידה ולפני ¿»

דבר  בה hÓÏ‰חסר d˙„È¯ÈÂƒƒ»»¿«»
˙„B·Ú ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ¬«

,ÌÈ¯e¯Èa‰ עם במגע לבוא כדי «≈ƒ
ולהפריד  לברור הגשמי, העולם ענייני

גשמיות  את ולהעלות מהרע הטוב את

לקדושה  Êa‰העולם LiL ב'עבודת ∆≈»∆
כללי  כמושג «»nk‰הבירורים'

˙eÏÏÎe ,(Ôn˜Ï„k) ÌÈË¯t¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»
¯·c ¯¯·Ï CÈ¯vL ‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»ƒ¿»≈»»

,'eÎ ˙B·B¯Úz Ba LiL כשם ∆≈«¬
בין  הפרדה הוא 'בירור' שבגשמיות

ב'עבודת  כך מעורבים, דברים כמה

בענייני  העוסק האדם הבירורים'

הדברים  עם במגע ובא העולם

שמ  לשם התורה הגשמיים פי ועל ים

מהרע  הגשמיות) בתוך שנמצאים הקדושה (ניצוצות הרוחני הטוב את מפריד

‰e¯a¯הרוחני  È„ÈŒÏÚÂ מהרע הטוב ÌÈÏÚÓeמעדנים ÌÈÎkÊÓשל ¿«¿≈«≈¿«¿ƒ«¬ƒ
BL¯LÂ B¯B˜ÓÏ B˙B‡,העליון 'עבודת È‰BfLהרוחני של זו עבודה ƒ¿¿»¿∆ƒ

של ÈÏÎz˙הבירורים' hÓÏ‰.המטרה ‰ÓLp‰ ˙„È¯È «¿ƒ¿ƒ««¿»»¿«»
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e"kyz'd ,fenz a"i

מזמֹור Ê·e‰ג) (ּבתהּלים ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן »∆ְְִִִִֶַַָָ

מּכל 12פז  צּיֹון ׁשערי ה' אֹוהב (ֲִִֵֵַֹ

ּבּגמרא  זה על ואיתא יעקב, אֹוהב 13מׁשּכנֹות , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

ּכנסּיֹות  מּבּתי יֹותר ּבהלכה המצּוינים ׁשערים ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָה'

ּבּתי  מעלת ׁשּגדלה ׁשאף והינּו מדרׁשֹות, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומּבּתי

ענין  - מדרׁשֹות ּובּתי הּתפּלה, ענין - ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכנסּיֹות

המצּוינים  ּדׁשערים הענין מּכלֿמקֹום ְְְִִִִִַַָָָָָָָהּתֹורה,

צרי ולכאֹורה יֹותר. עֹוד נעלה הּוא ְְֲֲִִֵֶַַָָָָּבהלכה

ּבהלכה  המצּוינים  ׁשערים מעלת מהי ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָלהבין,

הּתפּלה, ענין ׁשהּוא ּכנסּיֹות, ּבּתי לגּבי רק ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ(לא

ענין  ׁשהּוא מדרׁשֹות, ּבּתי לגּבי ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאּלא)

ּב'אּגרת  הּמבאר עלּֿפי יּובן הענין א ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹהּתֹורה.

לברר 14הּקדׁש' ּפסּוקה, הלכה ּברּור מעלת ּגֹודל ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ

רק  לא והינּו והּטמא , מהאסּור והּטהֹור ְְְְֵֵַַַַַָָָָָֹהּמּוּתר

לדין  ועד ׁשּבּתֹורה, הּׁשקלאֿוטריא ְְְְְִִֶַַַַַָָָלימּוד

חּיים  אלקים ּדברי ואּלּו ׁשאּלּו ּבאֹופן ,15והלכה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּדהינּו ּבהלכה, המצּוינים ׁשערים ּדוקא ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָאּלא

ּכיצד  יֹודעים ׁשאז ּכמֹותֹו, ׁשהלכה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּפסקּֿדין

זיּכּו ׁשל ּבאֹופן אם הּברּור, אֹופן להיֹות ְְִִִִֵֶֶֶַָצרי

ּכיון  ּכפׁשּוטֹו), (ּבירּור ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְְֲִֵֵַָָָָוהעלאה

ׁשאינֹו ּדהינּו ּולהּתיר, להקל ּכביתֿהּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהלכה

עלֿידי  לעלֹות ויּוכל ּבּקליּפה ואסּור ְְְְֲִֵַַַַָָָקׁשּור

ּכיון  ּדחּיה, ׁשל ּבאֹופן אֹו כּו', האֹוכלֹו ְְְִֵֶֶָָָָָָהאדם

וזֹוהי  כּו'. ולאסֹור להחמיר ּכביתֿׁשּמאי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָׁשהלכה

ּבּתי  לגּבי ּבהלכה המצּוינים ׁשערים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָמעלת

ּפסק  עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון סתם, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָמדרׁשֹות

הּבירּורים, ּבענין הּבֹורא רצֹון נׁשלם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָההלכה,

למּטה. הּנׁשמה ירידת ּתכלית ְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
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י"א 12) סה"מ (ראה השתא תמוז מי"ב החל והגאולה השמחה בעל של שנותיו למספר המתאים הקאּפיטל - ב. ַפסוק

פ"ה. לקמן גם וראה ואילך). 1 ע' ח"א א.13)ניסן ח, ב).14)ברכות (קמד, ב.15)סכ"ו יג, עירובין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÊÙ ¯BÓÊÓ ÌÈl‰˙a) ·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (‚12·‰B‡ ( »∆»««∆»ƒ¿ƒƒƒ¿≈

‡˙È‡Â ,·˜ÚÈ ˙BkLÓ ÏkÓ ÔBiˆ È¯ÚL פסוק ‰' Ê‰על «¬≈ƒƒ…ƒ¿¿«¬…¿ƒ»ַ∆
‡¯Óba13ÈzaÓ ¯˙BÈ ‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL '‰ ·‰B‡ , «¿»»≈¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»≈ƒ»≈

Èza ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡L eÈ‰Â ,˙BL¯„Ó ÈzaÓe ˙BiÒk¿≈ƒƒ»≈ƒ¿»¿«¿∆«∆»¿»«¬«»≈
Èz·e ,‰lÙz‰ ÔÈÚ - ˙BiÒk¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»»≈

,‰¯Bz‰ ÔÈÚ - ˙BL¯„Ó ומובן ƒ¿»ƒ¿««»
אוהב  ה' אותם ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשגם

ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
‰ÎÏ‰a דווקא„BÚ ‰ÏÚ ‡e‰ «¬»»«¬∆
¯˙BÈ.במיוחד אוהב ה' אותו ולכן ≈

È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«ƒ
ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL ˙ÏÚÓ«¬«¿»ƒ«¿»ƒ
Èza Èa‚Ï ˜¯ ‡Ï) ‰ÎÏ‰a«¬»»…«¿«≈»≈
,‰lÙz‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙BiÒk¿≈ƒ∆ƒ¿««¿ƒ»
,˙BL¯„Ó Èza Èa‚Ï Ìb (‡l‡∆»«¿«≈»≈ƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰L גם והרי ∆ƒ¿««»
היתרון  ומה מהתורה חלק היא ההלכה

חלקי שאר לגבי ההלכה של המיוחד

התורה.?

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»«ƒ«¿…»
'L„w‰ ˙¯b‡'a14 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

הזקן e¯a¯לרבנו ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬«≈
,‰˜eÒt ‰ÎÏ‰ מסקנה הסקת ¬»»¿»

סוגייה  מתוך למעשה הלכה ברורה

מטרה מתוך ‰zenמורכבת, ¯¯·Ï¯ ¿»≈«»
,‡Óh‰Â ¯eÒ‡‰Ó ¯B‰h‰Â¿«»≈»»¿«»≈
למעשה  ההלכה בירור לאחר רק שכן

טהור  מה אסור ומה מותר מה והקביעה

ב'עבודת  לעסוק ניתן טמא, ומה

מאכל  האם שידוע לאחר הבירורים'

אזי  באכילה, מותר למשל, מסויים,

אותו, ולברר לאכול Ï‡אפשר eÈ‰Â¿«¿…
‡È¯ËÂŒ‡Ï˜M‰ „eÓÈÏ ˜«̄ƒ««¿»¿«¿»
את  למדוד – שקלא מילולית: (ארמית,

לזרוק, – טריא הדברים, של משקלם

ומתן  משא היא) והמשמעות להשליך.

ÔÈ„Ïודיון  „ÚÂ ,‰¯BzaL∆«»¿«¿ƒ
el‡Â el‡L ÔÙB‡a ‰ÎÏ‰Â«¬»»¿∆∆≈¿≈

ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·c15, מחלוקת קיימת כאשר שגם אמרו ז"ל חכמינו ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ
שההלכה  למרות הרי ואמוראים), תנאים בין (בעיקר דעות שתי בין הלכתית

מוגדרות  הדעות שתי דבר של לאמיתו הדעות, אחת לפי נפסקת למעשה

מסקנות  עם לימוד על מדובר שלא לומר הכוונה וכאן חיים", אלוקים כ"דברי

בפועל  ההלכה נפסקה כמי הכרעה ללא דעות, שתי של היינו כזו, «∆‡l‡ברמה
‰ÎÏ‰L ÔÈcŒ˜Òt eÈ‰c ,‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL ‡˜Âc«¿»¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»¿«¿¿«ƒ∆¬»»

ÌÈÚ„BÈלמעשה  Ê‡L ,B˙BÓk¿∆»¿ƒ
ÔÙB‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ „ˆÈk≈«»ƒƒ¿∆

¯e¯a‰ שעליו מסויים דבר אותו של «≈
הדיון, CekÈÊהיה ÏL ÔÙB‡a Ì‡ƒ¿∆∆ƒ
‰‡ÏÚ‰Â המסויים הגשמי הדבר של ¿«¬»»

¯e¯Èa) B¯B˜Óe BL¯LÏ¿»¿¿≈
(BËeLÙk שהוא הלכה נפסקה כי ƒ¿

בשימוש  (או באכילה ומותר כשר

Ïl‰Œ˙È·kאחר), ‰ÎÏ‰L ÔÂÈk≈»∆¬»»¿≈ƒ≈
¯Èz‰Ïe Ï˜‰Ï שבו הדבר את ¿»≈¿«ƒ

˜eL¯דנים, BÈ‡L eÈ‰c¿«¿∆≈»
‰tÈÏwa ¯eÒ‡Â לדברים בניגוד כי ¿»«¿ƒ»

על  אותם לברר אפשר שאי 'אסורים'

כלומר  'אסורים', הם כי אכילה ידי

היא  ה'קליפה' בידי ואחוזים קשורים

האחר  הצד הסטראֿאחרא, כוחות

על  המכסה הקדושה צד שכנגד

את  מכסה שהקליפה כשם הקדושה,

È„ÈŒÏÚהפרי  ˙BÏÚÏ ÏÎeÈÂ¿««¬«¿≈
B‡ ,'eÎ BÏÎB‡‰ Ì„‡‰»»»»¿

הוא  זה דבר של ÙB‡aÔשהבירור ¿∆
,‰iÁc ÏL שדוחים כך ידי על ∆¿ƒ»

אותו  ÎÏ‰L‰ומרחיקים ÔÂÈk≈»∆¬»»
¯BÒ‡ÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï È‡nLŒ˙È·k¿≈««¿«¬ƒ¿∆¡

'eÎשעליו המסוים הדבר אכילת את

דנים.

ÌÈ¯ÚL ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«¿»ƒ
Èza Èa‚Ï ‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰«¿»ƒ«¬»»¿«≈»≈

,Ì˙Ò ˙BL¯„Ó שבפסיקת היתרון ƒ¿»¿»
אחר  לימוד לכל ביחס למעשה הלכה

˜Òt È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÔÂÈk≈»∆«¿»«¿≈¿«
,‰ÎÏ‰‰ בצורה ומברר הקובע «¬»»

'אסור' מה 'מותר'החלטית ומה וקשור

לבירור  ¯ˆÔBועומד ÌÏLƒ¿«¿
‰ÓLp‰ ˙„È¯È ˙ÈÏÎz e‰fL ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ‡¯Ba‰«≈¿ƒ¿««≈ƒ∆∆«¿ƒ¿ƒ««¿»»

‰hÓÏ.לעיל כמבואר ¿«»
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awriח xtr dpn in

אֹופּנים,p‰Â‰ד) ּכּמה יׁש הּבירּורים ּבענין ¿ƒ≈ְְִִִֵֵַַַַָ

ּׁשּנקראים  האֹופּנים ב' הם ְְִִִִֵֶַָָָּובכללּות

ּוברּור  חֹוזר' ּד'אֹור ּבירּור ּבׁשם הּקּבלה ְְְִֵֵֵֵַַָָּבלׁשֹון

יׁשר' מּלמּטה 16ּד'אֹור ּבירּור החסידּות, ּובלׁשֹון , ְְְֲִִִֵַַָָָ

הּמׁשל  וכּידּוע למּטה. מּלמעלה ּובירּור ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָלמעלה

לּכסף  מּמצרף זה ּבצרּוף 17על אֹופּנים ב' ׁשּיׁש , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּופסלת  ּבסיגים הּמעֹורב הּוא 18הּכסף הא' אֹופן . ְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ

הראׁשֹון  ׁשּבהיּתּו והינּו למעלה, ְְְְְִִִֶַַַַָָָמּלמּטה

והּפסֹולת  ּביֹותר הּקׁשים הּסיגים את ְְְִִִִִֵֶֶַַַָמֹוציאים

נׁשאר  ואז ּכלל, ּכסף חלקי ּבּה ׁשאין ּגּסה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהכי

עדין  אבל קֹודם, ׁשהיה מּכמֹו יֹותר נקי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּכסף

אֹותֹו מהּת ואחרּֿכ ּופסֹולת, סיגים עֹוד ְְְִִֵֵֶַַַָיׁש

ּגּסים  ׁשאינם סיגים עֹוד מּמּנּו ּומֹוציא ּפעם, ִִִִִֵֶֶַַַָעֹוד

נעׂשה  ואז ּפסֹולת, עדין הם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָּכמּקֹודם,

ּפעמים  ּכּמה ּומברר הֹול וכ יֹותר. נקי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּכסף

לגמרי  נקי ּכסף ׁשּנׁשאר עד ּבירּור, אחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבברּור

מּלמעלה  הּוא הּב' ואֹופן ּופסֹולת. סיג ְְְְִִִֶֶַַָָמּכל

את  מֹוציא הראׁשֹון ׁשּבהיּתּו והינּו ְְְִִִֶֶַַַָָלמּטה,

ּכלל, ּפסֹולת ּתערֹובֹות ללא ּביֹותר הּנקי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹהּכסף

אבל  ּופסֹולת, סיגים ּבֹו ׁשּמעֹורב ּכסף נׁשאר ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָואז

ּבֹו מעֹורב ּכׁשהיה מּקֹודם ׁשהיה העילּוי ּבֹו ְְִִֵֶֶֶָָָָָָאין

ּומברר  מֹוסיף ואחרּֿכ נקי. הּיֹותר הּכסף ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּגם

ׁשאינֹו אף נקי, ּכסף עֹוד ּומֹוציא ּׁשּנׁשאר ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמּמה

נׁשאר  לאחריֿזה וגם הּקֹודם. הּכסף ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָנקי

מֹוסיף  ואז ּכסף, ׁשל חלקים ּבּפסֹולת ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָעדין

ּכל  יֹוצא האחרֹון ׁשּבהיּתּו עד כּו', ְֲִֵֵֶַַַָָָּומברר

סיגים  רק ׁשּנׁשאר ועד ּבּפסֹולת, ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכסף

ּבל  בד.ּופסֹולת ְְִֶַ
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די"ב 16) הביט לא ד"ה וראה ואילך). א'מה ע' שם תער"ב (המשך התורה חוקת זאת גו' וידבר ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). שכו ע' תשכ"ה (סה"מ ואילך פ"ו תשכ"ה תמוז די"ב מנה מי ד"ה ואילך) ריט ע' תשכ"א (סה"מ תשכ"א תמוז

כא.17) כז, ג. יז, משלי - הכתוב וש"נ.18)לשון ואילך. שלב ס"ע תרצ"א סה"מ ואילך. שצה ע' תרס"ו המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ‰p‰Â כללי „) באופן לעיל בפרטיות LÈשהובא ¿ƒ≈¿ƒ¿««≈ƒ≈

eÏÏÎ·e˙יותר  ,ÌÈpÙB‡ ‰nk הבירור האופנים בעניין ‰Ìהשונים «»«ƒƒ¿»≈
¯B‡'c ¯e¯Èa ÌLa ‰Ïaw‰ ÔBLÏa ÌÈ‡¯˜pM ÌÈpÙB‡‰ '·»«ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««»»¿≈≈¿

'¯LÈ ¯B‡'c ¯e¯·e '¯ÊBÁ16, האלוקי שהאור וחסידות בקבלה מבואר ≈≈¿»»
אופנים: בשני בעולם ופועל בא העליון

בצורה  למטה מלמעלה הבא ישר' 'אור

מלמטה, שבא חוזר' ו'אור הדרגתית

ועולה  והנבראים, העולמות מתוך

האדם  לעבודת שהודות (לאחר למעלה

ואינם  התעלו והנבראים העולמות

האלוקי) האור על כך כל מסתירים

הוא  כי מעלה יש ישר' שב'אור ובעוד

יש  חוזר' ב'אור יותר, עליון ממקור בא

העולמות  מתוך בא שהוא בכך מעלה

עוצמה  בו ויש התחתונים והנבראים

בקיר  הנתקל דבר (כמשל יותר גדולה

בעוצמה) ¿ÔBLÏ·eƒוחוזר
‰hÓlÓ ¯e¯Èa ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ≈ƒ¿«»
‰ÏÚÓlÓ ¯e¯È·e ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿»

‰hÓÏ מדובר בה הבירורים בעבודת ¿«»
היא  הדברים משמעות במאמר, כאן

של  בדרך בירור הוא ישר' ש'אור

בירור  הוא חוזר' ו'אור למטה מלמעלה

למעלה.בדרך מלמטה »«»¿Úe„iÎÂשל
Û¯ˆnÓ ‰Ê ÏÚ ÏLn‰«»»«∆ƒƒ¿»

ÛÒkÏ17, מתכת של הזיקוק מתהליך «∆∆
Ûe¯ˆaהכסף  ÌÈpÙB‡ '· LiL∆≈«ƒ¿≈

וניקוי  ‰BÚn¯·זיקוק ÛÒk‰«∆∆«¿»
˙ÏÒÙe ÌÈ‚ÈÒa18 ליהנות וכדי ¿ƒƒ¿…∆

ולהפוך  אותו לנקות יש כראוי ממנו

צרוף. לכסף ‰‡'אותו ÔÙB‡ צורה ∆»
כסף  וזיקוק ניקוי של בדרך ‰e‡אחת

eÈ‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿«¿
ÔBL‡¯‰ CezÈ‰aL בפעם ∆«ƒ»ƒ

הכסף  את מתיכים שבה הראשונה

לנוזל  אותו והופכים ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒבחום
¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈ‚Èq‰ ˙‡∆«ƒƒ«»ƒ¿≈
da ÔÈ‡L ,‰qb ÈÎ‰ ˙ÏBÒt‰Â¿«¿∆¬ƒ«»∆≈»

בתוכה  מעורב Ê‡Âשלא ,ÏÏk ÛÒk È˜ÏÁ הראשונה ההתכה לאחר ∆¿≈∆∆¿»¿»

הגסה  הפסולת של È‰L‰ובירור BÓkÓ ¯˙BÈ È˜ ÛÒk‰ ¯‡Lƒ¿»«∆∆»ƒ≈ƒ¿∆»»
,Ì„B˜,והניקוי ההתכה LÈלפני ÔÈ„Ú Ï·‡ הכסף ÌÈ‚ÈÒבתוך „BÚ ∆¬»¬«ƒ≈ƒƒ

˙ÏBÒÙe,ממנו יצאו ÌÚt,שטרם „BÚ B˙B‡ Cz‰Ó CkŒ¯Á‡Â ¿∆¿««»¿«≈««
Ì‰ Ï·‡ ,Ì„BwÓk ÌÈqb ÌÈ‡L ÌÈ‚ÈÒ „BÚ epnÓ ‡ÈˆBÓeƒƒ∆ƒƒ∆≈»«ƒ¿ƒ∆¬»≈
‰NÚ Ê‡Â ,˙ÏBÒt ÔÈ„Ú¬«ƒ¿∆¿»«¬∆
CÏB‰ CÎÂ .¯˙BÈ È˜ ÛÒk‰«∆∆»ƒ≈¿»≈
¯e¯·a ÌÈÓÚt ‰nk ¯¯·Óe¿»≈«»¿»ƒ¿≈

,¯e¯Èa ¯Á‡ היינו למעלה, מלמטה ««≈
הגסה, בפסולת היא שההתחלה

הלאה  וכך יותר בעדינה »Ú„וההמשך
È¯Ó‚Ï È˜ ÛÒk ¯‡LpL טהור ∆ƒ¿»∆∆»ƒ¿«¿≈

ÏBÒÙe˙.לחלוטין  ‚ÈÒ ÏkÓƒ»ƒ¿∆
'a‰ ÔÙB‡Â בניקוי השנייה הדרך ¿∆«

Ïכסף  ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰,‰hÓ ƒ¿«¿»¿«»
ÔBL‡¯‰ CezÈ‰aL eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ»ƒ

‡ÈˆBÓ הכסף של התערובת מתוך ƒ
הפסולת  ‰È˜pעם ÛÒk‰ ˙‡∆«∆∆«»ƒ

˙ÏBÒt ˙B·B¯Úz ‡ÏÏ ¯˙BÈa¿≈¿…«¬¿∆
¯‡L Ê‡Â ,ÏÏk בתערובתÛÒk ¿»¿»ƒ¿»∆∆

,˙ÏBÒÙe ÌÈ‚ÈÒ Ba ·¯BÚnL∆¿»ƒƒ¿∆
ÈeÏÈÚ‰ Ba ÔÈ‡ Ï·‡ המעלה ¬»≈»ƒ

È‰Lk‰והיתרון  Ì„BwÓ ‰È‰L∆»»ƒ∆¿∆»»
¯˙Bi‰ ÛÒk‰ Ìb Ba ·¯BÚÓ¿»««∆∆«≈

CkŒ¯Á‡Â .È˜ יורד המברר »ƒ¿««»
יותר, למטה הטהור בכסף מהעיסוק

nÓ‰והוא  ¯¯·Óe ÛÈÒBÓƒ¿»≈ƒ«
ÛÒk „BÚ ‡ÈˆBÓe ¯‡LpM∆ƒ¿«ƒ∆∆
BÓk È˜ BÈ‡L Û‡ ,È˜»ƒ«∆≈»ƒ¿

.Ì„Bw‰ ÛÒk‰ ממשיך הוא וכך «∆∆«≈
לדרגה  מדרגה למטה מלמעלה ויורד

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï Ì‚Â הבירור לאחר ¿«¿«¬≈∆
ÏBÒta˙הנוסף  ÔÈ„Ú ¯‡Lƒ¿«¬«ƒ«¿∆

,ÛÒk ÏL ÌÈ˜ÏÁ אותם שגם ¬»ƒ∆∆∆
לברר  וצריך ÛÈÒBÓאפשר Ê‡Â¿»ƒ

¯¯·Óe אותם Ú„גם ,'eÎ ¿»≈«
Ïk ‡ˆBÈ ÔB¯Á‡‰ CezÈ‰aL∆«ƒ»«¬≈»
„ÚÂ ,˙ÏBÒta ‰È‰L ÛÒk‰«∆∆∆»»«¿∆¿«
˙ÏBÒÙe ÌÈ‚ÈÒ ˜¯ ¯‡LpL∆ƒ¿»«ƒƒ¿∆

„·Ïa.ביותר התחתון רק ונותר התברר ה'מעלה' שכל לאחר ƒ¿«
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e"kyz'd ,fenz a"i

‡Ó‚ec‰Â אֹופן יׁש ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת לזה ¿«¿»ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מּלמּטה  חֹוזר', ּד'אֹור ְְֲִֵַָָָהעבֹודה

הּגּסה, הּפסֹולת את מסירים ׁשּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָלמעלה,

מּׁשנתֹו ּבקּומֹו האדם עבֹודת התחלת ְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּזֹוהי

ׁשהחזרּת וקּים חי מל לפני אני מֹודה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבאמירת

ּבי  ּדהחזרּת הענין רק ׁשּנעׂשה נׁשמתי, ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבי

ּבאּפֹו רק היא הּנׁשמה אבל והינּו19נׁשמתי, , ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

ׁשינה  ׁשל ּומּצב מהּמעמד ּׁשּיצא מה רק ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּזהּו

ּבמיתה  מּׁשּׁשים אחד הּוא 20ׁשהיא ׁשאז , ְִִִִִֶֶֶָָָ

ּביֹותר  החמרּיּות מּׁשנתֹו21התּגּברּות ּובקּומֹו , ְְְְְְִִִֵַַָָ

עדין  אבל ּגּסה. הּיֹותר הּפסֹולת מּמּנּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָנסּתּלק

יכֹול  אינֹו ׁשאפילּו ּכ ּכדי עד ּפסֹולת, ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָמעֹורב

ואחרּֿכ הּקדֹוׁשים. ׁשמֹות ּבדיּבּור ְְְְְִִִֵַַַַָלהזּכיר

ׁשּיׁש הּׁשחר, ּברכֹות ואֹומר להתּברר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמתחיל

ׁשּבתפּלת  ּברכֹות י"ח ּכנגד ּברכֹות י"ח ְְְְִִֶֶֶֶַָָָּבהם

עׂשרה  לדרּגא 22ׁשמֹונה ּכבר להּגיע ׁשּיכֹול ועד , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמעמד  ׁשּנמצא אמת ׁשהן והינּו להוי', ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָּדהֹודּו

ׁשּמקּים  ׁשּמה והינּו ּבלבד, הֹודאה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָּומּצב

ּבהבנה  זאת ׁשּמבין ּבאֹופן זה אין הּקּב"ה  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרצֹון

אם  ּכי ּבזה, הרּגׁש לֹו ׁשּיׁש ּבאֹופן ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהּׂשגה,

הּוא  ׁשהּצדק ׁשּמֹודה ּבלבד, הֹודאה ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

ּבמעמד  הּוא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל ה', ְֲֲֲִִֵֵַַַָָעם

ׁשמֹות  לאמירת וׁשּי להוי', הֹודאה ׁשל ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָּומּצב

ׁשּלא  יֹותר, עֹוד מתעּלה ואחרּֿכ כּו'. ְְְִִֵֶֶַַַַָֹהּקדֹוׁשים

ּגם  אּלא ּבלבד, להוי' ּדהֹודּו ּבהֹודאה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָלהסּתּפק

הּגּסּות  את להסיר הּפסֹולת, ּבברּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלהתעּסק

ׁשּזהּו הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָוהחמרּיּות
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המשך 19) גם וראה ואילך. א תתרכ, ו) (כרך בראשית אוה"ת ד. עט, פינחס לקו"ת וראה א. יד, ברכות כב. ב, ישעי'

תתד. ע' שם ב.20)תער"ב נז, תשלז.21)ברכות ס"ע שם תער"ב המשך גם הכולל 22)ראה שער א'ב. ע' בלק אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â מכך והנמשל LÈהמקביל ‰p‰c ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ¿«¿»»∆«¬«»»»¿ƒ≈≈
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ באופן הבירורים עבודת hÓlÓ‰של ,'¯ÊBÁ ¯B‡'c ∆»¬»¿≈ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ המתברר הדבר של המטה, התחתון, מהחלק היא שההתחלה היינו ¿«¿»
,‰qb‰ ˙ÏBÒt‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒÓ ‰lÁzL את מעצמו מסיר והאדם ∆¿ƒ»¿ƒƒ∆«¿∆««»

ביותר  הגסה È‰BfL∆ƒהחומריות
BÓe˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙ÏÁ˙‰«¿»«¬«»»»¿
È‡ ‰„BÓ ˙¯ÈÓ‡a B˙MÓƒ¿»«¬ƒ«∆¬ƒ
z¯ÊÁ‰L Ìi˜Â ÈÁ CÏÓ EÈÙÏ¿»∆∆∆«¿«»∆∆¡«¿»
ÔÈÚ‰ ˜¯ ‰NÚpL ,È˙ÓL Èaƒƒ¿»ƒ∆«¬»«»ƒ¿»
Ï·‡ ,È˙ÓL Èa z¯ÊÁ‰c¿∆¡«¿»ƒƒ¿»ƒ¬»

Bt‡a ˜¯ ‡È‰ ‰ÓLp‰19, «¿»»ƒ«¿«
ה  ולכן כלומר, אליו חזרה אכן נשמה

בשלב  אבל משנתו התעורר הוא

באפו  רק היא הנשמה הזה הראשוני

הנפש  כוחות בכל מאירה אינה ועדיין

הגוף  חלקי ¯˜ובכל e‰fL eÈ‰Â¿«¿∆∆«
·vÓe „ÓÚn‰Ó ‡ˆiM ‰Ó«∆»»≈««¬»«»
„Á‡ ‡È‰L ‰ÈL ÏL∆≈»∆ƒ∆»

‰˙ÈÓa ÌÈMMÓ20, כדברי ƒƒƒ¿ƒ»
הנשמה  השינה, שבזמן ז"ל חכמינו

(לקבל  למעלה ועולה מהגוף מסתלקת

חלק  שרק אלא מחודשת) חיות

ולכן  השינה, בעת מסתלק מהנשמה

נחשבת  השינה זאת ובכל חי האדם

ממיתה  שישים חלקי «∆Ê‡Lכאחד
מועט  אור רק כאשר השינה בעת

מאיר  ‰e‡בגוף מהנשמה
¯˙BÈa ˙ei¯ÓÁ‰ ˙e¯ab˙‰21, ƒ¿«¿«»¿ƒ¿≈

B˙MÓ BÓe˜·e חוזרת והנשמה ¿ƒ¿»
‰ÏBÒt˙בו להאיר  epnÓ ˜lzÒƒ¿«≈ƒ∆«¿∆

·¯BÚÓ ÔÈ„Ú Ï·‡ .‰qb ¯˙Bi‰«≈«»¬»¬«ƒ¿»
˙ÏBÒt Ba ולהפריד להסיר שיש ¿∆

פסולת  זו וגם Ckאותה, È„k „Ú«¿≈»
¯ÈkÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ≈»¿«¿ƒ

ÌÈLB„w‰ ˙BÓL ¯eaÈ„a עד) ¿ƒ≈«¿ƒ
רוח  את מהם להסיר כדי ידיו שיטול

אין  ולכן בלילה) בו שנדבקה הטומאה

שמים. שם הזכרת אני" ב"מודה

¯¯a˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó CkŒ¯Á‡Â יותרLiL ,¯ÁM‰ ˙BÎ¯a ¯ÓB‡Â , ¿««»«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«««∆≈
‰BÓL ˙lÙ˙aL ˙BÎ¯a Á"È „‚k ˙BÎ¯a Á"È Ì‰a»∆¿»¿∆∆¿»∆ƒ¿ƒ«¿∆

‰¯NÚ22, ברכות לחשיבות גם הוכחה וזו ביותר החשובה התפילה שהיא ∆¿≈
שלו  הפרטית הבירורים' ב'עבודת לדרגה מדרגה ומתקדם הולך וכך השחר

„ÚÂ כזו במידה עצמו את ומעדן b¯„Ï‡שמזכך ¯·k ÚÈb‰Ï ÏBÎiL ¿«∆»¿«ƒ«¿»¿«¿»

,'ÈÂ‰Ï e„B‰c"הודו" באמירת האדם נמצא שבה שהדרגה ומפרט והולך ¿«¬»»
לגבי  והתקדמות בעלייה מדובר זאת ובכל מאד נעלית דרגה איננה עדיין אכן

משנתו  ניעור שבו vÓe·הרגע „ÓÚÓa ‡ˆÓpL ˙Ó‡ Ô‰L eÈ‰Â¿«¿∆≈¡∆∆ƒ¿»¿«¬»«»
,„·Ïa ‰‡„B‰ ÏL בין בהלכה במחלוקת כמו הודאה מלשון "הודו" ∆»»ƒ¿«

מהם  שאחד חכמים מחליט שני

איתו  ולהסכים חברו לדברי להודות

ÔBˆ¯ Ìi˜nL ‰nL eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿«≈¿
‰"aw‰ הוא ולמעשה עובד בפועל «»»

ה' ÔÈ·nLאת ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿∆∆≈ƒ
‡ÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰a ˙‡Ê…«¬»»¿«»»¿…
,‰Êa Lb¯‰ BÏ LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈∆¿≈»∆

האדם  והשגה כאשר להבנה מגיע

לענייני  הלב לרגש או באלוקות

הזדהות  על מורה זה הרי אלוקות

בדרך  ה' עבודת ואילו עמוקה פנימית

הגיע  לא שהאדם פירושה "הודאה"

אלוקות  בענייני ולרגש והשגה להבנה

פנימית  הזדהות ללא ה' את עובד והוא

‰‡„B‰ ÏL ÔÙB‡a Ì‡ Èkƒƒ¿∆∆»»
‡e‰ ˜„v‰L ‰„BnL ,„·Ïaƒ¿«∆∆∆«∆∆

,'‰ ÌÚ חי הוא למעשה ולכן ƒ
ה' רצון פי על ‡ŒÛומתנהג Ï·‡¬»«

ÔÎŒÈtŒÏÚ אחד שמצד למרות «ƒ≈
נמצא  הודאה בדרך ה' את העובד

זאת בכל נחות, ‰e‡במצב È¯‰¬≈
‰‡„B‰ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆»»
˙BÓL ˙¯ÈÓ‡Ï CiLÂ ,'ÈÂ‰Ï«¬»»¿«»«¬ƒ«≈

'eÎ ÌÈLB„w‰ נעלה מצב וזה «¿ƒ
מיד  היה בו המצב לעומת בהרבה

קרוב  היה עדיין כאשר כשהתעורר

הגיע  לא ואפילו שינה של למצב

היה  לא עדיין כי לה'" "הודו לאמירת

של  הקדושים שמותיו את לומר יכול

הקדושֿברוךֿהוא.

CkŒ¯Á‡Â התפילה בהמשך ¿««»
‰lÚ˙Ó האדם‡lL ,¯˙BÈ „BÚ ƒ¿«∆≈∆…

e„B‰c ‰‡„B‰a ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿»»¿
,„·Ïa 'ÈÂ‰Ï ייתכן בו מצב שזהו «¬»»ƒ¿«

שהצדק  מודה בפועל ומצוות תורה קיום לגבי ורק בחומריותו נשאר שהאדם

לא  הוא האישי וזיכוך ב'בירור' הבא והשלב רצונו, את לעשות וצריך ה' עם

בכך ‡˙להסתפק ¯ÈÒ‰Ï ,˙ÏBÒt‰ ¯e¯·a ˜qÚ˙‰Ï Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ¿«≈¿≈«¿∆¿»ƒ∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ÏL ˙ei¯ÓÁ‰Â ˙eqb‰ אפילו ולהפוך ««¿«»¿ƒ∆«¿∆∆««¬ƒ

יותר ומעודנים לזכים È„ÈŒÏÚאותם e‰fL והרוחנית הנפשית האדם עבודת ∆∆«¿≈
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ט awri xtr dpn in

אֹופּנים,p‰Â‰ד) ּכּמה יׁש הּבירּורים ּבענין ¿ƒ≈ְְִִִֵֵַַַַָ

ּׁשּנקראים  האֹופּנים ב' הם ְְִִִִֵֶַָָָּובכללּות

ּוברּור  חֹוזר' ּד'אֹור ּבירּור ּבׁשם הּקּבלה ְְְִֵֵֵֵַַָָּבלׁשֹון

יׁשר' מּלמּטה 16ּד'אֹור ּבירּור החסידּות, ּובלׁשֹון , ְְְֲִִִֵַַָָָ

הּמׁשל  וכּידּוע למּטה. מּלמעלה ּובירּור ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָלמעלה

לּכסף  מּמצרף זה ּבצרּוף 17על אֹופּנים ב' ׁשּיׁש , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּופסלת  ּבסיגים הּמעֹורב הּוא 18הּכסף הא' אֹופן . ְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ

הראׁשֹון  ׁשּבהיּתּו והינּו למעלה, ְְְְְִִִֶַַַַָָָמּלמּטה

והּפסֹולת  ּביֹותר הּקׁשים הּסיגים את ְְְִִִִִֵֶֶַַַָמֹוציאים

נׁשאר  ואז ּכלל, ּכסף חלקי ּבּה ׁשאין ּגּסה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהכי

עדין  אבל קֹודם, ׁשהיה מּכמֹו יֹותר נקי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּכסף

אֹותֹו מהּת ואחרּֿכ ּופסֹולת, סיגים עֹוד ְְְִִֵֵֶַַַָיׁש

ּגּסים  ׁשאינם סיגים עֹוד מּמּנּו ּומֹוציא ּפעם, ִִִִִֵֶֶַַַָעֹוד

נעׂשה  ואז ּפסֹולת, עדין הם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָּכמּקֹודם,

ּפעמים  ּכּמה ּומברר הֹול וכ יֹותר. נקי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּכסף

לגמרי  נקי ּכסף ׁשּנׁשאר עד ּבירּור, אחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבברּור

מּלמעלה  הּוא הּב' ואֹופן ּופסֹולת. סיג ְְְְִִִֶֶַַָָמּכל

את  מֹוציא הראׁשֹון ׁשּבהיּתּו והינּו ְְְִִִֶֶַַַָָלמּטה,

ּכלל, ּפסֹולת ּתערֹובֹות ללא ּביֹותר הּנקי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹהּכסף

אבל  ּופסֹולת, סיגים ּבֹו ׁשּמעֹורב ּכסף נׁשאר ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָואז

ּבֹו מעֹורב ּכׁשהיה מּקֹודם ׁשהיה העילּוי ּבֹו ְְִִֵֶֶֶָָָָָָאין

ּומברר  מֹוסיף ואחרּֿכ נקי. הּיֹותר הּכסף ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּגם

ׁשאינֹו אף נקי, ּכסף עֹוד ּומֹוציא ּׁשּנׁשאר ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמּמה

נׁשאר  לאחריֿזה וגם הּקֹודם. הּכסף ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָנקי

מֹוסיף  ואז ּכסף, ׁשל חלקים ּבּפסֹולת ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָעדין

ּכל  יֹוצא האחרֹון ׁשּבהיּתּו עד כּו', ְֲִֵֵֶַַַָָָּומברר

סיגים  רק ׁשּנׁשאר ועד ּבּפסֹולת, ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכסף

ּבל  בד.ּופסֹולת ְְִֶַ
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די"ב 16) הביט לא ד"ה וראה ואילך). א'מה ע' שם תער"ב (המשך התורה חוקת זאת גו' וידבר ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). שכו ע' תשכ"ה (סה"מ ואילך פ"ו תשכ"ה תמוז די"ב מנה מי ד"ה ואילך) ריט ע' תשכ"א (סה"מ תשכ"א תמוז

כא.17) כז, ג. יז, משלי - הכתוב וש"נ.18)לשון ואילך. שלב ס"ע תרצ"א סה"מ ואילך. שצה ע' תרס"ו המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ‰p‰Â כללי „) באופן לעיל בפרטיות LÈשהובא ¿ƒ≈¿ƒ¿««≈ƒ≈

eÏÏÎ·e˙יותר  ,ÌÈpÙB‡ ‰nk הבירור האופנים בעניין ‰Ìהשונים «»«ƒƒ¿»≈
¯B‡'c ¯e¯Èa ÌLa ‰Ïaw‰ ÔBLÏa ÌÈ‡¯˜pM ÌÈpÙB‡‰ '·»«ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««»»¿≈≈¿

'¯LÈ ¯B‡'c ¯e¯·e '¯ÊBÁ16, האלוקי שהאור וחסידות בקבלה מבואר ≈≈¿»»
אופנים: בשני בעולם ופועל בא העליון

בצורה  למטה מלמעלה הבא ישר' 'אור

מלמטה, שבא חוזר' ו'אור הדרגתית

ועולה  והנבראים, העולמות מתוך

האדם  לעבודת שהודות (לאחר למעלה

ואינם  התעלו והנבראים העולמות

האלוקי) האור על כך כל מסתירים

הוא  כי מעלה יש ישר' שב'אור ובעוד

יש  חוזר' ב'אור יותר, עליון ממקור בא

העולמות  מתוך בא שהוא בכך מעלה

עוצמה  בו ויש התחתונים והנבראים

בקיר  הנתקל דבר (כמשל יותר גדולה

בעוצמה) ¿ÔBLÏ·eƒוחוזר
‰hÓlÓ ¯e¯Èa ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ≈ƒ¿«»
‰ÏÚÓlÓ ¯e¯È·e ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿»

‰hÓÏ מדובר בה הבירורים בעבודת ¿«»
היא  הדברים משמעות במאמר, כאן

של  בדרך בירור הוא ישר' ש'אור

בירור  הוא חוזר' ו'אור למטה מלמעלה

למעלה.בדרך מלמטה »«»¿Úe„iÎÂשל
Û¯ˆnÓ ‰Ê ÏÚ ÏLn‰«»»«∆ƒƒ¿»

ÛÒkÏ17, מתכת של הזיקוק מתהליך «∆∆
Ûe¯ˆaהכסף  ÌÈpÙB‡ '· LiL∆≈«ƒ¿≈

וניקוי  ‰BÚn¯·זיקוק ÛÒk‰«∆∆«¿»
˙ÏÒÙe ÌÈ‚ÈÒa18 ליהנות וכדי ¿ƒƒ¿…∆

ולהפוך  אותו לנקות יש כראוי ממנו

צרוף. לכסף ‰‡'אותו ÔÙB‡ צורה ∆»
כסף  וזיקוק ניקוי של בדרך ‰e‡אחת

eÈ‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿«¿
ÔBL‡¯‰ CezÈ‰aL בפעם ∆«ƒ»ƒ

הכסף  את מתיכים שבה הראשונה

לנוזל  אותו והופכים ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒבחום
¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈ‚Èq‰ ˙‡∆«ƒƒ«»ƒ¿≈
da ÔÈ‡L ,‰qb ÈÎ‰ ˙ÏBÒt‰Â¿«¿∆¬ƒ«»∆≈»

בתוכה  מעורב Ê‡Âשלא ,ÏÏk ÛÒk È˜ÏÁ הראשונה ההתכה לאחר ∆¿≈∆∆¿»¿»

הגסה  הפסולת של È‰L‰ובירור BÓkÓ ¯˙BÈ È˜ ÛÒk‰ ¯‡Lƒ¿»«∆∆»ƒ≈ƒ¿∆»»
,Ì„B˜,והניקוי ההתכה LÈלפני ÔÈ„Ú Ï·‡ הכסף ÌÈ‚ÈÒבתוך „BÚ ∆¬»¬«ƒ≈ƒƒ

˙ÏBÒÙe,ממנו יצאו ÌÚt,שטרם „BÚ B˙B‡ Cz‰Ó CkŒ¯Á‡Â ¿∆¿««»¿«≈««
Ì‰ Ï·‡ ,Ì„BwÓk ÌÈqb ÌÈ‡L ÌÈ‚ÈÒ „BÚ epnÓ ‡ÈˆBÓeƒƒ∆ƒƒ∆≈»«ƒ¿ƒ∆¬»≈
‰NÚ Ê‡Â ,˙ÏBÒt ÔÈ„Ú¬«ƒ¿∆¿»«¬∆
CÏB‰ CÎÂ .¯˙BÈ È˜ ÛÒk‰«∆∆»ƒ≈¿»≈
¯e¯·a ÌÈÓÚt ‰nk ¯¯·Óe¿»≈«»¿»ƒ¿≈

,¯e¯Èa ¯Á‡ היינו למעלה, מלמטה ««≈
הגסה, בפסולת היא שההתחלה

הלאה  וכך יותר בעדינה »Ú„וההמשך
È¯Ó‚Ï È˜ ÛÒk ¯‡LpL טהור ∆ƒ¿»∆∆»ƒ¿«¿≈

ÏBÒÙe˙.לחלוטין  ‚ÈÒ ÏkÓƒ»ƒ¿∆
'a‰ ÔÙB‡Â בניקוי השנייה הדרך ¿∆«

Ïכסף  ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰,‰hÓ ƒ¿«¿»¿«»
ÔBL‡¯‰ CezÈ‰aL eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ»ƒ

‡ÈˆBÓ הכסף של התערובת מתוך ƒ
הפסולת  ‰È˜pעם ÛÒk‰ ˙‡∆«∆∆«»ƒ

˙ÏBÒt ˙B·B¯Úz ‡ÏÏ ¯˙BÈa¿≈¿…«¬¿∆
¯‡L Ê‡Â ,ÏÏk בתערובתÛÒk ¿»¿»ƒ¿»∆∆

,˙ÏBÒÙe ÌÈ‚ÈÒ Ba ·¯BÚnL∆¿»ƒƒ¿∆
ÈeÏÈÚ‰ Ba ÔÈ‡ Ï·‡ המעלה ¬»≈»ƒ

È‰Lk‰והיתרון  Ì„BwÓ ‰È‰L∆»»ƒ∆¿∆»»
¯˙Bi‰ ÛÒk‰ Ìb Ba ·¯BÚÓ¿»««∆∆«≈

CkŒ¯Á‡Â .È˜ יורד המברר »ƒ¿««»
יותר, למטה הטהור בכסף מהעיסוק

nÓ‰והוא  ¯¯·Óe ÛÈÒBÓƒ¿»≈ƒ«
ÛÒk „BÚ ‡ÈˆBÓe ¯‡LpM∆ƒ¿«ƒ∆∆
BÓk È˜ BÈ‡L Û‡ ,È˜»ƒ«∆≈»ƒ¿

.Ì„Bw‰ ÛÒk‰ ממשיך הוא וכך «∆∆«≈
לדרגה  מדרגה למטה מלמעלה ויורד

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï Ì‚Â הבירור לאחר ¿«¿«¬≈∆
ÏBÒta˙הנוסף  ÔÈ„Ú ¯‡Lƒ¿«¬«ƒ«¿∆

,ÛÒk ÏL ÌÈ˜ÏÁ אותם שגם ¬»ƒ∆∆∆
לברר  וצריך ÛÈÒBÓאפשר Ê‡Â¿»ƒ

¯¯·Óe אותם Ú„גם ,'eÎ ¿»≈«
Ïk ‡ˆBÈ ÔB¯Á‡‰ CezÈ‰aL∆«ƒ»«¬≈»
„ÚÂ ,˙ÏBÒta ‰È‰L ÛÒk‰«∆∆∆»»«¿∆¿«
˙ÏBÒÙe ÌÈ‚ÈÒ ˜¯ ¯‡LpL∆ƒ¿»«ƒƒ¿∆

„·Ïa.ביותר התחתון רק ונותר התברר ה'מעלה' שכל לאחר ƒ¿«
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e"kyz'd ,fenz a"i

‡Ó‚ec‰Â אֹופן יׁש ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת לזה ¿«¿»ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מּלמּטה  חֹוזר', ּד'אֹור ְְֲִֵַָָָהעבֹודה

הּגּסה, הּפסֹולת את מסירים ׁשּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָלמעלה,

מּׁשנתֹו ּבקּומֹו האדם עבֹודת התחלת ְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּזֹוהי

ׁשהחזרּת וקּים חי מל לפני אני מֹודה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבאמירת

ּבי  ּדהחזרּת הענין רק ׁשּנעׂשה נׁשמתי, ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבי

ּבאּפֹו רק היא הּנׁשמה אבל והינּו19נׁשמתי, , ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

ׁשינה  ׁשל ּומּצב מהּמעמד ּׁשּיצא מה רק ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּזהּו

ּבמיתה  מּׁשּׁשים אחד הּוא 20ׁשהיא ׁשאז , ְִִִִִֶֶֶָָָ

ּביֹותר  החמרּיּות מּׁשנתֹו21התּגּברּות ּובקּומֹו , ְְְְְְִִִֵַַָָ

עדין  אבל ּגּסה. הּיֹותר הּפסֹולת מּמּנּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָנסּתּלק

יכֹול  אינֹו ׁשאפילּו ּכ ּכדי עד ּפסֹולת, ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָמעֹורב

ואחרּֿכ הּקדֹוׁשים. ׁשמֹות ּבדיּבּור ְְְְְִִִֵַַַַָלהזּכיר

ׁשּיׁש הּׁשחר, ּברכֹות ואֹומר להתּברר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמתחיל

ׁשּבתפּלת  ּברכֹות י"ח ּכנגד ּברכֹות י"ח ְְְְִִֶֶֶֶַָָָּבהם

עׂשרה  לדרּגא 22ׁשמֹונה ּכבר להּגיע ׁשּיכֹול ועד , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבמעמד  ׁשּנמצא אמת ׁשהן והינּו להוי', ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָּדהֹודּו

ׁשּמקּים  ׁשּמה והינּו ּבלבד, הֹודאה ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָּומּצב

ּבהבנה  זאת ׁשּמבין ּבאֹופן זה אין הּקּב"ה  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרצֹון

אם  ּכי ּבזה, הרּגׁש לֹו ׁשּיׁש ּבאֹופן ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהּׂשגה,

הּוא  ׁשהּצדק ׁשּמֹודה ּבלבד, הֹודאה ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

ּבמעמד  הּוא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל ה', ְֲֲֲִִֵֵַַַָָעם

ׁשמֹות  לאמירת וׁשּי להוי', הֹודאה ׁשל ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָּומּצב

ׁשּלא  יֹותר, עֹוד מתעּלה ואחרּֿכ כּו'. ְְְִִֵֶֶַַַַָֹהּקדֹוׁשים

ּגם  אּלא ּבלבד, להוי' ּדהֹודּו ּבהֹודאה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָלהסּתּפק

הּגּסּות  את להסיר הּפסֹולת, ּבברּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלהתעּסק

ׁשּזהּו הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָוהחמרּיּות
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המשך 19) גם וראה ואילך. א תתרכ, ו) (כרך בראשית אוה"ת ד. עט, פינחס לקו"ת וראה א. יד, ברכות כב. ב, ישעי'

תתד. ע' שם ב.20)תער"ב נז, תשלז.21)ברכות ס"ע שם תער"ב המשך גם הכולל 22)ראה שער א'ב. ע' בלק אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â מכך והנמשל LÈהמקביל ‰p‰c ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ¿«¿»»∆«¬«»»»¿ƒ≈≈
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ באופן הבירורים עבודת hÓlÓ‰של ,'¯ÊBÁ ¯B‡'c ∆»¬»¿≈ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ המתברר הדבר של המטה, התחתון, מהחלק היא שההתחלה היינו ¿«¿»
,‰qb‰ ˙ÏBÒt‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒÓ ‰lÁzL את מעצמו מסיר והאדם ∆¿ƒ»¿ƒƒ∆«¿∆««»

ביותר  הגסה È‰BfL∆ƒהחומריות
BÓe˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙ÏÁ˙‰«¿»«¬«»»»¿
È‡ ‰„BÓ ˙¯ÈÓ‡a B˙MÓƒ¿»«¬ƒ«∆¬ƒ
z¯ÊÁ‰L Ìi˜Â ÈÁ CÏÓ EÈÙÏ¿»∆∆∆«¿«»∆∆¡«¿»
ÔÈÚ‰ ˜¯ ‰NÚpL ,È˙ÓL Èaƒƒ¿»ƒ∆«¬»«»ƒ¿»
Ï·‡ ,È˙ÓL Èa z¯ÊÁ‰c¿∆¡«¿»ƒƒ¿»ƒ¬»

Bt‡a ˜¯ ‡È‰ ‰ÓLp‰19, «¿»»ƒ«¿«
ה  ולכן כלומר, אליו חזרה אכן נשמה

בשלב  אבל משנתו התעורר הוא

באפו  רק היא הנשמה הזה הראשוני

הנפש  כוחות בכל מאירה אינה ועדיין

הגוף  חלקי ¯˜ובכל e‰fL eÈ‰Â¿«¿∆∆«
·vÓe „ÓÚn‰Ó ‡ˆiM ‰Ó«∆»»≈««¬»«»
„Á‡ ‡È‰L ‰ÈL ÏL∆≈»∆ƒ∆»

‰˙ÈÓa ÌÈMMÓ20, כדברי ƒƒƒ¿ƒ»
הנשמה  השינה, שבזמן ז"ל חכמינו

(לקבל  למעלה ועולה מהגוף מסתלקת

חלק  שרק אלא מחודשת) חיות

ולכן  השינה, בעת מסתלק מהנשמה

נחשבת  השינה זאת ובכל חי האדם

ממיתה  שישים חלקי «∆Ê‡Lכאחד
מועט  אור רק כאשר השינה בעת

מאיר  ‰e‡בגוף מהנשמה
¯˙BÈa ˙ei¯ÓÁ‰ ˙e¯ab˙‰21, ƒ¿«¿«»¿ƒ¿≈

B˙MÓ BÓe˜·e חוזרת והנשמה ¿ƒ¿»
‰ÏBÒt˙בו להאיר  epnÓ ˜lzÒƒ¿«≈ƒ∆«¿∆

·¯BÚÓ ÔÈ„Ú Ï·‡ .‰qb ¯˙Bi‰«≈«»¬»¬«ƒ¿»
˙ÏBÒt Ba ולהפריד להסיר שיש ¿∆

פסולת  זו וגם Ckאותה, È„k „Ú«¿≈»
¯ÈkÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ≈»¿«¿ƒ

ÌÈLB„w‰ ˙BÓL ¯eaÈ„a עד) ¿ƒ≈«¿ƒ
רוח  את מהם להסיר כדי ידיו שיטול

אין  ולכן בלילה) בו שנדבקה הטומאה

שמים. שם הזכרת אני" ב"מודה

¯¯a˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó CkŒ¯Á‡Â יותרLiL ,¯ÁM‰ ˙BÎ¯a ¯ÓB‡Â , ¿««»«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«««∆≈
‰BÓL ˙lÙ˙aL ˙BÎ¯a Á"È „‚k ˙BÎ¯a Á"È Ì‰a»∆¿»¿∆∆¿»∆ƒ¿ƒ«¿∆

‰¯NÚ22, ברכות לחשיבות גם הוכחה וזו ביותר החשובה התפילה שהיא ∆¿≈
שלו  הפרטית הבירורים' ב'עבודת לדרגה מדרגה ומתקדם הולך וכך השחר

„ÚÂ כזו במידה עצמו את ומעדן b¯„Ï‡שמזכך ¯·k ÚÈb‰Ï ÏBÎiL ¿«∆»¿«ƒ«¿»¿«¿»

,'ÈÂ‰Ï e„B‰c"הודו" באמירת האדם נמצא שבה שהדרגה ומפרט והולך ¿«¬»»
לגבי  והתקדמות בעלייה מדובר זאת ובכל מאד נעלית דרגה איננה עדיין אכן

משנתו  ניעור שבו vÓe·הרגע „ÓÚÓa ‡ˆÓpL ˙Ó‡ Ô‰L eÈ‰Â¿«¿∆≈¡∆∆ƒ¿»¿«¬»«»
,„·Ïa ‰‡„B‰ ÏL בין בהלכה במחלוקת כמו הודאה מלשון "הודו" ∆»»ƒ¿«

מהם  שאחד חכמים מחליט שני

איתו  ולהסכים חברו לדברי להודות

ÔBˆ¯ Ìi˜nL ‰nL eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿«≈¿
‰"aw‰ הוא ולמעשה עובד בפועל «»»

ה' ÔÈ·nLאת ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿∆∆≈ƒ
‡ÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰a ˙‡Ê…«¬»»¿«»»¿…
,‰Êa Lb¯‰ BÏ LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈∆¿≈»∆

האדם  והשגה כאשר להבנה מגיע

לענייני  הלב לרגש או באלוקות

הזדהות  על מורה זה הרי אלוקות

בדרך  ה' עבודת ואילו עמוקה פנימית

הגיע  לא שהאדם פירושה "הודאה"

אלוקות  בענייני ולרגש והשגה להבנה

פנימית  הזדהות ללא ה' את עובד והוא

‰‡„B‰ ÏL ÔÙB‡a Ì‡ Èkƒƒ¿∆∆»»
‡e‰ ˜„v‰L ‰„BnL ,„·Ïaƒ¿«∆∆∆«∆∆

,'‰ ÌÚ חי הוא למעשה ולכן ƒ
ה' רצון פי על ‡ŒÛומתנהג Ï·‡¬»«

ÔÎŒÈtŒÏÚ אחד שמצד למרות «ƒ≈
נמצא  הודאה בדרך ה' את העובד

זאת בכל נחות, ‰e‡במצב È¯‰¬≈
‰‡„B‰ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆»»
˙BÓL ˙¯ÈÓ‡Ï CiLÂ ,'ÈÂ‰Ï«¬»»¿«»«¬ƒ«≈

'eÎ ÌÈLB„w‰ נעלה מצב וזה «¿ƒ
מיד  היה בו המצב לעומת בהרבה

קרוב  היה עדיין כאשר כשהתעורר

הגיע  לא ואפילו שינה של למצב

היה  לא עדיין כי לה'" "הודו לאמירת

של  הקדושים שמותיו את לומר יכול

הקדושֿברוךֿהוא.

CkŒ¯Á‡Â התפילה בהמשך ¿««»
‰lÚ˙Ó האדם‡lL ,¯˙BÈ „BÚ ƒ¿«∆≈∆…

e„B‰c ‰‡„B‰a ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿»»¿
,„·Ïa 'ÈÂ‰Ï ייתכן בו מצב שזהו «¬»»ƒ¿«

שהצדק  מודה בפועל ומצוות תורה קיום לגבי ורק בחומריותו נשאר שהאדם

לא  הוא האישי וזיכוך ב'בירור' הבא והשלב רצונו, את לעשות וצריך ה' עם

בכך ‡˙להסתפק ¯ÈÒ‰Ï ,˙ÏBÒt‰ ¯e¯·a ˜qÚ˙‰Ï Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ¿«≈¿≈«¿∆¿»ƒ∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ÏL ˙ei¯ÓÁ‰Â ˙eqb‰ אפילו ולהפוך ««¿«»¿ƒ∆«¿∆∆««¬ƒ

יותר ומעודנים לזכים È„ÈŒÏÚאותם e‰fL והרוחנית הנפשית האדם עבודת ∆∆«¿≈
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ּדז  ּפסּוקי לזּמר עלֿידי הּוא ׁשענינם מרה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבגדּולת 23עריצים  ההתּבֹוננּות ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

מסיר  הּוא הרי העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת ְְְֲִִִִֵֵַַָָה'

ּומעלימים, הּמסּתירים והחֹוחים הּקֹוצים ְְְִִִִִִֶַַַַַאת

אֹותם  ּומֹוציא והּפסֹולת הּסיגים את ְְְִִִִֶֶַַַָּומפריד

ּכל  אמנם, יֹותר. נקי נׁשאר ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָמּגבּולֹו,

יׁשנֹו ואחרּֿכ מּבחּוץ, חקיקה אּלא אינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָזה

ּוקריאתֿׁשמע, קריאתֿׁשמע ּדברכֹות ְְְְְְְִִִִַַַַָָהענין

מּבפנים  החקיקה נעׂשית והינּו24ׁשעלֿידם , ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ

ּובאֹופן  הּמלאכים, ּבׁשירת ההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָעלֿידי

ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו ׁשּזהּו הּבהמית לּנפׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמזּכירים

ּבּנפׁש ּפנימי ּביטּול ּפֹועלים ׁשעלֿידיֿזה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַכּו',

ּבכל  גֹו' ואהבּת להיֹות יּוכל ׁשּלכן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּבהמית,

25לבביצרי ּבׁשני האדם 26, מּגיע ואחרּֿכ . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

וחמרּיּות  ּפסֹולת נׁשאר ׁשּלא הּבירּור, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלתכלית

קּמי  ּכעבּדא עׂשרה, ּדׁשמֹונה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכלל,

העבד 27מריּה ּוכמֹו הּבּטּול, ּתכלית ׁשּזהּו , ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

מציאּותֹו ּכל אּלא ּכלל, לעצמֹו מציאּות ְְְְְִִֵֶֶַָָָׁשאינֹו

האדֹון  מציאּות .28היא ְִִָָ

C‡ מּלמעלה יׁשר', ּד'אֹור העבֹודה אֹופן ּגם יׁש «ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

היא  ׁשּנׁשמתֹו מי אצל והינּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָלמּטה,

ּבאֹופן  הּוא ּגּופֹו וגם יֹותר, עליֹונה ְְְְְֵֵֶֶַַָָּבמדרגה

אּלא  וגס, חמרי ּבטבע אינֹו ּבריאתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמתחילת

מּצד  מּבעי לא ואםּֿכן וכּו', ּבטבעֹו מצּונן ְְְְְִִִִֵֵַָָֹהּוא

אּלא  ּבּגּוף, קׁשּורה ׁשאינּה ּכפי הּנׁשמה ְְְִֵֶֶַַָָָָָאֹור

זה  הרי הּגּוף, עם קׁשּורה ׁשהּנׁשמה ּכפי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאפילּו

הּגּוף, על וׁשֹולטת מֹוׁשלת ׁשהּנׁשמה ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָּבאֹופן
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בו  מלובשת איננה ÌÚשהרי ‰¯eL˜ ‰ÓLp‰L ÈÙk eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿ƒ∆«¿»»¿»ƒ
Ûeb‰עדיין בו, ÏLBÓ˙ומלובשת ‰ÓLp‰L ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ «¬≈∆¿∆∆«¿»»∆∆
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e"kyz'd ,fenz a"i

ולכן  ,ּכ ּכל עליה ּומעלים מסּתיר הּגּוף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָואין

ׁשּלא  ּכדי והּטבע הרצֹון לכפּיית זקּוק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו

מּופׁשט  להיֹותֹו וחמרּיּות, לגּסּות ׁשּיי ְְְְְְִִִַַָָָלהיֹות

וחמרּיּות  ּגּסּות ׁשל מּופרכים מענינים ׁשהם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבעניני  אּלא אינּה מציאּותֹו וכל לגמרי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָאצלֹו

האדם, חּיי  ּבכללּות ודּוגמתֹו ּומצֹות. ְְְְִִֵַָָָָָָּתֹורה

ׁשנה, י"ג ּבן ּבהיֹותֹו עבֹודתֹו מתחילה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָׁשּכאׁשר

ּבלּמּוד  היא התעּסקּותֹו עיקר זֹו ּבתקּופה ְְְְִִִִִִֵַַָהּנה

ׁשנים  עׂשר ּדבן הּזמן ּבין נמצא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּתֹורה,

ועד  לגמרא, חמׁשֿעׂשרה ּדבן לּזמן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָלמׁשנה

לרּדֹוף  עׂשרים לבן העֹולם,29ׁשּיּגיע ּבעניני , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

לימּוד  ׁשל ּובאֹופן ּתֹורה, ּבעניני רק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָמתעּסק

מעׂשה  לידי זֹו30הּמביא והנהגה מצֹות, ּבעניני , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

טבע  הּוא ּכן אּלא ּכפּיה, מּצד לא ְִִִֵֶֶַַָָֹהיא

לרּדֹוף, הּגיע ׁשּלא זמן ׁשּכל ּבחּיים, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹהסּתּדרּותֹו

ׁשּדּוגמתֹו ּומצֹות, ּתֹורה ּבעניני רק מתעּסק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאזי

הּברּור. ּבתחילת ׁשּיֹוצא הּנקי הּכסף הּוא ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמׁשל

אזי  לרּדֹוף, עׂשרים ּדבן הּזמן  ּכׁשּמּגיע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָואחרּֿכ

ועד  הרׁשּות, ּבעניני  לעסֹוק ּומתחיל לעֹולם ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָיֹוצא

ּדהיּתר  הפ ׁשהם ענינים עם ּגם עסק לֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּיׁש

עבֹודתֹו להיֹות צריכה ואז וטהֹור, זּכאי ְְְְֲִִֵַַָָָָָּכׁשר

ׁשל  ּבאֹופן אם  אֹופּנים, ּבב ' הּבירּורים  ְְְְִִִִֵֶֶַַַּבענין

ּדחּיה  ׁשל ּבאֹופן אֹו לקדּוׁשה, ועלּיה ְְְֲִִִִֶֶַָָָזיּכּו

ּבאֹופן  הּנ"ל הּבירּור ּוכללּות ג). סעיף ְְְִֵֶַַַַַָ(ּכּנ"ל

חּיים' ּב'עץ הּמבֹואר עלּֿדר הּוא יׁשר' 31ּד'אֹור ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ּדתהּו, מלכין ּבז' מּלמעלה הּבירּור ְְְְְְְִִִֵַַַָָֹּבענין

ּבעֹולם  ונכלל והּטֹוב הּמּובחר נתּברר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּתחילה
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מכ"ב.29) פ"ה ב.30)אבות מ, תזריע.31)קידושין פ' המצות טעמי פ"ג. הכלים) שבירת (שער ט שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ck Ïk ‰ÈÏÚ ÌÈÏÚÓe ¯ÈzÒÓ Ûeb‰ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ ÏÚ ˙ËÏBLÂ¿∆∆««¿≈««¿ƒ«¿ƒ»∆»»»

גבוהה רוחנית בדרגה שנמצא באדם מדובר כי מעט, רק ≈«¿ÔÎÏÂאלא
BÈ‰Ï˙מלכתחילה  ‡lL È„k Ú·h‰Â ÔBˆ¯‰ ˙ÈiÙÎÏ ˜e˜Ê BÈ‡≈»ƒ¿ƒ«»»¿«∆«¿≈∆…ƒ¿

B˙BÈ‰Ï ,˙ei¯ÓÁÂ ˙eq‚Ï CÈiLמהותו ורחוק ËLÙeÓמעצם «»¿«¿»¿ƒƒ¿¿»
,˙ei¯ÓÁÂ ˙eqb ÏL ÌÈÈÚÓ≈ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ
,È¯Ó‚Ï BÏˆ‡ ÌÈÎ¯ÙeÓ Ì‰L∆≈¿»ƒ∆¿¿«¿≈
‡l‡ dÈ‡ B˙e‡ÈˆÓ ÏÎÂ¿»¿ƒ≈»∆»

,˙BˆÓe ‰¯Bz ÈÈÚa שאינו כך ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿
הדברים  בירור עם להתעסק כלל זקוק

מלמעלה, היא ועבודתו הללו הנחותים

נעל  בעניינים ים.בהתעסקות

B˙Ó‚e„Â,הזה הבירור אופן של ¿¿»
למטה, מלמעלה ÈiÁבדרך ˙eÏÏÎaƒ¿»«≈

‰ÏÈÁ˙Ó ¯L‡kL ,Ì„‡‰»»»∆«¬∆«¿ƒ»
B˙„B·Ú את העובד כיהודי הרוחנית ¬»

L‰,ה' ‚"È Ôa B˙BÈ‰a עם ƒ¿∆»»
ברֿמצווה, לגיל ≈p‰ƒ‰הגיעו

B˙e˜qÚ˙‰ ¯˜ÈÚ BÊ ‰Ùe˜˙aƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿
È¯‰L ,‰¯Bz‰ „enÏa ‡È‰ƒ¿ƒ«»∆¬≈
¯NÚ Ô·c ÔÓf‰ ÔÈa ‡ˆÓƒ¿»≈«¿«¿∆∆∆
Ô·c ÔÓfÏ ‰LÓÏ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿∆

,‡¯Ó‚Ï ‰¯NÚŒLÓÁ שבו הגיל ¬≈∆¿≈ƒ¿»»
משנה  בתורה, הוא עיסוקו עיקר

ÌÈ¯NÚוגמרא, Ô·Ï ÚÈbiL „ÚÂ¿«∆«ƒ«¿∆∆¿ƒ
ÛBc¯Ï29 עסוק ויהיה הפרנסה, אחרי ƒ¿

,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa הוא הרי ¿ƒ¿¿≈»»
,‰¯Bz ÈÈÚa ˜¯ ˜qÚ˙Óƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»

הוא והעיסוק  עצמו ∆¿ÔÙB‡·eבתורה
È„ÈÏ ‡È·n‰ „eÓÈÏ ÏL∆ƒ«≈ƒƒ≈

‰NÚÓ30, ז"ל חכמינו כמאמר «¬∆
מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

לו  שיש כזה באופן הוא והלימוד

במעשה  BˆÓ˙,תוצאות ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈ƒ¿
BÊ ‰‚‰‰Â נעוריו בימי האדם של ¿«¿»»

בתורה  עיסוק של ברֿמצווה מגיל החל

בענייני  התעסקות ללא בלבד ומצוות

iÙk‰,העולם  „vÓ ‡Ï ‡È‰ ללא ƒ…ƒ«¿ƒ»
הזה  במצב להיות עצמו את ולכפות להכריח Ú·Ëצורך ‡e‰ Ôk ‡l‡∆»≈∆«

של  והקבוע הרגיל ‰ÚÈbהסדר ‡lL ÔÓÊ ÏkL ,ÌÈiÁa B˙e¯czÒ‰ƒ¿«¿««ƒ∆»¿«∆…ƒƒ«
ÛBc¯Ï,הפרנסה BˆÓe˙אחרי ‰¯Bz ÈÈÚa ˜¯ ˜qÚ˙Ó ÈÊ‡ ואין ƒ¿¬«ƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»ƒ¿

הזה, העולם ענייני עם קשר ‰È˜pלו ÛÒk‰ ‡e‰ ÏLna B˙Ó‚ecL∆¿»«»»«∆∆«»ƒ
והמזוכך  ‰e¯a¯הצרוף ˙ÏÈÁ˙a ‡ˆBiL תהליך תחילת עם מיד ∆≈ƒ¿ƒ««≈

יש  שבה בדרגה מדובר בנמשל גם וכך והפסולת עצמו הכסף בין ההפרדה

ענ  ובין ומצוות בתורה ה' עבודת בין מלכתחילה ברורה העולם הבחנה ייני

ה'. מעבודת ומסתירים המונעים הדברים עם להתעסק צורך מבלי וזאת

CkŒ¯Á‡Â,נעלה מצב שהיא בלבד ומצוות בתורה העיסוק תקופת לאחר ¿««»
כן  האדם שבו שלב וחומריים,בא גשמיים עניינים בבירור »ÚÈbnLk¿∆«ƒעוסק

ÛBc¯Ï ÌÈ¯NÚ Ô·c ÔÓf‰ אחר «¿«¿∆∆¿ƒƒ¿
BÈˆ‡הפרנסה, ÈÊ‡ הכנסת מבית ¬«≈

המדרש ÏÈÁ˙Óeובית ÌÏBÚÏ»»«¿ƒ
,˙eL¯‰ ÈÈÚa ˜BÒÚÏ דברים «¬¿ƒ¿¿≈»¿

רשות  נתנה התורה אבל חובה שאינם

בהיתר  בהם עוסק והוא בהם לעסוק

˜ÒÚ BÏ LiL „ÚÂ מגעÌÚ Ìb ¿«∆≈≈∆«ƒ
¯zÈ‰c CÙ‰ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈≈∆¿≈∆

Ê‡Â ,¯B‰ËÂ È‡kÊ ¯Lk כאשר »≈««¿»¿»
אסורים  דברים עם גם במגע בא הוא

ÔÈÚa B˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»¿ƒ¿«
Ì‡ ,ÌÈpÙB‡ '·a ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ¿«ƒƒ
‰iÏÚÂ CekÈÊ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ«¬ƒ»

‰Le„˜Ï משתמשים שכן ידי על ƒ¿»
דברים  של הבירור אופן שהוא בהם,

וטהורים, ÏLמותרים ÔÙB‡a B‡¿∆∆
‰iÁc אופן שהוא בהם השימוש ואי ¿ƒ»

וטמאים  אסורים דברים של הבירור

.(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
ÔÙB‡a Ï"p‰ ¯e¯Èa‰ ˙eÏÏÎe¿»«≈««¿∆

'¯LÈ ¯B‡'c מלמעלה המאיר ¿»»
‰B·n‡¯למטה  C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆«¿»

'ÌÈiÁ ıÚ'a31¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ¿≈«ƒ¿ƒ¿««≈
אלוקי  אור של הארה ידי על שהיה

,e‰˙c ÔÈÎÏÓ 'Êa ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿¿»ƒ¿…
שהיו  וישלח) (בפרשת בתורה מסופר

אדום  בארץ שמלכו מלכים שבעה

ומוסבר  ישראל" בבני מלך מלוך "לפני

שהכוונה  וחסידות בקבלה כך על

לעולם  (במעלה) שקדם התוהו לעולם

העולמות  שסדר כפי שהוא התיקון

היו  התוהו שבעולם ומאחר עתה,

מועטים" בכלים מרובים "אורות

הייתה  לכן המרובים, האורות את ולקלוט להכיל יכלו לא המועטים  והכלים

לעולמות  חלקם למטה, התוהו מעולם למטה 'נפלו' רבים וניצוצות הכלים' 'שבירת

והיתר  שבקדושה לקליפות אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה יותר, למטה 'נפלו'

שאופן  חיים' 'עץ בספר האריז"ל, בכתבי נאמר זה ובעניין וסטראֿאחרא.

כך  היה תוהו מלכי שבעת של הבירור ÏÈÁzL‰ה'בירור' של ראשון בשלב ∆¿ƒ»
·Bh‰Â ¯Á·en‰ ¯¯a˙ שיוצא והמזוקק הצרוף הכסף כמשל שבתוהו ƒ¿»≈«¿»¿«
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יי awri xtr dpn in

ּדז  ּפסּוקי לזּמר עלֿידי הּוא ׁשענינם מרה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבגדּולת 23עריצים  ההתּבֹוננּות ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

מסיר  הּוא הרי העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת ְְְֲִִִִֵֵַַָָה'

ּומעלימים, הּמסּתירים והחֹוחים הּקֹוצים ְְְִִִִִִֶַַַַַאת

אֹותם  ּומֹוציא והּפסֹולת הּסיגים את ְְְִִִִֶֶַַַָּומפריד

ּכל  אמנם, יֹותר. נקי נׁשאר ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָמּגבּולֹו,

יׁשנֹו ואחרּֿכ מּבחּוץ, חקיקה אּלא אינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָזה

ּוקריאתֿׁשמע, קריאתֿׁשמע ּדברכֹות ְְְְְְְִִִִַַַַָָהענין

מּבפנים  החקיקה נעׂשית והינּו24ׁשעלֿידם , ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ

ּובאֹופן  הּמלאכים, ּבׁשירת ההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָעלֿידי

ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו ׁשּזהּו הּבהמית לּנפׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמזּכירים

ּבּנפׁש ּפנימי ּביטּול ּפֹועלים ׁשעלֿידיֿזה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַכּו',

ּבכל  גֹו' ואהבּת להיֹות יּוכל ׁשּלכן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּבהמית,

25לבביצרי ּבׁשני האדם 26, מּגיע ואחרּֿכ . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

וחמרּיּות  ּפסֹולת נׁשאר ׁשּלא הּבירּור, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלתכלית

קּמי  ּכעבּדא עׂשרה, ּדׁשמֹונה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכלל,

העבד 27מריּה ּוכמֹו הּבּטּול, ּתכלית ׁשּזהּו , ְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

מציאּותֹו ּכל אּלא ּכלל, לעצמֹו מציאּות ְְְְְִִֵֶֶַָָָׁשאינֹו

האדֹון  מציאּות .28היא ְִִָָ

C‡ מּלמעלה יׁשר', ּד'אֹור העבֹודה אֹופן ּגם יׁש «ְְְֲִֵֶַַָָָָָ

היא  ׁשּנׁשמתֹו מי אצל והינּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָלמּטה,

ּבאֹופן  הּוא ּגּופֹו וגם יֹותר, עליֹונה ְְְְְֵֵֶֶַַָָּבמדרגה

אּלא  וגס, חמרי ּבטבע אינֹו ּבריאתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמתחילת

מּצד  מּבעי לא ואםּֿכן וכּו', ּבטבעֹו מצּונן ְְְְְִִִִֵֵַָָֹהּוא

אּלא  ּבּגּוף, קׁשּורה ׁשאינּה ּכפי הּנׁשמה ְְְִֵֶֶַַָָָָָאֹור

זה  הרי הּגּוף, עם קׁשּורה ׁשהּנׁשמה ּכפי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאפילּו

הּגּוף, על וׁשֹולטת מֹוׁשלת ׁשהּנׁשמה ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָּבאֹופן
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סי"א. ד.23)פ"א מז, בחוקותי לקו"ת ראה ה. כה, ישעי' ואילך.24)ע"פ תתו ע' שם תער"ב המשך שם. לקו"ת ראה

ה.25) ו, עה"פ.26)ואתחנן ופרש"י ספרי א. נד, ברכות א.27)משנה י, שבת המשך 28)ראה ד. שצז, ויקהל תו"ח ראה

.309 ע' תרצ"ז סה"מ שכו. ע' תרס"ו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באמירת  התפילה, nÊÏ¯בהמשך ‡e‰ ÌÈÚL ,‰¯ÓÊc È˜eÒt¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«≈

ÌÈˆÈ¯Ú23, הזרים של גאוותם את יכניע שה' אומר הכתוב פשוטו לפי »ƒƒ
הפירוש  ולפי החזקים העריצים את וחיתוך) זמירה (לשון ויכניע ויכרית

פסוקי  באמירת מהאדם הנדרשת הרוחנית העבודה לתוכן רמז כאן יש הפנימי

È„ÈŒÏÚLדזמרה  eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈
'‰ ˙Ïe„‚a ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»
דזמרה  בפסוקי בהרחבה המתוארת

ÌÈˆBw‰ ˙‡ ¯ÈÒÓ ‡e‰ È¯‰¬≈≈ƒ∆«ƒ
ÌÈ¯ÈzÒn‰ ÌÈÁBÁ‰Â¿«ƒ««¿ƒƒ

ÌÈÓÈÏÚÓe,הנשמה אור על «¿ƒƒ
˙ÏBÒt‰Â ÌÈ‚Èq‰ ˙‡ „È¯ÙÓe«¿ƒ∆«ƒƒ¿«¿∆

בנפשו ‡Ì˙Bהמעורבים ‡ÈˆBÓeƒ»
¯‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,BÏe·bÓƒ¿¿«¿≈∆ƒ¿»

.¯˙BÈ È˜»ƒ≈
‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ של התהליך כל »¿»»∆

הרע  הרחקת ידי על הנפש וזיכוך ניקוי

,ıeÁaÓ ‰˜È˜Á ‡l‡ BÈ‡≈∆»¬ƒ»ƒ«
עץ  כמו מוצק מחומר כלי יצירת כמשל

הרצוייה  הצורה את לקבל שכדי ואבן

ותבניתו  צורתו את לחקוק תחילה צריך

הרע CkŒ¯Á‡Âמבחוץ  בירור לאחר ¿««»
דזמרה ‰ÔÈÚבפסוקי BLÈ העבודה ∆¿»ƒ¿»

˜¯ÚÓLŒ˙‡Èהרוחנית ˙BÎ¯·c¿ƒ¿¿ƒ«¿«
Ì„ÈŒÏÚL ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜e¿ƒ«¿«∆«»»
ÌÈÙaÓ ‰˜È˜Á‰ ˙ÈNÚ24 «¬≈«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ

ועידון  בניקוי יותר מתקדם שלב שהיא

È„ÈŒÏÚהנפש, eÈ‰Â¿«¿«¿≈
˙¯ÈLa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿ƒ«

,ÌÈÎ‡Ïn‰ בברכות מדובר עליה ««¿»ƒ
שמע ÌÈ¯ÈkÊnLקריאת ÔÙB‡·e¿∆∆«¿ƒƒ

e‰fL ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ המלאכים «∆∆««¬ƒ∆∆
ו'פני  אריה' 'פני כדוגמת העליונים

הםשור' העליונה ¿«BL¯Lשבמרכבה
,'eÎ B¯B˜Óe הבהמית הנפש של ¿

ÏeËÈa ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¬ƒƒ
,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ÈÓÈt כי ¿ƒƒ«∆∆««¬ƒ

נובעות  והגאווה והסתר הישות מהעלם

ששורשה  הבהמית לנפש ומזכירים מעוררים כאשר אבל והמקור, השורש של

ביטול לה גורם הדבר עליונה, בקדושה קריאת ÔÎlLהוא שבברכות מאחר ∆»≈
גם  ומזככים הבהמית הנפש של הישות את מבטלים שמע ובקריאת שמע

E··Ïאותה  ÏÎa 'B‚ z·‰‡Â ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ25, ז"ל חכמינו כדרשת «ƒ¿¿»«¿»¿»¿»¿

צריכה  ה' שאהבת להורות ליבך" "בכל ולא לבבך" "בכל אומר שהכתוב

EÈ¯ˆÈלהיות  ÈLa26 בנפש רק לא ה' אהבת לידי לבוא צריך האדם כי ƒ¿≈¿»∆
הרע. וביצר הבהמית בנפש גם אלא הטוב וביצר האלוקית

CkŒ¯Á‡Â,'ה'בירור בתהליך נעלה יותר עוד ‰‡„Ìבשלב ÚÈbÓ ¿««»«ƒ«»»»
˙ÈÏÎ˙Ï ושלימות,¯e¯Èa‰ ¿«¿ƒ«≈

¯‡L ‡lL בנפשו˙ÏBÒt ∆…ƒ¿»¿∆
ÔÈÚ e‰fL ,ÏÏk ˙ei¯ÓÁÂ¿»¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«

,‰¯NÚ ‰BÓLc האדם כאשר ƒ¿∆∆¿≈
מוחלט  בביטול והוא נמצא לאלוקות

dÈ¯Óעומד  Èn˜ ‡c·Úk27, ¿«¿»«≈»≈
אדונו  לפני של e‰fLכעבד מצב ∆∆

„·Ú‰ BÓÎe ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ¿»∆∆
,ÏÏk BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¿¿»

משלו  רצונות לו Ïkואין ‡l‡∆»»
˙e‡ÈˆÓ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿ƒ

ÔB„‡‰28 היא מגמתו וכל רצונו וכל »»
בטל  הוא אליו אדונו רצון את לעשות

בדרך  ה'בירור' וזהו מוחלט בביטול

היא  ההתחלה כאשר למעלה, מלמטה

היא  והתכלית הגסה החומריות בירור

ובביטול  יצריך בשני ה' באהבת

לאלוקות. מוחלט

·Ú‰ ÔÙB‡ Ìb LÈ C‡‰„B «≈«∆»¬»
הרוחנית  הבירורים' ¿B‡'c¯ב'עבודת

,'¯LÈ האלוקי האור שבה בדרך »»
לדרגה מדרגה «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰מאיר

ÈÓ Ïˆ‡ eÈ‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿≈∆ƒ
‰‚¯„Óa ‡È‰ B˙ÓLpL∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈»

,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ לנשמות ביחס ∆¿»≈
BÙebרגילות  Ì‚Â גוף היותו למרות ¿«

ÏÈÁ˙nL˙גשמי  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆ƒ¿ƒ«
B˙‡È¯aמטבעוÚ·Ëa BÈ‡ ¿ƒ»≈¿∆«

,Ò‚Â È¯ÓÁ להתלהב נטיה לו ואין »¿ƒ¿«
ÔeˆÓבתאוות ‡e‰ ‡l‡∆»¿»

,'eÎÂ BÚ·Ëa ולא קר אופי לו ויש ¿ƒ¿¿
מלא  לא הוא שמטבעו כך מתלהב,

חזקות ÈÚaÓתאוות ‡Ï ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈…ƒ»≈
לומר  צריך ‰ÓLp‰אין ¯B‡ „vÓƒ««¿»»

,Ûeba ‰¯eL˜ dÈ‡L ÈÙk שהיא כפי מהנשמה למעלה שהיא ¿ƒ∆≈»¿»«
מסתיר  לא שהגוף בוודאי מהגוף, שלמעלה הנשמה ומצד בגוף מלובשת

בו  מלובשת איננה ÌÚשהרי ‰¯eL˜ ‰ÓLp‰L ÈÙk eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿ƒ∆«¿»»¿»ƒ
Ûeb‰עדיין בו, ÏLBÓ˙ומלובשת ‰ÓLp‰L ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ «¬≈∆¿∆∆«¿»»∆∆
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e"kyz'd ,fenz a"i

ולכן  ,ּכ ּכל עליה ּומעלים מסּתיר הּגּוף ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָואין

ׁשּלא  ּכדי והּטבע הרצֹון לכפּיית זקּוק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹאינֹו

מּופׁשט  להיֹותֹו וחמרּיּות, לגּסּות ׁשּיי ְְְְְְִִִַַָָָלהיֹות

וחמרּיּות  ּגּסּות ׁשל מּופרכים מענינים ׁשהם , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבעניני  אּלא אינּה מציאּותֹו וכל לגמרי, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָאצלֹו

האדם, חּיי  ּבכללּות ודּוגמתֹו ּומצֹות. ְְְְִִֵַָָָָָָּתֹורה

ׁשנה, י"ג ּבן ּבהיֹותֹו עבֹודתֹו מתחילה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָׁשּכאׁשר

ּבלּמּוד  היא התעּסקּותֹו עיקר זֹו ּבתקּופה ְְְְִִִִִִֵַַָהּנה

ׁשנים  עׂשר ּדבן הּזמן ּבין נמצא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּתֹורה,

ועד  לגמרא, חמׁשֿעׂשרה ּדבן לּזמן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָלמׁשנה

לרּדֹוף  עׂשרים לבן העֹולם,29ׁשּיּגיע ּבעניני , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

לימּוד  ׁשל ּובאֹופן ּתֹורה, ּבעניני רק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָמתעּסק

מעׂשה  לידי זֹו30הּמביא והנהגה מצֹות, ּבעניני , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

טבע  הּוא ּכן אּלא ּכפּיה, מּצד לא ְִִִֵֶֶַַָָֹהיא

לרּדֹוף, הּגיע ׁשּלא זמן ׁשּכל ּבחּיים, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹהסּתּדרּותֹו

ׁשּדּוגמתֹו ּומצֹות, ּתֹורה ּבעניני רק מתעּסק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאזי

הּברּור. ּבתחילת ׁשּיֹוצא הּנקי הּכסף הּוא ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמׁשל

אזי  לרּדֹוף, עׂשרים ּדבן הּזמן  ּכׁשּמּגיע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָואחרּֿכ

ועד  הרׁשּות, ּבעניני  לעסֹוק ּומתחיל לעֹולם ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָיֹוצא

ּדהיּתר  הפ ׁשהם ענינים עם ּגם עסק לֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּיׁש

עבֹודתֹו להיֹות צריכה ואז וטהֹור, זּכאי ְְְְֲִִֵַַָָָָָּכׁשר

ׁשל  ּבאֹופן אם  אֹופּנים, ּבב ' הּבירּורים  ְְְְִִִִֵֶֶַַַּבענין

ּדחּיה  ׁשל ּבאֹופן אֹו לקדּוׁשה, ועלּיה ְְְֲִִִִֶֶַָָָזיּכּו

ּבאֹופן  הּנ"ל הּבירּור ּוכללּות ג). סעיף ְְְִֵֶַַַַַָ(ּכּנ"ל

חּיים' ּב'עץ הּמבֹואר עלּֿדר הּוא יׁשר' 31ּד'אֹור ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ּדתהּו, מלכין ּבז' מּלמעלה הּבירּור ְְְְְְְִִִֵַַַָָֹּבענין

ּבעֹולם  ונכלל והּטֹוב הּמּובחר נתּברר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּתחילה
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מכ"ב.29) פ"ה ב.30)אבות מ, תזריע.31)קידושין פ' המצות טעמי פ"ג. הכלים) שבירת (שער ט שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ck Ïk ‰ÈÏÚ ÌÈÏÚÓe ¯ÈzÒÓ Ûeb‰ ÔÈ‡Â ,Ûeb‰ ÏÚ ˙ËÏBLÂ¿∆∆««¿≈««¿ƒ«¿ƒ»∆»»»

גבוהה רוחנית בדרגה שנמצא באדם מדובר כי מעט, רק ≈«¿ÔÎÏÂאלא
BÈ‰Ï˙מלכתחילה  ‡lL È„k Ú·h‰Â ÔBˆ¯‰ ˙ÈiÙÎÏ ˜e˜Ê BÈ‡≈»ƒ¿ƒ«»»¿«∆«¿≈∆…ƒ¿

B˙BÈ‰Ï ,˙ei¯ÓÁÂ ˙eq‚Ï CÈiLמהותו ורחוק ËLÙeÓמעצם «»¿«¿»¿ƒƒ¿¿»
,˙ei¯ÓÁÂ ˙eqb ÏL ÌÈÈÚÓ≈ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ
,È¯Ó‚Ï BÏˆ‡ ÌÈÎ¯ÙeÓ Ì‰L∆≈¿»ƒ∆¿¿«¿≈
‡l‡ dÈ‡ B˙e‡ÈˆÓ ÏÎÂ¿»¿ƒ≈»∆»

,˙BˆÓe ‰¯Bz ÈÈÚa שאינו כך ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿
הדברים  בירור עם להתעסק כלל זקוק

מלמעלה, היא ועבודתו הללו הנחותים

נעל  בעניינים ים.בהתעסקות

B˙Ó‚e„Â,הזה הבירור אופן של ¿¿»
למטה, מלמעלה ÈiÁבדרך ˙eÏÏÎaƒ¿»«≈

‰ÏÈÁ˙Ó ¯L‡kL ,Ì„‡‰»»»∆«¬∆«¿ƒ»
B˙„B·Ú את העובד כיהודי הרוחנית ¬»

L‰,ה' ‚"È Ôa B˙BÈ‰a עם ƒ¿∆»»
ברֿמצווה, לגיל ≈p‰ƒ‰הגיעו

B˙e˜qÚ˙‰ ¯˜ÈÚ BÊ ‰Ùe˜˙aƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿
È¯‰L ,‰¯Bz‰ „enÏa ‡È‰ƒ¿ƒ«»∆¬≈
¯NÚ Ô·c ÔÓf‰ ÔÈa ‡ˆÓƒ¿»≈«¿«¿∆∆∆
Ô·c ÔÓfÏ ‰LÓÏ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿∆

,‡¯Ó‚Ï ‰¯NÚŒLÓÁ שבו הגיל ¬≈∆¿≈ƒ¿»»
משנה  בתורה, הוא עיסוקו עיקר

ÌÈ¯NÚוגמרא, Ô·Ï ÚÈbiL „ÚÂ¿«∆«ƒ«¿∆∆¿ƒ
ÛBc¯Ï29 עסוק ויהיה הפרנסה, אחרי ƒ¿

,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa הוא הרי ¿ƒ¿¿≈»»
,‰¯Bz ÈÈÚa ˜¯ ˜qÚ˙Óƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»

הוא והעיסוק  עצמו ∆¿ÔÙB‡·eבתורה
È„ÈÏ ‡È·n‰ „eÓÈÏ ÏL∆ƒ«≈ƒƒ≈

‰NÚÓ30, ז"ל חכמינו כמאמר «¬∆
מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול

לו  שיש כזה באופן הוא והלימוד

במעשה  BˆÓ˙,תוצאות ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈ƒ¿
BÊ ‰‚‰‰Â נעוריו בימי האדם של ¿«¿»»

בתורה  עיסוק של ברֿמצווה מגיל החל

בענייני  התעסקות ללא בלבד ומצוות

iÙk‰,העולם  „vÓ ‡Ï ‡È‰ ללא ƒ…ƒ«¿ƒ»
הזה  במצב להיות עצמו את ולכפות להכריח Ú·Ëצורך ‡e‰ Ôk ‡l‡∆»≈∆«

של  והקבוע הרגיל ‰ÚÈbהסדר ‡lL ÔÓÊ ÏkL ,ÌÈiÁa B˙e¯czÒ‰ƒ¿«¿««ƒ∆»¿«∆…ƒƒ«
ÛBc¯Ï,הפרנסה BˆÓe˙אחרי ‰¯Bz ÈÈÚa ˜¯ ˜qÚ˙Ó ÈÊ‡ ואין ƒ¿¬«ƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»ƒ¿

הזה, העולם ענייני עם קשר ‰È˜pלו ÛÒk‰ ‡e‰ ÏLna B˙Ó‚ecL∆¿»«»»«∆∆«»ƒ
והמזוכך  ‰e¯a¯הצרוף ˙ÏÈÁ˙a ‡ˆBiL תהליך תחילת עם מיד ∆≈ƒ¿ƒ««≈

יש  שבה בדרגה מדובר בנמשל גם וכך והפסולת עצמו הכסף בין ההפרדה

ענ  ובין ומצוות בתורה ה' עבודת בין מלכתחילה ברורה העולם הבחנה ייני

ה'. מעבודת ומסתירים המונעים הדברים עם להתעסק צורך מבלי וזאת

CkŒ¯Á‡Â,נעלה מצב שהיא בלבד ומצוות בתורה העיסוק תקופת לאחר ¿««»
כן  האדם שבו שלב וחומריים,בא גשמיים עניינים בבירור »ÚÈbnLk¿∆«ƒעוסק

ÛBc¯Ï ÌÈ¯NÚ Ô·c ÔÓf‰ אחר «¿«¿∆∆¿ƒƒ¿
BÈˆ‡הפרנסה, ÈÊ‡ הכנסת מבית ¬«≈

המדרש ÏÈÁ˙Óeובית ÌÏBÚÏ»»«¿ƒ
,˙eL¯‰ ÈÈÚa ˜BÒÚÏ דברים «¬¿ƒ¿¿≈»¿

רשות  נתנה התורה אבל חובה שאינם

בהיתר  בהם עוסק והוא בהם לעסוק

˜ÒÚ BÏ LiL „ÚÂ מגעÌÚ Ìb ¿«∆≈≈∆«ƒ
¯zÈ‰c CÙ‰ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈≈∆¿≈∆

Ê‡Â ,¯B‰ËÂ È‡kÊ ¯Lk כאשר »≈««¿»¿»
אסורים  דברים עם גם במגע בא הוא

ÔÈÚa B˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»¿ƒ¿«
Ì‡ ,ÌÈpÙB‡ '·a ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ¿«ƒƒ
‰iÏÚÂ CekÈÊ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ«¬ƒ»

‰Le„˜Ï משתמשים שכן ידי על ƒ¿»
דברים  של הבירור אופן שהוא בהם,

וטהורים, ÏLמותרים ÔÙB‡a B‡¿∆∆
‰iÁc אופן שהוא בהם השימוש ואי ¿ƒ»

וטמאים  אסורים דברים של הבירור

.(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ
ÔÙB‡a Ï"p‰ ¯e¯Èa‰ ˙eÏÏÎe¿»«≈««¿∆

'¯LÈ ¯B‡'c מלמעלה המאיר ¿»»
‰B·n‡¯למטה  C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆«¿»

'ÌÈiÁ ıÚ'a31¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ¿≈«ƒ¿ƒ¿««≈
אלוקי  אור של הארה ידי על שהיה

,e‰˙c ÔÈÎÏÓ 'Êa ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿¿»ƒ¿…
שהיו  וישלח) (בפרשת בתורה מסופר

אדום  בארץ שמלכו מלכים שבעה

ומוסבר  ישראל" בבני מלך מלוך "לפני

שהכוונה  וחסידות בקבלה כך על

לעולם  (במעלה) שקדם התוהו לעולם

העולמות  שסדר כפי שהוא התיקון

היו  התוהו שבעולם ומאחר עתה,

מועטים" בכלים מרובים "אורות

הייתה  לכן המרובים, האורות את ולקלוט להכיל יכלו לא המועטים  והכלים

לעולמות  חלקם למטה, התוהו מעולם למטה 'נפלו' רבים וניצוצות הכלים' 'שבירת

והיתר  שבקדושה לקליפות אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה יותר, למטה 'נפלו'

שאופן  חיים' 'עץ בספר האריז"ל, בכתבי נאמר זה ובעניין וסטראֿאחרא.

כך  היה תוהו מלכי שבעת של הבירור ÏÈÁzL‰ה'בירור' של ראשון בשלב ∆¿ƒ»
·Bh‰Â ¯Á·en‰ ¯¯a˙ שיוצא והמזוקק הצרוף הכסף כמשל שבתוהו ƒ¿»≈«¿»¿«
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ׁשהּוא  והּׁשאר והמתּוקן, המבֹורר ְְְְְֲִֶַַַָָָָהאצילּות

לעֹולם  נפל האצילּות, עֹולם לגּבי ְְְֲִֵֶַַָָָָּפסֹולת

ונתעּלּו נֹוסף, ּבירּור נעׂשה ואחרּֿכ ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהּבריאה.

והּׁשאר  הּבריאה, ּבעֹולם ונכללּו הּטֹוב ְְְְְְְִִִַַַָָָניצֹוצֹות

מה  ּגם יׁשנֹו ואחרּֿכ הּיצירה, לעֹולם ְְְְִֶַַַַַַָָָָנפל

נפל  והּׁשאר הּיצירה, ּבעֹולם ונכלל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּׁשּנתּברר

הּפסֹול  לתכלית ועד העׂשּיה, ׁשּנפלה לעֹולם ת ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

ורעים  קׁשים ׁשהם מּצד 32ּבּקליּפֹות ׁשּמקֹומם , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

העׂשּיה  עֹולם ּבתחּתית הּוא .33הּבריאה ְְְֲִִִַַָָָָ

הּנ"ל p‰Â‰ה) הּבירּורים עבֹודת אֹופּני ּבכל ¿ƒ≈ְֲִֵֵַַַַַָ

ענין  עם טֹוב ׁשל ענין ּתערֹובֹות ְְְֲִִִֶֶַָָיׁשנֹו

ּבדר אֹופּנים, ּבב' הּברּור הּוא ּובזה ּפסֹולת, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

(ּבלׁשֹון  ונקרא למעלה, מּלמּטה - חֹוזר ְְְְְְִִִֵַַָָָאֹור

ּבדר34הּנגלה  אֹו האֹוכל, מּתֹו הּפסֹולת ּבירּור ( ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

האֹוכל  ּבירּור ונקרא למּטה, מּלמעלה - יׁשר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָאֹור

ּבענין  יֹותר נעלה אֹופן יׁשנֹו א הּפסֹולת. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַמּתֹו

מּתֹו אֹוכל ּבֹורר עלּֿדר ׁשהּוא ִִֵֵֶֶֶֶַַהּבירּורים,

ּכדלקּמן. ְְִֶַָאֹוכל,

‰Ê·e ּביֹום לדרּגא מּדרּגא העלּיה ענין ּגם יּובן »∆ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

ׁשּגם  ּדאף ּגמּור, ּבצּדיק אפילּו ְְֲִִֶֶֶַַַַָההּולדת

ׁשהּוא  הּתֹורה עליו העידה ׁשעברה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשנה

נעׂשה  ההּולדת  ּבי ֹום הּנה ּגמּור, צּדיק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבמדריגת

יֹותר. נעלית למדרגה ׁשעלה חידּוׁש, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָאצלֹו

ׁשאז  ההסּתּלקּות, לאחרי ׁשאפילּו מּזה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָויתירה

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  מּוגּבלת, הּנׁשמה ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָאין

הּנה  הּגּוף, מּצד  והסּתר  העלם ׁשל ּבמּצב  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאינּה

עלּיה  נעׂשית ההּולדת ּביֹום וׁשנה ׁשנה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָּבכל

ּבענינים  היא והעבֹודה יֹותר, נעלית ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָלדרּגא

לֹומר  ׁשּמתחילים מה ּגם וזהּו יֹותר, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַנעלים

ּבעל  סיּפּור וכּידּוע יֹותר. נעלה ּתהּלים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָקאּפיטל
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ספ"ו.32) תניא ונבאר 33)ראה (ד"ה בראשית פ' להאריז"ל ל"ת שבת. תחום מצות בשלח פ' להאריז"ל טעהמ"צ ראה

ועוד. שחטא). קודם אדה"ר א.34)מעלת עד, שבת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ראשון  Ô˜e˙Ó‰Â,בשלב ¯¯B·Ó‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ÏÏÎÂ שכולו ¿ƒ¿»¿»»¬ƒ«¿»¿«¿»

ואלוקות ונקיM‰Â‡¯קדושה זך הפחות Èa‚Ïהחלק ˙ÏBÒt ‡e‰L ¿«¿»∆¿∆¿«≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ שהוא האצילות עולם של וקדושתו למעלתו יחסית »»¬ƒ

זה  וחלק פסולת נחשב לגמרי ומזוכך צרוף שאינו מה כל ממש", "אלוקות

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÏ ÏÙ שלמטה »«¿»«¿ƒ»
האצילות. בשלב CkŒ¯Á‡Âמעולם ¿««»

התוהו NÚ‰הבא e¯Èa¯בעולם «¬»≈
ÛÒB בין בהפרדה נוסף שלב »

והפסולת, בבירור elÚ˙Âהקדושה ¿ƒ¿«
·Bh‰ ˙BˆBˆÈ נמוכה שבדרגה ƒ«

הראשון  בבירור נתבררו לא ולכן יותר

,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa eÏÏÎÂ¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ»
¯‡M‰Â יותר נמוכה שבדרגה מה ¿«¿»

Œ¯Á‡Â ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÏ ÏÙ»«¿»«¿ƒ»¿««
¯¯a˙pM ‰Ó Ìb BLÈ Ck ועלה »∆¿««∆ƒ¿»≈

‰Èˆi¯‰,לקדושה  ÌÏBÚa ÏÏÎÂ¿ƒ¿«¿»«¿ƒ»
,‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ ÏÙ ¯‡M‰Â¿«¿»»«¿»»¬ƒ»

˙ÏBÒt‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ שהייתה ¿«¿«¿ƒ«¿∆
התוהו  BtÈÏwa˙בעולם ‰ÏÙpL∆»¿»«¿ƒ

ÌÈÚ¯Â ÌÈL˜ Ì‰L32, כלשון ∆≈»ƒ¿»ƒ
הזה  עולם שמעשי בתניא הזקן רבנו

"עולם  הוא כי ורעים" "קשים הם

אחרא" וסטרא «¿∆ÌÓB˜nLהקליפות
‰‡È¯a‰ „vÓ הבריאה מטבע ƒ««¿ƒ»

ÌÏBÚמלכתחילה  ˙ÈzÁ˙a ‡e‰¿«¿ƒ»
‰iNÚ‰33 של ונמצא זה בירור שגם »¬ƒ»

ישר' 'אור בדרך היה דתוהו המלכים

למטה. ומלמעלה

˙„B·Ú ÈpÙB‡ ÏÎa ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿»«≈¬«
BLÈ Ï"p‰ ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ««∆¿
ÌÚ ·BË ÏL ÔÈÚ ˙B·B¯Úz«¬ƒ¿»∆ƒ
‡e‰ ‰Ê·e ,˙ÏBÒt ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿∆»∆

¯e¯a‰ הטוב בין הפרדה שפועל «≈
C¯„aוהפסולת  ,ÌÈpÙB‡ '·a¿«ƒ¿∆∆

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ - ¯ÊBÁ ¯B‡≈ƒ¿«»¿«¿»
‰Ï‚p‰ ÔBLÏa) ‡¯˜Â34 בחלק ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆

לגבי  ההלכה, חלק התורה, של הנגלה

נפסקה  שם בשבת בורר מלאכת דיני

אוכל  לברור מותר שבשבת ההלכה

אבל  מסוימים) (בתנאים פסולת מתוך

אוכל) מתוך פסולת לברור אסור

הוא  למעלה מלמטה חוזר' 'אור  בדרך זה, CBzÓובירור ˙ÏBÒt‰ ¯e¯Èa≈«¿∆ƒ
B‡ ,ÏÎB‡‰בירור השני, ÏÚÓlÓ‰באופן - ¯LÈ ¯B‡ C¯„a »∆¿∆∆»»ƒ¿«¿»

˙ÏBÒt‰ CBzÓ ÏÎB‡‰ ¯e¯Èa ‡¯˜Â ,‰hÓÏ בשני וכאמור, ¿«»¿ƒ¿»≈»∆ƒ«¿∆
צורה  באיזה הוא וההבדל בזה זה המעורבים ופסולת באוכל מדובר האופנים

הבירור. נעשה

C¯cŒÏÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡ BLÈ C‡«∆¿∆«¬∆≈¿ƒ¿««≈ƒ∆«∆∆
,ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯¯Ba ללא ≈∆ƒ∆

פסולת, עם מגע כפי Ôn˜Ï„kכל ¿ƒ¿«»
להלן. שיתבאר

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«ƒ¿«»¬ƒ»
הרוחנית  וההתקדמות ההתעלות

˙„Ïe‰‰ ÌBÈa ‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»¿«∆∆
בשנה  שנה Ècˆa˜מידי eÏÈÙ‡¬ƒ¿«ƒ

ÌbL Û‡c ,¯eÓb הולדתו ביום »¿«∆«
ÂÈÏÚ ‰„ÈÚ‰ ‰¯·ÚL ‰La¿»»∆»¿»≈ƒ»»»
˜Ècˆ ˙‚È¯„Óa ‡e‰L ‰¯Bz‰«»∆¿«¿≈««ƒ

,¯eÓb,באמת גמור צדיק שהיה היינו »
זאת  בכל התורה, ÌBÈaלפי ‰p‰ƒ≈¿

˙„Ïe‰‰הבאה NÚ‰בשנה «∆∆«¬∆
,Le„ÈÁ BÏˆ‡ בשנה למצבו ביחס ∆¿ƒ

שעברה ‰‚¯„ÓÏ ‰ÏÚL˙ÈÏÚ ∆»»¿«¿≈»«¬≈
¯˙BÈ כלל אין כאשר שגם הרי ≈

כלל, רע אין גמור בצדיק שהרי פסולת,

ותוספת  ל'בירור' מקום יש זאת בכל

והזדככות. התעלות

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ עוד גדול חידוש יש ƒ≈»ƒ∆
גם  וההתעלות ה'בירור' בענין יותר

והוא  כלל קיים לא eÏÈÙ‡L∆¬ƒכשהרע
˙e˜lzÒ‰‰ È¯Á‡Ï של והעלייה ¿«¬≈«ƒ¿«¿

הבא, לעולם ‡ÔÈהנשמה Ê‡L∆»≈
˙Ïa‚eÓ ‰ÓLp‰ בהגבלות «¿»»¿∆∆

והעולם  הגשמי הגוף עליה שמטילים

הגשמי, «»»»»¿Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂהזה
ÏL ·vÓa dÈ‡L ‰nÎÂ¿«»∆≈»¿«»∆

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ אורה vÓ„על ∆¿≈¿∆¿≈ƒ«
,Ûeb‰ מהגוף הסתלקה כבר שהרי «
‰p‰ ההסתלקות לאחר גם זאת, בכל ƒ≈

ÌBÈa ‰LÂ ‰L ÏÎa¿»»»¿»»¿
‡b¯„Ï ‰iÏÚ ˙ÈNÚ ˙„Ïe‰‰«∆∆«¬≈¬ƒ»¿«¿»

‰„B·Ú‰Â ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ של «¬≈≈¿»¬»
למעלה  ÌÈÈÚaהנשמה ‡È‰ƒ¿ƒ¿»ƒ

Ìb e‰ÊÂ ,¯˙BÈ ÌÈÏÚ הטעם «¬ƒ≈¿∆«
לכך  ÌÈÏÈÁ˙nLהפנימי ‰Ó«∆«¿ƒƒ

¯ÓBÏ ההולדת BÈ˙¯פרק ˜‡ÏËÈtביום ‰ÏÚ ÌÈl‰z המנהג לפי ««ƒ¿¿ƒƒ«¬∆≈
(למשל, שנותיו למספר המתאים התהילים פרק את יום בכל יאמר אחד שכל
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e"kyz'd ,fenz a"i

ּגם  מּובן (ּומ ּזה לאביו ּבנֹוגע  והּגאּולה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׂשמחה

'ּדברי  מאמר אמירת עלּֿדבר אליו), ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָּבנֹוגע

ּקאּפיטל  על ההּולדת ּביֹום חּיים' ְְֱִִִֶֶַַַַֹאלקים

לאחרי  ּגם ׁשנֹותיו, למסּפר הּמתאים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָהּתהּלים

ידּוע 35ההסּתּלקּות  הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ

אחד  ּכל הּנה מהּפטירה חֹודׁש י"ב ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלאחר

ּבוּדאי הּוא ֿ מּיׂשראל ועל טֹוב, ׁשּכּולֹו ּבאֹופן ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבעלמא  חּיּותֹו ּבחּיים ׁשּגם מי ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה

ׁשּי אי ואםּֿכן צּדיק, ּבמדריגת היה ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּדין

ּפטירה  עם הּקׁשּורים הענינים ּכל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשּלאחרי

ההּולדת  ּביֹום ּבׁשנה ׁשנה מּדי הּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהסּתּלקּות,

א יֹותר. נעלית למדרגה עלּיה אצלֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּתהיה

ּבירּור  ׁשל ּבאֹופן היא זֹו ׁשעלּיה הּוא, ְְֲִִִֵֶֶֶָָָהענין

ׁשל  ענין היֹותֹו ׁשעם והינּו אֹוכל, מּתֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַָאֹוכל

 ֿ מּכל חסֿוׁשלֹום, ּופסֹולת סיגים ללא ְְְִִִֶֶַָָֹאֹוכל,

למאכל  עד ּדרגֹות, ּכּמה יׁש ּגּופא ּבאֹוכל ְְֲֵֶַַַָָָָָָמקֹום

מלכים  ׁשּולחן על יֹותר 36ׁשעֹולה ּולמעלה , ְְְְִֵֶֶַַָָָ

נאמר  ועלֿזה עילּוי. אחר ּוקדֹוׁשים 37ּבעילּוי ְְְֱִִִֶֶַַַַ

ּבׁשם  ׁשּנקראים והינּו סלה, יהּללּו יֹום ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּבכל

ללא  סלה, יהּללּו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְִִֵֶַַַָֹקדֹוׁשים,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּנאמר 38הפסק, מקֹום ּכל ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

אמירת  ׁשענין והינּו הפסק, לֹו אין ועד סלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנצח

על  מֹורה ׁשּזה ,(יהּללּו) ותׁשּבחֹות ְְְְִִֶֶֶַַָׁשירֹות

ׁשּלהם  ׁשּיׁשנן 39העלּיה ּכיון ּתמידי, ּבאֹופן הּוא , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

קץ. אין עד ֲִֵֵַעלּיֹות

ענין Ô·eÈÂו) (ׁשהּוא ּדגןֿעדן הענין מּכללּות ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

צאתּה ׁשּלאחרי ּבּזמן הּנׁשמה ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָׂשכר

ׂשכרּה מקּבלת ׁשאז הּמתים, ּתחּית עד הּגּוף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

ועד  מדרגֹות, וכּמה ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָּבגןֿעדן),
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ואילך.35) שנו ע' פר"ת סה"מ א.36)ראה מו, העמידה.37)יבמות א.38)בתפלת נד, מא,39)עירובין בהר לקו"ת ראה

ואילך. ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאחר  וגם י"ד) פרק אומר הארבעֿעשרה לשנתו ונכנס שנה י"ג לו שמלאו מי

אומרים  לפי ההסתלקות הבא, לפרק עוברים שנה ומידי פרקו את בשבילו

מקודמו. יותר נעלה פרק וכל השנים, מספר

¯etÈÒ Úe„iÎÂ הריי"צ Ïe‡b‰Â‰הרבי ‰ÁÓO‰ ÏÚa ממאסר שיצא ¿«»«ƒ«««ƒ¿»¿«¿»
י"ב  זה, ביום תרפ"ז) בשנת (ברוסיה,

ÂÈ·‡Ïתמוז  Ú‚Ba הרש"ב הרבי ¿≈«¿»ƒ
,(ÂÈÏ‡ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓe)ƒ∆»«¿≈«≈»

¯·cŒÏÚ אודות‡Ó ˙¯ÈÓ‡¯Ó «¿«¬ƒ««¬«
ÌÈiÁ'חסידות  ÌÈ˜Ï‡ È¯·c'ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ

˙„Ïe‰‰ ÌBÈa,מרחשון כ"ף שלו, ¿«∆∆
ÏËÈt‡w ÏÚ פרקÌÈl‰z‰ ««ƒ¿«¿ƒƒ

Ìb ,ÂÈ˙BL ¯tÒÓÏ ÌÈ‡˙n‰««¿ƒ¿ƒ¿«¿»«
˙e˜lzÒ‰‰ È¯Á‡Ï35 ומסיפור ¿«¬≈«ƒ¿«¿

העלייה  העניין את ללמוד יש זה

בשנה, מידי ההולדת ביום וההתקדמות

לעיל. כמבואר

Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ מה ¿ƒ¿»≈»
לדרגה  מדרגה העלייה של המשמעות

ההסתלקות, Úe„Èלאחר È¯‰¬≈»«
‰¯ÈËt‰Ó L„BÁ ·"È ¯Á‡lL∆¿««∆≈«¿ƒ»
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ‰p‰ƒ≈»∆»ƒƒ¿»≈
,·BË BÏekL ÔÙB‡a È‡cÂa¿««¿∆∆

ז"ל  חכמינו רשעים כמאמר "משפט

מכן  ולאחר חודש" י"ב בגיהינום

ומבוררת  זכה כבר »¿ŒÏÚÂהנשמה
ÌbL ÈÓ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ∆«
ÔÈc ‡ÓÏÚa B˙eiÁ ÌÈiÁa««ƒ«¿»¿»≈

הזה  ˆÈc˜בעולם ˙‚È¯„Óa ‰È‰»»¿«¿≈««ƒ
פטירתו  מעת שנה בתום שבוודאי

ביותר, גבוהה לדרגה הגיעה נשמתו

CiL CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â ייתכן ¿ƒ≈≈«»
ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯Á‡lL∆¿«¬≈»»ƒ¿»ƒ
‰¯ÈËt ÌÚ ÌÈ¯eLw‰«¿ƒƒ¿ƒ»
‰L ÈcÓ ‰p‰ ,˙e˜lzÒ‰Â¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ≈»»
‰È‰z ˙„Ïe‰‰ ÌBÈa ‰La¿»»¿«∆∆ƒ¿∆
˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ ‰iÏÚ BÏˆ‡∆¿¬ƒ»¿«¿≈»«¬≈

?.¯˙BÈ≈
BÊ ‰iÏÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¬ƒ»

‡È‰ בטוב התעלות אחר, מסוג עליה ƒ
'בירור' שהיא גופא ∆¿ÔÙB‡aוקדושה

B˙BÈ‰ ÌÚL eÈ‰Â ,ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa ÏL כולוÔÈÚ ∆≈∆ƒ∆¿«¿∆ƒ¡ƒ¿»
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙ÏBÒÙe ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÏ ,ÏÎB‡ ÏL בצדיק מדובר שהרי ∆∆¿…ƒƒ¿∆«¿»

ÏÎ‡ÓÏגמור  „Ú ,˙B‚¯c ‰nk LÈ ‡Ùeb ÏÎB‡a ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»∆»≈«»¿»«¿«¬»
ÌÈÎÏÓ ÔÁÏeL ÏÚ ‰ÏBÚL36, במיוחד גבוהה ברמה אוכל שהוא ∆∆«¿»¿»ƒ

ÈeÏÈÚ ¯Á‡ ÈeÏÈÚa ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe עדיין מאד חשוב אוכל לגבי וגם ¿«¿»≈¿ƒ««ƒ
כאשר  שגם ברוחניות גם וכך לדרגה מדרגה התעלות לתוספת מקום יש

בו  שאין ובמצב גבוהה בדרגה נמצאים

יותר  להתעלות מקום יש כלל, 'פסולת'

ויותר.

‰ÊŒÏÚÂ עליות של זה נושא על ¿«∆
עצמה  בקדושה לדרגה מדרגה

¯Ó‡37ÌBÈ ÏÎa ÌÈLB„˜e ∆¡«¿ƒ¿»
ÌÈ‡¯˜pL eÈ‰Â ,‰ÏÒ EeÏl‰È¿«¿∆»¿«¿∆ƒ¿»ƒ

ÌÈLB„˜ ÌLa טוב רק בהם ויש ¿≈¿ƒ
חסֿושלום, פסולת כל »¿ŒÛ‡Âללא

EeÏl‰È ÔÎŒÈtŒÏÚ וישבחו יהללו «ƒ≈¿«¿
ה' ‰ÒÙ˜,תמיד,ÏÒ‰,את ‡ÏÏ ∆»¿…∆¿≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók38Ïk ¿«¬««≈«»
¯Ó‡pL ÌB˜Ó משלושת אחד »∆∆¡«

הבאים  ÚÂ„הביטויים ‰ÏÒ Áˆ≈«∆»»∆
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ לדבר והכוונה ≈∆¿≈
לעד, ונמשך ÔÈÚLשקיים eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«

˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰¯BÓ ‰fL ,(EeÏl‰È)¿«¿∆∆∆«

Ì‰lL ‰iÏÚ‰39, נוסף הילול כי »¬ƒ»∆»∆
יותר,נובע  נעלית נוספת, מהשגה

התהילות  אמירת ולכן באלוקות,

È„ÈÓz,והתשבחות  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿ƒƒ
BiÏÚ˙הפסק,ללא  ÔLiL ÔÂÈk≈»∆∆¿»¬ƒ

ı˜ ÔÈ‡ „Ú גורמת נוספת עלייה וכל «≈≈
נוסף. להילול

Ô·eÈÂ (Â שגם לעיל המבואר העניין ¿»
סוף  ללא עליות יש עצמה בקדושה

והתקדמות  'בירור' להיות יכול ולכן

כלל, פסולת שאין במצב גם ועלייה

Ô„ÚŒÔ‚cיובן  ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»»ƒ¿»¿«≈∆
‰ÓLp‰ ¯ÎN ÔÈÚ ‡e‰L) על ∆ƒ¿«¿««¿»»

מקבלת  שהיא הזה בעולם עבודתה

ÔÓ d˙‡ˆ È¯Á‡lL ÔÓfa«¿«∆¿«¬≈≈»ƒ
Ê‡L ,ÌÈ˙n‰ ˙iÁz „Ú Ûeb‰««¿ƒ««≈ƒ∆»

מן ן בזמ  שמהפטירה הזה הביניים

היא  המתים תחיית ועד העולם

Ba LiL ,(Ô„ÚŒÔ‚a d¯ÎN ˙Ïa˜Óבגןֿעדן‰nÎÂ ‰nk ¿«∆∆¿»»¿«≈∆∆≈«»¿«»
˙B‚¯„Ó,מזו למעלה זו eÈˆnLשונות „ÚÂ החסידות ‰ÔBLlבתורת «¿≈¿«∆»ƒ«»
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ׁשהּוא  והּׁשאר והמתּוקן, המבֹורר ְְְְְֲִֶַַַָָָָהאצילּות

לעֹולם  נפל האצילּות, עֹולם לגּבי ְְְֲִֵֶַַָָָָּפסֹולת

ונתעּלּו נֹוסף, ּבירּור נעׂשה ואחרּֿכ ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָהּבריאה.

והּׁשאר  הּבריאה, ּבעֹולם ונכללּו הּטֹוב ְְְְְְְִִִַַַָָָניצֹוצֹות

מה  ּגם יׁשנֹו ואחרּֿכ הּיצירה, לעֹולם ְְְְִֶַַַַַַָָָָנפל

נפל  והּׁשאר הּיצירה, ּבעֹולם ונכלל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּׁשּנתּברר

הּפסֹול  לתכלית ועד העׂשּיה, ׁשּנפלה לעֹולם ת ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

ורעים  קׁשים ׁשהם מּצד 32ּבּקליּפֹות ׁשּמקֹומם , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

העׂשּיה  עֹולם ּבתחּתית הּוא .33הּבריאה ְְְֲִִִַַָָָָ

הּנ"ל p‰Â‰ה) הּבירּורים עבֹודת אֹופּני ּבכל ¿ƒ≈ְֲִֵֵַַַַַָ

ענין  עם טֹוב ׁשל ענין ּתערֹובֹות ְְְֲִִִֶֶַָָיׁשנֹו

ּבדר אֹופּנים, ּבב' הּברּור הּוא ּובזה ּפסֹולת, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

(ּבלׁשֹון  ונקרא למעלה, מּלמּטה - חֹוזר ְְְְְְִִִֵַַָָָאֹור

ּבדר34הּנגלה  אֹו האֹוכל, מּתֹו הּפסֹולת ּבירּור ( ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

האֹוכל  ּבירּור ונקרא למּטה, מּלמעלה - יׁשר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָאֹור

ּבענין  יֹותר נעלה אֹופן יׁשנֹו א הּפסֹולת. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַמּתֹו

מּתֹו אֹוכל ּבֹורר עלּֿדר ׁשהּוא ִִֵֵֶֶֶֶַַהּבירּורים,

ּכדלקּמן. ְְִֶַָאֹוכל,

‰Ê·e ּביֹום לדרּגא מּדרּגא העלּיה ענין ּגם יּובן »∆ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

ׁשּגם  ּדאף ּגמּור, ּבצּדיק אפילּו ְְֲִִֶֶֶַַַַָההּולדת

ׁשהּוא  הּתֹורה עליו העידה ׁשעברה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשנה

נעׂשה  ההּולדת  ּבי ֹום הּנה ּגמּור, צּדיק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבמדריגת

יֹותר. נעלית למדרגה ׁשעלה חידּוׁש, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָאצלֹו

ׁשאז  ההסּתּלקּות, לאחרי ׁשאפילּו מּזה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָויתירה

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  מּוגּבלת, הּנׁשמה ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָאין

הּנה  הּגּוף, מּצד  והסּתר  העלם ׁשל ּבמּצב  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאינּה

עלּיה  נעׂשית ההּולדת ּביֹום וׁשנה ׁשנה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָּבכל

ּבענינים  היא והעבֹודה יֹותר, נעלית ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָלדרּגא

לֹומר  ׁשּמתחילים מה ּגם וזהּו יֹותר, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַנעלים

ּבעל  סיּפּור וכּידּוע יֹותר. נעלה ּתהּלים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָקאּפיטל
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ספ"ו.32) תניא ונבאר 33)ראה (ד"ה בראשית פ' להאריז"ל ל"ת שבת. תחום מצות בשלח פ' להאריז"ל טעהמ"צ ראה

ועוד. שחטא). קודם אדה"ר א.34)מעלת עד, שבת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ראשון  Ô˜e˙Ó‰Â,בשלב ¯¯B·Ó‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ÏÏÎÂ שכולו ¿ƒ¿»¿»»¬ƒ«¿»¿«¿»

ואלוקות ונקיM‰Â‡¯קדושה זך הפחות Èa‚Ïהחלק ˙ÏBÒt ‡e‰L ¿«¿»∆¿∆¿«≈
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ שהוא האצילות עולם של וקדושתו למעלתו יחסית »»¬ƒ

זה  וחלק פסולת נחשב לגמרי ומזוכך צרוף שאינו מה כל ממש", "אלוקות

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÏ ÏÙ שלמטה »«¿»«¿ƒ»
האצילות. בשלב CkŒ¯Á‡Âמעולם ¿««»

התוהו NÚ‰הבא e¯Èa¯בעולם «¬»≈
ÛÒB בין בהפרדה נוסף שלב »

והפסולת, בבירור elÚ˙Âהקדושה ¿ƒ¿«
·Bh‰ ˙BˆBˆÈ נמוכה שבדרגה ƒ«

הראשון  בבירור נתבררו לא ולכן יותר

,‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa eÏÏÎÂ¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ»
¯‡M‰Â יותר נמוכה שבדרגה מה ¿«¿»

Œ¯Á‡Â ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÏ ÏÙ»«¿»«¿ƒ»¿««
¯¯a˙pM ‰Ó Ìb BLÈ Ck ועלה »∆¿««∆ƒ¿»≈

‰Èˆi¯‰,לקדושה  ÌÏBÚa ÏÏÎÂ¿ƒ¿«¿»«¿ƒ»
,‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ ÏÙ ¯‡M‰Â¿«¿»»«¿»»¬ƒ»

˙ÏBÒt‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ שהייתה ¿«¿«¿ƒ«¿∆
התוהו  BtÈÏwa˙בעולם ‰ÏÙpL∆»¿»«¿ƒ

ÌÈÚ¯Â ÌÈL˜ Ì‰L32, כלשון ∆≈»ƒ¿»ƒ
הזה  עולם שמעשי בתניא הזקן רבנו

"עולם  הוא כי ורעים" "קשים הם

אחרא" וסטרא «¿∆ÌÓB˜nLהקליפות
‰‡È¯a‰ „vÓ הבריאה מטבע ƒ««¿ƒ»

ÌÏBÚמלכתחילה  ˙ÈzÁ˙a ‡e‰¿«¿ƒ»
‰iNÚ‰33 של ונמצא זה בירור שגם »¬ƒ»

ישר' 'אור בדרך היה דתוהו המלכים

למטה. ומלמעלה

˙„B·Ú ÈpÙB‡ ÏÎa ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿»«≈¬«
BLÈ Ï"p‰ ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ««∆¿
ÌÚ ·BË ÏL ÔÈÚ ˙B·B¯Úz«¬ƒ¿»∆ƒ
‡e‰ ‰Ê·e ,˙ÏBÒt ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿∆»∆

¯e¯a‰ הטוב בין הפרדה שפועל «≈
C¯„aוהפסולת  ,ÌÈpÙB‡ '·a¿«ƒ¿∆∆

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ - ¯ÊBÁ ¯B‡≈ƒ¿«»¿«¿»
‰Ï‚p‰ ÔBLÏa) ‡¯˜Â34 בחלק ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆

לגבי  ההלכה, חלק התורה, של הנגלה

נפסקה  שם בשבת בורר מלאכת דיני

אוכל  לברור מותר שבשבת ההלכה

אבל  מסוימים) (בתנאים פסולת מתוך

אוכל) מתוך פסולת לברור אסור

הוא  למעלה מלמטה חוזר' 'אור  בדרך זה, CBzÓובירור ˙ÏBÒt‰ ¯e¯Èa≈«¿∆ƒ
B‡ ,ÏÎB‡‰בירור השני, ÏÚÓlÓ‰באופן - ¯LÈ ¯B‡ C¯„a »∆¿∆∆»»ƒ¿«¿»

˙ÏBÒt‰ CBzÓ ÏÎB‡‰ ¯e¯Èa ‡¯˜Â ,‰hÓÏ בשני וכאמור, ¿«»¿ƒ¿»≈»∆ƒ«¿∆
צורה  באיזה הוא וההבדל בזה זה המעורבים ופסולת באוכל מדובר האופנים

הבירור. נעשה

C¯cŒÏÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚa ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡ BLÈ C‡«∆¿∆«¬∆≈¿ƒ¿««≈ƒ∆«∆∆
,ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯¯Ba ללא ≈∆ƒ∆

פסולת, עם מגע כפי Ôn˜Ï„kכל ¿ƒ¿«»
להלן. שיתבאר

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«ƒ¿«»¬ƒ»
הרוחנית  וההתקדמות ההתעלות

˙„Ïe‰‰ ÌBÈa ‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»¿«∆∆
בשנה  שנה Ècˆa˜מידי eÏÈÙ‡¬ƒ¿«ƒ

ÌbL Û‡c ,¯eÓb הולדתו ביום »¿«∆«
ÂÈÏÚ ‰„ÈÚ‰ ‰¯·ÚL ‰La¿»»∆»¿»≈ƒ»»»
˜Ècˆ ˙‚È¯„Óa ‡e‰L ‰¯Bz‰«»∆¿«¿≈««ƒ

,¯eÓb,באמת גמור צדיק שהיה היינו »
זאת  בכל התורה, ÌBÈaלפי ‰p‰ƒ≈¿

˙„Ïe‰‰הבאה NÚ‰בשנה «∆∆«¬∆
,Le„ÈÁ BÏˆ‡ בשנה למצבו ביחס ∆¿ƒ

שעברה ‰‚¯„ÓÏ ‰ÏÚL˙ÈÏÚ ∆»»¿«¿≈»«¬≈
¯˙BÈ כלל אין כאשר שגם הרי ≈

כלל, רע אין גמור בצדיק שהרי פסולת,

ותוספת  ל'בירור' מקום יש זאת בכל

והזדככות. התעלות

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ עוד גדול חידוש יש ƒ≈»ƒ∆
גם  וההתעלות ה'בירור' בענין יותר

והוא  כלל קיים לא eÏÈÙ‡L∆¬ƒכשהרע
˙e˜lzÒ‰‰ È¯Á‡Ï של והעלייה ¿«¬≈«ƒ¿«¿

הבא, לעולם ‡ÔÈהנשמה Ê‡L∆»≈
˙Ïa‚eÓ ‰ÓLp‰ בהגבלות «¿»»¿∆∆

והעולם  הגשמי הגוף עליה שמטילים

הגשמי, «»»»»¿Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂהזה
ÏL ·vÓa dÈ‡L ‰nÎÂ¿«»∆≈»¿«»∆

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ אורה vÓ„על ∆¿≈¿∆¿≈ƒ«
,Ûeb‰ מהגוף הסתלקה כבר שהרי «
‰p‰ ההסתלקות לאחר גם זאת, בכל ƒ≈

ÌBÈa ‰LÂ ‰L ÏÎa¿»»»¿»»¿
‡b¯„Ï ‰iÏÚ ˙ÈNÚ ˙„Ïe‰‰«∆∆«¬≈¬ƒ»¿«¿»

‰„B·Ú‰Â ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ של «¬≈≈¿»¬»
למעלה  ÌÈÈÚaהנשמה ‡È‰ƒ¿ƒ¿»ƒ

Ìb e‰ÊÂ ,¯˙BÈ ÌÈÏÚ הטעם «¬ƒ≈¿∆«
לכך  ÌÈÏÈÁ˙nLהפנימי ‰Ó«∆«¿ƒƒ

¯ÓBÏ ההולדת BÈ˙¯פרק ˜‡ÏËÈtביום ‰ÏÚ ÌÈl‰z המנהג לפי ««ƒ¿¿ƒƒ«¬∆≈
(למשל, שנותיו למספר המתאים התהילים פרק את יום בכל יאמר אחד שכל
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e"kyz'd ,fenz a"i

ּגם  מּובן (ּומ ּזה לאביו ּבנֹוגע  והּגאּולה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּׂשמחה

'ּדברי  מאמר אמירת עלּֿדבר אליו), ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָּבנֹוגע

ּקאּפיטל  על ההּולדת ּביֹום חּיים' ְְֱִִִֶֶַַַַֹאלקים

לאחרי  ּגם ׁשנֹותיו, למסּפר הּמתאים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָהּתהּלים

ידּוע 35ההסּתּלקּות  הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָ

אחד  ּכל הּנה מהּפטירה חֹודׁש י"ב ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלאחר

ּבוּדאי הּוא ֿ מּיׂשראל ועל טֹוב, ׁשּכּולֹו ּבאֹופן ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבעלמא  חּיּותֹו ּבחּיים ׁשּגם מי ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה

ׁשּי אי ואםּֿכן צּדיק, ּבמדריגת היה ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּדין

ּפטירה  עם הּקׁשּורים הענינים ּכל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשּלאחרי

ההּולדת  ּביֹום ּבׁשנה ׁשנה מּדי הּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהסּתּלקּות,

א יֹותר. נעלית למדרגה עלּיה אצלֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּתהיה

ּבירּור  ׁשל ּבאֹופן היא זֹו ׁשעלּיה הּוא, ְְֲִִִֵֶֶֶָָָהענין

ׁשל  ענין היֹותֹו ׁשעם והינּו אֹוכל, מּתֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַָאֹוכל

 ֿ מּכל חסֿוׁשלֹום, ּופסֹולת סיגים ללא ְְְִִִֶֶַָָֹאֹוכל,

למאכל  עד ּדרגֹות, ּכּמה יׁש ּגּופא ּבאֹוכל ְְֲֵֶַַַָָָָָָמקֹום

מלכים  ׁשּולחן על יֹותר 36ׁשעֹולה ּולמעלה , ְְְְִֵֶֶַַָָָ

נאמר  ועלֿזה עילּוי. אחר ּוקדֹוׁשים 37ּבעילּוי ְְְֱִִִֶֶַַַַ

ּבׁשם  ׁשּנקראים והינּו סלה, יהּללּו יֹום ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּבכל

ללא  סלה, יהּללּו ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְִִֵֶַַַָֹקדֹוׁשים,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ׁשּנאמר 38הפסק, מקֹום ּכל ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָָ

אמירת  ׁשענין והינּו הפסק, לֹו אין ועד סלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנצח

על  מֹורה ׁשּזה ,(יהּללּו) ותׁשּבחֹות ְְְְִִֶֶֶַַָׁשירֹות

ׁשּלהם  ׁשּיׁשנן 39העלּיה ּכיון ּתמידי, ּבאֹופן הּוא , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

קץ. אין עד ֲִֵֵַעלּיֹות

ענין Ô·eÈÂו) (ׁשהּוא ּדגןֿעדן הענין מּכללּות ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

צאתּה ׁשּלאחרי ּבּזמן הּנׁשמה ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָׂשכר

ׂשכרּה מקּבלת ׁשאז הּמתים, ּתחּית עד הּגּוף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

ועד  מדרגֹות, וכּמה ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָּבגןֿעדן),

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

ואילך.35) שנו ע' פר"ת סה"מ א.36)ראה מו, העמידה.37)יבמות א.38)בתפלת נד, מא,39)עירובין בהר לקו"ת ראה

ואילך. ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאחר  וגם י"ד) פרק אומר הארבעֿעשרה לשנתו ונכנס שנה י"ג לו שמלאו מי

אומרים  לפי ההסתלקות הבא, לפרק עוברים שנה ומידי פרקו את בשבילו

מקודמו. יותר נעלה פרק וכל השנים, מספר

¯etÈÒ Úe„iÎÂ הריי"צ Ïe‡b‰Â‰הרבי ‰ÁÓO‰ ÏÚa ממאסר שיצא ¿«»«ƒ«««ƒ¿»¿«¿»
י"ב  זה, ביום תרפ"ז) בשנת (ברוסיה,

ÂÈ·‡Ïתמוז  Ú‚Ba הרש"ב הרבי ¿≈«¿»ƒ
,(ÂÈÏ‡ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓe)ƒ∆»«¿≈«≈»

¯·cŒÏÚ אודות‡Ó ˙¯ÈÓ‡¯Ó «¿«¬ƒ««¬«
ÌÈiÁ'חסידות  ÌÈ˜Ï‡ È¯·c'ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ

˙„Ïe‰‰ ÌBÈa,מרחשון כ"ף שלו, ¿«∆∆
ÏËÈt‡w ÏÚ פרקÌÈl‰z‰ ««ƒ¿«¿ƒƒ

Ìb ,ÂÈ˙BL ¯tÒÓÏ ÌÈ‡˙n‰««¿ƒ¿ƒ¿«¿»«
˙e˜lzÒ‰‰ È¯Á‡Ï35 ומסיפור ¿«¬≈«ƒ¿«¿

העלייה  העניין את ללמוד יש זה

בשנה, מידי ההולדת ביום וההתקדמות

לעיל. כמבואר

Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ מה ¿ƒ¿»≈»
לדרגה  מדרגה העלייה של המשמעות

ההסתלקות, Úe„Èלאחר È¯‰¬≈»«
‰¯ÈËt‰Ó L„BÁ ·"È ¯Á‡lL∆¿««∆≈«¿ƒ»
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ‰p‰ƒ≈»∆»ƒƒ¿»≈
,·BË BÏekL ÔÙB‡a È‡cÂa¿««¿∆∆

ז"ל  חכמינו רשעים כמאמר "משפט

מכן  ולאחר חודש" י"ב בגיהינום

ומבוררת  זכה כבר »¿ŒÏÚÂהנשמה
ÌbL ÈÓ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ∆«
ÔÈc ‡ÓÏÚa B˙eiÁ ÌÈiÁa««ƒ«¿»¿»≈

הזה  ˆÈc˜בעולם ˙‚È¯„Óa ‰È‰»»¿«¿≈««ƒ
פטירתו  מעת שנה בתום שבוודאי

ביותר, גבוהה לדרגה הגיעה נשמתו

CiL CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â ייתכן ¿ƒ≈≈«»
ÌÈÈÚ‰ Ïk È¯Á‡lL∆¿«¬≈»»ƒ¿»ƒ
‰¯ÈËt ÌÚ ÌÈ¯eLw‰«¿ƒƒ¿ƒ»
‰L ÈcÓ ‰p‰ ,˙e˜lzÒ‰Â¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ≈»»
‰È‰z ˙„Ïe‰‰ ÌBÈa ‰La¿»»¿«∆∆ƒ¿∆
˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ ‰iÏÚ BÏˆ‡∆¿¬ƒ»¿«¿≈»«¬≈

?.¯˙BÈ≈
BÊ ‰iÏÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¬ƒ»

‡È‰ בטוב התעלות אחר, מסוג עליה ƒ
'בירור' שהיא גופא ∆¿ÔÙB‡aוקדושה

B˙BÈ‰ ÌÚL eÈ‰Â ,ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa ÏL כולוÔÈÚ ∆≈∆ƒ∆¿«¿∆ƒ¡ƒ¿»
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙ÏBÒÙe ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÏ ,ÏÎB‡ ÏL בצדיק מדובר שהרי ∆∆¿…ƒƒ¿∆«¿»

ÏÎ‡ÓÏגמור  „Ú ,˙B‚¯c ‰nk LÈ ‡Ùeb ÏÎB‡a ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»∆»≈«»¿»«¿«¬»
ÌÈÎÏÓ ÔÁÏeL ÏÚ ‰ÏBÚL36, במיוחד גבוהה ברמה אוכל שהוא ∆∆«¿»¿»ƒ

ÈeÏÈÚ ¯Á‡ ÈeÏÈÚa ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe עדיין מאד חשוב אוכל לגבי וגם ¿«¿»≈¿ƒ««ƒ
כאשר  שגם ברוחניות גם וכך לדרגה מדרגה התעלות לתוספת מקום יש

בו  שאין ובמצב גבוהה בדרגה נמצאים

יותר  להתעלות מקום יש כלל, 'פסולת'

ויותר.

‰ÊŒÏÚÂ עליות של זה נושא על ¿«∆
עצמה  בקדושה לדרגה מדרגה

¯Ó‡37ÌBÈ ÏÎa ÌÈLB„˜e ∆¡«¿ƒ¿»
ÌÈ‡¯˜pL eÈ‰Â ,‰ÏÒ EeÏl‰È¿«¿∆»¿«¿∆ƒ¿»ƒ

ÌÈLB„˜ ÌLa טוב רק בהם ויש ¿≈¿ƒ
חסֿושלום, פסולת כל »¿ŒÛ‡Âללא

EeÏl‰È ÔÎŒÈtŒÏÚ וישבחו יהללו «ƒ≈¿«¿
ה' ‰ÒÙ˜,תמיד,ÏÒ‰,את ‡ÏÏ ∆»¿…∆¿≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók38Ïk ¿«¬««≈«»
¯Ó‡pL ÌB˜Ó משלושת אחד »∆∆¡«

הבאים  ÚÂ„הביטויים ‰ÏÒ Áˆ≈«∆»»∆
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ לדבר והכוונה ≈∆¿≈
לעד, ונמשך ÔÈÚLשקיים eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«

˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ ‰¯BÓ ‰fL ,(EeÏl‰È)¿«¿∆∆∆«

Ì‰lL ‰iÏÚ‰39, נוסף הילול כי »¬ƒ»∆»∆
יותר,נובע  נעלית נוספת, מהשגה

התהילות  אמירת ולכן באלוקות,

È„ÈÓz,והתשבחות  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿ƒƒ
BiÏÚ˙הפסק,ללא  ÔLiL ÔÂÈk≈»∆∆¿»¬ƒ

ı˜ ÔÈ‡ „Ú גורמת נוספת עלייה וכל «≈≈
נוסף. להילול

Ô·eÈÂ (Â שגם לעיל המבואר העניין ¿»
סוף  ללא עליות יש עצמה בקדושה

והתקדמות  'בירור' להיות יכול ולכן

כלל, פסולת שאין במצב גם ועלייה

Ô„ÚŒÔ‚cיובן  ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓƒ¿»»ƒ¿»¿«≈∆
‰ÓLp‰ ¯ÎN ÔÈÚ ‡e‰L) על ∆ƒ¿«¿««¿»»

מקבלת  שהיא הזה בעולם עבודתה

ÔÓ d˙‡ˆ È¯Á‡lL ÔÓfa«¿«∆¿«¬≈≈»ƒ
Ê‡L ,ÌÈ˙n‰ ˙iÁz „Ú Ûeb‰««¿ƒ««≈ƒ∆»

מן ן בזמ  שמהפטירה הזה הביניים

היא  המתים תחיית ועד העולם

Ba LiL ,(Ô„ÚŒÔ‚a d¯ÎN ˙Ïa˜Óבגןֿעדן‰nÎÂ ‰nk ¿«∆∆¿»»¿«≈∆∆≈«»¿«»
˙B‚¯„Ó,מזו למעלה זו eÈˆnLשונות „ÚÂ החסידות ‰ÔBLlבתורת «¿≈¿«∆»ƒ«»
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קץ  אין מדרגֹות ּבגןֿעדן ׁשּיׁש הּלׁשֹון ,40ׁשּמצינּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּגןֿעדן  סּוגים, לב' נחלקים ּבכללּות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָאבל

ּבּזהר  ואיתא העליֹון. וגןֿעדן ,41הּתחּתֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

היא  העליֹון לגןֿעדן הּתחּתֹון מּגןֿעדן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהעלּיה

ּוכמֹו "זה", הּנקרא ׁשּביניהם העּמּוד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָעלֿידי

ּבארּכה 42ׁשּכתּוב  ּכמבֹואר גֹו', ּבאה הּנערה ּובזה ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻ

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל אֹור' ׁשּבֹו43ּב'תֹורה , ְְִִֶֶַַָ

הּקֹודמת, ממדרגתּה לגמרי הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמתּבּטלת

עליֹונה  הּיֹותר ּבמדרגה התּכּללּותּה .44ּומתחילה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכבר  היתה העלּיה קֹודם ּגם ּדהּנה ּבזה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָוהענין

ּפסֹולת, ׁשל ענין ּבֹו ׁשּי ׁשּלא הּתחּתֹון, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבגןֿעדן

טֹוב  הּדעת עץ ענין ׁשּגם ועד טֹוב, ּכּולֹו ְְִֵֶֶַַַַַַָאּלא

ׁשעלֿידי  ּבאֹופן רק זה הרי ּבגןֿעדן, ׁשהיה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָורע

רע  ׁשל ענין מּזה להׁשּתלׁשל יכֹול מדרגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָריּבּוי

יׁש עצמֹו ׁשּבגןֿעדן לא אבל לגןֿעדן, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמחּוץ

אדם  ּכאׁשר ׁשּלכן חסֿוׁשלֹום, רע ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָענין

העץ, מּפרי ואכל הּבֹורא רצֹון על עבר ְְְִִִֵֵַַַַָָָָהראׁשֹון

ׁשּגןֿעדן  ּכיון ּבגןֿעדן, להּׁשאר יכֹול היה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

הּבֹורא  רצֹון הפ ׁשהּוא ענין סֹובל ּומּזה 45אינֹו . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

נמצאת  ּכאׁשר ּגם הּנׁשמה מעלת ּגֹודל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָמּובן

הּתחּתֹון  ׁשּבגןֿעדן ּובפרט הּתחּתֹון, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבגןֿעדן

עליֹונה  הכי לּדרּגא ועד ּדרגֹות, ּכּמה יׁש ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּגּופא

קֹודם  הּנה ֿ ּפיֿכן, ואףֿעל הּתחּתֹון. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּבגןֿעדן

ההילּו להיֹות צרי העליֹון לגןֿעדן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשעֹולה

מּמציאּותּה, מתּבּטלת ׁשעלֿידיֿזה העּמּוד, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּדר

להּדרּגא  ׁשּמתאימה אחרת למהּות ׁשּנעׂשית ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָועד

זאת  ולּולי העליֹון, ּבגןֿעדן מתעּלית ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשאליה

אףֿעלּֿפי  העליֹון, לגןֿעדן לעלֹות יכֹולה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאינּה

ׁשּלכן  נעלית, ּבדרּגא נמצאת לפניֿזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּגם

הּתחּתֹון. ּבגןֿעדן להיֹות ְְְְִֵֶַַַָיכֹולה
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א.40) יח, במדבר שם. לקו"ת ג. פא, תצוה תו"א סוסי"ז. אגה"ק תניא א.41)ראה ריא, יג.42)ח"ב ב, מג"א 43)אסתר

א. צו, שם וראה ואילך. סע"ב ואילך.44)ק, יב ע' תרס"ו המשך גם רצט.45)ראה ס"ע תרס"ב סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ı˜ ÔÈ‡ ˙B‚¯„Ó Ô„ÚŒÔ‚a LiL40,,סוף eÏÏÎa˙ללא Ï·‡ ∆≈¿«≈∆«¿≈≈≈¬»ƒ¿»

כללי  עדן ÌÈ˜ÏÁבאופן שבגן והשונות הרבות ÌÈ‚eÒהדרגות '·Ï ∆¿»ƒ¿ƒ
È‡Â˙‡כלליים, .ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb מובא «≈∆««¿¿«≈∆»∆¿¿ƒ»
¯‰fa41‡È‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ ‰iÏÚ‰L , «…«∆»¬ƒ»ƒ«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿ƒ

Ì‰ÈÈaL „enÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«∆≈≈∆
לנשמות  מסייע זה (רוחני) ו'עמוד'

עדן  ל'גן התחתון' עדן מ'גן לעלות

'Ê‰',העליון' ‡¯˜p‰ בקבלה מבואר «ƒ¿»∆
'זה' נקרא הנזכר שה'עמוד' וחסידות

·e˙kL BÓÎe42 אסתר במגילת ¿∆»
,'B‚ ‰‡a ‰¯Úp‰ ‰Ê·e»∆««¬»»»
'¯B‡ ‰¯B˙'a ‰k¯‡a ¯‡B·Ók«¿»«¬À»¿»

הזקן  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒלאדמו"ר
‰Ê43, זה בפסוק הפותח במאמר ∆

התוכן  כי מוסבר שם הנערה..." "ובזה

עניין  הוא הנזכר ה'עמוד' של הפנימי

צריך  המתעלה עלייה בכל כי הביטול,

לצאת  עתה, שעד מציאותו את לבטל

עצמו  את ולהפוך הזו המציאות מגדרי

המצב  את ולקבל לקלוט ראוי ל'כלי'

ע  וזהו יותר, הנעלה ה'עמוד'החדש ניין

È¯Ó‚Ï ‰ÓLp‰ ˙Ïha˙Ó BaL∆ƒ¿«∆∆«¿»»¿«¿≈
,˙Ó„Bw‰ d˙‚¯„ÓÓƒ«¿≈»»«∆∆
d˙eÏlk˙‰ ‰ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ»ƒ¿«¿»

‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„Óa44 היינו ¿«¿≈»«≈∆¿»
היא  העליונה בדרגה שלה שההתעלות

מציאותה  את מאבדת שהיא כזה באופן

נר  של אש (כמו בה ונכללת הפרטית

גדולה). בשלהבת שנכללת

עניין  את יותר בפרטיות ומבאר והולך

עדן  ל'גן התחתון' עדן מ'גן העלייה

עניין  יותר יובן זה (ועלֿפי העליון'

מתוך  אוכל של והעלייה ה'בירור'

לעיל): כמבואר אוכל,

Ì„B˜ Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆
‰iÏÚ‰'העליון עדן ‰È˙‰ל'גן »¬ƒ»»¿»

¯·k הנשמה,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¿»¿«≈∆««¿
עדן שהוא  ל'גן ביחס 'תחתון' אמנם

ביותר  נעלה מצב הוא גם אבל העליון'

ÏL ÔÈÚ Ba CiL ‡lL∆…«»ƒ¿»∆
Ú¯Â ·BË ˙Úc‰ ıÚ ÔÈÚ ÌbL „ÚÂ ,·BË BÏek ‡l‡ ,˙ÏBÒt¿∆∆»¿«∆«ƒ¿«≈«««»»

,Ô„ÚŒÔ‚a ‰È‰L אלא רע של מציאות היה לא ¯˜בעצם ‰Ê È¯‰ ∆»»¿«≈∆¬≈∆«
È„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a של ÏLÏzL‰Ïירידה ÏBÎÈ ˙B‚¯„Ó ÈeaÈ¯ ¿∆∆«¿≈ƒ«¿≈»¿ƒ¿«¿≈

‰fÓ מאד רבות ירידות ‡·Ïלאחר ,Ô„ÚŒÔ‚Ï ıeÁÓ Ú¯ ÏL ÔÈÚ ƒ∆ƒ¿»∆«ƒ¿«≈∆¬»
ÔÎlL ,ÌBÏLÂŒÒÁ Ú¯ ÏL ÔÈÚ LÈ BÓˆÚ Ô„ÚŒÔ‚aL ‡Ï…∆¿«≈∆«¿≈ƒ¿»∆««¿»∆»≈

שגןֿעדן  הרי בגלל ופסולת, רע כל ללא טוב כולו ‡„Ìעצמו ¯L‡k«¬∆»»
‡¯Ba‰ ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·Ú ÔBL‡¯‰ לא עליו הדעת שציוה מעץ לאכול »ƒ»««¿«≈

‰È‰ ‡Ï ,ıÚ‰ È¯tÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ¿ƒ»≈…»»
Ô„ÚŒÔ‚a ¯‡M‰Ï ÏBÎÈ וגורש »¿ƒ»≈¿«≈∆

לגןֿעדן, Ô„ÚŒÔbLמחוץ ÔÂÈk≈»∆«≈∆
CÙ‰ ‡e‰L ÔÈÚ Ï·BÒ BÈ‡≈≈ƒ¿»∆≈∆

‡¯Ba‰ ÔBˆ¯45 אין כאמור אבל ¿«≈
עצמו, בגןֿעדן רע שיש מכאן ללמוד

כולו  אלא התחתון, בגןֿעדן אפילו

לגבי fÓe‰טוב. גודל מהאמור ƒ∆
גמור  טוב שהוא גןֿעדן של מעלתו

Ìb ‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb Ô·eÓ»∆«¬««¿»»«
Ô„ÚŒÔ‚a ˙‡ˆÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿≈¿«≈∆
Ô„ÚŒÔ‚aL Ë¯Ù·e ,ÔBzÁz‰««¿ƒ¿»∆¿«≈∆

‡Ùeb ÔBzÁz‰ עצמו‰nk LÈ ««¿»≈«»
,˙B‚¯c יש שבגןֿעדן לעיל כמובא ¿»

באופן  (שמתחלקות קץ' 'אין דרגות

עדן  ו'גן התחתון' עדן ל'גן כללי

‰ÈÎהעליון') ‡b¯cÏ „ÚÂ¿«««¿»¬ƒ
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ‰BÈÏÚ∆¿»∆¿«≈∆««¿

בוודאי  שבו העליונה שהוא ובדרגה

מאד. נעלה גמור ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒטוב
,ÔÎ של הנפלאה מעלתו גודל למרות ≈

התחתון', עדן ˜Ì„B'גן ‰p‰ƒ≈∆
‰ÏBÚL'התחתון עדן מ'גן הנשמה ∆∆

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆»∆¿»ƒƒ¿
CeÏÈ‰‰ המעבר,„enÚ‰ C¯c «ƒ∆∆»«

˙Ïha˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הנשמה ∆«¿≈∆ƒ¿«∆∆
d˙e‡ÈˆnÓ,הקודמת„ÚÂ ƒ¿ƒ»¿«

˙¯Á‡ ˙e‰ÓÏ ˙ÈNÚpL∆«¬≈¿««∆∆
‰ÈÏ‡L ‡b¯c‰Ï ‰ÓÈ‡˙nL∆«¿ƒ»¿««¿»∆≈∆»
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈¿«≈∆»∆¿

˙‡Ê ÈÏeÏÂ העמוד דרך המעבר ללא ¿≈…
ויציאה  התבטלות הוא שמשמעותו

המציאות  ÏBÎÈ‰מגדרי dÈ‡≈»¿»
ŒÛ‡ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ˙BÏÚÏ«¬¿«≈∆»∆¿«
˙‡ˆÓ ‰ÊŒÈÙÏ ÌbL ÈtŒÏÚ«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰ÏBÎÈ ÔÎlL ,˙ÈÏÚ ‡b¯„a¿«¿»«¬≈∆»≈¿»

ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˙BÈ‰Ï.לעיל כמבואר ביותר, נעלה מקום שהוא ƒ¿¿«≈∆««¿
עדן  מ'גן העלייה של ומהותה תוכנה את יותר בפרטיות ומבאר והולך

העליון': עדן ל'גן התחתון'
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ÔÈÚ‰Â וּיּטע ׁשם על נקרא ּגןֿעדן ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבעדן  ּגן אלקים וידּוע 46ה' מה 47. ְְֱִֵֶַַַָֹ

ּבאּדרא  עדן 48ׁשּכתּוב עדן, ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינת  הּוא עיּלאה עדן עיּלאה, ועדן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתּתאה

חכמה  ּבחינת הּוא ּתּתאה ועדן סתימאה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמֹוחא

ּדזעירֿאנּפין  חכמה ּבחינת והינּו .49ּדאצילּות, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ּגןֿעדן  ׁשּבגןֿעדן, הּבחינֹות ב' נמׁשכֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּומהן

הּוא  ּבּספירֹות ׁשענינם העליֹון, וגןֿעדן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון

ּובינה  (מלכּות)47מלכּות הּתחּתֹון ּגןֿעדן , ְְְִֵֶַַַַַָ

ּדזעירֿאנּפין), (חכמה ּתּתאה מעדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנמׁש

עיּלאה  מעדן ׁשּנמׁש (ּבינה) העליֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוגןֿעדן

ּדגןֿעדן  הענין ּכללּות והּנה, סתימאה). ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ(מֹוחא

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר צּדיקים 50הּוא יֹוׁשבים ׁשּבֹו ְְֲִִִֵֶַַַַַ

הּׁשכינה, מּזיו ונהנין ּבראׁשיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָועטרֹותיהם

ּבפנימּיּות, ּבא הענין ּכאׁשר היא ׁשההנאה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוכיון

ההבנה  ׁשענין מּובן הרי והּׂשגה, ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָּבהבנה

ּגם  אּלא הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן רק לא הּוא ְְְֵֶֶַַַַַַַָָָֹוההּׂשגה

והּׂשגה. הבנה ׁשל ענין יׁשנֹו העליֹון ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבגןֿעדן

הבנה  ׁשל ענין ׁשּי אי מּובן, אינֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָולכאֹורה

מעדן  נמׁש ׁשּבֹו העליֹון ּבגןֿעדן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּׂשגה

היֹות  ׁשעם והינּו סתימאה, מֹוחא ּבחינת ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָעיּלאה,

הרי  ּבינה, ּבחינת הּוא עצמֹו העליֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּגןֿעדן

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו האדם עבֹודת גֹו'51עלֿידי וּיּניחהּו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

עדן, מּבחינת ּבּגן נמׁש ּולׁשמרּה) ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלעבדּה

הּגן  את להׁשקֹות מעדן (ׁשּיֹוצא הּנהר ),52עלֿידי ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבגןֿעדן  מאיר ועלֿידיֿזה אּבא, יסֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּבחינת

אי ואםּֿכן החכמה, ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהעליֹון

הּוא, הענין א והּׂשגה. הבנה ׁשל ענין ּבזה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּי
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ח.46) ב, ואילך.47)בראשית תרמד ס"ע ח"ב להצ"צ ביאוה"ז א.48)ראה רצ, ב.49)אד"ז קכח, א.50)אד"ר יז, ברכות

ב.51) קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע טו. ב, י.52)בראשית שם, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â צאת לאחר הנשמות נמצאות שבו (הרוחני) המקום ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

מהגוף ˜¯‡הנפש Ô„ÚŒÔbזה ÌLבשם ÏÚ הכתוב'‰ ÚhiÂ «≈∆ƒ¿»«≈«ƒ«
‡Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï46Úe„ÈÂ .47‡¯c‡a ·e˙kL ‰Ó48 שבספר ¡…ƒ«¿≈∆¿»««∆»¿ƒ¿»

zz‡‰הזוהר Ô„Ú ,Ô„Ú ˙BÈÁa '· LiLתחתון lÈÚ‡‰עדן Ô„ÚÂ ∆≈¿ƒ≈∆≈∆«»»¿≈∆ƒ»»
עליון, ‰e‡עדן ‰‡lÈÚ Ô„Ú≈∆ƒ»»

‰‡ÓÈ˙Ò ‡ÁBÓ ˙ÈÁa מוח ¿ƒ«»¿ƒ»»
ונסתר), (נעלם zz‡‰סתום Ô„ÚÂ¿≈∆«»»

,˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿»«¬ƒ
לידי  ובאה שירדה כפי (מוחין) החכמה

ובחכמה  האצילות, בעולם גילוי

עצמה ÈÁa˙דאצילות eÈ‰Â¿«¿¿ƒ«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ‰ÓÎÁ49 החכמה »¿»ƒ¿≈«¿ƒ

('שכל  המידות בבחינת שהיא כפי

אנפין' 'זעיר הנקראים שבמידות')

האלוקי  הגילוי כי קטנות) (פנים

הגילוי  לעומת בקטנות הוא במידות

הללו Ô‰Óeבמוחין. הדרגות משתי ≈∆
כפי  (החכמה התחתון עדן ב'עדן',

העליון  ועדן דאצילות) למידות שירדה

ונעלה  סתום שהוא כפי המוחין (עניין

‰BÈÁa˙מגילוי) '· ˙BÎLÓƒ¿»«¿ƒ
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«≈∆««¿
ÌÈÚL ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿∆ƒ¿»»

˙B¯ÈÙqaהעליונות˙eÎÏÓ ‡e‰ «¿ƒ«¿
‰È·e47ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb , ƒ»«≈∆««¿

˙eÎÏÓ) התחתונה הספירה «¿
העליונות  הספירות מעשר )והאחרונה

‰‡zz Ô„ÚÓ CLÓpL התחתון ∆ƒ¿»≈≈∆«»»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ‰ÓÎÁ) המידות כי »¿»ƒ¿≈«¿ƒ

המלכות  בספירת ונמשכות ),באות
,‰Èa) ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ענין ¿«≈∆»∆¿ƒ»

lÈÚ‡‰המוחין  Ô„ÚÓ CLÓpL (∆ƒ¿»≈≈∆ƒ»»
.(‰‡ÓÈ˙Ò ‡ÁBÓ)»¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰Â התוכן ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»

Ó‡Ók¯הפנימי ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚c¿«≈∆¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯50ÌÈ·LBÈ BaL «≈«∆¿ƒ

Ì‰È˙B¯ËÚÂ ÌÈ˜Ècˆ הכתרים «ƒƒ¿«¿≈∆
fÓשלהם ÔÈ‰Â Ì‰ÈL‡¯aÂÈ ¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ

‰‡‰‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿≈»∆«¬»»
אחרת או כזו a‡מהתגלות ÔÈÚ‰ ¯L‡k ‡È‰ היטב ונקלט ƒ«¬∆»ƒ¿»»

,‰‚O‰Â ‰·‰a ,˙eiÓÈÙa ליהנות מסוגל לא שאדם בפשטות כמובן ƒ¿ƒƒ«¬»»¿«»»

אותו, וקלט הבין לא הוא אם שכלי ‰‰·‰מרעיון ÔÈÚL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿««¬»»
Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ‡l‡ ,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰‚O‰‰Â¿««»»…«¿«≈∆««¿∆»«¿«≈∆

‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÈÚ BLÈ ÔBÈÏÚ‰ יכולה הייתה לא כן לא שאם »∆¿∆¿ƒ¿»∆¬»»¿«»»
השכינה. מזיו 'הנאה' בו ÔÈÚלהיות CiL CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»≈«»ƒ¿»

‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL באלוקות ∆¬»»¿«»»
ההנאה) את הגורם ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚a(שהוא

Ô„ÚÓ CLÓ BaL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆ƒ¿»≈≈∆
‡ÁBÓ ˙ÈÁa ,‰‡lÈÚƒ»»¿ƒ«»

,‰‡ÓÈ˙Ò ולא שנסתר 'סתום' מוח ¿ƒ»»
גילוי  לידי ‰BÈ˙בא ÌÚL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡

‡e‰ BÓˆÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbL∆«≈∆»∆¿«¿
,‰Èa ˙ÈÁa במוחין בחינה שהיא ¿ƒ«ƒ»

(ואדרבה, והשגה להבנה שייכת שכן

פרטים  עם עמוקה הבנה היא בינה

מהווה  לא עדיין זה אבל ורוחב) ואורך

עדן  בגן והשגה הבנה יש איך הסבר

בחינת  הוא בהתגלות אמנם כי העליון,

אבל  B·Ú„˙בינה È„ÈŒÏÚ È¯‰¬≈«¿≈¬«
·e˙kL BÓk) Ì„‡‰51 בתורה »»»¿∆»

הראשון  אדם הקדוש e‰ÁÈpiÂלגבי ««ƒ≈
הוא  d¯ÓLÏeברוך d„·ÚÏ 'B‚¿»¿»¿»¿»

הראשון  אדם של המציאות שכל היינו

הייתה  עדן ה'בגן את לעבוד )כדי
Ôba CLÓ כעת שהוא כפי עדן בגן ƒ¿»««

Ô„Ú ˙ÈÁaÓ,'עדן מ'גן שלמעלה ƒ¿ƒ«≈∆
היא וההמשכה  הזו »ŒÏÚוההתגלות

‡ˆBiL) ¯‰p‰ È„È ונמשךÔ„ÚÓ ¿≈«»»∆≈≈≈∆
Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï להתגלות כדי ¿«¿∆««

עדן' ‡a‡,52ב'גן „BÒÈ ˙ÈÁa ,(¿ƒ«¿«»
שב'אבא' ההשפעה עניין ה'יסוד'

לאבא  נמשלה (החכמה החכמה ספירת

היא  החכמה כי לאמא נמשלה והבינה

היא  והבינה ההשפעה, ושורש מקור

המידות) את ומולידה »¿ŒÏÚÂהמעוררת
‰ÊŒÈ„È'אבא 'יסוד התגלות עלֿידי ¿≈∆

˙ÈÁa ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿«≈∆»∆¿¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt שלמעלה ¿ƒƒ«»¿»

והשגה מבינה  מהבנה ŒÌ‡Â¿ƒולמעלה
ÏL ÔÈÚ ‰Êa CiL CÈ‡ Ôk≈≈«»»∆ƒ¿»∆

‰‚O‰Â ‰·‰ הנאת עניין ומה הנאה, אין והשגה הבנה שללא נתבאר והרי ¬»»¿«»»
העליון'.? עדן ב'גן הצדיקים
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קץ  אין מדרגֹות ּבגןֿעדן ׁשּיׁש הּלׁשֹון ,40ׁשּמצינּו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּגןֿעדן  סּוגים, לב' נחלקים ּבכללּות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָאבל

ּבּזהר  ואיתא העליֹון. וגןֿעדן ,41הּתחּתֹון ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

היא  העליֹון לגןֿעדן הּתחּתֹון מּגןֿעדן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהעלּיה

ּוכמֹו "זה", הּנקרא ׁשּביניהם העּמּוד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָעלֿידי

ּבארּכה 42ׁשּכתּוב  ּכמבֹואר גֹו', ּבאה הּנערה ּובזה ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻ

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל אֹור' ׁשּבֹו43ּב'תֹורה , ְְִִֶֶַַָ

הּקֹודמת, ממדרגתּה לגמרי הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמתּבּטלת

עליֹונה  הּיֹותר ּבמדרגה התּכּללּותּה .44ּומתחילה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכבר  היתה העלּיה קֹודם ּגם ּדהּנה ּבזה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָוהענין

ּפסֹולת, ׁשל ענין ּבֹו ׁשּי ׁשּלא הּתחּתֹון, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבגןֿעדן

טֹוב  הּדעת עץ ענין ׁשּגם ועד טֹוב, ּכּולֹו ְְִֵֶֶַַַַַַָאּלא

ׁשעלֿידי  ּבאֹופן רק זה הרי ּבגןֿעדן, ׁשהיה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָורע

רע  ׁשל ענין מּזה להׁשּתלׁשל יכֹול מדרגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָריּבּוי

יׁש עצמֹו ׁשּבגןֿעדן לא אבל לגןֿעדן, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמחּוץ

אדם  ּכאׁשר ׁשּלכן חסֿוׁשלֹום, רע ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָענין

העץ, מּפרי ואכל הּבֹורא רצֹון על עבר ְְְִִִֵֵַַַַָָָָהראׁשֹון

ׁשּגןֿעדן  ּכיון ּבגןֿעדן, להּׁשאר יכֹול היה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

הּבֹורא  רצֹון הפ ׁשהּוא ענין סֹובל ּומּזה 45אינֹו . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

נמצאת  ּכאׁשר ּגם הּנׁשמה מעלת ּגֹודל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָמּובן

הּתחּתֹון  ׁשּבגןֿעדן ּובפרט הּתחּתֹון, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבגןֿעדן

עליֹונה  הכי לּדרּגא ועד ּדרגֹות, ּכּמה יׁש ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּגּופא

קֹודם  הּנה ֿ ּפיֿכן, ואףֿעל הּתחּתֹון. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּבגןֿעדן

ההילּו להיֹות צרי העליֹון לגןֿעדן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשעֹולה

מּמציאּותּה, מתּבּטלת ׁשעלֿידיֿזה העּמּוד, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּדר

להּדרּגא  ׁשּמתאימה אחרת למהּות ׁשּנעׂשית ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָועד

זאת  ולּולי העליֹון, ּבגןֿעדן מתעּלית ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשאליה

אףֿעלּֿפי  העליֹון, לגןֿעדן לעלֹות יכֹולה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאינּה

ׁשּלכן  נעלית, ּבדרּגא נמצאת לפניֿזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּגם

הּתחּתֹון. ּבגןֿעדן להיֹות ְְְְִֵֶַַַָיכֹולה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ı˜ ÔÈ‡ ˙B‚¯„Ó Ô„ÚŒÔ‚a LiL40,,סוף eÏÏÎa˙ללא Ï·‡ ∆≈¿«≈∆«¿≈≈≈¬»ƒ¿»

כללי  עדן ÌÈ˜ÏÁבאופן שבגן והשונות הרבות ÌÈ‚eÒהדרגות '·Ï ∆¿»ƒ¿ƒ
È‡Â˙‡כלליים, .ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb מובא «≈∆««¿¿«≈∆»∆¿¿ƒ»
¯‰fa41‡È‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ ‰iÏÚ‰L , «…«∆»¬ƒ»ƒ«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿ƒ

Ì‰ÈÈaL „enÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«∆≈≈∆
לנשמות  מסייע זה (רוחני) ו'עמוד'

עדן  ל'גן התחתון' עדן מ'גן לעלות

'Ê‰',העליון' ‡¯˜p‰ בקבלה מבואר «ƒ¿»∆
'זה' נקרא הנזכר שה'עמוד' וחסידות

·e˙kL BÓÎe42 אסתר במגילת ¿∆»
,'B‚ ‰‡a ‰¯Úp‰ ‰Ê·e»∆««¬»»»
'¯B‡ ‰¯B˙'a ‰k¯‡a ¯‡B·Ók«¿»«¬À»¿»

הזקן  ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒלאדמו"ר
‰Ê43, זה בפסוק הפותח במאמר ∆

התוכן  כי מוסבר שם הנערה..." "ובזה

עניין  הוא הנזכר ה'עמוד' של הפנימי

צריך  המתעלה עלייה בכל כי הביטול,

לצאת  עתה, שעד מציאותו את לבטל

עצמו  את ולהפוך הזו המציאות מגדרי

המצב  את ולקבל לקלוט ראוי ל'כלי'

ע  וזהו יותר, הנעלה ה'עמוד'החדש ניין

È¯Ó‚Ï ‰ÓLp‰ ˙Ïha˙Ó BaL∆ƒ¿«∆∆«¿»»¿«¿≈
,˙Ó„Bw‰ d˙‚¯„ÓÓƒ«¿≈»»«∆∆
d˙eÏlk˙‰ ‰ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ»ƒ¿«¿»

‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„Óa44 היינו ¿«¿≈»«≈∆¿»
היא  העליונה בדרגה שלה שההתעלות

מציאותה  את מאבדת שהיא כזה באופן

נר  של אש (כמו בה ונכללת הפרטית

גדולה). בשלהבת שנכללת

עניין  את יותר בפרטיות ומבאר והולך

עדן  ל'גן התחתון' עדן מ'גן העלייה

עניין  יותר יובן זה (ועלֿפי העליון'

מתוך  אוכל של והעלייה ה'בירור'

לעיל): כמבואר אוכל,

Ì„B˜ Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆
‰iÏÚ‰'העליון עדן ‰È˙‰ל'גן »¬ƒ»»¿»

¯·k הנשמה,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¿»¿«≈∆««¿
עדן שהוא  ל'גן ביחס 'תחתון' אמנם

ביותר  נעלה מצב הוא גם אבל העליון'

ÏL ÔÈÚ Ba CiL ‡lL∆…«»ƒ¿»∆
Ú¯Â ·BË ˙Úc‰ ıÚ ÔÈÚ ÌbL „ÚÂ ,·BË BÏek ‡l‡ ,˙ÏBÒt¿∆∆»¿«∆«ƒ¿«≈«««»»

,Ô„ÚŒÔ‚a ‰È‰L אלא רע של מציאות היה לא ¯˜בעצם ‰Ê È¯‰ ∆»»¿«≈∆¬≈∆«
È„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a של ÏLÏzL‰Ïירידה ÏBÎÈ ˙B‚¯„Ó ÈeaÈ¯ ¿∆∆«¿≈ƒ«¿≈»¿ƒ¿«¿≈

‰fÓ מאד רבות ירידות ‡·Ïלאחר ,Ô„ÚŒÔ‚Ï ıeÁÓ Ú¯ ÏL ÔÈÚ ƒ∆ƒ¿»∆«ƒ¿«≈∆¬»
ÔÎlL ,ÌBÏLÂŒÒÁ Ú¯ ÏL ÔÈÚ LÈ BÓˆÚ Ô„ÚŒÔ‚aL ‡Ï…∆¿«≈∆«¿≈ƒ¿»∆««¿»∆»≈

שגןֿעדן  הרי בגלל ופסולת, רע כל ללא טוב כולו ‡„Ìעצמו ¯L‡k«¬∆»»
‡¯Ba‰ ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·Ú ÔBL‡¯‰ לא עליו הדעת שציוה מעץ לאכול »ƒ»««¿«≈

‰È‰ ‡Ï ,ıÚ‰ È¯tÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ¿ƒ»≈…»»
Ô„ÚŒÔ‚a ¯‡M‰Ï ÏBÎÈ וגורש »¿ƒ»≈¿«≈∆

לגןֿעדן, Ô„ÚŒÔbLמחוץ ÔÂÈk≈»∆«≈∆
CÙ‰ ‡e‰L ÔÈÚ Ï·BÒ BÈ‡≈≈ƒ¿»∆≈∆

‡¯Ba‰ ÔBˆ¯45 אין כאמור אבל ¿«≈
עצמו, בגןֿעדן רע שיש מכאן ללמוד

כולו  אלא התחתון, בגןֿעדן אפילו

לגבי fÓe‰טוב. גודל מהאמור ƒ∆
גמור  טוב שהוא גןֿעדן של מעלתו

Ìb ‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb Ô·eÓ»∆«¬««¿»»«
Ô„ÚŒÔ‚a ˙‡ˆÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿≈¿«≈∆
Ô„ÚŒÔ‚aL Ë¯Ù·e ,ÔBzÁz‰««¿ƒ¿»∆¿«≈∆

‡Ùeb ÔBzÁz‰ עצמו‰nk LÈ ««¿»≈«»
,˙B‚¯c יש שבגןֿעדן לעיל כמובא ¿»

באופן  (שמתחלקות קץ' 'אין דרגות

עדן  ו'גן התחתון' עדן ל'גן כללי

‰ÈÎהעליון') ‡b¯cÏ „ÚÂ¿«««¿»¬ƒ
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ‰BÈÏÚ∆¿»∆¿«≈∆««¿

בוודאי  שבו העליונה שהוא ובדרגה

מאד. נעלה גמור ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒטוב
,ÔÎ של הנפלאה מעלתו גודל למרות ≈

התחתון', עדן ˜Ì„B'גן ‰p‰ƒ≈∆
‰ÏBÚL'התחתון עדן מ'גן הנשמה ∆∆

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆»∆¿»ƒƒ¿
CeÏÈ‰‰ המעבר,„enÚ‰ C¯c «ƒ∆∆»«

˙Ïha˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הנשמה ∆«¿≈∆ƒ¿«∆∆
d˙e‡ÈˆnÓ,הקודמת„ÚÂ ƒ¿ƒ»¿«

˙¯Á‡ ˙e‰ÓÏ ˙ÈNÚpL∆«¬≈¿««∆∆
‰ÈÏ‡L ‡b¯c‰Ï ‰ÓÈ‡˙nL∆«¿ƒ»¿««¿»∆≈∆»
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈¿«≈∆»∆¿

˙‡Ê ÈÏeÏÂ העמוד דרך המעבר ללא ¿≈…
ויציאה  התבטלות הוא שמשמעותו

המציאות  ÏBÎÈ‰מגדרי dÈ‡≈»¿»
ŒÛ‡ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ˙BÏÚÏ«¬¿«≈∆»∆¿«
˙‡ˆÓ ‰ÊŒÈÙÏ ÌbL ÈtŒÏÚ«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰ÏBÎÈ ÔÎlL ,˙ÈÏÚ ‡b¯„a¿«¿»«¬≈∆»≈¿»

ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˙BÈ‰Ï.לעיל כמבואר ביותר, נעלה מקום שהוא ƒ¿¿«≈∆««¿
עדן  מ'גן העלייה של ומהותה תוכנה את יותר בפרטיות ומבאר והולך

העליון': עדן ל'גן התחתון'
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ÔÈÚ‰Â וּיּטע ׁשם על נקרא ּגןֿעדן ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבעדן  ּגן אלקים וידּוע 46ה' מה 47. ְְֱִֵֶַַַָֹ

ּבאּדרא  עדן 48ׁשּכתּוב עדן, ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּבחינת  הּוא עיּלאה עדן עיּלאה, ועדן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתּתאה

חכמה  ּבחינת הּוא ּתּתאה ועדן סתימאה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמֹוחא

ּדזעירֿאנּפין  חכמה ּבחינת והינּו .49ּדאצילּות, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ּגןֿעדן  ׁשּבגןֿעדן, הּבחינֹות ב' נמׁשכֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּומהן

הּוא  ּבּספירֹות ׁשענינם העליֹון, וגןֿעדן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון

ּובינה  (מלכּות)47מלכּות הּתחּתֹון ּגןֿעדן , ְְְִֵֶַַַַַָ

ּדזעירֿאנּפין), (חכמה ּתּתאה מעדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנמׁש

עיּלאה  מעדן ׁשּנמׁש (ּבינה) העליֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוגןֿעדן

ּדגןֿעדן  הענין ּכללּות והּנה, סתימאה). ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ(מֹוחא

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר צּדיקים 50הּוא יֹוׁשבים ׁשּבֹו ְְֲִִִֵֶַַַַַ

הּׁשכינה, מּזיו ונהנין ּבראׁשיהם ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָועטרֹותיהם

ּבפנימּיּות, ּבא הענין ּכאׁשר היא ׁשההנאה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוכיון

ההבנה  ׁשענין מּובן הרי והּׂשגה, ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָּבהבנה

ּגם  אּלא הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן רק לא הּוא ְְְֵֶֶַַַַַַַָָָֹוההּׂשגה

והּׂשגה. הבנה ׁשל ענין יׁשנֹו העליֹון ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבגןֿעדן

הבנה  ׁשל ענין ׁשּי אי מּובן, אינֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָולכאֹורה

מעדן  נמׁש ׁשּבֹו העליֹון ּבגןֿעדן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּׂשגה

היֹות  ׁשעם והינּו סתימאה, מֹוחא ּבחינת ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָעיּלאה,

הרי  ּבינה, ּבחינת הּוא עצמֹו העליֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּגןֿעדן

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו האדם עבֹודת גֹו'51עלֿידי וּיּניחהּו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

עדן, מּבחינת ּבּגן נמׁש ּולׁשמרּה) ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלעבדּה

הּגן  את להׁשקֹות מעדן (ׁשּיֹוצא הּנהר ),52עלֿידי ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבגןֿעדן  מאיר ועלֿידיֿזה אּבא, יסֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּבחינת

אי ואםּֿכן החכמה, ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהעליֹון

הּוא, הענין א והּׂשגה. הבנה ׁשל ענין ּבזה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּי
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ח.46) ב, ואילך.47)בראשית תרמד ס"ע ח"ב להצ"צ ביאוה"ז א.48)ראה רצ, ב.49)אד"ז קכח, א.50)אד"ר יז, ברכות

ב.51) קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע טו. ב, י.52)בראשית שם, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â צאת לאחר הנשמות נמצאות שבו (הרוחני) המקום ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

מהגוף ˜¯‡הנפש Ô„ÚŒÔbזה ÌLבשם ÏÚ הכתוב'‰ ÚhiÂ «≈∆ƒ¿»«≈«ƒ«
‡Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï46Úe„ÈÂ .47‡¯c‡a ·e˙kL ‰Ó48 שבספר ¡…ƒ«¿≈∆¿»««∆»¿ƒ¿»

zz‡‰הזוהר Ô„Ú ,Ô„Ú ˙BÈÁa '· LiLתחתון lÈÚ‡‰עדן Ô„ÚÂ ∆≈¿ƒ≈∆≈∆«»»¿≈∆ƒ»»
עליון, ‰e‡עדן ‰‡lÈÚ Ô„Ú≈∆ƒ»»

‰‡ÓÈ˙Ò ‡ÁBÓ ˙ÈÁa מוח ¿ƒ«»¿ƒ»»
ונסתר), (נעלם zz‡‰סתום Ô„ÚÂ¿≈∆«»»

,˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿»«¬ƒ
לידי  ובאה שירדה כפי (מוחין) החכמה

ובחכמה  האצילות, בעולם גילוי

עצמה ÈÁa˙דאצילות eÈ‰Â¿«¿¿ƒ«
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ‰ÓÎÁ49 החכמה »¿»ƒ¿≈«¿ƒ

('שכל  המידות בבחינת שהיא כפי

אנפין' 'זעיר הנקראים שבמידות')

האלוקי  הגילוי כי קטנות) (פנים

הגילוי  לעומת בקטנות הוא במידות

הללו Ô‰Óeבמוחין. הדרגות משתי ≈∆
כפי  (החכמה התחתון עדן ב'עדן',

העליון  ועדן דאצילות) למידות שירדה

ונעלה  סתום שהוא כפי המוחין (עניין

‰BÈÁa˙מגילוי) '· ˙BÎLÓƒ¿»«¿ƒ
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆«≈∆««¿
ÌÈÚL ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿∆ƒ¿»»

˙B¯ÈÙqaהעליונות˙eÎÏÓ ‡e‰ «¿ƒ«¿
‰È·e47ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb , ƒ»«≈∆««¿

˙eÎÏÓ) התחתונה הספירה «¿
העליונות  הספירות מעשר )והאחרונה

‰‡zz Ô„ÚÓ CLÓpL התחתון ∆ƒ¿»≈≈∆«»»
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ‰ÓÎÁ) המידות כי »¿»ƒ¿≈«¿ƒ

המלכות  בספירת ונמשכות ),באות
,‰Èa) ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ענין ¿«≈∆»∆¿ƒ»

lÈÚ‡‰המוחין  Ô„ÚÓ CLÓpL (∆ƒ¿»≈≈∆ƒ»»
.(‰‡ÓÈ˙Ò ‡ÁBÓ)»¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰Â התוכן ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»

Ó‡Ók¯הפנימי ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚c¿«≈∆¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯50ÌÈ·LBÈ BaL «≈«∆¿ƒ

Ì‰È˙B¯ËÚÂ ÌÈ˜Ècˆ הכתרים «ƒƒ¿«¿≈∆
fÓשלהם ÔÈ‰Â Ì‰ÈL‡¯aÂÈ ¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ

‰‡‰‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿≈»∆«¬»»
אחרת או כזו a‡מהתגלות ÔÈÚ‰ ¯L‡k ‡È‰ היטב ונקלט ƒ«¬∆»ƒ¿»»

,‰‚O‰Â ‰·‰a ,˙eiÓÈÙa ליהנות מסוגל לא שאדם בפשטות כמובן ƒ¿ƒƒ«¬»»¿«»»

אותו, וקלט הבין לא הוא אם שכלי ‰‰·‰מרעיון ÔÈÚL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿««¬»»
Ô„ÚŒÔ‚a Ìb ‡l‡ ,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰‚O‰‰Â¿««»»…«¿«≈∆««¿∆»«¿«≈∆

‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÈÚ BLÈ ÔBÈÏÚ‰ יכולה הייתה לא כן לא שאם »∆¿∆¿ƒ¿»∆¬»»¿«»»
השכינה. מזיו 'הנאה' בו ÔÈÚלהיות CiL CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»≈«»ƒ¿»

‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL באלוקות ∆¬»»¿«»»
ההנאה) את הגורם ∆≈»¿Ô„ÚŒÔ‚a(שהוא

Ô„ÚÓ CLÓ BaL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆ƒ¿»≈≈∆
‡ÁBÓ ˙ÈÁa ,‰‡lÈÚƒ»»¿ƒ«»

,‰‡ÓÈ˙Ò ולא שנסתר 'סתום' מוח ¿ƒ»»
גילוי  לידי ‰BÈ˙בא ÌÚL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡

‡e‰ BÓˆÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbL∆«≈∆»∆¿«¿
,‰Èa ˙ÈÁa במוחין בחינה שהיא ¿ƒ«ƒ»

(ואדרבה, והשגה להבנה שייכת שכן

פרטים  עם עמוקה הבנה היא בינה

מהווה  לא עדיין זה אבל ורוחב) ואורך

עדן  בגן והשגה הבנה יש איך הסבר

בחינת  הוא בהתגלות אמנם כי העליון,

אבל  B·Ú„˙בינה È„ÈŒÏÚ È¯‰¬≈«¿≈¬«
·e˙kL BÓk) Ì„‡‰51 בתורה »»»¿∆»

הראשון  אדם הקדוש e‰ÁÈpiÂלגבי ««ƒ≈
הוא  d¯ÓLÏeברוך d„·ÚÏ 'B‚¿»¿»¿»¿»

הראשון  אדם של המציאות שכל היינו

הייתה  עדן ה'בגן את לעבוד )כדי
Ôba CLÓ כעת שהוא כפי עדן בגן ƒ¿»««

Ô„Ú ˙ÈÁaÓ,'עדן מ'גן שלמעלה ƒ¿ƒ«≈∆
היא וההמשכה  הזו »ŒÏÚוההתגלות

‡ˆBiL) ¯‰p‰ È„È ונמשךÔ„ÚÓ ¿≈«»»∆≈≈≈∆
Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï להתגלות כדי ¿«¿∆««

עדן' ‡a‡,52ב'גן „BÒÈ ˙ÈÁa ,(¿ƒ«¿«»
שב'אבא' ההשפעה עניין ה'יסוד'

לאבא  נמשלה (החכמה החכמה ספירת

היא  החכמה כי לאמא נמשלה והבינה

היא  והבינה ההשפעה, ושורש מקור

המידות) את ומולידה »¿ŒÏÚÂהמעוררת
‰ÊŒÈ„È'אבא 'יסוד התגלות עלֿידי ¿≈∆

˙ÈÁa ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿«≈∆»∆¿¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt שלמעלה ¿ƒƒ«»¿»

והשגה מבינה  מהבנה ŒÌ‡Â¿ƒולמעלה
ÏL ÔÈÚ ‰Êa CiL CÈ‡ Ôk≈≈«»»∆ƒ¿»∆

‰‚O‰Â ‰·‰ הנאת עניין ומה הנאה, אין והשגה הבנה שללא נתבאר והרי ¬»»¿«»»
העליון'.? עדן ב'גן הצדיקים

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



awriטז xtr dpn in

ּדּבּורֿהּמ ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּכה תחיל ּכמבֹואר ְְְֲִִִֵַַַַָָָֻ

העדּות  מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי ב'53אּלה ׁשּיׁש , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

החּיּוב  הּׂשגת וההּׂשגה, ההבנה ּבענין ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָאֹופּנים

ׁשּתֹופס  הינּו החּיּוב הּׂשגת הּׁשלילה, ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָוהּׂשגת

ׁשהּׂשגה  וכיון עצמֹו, ׂשכל' ה'ּדבר את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּׂשיג

לכן  הּׂשכל, ׁשל קצוֹות ו' עלֿידי היא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּותפיסא

את  לא אבל הּדבר, מציאּות את רק לתּפס ְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹיכֹול

והּׂשגת  ּבהבנת נתּפס להיֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמהּותֹו,

ׁשל  ּבאֹופן אינּה הּׁשלילה הּׂשגת א ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָהאדם.

ּבאֹופן  אם ּכי עצמֹו, ּבּדבר והּׂשגה ְְְְִִִֶַַַָָָָָּתפיסא

ואינם  ּבסתירה ׁשהם הענינים ּכל את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּׁשֹולל

עלֿידי  היא ׁשההּׂשגה והינּו אליו, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּייכים

עליו, ּומנּגד ּומסּתיר הּמעלים הּדבר ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָׁשלילת

החילּוק  ּגם וזהּו הּדבר. למהּות ּבא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָועלֿידיֿזה

ׁשּגןֿעדן  העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּבין

ּובאים  ּדאלקּות, הּמציאּות ּגילּוי ענינֹו ְְְֱִִִִֶַַַָָֹהּתחּתֹון

הּׂשגה  ׁשל ּבאֹופן החּיּוב הּׂשגת עלֿידי ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָלזה

הּמהּות  ּגילּוי  ענינֹו העליֹון וגןֿעדן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּותפיסא,

הּׁשלילה, הּׂשגת עלֿידי לזה ּובאים ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹּדאלקּות,

ׁשּכדי  מּובן, ועלּֿפיֿזה כּו'. הּתפיסא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשלילת

צרי העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון מּגןֿעדן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלבֹוא

ועד  הּיׁש, ּביטּול ּדהינּו ׁשלילה, ׁשל ענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלהיֹות

הּיׁש ׁשּגם (אףֿעלּֿפי לגמרי הּמציאּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַלביטּול

ּבגןֿעדן  הּוא (ׁשהרי ּדקדּוׁשה יׁש הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָהּקֹודם

ׁשל  ּבאֹופן זה הרי ּגּופא ׁשּבקדּוׁשה אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָכּו'),

ההילּו ענין ׁשּזהּו כּו'), ּוּתפיסא והּׂשגה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהבנה

העליֹון. לגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ׁשּבין ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבעּמּוד

וגם ÔÎÂז) ּבּתֹורה, וההּׂשגה ההבנה ּבענין הּוא ¿≈ְְְְֲִַַַַַַָָָָָ

ענין  ׁשהּוא ה', עבֹודת ענין ְְְֲִִִֶַַַָּבכללּות

ּכפּולחנא  ּפּולחנא ּדלית האהבה, ְְְְֲֲֵַַָָָָָָעבֹודת

ׁשעלֿזה 54ּדרחימּותא  האהבה אֹופן יׁש ּדהּנה, . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
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ג.53) ו, ד. ואילך.54)ג, פ"ג פ"א. העבודה קונטרס ג. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰k¯‡a ¯‡B·Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ובהרחבה ÈËewÏ'aבאריכות «»ƒ¿»«¿»«¬À»¿ƒ≈

'‰¯Bz הזקן ‰ÔkLnלאדמו"ר È„e˜Ù ‰l‡ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac »ƒ««¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿»
˙e„Ú‰ ÔkLÓ53,‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚa ÌÈpÙB‡ '· LiL , ƒ¿«»≈∆≈«ƒ¿ƒ¿««¬»»¿««»»

,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰Â ·eiÁ‰ ˙‚O‰,כלומרeÈ‰ ·eiÁ‰ ˙‚O‰ «»««ƒ¿«»««¿ƒ»«»««ƒ«¿
¯·c'‰ ˙‡ ‚ÈOÓe ÒÙBzL∆≈«ƒ∆«¿«

'ÏÎN השכלי BÓˆÚ,הרעיון ≈∆«¿
‡È‰ ‡ÒÈÙ˙e ‰‚O‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»»¿ƒ»ƒ
,ÏÎO‰ ÏL ˙BÂˆ˜ 'Â È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»∆«≈∆
יש  מוגדרת מציאות שהוא דבר לכל כי

צפון,ששה  מערב, (מזרח, קצוות

ומטה) מעלה ÏBÎÈדרום, ÔÎÏ»≈»
,¯·c‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙‡ ˜¯ Òt˙Ïƒ¿…«∆¿ƒ«»»
ולכן  הדבר של המוגדר החלק שהיא

אותו  'לתפוס' ‡˙ניתן ‡Ï Ï·‡¬»…∆
B˙e‰Ó שאיננה העמוקה הפנימית «
BÈ‰Ï˙מוגדרת, ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿

.Ì„‡‰ ˙‚O‰Â ˙·‰a Òt˙ƒ¿»«¬»«¿«»«»»»
dÈ‡ ‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ C‡««»««¿ƒ»≈»
‰‚O‰Â ‡ÒÈÙz ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»¿«»»

Ì‡ Èk ,BÓˆÚ ¯·ca השגה «»»«¿ƒƒ
˙‡ ÏÏBML ÔÙB‡aÏk ¿∆∆≈∆»
‰¯È˙Òa Ì‰L ÌÈÈÚ‰ לדבר »ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»

‡ÂÈÏ,עצמו  ÌÈÎÈiL ÌÈ‡Â¿≈»«»ƒ≈»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‚O‰‰L eÈ‰Â¿«¿∆««»»ƒ«¿≈
ÌÈÏÚn‰ ¯·c‰ ˙ÏÈÏL¿ƒ««»»««¿ƒ

,ÂÈÏÚ „bÓe ¯ÈzÒÓe למשל כמו «¿ƒ¿«≈»»
שהאור  הבנה היא באלוקות שהשגה

מוגבל, ולא מוגדר לא הוא האלוקי

ו'השגה' 'תפיסה' כל כאן אין אבל

הדברים  במהות ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂחיובית
‰Ê השלילה כך a‡מתוך אחר ∆»

¯·c‰ ˙e‰ÓÏ שהשגת (במידה ¿««»»
דבר). באותו שייכת המהות

e‰ÊÂ השגת' בין האמור ההבדל ¿∆
הוא  השלילה' ל'השגת »Ìbהחיוב'

˜eÏÈÁ‰ ההבדלÔ„ÚŒÔb ÔÈaL «ƒ∆≈«≈∆
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿

וההשגה, ההבנה ∆≈»∆Ô„ÚŒÔbLמבחינת
ÈeÏÈb BÈÚ ÔBzÁz‰««¿ƒ¿»ƒ

˙e˜Ï‡c ˙e‡Èˆn‰ ללא בלבד, «¿ƒ∆¡…
המהות, ŒÏÚהשגת ‰ÊÏ ÌÈ‡·e»ƒ¿∆«

ÏL ÔÙB‡a ·eiÁ‰ ˙‚O‰ È„È¿≈«»««ƒ¿∆∆

,‡ÒÈÙ˙e ‰‚O‰ לעיל 'תפיסא'כמבואר שייכת ומוגדר ברור שבדבר «»»¿ƒ»
,˙e˜Ï‡c ˙e‰n‰ ÈeÏÈb BÈÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â דבר שהיא ¿«≈∆»∆¿ƒ¿»ƒ««∆¡…

מוגדר  ולא ÏÈÏL˙מופשט ,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ÌÈ‡·e»ƒ¿∆«¿≈«»««¿ƒ»¿ƒ«
'eÎ ‡ÒÈÙz‰.מושללת האלוקות ממה האמור ÊŒÈtŒÏÚÂ‰וההבנה לפי «¿ƒ»¿«ƒ∆

שבגן  ההשגה בין הגדול ההבדל לגבי

להשגה  המציאות) (השגת התחתון עדן

המהות) (השגת העליון עדן שבגן

Ô„ÚŒÔbÓ ‡B·Ï È„kL ,Ô·eÓ»∆¿≈»ƒ«≈∆
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿

ביותר  וקיצוני חד מעבר CÈ¯»̂ƒשהוא
‰ÏÈÏL ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï של ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»

האדם, של מציאותו ¿»¿eÈ‰cגדרי
Li‰ ÏeËÈa שב הייתה והגדרים הם ƒ«≈

מעלתם), כל (עם עתה עד הנשמה

È¯Ó‚Ï ˙e‡Èˆn‰ ÏeËÈ·Ï „ÚÂ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
מוחלט ÌbLביטול ÈtŒÏÚŒÛ‡)««ƒ∆«

‰Le„˜c LÈ ‡e‰ Ì„Bw‰ Li‰«≈«≈≈ƒ¿»
'eÎ Ô„ÚŒÔ‚a ‡e‰ È¯‰L)∆¬≈¿«≈∆

לעיל  כמבואר טוב, ‡l‡שכולו ,(∆»
‡Ùeb ‰Le„˜aLעצמה‰Ê È¯‰ ∆ƒ¿»»¬≈∆

‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»»¿«»»
'eÎ ‡ÒÈÙze בהשגת ששייך כפי ¿ƒ»

e‰fLהמציאות  האמור ), הביטול ∆∆
‰‰CeÏÈהוא ÔÈÚ והעלייה ƒ¿»«ƒ

ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈaL „enÚa»«∆≈«≈∆««¿
.ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆»∆¿

‰·‰‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ (Ê¿≈¿ƒ¿««¬»»
,‰¯Bza ‰‚O‰‰Â יש בה שגם ¿««»»«»

שהגיע  מי וגם לדרגה מדרגה עליות

התורה, והשגת בהבנת גבוהה לדרגה

גבוהה  יותר עוד לדרגה להתעלות יכול

הוא  זה עבודה (וסדר הלאה וכן

אוכל, מתוך אוכל בורר בדוגמת

לעיל) ÔÈÚכמבואר ˙eÏÏÎa Ì‚Â¿«ƒ¿»ƒ¿«
˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰ ˙„B·Ú¬«∆ƒ¿«¬«

כללי ‰‡‰·‰, עניין היא ה' אהבת »«¬»
הזוהר  כדברי ה' בעבודת ומרכזי

‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet ˙ÈÏc¿≈¿»»¿¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c54,עבודה) פולחן שאין ƒ¿ƒ»

האהבה  כפולחן כך) כל נחשבת שתהא

מדרגה  עליות יש זה בעניין שגם

בדרגה  כבר נמצאים כאשר גם לדרגה
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e"kyz'd ,fenz a"i

גֹו'55נאמר  אלקי הוי' את הּוא לאהבה ּכי ְֱֱֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

ּדכמֹו56חּיי נפׁשֹו,57, חּיי את אֹוהב ׁשהאדם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּברּוֿהּוא  איןֿסֹוף ׁשאֹור יתּבֹונן ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶַָהּנה

לאלקּות. ּבאהבה יתעֹורר אזי החּיים, חּיי ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹהּוא

ועבֹודה  אמת עבֹודת היא זֹו ׁשאהבה אף ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָוהּנה,

ּומי  הרי 58ּתּמה, זֹו, ּבאהבה ּתמיד לּבֹו והיה יּתן ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

זֹו ׁשאהבה ּכיון הּׁשלמּות, ּתכלית זה אין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדין

'הרּגׁש ּבזה ׁשּיׁש והינּו מּורגׁש, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהיא

ׁשאלקּות  לפי היא לאלקּות ׁשהאהבה ְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָֹֹעצמֹו',

ּדקרבת  ענין והּוא ,(חּיי) ׁשּלֹו החּיים ְְְְִִִֶֶַַַַָהּוא

טֹוב  לי הּוא 59אלקים הרי זה ׁשּבענין והינּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָֹ

זה  וענין .(זי ער געפינט  (ּדא עצמֹו את ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָמֹוצא

ּבדבר  הּתלּויה אהבה עלּֿדר ּוכמֹו60הּוא , ְְְֲֶֶַַַָָָָ

ּומּכיר  ׁשרֹואה ּבגלל חבירֹו את ׁשאֹוהב ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהאהבה

הׁשּפעה, מּמּנּו ׁשּמקּבל ּבגלל אֹו מעלתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאת

אהבה  הרי רּוחנית, הׁשּפעה אֹו ּגׁשמית ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָהׁשּפעה

את  ׁשאֹוהב הּוא ענינּה חבירֹו את ׁשאֹוהב ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָזֹו

מּזה  ּׁשּמקּבל מה אֹו ּבעיניו, ּׁשּטֹוב מה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָעצמֹו,

ּתלּויה  ׁשאינּה אהבה היא מּזה ּולמעלה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָכּו'.

מּצד 60ּבדבר  ׁשאינּה האב, אל הּבן אהבת ּוכמֹו , ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ההׁשּפעה  מּצד ולא האב, ׁשל והעילּוי ְְְִִֶַַַַָָָָָֹהּטֹוב

עצמית  אהבה היא אּלא מהאב, ּומה 61ׁשּמקּבל . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּוסר  ּבספרי אהבת 62ׁשּמבֹואר ענין ּבהסּברת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

ּבגֹודל  ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּזהּו האב, אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּבן

ּומׁשקהּו ׁשּמאכילֹו מהאב, ׁשּמקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹובה

מחּויב  ׁשּבהם הענינים ׁשאר וכל ּתֹורה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָּומלּמדֹו

הּזה, העֹולם לחּיי מביאֹו ׁשעלֿידיֿזה לּבן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאב

הּבא  העֹולם לחּיי מביאֹו ּכל 63ואחרּֿכ הּנה , ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
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כ.55) ל, ת.56)נצבים ע' ח"ב תרל"ג סה"מ פמ"ד.57)ראה תניא גם כו.58)ראה ה, ואתחנן - הכתוב לשון ע"פ

כח.59) עג, מט"ז.60)תהלים פ"ה אבות - חז"ל נה.61)לשון ס"ע ח"א תער"ב המשך המצות 62)ראה אלה ספר ראה

יד. מ"ע לג מצוה תרמ"ז) (ווארשא, חגיז א.63)לר"מ לג, ב"מ - חז"ל לשון ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומבאר. שהולך כפי ביותר, ‰‡‰·‰גבוהה ÔÙB‡ LÈ ,‰p‰c'ה אהבת ¿ƒ≈≈∆»«¬»

כזו  Ó‡¯בדרגה ‰ÊŒÏÚL55Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï ∆«∆∆¡«¿«¬»∆¬»»¡…∆ƒ
EÈiÁ ‡e‰56,,"חייך הוא "כי וסיבה, טעם לה שיש אהבה שזו כלומר «∆

BÓÎc57‰p‰ ,BLÙ ÈiÁ ˙‡ ·‰B‡ Ì„‡‰LÔBa˙È ¯L‡k ƒ¿∆»»»≈∆«≈«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿≈
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈»

ÌÈiÁ‰ ÈiÁ ‡e‰ כל של המקור «≈««ƒ
a‡‰·‰החיים, ¯¯BÚ˙È ÈÊ‡¬«ƒ¿≈¿«¬»

˙e˜Ï‡Ï יקרים שחייו כיוון כי ∆¡…
מייקר  שהוא מובן לאדם, ואהובים

הללו. החיים מקור את ואוהב

‡È‰ BÊ ‰·‰‡L Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«¬»ƒ
˙Ó‡ ˙„B·Ú הזו ההתבוננות כי ¬«¡∆

אמיתית  אהבה «¬»B·ÚÂ„‰מעוררת
‰nz באופן רק (ולא שלמה עבודה «»
È‰Â‰הלוואי ÈÓe58ÔzÈיחסי), ƒƒ≈¿»»

È¯‰ ,BÊ ‰·‰‡a „ÈÓz BaÏƒ»ƒ¿«¬»¬≈
שזו  בשלמות למרות ה' ÔÈ„Ú¬«ƒעבודת

ÔÂÈk ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ‰Ê ÔÈ‡≈∆«¿ƒ«¿≈≈»
˙ÈÁ·a ‡È‰ BÊ ‰·‰‡L∆«¬»ƒƒ¿ƒ«
‰Êa LiL eÈ‰Â ,L‚¯eÓ¿»¿«¿∆≈»∆

,'BÓˆÚ Lb¯‰' שמגיע מי אמנם ∆¿≈«¿
ה' את אוהב כזו, בדרגה ה' לאהבת

כלשהו  רגש מעורב עדיין אבל באמת,

כיוון  עצמית, ישות «¬»«∆L‰‡‰·‰של
‡È‰ ˙e˜Ï‡Ï הרצון בגלל לא ∆¡…ƒ

בגלל  באלוקות החשיבות לדבוק

אלא  כשלעצמה האלוקות של והיוקר

ÌÈiÁ‰ ‡e‰ ˙e˜Ï‡L ÈÙÏ¿ƒ∆¡…««ƒ
(EÈiÁ) BlL'שה הוא ובגלל ∆«∆

חיים, לו הנותן ÔÈÚהמקור ‡e‰Â¿ƒ¿»
·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c59, ¿ƒ¿«¡…ƒƒ

בעקבות  באה לה' התבוננות האהבה

טוב  דבר היא אלוקים שקרבת והכרה

עצמו  האדם ¿»¿eÈ‰Âלתועלת
‡ˆBÓ ‡e‰ È¯‰ ‰Ê ÔÈÚaL∆¿ƒ¿»∆¬≈≈
CÈÊ ¯Ú ËÈÙÚ‚ ‡c) BÓˆÚ ˙‡∆«¿»∆ƒ∆ƒ

נמצא  הוא היא )כאן לה' והאהבה

אישית  שאיפה של ויישום הגשמה

שלו.

‰Ê ÔÈÚÂ(מסויים) אישי רגש בה שמעורב וסיבה טעם מפני אהבה של ¿ƒ¿»∆
‰·‰‡ C¯cŒÏÚ ‡e‰ אנשים בין¯·„a ‰ÈeÏz‰60, אמרו שעליה «∆∆«¬»«¿»¿»»

דבר  "בטל כי להתקיים סופה שאין אבות' ב'פרקי הסיבה חכמים (שהוא

עצם  מצד כשלעצמו לאהוב אהבה לא וזו אהבה", בטלה לאהבה) והטעם

ÈkÓe¯מהותו  ‰‡B¯L ÏÏ‚a B¯È·Á ˙‡ ·‰B‡L ‰·‰‡‰ BÓÎe¿»«¬»∆≈∆¬≈ƒ¿«∆∆«ƒ
B˙ÏÚÓ הוא ‡˙ ולכן בעיניו וחשוב יקר קרבתו,והוא את ‡Bרוצה ∆«¬»

היא  חבירו לאהבת ‰ÚtL‰,שהסיבה epnÓ Ïa˜nL ÏÏ‚aƒ¿«∆¿«≈ƒ∆«¿»»
·‰B‡L BÊ ‰·‰‡ È¯‰ ,˙ÈÁe¯ ‰ÚtL‰ B‡ ˙ÈÓLb ‰ÚtL‰«¿»»«¿ƒ«¿»»»ƒ¬≈«¬»∆≈

B¯È·Á סיבות ‡˙ בגלל שהיא כיוון ∆¬≈
חשוב  חברו (כי עצמו בו שקשורות

לו  משפיע שחברו משום או בעיניו

של  לאמיתו הרי רוחניות) או גשמיות

שלה dÈÚדבר  ‰e‡התוכן ƒ¿»»
·BhM ‰Ó ,BÓˆÚ ˙‡ ·‰B‡L∆≈∆«¿«∆

ÂÈÈÚa שנחשב חבר אוהב הוא (ולכן ¿≈»
בעיניו), Ïa˜nMויקר ‰Ó B‡«∆¿«≈
'eÎ ‰fÓ שלו האישית התועלת ƒ∆

חבר  אוהב (ולכן חבירו עם מהקשר

רוחניות). או גשמיות לו שמעניק

‰·‰‡ ‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ«¬»
¯·„a ‰ÈeÏz dÈ‡L60, שעליה ∆≈»¿»¿»»

לעולם  בטלה שאינה ז"ל חכמינו אמרו

,·‡‰ Ï‡ Ôa‰ ˙·‰‡ BÓÎe¿«¬««≈∆»»
ÈeÏÈÚ‰Â ·Bh‰ „vÓ dÈ‡L∆≈»ƒ««¿»ƒ

,·‡‰ ÏL הבן של ההכרה ולא ∆»»
היא  האב של אחרת או כזו במעלה

אותה  ומעוררת vÓ„הגורמת ‡ÏÂ¿…ƒ«
,·‡‰Ó Ïa˜nL ‰ÚtL‰‰««¿»»∆¿«≈≈»»

הבן  אהבת לכך, לא ובנוסף האב אל

השפעה  לו מעניק שהאב מכך נובעת

אחרת  או ‡‰·‰כזו ‡È‰ ‡l‡∆»ƒ«¬»
˙ÈÓˆÚ61 המהות שנובעת מעצם «¿ƒ

כאב. האב ושל כבן הבן של

¯ÒeÓ È¯ÙÒa ¯‡B·nL ‰Óe62 «∆¿»¿ƒ¿≈»
ואם  אב כיבוד למצוות וביאור כטעם

Ï‡ Ôa‰ ˙·‰‡ ÔÈÚ ˙¯aÒ‰a¿«¿»«ƒ¿««¬««≈∆
È„ÈŒÏÚ e‰fL ,·‡‰»»∆∆«¿≈

˙eBa˙‰‰ הבן Ï„B‚aשל «ƒ¿¿¿∆
,·‡‰Ó Ïa˜nL ‰·Bh‰«»∆¿«≈≈»»
B„nÏÓe e‰˜LÓe BÏÈÎ‡nL∆«¬ƒ«¿≈¿«¿
ÌÈÈÚ‰ ¯‡L ÏÎÂ ,‰¯Bz»¿»¿»»ƒ¿»ƒ
,ÔaÏ ·‡‰ ·ÈeÁÓ Ì‰aL∆»∆¿»»»«≈
הפוסקים  ובספרי בגמרא כמבואר

B‡È·Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL האבCkŒ¯Á‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ידי על ∆«¿≈∆¿ƒ¿«≈»»«∆¿««»
ומצוות  לתורה הבן את ומלמד מחנך ‰ÌÏBÚשהאב ÈiÁÏ B‡È·Ó¿ƒ¿«≈»»

‡a‰63, אל הבן שאהבת לעיל להאמור סתירה כאן יש לכאורה כן ואם «»
וסיבה? מטעם נובעת ואיננה מהותם בעצם וקשורה 'עצמית' היא האב
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יז awri xtr dpn in

ּדּבּורֿהּמ ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּכה תחיל ּכמבֹואר ְְְֲִִִֵַַַַָָָֻ

העדּות  מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי ב'53אּלה ׁשּיׁש , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

החּיּוב  הּׂשגת וההּׂשגה, ההבנה ּבענין ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָאֹופּנים

ׁשּתֹופס  הינּו החּיּוב הּׂשגת הּׁשלילה, ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָוהּׂשגת

ׁשהּׂשגה  וכיון עצמֹו, ׂשכל' ה'ּדבר את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּׂשיג

לכן  הּׂשכל, ׁשל קצוֹות ו' עלֿידי היא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּותפיסא

את  לא אבל הּדבר, מציאּות את רק לתּפס ְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹיכֹול

והּׂשגת  ּבהבנת נתּפס להיֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמהּותֹו,

ׁשל  ּבאֹופן אינּה הּׁשלילה הּׂשגת א ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָהאדם.

ּבאֹופן  אם ּכי עצמֹו, ּבּדבר והּׂשגה ְְְְִִִֶַַַָָָָָּתפיסא

ואינם  ּבסתירה ׁשהם הענינים ּכל את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּׁשֹולל

עלֿידי  היא ׁשההּׂשגה והינּו אליו, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּייכים

עליו, ּומנּגד ּומסּתיר הּמעלים הּדבר ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָׁשלילת

החילּוק  ּגם וזהּו הּדבר. למהּות ּבא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָועלֿידיֿזה

ׁשּגןֿעדן  העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּבין

ּובאים  ּדאלקּות, הּמציאּות ּגילּוי ענינֹו ְְְֱִִִִֶַַַָָֹהּתחּתֹון

הּׂשגה  ׁשל ּבאֹופן החּיּוב הּׂשגת עלֿידי ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָלזה

הּמהּות  ּגילּוי  ענינֹו העליֹון וגןֿעדן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּותפיסא,

הּׁשלילה, הּׂשגת עלֿידי לזה ּובאים ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹּדאלקּות,

ׁשּכדי  מּובן, ועלּֿפיֿזה כּו'. הּתפיסא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשלילת

צרי העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון מּגןֿעדן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלבֹוא

ועד  הּיׁש, ּביטּול ּדהינּו ׁשלילה, ׁשל ענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלהיֹות

הּיׁש ׁשּגם (אףֿעלּֿפי לגמרי הּמציאּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַלביטּול

ּבגןֿעדן  הּוא (ׁשהרי ּדקדּוׁשה יׁש הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָהּקֹודם

ׁשל  ּבאֹופן זה הרי ּגּופא ׁשּבקדּוׁשה אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָכּו'),

ההילּו ענין ׁשּזהּו כּו'), ּוּתפיסא והּׂשגה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהבנה

העליֹון. לגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ׁשּבין ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבעּמּוד

וגם ÔÎÂז) ּבּתֹורה, וההּׂשגה ההבנה ּבענין הּוא ¿≈ְְְְֲִַַַַַַָָָָָ

ענין  ׁשהּוא ה', עבֹודת ענין ְְְֲִִִֶַַַָּבכללּות

ּכפּולחנא  ּפּולחנא ּדלית האהבה, ְְְְֲֲֵַַָָָָָָעבֹודת

ׁשעלֿזה 54ּדרחימּותא  האהבה אֹופן יׁש ּדהּנה, . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰k¯‡a ¯‡B·Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ובהרחבה ÈËewÏ'aבאריכות «»ƒ¿»«¿»«¬À»¿ƒ≈

'‰¯Bz הזקן ‰ÔkLnלאדמו"ר È„e˜Ù ‰l‡ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac »ƒ««¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿»
˙e„Ú‰ ÔkLÓ53,‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚa ÌÈpÙB‡ '· LiL , ƒ¿«»≈∆≈«ƒ¿ƒ¿««¬»»¿««»»

,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰Â ·eiÁ‰ ˙‚O‰,כלומרeÈ‰ ·eiÁ‰ ˙‚O‰ «»««ƒ¿«»««¿ƒ»«»««ƒ«¿
¯·c'‰ ˙‡ ‚ÈOÓe ÒÙBzL∆≈«ƒ∆«¿«

'ÏÎN השכלי BÓˆÚ,הרעיון ≈∆«¿
‡È‰ ‡ÒÈÙ˙e ‰‚O‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»»¿ƒ»ƒ
,ÏÎO‰ ÏL ˙BÂˆ˜ 'Â È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»∆«≈∆
יש  מוגדרת מציאות שהוא דבר לכל כי

צפון,ששה  מערב, (מזרח, קצוות

ומטה) מעלה ÏBÎÈדרום, ÔÎÏ»≈»
,¯·c‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙‡ ˜¯ Òt˙Ïƒ¿…«∆¿ƒ«»»
ולכן  הדבר של המוגדר החלק שהיא

אותו  'לתפוס' ‡˙ניתן ‡Ï Ï·‡¬»…∆
B˙e‰Ó שאיננה העמוקה הפנימית «
BÈ‰Ï˙מוגדרת, ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿

.Ì„‡‰ ˙‚O‰Â ˙·‰a Òt˙ƒ¿»«¬»«¿«»«»»»
dÈ‡ ‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ C‡««»««¿ƒ»≈»
‰‚O‰Â ‡ÒÈÙz ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»¿«»»

Ì‡ Èk ,BÓˆÚ ¯·ca השגה «»»«¿ƒƒ
˙‡ ÏÏBML ÔÙB‡aÏk ¿∆∆≈∆»
‰¯È˙Òa Ì‰L ÌÈÈÚ‰ לדבר »ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»

‡ÂÈÏ,עצמו  ÌÈÎÈiL ÌÈ‡Â¿≈»«»ƒ≈»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‚O‰‰L eÈ‰Â¿«¿∆««»»ƒ«¿≈
ÌÈÏÚn‰ ¯·c‰ ˙ÏÈÏL¿ƒ««»»««¿ƒ

,ÂÈÏÚ „bÓe ¯ÈzÒÓe למשל כמו «¿ƒ¿«≈»»
שהאור  הבנה היא באלוקות שהשגה

מוגבל, ולא מוגדר לא הוא האלוקי

ו'השגה' 'תפיסה' כל כאן אין אבל

הדברים  במהות ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂחיובית
‰Ê השלילה כך a‡מתוך אחר ∆»

¯·c‰ ˙e‰ÓÏ שהשגת (במידה ¿««»»
דבר). באותו שייכת המהות

e‰ÊÂ השגת' בין האמור ההבדל ¿∆
הוא  השלילה' ל'השגת »Ìbהחיוב'

˜eÏÈÁ‰ ההבדלÔ„ÚŒÔb ÔÈaL «ƒ∆≈«≈∆
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿

וההשגה, ההבנה ∆≈»∆Ô„ÚŒÔbLמבחינת
ÈeÏÈb BÈÚ ÔBzÁz‰««¿ƒ¿»ƒ

˙e˜Ï‡c ˙e‡Èˆn‰ ללא בלבד, «¿ƒ∆¡…
המהות, ŒÏÚהשגת ‰ÊÏ ÌÈ‡·e»ƒ¿∆«

ÏL ÔÙB‡a ·eiÁ‰ ˙‚O‰ È„È¿≈«»««ƒ¿∆∆

,‡ÒÈÙ˙e ‰‚O‰ לעיל 'תפיסא'כמבואר שייכת ומוגדר ברור שבדבר «»»¿ƒ»
,˙e˜Ï‡c ˙e‰n‰ ÈeÏÈb BÈÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â דבר שהיא ¿«≈∆»∆¿ƒ¿»ƒ««∆¡…

מוגדר  ולא ÏÈÏL˙מופשט ,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ÌÈ‡·e»ƒ¿∆«¿≈«»««¿ƒ»¿ƒ«
'eÎ ‡ÒÈÙz‰.מושללת האלוקות ממה האמור ÊŒÈtŒÏÚÂ‰וההבנה לפי «¿ƒ»¿«ƒ∆

שבגן  ההשגה בין הגדול ההבדל לגבי

להשגה  המציאות) (השגת התחתון עדן

המהות) (השגת העליון עדן שבגן

Ô„ÚŒÔbÓ ‡B·Ï È„kL ,Ô·eÓ»∆¿≈»ƒ«≈∆
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿

ביותר  וקיצוני חד מעבר CÈ¯»̂ƒשהוא
‰ÏÈÏL ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï של ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»

האדם, של מציאותו ¿»¿eÈ‰cגדרי
Li‰ ÏeËÈa שב הייתה והגדרים הם ƒ«≈

מעלתם), כל (עם עתה עד הנשמה

È¯Ó‚Ï ˙e‡Èˆn‰ ÏeËÈ·Ï „ÚÂ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈
מוחלט ÌbLביטול ÈtŒÏÚŒÛ‡)««ƒ∆«

‰Le„˜c LÈ ‡e‰ Ì„Bw‰ Li‰«≈«≈≈ƒ¿»
'eÎ Ô„ÚŒÔ‚a ‡e‰ È¯‰L)∆¬≈¿«≈∆

לעיל  כמבואר טוב, ‡l‡שכולו ,(∆»
‡Ùeb ‰Le„˜aLעצמה‰Ê È¯‰ ∆ƒ¿»»¬≈∆

‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»»¿«»»
'eÎ ‡ÒÈÙze בהשגת ששייך כפי ¿ƒ»

e‰fLהמציאות  האמור ), הביטול ∆∆
‰‰CeÏÈהוא ÔÈÚ והעלייה ƒ¿»«ƒ

ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈaL „enÚa»«∆≈«≈∆««¿
.ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆»∆¿

‰·‰‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ (Ê¿≈¿ƒ¿««¬»»
,‰¯Bza ‰‚O‰‰Â יש בה שגם ¿««»»«»

שהגיע  מי וגם לדרגה מדרגה עליות

התורה, והשגת בהבנת גבוהה לדרגה

גבוהה  יותר עוד לדרגה להתעלות יכול

הוא  זה עבודה (וסדר הלאה וכן

אוכל, מתוך אוכל בורר בדוגמת

לעיל) ÔÈÚכמבואר ˙eÏÏÎa Ì‚Â¿«ƒ¿»ƒ¿«
˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰ ˙„B·Ú¬«∆ƒ¿«¬«

כללי ‰‡‰·‰, עניין היא ה' אהבת »«¬»
הזוהר  כדברי ה' בעבודת ומרכזי

‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet ˙ÈÏc¿≈¿»»¿¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c54,עבודה) פולחן שאין ƒ¿ƒ»

האהבה  כפולחן כך) כל נחשבת שתהא

מדרגה  עליות יש זה בעניין שגם

בדרגה  כבר נמצאים כאשר גם לדרגה
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גֹו'55נאמר  אלקי הוי' את הּוא לאהבה ּכי ְֱֱֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

ּדכמֹו56חּיי נפׁשֹו,57, חּיי את אֹוהב ׁשהאדם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּברּוֿהּוא  איןֿסֹוף ׁשאֹור יתּבֹונן ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶַָהּנה

לאלקּות. ּבאהבה יתעֹורר אזי החּיים, חּיי ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹהּוא

ועבֹודה  אמת עבֹודת היא זֹו ׁשאהבה אף ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָוהּנה,

ּומי  הרי 58ּתּמה, זֹו, ּבאהבה ּתמיד לּבֹו והיה יּתן ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

זֹו ׁשאהבה ּכיון הּׁשלמּות, ּתכלית זה אין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדין

'הרּגׁש ּבזה ׁשּיׁש והינּו מּורגׁש, ּבבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהיא

ׁשאלקּות  לפי היא לאלקּות ׁשהאהבה ְְֱֱֲִִֶֶֶַַָָֹֹעצמֹו',

ּדקרבת  ענין והּוא ,(חּיי) ׁשּלֹו החּיים ְְְְִִִֶֶַַַַָהּוא

טֹוב  לי הּוא 59אלקים הרי זה ׁשּבענין והינּו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָֹ

זה  וענין .(זי ער געפינט  (ּדא עצמֹו את ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָמֹוצא

ּבדבר  הּתלּויה אהבה עלּֿדר ּוכמֹו60הּוא , ְְְֲֶֶַַַָָָָ

ּומּכיר  ׁשרֹואה ּבגלל חבירֹו את ׁשאֹוהב ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהאהבה

הׁשּפעה, מּמּנּו ׁשּמקּבל ּבגלל אֹו מעלתֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאת

אהבה  הרי רּוחנית, הׁשּפעה אֹו ּגׁשמית ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָהׁשּפעה

את  ׁשאֹוהב הּוא ענינּה חבירֹו את ׁשאֹוהב ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָזֹו

מּזה  ּׁשּמקּבל מה אֹו ּבעיניו, ּׁשּטֹוב מה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָעצמֹו,

ּתלּויה  ׁשאינּה אהבה היא מּזה ּולמעלה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָכּו'.

מּצד 60ּבדבר  ׁשאינּה האב, אל הּבן אהבת ּוכמֹו , ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ההׁשּפעה  מּצד ולא האב, ׁשל והעילּוי ְְְִִֶַַַַָָָָָֹהּטֹוב

עצמית  אהבה היא אּלא מהאב, ּומה 61ׁשּמקּבל . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּוסר  ּבספרי אהבת 62ׁשּמבֹואר ענין ּבהסּברת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

ּבגֹודל  ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּזהּו האב, אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּבן

ּומׁשקהּו ׁשּמאכילֹו מהאב, ׁשּמקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹובה

מחּויב  ׁשּבהם הענינים ׁשאר וכל ּתֹורה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָּומלּמדֹו

הּזה, העֹולם לחּיי מביאֹו ׁשעלֿידיֿזה לּבן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאב

הּבא  העֹולם לחּיי מביאֹו ּכל 63ואחרּֿכ הּנה , ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומבאר. שהולך כפי ביותר, ‰‡‰·‰גבוהה ÔÙB‡ LÈ ,‰p‰c'ה אהבת ¿ƒ≈≈∆»«¬»

כזו  Ó‡¯בדרגה ‰ÊŒÏÚL55Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï ∆«∆∆¡«¿«¬»∆¬»»¡…∆ƒ
EÈiÁ ‡e‰56,,"חייך הוא "כי וסיבה, טעם לה שיש אהבה שזו כלומר «∆

BÓÎc57‰p‰ ,BLÙ ÈiÁ ˙‡ ·‰B‡ Ì„‡‰LÔBa˙È ¯L‡k ƒ¿∆»»»≈∆«≈«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿≈
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈»

ÌÈiÁ‰ ÈiÁ ‡e‰ כל של המקור «≈««ƒ
a‡‰·‰החיים, ¯¯BÚ˙È ÈÊ‡¬«ƒ¿≈¿«¬»

˙e˜Ï‡Ï יקרים שחייו כיוון כי ∆¡…
מייקר  שהוא מובן לאדם, ואהובים

הללו. החיים מקור את ואוהב

‡È‰ BÊ ‰·‰‡L Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«¬»ƒ
˙Ó‡ ˙„B·Ú הזו ההתבוננות כי ¬«¡∆

אמיתית  אהבה «¬»B·ÚÂ„‰מעוררת
‰nz באופן רק (ולא שלמה עבודה «»
È‰Â‰הלוואי ÈÓe58ÔzÈיחסי), ƒƒ≈¿»»

È¯‰ ,BÊ ‰·‰‡a „ÈÓz BaÏƒ»ƒ¿«¬»¬≈
שזו  בשלמות למרות ה' ÔÈ„Ú¬«ƒעבודת

ÔÂÈk ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ‰Ê ÔÈ‡≈∆«¿ƒ«¿≈≈»
˙ÈÁ·a ‡È‰ BÊ ‰·‰‡L∆«¬»ƒƒ¿ƒ«
‰Êa LiL eÈ‰Â ,L‚¯eÓ¿»¿«¿∆≈»∆

,'BÓˆÚ Lb¯‰' שמגיע מי אמנם ∆¿≈«¿
ה' את אוהב כזו, בדרגה ה' לאהבת

כלשהו  רגש מעורב עדיין אבל באמת,

כיוון  עצמית, ישות «¬»«∆L‰‡‰·‰של
‡È‰ ˙e˜Ï‡Ï הרצון בגלל לא ∆¡…ƒ

בגלל  באלוקות החשיבות לדבוק

אלא  כשלעצמה האלוקות של והיוקר

ÌÈiÁ‰ ‡e‰ ˙e˜Ï‡L ÈÙÏ¿ƒ∆¡…««ƒ
(EÈiÁ) BlL'שה הוא ובגלל ∆«∆

חיים, לו הנותן ÔÈÚהמקור ‡e‰Â¿ƒ¿»
·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c59, ¿ƒ¿«¡…ƒƒ

בעקבות  באה לה' התבוננות האהבה

טוב  דבר היא אלוקים שקרבת והכרה

עצמו  האדם ¿»¿eÈ‰Âלתועלת
‡ˆBÓ ‡e‰ È¯‰ ‰Ê ÔÈÚaL∆¿ƒ¿»∆¬≈≈
CÈÊ ¯Ú ËÈÙÚ‚ ‡c) BÓˆÚ ˙‡∆«¿»∆ƒ∆ƒ

נמצא  הוא היא )כאן לה' והאהבה

אישית  שאיפה של ויישום הגשמה

שלו.

‰Ê ÔÈÚÂ(מסויים) אישי רגש בה שמעורב וסיבה טעם מפני אהבה של ¿ƒ¿»∆
‰·‰‡ C¯cŒÏÚ ‡e‰ אנשים בין¯·„a ‰ÈeÏz‰60, אמרו שעליה «∆∆«¬»«¿»¿»»

דבר  "בטל כי להתקיים סופה שאין אבות' ב'פרקי הסיבה חכמים (שהוא

עצם  מצד כשלעצמו לאהוב אהבה לא וזו אהבה", בטלה לאהבה) והטעם

ÈkÓe¯מהותו  ‰‡B¯L ÏÏ‚a B¯È·Á ˙‡ ·‰B‡L ‰·‰‡‰ BÓÎe¿»«¬»∆≈∆¬≈ƒ¿«∆∆«ƒ
B˙ÏÚÓ הוא ‡˙ ולכן בעיניו וחשוב יקר קרבתו,והוא את ‡Bרוצה ∆«¬»

היא  חבירו לאהבת ‰ÚtL‰,שהסיבה epnÓ Ïa˜nL ÏÏ‚aƒ¿«∆¿«≈ƒ∆«¿»»
·‰B‡L BÊ ‰·‰‡ È¯‰ ,˙ÈÁe¯ ‰ÚtL‰ B‡ ˙ÈÓLb ‰ÚtL‰«¿»»«¿ƒ«¿»»»ƒ¬≈«¬»∆≈

B¯È·Á סיבות ‡˙ בגלל שהיא כיוון ∆¬≈
חשוב  חברו (כי עצמו בו שקשורות

לו  משפיע שחברו משום או בעיניו

של  לאמיתו הרי רוחניות) או גשמיות

שלה dÈÚדבר  ‰e‡התוכן ƒ¿»»
·BhM ‰Ó ,BÓˆÚ ˙‡ ·‰B‡L∆≈∆«¿«∆

ÂÈÈÚa שנחשב חבר אוהב הוא (ולכן ¿≈»
בעיניו), Ïa˜nMויקר ‰Ó B‡«∆¿«≈
'eÎ ‰fÓ שלו האישית התועלת ƒ∆

חבר  אוהב (ולכן חבירו עם מהקשר

רוחניות). או גשמיות לו שמעניק

‰·‰‡ ‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ«¬»
¯·„a ‰ÈeÏz dÈ‡L60, שעליה ∆≈»¿»¿»»

לעולם  בטלה שאינה ז"ל חכמינו אמרו

,·‡‰ Ï‡ Ôa‰ ˙·‰‡ BÓÎe¿«¬««≈∆»»
ÈeÏÈÚ‰Â ·Bh‰ „vÓ dÈ‡L∆≈»ƒ««¿»ƒ

,·‡‰ ÏL הבן של ההכרה ולא ∆»»
היא  האב של אחרת או כזו במעלה

אותה  ומעוררת vÓ„הגורמת ‡ÏÂ¿…ƒ«
,·‡‰Ó Ïa˜nL ‰ÚtL‰‰««¿»»∆¿«≈≈»»

הבן  אהבת לכך, לא ובנוסף האב אל

השפעה  לו מעניק שהאב מכך נובעת

אחרת  או ‡‰·‰כזו ‡È‰ ‡l‡∆»ƒ«¬»
˙ÈÓˆÚ61 המהות שנובעת מעצם «¿ƒ

כאב. האב ושל כבן הבן של

¯ÒeÓ È¯ÙÒa ¯‡B·nL ‰Óe62 «∆¿»¿ƒ¿≈»
ואם  אב כיבוד למצוות וביאור כטעם

Ï‡ Ôa‰ ˙·‰‡ ÔÈÚ ˙¯aÒ‰a¿«¿»«ƒ¿««¬««≈∆
È„ÈŒÏÚ e‰fL ,·‡‰»»∆∆«¿≈

˙eBa˙‰‰ הבן Ï„B‚aשל «ƒ¿¿¿∆
,·‡‰Ó Ïa˜nL ‰·Bh‰«»∆¿«≈≈»»
B„nÏÓe e‰˜LÓe BÏÈÎ‡nL∆«¬ƒ«¿≈¿«¿
ÌÈÈÚ‰ ¯‡L ÏÎÂ ,‰¯Bz»¿»¿»»ƒ¿»ƒ
,ÔaÏ ·‡‰ ·ÈeÁÓ Ì‰aL∆»∆¿»»»«≈
הפוסקים  ובספרי בגמרא כמבואר

B‡È·Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL האבCkŒ¯Á‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ידי על ∆«¿≈∆¿ƒ¿«≈»»«∆¿««»
ומצוות  לתורה הבן את ומלמד מחנך ‰ÌÏBÚשהאב ÈiÁÏ B‡È·Ó¿ƒ¿«≈»»

‡a‰63, אל הבן שאהבת לעיל להאמור סתירה כאן יש לכאורה כן ואם «»
וסיבה? מטעם נובעת ואיננה מהותם בעצם וקשורה 'עצמית' היא האב
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ּתהיה  ׁשעלֿידיֿזה והכנה התחלה אּלא אינֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

העצמית  האהבה ּובתֹוקף ּבגילּוי ְְְֲִִֶַַַַָָָָאחרּֿכ

ּכלל. ּבדבר ּתלּויה ואינּה הּטעם, מּצד ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאינּה

היא  העבֹודה ׁשהתחלת ה', ּבעבֹודת ּגם ְְֲֲִֶַַַַַָָָָוכ

,חּיי הּוא ּכי אלקי הוי' את ּדלאהבה ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹּבאֹופן

היא  זֹו ׁשאהבה טֹוב, לי אלקים ּדקרבת ְְְֱֲִִִִֶֶַַָֹּובאֹופן

צרי אחרּֿכ אבל עצמֹו', 'הרּגׁש ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

ּכלל, ּבּדבר ּתלּויה ׁשאינּה עצמית לאהבה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָלבֹוא

האב, אל הּבן ׁשל העצמית האהבה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבדּוגמת

האב. את אּלא מרּגיׁש ְִֵֶֶֶַָָָׁשאינֹו

C‡צרי הּנ"ל עצמית לאהבה לבֹוא ּכדי «ְְְֲִִֵַַַַָָָ

מציאּותֹו. את לגמרי לבּטל ְְְְְִִֵֵֶַַָּתחילה

האדם) עבֹודת ּכללּות (ׁשהיא הּתפּלה ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָּובעבֹודת

אּלא  להתּפּלל עֹומדין ּדאין ההקּדמה ענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא

ראׁש ּכֹובד ּומרירּות,64מּתֹו הכנעה ׁשּפרּוׁשֹו , ְְִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּנתּבאר  והּמרירּות ההכנעה ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא,

מּצד  ׁשּבא חסידּות ּדרּוׁשי ּובכּמה מּוסר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבספרי

ׁשהיה  מּכמֹו הער ּברחּוק ׁשהּוא ּומּצבֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָמעמדֹו

ׁשהּנׁשמה  ּומּצב הּמעמד ּוכמֹו כּו', להיֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָָצרי

כּו' החמרּיּות התּגּברּות מּצד ּבאּפֹו, רק ְְְְִִִִַַַַַָהיא

ההכנעה  מֹועילה זה ועל ד), סעיף ְְְִִֶַַַַַָָָ(ּכּנ"ל

עבֹודת  להיֹות ׁשּתּוכל הּתפּלה ׁשּקֹודם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָוהּמרירּות

ּבדר הּבירּורים, ׁשּבעבֹודת הא' ּבאֹופן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּתפּלה

הּפסֹולת  לברר למעלה, מּלמּטה – חֹוזר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָאֹור

ראׁש, ּכֹובד ענין ּגם יׁשנֹו אבל האֹוכל. ְְֲִִֶֶֶַַָָֹמּתֹו

יֹותר, נעלה ּבאֹופן והּמרירּות, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָההכנעה

ּבאֹופן  עדין היא ׁשעבֹודתֹו זה על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּמתמרמר

טֹוב, לי  אלקים ּדקרבת העצמי ההרּגׁש ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיׁשנֹו

הּתחּתֹון, ּגןֿעדן ׁשל ּבצּיּור עדין ׁשּנמצא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָוהינּו

הּוא  הּׁשכינה מּזיו ונהנין ּדיֹוׁשבין ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָׁשהענין

הענין  ּגם ולכן ּותפיסא, הּׂשגה ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹופן

זה  ועל מּורגׁשת, הנאה ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָּדנהנין
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רפ"ה.64) ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא: לכך המענה

‰Ê Ïk ‰p‰ עלֿמנת כל לבן עושה שהאב הגדולה בטובה ההתבוננות ƒ≈»∆
אליו  אהבה Î‰Â‰לעורר ‰ÏÁ˙‰ ‡l‡ BÈ‡ כדי והקדמה ≈∆»«¿»»«¬»»

‰·‰‡‰ Û˜B˙·e ÈeÏÈ‚a CkŒ¯Á‡ ‰È‰z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆««»¿ƒ¿∆»«¬»
,ÌÚh‰ „vÓ dÈ‡L ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆≈»ƒ««««

ÏÏk ¯·„a ‰ÈeÏz dÈ‡Â אבל ¿≈»¿»¿»»¿»
מוסר  בספרי האמור הביאור לפי גם

הכוונה  לבן אין עושה שהאב שהטובה

האהבה  את הגורמת הסיבה אכן היא

לכך  והקדמה הכנה אלא ואינה

נעלמת  תהיה לא העצמית שהאהבה

בתוקף ותהיה גילוי לידי תבוא אלא

ובחוזק.

,'‰ ˙„B·Úa Ìb CÎÂ יש שאמנם ¿»««¬«
ועם  וסיבה טעם עם באהבה עבודה

(מסוימת) עצמית ישות וגם תחושת

ותוכן אהבה  נעלית, דרגה היא זו

הוא  ‰B·Ú„‰העניין ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»«»¬»
'ÈÂ‰ ˙‡ ‰·‰‡Ïc ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿«¬»∆¬»»

EÈ˜Ï‡ וסיבה טעם ‰e‡עם Èk ¡…∆ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c ÔÙB‡·e ,EÈiÁ«∆¿∆¿ƒ¿«¡…ƒ
‡È‰ BÊ ‰·‰‡L ,·BË ÈÏƒ∆«¬»ƒ
Ï·‡ ,'BÓˆÚ Lb¯‰' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈«¿¬»

CkŒ¯Á‡ שהוא זה שלב אחרי ««»
העבודה  האדם ˆ¯CÈבהתחלת »ƒ

˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡Ï ‡B·Ï לאלוקות »¿«¬»«¿ƒ
,ÏÏk ¯·ca ‰ÈeÏz dÈ‡L∆≈»¿»«»»¿»
גורמים  אינם והסיבה הטעם זו ובדרגה

לאדם  אין זו בדרגה וכן האהבה את

עצמית  ישות של תחושה שום

ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ ˙Ó‚e„a¿¿«»«¬»»«¿ƒ∆
LÈb¯Ó BÈ‡L ,·‡‰ Ï‡ Ôa‰«≈∆»»∆≈«¿ƒ

·‡‰ ˙‡ ‡l‡ את מרגיש ואינו ∆»∆»»
כלל. עצמו

˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡Ï ‡B·Ï È„k C‡«¿≈»¿«¬»«¿ƒ
Ï"p‰ תחושה כל ללא אהבה שהיא ««

עצמית  ישות ÏÈÁz‰של CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ ˙‡ È¯Ó‚Ï Ïh·Ï¿«≈¿«¿≈∆¿ƒ

כלל. מקום תתפוס »¬»B·Ú·e„˙שלא
˙„B·Ú ˙eÏÏk ‡È‰L) ‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ¿»¬«
‰Óc˜‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ (Ì„‡‰»»»ƒ¿«««¿»»

התפילה לפני ÔÈ„ÓBÚוההכנה ÔÈ‡c¿≈¿ƒ

L‡¯ „·Bk CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï64BLe¯tL "כובד , המושג של ¿ƒ¿«≈∆»ƒ∆…∆≈
הוא ‰‰ÚÎ‰ראש" ÔÈÚ BLiL ,‡l‡ ,˙e¯È¯Óe ‰ÚÎ‰«¿»»¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿«««¿»»

˙e„ÈÒÁ ÈLe¯c ‰nÎ·e ¯ÒeÓ È¯ÙÒa ¯‡a˙pL ˙e¯È¯n‰Â¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»¿«»¿≈¬ƒ
B·vÓe B„ÓÚÓ „vÓ ‡aL האדם של ‰C¯Úהנחות ˜eÁ¯a ‡e‰L ∆»ƒ««¬»«»∆¿ƒ»∆∆

,'eÎ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰L BÓkÓƒ¿∆»»»ƒƒ¿
‰ÓLp‰L ·vÓe „ÓÚn‰ BÓÎe¿««¬»«»∆«¿»»

Bt‡a ˜¯ ‡È‰ מאירה ואיננה ƒ«¿«
שאר  כל על מספיק משפיעה ואיננה

והרמה  ההנהגה אופן ועל הגוף אברי

האדם, של »vÓƒ„הרוחנית
'eÎ ˙ei¯ÓÁ‰ ˙e¯ab˙‰ƒ¿«¿«»¿ƒ

(„ ÛÈÚÒ Ï"pk) בו מצב שזהו כיון ««¿ƒ
ממש  העבודה בהתחלת נמצא האדם

משנתו), בקומו מיד Ê‰(בבוקר, ÏÚÂ¿«∆
˙e¯È¯n‰Â ‰ÚÎ‰‰ ‰ÏÈÚBÓƒ»««¿»»¿«¿ƒ

ראש" ‰lÙz‰ה"כובד Ì„BwL∆∆«¿ƒ»
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ÏÎezL∆«ƒ¿¬««¿ƒ»
˙„B·ÚaL '‡‰ ÔÙB‡a¿∆»∆«¬«
Y ¯ÊBÁ ¯B‡ C¯„a ,ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ¿∆∆≈
¯¯·Ï ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿»≈

ÏÎB‡‰ CBzÓ ˙ÏBÒt‰ כמבואר «¿∆ƒ»∆
בהרחבה. Ìbלעיל BLÈ Ï·‡¬»∆¿«

‰ÚÎ‰‰ ,L‡¯ „·Bk ÔÈÚƒ¿«∆…««¿»»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ,˙e¯È¯n‰Â, ¿«¿ƒ¿∆«¬∆≈

נמצא  שכבר במי דווקא קיים זה ועניין

למרירות  מקום אין שבה גבוהה בדרגה

בגלל  הרצוי מהמצב הריחוק על

ה"כובד  ואצלו החומריות, התגברות

הוא  ומרירות) (הכנעה ראש"

B˙„B·ÚL ‰Ê ÏÚ ¯Ó¯Ó˙nL∆ƒ¿«¿≈«∆∆¬»
BLiL ÔÙB‡a ÔÈ„Ú ‡È‰ƒ¬«ƒ¿∆∆∆¿
˙·¯˜c ÈÓˆÚ‰ Lb¯‰‰«∆¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿«
‡ˆÓpL eÈ‰Â ,·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿«¿∆ƒ¿»

¯eiˆa ÔÈ„Úותבנית ÏLבדמות ¬«ƒ¿ƒ∆
ÔÈÚ‰L ,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿∆»ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈc¿¿ƒ¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»
‰‚O‰ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«»»

,‡ÒÈÙ˙e השגת' שהיא מאחר ¿ƒ»
להיות  יכולה ובה בלבד, המציאות'

באלוקות ו'תפיסה' Ìbהשגה ÔÎÏÂ¿»≈«
ÔÈ‰c ÔÈÚ‰'ש'נתפסה מההשגה »ƒ¿»¿∆¡ƒ

היטב  ÏLונקלטה ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆
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e"kyz'd ,fenz a"i

אצלֹומתמר  ׁשּיׁש ּומּצב ּבמעמד  ׁשּנמצא כּו', מר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לתענּוג  להּגיע הּוא ׁשרצֹונֹו ּכיון מּורגׁשת, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָהנאה

זֹו מרירּות ועלֿידי כּו'. עצמית ּולאהבה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָעצמי

לאהבה  מּגיע הּוא הרי מציאּותֹו, ּביטּול ְֲֲִִִִֵֶַַַָָׁשהיא

ׁשּבענין  הּמציאּות ּביטּול ּבדּוגמת ְְְְְְִִִִֶַַַַָהעצמית,

 ֿ לגן הּתחּתֹון מּגןֿעדן עֹולים ׁשעלֿידֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָהעּמּוד

הּנערה  ּובזה ּבענין ו) (סעיף ּכּנ"ל העליֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעדן

ָָּבאה.

מּתֹוp‰Â‰ח) אֹוכל ּדברּור הענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְִִֵֶָָָ

ּבענין  הּברּור לאחרי (ׁשּבא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָאֹוכל

הּפסֹולת  ּדבירּור ּבאֹופן אם ּפסֹולת, ּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַׁשּיׁש

מּתֹו האֹוכל ּדבירּור ּבאֹופן אֹו האֹוכל ְְִִֵֶֶֶָָמּתֹו

הּבירּור  אֹופן הּוא ּבארּוכה) ּכּנ"ל ְֲֵֶֶַַַַַָהּפסֹולת,

הּיעּוד  יקּוים ׁשאז לבא, רּוח 65ּדלעתיד את ְְִִִֶֶַַַָָָֹ

ׁשל  ענין יהיה ולא הארץ, מן אעביר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹהּטּומאה

ּבאֹופן  ּתהיה העבֹודה ּוכללּות וסיגים, ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָּפסֹולת

ּכמבֹואר  ּגּופא, הּקדּוׁשה ּבאֹורֹות עלּיֹות ְְְֲִֶַַָָָׁשל

הּקדׁש' .66ּב'אּגרת ְִֶֶֶַֹ

e‰ÊÂ ואכלּתם לעתידֿלבא על ּׁשּנאמר מה ּגם ¿∆ְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

גֹו' וׂשבֹוע ּב'לּקּוטי 67אכֹול ּומבֹואר , ְְְִֵַָָָ

נאכל 68ּתֹורה' ׁשּכבר ׁשּדבר ּבזה, הּפרּוׁש ְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּתהיה  אֹו אֹותֹו, ותאכלּו ּתחזרּו ְְְְְְְִִֵֶֶַָֹ(ונתּברר),

(הינּו האֹוכל הּוא ׁשּמּצדֿעצמֹו ּדבר ְְֲִִֶֶַַַַָָָאכילת

אכילת  ענין ּכללּות ּדהּנה, הּמברר). עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָׁשהּוא

עלֿידיֿזה  החי, את לברר ּכדי הּוא ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָהאדם

 ֿ ועלֿידי ּכבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם ונעׂשה מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּניזֹון

והּדֹומם  ּבחי, ׁשּנכלל הּצֹומח ּגם מתּברר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָזה

וחקירה  מּוסר ּבספרי ּכמבֹואר ּבּצֹומח, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּנכלל

ד' ּבענין וחסידּות קּבלה ּבספרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָּובארּוכה

ּדֹומםֿצֹומחֿחיֿמדּבר  ׁשּתכלית 69ּבחינֹות , ְְְִִֵֵֵֶַַַַ

החי  ותכלית ּבחי, להתעּלֹות הּצֹומח ותכלית ּבּצֹומח, להתעּלֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַהּדֹומם

ּובׂשר  ּדם ׁשּנעׂשים ּבמדּבר, ּכּולם מתעּלים ועלֿידיֿזה ּבמדּבר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָלהתעּלֹות
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ב.65) יג, א).66)זכרי' (קמה, כו.67)סכ"ו ב, ואילך.68)יואל ג ז, ומעין 69)צו קונטרס פ"א. ג מאמר עיקרים ראה

.243 ע' שלום תורת השיחות ספר .(43 (ע' פ"ו העבודה קונטרס פ"ג. א מאמר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÓÚÓa ‡ˆÓpL ,'eÎ ¯Ó¯Ó˙Ó ‰Ê ÏÚÂ ,˙L‚¯eÓ ‰‡‰¬»»¿∆∆¿«∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»¿«¬»

˙L‚¯eÓ ‰‡‰ BÏˆ‡ LiL ·vÓe בו יש שעדיין מוכיח זה ודבר «»∆≈∆¿¬»»¿∆∆
מתמרמר, הוא כך ועל עצמית ישות של מסויימת BBˆ¯Lתחושה ÔÂÈk≈»∆¿

ÈÓˆÚ ‚eÚ˙Ï ÚÈb‰Ï ‡e‰ מהשגה שנובעת הנאה רק Ïe‡‰·‰ולא ¿«ƒ«¿«¬«¿ƒ¿«¬»
'eÎ ˙ÈÓˆÚ שנובעת אהבה רק ולא «¿ƒ

אישית. ומתועלת וסיבה מטעם

‡È‰L BÊ ˙e¯È¯Ó È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ∆ƒ
,B˙e‡ÈˆÓ ÏeËÈa הוא ידה על כי ƒ¿ƒ

שלו  האישית המציאות מגדרי יוצא

Ï‡‰·‰ומתעלה ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«»«¬»
˙Ó‚e„a ,˙ÈÓˆÚ‰ של הפעולה »«¿ƒ¿¿«

ÔÈÚaL ˙e‡Èˆn‰ ÏeËÈaƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿«
„enÚ‰ŒÔbÓ ÌÈÏBÚ B„ÈŒÏÚL »«∆«»ƒƒ«

Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«≈∆
(Â ÛÈÚÒ) Ï"pk ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿««¿ƒ
‰‡a ‰¯Úp‰ ‰Ê·e ÔÈÚa¿ƒ¿«»∆««¬»»»
של  וענינו שתוכנו לעיל כמבואר

עדן  מ'גן העלייה היא שדרכו ה'עמוד'

עניין  הוא העליון' עדן ל'גן התחתון'

הקודמת  מהמציאות והיציאה הביטול

"זה". נקרא וה'עמוד'

¯e¯·c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿»»ƒ¿»¿≈
ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ הוא שעניינו ∆ƒ∆

עצמו  בטוב לדרגה מדרגה עלייה

ÔÈÚa ¯e¯a‰ È¯Á‡Ï ‡aL)∆»¿«¬≈«≈¿ƒ¿»
ÔÙB‡a Ì‡ ,˙ÏBÒt Ba LiL∆≈¿∆ƒ¿∆
ÏÎB‡‰ CBzÓ ˙ÏBÒt‰ ¯e¯È·c¿≈«¿∆ƒ»∆
בדרך  למעלה מלמטה הבירור שהוא

חוזר' e¯È·c¯'אור ÔÙB‡a B‡¿∆¿≈
,˙ÏBÒt‰ CBzÓ ÏÎB‡‰ שהוא »∆ƒ«¿∆

'אור  בדרך למטה מלמעלה הבירור

‡ÔÙBישר' ‡e‰ (‰Îe¯‡a Ï"pk«««¬»∆
,‡·Ï „È˙ÚÏc ¯e¯Èa‰ בימות «≈ƒ¿»ƒ»…

‰eÚi„המשיח, ÌÈe˜È Ê‡L65 ∆»¿««ƒ
‰Óeh‡‰הנבואי Áe¯ ˙‡∆««¿»

‰È‰È ‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡«¬ƒƒ»»∆¿…ƒ¿∆
,ÌÈ‚ÈÒÂ ˙ÏBÒt ÏL ÔÈÚ כפי ƒ¿»∆¿∆¿ƒƒ

הגלות  בזמן כיום «¿eÏÏÎe˙שיש
ÏL ÔÙB‡a ‰È‰z ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆¿∆∆
‰Le„w‰ ˙B¯B‡a ˙BiÏÚ¬ƒ¿«¿»
˙¯b‡'a ¯‡B·Ók ,‡Ùeb»«¿»¿ƒ∆∆

'L„w‰66 ש"אחר התניא שבספר «…∆

התורה  עסק יהיה לא אזי מהטוב.. הרע ויופרד הניצוצות בירור שיושלם

יותר". עליונים אורות להמשיך אם... כי בירורין לברר והמצוות

ÚB·NÂ ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÏÚ ¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡««∆»ƒ»…«¬«¿∆»¿»«
'B‚67'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡B·Óe ,68,‰Êa Le¯t‰ פנימיות לפי ¿»¿ƒ≈»«≈»∆

הלשון  בכפל לדייק שיש העניינים

אכול" "ואכלתם ««∆cL·¯בפסוק
¯¯a˙Â) ÏÎ‡ ¯·kL כבר,( ∆¿»∆¡«¿ƒ¿»≈
B˙B‡ eÏÎ‡˙Â e¯ÊÁz בו ויהיה «¿¿¿…¿

שגם  לעיל כמבואר והיינו נוסף בירור

עצמו  עליו בטוב להיות אחר יכולות ת

אכול"‡Bעליות, "ואכלתם שהפסוק

לבוא È‰zL‰מלמד  לעתיד ∆ƒ¿∆
BÓˆÚŒ„vnL ¯·c ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»∆ƒ««¿
‡e‰L eÈ‰) ÏÎB‡‰ ‡e‰»∆«¿∆

,(¯¯·n‰ BÓˆÚ שיתבאר כפי «¿«¿»≈
להלן.

˙ÏÈÎ‡ ÔÈÚ ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»ƒ¿«¬ƒ«
˙‡ ¯¯·Ï È„k ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿≈¿»≈∆

,ÈÁ‰ ומותרים הכשרים החיים בעלי ««
לאדם  מזון המשמשים »ŒÏÚבאכילה

‰NÚÂ epnÓ ÔBÊÈpL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆ƒƒ∆¿«¬∆
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,B¯N·k ¯N·e Ìc»»»ƒ¿»¿«¿≈

‰Ê שהאדם ידי החי על את מברר ∆
ÏÏÎpL ÁÓBv‰ Ìb ¯¯a˙Óƒ¿»≈««≈«∆ƒ¿»

,ÈÁa ומתעלה מתברר הצומח כאשר ««
מדרגתו  עולה בחי הוא ונכלל כצומח

ÁÓBva ÏÏÎpL ÌÓBc‰Â לאחר ¿«≈∆ƒ¿»«≈«
והעליה, È¯ÙÒaהבירור ¯‡B·Ók«¿»¿ƒ¿≈

‰Îe¯‡·e ‰¯È˜ÁÂ ¯ÒeÓ»«¬ƒ»«¬»
ÔÈÚa ˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜ È¯ÙÒa¿ƒ¿≈«»»«¬ƒ¿ƒ¿«

˙BÈÁa שבעולם של „' הנבראים ¿ƒ
¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc69, ≈≈««¿«≈

˙BlÚ˙‰Ï ÌÓBc‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ«≈¿ƒ¿«
,ÁÓBva עולה החי ונכלל וכאשר «≈«

לשלימותו  מגיע הוא אזי בצומח

˙BlÚ˙‰Ï ÁÓBv‰ ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ«≈«¿ƒ¿«
˙BlÚ˙‰Ï ÈÁ‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,ÈÁa««¿«¿ƒ««¿ƒ¿«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¯a„Óa של בסופו «¿«≈¿«¿≈∆
a„Óa¯,דבר  ÌÏek ÌÈlÚ˙Óƒ¿«ƒ»«¿«≈
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ּתהיה  ׁשעלֿידיֿזה והכנה התחלה אּלא אינֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

העצמית  האהבה ּובתֹוקף ּבגילּוי ְְְֲִִֶַַַַָָָָאחרּֿכ

ּכלל. ּבדבר ּתלּויה ואינּה הּטעם, מּצד ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאינּה

היא  העבֹודה ׁשהתחלת ה', ּבעבֹודת ּגם ְְֲֲִֶַַַַַָָָָוכ

,חּיי הּוא ּכי אלקי הוי' את ּדלאהבה ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹּבאֹופן

היא  זֹו ׁשאהבה טֹוב, לי אלקים ּדקרבת ְְְֱֲִִִִֶֶַַָֹּובאֹופן

צרי אחרּֿכ אבל עצמֹו', 'הרּגׁש ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

ּכלל, ּבּדבר ּתלּויה ׁשאינּה עצמית לאהבה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָלבֹוא

האב, אל הּבן ׁשל העצמית האהבה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּבדּוגמת

האב. את אּלא מרּגיׁש ְִֵֶֶֶַָָָׁשאינֹו

C‡צרי הּנ"ל עצמית לאהבה לבֹוא ּכדי «ְְְֲִִֵַַַַָָָ

מציאּותֹו. את לגמרי לבּטל ְְְְְִִֵֵֶַַָּתחילה

האדם) עבֹודת ּכללּות (ׁשהיא הּתפּלה ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָּובעבֹודת

אּלא  להתּפּלל עֹומדין ּדאין ההקּדמה ענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא

ראׁש ּכֹובד ּומרירּות,64מּתֹו הכנעה ׁשּפרּוׁשֹו , ְְִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּנתּבאר  והּמרירּות ההכנעה ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא,

מּצד  ׁשּבא חסידּות ּדרּוׁשי ּובכּמה מּוסר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבספרי

ׁשהיה  מּכמֹו הער ּברחּוק ׁשהּוא ּומּצבֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָמעמדֹו

ׁשהּנׁשמה  ּומּצב הּמעמד ּוכמֹו כּו', להיֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָָצרי

כּו' החמרּיּות התּגּברּות מּצד ּבאּפֹו, רק ְְְְִִִִַַַַַָהיא

ההכנעה  מֹועילה זה ועל ד), סעיף ְְְִִֶַַַַַָָָ(ּכּנ"ל

עבֹודת  להיֹות ׁשּתּוכל הּתפּלה ׁשּקֹודם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָוהּמרירּות

ּבדר הּבירּורים, ׁשּבעבֹודת הא' ּבאֹופן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּתפּלה

הּפסֹולת  לברר למעלה, מּלמּטה – חֹוזר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָאֹור

ראׁש, ּכֹובד ענין ּגם יׁשנֹו אבל האֹוכל. ְְֲִִֶֶֶַַָָֹמּתֹו

יֹותר, נעלה ּבאֹופן והּמרירּות, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָההכנעה

ּבאֹופן  עדין היא ׁשעבֹודתֹו זה על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּמתמרמר

טֹוב, לי  אלקים ּדקרבת העצמי ההרּגׁש ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיׁשנֹו

הּתחּתֹון, ּגןֿעדן ׁשל ּבצּיּור עדין ׁשּנמצא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָוהינּו

הּוא  הּׁשכינה מּזיו ונהנין ּדיֹוׁשבין ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָׁשהענין

הענין  ּגם ולכן ּותפיסא, הּׂשגה ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹופן

זה  ועל מּורגׁשת, הנאה ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָּדנהנין
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רפ"ה.64) ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא: לכך המענה

‰Ê Ïk ‰p‰ עלֿמנת כל לבן עושה שהאב הגדולה בטובה ההתבוננות ƒ≈»∆
אליו  אהבה Î‰Â‰לעורר ‰ÏÁ˙‰ ‡l‡ BÈ‡ כדי והקדמה ≈∆»«¿»»«¬»»

‰·‰‡‰ Û˜B˙·e ÈeÏÈ‚a CkŒ¯Á‡ ‰È‰z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆««»¿ƒ¿∆»«¬»
,ÌÚh‰ „vÓ dÈ‡L ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ∆≈»ƒ««««

ÏÏk ¯·„a ‰ÈeÏz dÈ‡Â אבל ¿≈»¿»¿»»¿»
מוסר  בספרי האמור הביאור לפי גם

הכוונה  לבן אין עושה שהאב שהטובה

האהבה  את הגורמת הסיבה אכן היא

לכך  והקדמה הכנה אלא ואינה

נעלמת  תהיה לא העצמית שהאהבה

בתוקף ותהיה גילוי לידי תבוא אלא

ובחוזק.

,'‰ ˙„B·Úa Ìb CÎÂ יש שאמנם ¿»««¬«
ועם  וסיבה טעם עם באהבה עבודה

(מסוימת) עצמית ישות וגם תחושת

ותוכן אהבה  נעלית, דרגה היא זו

הוא  ‰B·Ú„‰העניין ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»«»¬»
'ÈÂ‰ ˙‡ ‰·‰‡Ïc ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿«¬»∆¬»»

EÈ˜Ï‡ וסיבה טעם ‰e‡עם Èk ¡…∆ƒ
ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c ÔÙB‡·e ,EÈiÁ«∆¿∆¿ƒ¿«¡…ƒ
‡È‰ BÊ ‰·‰‡L ,·BË ÈÏƒ∆«¬»ƒ
Ï·‡ ,'BÓˆÚ Lb¯‰' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈«¿¬»

CkŒ¯Á‡ שהוא זה שלב אחרי ««»
העבודה  האדם ˆ¯CÈבהתחלת »ƒ

˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡Ï ‡B·Ï לאלוקות »¿«¬»«¿ƒ
,ÏÏk ¯·ca ‰ÈeÏz dÈ‡L∆≈»¿»«»»¿»
גורמים  אינם והסיבה הטעם זו ובדרגה

לאדם  אין זו בדרגה וכן האהבה את

עצמית  ישות של תחושה שום

ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ ˙Ó‚e„a¿¿«»«¬»»«¿ƒ∆
LÈb¯Ó BÈ‡L ,·‡‰ Ï‡ Ôa‰«≈∆»»∆≈«¿ƒ

·‡‰ ˙‡ ‡l‡ את מרגיש ואינו ∆»∆»»
כלל. עצמו

˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡Ï ‡B·Ï È„k C‡«¿≈»¿«¬»«¿ƒ
Ï"p‰ תחושה כל ללא אהבה שהיא ««

עצמית  ישות ÏÈÁz‰של CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ ˙‡ È¯Ó‚Ï Ïh·Ï¿«≈¿«¿≈∆¿ƒ

כלל. מקום תתפוס »¬»B·Ú·e„˙שלא
˙„B·Ú ˙eÏÏk ‡È‰L) ‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ¿»¬«
‰Óc˜‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ (Ì„‡‰»»»ƒ¿«««¿»»

התפילה לפני ÔÈ„ÓBÚוההכנה ÔÈ‡c¿≈¿ƒ

L‡¯ „·Bk CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï64BLe¯tL "כובד , המושג של ¿ƒ¿«≈∆»ƒ∆…∆≈
הוא ‰‰ÚÎ‰ראש" ÔÈÚ BLiL ,‡l‡ ,˙e¯È¯Óe ‰ÚÎ‰«¿»»¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿«««¿»»

˙e„ÈÒÁ ÈLe¯c ‰nÎ·e ¯ÒeÓ È¯ÙÒa ¯‡a˙pL ˙e¯È¯n‰Â¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»¿«»¿≈¬ƒ
B·vÓe B„ÓÚÓ „vÓ ‡aL האדם של ‰C¯Úהנחות ˜eÁ¯a ‡e‰L ∆»ƒ««¬»«»∆¿ƒ»∆∆

,'eÎ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰L BÓkÓƒ¿∆»»»ƒƒ¿
‰ÓLp‰L ·vÓe „ÓÚn‰ BÓÎe¿««¬»«»∆«¿»»

Bt‡a ˜¯ ‡È‰ מאירה ואיננה ƒ«¿«
שאר  כל על מספיק משפיעה ואיננה

והרמה  ההנהגה אופן ועל הגוף אברי

האדם, של »vÓƒ„הרוחנית
'eÎ ˙ei¯ÓÁ‰ ˙e¯ab˙‰ƒ¿«¿«»¿ƒ

(„ ÛÈÚÒ Ï"pk) בו מצב שזהו כיון ««¿ƒ
ממש  העבודה בהתחלת נמצא האדם

משנתו), בקומו מיד Ê‰(בבוקר, ÏÚÂ¿«∆
˙e¯È¯n‰Â ‰ÚÎ‰‰ ‰ÏÈÚBÓƒ»««¿»»¿«¿ƒ

ראש" ‰lÙz‰ה"כובד Ì„BwL∆∆«¿ƒ»
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ÏÎezL∆«ƒ¿¬««¿ƒ»
˙„B·ÚaL '‡‰ ÔÙB‡a¿∆»∆«¬«
Y ¯ÊBÁ ¯B‡ C¯„a ,ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ¿∆∆≈
¯¯·Ï ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿»≈

ÏÎB‡‰ CBzÓ ˙ÏBÒt‰ כמבואר «¿∆ƒ»∆
בהרחבה. Ìbלעיל BLÈ Ï·‡¬»∆¿«

‰ÚÎ‰‰ ,L‡¯ „·Bk ÔÈÚƒ¿«∆…««¿»»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ,˙e¯È¯n‰Â, ¿«¿ƒ¿∆«¬∆≈

נמצא  שכבר במי דווקא קיים זה ועניין

למרירות  מקום אין שבה גבוהה בדרגה

בגלל  הרצוי מהמצב הריחוק על

ה"כובד  ואצלו החומריות, התגברות

הוא  ומרירות) (הכנעה ראש"
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אצלֹומתמר  ׁשּיׁש ּומּצב ּבמעמד  ׁשּנמצא כּו', מר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לתענּוג  להּגיע הּוא ׁשרצֹונֹו ּכיון מּורגׁשת, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָהנאה

זֹו מרירּות ועלֿידי כּו'. עצמית ּולאהבה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָעצמי

לאהבה  מּגיע הּוא הרי מציאּותֹו, ּביטּול ְֲֲִִִִֵֶַַַָָׁשהיא

ׁשּבענין  הּמציאּות ּביטּול ּבדּוגמת ְְְְְְִִִִֶַַַַָהעצמית,

 ֿ לגן הּתחּתֹון מּגןֿעדן עֹולים ׁשעלֿידֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַָָהעּמּוד

הּנערה  ּובזה ּבענין ו) (סעיף ּכּנ"ל העליֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָעדן

ָָּבאה.

מּתֹוp‰Â‰ח) אֹוכל ּדברּור הענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְִִֵֶָָָ

ּבענין  הּברּור לאחרי (ׁשּבא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָאֹוכל

הּפסֹולת  ּדבירּור ּבאֹופן אם ּפסֹולת, ּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַׁשּיׁש

מּתֹו האֹוכל ּדבירּור ּבאֹופן אֹו האֹוכל ְְִִֵֶֶֶָָמּתֹו

הּבירּור  אֹופן הּוא ּבארּוכה) ּכּנ"ל ְֲֵֶֶַַַַַָהּפסֹולת,

הּיעּוד  יקּוים ׁשאז לבא, רּוח 65ּדלעתיד את ְְִִִֶֶַַַָָָֹ

ׁשל  ענין יהיה ולא הארץ, מן אעביר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹהּטּומאה

ּבאֹופן  ּתהיה העבֹודה ּוכללּות וסיגים, ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָּפסֹולת

ּכמבֹואר  ּגּופא, הּקדּוׁשה ּבאֹורֹות עלּיֹות ְְְֲִֶַַָָָׁשל

הּקדׁש' .66ּב'אּגרת ְִֶֶֶַֹ

e‰ÊÂ ואכלּתם לעתידֿלבא על ּׁשּנאמר מה ּגם ¿∆ְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

גֹו' וׂשבֹוע ּב'לּקּוטי 67אכֹול ּומבֹואר , ְְְִֵַָָָ

נאכל 68ּתֹורה' ׁשּכבר ׁשּדבר ּבזה, הּפרּוׁש ְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּתהיה  אֹו אֹותֹו, ותאכלּו ּתחזרּו ְְְְְְְִִֵֶֶַָֹ(ונתּברר),

(הינּו האֹוכל הּוא ׁשּמּצדֿעצמֹו ּדבר ְְֲִִֶֶַַַַָָָאכילת

אכילת  ענין ּכללּות ּדהּנה, הּמברר). עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָׁשהּוא

עלֿידיֿזה  החי, את לברר ּכדי הּוא ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָהאדם

 ֿ ועלֿידי ּכבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם ונעׂשה מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּניזֹון

והּדֹומם  ּבחי, ׁשּנכלל הּצֹומח ּגם מתּברר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָזה

וחקירה  מּוסר ּבספרי ּכמבֹואר ּבּצֹומח, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּנכלל

ד' ּבענין וחסידּות קּבלה ּבספרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָּובארּוכה

ּדֹומםֿצֹומחֿחיֿמדּבר  ׁשּתכלית 69ּבחינֹות , ְְְִִֵֵֵֶַַַַ

החי  ותכלית ּבחי, להתעּלֹות הּצֹומח ותכלית ּבּצֹומח, להתעּלֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַהּדֹומם

ּובׂשר  ּדם ׁשּנעׂשים ּבמדּבר, ּכּולם מתעּלים ועלֿידיֿזה ּבמדּבר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָלהתעּלֹות
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אישית. ומתועלת וסיבה מטעם

‡È‰L BÊ ˙e¯È¯Ó È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ∆ƒ
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למדרגת  מתעּלים ׁשּכּולם לכ ונֹוסף ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכבׂשרֹו.

האֹוכל  ׁשהּוא עצמֹו, המדּבר ּגם הּנה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָהמדּבר,

מאכל  ּדבר  ולהיֹות להתּברר  צרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָוהּמברר,

הימּנּו, ׁשּלמעלה למציאּות גֹו') אכֹול ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ(ואכלּתם

וׁשרׁשֹו, ּבמקֹורֹו ּומתקּׁשר ׁשּמתעּלה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָוהינּו

אּלא  ׁשאינּה עד מציאּותֹו, ׁשּמתּבּטלת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּובאֹופן

עּמֹו. ׁשּנתאחד הּמקֹור ְְִִִֵֶַַָמציאּות

ÌÓ‡ ּבאים ּדלעתידֿלבא הענינים ׁשּכל ּכיון »¿»ְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹ

זמן  ּבמׁש ועבֹודתינּו מעׂשינּו ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָעלֿידי

ּדברּור 70הּגלּות  העבֹודה יׁשנּה עכׁשו ּגם הּנה , ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

סגּולה. וימי מיּוחדים ּבזמּנים אֹוכל מּתֹו ְְְִִִִִֵֶֶַָָאֹוכל

לגןֿעדן  הּנׁשמה עלּית ענין זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובכללּות

חכמה  ּבחינת ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהעליֹון,

העליֹון  ּגןֿעדן ׁשהרי האדם, עבֹודת ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(עלֿידי

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּבינה), ּבחינת הּוא עצמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָמּצד

העלּיה  זֹו הרי הּנׁשמה ּובעבֹודת ו). (סעיף ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָלעיל

ידּועה  ּדהּנה היא. ּדטהֹורה הרביעית ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָלּמדרגה

היא,71הּקּוׁשיא  טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ּבענין ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

כּו' נפחּתּה אּתה יצרּתּה אּתה בראתּה ,72אּתה ְְְְְַַַַַָָָָָָָ

קֹודם  היא, טהֹורה ׁשּי אי ְְְִִֵֶַָָָּדלכאֹורה,

הּנׁשמה  מדריגת ׁשּיׁש הּוא, הענין א ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבראתּה.

יׁש ענין ׁשהּוא ּבראתּה, ּבבחינת ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּכפי

בראתּה ּבבחינת היא ׁשהּנׁשמה קֹודם א ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאין,

העּדר  אין, ׁשל ּומּצב ּבמעמד היא הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ(יׁש),

עבֹודת  וזֹוהי טהֹורה. נקראת ואז ְְְְְֲִִִֵַַָָהּמציאּות,

לחזֹור  למעלה, מּלמּטה ּבעלּיתּה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ּבר  מּבחינת ּונפחּתּה,ּולהתעּלֹות יצרּתּה אתּה ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָ

היא. טהֹורה ְְִִִַָלבחינת

מנה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ט) מי ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ִֶַַָָָָ

רֹובע  את ּומסּפר יעקב ְֲֲִֶַַַָֹעפר

יׂשראל  ורֹובע יעקב ּדעפר הענינים שּב' ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיׂשראל,
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השחר. בברכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B¯N·k ¯N·e Ìc ÌÈNÚpL מורכב כשם האדם של המזון שבפשטות ∆«¬ƒ»»»ƒ¿»

יחד. גם וחי צומח מדומם

ÌÏekL CÎÏ ÛÒBÂ הדומם והן הצומח הן החי, ÌÈlÚ˙Óהן ¿»¿»∆»ƒ¿«ƒ
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¯¯a˙‰Ï CÈ¯ˆ ,¯¯·n‰Â¿«¿»≈»ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÎ‡Óולהתעלות  ¯·c ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿¿««¬»

('B‚ ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â) כמזון «¬«¿∆»
ונכלל  e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ˙שעולה

eÈ‰Â ,epÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆¿«¿
B¯B˜Óa ¯M˜˙Óe ‰lÚ˙nL∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ïha˙nL ÔÙB‡·e ,BL¯LÂ¿»¿¿∆∆ƒ¿«∆∆
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˙eÏb‰ ÔÓÊ70, בספר כמבואר ¿««»
של  הזה השלימות ש"תכלית התניא

המשיח  שהוא ימות המתים ותחיית

סוף  אין אור בעולם גילוי הוא ברוך

ועבודתנו  במעשינו תלוי הגשמי, הזה

לכן  הגלות" משך זמן Ìbכל ‰p‰ƒ≈«
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('יסו  והשגה.מהחכמה מהבנה למעלה היא כלל שבדרך אבא') ד
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˙‚È¯„Ó LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈«¿≈«
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נעלית B‰Ë¯‰הנשמה  דרגה אכן וזו ¿»
'בראתה'. מאשר B·Ú„˙יותר È‰BÊÂ¿ƒ¬«

‰hÓlÓ d˙iÏÚa ‰ÓLp‰«¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ כאשר מהגוף, הנפש בצאת ¿«¿»

שעולה  ועד לדרגה, מדרגה עולה היא

ובו  העליון עדן לגן התחתון עדן מגן

מדרגה  לעלות ממשיכה היא עצמו

ועבודתה  הללו לדרגה, העליות בכל

ÈÁaÓ˙היא  ˙BlÚ˙‰Ïe ¯BÊÁÏ«¬¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«
,dzÁÙe dz¯ˆÈ d˙‡¯a¿»»¿«¿»¿«¿»

עד  ‰È‡.ולהגיע ‰¯B‰Ë ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿»ƒ
‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ë¿«ƒ∆»««
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השאלות  בתחילת ומיושבות שנשאלו
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לב' ‰e¯a¯מכוונים ÈpÙB‡«≈«≈
- האחד לעיל, ≈e¯Èa¯המבוארים
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e"kyz'd ,fenz a"i

הּפסֹולת  מּבחינת ּבירּור הּברּור, אֹופּני ב' ְְִִֵֵֵֵֶַַַַהם

והן  האֹוכל מּתֹו הּפסֹולת ּבירּור (הן ְְִֵֵֵֶֶַַָָמּמׁש

ׁשאינֹו ּובירּור הּפסֹולת), מּתֹו האֹוכל ְִֵֵֵֶֶֶַָּבירּור

מּתֹו אֹוכל ּבירּור אם ּכי הּפסֹולת, לענין ְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשּיי

ֶָהאֹוכל.

ÔÈÚ‰Â ענין על מֹורה עפר ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַָָָ

והן  ּפסֹולת הן ׁשּיׁשנֹו והינּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָהחמרּיּות,

אם  ּבירּור, ׁשל ענין להיֹות צרי ּולכ ְְְִִִִֵֶָָָטֹוב,

מּתֹו הּפסֹולת ּבירּור - חֹוזר אֹור ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַּבאֹופן

האֹוכל  ּבירּור - יׁשר אֹור ׁשל ּבאֹופן אֹו ְֵֶֶֶֶָָָָהאֹוכל,

ּכי  יעקב, עפר נאמר ולכן הּפסֹולת. ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָֹמן

החמרּיּות  את לברר  העפר, ענין עם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָההתעּסקּות

הּתחּתֹונֹות  לּמדריגֹות ׁשּיכת כּו', ְְְְֵֶֶֶַַַַַַוהּפסֹולת

ּבדרּגת  וגם יעקב. ּבׁשם ׁשּנקראֹות ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּנׁשמה

מּמסּפר, למעלה ׁשּזהּו מנה, מי נאמר  יעקב  ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעפר

היא  העפר ענין את לברר ׁשהעבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדכיון

מהגּבלה, למעלה ׁשהם ּומצֹותיה הּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעלֿידי

ׁשּכתּוב  ּפֹועל 73ּכמֹו זה הרי מאד, מצות רחבה ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָֹ

מנה, ּדמי ּבאֹופן ׁשּיהיה יעקב' ּב'עפר למּטה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹּגם

מּמסּפר. ְְְִִַָָלמעלה

‰Ê·eּבּמדרׁש ׁשּכת ּוב מה ּגם על 74יּובן »∆ְִֶַַַַָָָ

אגֹוז 75הּפסּוק  מה ירדּתי, אגֹוז ּגּנת אל ְֱֱִִֶַַַָָָ

לתֹוכֹו נֹותן אּתה ,ּביד אגֹוזים מלא הּׂשק ְְְֱִֵֵֶַַַָָָזה

ּכ מחזיקין, והן חרּדלים ּכּמה ׂשּומׂשמים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻּכּמה

הּוא  הדא ּביׂשראל, ונתוּספּו ּבאּו ּגרים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּכּמה

ּבזה,ּדכתיב והענין יעקב. עפר מנה מי ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹ

ּכל  מרּוּבה ּבמסּפר אינם ּביׂשראל ׁשּנתוּספּו הּגרים הרי מּובן, אינֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדלכאֹורה

ּבזה  ּומבֹואר יעקב. עפר מנה מי הּלׁשֹון זה על ׁשּיּפֹול ,על 76ּכ קאי ׁשּגרים , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עבֹודת  היא זה ועל ּב'לעּומתֿזה', ונׁשקעּו ׁשּנפלּו הּקדּוׁשה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָניצֹוצֹות

ׁשל  ּבׂשק נכללים ׁשּיהיּו עד הּניצֹוצֹות, את ּולהעלֹות ּולזּכ לברר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּבירּורים,

(גרים) הּניצֹוצֹות ריּבּוי ענין ׁשהּוא יעקב, עפר מנה מי נאמר ועלֿזה ְְֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאגֹוזים,

למּטה, הּנׁשמה ירידת ּתכלית הּוא הּבירּורים ׁשענין לפי ּביׂשראל , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּניתוּספּו

עלּיה. צֹור ְֲִִֶָָירידה
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צו.73) קיט, כו.74)תהלים פ"ו, יא.75)שהש"ר ו, תתקכז.76)שה"ש ע' פרשתנו אוה"ת ב. יא, לך לך תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הטוב  של (והפרדה LnÓ ˙ÏBÒt‰ ˙ÈÁaÓ האופנים האמורים ובשני ƒ¿ƒ««¿∆«»

CBzÓ ÏÎB‡‰ ¯e¯Èa Ô‰Â ÏÎB‡‰ CBzÓ ˙ÏBÒt‰ ¯e¯Èa Ô‰≈≈«¿∆ƒ»∆¿≈≈»∆ƒ
¯e¯È·e ,(˙ÏBÒt‰ נוסףÌ‡ Èk ,˙ÏBÒt‰ ÔÈÚÏ CÈiL BÈ‡L «¿∆≈∆≈«»¿ƒ¿««¿∆ƒƒ

.ÏÎB‡‰ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa≈∆ƒ»∆
העניינים  שלושת כיצד ומבאר והולך

זה: בפסוק נרמזים הללו

¯ÙÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â הארץ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»»
והחומרית  ÔÈÚהגשמית ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ¿«

Ô‰ BLiL eÈ‰Â ,˙ei¯ÓÁ‰«»¿ƒ¿«¿∆∆¿≈
CÈ¯ˆ CÎÏe ,·BË Ô‰Â ˙ÏBÒt¿∆¿≈¿»»ƒ

,¯e¯Èa ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï והבירור ƒ¿ƒ¿»∆≈
המבוארים  האופנים משני באחד הוא

ÊBÁ¯לעיל  ¯B‡ ÏL ÔÙB‡a Ì‡ƒ¿∆∆≈
CBzÓ ˙ÏBÒt‰ ¯e¯Èa -≈«¿∆ƒ
¯B‡ ÏL ÔÙB‡a B‡ ,ÏÎB‡‰»∆¿∆∆
ÔÓ ÏÎB‡‰ ¯e¯Èa - ¯LÈ»»≈»∆ƒ

¯Ó‡ ÔÎÏÂ .˙ÏBÒt‰ רק לא כאן «¿∆¿»≈∆¡«
לבחינת  ירידה זו שגם סתם "יעקב"

נאמר  אלא Èkעקב ,·˜ÚÈ ¯ÙÚ¬««¬…ƒ
,¯ÙÚ‰ ÔÈÚ ÌÚ ˙e˜qÚ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆»»
˙ÏBÒt‰Â ˙ei¯ÓÁ‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«»¿ƒ¿«¿∆
˙B‚È¯„nÏ ˙ÎiL ,'eÎ«∆∆««¿≈
‰ÓLpaL ˙BBzÁz‰««¿∆«¿»»
Ì‚Â .·˜ÚÈ ÌLa ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈«¬…¿«
ÈÓ ¯Ó‡ ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ˙b¯„a¿«¿«¬««¬…∆¡«ƒ

,‰Ó שמדובר למרות שני, ומצד »»
אומר  הפסוק כאן גם נמוכה, בדרגה

למנות  יוכל מי של במובן מנה", "מי

ÔÂÈÎc ,¯tÒnÓ ‰ÏÚÓÏ e‰fL∆∆¿«¿»ƒƒ¿»¿≈»
ÔÈÚ ˙‡ ¯¯·Ï ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿»≈∆ƒ¿«

¯ÙÚ‰ של החומריות את ולהעלות ∆»»
לקדושה  הזה È„ÈŒÏÚהעולם ‡È‰ƒ«¿≈

Ì‰L ‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»∆≈
BÓk ,‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿

·e˙kL73,„‡Ó E˙ÂˆÓ ‰·Á¯ ∆»¿»»ƒ¿»¿¿…
על  מורה 'מאד' גבול והביטוי בלי

‰hÓÏ Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«¿«»
ÔÙB‡a ‰È‰iL '·˜ÚÈ ¯ÙÚ'a«¬««¬…∆ƒ¿∆¿∆
¯tÒnÓ ‰ÏÚÓÏ ,‰Ó ÈÓc¿ƒ»»¿«¿»ƒƒ¿»

שהובא  שיש וכפי המאמר בתחילת

הגבול  בתוך גבול בלי של הארה כאן

"והיה  הפסוק על המבואר דרך (על

אשר  (עפר) הים כחול ישראל בני מספר

החדרת  על מלמד יספר" ו"לא "מספר" בין שהחיבור מרוב" יספר לא

עצמו. הגבול בתוך הבליֿגבול

L¯„na ·e˙kL ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e74˜eÒt‰ ÏÚ75˙pb Ï‡ »∆»««∆»«ƒ¿»««»∆ƒ«
‰z‡ ,E„Èa ÌÈÊB‚‡ ‡ÏÓ ˜O‰ ‰Ê ÊB‚‡ ‰Ó ,Èz„¯È ÊB‚‡¡»«¿ƒ»¡∆««»≈¡ƒ¿»¿«»
ÌÈÓNÓeN ‰nk BÎB˙Ï Ô˙B≈¿«»¿Àƒ
,ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰Â ÌÈÏc¯Á ‰nk«»«¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ

נופלים  אינם מלא שהשק ממנו ואף

eÙqÂ˙Â e‡a ÌÈ¯b ‰nk Ck»«»≈ƒ»¿ƒ¿«¿
Ï‡¯NÈa,שלם נשאר ישראל ועם ¿ƒ¿»≈

·È˙Îc ‡e‰ שכתוב ‰„‡ ÈÓזהו ¬»ƒ¿ƒƒ
.·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó»»¬««¬…

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
,Ô·eÓ כאן המדרש כוונת ‰¯Èמה »¬≈

Ï‡¯NÈa eÙqÂ˙pL ÌÈ¯b‰«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
tÒÓa¯השנים במשך  ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

‰Ê ÏÚ ÏBtiL ,Ck Ïk ‰ae¯Ó¿∆»»∆ƒ«∆
?.·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ ÔBLl‰«»ƒ»»¬««¬…

‰Êa ¯‡B·Óe76, החסידות בתורת ¿»»∆
˙BˆBˆÈ ÏÚ È‡˜ ÌÈ¯bL∆≈ƒ»≈«ƒ
eÚ˜LÂ eÏÙpL ‰Le„w‰«¿»∆»¿¿ƒ¿¿

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a שבגלל לעיל כנזכר ¿¿«∆
היתה  התוהו בעולם הכלים' 'שבירת

הקדושה  ניצוצות של »¿ÏÚÂ'נפילה'
,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ‰Ê∆ƒ¬««≈ƒ
˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe CkÊÏe ¯¯·Ï¿»≈¿«≈¿«¬∆
ÌÈÏÏÎ eÈ‰iL „Ú ,˙BˆBˆÈp‰«ƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

˜NaÌÈÊB‚‡ ÏL לחלק ויהפכו ¿«∆¡ƒ
ישראל, מעם נפרד ∆»¿ÊŒÏÚÂ‰בלתי

,·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ ¯Ó‡∆¡«ƒ»»¬««¬…
˙BˆBˆÈp‰ ÈeaÈ¯ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«ƒ
,Ï‡¯NÈa eÙqÂ˙ÈpL (ÌÈ¯‚)≈ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
‡e‰ ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««≈ƒ
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ««¿»»¿«»

‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È על ידי כי ¿ƒ»∆¬ƒ»
בירור  הוא שעניינה הבירורים עבודת
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כי awri xtr dpn in

למדרגת  מתעּלים ׁשּכּולם לכ ונֹוסף ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכבׂשרֹו.

האֹוכל  ׁשהּוא עצמֹו, המדּבר ּגם הּנה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָהמדּבר,

מאכל  ּדבר  ולהיֹות להתּברר  צרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָוהּמברר,

הימּנּו, ׁשּלמעלה למציאּות גֹו') אכֹול ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ(ואכלּתם

וׁשרׁשֹו, ּבמקֹורֹו ּומתקּׁשר ׁשּמתעּלה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָוהינּו

אּלא  ׁשאינּה עד מציאּותֹו, ׁשּמתּבּטלת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּובאֹופן

עּמֹו. ׁשּנתאחד הּמקֹור ְְִִִֵֶַַָמציאּות

ÌÓ‡ ּבאים ּדלעתידֿלבא הענינים ׁשּכל ּכיון »¿»ְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹ

זמן  ּבמׁש ועבֹודתינּו מעׂשינּו ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָעלֿידי

ּדברּור 70הּגלּות  העבֹודה יׁשנּה עכׁשו ּגם הּנה , ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

סגּולה. וימי מיּוחדים ּבזמּנים אֹוכל מּתֹו ְְְִִִִִֵֶֶַָָאֹוכל

לגןֿעדן  הּנׁשמה עלּית ענין זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובכללּות

חכמה  ּבחינת ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהעליֹון,

העליֹון  ּגןֿעדן ׁשהרי האדם, עבֹודת ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(עלֿידי

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּבינה), ּבחינת הּוא עצמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָמּצד

העלּיה  זֹו הרי הּנׁשמה ּובעבֹודת ו). (סעיף ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָלעיל

ידּועה  ּדהּנה היא. ּדטהֹורה הרביעית ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָלּמדרגה

היא,71הּקּוׁשיא  טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ּבענין ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

כּו' נפחּתּה אּתה יצרּתּה אּתה בראתּה ,72אּתה ְְְְְַַַַַָָָָָָָ

קֹודם  היא, טהֹורה ׁשּי אי ְְְִִֵֶַָָָּדלכאֹורה,

הּנׁשמה  מדריגת ׁשּיׁש הּוא, הענין א ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבראתּה.

יׁש ענין ׁשהּוא ּבראתּה, ּבבחינת ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּכפי

בראתּה ּבבחינת היא ׁשהּנׁשמה קֹודם א ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאין,

העּדר  אין, ׁשל ּומּצב ּבמעמד היא הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ(יׁש),

עבֹודת  וזֹוהי טהֹורה. נקראת ואז ְְְְְֲִִִֵַַָָהּמציאּות,

לחזֹור  למעלה, מּלמּטה ּבעלּיתּה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ּבר  מּבחינת ּונפחּתּה,ּולהתעּלֹות יצרּתּה אתּה ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָ

היא. טהֹורה ְְִִִַָלבחינת

מנה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ט) מי ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ִֶַַָָָָ

רֹובע  את ּומסּפר יעקב ְֲֲִֶַַַָֹעפר

יׂשראל  ורֹובע יעקב ּדעפר הענינים שּב' ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיׂשראל,
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רפל"ז.70) תניא ובכ"מ.71)ראה ד. טז, שה"ש ד. מו, בחוקותי לקו"ת א. עז, משפטים תו"א נשמה"72)ראה "אלקי ברכת

השחר. בברכת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B¯N·k ¯N·e Ìc ÌÈNÚpL מורכב כשם האדם של המזון שבפשטות ∆«¬ƒ»»»ƒ¿»

יחד. גם וחי צומח מדומם

ÌÏekL CÎÏ ÛÒBÂ הדומם והן הצומח הן החי, ÌÈlÚ˙Óהן ¿»¿»∆»ƒ¿«ƒ
ÏÎB‡‰ ‡e‰L ,BÓˆÚ ¯a„Ó‰ Ìb ‰p‰ ,¯a„Ó‰ ˙‚¯„ÓÏ¿«¿≈««¿«≈ƒ≈««¿«≈«¿∆»≈

¯¯a˙‰Ï CÈ¯ˆ ,¯¯·n‰Â¿«¿»≈»ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÎ‡Óולהתעלות  ¯·c ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿¿««¬»

('B‚ ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â) כמזון «¬«¿∆»
ונכלל  e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ˙שעולה

eÈ‰Â ,epÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆¿«¿
B¯B˜Óa ¯M˜˙Óe ‰lÚ˙nL∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ïha˙nL ÔÙB‡·e ,BL¯LÂ¿»¿¿∆∆ƒ¿«∆∆

B˙e‡ÈˆÓ והיא עצמו, בפני כדבר ¿ƒ
ומתבטלת  dÈ‡L'נאכלת' „Ú«∆≈»

¯B˜n‰ ˙e‡ÈˆÓ ‡l‡∆»¿ƒ«»
.BnÚ „Á‡˙pL∆ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÔÂÈk ÌÓ‡»¿»≈»∆»»ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…»ƒ«¿≈
CLÓa eÈ˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ«¬≈«¬»≈¿∆∆

˙eÏb‰ ÔÓÊ70, בספר כמבואר ¿««»
של  הזה השלימות ש"תכלית התניא

המשיח  שהוא ימות המתים ותחיית

סוף  אין אור בעולם גילוי הוא ברוך

ועבודתנו  במעשינו תלוי הגשמי, הזה

לכן  הגלות" משך זמן Ìbכל ‰p‰ƒ≈«
ÂLÎÚ שעדיין בזמן למרות הגלות «¿»

 ֿ וסטרא קליפות של מציאות ישנה

זאת  בכל ‰B·Ú„‰אחרא, dLÈ∆¿»»¬»
ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯·c¿≈∆ƒ∆
‰Ïe‚Ò ÈÓÈÂ ÌÈ„ÁeÈÓ ÌÈpÓÊaƒ¿«ƒ¿»ƒƒ≈¿»
שאינו  בחסידות המבואר דרך על

החול  בימות שבאכילה ה'בירור' דומה

ידי  על לקדושה המאכלים להעלאת

השבת. ביום אכילה

˙eÏÏÎ·e זה מסוג העלייה עניין ƒ¿»
לבוא  לעתיד רק ולא עתה כבר שקיים

‰ÓLp‰ ˙iÏÚ ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«¬ƒ««¿»»
¯È‡nL ÈÙk ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆»∆¿¿ƒ∆≈ƒ
È„ÈŒÏÚ) ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa Ìb Ba«¿ƒ«»¿»«¿≈
Ô„ÚŒÔb È¯‰L ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»∆¬≈«≈∆
‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ««¿
¯‡a˙pL BÓk ,(‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»¿∆ƒ¿»≈

(Â ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ עדן בגן שאמנם ¿≈¿ƒ

שאי  המהות' 'השגת זו כי התחתון עדן בגן כמו והשגה הבנה אין העליון

הארה  בו תהיה שכן מצב ייתכן נוספת בעלייה זאת בכל לתפוס, אפשר

('יסו  והשגה.מהחכמה מהבנה למעלה היא כלל שבדרך אבא') ד

‰ÓLp‰ ˙„B·Ú·e העליון עדן בגן הזו ההתגלות את הפועלת עדן בגן «¬««¿»»
‰‚¯„nÏ ‰iÏÚ‰ BÊ È¯‰¬≈»¬ƒ»««¿≈»

˙ÈÚÈ·¯‰ המדרגה שהיא »¿ƒƒ
‰Úe„È ‰p‰c .‡È‰ ‰¯B‰Ëcƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»

‡ÈLew‰71ÔÈÚa התפילה נוסח «¿»¿ƒ¿«
השחר  Èaבברכות z˙pL ‰ÓL¿»»∆»«»ƒ

d˙‡¯· ‰z‡ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»
dzÁÙ ‰z‡ dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»«»¿«¿»

'eÎ72CiL CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏc ,¿ƒ¿»≈«»
d˙‡¯aL Ì„B˜ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ∆∆¿»»
אפשר  איך קיימת, לא עדיין היא ואם

היא.? 'טהורה לכנותה

˙‚È¯„Ó LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈«¿≈«
˙ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«

ÔÈÚ ‡e‰L ,d˙‡¯a בריאהLÈ ¿»»∆ƒ¿«≈
˜Ì„Bלאֿדבר,ÔÈ‡Óדבר  C‡ ≈«ƒ«∆

˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒƒ¿ƒ«
LÈ) d˙‡¯· ומציאותÈ¯‰ ,( ¿»»≈¬≈

,ÔÈ‡ ÏL ·vÓe „ÓÚÓa ‡È‰ƒ¿«¬»«»∆«ƒ
˙‡¯˜ Ê‡Â ,˙e‡Èˆn‰ ¯cÚ‰∆¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈

נעלית B‰Ë¯‰הנשמה  דרגה אכן וזו ¿»
'בראתה'. מאשר B·Ú„˙יותר È‰BÊÂ¿ƒ¬«

‰hÓlÓ d˙iÏÚa ‰ÓLp‰«¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ כאשר מהגוף, הנפש בצאת ¿«¿»

שעולה  ועד לדרגה, מדרגה עולה היא

ובו  העליון עדן לגן התחתון עדן מגן

מדרגה  לעלות ממשיכה היא עצמו

ועבודתה  הללו לדרגה, העליות בכל

ÈÁaÓ˙היא  ˙BlÚ˙‰Ïe ¯BÊÁÏ«¬¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«
,dzÁÙe dz¯ˆÈ d˙‡¯a¿»»¿«¿»¿«¿»

עד  ‰È‡.ולהגיע ‰¯B‰Ë ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿»ƒ
‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ë¿«ƒ∆»««
·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ ·e˙kM∆»ƒ»»¬««¬…
,Ï‡¯NÈ Ú·B¯ ˙‡ ¯tÒÓeƒ¿»∆«ƒ¿»≈

השאלות  בתחילת ומיושבות שנשאלו

‰Úהמאמר  'a˘¯ÙÚc ÌÈÈ ∆»ƒ¿»ƒ«¬«
Ì‰ Ï‡¯NÈ Ú·B¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿«ƒ¿»≈≈

לב' ‰e¯a¯מכוונים ÈpÙB‡«≈«≈
- האחד לעיל, ≈e¯Èa¯המבוארים
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הּפסֹולת  מּבחינת ּבירּור הּברּור, אֹופּני ב' ְְִִֵֵֵֵֶַַַַהם

והן  האֹוכל מּתֹו הּפסֹולת ּבירּור (הן ְְִֵֵֵֶֶַַָָמּמׁש

ׁשאינֹו ּובירּור הּפסֹולת), מּתֹו האֹוכל ְִֵֵֵֶֶֶַָּבירּור

מּתֹו אֹוכל ּבירּור אם ּכי הּפסֹולת, לענין ְְְִִִִֵֶֶַַַָׁשּיי

ֶָהאֹוכל.

ÔÈÚ‰Â ענין על מֹורה עפר ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַָָָ

והן  ּפסֹולת הן ׁשּיׁשנֹו והינּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָהחמרּיּות,

אם  ּבירּור, ׁשל ענין להיֹות צרי ּולכ ְְְִִִִֵֶָָָטֹוב,

מּתֹו הּפסֹולת ּבירּור - חֹוזר אֹור ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַּבאֹופן

האֹוכל  ּבירּור - יׁשר אֹור ׁשל ּבאֹופן אֹו ְֵֶֶֶֶָָָָהאֹוכל,

ּכי  יעקב, עפר נאמר ולכן הּפסֹולת. ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָֹמן

החמרּיּות  את לברר  העפר, ענין עם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָההתעּסקּות

הּתחּתֹונֹות  לּמדריגֹות ׁשּיכת כּו', ְְְְֵֶֶֶַַַַַַוהּפסֹולת

ּבדרּגת  וגם יעקב. ּבׁשם ׁשּנקראֹות ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּנׁשמה

מּמסּפר, למעלה ׁשּזהּו מנה, מי נאמר  יעקב  ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעפר

היא  העפר ענין את לברר ׁשהעבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדכיון

מהגּבלה, למעלה ׁשהם ּומצֹותיה הּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעלֿידי

ׁשּכתּוב  ּפֹועל 73ּכמֹו זה הרי מאד, מצות רחבה ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָֹ

מנה, ּדמי ּבאֹופן ׁשּיהיה יעקב' ּב'עפר למּטה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹּגם

מּמסּפר. ְְְִִַָָלמעלה

‰Ê·eּבּמדרׁש ׁשּכת ּוב מה ּגם על 74יּובן »∆ְִֶַַַַָָָ

אגֹוז 75הּפסּוק  מה ירדּתי, אגֹוז ּגּנת אל ְֱֱִִֶַַַָָָ

לתֹוכֹו נֹותן אּתה ,ּביד אגֹוזים מלא הּׂשק ְְְֱִֵֵֶַַַָָָזה

ּכ מחזיקין, והן חרּדלים ּכּמה ׂשּומׂשמים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻּכּמה

הּוא  הדא ּביׂשראל, ונתוּספּו ּבאּו ּגרים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּכּמה

ּבזה,ּדכתיב והענין יעקב. עפר מנה מי ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹ

ּכל  מרּוּבה ּבמסּפר אינם ּביׂשראל ׁשּנתוּספּו הּגרים הרי מּובן, אינֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּדלכאֹורה

ּבזה  ּומבֹואר יעקב. עפר מנה מי הּלׁשֹון זה על ׁשּיּפֹול ,על 76ּכ קאי ׁשּגרים , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עבֹודת  היא זה ועל ּב'לעּומתֿזה', ונׁשקעּו ׁשּנפלּו הּקדּוׁשה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָניצֹוצֹות

ׁשל  ּבׂשק נכללים ׁשּיהיּו עד הּניצֹוצֹות, את ּולהעלֹות ּולזּכ לברר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּבירּורים,

(גרים) הּניצֹוצֹות ריּבּוי ענין ׁשהּוא יעקב, עפר מנה מי נאמר ועלֿזה ְְֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹאגֹוזים,

למּטה, הּנׁשמה ירידת ּתכלית הּוא הּבירּורים ׁשענין לפי ּביׂשראל , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּניתוּספּו

עלּיה. צֹור ְֲִִֶָָירידה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הטוב  של (והפרדה LnÓ ˙ÏBÒt‰ ˙ÈÁaÓ האופנים האמורים ובשני ƒ¿ƒ««¿∆«»

CBzÓ ÏÎB‡‰ ¯e¯Èa Ô‰Â ÏÎB‡‰ CBzÓ ˙ÏBÒt‰ ¯e¯Èa Ô‰≈≈«¿∆ƒ»∆¿≈≈»∆ƒ
¯e¯È·e ,(˙ÏBÒt‰ נוסףÌ‡ Èk ,˙ÏBÒt‰ ÔÈÚÏ CÈiL BÈ‡L «¿∆≈∆≈«»¿ƒ¿««¿∆ƒƒ

.ÏÎB‡‰ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa≈∆ƒ»∆
העניינים  שלושת כיצד ומבאר והולך

זה: בפסוק נרמזים הללו

¯ÙÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â הארץ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»»
והחומרית  ÔÈÚהגשמית ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ¿«

Ô‰ BLiL eÈ‰Â ,˙ei¯ÓÁ‰«»¿ƒ¿«¿∆∆¿≈
CÈ¯ˆ CÎÏe ,·BË Ô‰Â ˙ÏBÒt¿∆¿≈¿»»ƒ

,¯e¯Èa ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï והבירור ƒ¿ƒ¿»∆≈
המבוארים  האופנים משני באחד הוא

ÊBÁ¯לעיל  ¯B‡ ÏL ÔÙB‡a Ì‡ƒ¿∆∆≈
CBzÓ ˙ÏBÒt‰ ¯e¯Èa -≈«¿∆ƒ
¯B‡ ÏL ÔÙB‡a B‡ ,ÏÎB‡‰»∆¿∆∆
ÔÓ ÏÎB‡‰ ¯e¯Èa - ¯LÈ»»≈»∆ƒ

¯Ó‡ ÔÎÏÂ .˙ÏBÒt‰ רק לא כאן «¿∆¿»≈∆¡«
לבחינת  ירידה זו שגם סתם "יעקב"

נאמר  אלא Èkעקב ,·˜ÚÈ ¯ÙÚ¬««¬…ƒ
,¯ÙÚ‰ ÔÈÚ ÌÚ ˙e˜qÚ˙‰‰«ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆»»
˙ÏBÒt‰Â ˙ei¯ÓÁ‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«»¿ƒ¿«¿∆
˙B‚È¯„nÏ ˙ÎiL ,'eÎ«∆∆««¿≈
‰ÓLpaL ˙BBzÁz‰««¿∆«¿»»
Ì‚Â .·˜ÚÈ ÌLa ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈«¬…¿«
ÈÓ ¯Ó‡ ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ˙b¯„a¿«¿«¬««¬…∆¡«ƒ

,‰Ó שמדובר למרות שני, ומצד »»
אומר  הפסוק כאן גם נמוכה, בדרגה

למנות  יוכל מי של במובן מנה", "מי

ÔÂÈÎc ,¯tÒnÓ ‰ÏÚÓÏ e‰fL∆∆¿«¿»ƒƒ¿»¿≈»
ÔÈÚ ˙‡ ¯¯·Ï ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿»≈∆ƒ¿«

¯ÙÚ‰ של החומריות את ולהעלות ∆»»
לקדושה  הזה È„ÈŒÏÚהעולם ‡È‰ƒ«¿≈

Ì‰L ‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»∆≈
BÓk ,‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿

·e˙kL73,„‡Ó E˙ÂˆÓ ‰·Á¯ ∆»¿»»ƒ¿»¿¿…
על  מורה 'מאד' גבול והביטוי בלי

‰hÓÏ Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«¿«»
ÔÙB‡a ‰È‰iL '·˜ÚÈ ¯ÙÚ'a«¬««¬…∆ƒ¿∆¿∆
¯tÒnÓ ‰ÏÚÓÏ ,‰Ó ÈÓc¿ƒ»»¿«¿»ƒƒ¿»

שהובא  שיש וכפי המאמר בתחילת

הגבול  בתוך גבול בלי של הארה כאן

"והיה  הפסוק על המבואר דרך (על

אשר  (עפר) הים כחול ישראל בני מספר

החדרת  על מלמד יספר" ו"לא "מספר" בין שהחיבור מרוב" יספר לא

עצמו. הגבול בתוך הבליֿגבול

L¯„na ·e˙kL ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e74˜eÒt‰ ÏÚ75˙pb Ï‡ »∆»««∆»«ƒ¿»««»∆ƒ«
‰z‡ ,E„Èa ÌÈÊB‚‡ ‡ÏÓ ˜O‰ ‰Ê ÊB‚‡ ‰Ó ,Èz„¯È ÊB‚‡¡»«¿ƒ»¡∆««»≈¡ƒ¿»¿«»
ÌÈÓNÓeN ‰nk BÎB˙Ï Ô˙B≈¿«»¿Àƒ
,ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰Â ÌÈÏc¯Á ‰nk«»«¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ

נופלים  אינם מלא שהשק ממנו ואף

eÙqÂ˙Â e‡a ÌÈ¯b ‰nk Ck»«»≈ƒ»¿ƒ¿«¿
Ï‡¯NÈa,שלם נשאר ישראל ועם ¿ƒ¿»≈

·È˙Îc ‡e‰ שכתוב ‰„‡ ÈÓזהו ¬»ƒ¿ƒƒ
.·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó»»¬««¬…

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
,Ô·eÓ כאן המדרש כוונת ‰¯Èמה »¬≈

Ï‡¯NÈa eÙqÂ˙pL ÌÈ¯b‰«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
tÒÓa¯השנים במשך  ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

‰Ê ÏÚ ÏBtiL ,Ck Ïk ‰ae¯Ó¿∆»»∆ƒ«∆
?.·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ ÔBLl‰«»ƒ»»¬««¬…

‰Êa ¯‡B·Óe76, החסידות בתורת ¿»»∆
˙BˆBˆÈ ÏÚ È‡˜ ÌÈ¯bL∆≈ƒ»≈«ƒ
eÚ˜LÂ eÏÙpL ‰Le„w‰«¿»∆»¿¿ƒ¿¿

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a שבגלל לעיל כנזכר ¿¿«∆
היתה  התוהו בעולם הכלים' 'שבירת

הקדושה  ניצוצות של »¿ÏÚÂ'נפילה'
,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Ú ‡È‰ ‰Ê∆ƒ¬««≈ƒ
˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe CkÊÏe ¯¯·Ï¿»≈¿«≈¿«¬∆
ÌÈÏÏÎ eÈ‰iL „Ú ,˙BˆBˆÈp‰«ƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

˜NaÌÈÊB‚‡ ÏL לחלק ויהפכו ¿«∆¡ƒ
ישראל, מעם נפרד ∆»¿ÊŒÏÚÂ‰בלתי

,·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ ¯Ó‡∆¡«ƒ»»¬««¬…
˙BˆBˆÈp‰ ÈeaÈ¯ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«ƒ
,Ï‡¯NÈa eÙqÂ˙ÈpL (ÌÈ¯‚)≈ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
‡e‰ ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««≈ƒ
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ««¿»»¿«»

‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È על ידי כי ¿ƒ»∆¬ƒ»
בירור  הוא שעניינה הבירורים עבודת
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e‰ÊÂ ּבענין ג) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּגם ¿∆ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ׁשערים  ה' אֹוהב צּיֹון, ׁשערי ה' ְְֲִִֵֵֵַָּדאֹוהב

ּומּבּתי  ּכנסּיֹות מּבּתי יֹותר ּבהלכה ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהמצּוינים

הענין  ּגם להי ֹות צרי ׁשּבוּדאי והינּו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָמדרׁשֹות,

ּתפּלתי  ענין ׁשּזהּו מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּדבּתי

למּטתי  לימּוד 77סמּוכה יהיה ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

נֹותן  אֹודֹות ויזּכֹור ׁשּידע  היינּו ּכדבעי, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּתֹורה

ׁשּבׁשביל  לאמיּתתּה, ההלכה את ויכּון ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה,

עּמֹו ּדהּוי' ּומּצב ּבמעמד להיֹות צרי ,78זה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָ

מקֹום  ּבכל ּכמֹותֹו הּכּונה 79ׁשהלכה ּתכלית אבל , ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָ

ּפסקּֿדין  ּבהלכה, המצּוינים ּדׁשערים הענין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָהיא

נעׂשה  ּדוקא ֿ זה ׁשעלֿידי ּכיון למעׂשה, ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהלכה

ּבירידת  הּכּונה ּתכלית ׁשּזהּו הּבירּורים, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

ׁשערי  ה' אֹוהב הּדּיּוק ּגם וזהּו למּטה. ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָהּנׁשמה

ּכפי  ּדייקא, צּיֹון יעקב, מׁשּכנֹות מּכל ְְְְֲִִִִִַָָֹֹצּיֹון

לתהּלים  ּברׁשימֹות צדק' ה'צמח 80ׁשּמבאר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכמֹו הּוא י ֹוסף וענין יֹוסף , ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּצּיֹון

נעׂשה 81ׁשּכתּוב  מאחר (ׁשּגם אחר ּבן לי ה' יֹוסף ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּביׂשראל),82ּבן  ׁשּניתוּספּו הּגרים ענין עלּֿדר , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ועלֿזה  הּתֹוהּו. מע ֹולם מתּברר ֿ זה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשעלֿידי

יעקב, מׁשּכנֹות מּכל צּיֹון ׁשערי ה' אֹוהב ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַֹֹנאמר

(ּדוקא) יֹוסף (הּוא) יעקב ּתֹולדֹות אּלה ,83ּכי ְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבּזהר  ּבבאּורי 84ּכדאיתא ּבארּוכה ּומבֹואר ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

הּׁשלמּות 85הּזהר  ותכלית ּדיעקב ׁשחביבּותא , ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֹֹ

ׁשּגם  ּדאף והינּו ּדוקא, יֹוסף ּבדרּגת היא ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָׁשּלֹו

מרּכבה  ּבבחינת היה עצמֹו מּכלֿמקֹום 86יעקב , ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹ

הּמׁשּביר  ׁשהּוא יֹוסף, ּבדרּגת הּוא החידּוׁש ְְְִִִֵֶַַַַַַעיקר

הארץ  עם ונפעל 87לכל נמׁש ׁשעלֿידֹו הינּו , ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  לדרגה מגיעה דבר של ובסופו 'מרוויחה' הנשמה הניצוצות, והעלאת

הזה. לעולם למטה שירדה קודם שהייתה מכפי גבוהה

'‰ ·‰B‡c ÔÈÚa (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÈzaÓ ¯˙BÈ ‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL '‰ ·‰B‡ ,ÔBiˆ È¯ÚL«¬≈ƒ≈¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»≈ƒ»≈

,˙BL¯„Ó ÈzaÓe ˙BiÒk¿≈ƒƒ»≈ƒ¿»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ È‡cÂaL eÈ‰Â¿«¿∆¿««»ƒƒ¿
Èz·e ˙BiÒk Èz·c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿»≈¿≈ƒ»≈

,˙BL¯„Ó לימוד שגם ובוודאי ƒ¿»
הוא  למעשה הלכה מסקנה ללא התורה

ורצוי  טוב È˙lÙzדבר ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ
È˙hÓÏ ‰ÎeÓÒ77, בקומו תיכף ¿»¿ƒ»ƒ

והקדמה  הכנה בתור בבוקר, מהשינה

אחרי  התורה »∆ŒÏÚLהתפילה ללימוד
‰ÊŒÈ„È שקודם מהתפילה כתוצאה ¿≈∆

‰Bz¯‰הלימוד  „eÓÈÏ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«»
¯BkÊÈÂ Ú„iL eÈÈ‰ ,ÈÚ·„kƒ¿»≈«¿∆≈«¿ƒ¿
˙‡ ÔeÎÈÂ ,‰¯Bz‰ Ô˙B ˙B„B‡≈«»ƒ«≈∆

d˙zÈÓ‡Ï ‰ÎÏ‰‰ אין (וכאן «¬»»«¬ƒ»»
אלא  למעשה ההלכה לפסק הכוונה

ולדעת  להבין האמת, לפי הלכה ללמוד

BÈ‰Ï˙נכון) CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆»ƒƒ¿
BnÚ 'Èe‰c ·vÓe „ÓÚÓa78, ¿«¬»«»¿«»»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa B˙BÓk ‰ÎÏ‰L79, ∆¬»»¿¿»»

‰ek‰ ˙ÈÏÎz Ï·‡ על שדווקא ¬»«¿ƒ««»»
ה'" "אוהב נאמר ‰ÔÈÚזה ‡È‰ƒ»ƒ¿»

,‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚLcƒ¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»
ÔÂÈk ,‰NÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔÈcŒ˜Òt¿«ƒ¬»»¿«¬∆≈»

ÏÚL‰NÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒ ∆«¿≈∆«¿»«¬∆
˙ÈÏÎz e‰fL ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ∆∆«¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èa ‰ek‰««»»ƒƒ««¿»»

,‰hÓÏ בהרחבה לעיל כמבואר ¿«»
למעשה  הדין הכרעת לאחר שדווקא

בירור  להיות יכול טהור ומה כשר מה

הגשמיים. הדברים של והעלאה

'‰ ·‰B‡ ˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ≈
˙BkLÓ ÏkÓ ÔBiˆ È¯ÚL«¬≈ƒƒ…ƒ¿¿

,‡˜ÈÈc ÔBiˆ ,·˜ÚÈ שהפסוק ואף «¬…ƒ»¿»
הדבר  למעשה, ההלכה ענין על מכוון

להדגיש  ציון" "שערי ÈÙk¿ƒנקרא
˙BÓÈL¯a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·nL חסידות פי על ביאורים של ∆¿»≈«∆«∆∆»¿ƒ

ÌÈl‰˙Ï80BÓk ‡e‰ ÛÒBÈ ÔÈÚÂ ,ÛÒBÈ ‡i¯ËÓÈ‚a ÔBivL ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿
·e˙kL81 בלידתו אמרה אמו רחל כי זה בשם Ôaשנקרא ÈÏ '‰ ÛÒBÈ ∆»≈ƒ≈
) ¯Á‡ החסידות ולפי נוסף, בן לה שייוולד לתפילה הכוונה פשוטו ולפי «≈

Á‡Ó¯הכוונה  ÌbLקדושה מענייני Ôaשרחוק ‰NÚ82,ואהוב קרוב ∆«≈«≈«¬∆≈
ÌÈ¯b‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿««≈ƒ
ŒÏÚL ,(Ï‡¯NÈa eÙqÂ˙ÈpL∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆«

¯¯a˙Ó ‰ÊŒÈ„È שנפל האור ¿≈∆ƒ¿»≈
הקדושה  «≈ÌÏBÚÓבניצוצות
.e‰Bz‰«

'‰ ·‰B‡ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«≈
˙BkLÓ ÏkÓ ÔBiˆ È¯ÚL«¬≈ƒƒ…ƒ¿¿

,·˜ÚÈ ולעניין "יוסף" הוא "ציון" «¬…
את  מזכיר הכתוב יוסף של שבחו

ÚÈ˜·יעקב ˙B„ÏBz ‰l‡ Èkƒ≈∆¿«¬…
‡˜Âc) ÛÒBÈ (‡e‰) שהוא ≈«¿»

יעקב, של תולדותיו עיקר

השבטים  משאר  ,83)יותר
¯‰fa ‡˙È‡„k84¯‡B·Óe ƒ¿ƒ»«…«¿»

¯‰f‰ È¯e‡·a ‰Îe¯‡a85, «¬»¿≈≈«…«
·˜ÚÈc ‡˙e·È·ÁL החביבות ∆¬ƒ»¿«¬…

של המיוחדת בתור והמעלה יעקב

שבאבות' ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ˙'בחיר
˙b¯„a ‡È‰ BlL ˙eÓÏM‰«¿≈∆ƒ¿«¿«
ÌbL Û‡c eÈ‰Â ,‡˜Âc ÛÒBÈ≈«¿»¿«¿¿«∆«
˙ÈÁ·a ‰È‰ BÓˆÚ ·˜ÚÈ«¬…«¿»»ƒ¿ƒ«

‰·k¯Ó86, בקבלה כמבואר ∆¿»»
היו  האבות שלושת שכל וחסידות

(היינו  לאלוקות "מרכבה" בבחינת

שבטלה  מרכבה כמו מוחלט, בביטול

מוחלט  בביטול אותה ומנהיג לרוכב

משלה) רצון כל לה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒואין
Le„ÈÁ‰ ¯˜ÈÚ לאלוקות הביטול של ƒ««ƒ

העולם  וזיכוך בירור של והפעולה

‡e‰L ,ÛÒBÈ ˙b¯„a ‡e‰¿«¿«≈∆
ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ¯ÈaLn‰87, ««¿ƒ¿»«»»∆

כך  על מדבר הכתוב פשוטו לפי

ומזון  פרנסה שנתן זה היה שיוסף

החסידות  ולפי הרעב, בימי לכולם

B„ÈŒÏÚL eÈ‰ יוסף ידי על «¿∆«»
¯e¯a‰ ÏÚÙÂ CLÓ הגשמיות Œ‰‡È¯aשל ˙BÓÏBÚa ‰hÓÏ ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿«»¿»¿ƒ»
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ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות למּטה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָהּברּור

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה לעֹולם ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָועד

ּכּנ"ל. יעקב, ּדעפר הּבירּור ּכללּות ׁשּזהּו ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהימּנּו,

ÌÓ‡ ּבירּור ׁשהּוא יעקב, ּדעפר הּבירּור »¿»ֲֲֵֵֶַַַַֹ

מּלמּטה  הן הּפסֹולת, מּבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַָהּניצֹוצֹות

והן  האֹוכל) מ ּתֹו הּפס ֹולת (ּבירּור ְְְְִֵֵֶֶַַָָלמעלה

הּפסֹולת), מּתֹו האֹוכל (ּבירּור למּטה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָמּלמעלה

אמרּו זה ועל העבֹודה. ּבתחּלת ׁשּטרח 88הּוא מי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

ּבאים  ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבערב

ׁשּיי ׁשאינֹו נעלה, הּיֹותר להּבירּור ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחרּֿכ

ּבירּור  אּלא הּפסֹולת, מּבחינת הּניצֹוצֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָלבירּור 

עפר  מנה מי ׁשּלאחרי וזהּו אֹוכל. מּתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכל

זה  ׁשאין יׂשראל, רֹובע את ּומסּפר נאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיעקב,

א  הּניצ ֹוצֹות, אֹוכל,ּבירּור  מּתֹו א ֹוכל ּביר ּור ּלא  ִִֵֵֶֶֶַָ

ׁשהּוא  ּדוקא, מסּפר לׁשֹון ּכאן נאמר ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָולכן

ּובהירּות  סּפירּות ּגילּוי 89מּלׁשֹון על ׁשּמֹורה , ְְִִִִֶֶַַ

יׂשראל, רֹובע ּבחינת הּוא ּׁשּמתּגּלה ּומה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָהאֹור,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מדרגה 90ּכמבֹואר היינּו ׁשרֹובע ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

הּמדרגה  היינּו יׂשראל ורֹובע ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהרביעית,

היא, טהֹורה ּבחינת ׁשּביׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָהרביעית

ּומסּפר  וזהּו ּונפחּתּה. יצרּתּה מּבראתּה ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ׁשּביׂשראל, הרביעית ׁשּבחינה יׂשראל, רֹובע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

סּפירּות  ׁשל ּבאֹופן ּבגילּוי היא היא, ְְְִִִִֶֶַָטהֹורה

עלֿידי  נעׂשה זה וענין (מסּפר). ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּובהירּות

הּביטּול  עלּֿדר לגמרי, ּבמציאּות ְְְִִִִֵֶֶַַַַהּביטּול

העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון מּגןֿעדן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבעלּיה

העלם  ללא האֹור מאיר ולכן מּזה, למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹועֹוד

הּכלי, ׁשל והגּבלה מדידה ללא ואפילּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוהסּתר

ענין  ׁשּזהּו האֹור, את ּולגּלֹות להמׁשי אּלא אינֹו הּכלי ענין ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוהינּו

ּובהירּות. סּפירּות מּלׁשֹון ְְְִִִִַַָהּמסּפר,
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א.88) ג, ואילך).89)ע"ז קכו ע' תשכ"ו (סה"מ זו שנה משפטים דש"פ תשא כי ד"ה וראה ב. שב, משפטים תו"ח ראה

א.90) לו, תצא ב. ע, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«»»«∆««¿∆≈«¿

,epÓÈ‰ ‰hÓÏמברר יוסף אותו ‰e¯Èa¯שגם ˙eÏÏk e‰fL ¿«»≈∆∆∆¿»«≈
.Ï"pk ,·˜ÚÈ ¯ÙÚc«¬««¬…««

,·˜ÚÈ ¯ÙÚc ¯e¯Èa‰ ÌÓ‡ הפסוק של הראשון בחציו מדובר שעליו »¿»«≈«¬««¬…
יעקב" עפר מנה e¯Èa¯"מי ‡e‰L∆≈

,˙ÏBÒt‰ ˙ÈÁaÓ ˙BˆBˆÈp‰«ƒƒ¿ƒ««¿∆
האמורים האופנים בירור ‰Ôבשני ≈

(e¯Èa¯בדרך ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»≈
Ô‰Â (ÏÎB‡‰ CBzÓ ˙ÏBÒt‰«¿∆ƒ»∆¿≈

בדרך hÓÏ‰בירור ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
CBzÓ ÏÎB‡‰ ¯e¯Èa)≈»∆ƒ
˙lÁ˙a ‡e‰ ,(˙ÏBÒt‰«¿∆ƒ¿ƒ«

‰„B·Ú‰ לבוא צורך יש עדיין כאשר »¬»
פסולת. עם ‡e¯Óבמגע ‰Ê ÏÚÂ88 ¿«∆»¿

הפנימית) המשמעות (לפי ז"ל חכמינו

ÏÎ‡È ˙aL ·¯Úa Á¯hL ÈÓƒ∆»«¿∆∆«»…«
,˙aLa בדרגה שהעבודה היינו ¿«»

") בסופו נמוכה מביאה שבת") ערב

נעלה  במצב לעבודה לעליה דבר של

‡Œ¯Áיותר ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ««
,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ¯e¯Èa‰Ï Ck»¿«≈«≈«¬∆
¯e¯È·Ï CÈiL BÈ‡L∆≈«»¿≈
,˙ÏBÒt‰ ˙ÈÁaÓ ˙BˆBˆÈp‰«ƒƒ¿ƒ««¿∆
CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa ‡l‡∆»≈∆ƒ

.ÏÎB‡∆
מגע  בו שאין יותר הנעלה זה, ובירור

שעליו  הבירור הוא כלל, פסולת עם

הפסוק: של השני בחציו מדובר

¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ È¯Á‡lL e‰ÊÂ¿∆∆¿«¬≈ƒ»»¬«
Ú·B¯ ˙‡ ¯tÒÓe ¯Ó‡ ,·˜ÚÈ«¬…∆¡«ƒ¿»∆«
¯e¯Èa ‰Ê ÔÈ‡L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈∆≈

˙BˆBˆÈp‰ הפסולת ,מתוך «ƒ
CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa ‡l‡∆»≈∆ƒ
ÔBLÏ Ô‡k ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,ÏÎB‡∆¿»≈∆¡«»¿

,‡˜Âc ¯tÒÓ ואומר מדייק הפסוק ƒ¿»«¿»
בדרגה  (הבירור ליעקב בסמיכות

לישראל  ובסמיכות מנה' 'מי הנמוכה)

'ומספר' הגבוהה) בדרגה (הבירור

˙e¯ÈtÒ ÔBLlÓ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ
˙e¯È‰·e89, שהיא ספיר' 'אבן כמו ¿ƒ

מאירה ÈeÏÈbאבן ÏÚ ‰¯BnL∆∆«ƒ

¯‡B·Ók ,Ï‡¯NÈ Ú·B¯ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰lb˙nM ‰Óe ,¯B‡‰»«∆ƒ¿«∆¿ƒ««ƒ¿»≈«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a90Ú·B¯L אחד) רבע – פירושים בשני להתפרש יכול ¿ƒ≈»∆«

וכאן  והרביעי. Ï‡¯NÈמארבעה) Ú·B¯Â ,˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚¯„Ó eÈÈ‰«¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈
,‡È‰ ‰¯B‰Ë ˙ÈÁa ,Ï‡¯NÈaL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚¯„n‰ eÈÈ‰«¿««¿≈»»¿ƒƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿»ƒ

הרביעית הדרגה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰שהיא
dzÁÙe dz¯ˆÈ d˙‡¯aÓƒ¿»»¿«¿»¿«¿»
מ'טהורה' שלמטה הדרגות .שלושת
Ú·B¯ ˙‡ ¯tÒÓe e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆«
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁaL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»»¿ƒƒ

,Ï‡¯NÈaL בחינת כאמור שהיא ∆¿ƒ¿»≈
ÈeÏÈ‚a ‡È‰ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒƒ¿ƒ
˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«ƒ¿ƒ
ŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ .(¯tÒÓ)ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬∆«
,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa‰ È„È¿≈«ƒƒ¿ƒ¿«¿≈
‰iÏÚaL ÏeËÈa‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆«¬ƒ»
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓƒ«≈∆««¿¿«≈∆
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿¿«¿»ƒ∆

נעלה יותר עוד ביטול ≈«¿ÔÎÏÂואפילו
ÌÏÚ‰ ‡ÏÏ ¯B‡‰ ¯È‡Ó≈ƒ»¿…∆¿≈

Â¯zÒ‰ ומתגלה נמשך הוא כי כלל, ¿∆¿≈
מאיר  הוא לכן מוחלט, ביטול בעקבות

הגבלה כל ÏÏ‡ללא eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿…
,ÈÏk‰ ÏL ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó¿ƒ»¿«¿»»∆«¿ƒ
אל  נמשכים אורות כלל בדרך שהרי

את  להגביל נועד והכלי כלים תוך

מתגלות  הספירות עשר (למשל, האור

כך  על ומבואר וכלים אורות של בדרך

הוא  והכלי האיןֿסוף, גילוי הוא שהאור

של  וההגבלה ההגדרה את הפועל

על  היא ההמשכה כאשר אבל האור)

אז  שגם למרות הרי בתכלית ביטול ידי

זאת  בכל כלי, באמצעות בא האור

והגבלה  מדידה בו פועל לא הכלי

BÈ‡ ÈÏk‰ ÔÈÚ ÏkL eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿««¿ƒ≈
˙‡ ˙Bl‚Ïe CÈLÓ‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ¿«∆
,¯tÒn‰ ÔÈÚ e‰fL ,¯B‡‰»∆∆ƒ¿««ƒ¿»
.˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ ÔBLlÓƒ¿«ƒ¿ƒ
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כג awri xtr dpn in

e‰ÊÂ ּבענין ג) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּגם ¿∆ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ׁשערים  ה' אֹוהב צּיֹון, ׁשערי ה' ְְֲִִֵֵֵַָּדאֹוהב

ּומּבּתי  ּכנסּיֹות מּבּתי יֹותר ּבהלכה ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהמצּוינים

הענין  ּגם להי ֹות צרי ׁשּבוּדאי והינּו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָמדרׁשֹות,

ּתפּלתי  ענין ׁשּזהּו מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּדבּתי

למּטתי  לימּוד 77סמּוכה יהיה ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

נֹותן  אֹודֹות ויזּכֹור ׁשּידע  היינּו ּכדבעי, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּתֹורה

ׁשּבׁשביל  לאמיּתתּה, ההלכה את ויכּון ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה,

עּמֹו ּדהּוי' ּומּצב ּבמעמד להיֹות צרי ,78זה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָ

מקֹום  ּבכל ּכמֹותֹו הּכּונה 79ׁשהלכה ּתכלית אבל , ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָ

ּפסקּֿדין  ּבהלכה, המצּוינים ּדׁשערים הענין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָהיא

נעׂשה  ּדוקא ֿ זה ׁשעלֿידי ּכיון למעׂשה, ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהלכה

ּבירידת  הּכּונה ּתכלית ׁשּזהּו הּבירּורים, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

ׁשערי  ה' אֹוהב הּדּיּוק ּגם וזהּו למּטה. ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָהּנׁשמה

ּכפי  ּדייקא, צּיֹון יעקב, מׁשּכנֹות מּכל ְְְְֲִִִִִַָָֹֹצּיֹון

לתהּלים  ּברׁשימֹות צדק' ה'צמח 80ׁשּמבאר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכמֹו הּוא י ֹוסף וענין יֹוסף , ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּצּיֹון

נעׂשה 81ׁשּכתּוב  מאחר (ׁשּגם אחר ּבן לי ה' יֹוסף ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּביׂשראל),82ּבן  ׁשּניתוּספּו הּגרים ענין עלּֿדר , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ועלֿזה  הּתֹוהּו. מע ֹולם מתּברר ֿ זה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשעלֿידי

יעקב, מׁשּכנֹות מּכל צּיֹון ׁשערי ה' אֹוהב ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַֹֹנאמר

(ּדוקא) יֹוסף (הּוא) יעקב ּתֹולדֹות אּלה ,83ּכי ְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבּזהר  ּבבאּורי 84ּכדאיתא ּבארּוכה ּומבֹואר ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

הּׁשלמּות 85הּזהר  ותכלית ּדיעקב ׁשחביבּותא , ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֹֹ

ׁשּגם  ּדאף והינּו ּדוקא, יֹוסף ּבדרּגת היא ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָׁשּלֹו

מרּכבה  ּבבחינת היה עצמֹו מּכלֿמקֹום 86יעקב , ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹ

הּמׁשּביר  ׁשהּוא יֹוסף, ּבדרּגת הּוא החידּוׁש ְְְִִִֵֶַַַַַַעיקר

הארץ  עם ונפעל 87לכל נמׁש ׁשעלֿידֹו הינּו , ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
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ב.77) צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, יח.78)ברכות טז, ואילך.79)שמואלֿא תתצ ע' יתרו אוה"ת וראה ב. צג, סנהדרין

ואילך. 233 ע' חט"ו לקו"ש ואילך. תכט ע' תרס"ו המשך ואילך. שיד ע' ואילך. דש ע' תרכ"ז עה"פ 80)סה"מ אור יהל

שח). (ע' כד.81)ס"ד ל, ל.82)ויצא ע' תרח"ץ קסד. ע' תרס"א סה"מ א. רכ, ויצא ב.83)אוה"ת לז, רטז,84)וישב ח"א

ואילך.85)ב. קסח ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד כט, האמצעי לאדמו"ר - ויחי פ' הזהר ו.86)ביאורי פמ"ז, ב"ר

ו. ו.87)פפ"ב, מב, מקץ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  לדרגה מגיעה דבר של ובסופו 'מרוויחה' הנשמה הניצוצות, והעלאת

הזה. לעולם למטה שירדה קודם שהייתה מכפי גבוהה

'‰ ·‰B‡c ÔÈÚa (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÈzaÓ ¯˙BÈ ‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚL '‰ ·‰B‡ ,ÔBiˆ È¯ÚL«¬≈ƒ≈¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»≈ƒ»≈

,˙BL¯„Ó ÈzaÓe ˙BiÒk¿≈ƒƒ»≈ƒ¿»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ È‡cÂaL eÈ‰Â¿«¿∆¿««»ƒƒ¿
Èz·e ˙BiÒk Èz·c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿»≈¿≈ƒ»≈

,˙BL¯„Ó לימוד שגם ובוודאי ƒ¿»
הוא  למעשה הלכה מסקנה ללא התורה

ורצוי  טוב È˙lÙzדבר ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ
È˙hÓÏ ‰ÎeÓÒ77, בקומו תיכף ¿»¿ƒ»ƒ

והקדמה  הכנה בתור בבוקר, מהשינה

אחרי  התורה »∆ŒÏÚLהתפילה ללימוד
‰ÊŒÈ„È שקודם מהתפילה כתוצאה ¿≈∆

‰Bz¯‰הלימוד  „eÓÈÏ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«»
¯BkÊÈÂ Ú„iL eÈÈ‰ ,ÈÚ·„kƒ¿»≈«¿∆≈«¿ƒ¿
˙‡ ÔeÎÈÂ ,‰¯Bz‰ Ô˙B ˙B„B‡≈«»ƒ«≈∆

d˙zÈÓ‡Ï ‰ÎÏ‰‰ אין (וכאן «¬»»«¬ƒ»»
אלא  למעשה ההלכה לפסק הכוונה

ולדעת  להבין האמת, לפי הלכה ללמוד

BÈ‰Ï˙נכון) CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆»ƒƒ¿
BnÚ 'Èe‰c ·vÓe „ÓÚÓa78, ¿«¬»«»¿«»»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa B˙BÓk ‰ÎÏ‰L79, ∆¬»»¿¿»»

‰ek‰ ˙ÈÏÎz Ï·‡ על שדווקא ¬»«¿ƒ««»»
ה'" "אוהב נאמר ‰ÔÈÚזה ‡È‰ƒ»ƒ¿»

,‰ÎÏ‰a ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯ÚLcƒ¿»ƒ«¿»ƒ«¬»»
ÔÂÈk ,‰NÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔÈcŒ˜Òt¿«ƒ¬»»¿«¬∆≈»

ÏÚL‰NÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒ ∆«¿≈∆«¿»«¬∆
˙ÈÏÎz e‰fL ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ÔÈÚƒ¿««≈ƒ∆∆«¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙„È¯Èa ‰ek‰««»»ƒƒ««¿»»

,‰hÓÏ בהרחבה לעיל כמבואר ¿«»
למעשה  הדין הכרעת לאחר שדווקא

בירור  להיות יכול טהור ומה כשר מה

הגשמיים. הדברים של והעלאה

'‰ ·‰B‡ ˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ≈
˙BkLÓ ÏkÓ ÔBiˆ È¯ÚL«¬≈ƒƒ…ƒ¿¿

,‡˜ÈÈc ÔBiˆ ,·˜ÚÈ שהפסוק ואף «¬…ƒ»¿»
הדבר  למעשה, ההלכה ענין על מכוון

להדגיש  ציון" "שערי ÈÙk¿ƒנקרא
˙BÓÈL¯a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·nL חסידות פי על ביאורים של ∆¿»≈«∆«∆∆»¿ƒ

ÌÈl‰˙Ï80BÓk ‡e‰ ÛÒBÈ ÔÈÚÂ ,ÛÒBÈ ‡i¯ËÓÈ‚a ÔBivL ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿
·e˙kL81 בלידתו אמרה אמו רחל כי זה בשם Ôaשנקרא ÈÏ '‰ ÛÒBÈ ∆»≈ƒ≈
) ¯Á‡ החסידות ולפי נוסף, בן לה שייוולד לתפילה הכוונה פשוטו ולפי «≈

Á‡Ó¯הכוונה  ÌbLקדושה מענייני Ôaשרחוק ‰NÚ82,ואהוב קרוב ∆«≈«≈«¬∆≈
ÌÈ¯b‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿««≈ƒ
ŒÏÚL ,(Ï‡¯NÈa eÙqÂ˙ÈpL∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆«

¯¯a˙Ó ‰ÊŒÈ„È שנפל האור ¿≈∆ƒ¿»≈
הקדושה  «≈ÌÏBÚÓבניצוצות
.e‰Bz‰«

'‰ ·‰B‡ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«≈
˙BkLÓ ÏkÓ ÔBiˆ È¯ÚL«¬≈ƒƒ…ƒ¿¿

,·˜ÚÈ ולעניין "יוסף" הוא "ציון" «¬…
את  מזכיר הכתוב יוסף של שבחו

ÚÈ˜·יעקב ˙B„ÏBz ‰l‡ Èkƒ≈∆¿«¬…
‡˜Âc) ÛÒBÈ (‡e‰) שהוא ≈«¿»

יעקב, של תולדותיו עיקר

השבטים  משאר  ,83)יותר
¯‰fa ‡˙È‡„k84¯‡B·Óe ƒ¿ƒ»«…«¿»

¯‰f‰ È¯e‡·a ‰Îe¯‡a85, «¬»¿≈≈«…«
·˜ÚÈc ‡˙e·È·ÁL החביבות ∆¬ƒ»¿«¬…

של המיוחדת בתור והמעלה יעקב

שבאבות' ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ˙'בחיר
˙b¯„a ‡È‰ BlL ˙eÓÏM‰«¿≈∆ƒ¿«¿«
ÌbL Û‡c eÈ‰Â ,‡˜Âc ÛÒBÈ≈«¿»¿«¿¿«∆«
˙ÈÁ·a ‰È‰ BÓˆÚ ·˜ÚÈ«¬…«¿»»ƒ¿ƒ«

‰·k¯Ó86, בקבלה כמבואר ∆¿»»
היו  האבות שלושת שכל וחסידות

(היינו  לאלוקות "מרכבה" בבחינת

שבטלה  מרכבה כמו מוחלט, בביטול

מוחלט  בביטול אותה ומנהיג לרוכב

משלה) רצון כל לה ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒואין
Le„ÈÁ‰ ¯˜ÈÚ לאלוקות הביטול של ƒ««ƒ

העולם  וזיכוך בירור של והפעולה

‡e‰L ,ÛÒBÈ ˙b¯„a ‡e‰¿«¿«≈∆
ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ¯ÈaLn‰87, ««¿ƒ¿»«»»∆

כך  על מדבר הכתוב פשוטו לפי

ומזון  פרנסה שנתן זה היה שיוסף

החסידות  ולפי הרעב, בימי לכולם

B„ÈŒÏÚL eÈ‰ יוסף ידי על «¿∆«»
¯e¯a‰ ÏÚÙÂ CLÓ הגשמיות Œ‰‡È¯aשל ˙BÓÏBÚa ‰hÓÏ ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿«»¿»¿ƒ»
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e"kyz'd ,fenz a"i

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות למּטה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָהּברּור

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה לעֹולם ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָועד

ּכּנ"ל. יעקב, ּדעפר הּבירּור ּכללּות ׁשּזהּו ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהימּנּו,

ÌÓ‡ ּבירּור ׁשהּוא יעקב, ּדעפר הּבירּור »¿»ֲֲֵֵֶַַַַֹ

מּלמּטה  הן הּפסֹולת, מּבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַָהּניצֹוצֹות

והן  האֹוכל) מ ּתֹו הּפס ֹולת (ּבירּור ְְְְִֵֵֶֶַַָָלמעלה

הּפסֹולת), מּתֹו האֹוכל (ּבירּור למּטה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָמּלמעלה

אמרּו זה ועל העבֹודה. ּבתחּלת ׁשּטרח 88הּוא מי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

ּבאים  ׁשעלֿידיֿזה ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבערב

ׁשּיי ׁשאינֹו נעלה, הּיֹותר להּבירּור ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחרּֿכ

ּבירּור  אּלא הּפסֹולת, מּבחינת הּניצֹוצֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָלבירּור 

עפר  מנה מי ׁשּלאחרי וזהּו אֹוכל. מּתֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכל

זה  ׁשאין יׂשראל, רֹובע את ּומסּפר נאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיעקב,

א  הּניצ ֹוצֹות, אֹוכל,ּבירּור  מּתֹו א ֹוכל ּביר ּור ּלא  ִִֵֵֶֶֶַָ

ׁשהּוא  ּדוקא, מסּפר לׁשֹון ּכאן נאמר ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָולכן

ּובהירּות  סּפירּות ּגילּוי 89מּלׁשֹון על ׁשּמֹורה , ְְִִִִֶֶַַ

יׂשראל, רֹובע ּבחינת הּוא ּׁשּמתּגּלה ּומה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָהאֹור,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מדרגה 90ּכמבֹואר היינּו ׁשרֹובע ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

הּמדרגה  היינּו יׂשראל ורֹובע ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָהרביעית,

היא, טהֹורה ּבחינת ׁשּביׂשראל, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָהרביעית

ּומסּפר  וזהּו ּונפחּתּה. יצרּתּה מּבראתּה ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

ׁשּביׂשראל, הרביעית ׁשּבחינה יׂשראל, רֹובע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

סּפירּות  ׁשל ּבאֹופן ּבגילּוי היא היא, ְְְִִִִֶֶַָטהֹורה

עלֿידי  נעׂשה זה וענין (מסּפר). ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּובהירּות

הּביטּול  עלּֿדר לגמרי, ּבמציאּות ְְְִִִִֵֶֶַַַַהּביטּול

העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון מּגןֿעדן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבעלּיה

העלם  ללא האֹור מאיר ולכן מּזה, למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹועֹוד

הּכלי, ׁשל והגּבלה מדידה ללא ואפילּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוהסּתר

ענין  ׁשּזהּו האֹור, את ּולגּלֹות להמׁשי אּלא אינֹו הּכלי ענין ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוהינּו

ּובהירּות. סּפירּות מּלׁשֹון ְְְִִִִַַָהּמסּפר,
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א.88) ג, ואילך).89)ע"ז קכו ע' תשכ"ו (סה"מ זו שנה משפטים דש"פ תשא כי ד"ה וראה ב. שב, משפטים תו"ח ראה

א.90) לו, תצא ב. ע, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ „ÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿«»»«∆««¿∆≈«¿

,epÓÈ‰ ‰hÓÏמברר יוסף אותו ‰e¯Èa¯שגם ˙eÏÏk e‰fL ¿«»≈∆∆∆¿»«≈
.Ï"pk ,·˜ÚÈ ¯ÙÚc«¬««¬…««

,·˜ÚÈ ¯ÙÚc ¯e¯Èa‰ ÌÓ‡ הפסוק של הראשון בחציו מדובר שעליו »¿»«≈«¬««¬…
יעקב" עפר מנה e¯Èa¯"מי ‡e‰L∆≈

,˙ÏBÒt‰ ˙ÈÁaÓ ˙BˆBˆÈp‰«ƒƒ¿ƒ««¿∆
האמורים האופנים בירור ‰Ôבשני ≈

(e¯Èa¯בדרך ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»≈
Ô‰Â (ÏÎB‡‰ CBzÓ ˙ÏBÒt‰«¿∆ƒ»∆¿≈

בדרך hÓÏ‰בירור ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
CBzÓ ÏÎB‡‰ ¯e¯Èa)≈»∆ƒ
˙lÁ˙a ‡e‰ ,(˙ÏBÒt‰«¿∆ƒ¿ƒ«

‰„B·Ú‰ לבוא צורך יש עדיין כאשר »¬»
פסולת. עם ‡e¯Óבמגע ‰Ê ÏÚÂ88 ¿«∆»¿

הפנימית) המשמעות (לפי ז"ל חכמינו

ÏÎ‡È ˙aL ·¯Úa Á¯hL ÈÓƒ∆»«¿∆∆«»…«
,˙aLa בדרגה שהעבודה היינו ¿«»

") בסופו נמוכה מביאה שבת") ערב

נעלה  במצב לעבודה לעליה דבר של

‡Œ¯Áיותר ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ««
,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ¯e¯Èa‰Ï Ck»¿«≈«≈«¬∆
¯e¯È·Ï CÈiL BÈ‡L∆≈«»¿≈
,˙ÏBÒt‰ ˙ÈÁaÓ ˙BˆBˆÈp‰«ƒƒ¿ƒ««¿∆
CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa ‡l‡∆»≈∆ƒ

.ÏÎB‡∆
מגע  בו שאין יותר הנעלה זה, ובירור

שעליו  הבירור הוא כלל, פסולת עם

הפסוק: של השני בחציו מדובר

¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ È¯Á‡lL e‰ÊÂ¿∆∆¿«¬≈ƒ»»¬«
Ú·B¯ ˙‡ ¯tÒÓe ¯Ó‡ ,·˜ÚÈ«¬…∆¡«ƒ¿»∆«
¯e¯Èa ‰Ê ÔÈ‡L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈∆≈

˙BˆBˆÈp‰ הפסולת ,מתוך «ƒ
CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa ‡l‡∆»≈∆ƒ
ÔBLÏ Ô‡k ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,ÏÎB‡∆¿»≈∆¡«»¿

,‡˜Âc ¯tÒÓ ואומר מדייק הפסוק ƒ¿»«¿»
בדרגה  (הבירור ליעקב בסמיכות

לישראל  ובסמיכות מנה' 'מי הנמוכה)

'ומספר' הגבוהה) בדרגה (הבירור

˙e¯ÈtÒ ÔBLlÓ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ
˙e¯È‰·e89, שהיא ספיר' 'אבן כמו ¿ƒ

מאירה ÈeÏÈbאבן ÏÚ ‰¯BnL∆∆«ƒ

¯‡B·Ók ,Ï‡¯NÈ Ú·B¯ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰lb˙nM ‰Óe ,¯B‡‰»«∆ƒ¿«∆¿ƒ««ƒ¿»≈«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a90Ú·B¯L אחד) רבע – פירושים בשני להתפרש יכול ¿ƒ≈»∆«

וכאן  והרביעי. Ï‡¯NÈמארבעה) Ú·B¯Â ,˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚¯„Ó eÈÈ‰«¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈
,‡È‰ ‰¯B‰Ë ˙ÈÁa ,Ï‡¯NÈaL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚¯„n‰ eÈÈ‰«¿««¿≈»»¿ƒƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿»ƒ

הרביעית הדרגה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰שהיא
dzÁÙe dz¯ˆÈ d˙‡¯aÓƒ¿»»¿«¿»¿«¿»
מ'טהורה' שלמטה הדרגות .שלושת
Ú·B¯ ˙‡ ¯tÒÓe e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆«
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁaL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»»¿ƒƒ

,Ï‡¯NÈaL בחינת כאמור שהיא ∆¿ƒ¿»≈
ÈeÏÈ‚a ‡È‰ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒƒ¿ƒ
˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«ƒ¿ƒ
ŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ .(¯tÒÓ)ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬∆«
,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa‰ È„È¿≈«ƒƒ¿ƒ¿«¿≈
‰iÏÚaL ÏeËÈa‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆«¬ƒ»
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓƒ«≈∆««¿¿«≈∆
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿¿«¿»ƒ∆

נעלה יותר עוד ביטול ≈«¿ÔÎÏÂואפילו
ÌÏÚ‰ ‡ÏÏ ¯B‡‰ ¯È‡Ó≈ƒ»¿…∆¿≈

Â¯zÒ‰ ומתגלה נמשך הוא כי כלל, ¿∆¿≈
מאיר  הוא לכן מוחלט, ביטול בעקבות

הגבלה כל ÏÏ‡ללא eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿…
,ÈÏk‰ ÏL ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó¿ƒ»¿«¿»»∆«¿ƒ
אל  נמשכים אורות כלל בדרך שהרי

את  להגביל נועד והכלי כלים תוך

מתגלות  הספירות עשר (למשל, האור

כך  על ומבואר וכלים אורות של בדרך

הוא  והכלי האיןֿסוף, גילוי הוא שהאור

של  וההגבלה ההגדרה את הפועל

על  היא ההמשכה כאשר אבל האור)

אז  שגם למרות הרי בתכלית ביטול ידי

זאת  בכל כלי, באמצעות בא האור

והגבלה  מדידה בו פועל לא הכלי

BÈ‡ ÈÏk‰ ÔÈÚ ÏkL eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿««¿ƒ≈
˙‡ ˙Bl‚Ïe CÈLÓ‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ¿«∆
,¯tÒn‰ ÔÈÚ e‰fL ,¯B‡‰»∆∆ƒ¿««ƒ¿»
.˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ ÔBLlÓƒ¿«ƒ¿ƒ
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ב'p‰Â‰י) עם קׁשּורים הּנ"ל ּבירּור אֹופּני ב' ¿ƒ≈ְִִֵֵַַַ

העֹולם. הנהגת ּבכללּות ְְִִַַַָָָָָהאֹופּנים

ּבֹו ׁשּיׁש ּומּצב ּבמעמד הּוא ׁשהעֹולם הא', ְֲֵֶֶֶַַָָָָָאֹופן

ּבבירּור  לעסֹוק וצרי אֹוכל, והן ּפסֹולת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָהן

מּתֹו האֹוכל ּבירּור אֹו האֹוכל מּתֹו ְִִֵֶֶֶַָָהּפסֹולת

ׁשל  ּבאֹופן העֹולם להנהגת ׁשּי ְְְְֶֶֶַַַַָָָָהּפסֹולת,

הּטבע. מערכֹות ׁשידּוד ללא טבעית, ְְְְִִִֶַַַַַָָֹהנהגה

עם  קׁשּור אֹוכל, מּתֹו אֹוכל ּבירּור הּב', ְִִֵֶֶֶַָואֹופן

הּטבע  מערכֹות ׁשידּוד ׁשל ּבאֹופן נּסית ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָהנהגה

ההנהגה  ענין ּגם וזהּו לגמרי. הּטבע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָּוביטּול

(ּכדאיתא  הּצּדיקים עבדיו עלֿידי ׁשּנעׂשית ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנּסית

והאמּונה  הּיחּוד ׁשּכתּוב 91ּבׁשער ּוכמֹו צּדיק 92), ְְְֱִִֶַַַַָָָ

ּב'ּסידּור' ּכמבֹואר אלקים, ּביראת 93מֹוׁשל ְְְֱִִִֵַַַָֹ

נעׂשה  ׁשעלֿידֹו אלקים ּדׁשם הענין ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשנֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל 94ּבריאת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

צירּופים  ק"כ עלֿידי אלקים, ּברא ְְֱִִִֵֵֵַָָֹּבראׁשית

ענין  ׁשהּוא אלקים, ּדיראת הענין ויׁשנֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּבֹו,

ּכמֹו הּבריאה, ּתכלית ׁשּזהּו הּיׁש, ְְְִִִֵֶֶַַַָּביטּול

זה 95ׁשּכתּוב  וענין מּלפניו, ׁשּיראּו עׂשה האלקים ְְְְֱִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ

וצּדיק  עליֹון [צּדיק הּצּדיק עלֿידי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַנעׂשה

ּכמבֹואר  צּיֹון, ּדׁשערי האֹופּנים ב' ׁשהם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתחּתֹון,

הּפסּוק  על צדק' ה'צמח ׁשּמֹוׁשל 96ּברׁשימֹות [ ְִִֵֶֶֶֶַַַַָ

נּסית  הנהגה (ׁשרֹואים זה וענין אלקים. ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָֹּביראת

ּבאֹופן  טפחים מעׂשרה למּטה ּפרטית ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָוהׁשּגחה

נתינת  נעׂשה לגמרי ) הּטבע מערכֹות ׁשידּוד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַׁשל

ורֹובע  יעקב ּדעפר העבֹודה אֹופּני ב' על ְֲֲֲֵַַַַַַַָָֹֹּכח

ּבהמׁש ׁשּכתּוב למה ׁשּבאים ועד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,

הּׁשבּוע  ּכמבֹואר 97ּפרׁשת חיל, עֹוׂשה ויׂשראל : ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

עלֿידי 98ּבּזהר  העתידה הּגאּולה על ׁשּקאי ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

קֹוממּיּות  ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבא צדקנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמׁשיח

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְֵַַָָלארצנּו,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"p‰ ¯e¯Èa ÈpÙB‡ '· ‰p‰Â (È אוכל בירור באריכות, לעיל שנתבארו ¿ƒ≈«≈≈««

אוכל  מתוך אוכל ובירור האופנים) (בשני פסולת עם ÌÚהמעורב ÌÈ¯eL¿̃ƒƒ
ÌÈpÙB‡‰ רואים ·' ‰ÌÏBÚשאנו ˙‚‰‰ ˙eÏÏÎa עלֿידי »«ƒƒ¿»«¿»«»»

vÓe·הקדושֿברוךֿהוא. „ÓÚÓa ‡e‰ ÌÏBÚ‰L ,'‡‰ ÔÙB‡∆»∆»»¿«¬»«»
ÏÎB‡ Ô‰Â ˙ÏBÒt Ô‰ Ba LiL∆≈≈¿∆¿≈∆

יחד, מעורבים BÒÚÏ˜והם CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬
¯e¯È·aשל ‰ÏBÒt˙הפרדה ¿≈«¿∆

¯e¯Èa B‡ ÏÎB‡‰ CBzÓƒ»∆≈
CiL ,˙ÏBÒt‰ CBzÓ ÏÎB‡‰»∆ƒ«¿∆«»

ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰Ï ֿ הקדוש עלֿידי ¿«¿»«»»
‰‰‚‰ברוךֿהוא ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»

„e„ÈL ‡ÏÏ ,˙ÈÚ·Ë הרס ƒ¿ƒ¿…ƒ
,'a‰ ÔÙB‡Â .Ú·h‰ ˙BÎ¯ÚÓ««¿«∆«¿∆«
,ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa≈∆ƒ∆

˙Èq ‰‚‰‰ ÌÚ ¯eL˜ של »ƒ«¿»»ƒƒ
העולם את ∆¿ÔÙB‡aהקדושֿברוךֿהוא

Ú·h‰ ˙BÎ¯ÚÓ „e„ÈL ÏL∆ƒ««¿«∆«
È¯Ó‚Ï Ú·h‰ ÏeËÈ·e וכשם ƒ«∆«¿«¿≈

כך  פסולת, עם במגע בא לא שהאוכל

ללא  היא בניסים העולם את ה' הנהגת

כלל. והסתרים העלמות

˙Èq ‰‚‰‰‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«««¿»»ƒƒ
ÂÈ„·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈¬»»

‡˙È‡„k) ÌÈ˜Ècv‰ מובא ««ƒƒƒ¿ƒ»
ÚLa‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯91 ¿«««ƒ¿»¡»

באריכות  מבואר שם התניא, שבספר

הנמצא  האינסופי האלוקי האור כיצד

שהוא  ונאמר ונעלם, מכוסה בעולם

ידי  ועל צדיקים עלֿידי רק מתגלה

שבתורה), ומופתים ¿BÓÎeאותות
·e˙kL92˙‡¯Èa ÏLBÓ ˜Ècˆ ∆»«ƒ≈¿ƒ¿«
,ÌÈ˜Ï‡ ירא היותו בזכות היינו ¡…ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, אל ובטל אלוקים

על  ולשלוט למשול כוח לצדיק יש

e„Èq'a¯'הטבע ¯‡B·Ók93 «¿»«ƒ
חסידות  מאמרי עם תפילה סידור

אלוקים  (דברי דא"ח' עם סידור הנקרא

ÌLcחיים) ÔÈÚ‰ BLiL∆∆¿»ƒ¿»¿≈
‰NÚ B„ÈŒÏÚL ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆«»«¬∆
¯„Ò Ïk ˙‡È¯a¿ƒ«»≈∆
·e˙kL BÓk ,˙eÏLÏzL‰‰94 «ƒ¿«¿¿¿∆»

È„ÈŒÏÚ ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ«¿≈
BaL ÌÈÙe¯Èˆ Î"˜ האותיות סדר בשינוי אלוקים שם את לכתוב אפשר ≈ƒ∆

שונים, 'צירופים' ועשרים e‰L‡במאה ,ÌÈ˜Ï‡ ˙‡¯Èc ÔÈÚ‰ BLÈÂ¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¡…ƒ∆

,‰‡È¯a‰ ˙ÈÏÎz e‰fL ,Li‰ ÏeËÈa ÔÈÚ כדי נברא העולם שהרי ƒ¿«ƒ«≈∆∆«¿ƒ«¿ƒ»
הבורא את יעבדו e˙kL·שהנבראים BÓk95e‡¯iL ‰NÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ¿∆»»¡…ƒ»»∆ƒ¿

‰Ê ÔÈÚÂ ,ÂÈÙlÓ העולם נברא שלשמה והמטרה הכוונה תכלית מילוי ƒ¿»»¿ƒ¿»∆
'· Ì‰L ,ÔBzÁz ˜ÈcˆÂ ÔBÈÏÚ ˜Ècˆ] ˜Ècv‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈««ƒ«ƒ∆¿¿«ƒ«¿∆≈

,ÔBiˆ È¯ÚLc ÌÈpÙB‡‰ בחינת »«ƒ¿«¬≈ƒ
בגימטריא  שהוא לעיל כנזכר "יוסף",

ובחינת  עליון צדיק והוא "ציון"

כמבואר  תחתון, צדיק שהוא "בנימין"

ראה: פרשת הזקן לרבנו תורה בלקוטי

המשכה  בחינת הוא הצדיק "יוסף

הוא  ויוסף למטה... מלמעלה והשפעה

ההמשכות  שכל והיינו המשביר...

ידי  על הוא בנבראים אלוקות וגילוי

הוא  הצדיק ובנימין יוסף, נשמת

והיינו  למעלה ממטה העלאה

תחת  להיכלל הנבראים כל שהתעלות

נשמת  ידי על הוא השכינה כנפי

צדיקים  קרויין שניהם כן ועל בנימין..

משפיע  התקשרות בחינת הוא צדיק כי

עליון  צדיק הוא שיוסף אלא ומקבל

וממשיך  למקבל המשפיע שמקשר

הוא  ובנימין למטה, מלמעלה השפע

המקבל  שמקשר תחתון צדיק

למעלה" ממטה ומעלהו להמשפיע

ÁÓˆ'‰ ˙BÓÈL¯a ¯‡B·Ók«¿»ƒ¿ƒ«∆«
˜eÒt‰ ÏÚ '˜„ˆ96ÏLBnL [ ∆∆««»∆≈

.ÌÈ˜Ï‡ ˙‡¯Èa¿ƒ¿«¡…ƒ
ÌÈ‡B¯L) ‰Ê ÔÈÚÂ בעולם ¿ƒ¿»∆∆ƒ

‰ÁbL‰Â ˙Èq ‰‚‰‰«¿»»ƒƒ¿«¿»»
‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ˙ÈË¯t¿»ƒ¿«»≈¬»»
„e„ÈL ÏL ÔÙB‡a ÌÈÁÙË¿»ƒ¿∆∆ƒ
(È¯Ó‚Ï Ú·h‰ ˙BÎ¯ÚÓ««¿«∆«¿«¿≈

Ák ˙È˙ ‰NÚ אחד לכל «¬∆¿ƒ«…«
‰B·Ú„‰ואחת ÈpÙB‡ '· ÏÚ««≈»¬»

,Ï‡¯NÈ Ú·B¯Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚc«¬««¬…¿«ƒ¿»≈
ולהתעלות  להתקדם ממשיכים וכך

לדרגה כך ÚÂ„מדרגה כדי ¿«
·e˙kL ‰ÓÏ ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«∆»

Úe·M‰ ˙L¯t CLÓ‰a97: ¿∆¿≈»»««»«
,ÏÈÁ ‰NBÚ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈∆»ƒ

¯‰fa ¯‡B·Ók98ÏÚ È‡wL «¿»«…«∆»≈«
È„ÈŒÏÚ ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»«¿≈

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ בקומה ¿ƒ«ƒ¿≈»…¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
LnÓ.זקופה  ·B¯˜a ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈¿»«»
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c"i ,wla zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,fenz

)‰Á‰(‰‚ÂÓ È˙Ï·
È‰Èאבֹותינּו עם היה ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו הוי' ¿ƒֱֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

אדמּו"ר 1וגֹו' מו"ח כ"ק ּדברי וידּועים , ְְְִִִֵַ

עדין  היתה לא [ׁשאז תרפ"ז ּתּמּוז ּבג' ְְֲִֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

הרי  מּמאסרֹו, ׁשּיצא ּדאף ּבׁשלימּות, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהּגאּולה

לעיר  לנסע הּוצר ׁשהרי לחרּות, יצא לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹעדין

ּברּו הּמאמר עדין אמר לא ולכן ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹמקלטֹו,

ׁשּבפעל  לאחרי אבל טֹובֹות. לחּיבים ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹהּגֹומל

ויצא  קצר, זמן מׁש רק מקלטֹו ּבעיר ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהה

התחלת  היתה ׁשּזֹו נתּברר  אזי לגמרי, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלחירּות

וזהֿלׁשֹונֹו ׂשמחה], יֹום זה הרי ולכן ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָהּגאּולה,

הּׁשֹומעים  מאחד ּבא 2(ּברׁשימה ּבעטן "מיר :( ְְְִִִִֵֶַַַַָ

היה  ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו ה' יהי ,ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּׁשםֿיתּבר

הּׁשםֿיתּבר יּטׁשנּו, ואל יעזבנּו אל אבֹותינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָעם

אּונז, מיט זיין וועט אּון אּונז, מיט זיין ְְְְִִֶַַָזאל

וועט  עס "אּון ּומסּים: אבֹותינּו", עם היה ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָּכאׁשר

היה  ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו ה' יהי אז ווערן ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹמקּוים

ּבני  ּולכל יּטׁשנּו, ואל יעזבנּו אל אבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָעם

ּובגׁשמּיּות". ּברּוחנּיּות אֹור יהיה ְְְְְִִִִֵֶַָָיׂשראל

אלקינּוp‰Â‰ב) ה' יהי ּבּפסּוק ּפירּוׁש עֹוד יׁש ¿ƒ≈ְֱִֵֵֵַָֹ

גֹו' אבֹותינּו עם היה ּכאׁשר ,3עּמנּו ֲֲִִֵֶַָָָ

(ּכמבֹואר  ׁשּבּנפׁש ּובינה חכמה הם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאבֹותינּו

הּמֹולידֹות 4ּבּתניא  ואם אב הם ּובינה ׁשחכמה , ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּכל  מה ׁשּזהּו כּו'), ּופחּדֹו ויראתֹו ה' ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָאהבת

מקּוׁשר  הּוא נפׁשֹו עצם מּצד מּיׂשראל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאחד

ו  ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף אֹור היא ּבעצמּות זה על ְְְִֵֶַַָ
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ואילך). רסא ע' תשכ"ד (סה"מ תשכ"ד (הב') פ"ג.4)זה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ואמר: ישראל בני את בירך המלך שלמה המקדש, בית חנוכת בעת

'B‚Â eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È1, וכשם ¿ƒ¬»»¡…≈ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈¿
בבית  תשרה השכינה כך אבותינו, אצל במדבר שורה הייתה שהשכינה

דוד) מצודת (לפי ‡„eÓ"¯המקדש Á"ÂÓ ˜"Î È¯·c ÌÈÚe„ÈÂƒƒƒ¿≈«¿
Ê"Ù¯˙ Êenz '‚a ¯Ó‡L בו יום ∆»«¿«

עבודתו  בגלל ברוסיה ממאסרו יצא

היהדות  והפצת לחיזוק נפש במסירות

Ê‡L] תרפ"ז תמוז ג' Ï‡ביום ∆»…
‰Ïe‡b‰ ÔÈ„Ú ‰˙È‰ והשחרור »¿»¬«ƒ«¿»

iLˆ‡מהמאסר  Û‡c ,˙eÓÈÏLaƒ¿≈¿«∆»»
B¯Ò‡nÓ בבית היה לא וכבר ƒ«¬»

Èˆ‡הסוהר, ‡Ï ÔÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒ…»»
˙e¯ÁÏ,לגמריC¯ˆe‰ È¯‰L ¿≈∆¬≈¿«

BËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ÚÒÏ בעיר לגלות ƒ¿…«¿ƒƒ¿»
לשלוש  נגזרה (שמלכתחילה קסטראמא

בי"בֿי"ג  לחירות יצא ולבסוף שנים

לחג  נקבעו הללו והימים תמוז,

לא ÔÎÏÂהגאולה, תמוז שבג' כיוון ¿»≈
לגמרי  לחרות ÔÈ„Úיצא ¯Ó‡ ‡Ï…»«¬«ƒ

¯Ó‡n‰'ב'דיבורֿהמתחילCe¯a ««¬»»
˙B·BË ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ברכת כי «≈¿«»ƒ

מלאה  יציאה לאחר רק נאמרת הגומל

בחולה  (כמו ממאסר ומוחלטת

לאחר  רק הגומל המברך שנתרפא

שיפור  חל כאשר ולא לגמרי שנתרפא

במצבו). È¯Á‡Ïמסויים Ï·‡¬»¿«¬≈
BËÏ˜Ó ¯ÈÚa ‰‰L ÏÚÙaL∆¿…«»»¿ƒƒ¿»

,¯ˆ˜ ÔÓÊ CLÓ ימים ¯˜ כעשרה «∆∆¿«»»
ÈÊ‡ ,È¯Ó‚Ï ˙e¯ÈÁÏ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈¿«¿≈¬«

BfL ¯¯a˙'בג מהמאסר היציאה ƒ¿»≈∆
נראית  הייתה שעה שבאותה תמוז

בעצם  בלבד, חלקית «¿«‰È˙‰כחירות
È¯‰ ÔÎÏÂ ,‰Ïe‡b‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««¿»¿»≈¬≈
BLÏŒ‰ÊÂ ,[‰ÁÓN ÌBÈ ‰ÊB ∆ƒ¿»¿∆¿

לאחר  תמוז בג' הריי"צ הרבי של

צאתו  לפני הסוהר, מבית יציאתו

המקלט  לעיר «ÓÈL¯a)ƒ¿ƒ‰לנסיעה
ÌÈÚÓBM‰ „Á‡Ó2¯ÈÓ" :( ≈«««¿ƒƒ

È‰È ,C¯a˙ÈŒÌM‰ ‡a ÔËÚa∆¿««≈ƒ¿»≈¿ƒ
‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ '‰¡…≈ƒ»«¬∆»»

ÔÈÈÊ Ï‡Ê C¯a˙ÈŒÌM‰ ,eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡ eÈ˙B·‡ ÌÚƒ¬≈«««¿≈¿«ƒ¿≈«≈ƒ¿»≈»«¿
ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ,Êe‡ ËÈÓ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ Ôe‡ ,Êe‡ ËÈÓƒ¿∆«¿ƒ¿«¬∆»»ƒ

,"eÈ˙B·‡ היה כאשר עמנו אלוקינו ה' "יהי יתברך מהשם מבקשים אנו ¬≈
יהיה, אכן והוא אתנו, יהיה יתברך שהשם יטשנו", ואל יעזבנו אל אבותינו עם

אבותינו  עם היה ‡Êכאשר Ô¯ÚÂÂ ÌÈe˜Ó ËÚÂÂ ÒÚ Ôe‡" :ÌiÒÓe¿«≈∆∆¿»∆¿«
אשר  ‡Ïויקויים eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È¿ƒ¡…≈ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«

Èa ÏÎÏe ,eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ««¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿≈
˙eiÁe¯a ¯B‡ ‰È‰È Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿∆¿»ƒ

."˙eiÓL‚·e¿«¿ƒ
Le¯Èt „BÚ LÈ ‰p‰Â (·¿ƒ≈≈≈
enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È ˜eÒta«»¿ƒ¡…≈ƒ»
'B‚ eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k3, «¬∆»»ƒ¬≈

עלֿפי  ≈¬∆eÈ˙B·‡Lחסידות פירוש
LÙpaL ‰È·e ‰ÓÎÁ Ì‰≈»¿»ƒ»∆«∆∆
נחלקים  האדם שבנפש השכל כוחות

החכמה  ודעת. בינה חכמה, – לשלושה

הרעיון, של הראשונית הנקודה היא

לפרטים  הרעיון הרחבת היא הבינה

החיבור  היא והדעת ולרוחב, לאורך

מנת  על לאדם הרעיון של והקישור

רגשות  של התעוררות לידי להביא

‡Èza ¯‡B·Ók)4‰ÓÎÁL , «¿»««¿»∆»¿»
‰È·e האדם Ì‡Âשבנפש ·‡ Ì‰ ƒ»≈»»≈

B˙‡¯ÈÂ '‰ ˙·‰‡ ˙B„ÈÏBn‰«ƒ«¬«¿ƒ¿»
'eÎ BcÁÙe של רגשות לעורר הדרך «¬

להתבונן  היא בלב ה' ויראת ה' אהבת

החכמה  כוחות באמצעות ה' בגדולת

הנקודה  היא שהחכמה ומאחר והבינה.

היא  והבינה הרעיון של הראשונית

ואם  לאב נמשלו הם לפרטים, הרחבתו

הוולד  של הנקודה את משפיע שהאב

באם), באים Ó‰והפרטים e‰fL∆∆«
„vÓ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL∆»∆»ƒƒ¿»≈ƒ«
¯Le˜Ó ‡e‰ BLÙ ÌˆÚ∆∆«¿¿»
ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈»

,‡e‰ במוח שהתבוננות העובדה

האדם  בלב אהבת מולידה של רגשות

הנפש, שעצם מכך נובעת ה' ויראת ה'

כל  של הנשמה, ופנימיות עומק היינו

העצם, עם ומחוברת קשורה יהודי

האינסופי  אורו של והפנימיות, העומק

בכוחו  ולכן הקדושֿברוךֿהוא של

הדבר  (כי במוחו ה' בגדלות התבוננות באמצעות לה' ויראה אהבה 'להוליד'

ישנו) כבר שביסודו משהו בהתגלות מדובר ולמעשה בתוכו קיים »¿ÏÚÂכבר
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כה awri xtr dpn in

ב'p‰Â‰י) עם קׁשּורים הּנ"ל ּבירּור אֹופּני ב' ¿ƒ≈ְִִֵֵַַַ

העֹולם. הנהגת ּבכללּות ְְִִַַַָָָָָהאֹופּנים

ּבֹו ׁשּיׁש ּומּצב ּבמעמד הּוא ׁשהעֹולם הא', ְֲֵֶֶֶַַָָָָָאֹופן

ּבבירּור  לעסֹוק וצרי אֹוכל, והן ּפסֹולת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָהן

מּתֹו האֹוכל ּבירּור אֹו האֹוכל מּתֹו ְִִֵֶֶֶַָָהּפסֹולת

ׁשל  ּבאֹופן העֹולם להנהגת ׁשּי ְְְְֶֶֶַַַַָָָָהּפסֹולת,

הּטבע. מערכֹות ׁשידּוד ללא טבעית, ְְְְִִִֶַַַַַָָֹהנהגה

עם  קׁשּור אֹוכל, מּתֹו אֹוכל ּבירּור הּב', ְִִֵֶֶֶַָואֹופן

הּטבע  מערכֹות ׁשידּוד ׁשל ּבאֹופן נּסית ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָהנהגה

ההנהגה  ענין ּגם וזהּו לגמרי. הּטבע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָּוביטּול

(ּכדאיתא  הּצּדיקים עבדיו עלֿידי ׁשּנעׂשית ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָנּסית

והאמּונה  הּיחּוד ׁשּכתּוב 91ּבׁשער ּוכמֹו צּדיק 92), ְְְֱִִֶַַַַָָָ

ּב'ּסידּור' ּכמבֹואר אלקים, ּביראת 93מֹוׁשל ְְְֱִִִֵַַַָֹ

נעׂשה  ׁשעלֿידֹו אלקים ּדׁשם הענין ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשנֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל 94ּבריאת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

צירּופים  ק"כ עלֿידי אלקים, ּברא ְְֱִִִֵֵֵַָָֹּבראׁשית

ענין  ׁשהּוא אלקים, ּדיראת הענין ויׁשנֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּבֹו,

ּכמֹו הּבריאה, ּתכלית ׁשּזהּו הּיׁש, ְְְִִִֵֶֶַַַָּביטּול

זה 95ׁשּכתּוב  וענין מּלפניו, ׁשּיראּו עׂשה האלקים ְְְְֱִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ

וצּדיק  עליֹון [צּדיק הּצּדיק עלֿידי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַנעׂשה

ּכמבֹואר  צּיֹון, ּדׁשערי האֹופּנים ב' ׁשהם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּתחּתֹון,

הּפסּוק  על צדק' ה'צמח ׁשּמֹוׁשל 96ּברׁשימֹות [ ְִִֵֶֶֶֶַַַַָ

נּסית  הנהגה (ׁשרֹואים זה וענין אלקים. ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָֹּביראת

ּבאֹופן  טפחים מעׂשרה למּטה ּפרטית ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָוהׁשּגחה

נתינת  נעׂשה לגמרי ) הּטבע מערכֹות ׁשידּוד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַׁשל

ורֹובע  יעקב ּדעפר העבֹודה אֹופּני ב' על ְֲֲֲֵַַַַַַַָָֹֹּכח

ּבהמׁש ׁשּכתּוב למה ׁשּבאים ועד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל,

הּׁשבּוע  ּכמבֹואר 97ּפרׁשת חיל, עֹוׂשה ויׂשראל : ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ

עלֿידי 98ּבּזהר  העתידה הּגאּולה על ׁשּקאי ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

קֹוממּיּות  ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבא צדקנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמׁשיח

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְֵַַָָלארצנּו,
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יראת).92)רפ"ה.91) (ושם: ג כג, לאדמו"ר 93)שמואלֿב היחוד שער גם וראה ג. רעא, החנוכה שער - דא"ח עם

ב). (קמד, ספ"נ א.94)האמצעי א, יד.95)בראשית ג, שז.96)קהלת ע' אור יהל יח.97)ראה (ריב,98)כד, פרשתנו סוף

ב).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"p‰ ¯e¯Èa ÈpÙB‡ '· ‰p‰Â (È אוכל בירור באריכות, לעיל שנתבארו ¿ƒ≈«≈≈««

אוכל  מתוך אוכל ובירור האופנים) (בשני פסולת עם ÌÚהמעורב ÌÈ¯eL¿̃ƒƒ
ÌÈpÙB‡‰ רואים ·' ‰ÌÏBÚשאנו ˙‚‰‰ ˙eÏÏÎa עלֿידי »«ƒƒ¿»«¿»«»»

vÓe·הקדושֿברוךֿהוא. „ÓÚÓa ‡e‰ ÌÏBÚ‰L ,'‡‰ ÔÙB‡∆»∆»»¿«¬»«»
ÏÎB‡ Ô‰Â ˙ÏBÒt Ô‰ Ba LiL∆≈≈¿∆¿≈∆

יחד, מעורבים BÒÚÏ˜והם CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬
¯e¯È·aשל ‰ÏBÒt˙הפרדה ¿≈«¿∆

¯e¯Èa B‡ ÏÎB‡‰ CBzÓƒ»∆≈
CiL ,˙ÏBÒt‰ CBzÓ ÏÎB‡‰»∆ƒ«¿∆«»

ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰Ï ֿ הקדוש עלֿידי ¿«¿»«»»
‰‰‚‰ברוךֿהוא ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»

„e„ÈL ‡ÏÏ ,˙ÈÚ·Ë הרס ƒ¿ƒ¿…ƒ
,'a‰ ÔÙB‡Â .Ú·h‰ ˙BÎ¯ÚÓ««¿«∆«¿∆«
,ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯Èa≈∆ƒ∆

˙Èq ‰‚‰‰ ÌÚ ¯eL˜ של »ƒ«¿»»ƒƒ
העולם את ∆¿ÔÙB‡aהקדושֿברוךֿהוא

Ú·h‰ ˙BÎ¯ÚÓ „e„ÈL ÏL∆ƒ««¿«∆«
È¯Ó‚Ï Ú·h‰ ÏeËÈ·e וכשם ƒ«∆«¿«¿≈

כך  פסולת, עם במגע בא לא שהאוכל

ללא  היא בניסים העולם את ה' הנהגת

כלל. והסתרים העלמות

˙Èq ‰‚‰‰‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«««¿»»ƒƒ
ÂÈ„·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈¬»»

‡˙È‡„k) ÌÈ˜Ècv‰ מובא ««ƒƒƒ¿ƒ»
ÚLa‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯91 ¿«««ƒ¿»¡»

באריכות  מבואר שם התניא, שבספר

הנמצא  האינסופי האלוקי האור כיצד

שהוא  ונאמר ונעלם, מכוסה בעולם

ידי  ועל צדיקים עלֿידי רק מתגלה

שבתורה), ומופתים ¿BÓÎeאותות
·e˙kL92˙‡¯Èa ÏLBÓ ˜Ècˆ ∆»«ƒ≈¿ƒ¿«
,ÌÈ˜Ï‡ ירא היותו בזכות היינו ¡…ƒ

הקדושֿברוךֿהוא, אל ובטל אלוקים

על  ולשלוט למשול כוח לצדיק יש

e„Èq'a¯'הטבע ¯‡B·Ók93 «¿»«ƒ
חסידות  מאמרי עם תפילה סידור

אלוקים  (דברי דא"ח' עם סידור הנקרא

ÌLcחיים) ÔÈÚ‰ BLiL∆∆¿»ƒ¿»¿≈
‰NÚ B„ÈŒÏÚL ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆«»«¬∆
¯„Ò Ïk ˙‡È¯a¿ƒ«»≈∆
·e˙kL BÓk ,˙eÏLÏzL‰‰94 «ƒ¿«¿¿¿∆»

È„ÈŒÏÚ ,ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ«¿≈
BaL ÌÈÙe¯Èˆ Î"˜ האותיות סדר בשינוי אלוקים שם את לכתוב אפשר ≈ƒ∆

שונים, 'צירופים' ועשרים e‰L‡במאה ,ÌÈ˜Ï‡ ˙‡¯Èc ÔÈÚ‰ BLÈÂ¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¡…ƒ∆

,‰‡È¯a‰ ˙ÈÏÎz e‰fL ,Li‰ ÏeËÈa ÔÈÚ כדי נברא העולם שהרי ƒ¿«ƒ«≈∆∆«¿ƒ«¿ƒ»
הבורא את יעבדו e˙kL·שהנבראים BÓk95e‡¯iL ‰NÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ¿∆»»¡…ƒ»»∆ƒ¿

‰Ê ÔÈÚÂ ,ÂÈÙlÓ העולם נברא שלשמה והמטרה הכוונה תכלית מילוי ƒ¿»»¿ƒ¿»∆
'· Ì‰L ,ÔBzÁz ˜ÈcˆÂ ÔBÈÏÚ ˜Ècˆ] ˜Ècv‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈««ƒ«ƒ∆¿¿«ƒ«¿∆≈

,ÔBiˆ È¯ÚLc ÌÈpÙB‡‰ בחינת »«ƒ¿«¬≈ƒ
בגימטריא  שהוא לעיל כנזכר "יוסף",

ובחינת  עליון צדיק והוא "ציון"

כמבואר  תחתון, צדיק שהוא "בנימין"

ראה: פרשת הזקן לרבנו תורה בלקוטי

המשכה  בחינת הוא הצדיק "יוסף

הוא  ויוסף למטה... מלמעלה והשפעה

ההמשכות  שכל והיינו המשביר...

ידי  על הוא בנבראים אלוקות וגילוי

הוא  הצדיק ובנימין יוסף, נשמת

והיינו  למעלה ממטה העלאה

תחת  להיכלל הנבראים כל שהתעלות

נשמת  ידי על הוא השכינה כנפי

צדיקים  קרויין שניהם כן ועל בנימין..

משפיע  התקשרות בחינת הוא צדיק כי

עליון  צדיק הוא שיוסף אלא ומקבל

וממשיך  למקבל המשפיע שמקשר

הוא  ובנימין למטה, מלמעלה השפע

המקבל  שמקשר תחתון צדיק

למעלה" ממטה ומעלהו להמשפיע

ÁÓˆ'‰ ˙BÓÈL¯a ¯‡B·Ók«¿»ƒ¿ƒ«∆«
˜eÒt‰ ÏÚ '˜„ˆ96ÏLBnL [ ∆∆««»∆≈

.ÌÈ˜Ï‡ ˙‡¯Èa¿ƒ¿«¡…ƒ
ÌÈ‡B¯L) ‰Ê ÔÈÚÂ בעולם ¿ƒ¿»∆∆ƒ

‰ÁbL‰Â ˙Èq ‰‚‰‰«¿»»ƒƒ¿«¿»»
‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ˙ÈË¯t¿»ƒ¿«»≈¬»»
„e„ÈL ÏL ÔÙB‡a ÌÈÁÙË¿»ƒ¿∆∆ƒ
(È¯Ó‚Ï Ú·h‰ ˙BÎ¯ÚÓ««¿«∆«¿«¿≈

Ák ˙È˙ ‰NÚ אחד לכל «¬∆¿ƒ«…«
‰B·Ú„‰ואחת ÈpÙB‡ '· ÏÚ««≈»¬»

,Ï‡¯NÈ Ú·B¯Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚc«¬««¬…¿«ƒ¿»≈
ולהתעלות  להתקדם ממשיכים וכך

לדרגה כך ÚÂ„מדרגה כדי ¿«
·e˙kL ‰ÓÏ ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«∆»

Úe·M‰ ˙L¯t CLÓ‰a97: ¿∆¿≈»»««»«
,ÏÈÁ ‰NBÚ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈∆»ƒ

¯‰fa ¯‡B·Ók98ÏÚ È‡wL «¿»«…«∆»≈«
È„ÈŒÏÚ ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»«¿≈

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ בקומה ¿ƒ«ƒ¿≈»…¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
LnÓ.זקופה  ·B¯˜a ,eˆ¯‡Ï¿«¿≈¿»«»

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

c"i ,wla zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,fenz

)‰Á‰(‰‚ÂÓ È˙Ï·
È‰Èאבֹותינּו עם היה ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו הוי' ¿ƒֱֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

אדמּו"ר 1וגֹו' מו"ח כ"ק ּדברי וידּועים , ְְְִִִֵַ

עדין  היתה לא [ׁשאז תרפ"ז ּתּמּוז ּבג' ְְֲִֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

הרי  מּמאסרֹו, ׁשּיצא ּדאף ּבׁשלימּות, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהּגאּולה

לעיר  לנסע הּוצר ׁשהרי לחרּות, יצא לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹעדין

ּברּו הּמאמר עדין אמר לא ולכן ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹמקלטֹו,

ׁשּבפעל  לאחרי אבל טֹובֹות. לחּיבים ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹהּגֹומל

ויצא  קצר, זמן מׁש רק מקלטֹו ּבעיר ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהה

התחלת  היתה ׁשּזֹו נתּברר  אזי לגמרי, ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלחירּות

וזהֿלׁשֹונֹו ׂשמחה], יֹום זה הרי ולכן ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָהּגאּולה,

הּׁשֹומעים  מאחד ּבא 2(ּברׁשימה ּבעטן "מיר :( ְְְִִִִֵֶַַַַָ

היה  ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו ה' יהי ,ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּׁשםֿיתּבר

הּׁשםֿיתּבר יּטׁשנּו, ואל יעזבנּו אל אבֹותינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָעם

אּונז, מיט זיין וועט אּון אּונז, מיט זיין ְְְְִִֶַַָזאל

וועט  עס "אּון ּומסּים: אבֹותינּו", עם היה ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָּכאׁשר

היה  ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו ה' יהי אז ווערן ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹמקּוים

ּבני  ּולכל יּטׁשנּו, ואל יעזבנּו אל אבֹותינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָעם

ּובגׁשמּיּות". ּברּוחנּיּות אֹור יהיה ְְְְְִִִִֵֶַָָיׂשראל

אלקינּוp‰Â‰ב) ה' יהי ּבּפסּוק ּפירּוׁש עֹוד יׁש ¿ƒ≈ְֱִֵֵֵַָֹ

גֹו' אבֹותינּו עם היה ּכאׁשר ,3עּמנּו ֲֲִִֵֶַָָָ

(ּכמבֹואר  ׁשּבּנפׁש ּובינה חכמה הם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאבֹותינּו

הּמֹולידֹות 4ּבּתניא  ואם אב הם ּובינה ׁשחכמה , ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּכל  מה ׁשּזהּו כּו'), ּופחּדֹו ויראתֹו ה' ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָאהבת

מקּוׁשר  הּוא נפׁשֹו עצם מּצד מּיׂשראל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאחד

ו  ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף אֹור היא ּבעצמּות זה על ְְְִֵֶַַָ
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נז.1) ח, וש"נ.2)מלכיםֿא .169 ע' תרפ"ז בסה"ש ד"ה 3)נדפסה גם וראה .(57 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת זה ד"ה ראה

ואילך). רסא ע' תשכ"ד (סה"מ תשכ"ד (הב') פ"ג.4)זה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ואמר: ישראל בני את בירך המלך שלמה המקדש, בית חנוכת בעת

'B‚Â eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È1, וכשם ¿ƒ¬»»¡…≈ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈¿
בבית  תשרה השכינה כך אבותינו, אצל במדבר שורה הייתה שהשכינה

דוד) מצודת (לפי ‡„eÓ"¯המקדש Á"ÂÓ ˜"Î È¯·c ÌÈÚe„ÈÂƒƒƒ¿≈«¿
Ê"Ù¯˙ Êenz '‚a ¯Ó‡L בו יום ∆»«¿«

עבודתו  בגלל ברוסיה ממאסרו יצא

היהדות  והפצת לחיזוק נפש במסירות

Ê‡L] תרפ"ז תמוז ג' Ï‡ביום ∆»…
‰Ïe‡b‰ ÔÈ„Ú ‰˙È‰ והשחרור »¿»¬«ƒ«¿»

iLˆ‡מהמאסר  Û‡c ,˙eÓÈÏLaƒ¿≈¿«∆»»
B¯Ò‡nÓ בבית היה לא וכבר ƒ«¬»

Èˆ‡הסוהר, ‡Ï ÔÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒ…»»
˙e¯ÁÏ,לגמריC¯ˆe‰ È¯‰L ¿≈∆¬≈¿«

BËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ÚÒÏ בעיר לגלות ƒ¿…«¿ƒƒ¿»
לשלוש  נגזרה (שמלכתחילה קסטראמא

בי"בֿי"ג  לחירות יצא ולבסוף שנים

לחג  נקבעו הללו והימים תמוז,

לא ÔÎÏÂהגאולה, תמוז שבג' כיוון ¿»≈
לגמרי  לחרות ÔÈ„Úיצא ¯Ó‡ ‡Ï…»«¬«ƒ

¯Ó‡n‰'ב'דיבורֿהמתחילCe¯a ««¬»»
˙B·BË ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ברכת כי «≈¿«»ƒ

מלאה  יציאה לאחר רק נאמרת הגומל

בחולה  (כמו ממאסר ומוחלטת

לאחר  רק הגומל המברך שנתרפא

שיפור  חל כאשר ולא לגמרי שנתרפא

במצבו). È¯Á‡Ïמסויים Ï·‡¬»¿«¬≈
BËÏ˜Ó ¯ÈÚa ‰‰L ÏÚÙaL∆¿…«»»¿ƒƒ¿»

,¯ˆ˜ ÔÓÊ CLÓ ימים ¯˜ כעשרה «∆∆¿«»»
ÈÊ‡ ,È¯Ó‚Ï ˙e¯ÈÁÏ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈¿«¿≈¬«

BfL ¯¯a˙'בג מהמאסר היציאה ƒ¿»≈∆
נראית  הייתה שעה שבאותה תמוז

בעצם  בלבד, חלקית «¿«‰È˙‰כחירות
È¯‰ ÔÎÏÂ ,‰Ïe‡b‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««¿»¿»≈¬≈
BLÏŒ‰ÊÂ ,[‰ÁÓN ÌBÈ ‰ÊB ∆ƒ¿»¿∆¿

לאחר  תמוז בג' הריי"צ הרבי של

צאתו  לפני הסוהר, מבית יציאתו

המקלט  לעיר «ÓÈL¯a)ƒ¿ƒ‰לנסיעה
ÌÈÚÓBM‰ „Á‡Ó2¯ÈÓ" :( ≈«««¿ƒƒ

È‰È ,C¯a˙ÈŒÌM‰ ‡a ÔËÚa∆¿««≈ƒ¿»≈¿ƒ
‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ '‰¡…≈ƒ»«¬∆»»

ÔÈÈÊ Ï‡Ê C¯a˙ÈŒÌM‰ ,eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡ eÈ˙B·‡ ÌÚƒ¬≈«««¿≈¿«ƒ¿≈«≈ƒ¿»≈»«¿
ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ,Êe‡ ËÈÓ ÔÈÈÊ ËÚÂÂ Ôe‡ ,Êe‡ ËÈÓƒ¿∆«¿ƒ¿«¬∆»»ƒ

,"eÈ˙B·‡ היה כאשר עמנו אלוקינו ה' "יהי יתברך מהשם מבקשים אנו ¬≈
יהיה, אכן והוא אתנו, יהיה יתברך שהשם יטשנו", ואל יעזבנו אל אבותינו עם

אבותינו  עם היה ‡Êכאשר Ô¯ÚÂÂ ÌÈe˜Ó ËÚÂÂ ÒÚ Ôe‡" :ÌiÒÓe¿«≈∆∆¿»∆¿«
אשר  ‡Ïויקויים eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È¿ƒ¡…≈ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«

Èa ÏÎÏe ,eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ««¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿≈
˙eiÁe¯a ¯B‡ ‰È‰È Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿∆¿»ƒ

."˙eiÓL‚·e¿«¿ƒ
Le¯Èt „BÚ LÈ ‰p‰Â (·¿ƒ≈≈≈
enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È ˜eÒta«»¿ƒ¡…≈ƒ»
'B‚ eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k3, «¬∆»»ƒ¬≈

עלֿפי  ≈¬∆eÈ˙B·‡Lחסידות פירוש
LÙpaL ‰È·e ‰ÓÎÁ Ì‰≈»¿»ƒ»∆«∆∆
נחלקים  האדם שבנפש השכל כוחות

החכמה  ודעת. בינה חכמה, – לשלושה

הרעיון, של הראשונית הנקודה היא

לפרטים  הרעיון הרחבת היא הבינה

החיבור  היא והדעת ולרוחב, לאורך

מנת  על לאדם הרעיון של והקישור

רגשות  של התעוררות לידי להביא

‡Èza ¯‡B·Ók)4‰ÓÎÁL , «¿»««¿»∆»¿»
‰È·e האדם Ì‡Âשבנפש ·‡ Ì‰ ƒ»≈»»≈

B˙‡¯ÈÂ '‰ ˙·‰‡ ˙B„ÈÏBn‰«ƒ«¬«¿ƒ¿»
'eÎ BcÁÙe של רגשות לעורר הדרך «¬

להתבונן  היא בלב ה' ויראת ה' אהבת

החכמה  כוחות באמצעות ה' בגדולת

הנקודה  היא שהחכמה ומאחר והבינה.

היא  והבינה הרעיון של הראשונית

ואם  לאב נמשלו הם לפרטים, הרחבתו

הוולד  של הנקודה את משפיע שהאב

באם), באים Ó‰והפרטים e‰fL∆∆«
„vÓ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL∆»∆»ƒƒ¿»≈ƒ«
¯Le˜Ó ‡e‰ BLÙ ÌˆÚ∆∆«¿¿»
ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈»

,‡e‰ במוח שהתבוננות העובדה

האדם  בלב אהבת מולידה של רגשות

הנפש, שעצם מכך נובעת ה' ויראת ה'

כל  של הנשמה, ופנימיות עומק היינו

העצם, עם ומחוברת קשורה יהודי

האינסופי  אורו של והפנימיות, העומק

בכוחו  ולכן הקדושֿברוךֿהוא של

הדבר  (כי במוחו ה' בגדלות התבוננות באמצעות לה' ויראה אהבה 'להוליד'

ישנו) כבר שביסודו משהו בהתגלות מדובר ולמעשה בתוכו קיים »¿ÏÚÂכבר
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ּבעבֹודתנּו עּמנּו, אלקינּו ה' יהי ְֱֲִִֵֵַַַָָָָֹהּבּקׁשה

אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר הּבירּורים, ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָּבעבֹודת

ׁשּיּומׁש והינּו ׁשהם, ּכמֹו ּובינה חכמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבבחינת

הּמּדֹות  ׁשּגם הּמּדֹות, לבחינת הּמֹוחין ְְִִִִִִִֶַַַַַַמּבחינת

הּמֹוחין. ּכמֹו ְְִִַיהיּו

רּבינּוLÈÂג) ׁשל קצר מאמר עם זה ּכל לקּׁשר ¿≈ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

לאחרֹונה) ׁשהּגיע ּבּביכל (ׁשּנמצא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּזקן

עם  היה ּכאׁשר  עּמנּו אלקינּו הוי' יהי הּפסּוק ְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹעל

יּטׁשנּו ואל יעזבנּו אל ּגם 5אבֹותינּו מביא וׁשם , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָ

ׁשּלאחריֿזה  ללכת 6הּפסּוק אליו לבבנּו להּטֹות , ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּומׁשּפטיו  חּוקיו מצֹותיו ולׁשמֹור ּדרכיו ְְְְְְִִִָָָָָָָּבכל

אבֹותינּו. את צּוה ֲֲִֵֶֶָאׁשר

ÌÈc˜Óe ּׁשּכתּוב מה הּגֹוים 7לבאר יאמרּו לּמה «¿ƒְְִֵֶַַָָָָֹ

ּכל  ּבּׁשמים ואלקינּו אלקיהם, נא ֱִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹאּיה

ּכתיב  ּדהּנה וגֹו'. עׂשה חפץ ּכל 8אׁשר על רם ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ׁשהּגֹוים  והינּו ּכבֹודֹו, הּׁשמים על ה' ְְְִִִֶַַַַַָּגֹוים

הּוא  אבל ּכבֹודֹו, הּׁשמים על ׁשהּקּב"ה ְְֲִִֶַַַַָָָָאֹומרים

הּוא  לּגֹוים הּנה ּובאמת מהם. ורחֹוק ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָמרֹומם

הּוא  ׁשּׁשרׁשם הּידּוע עלּֿפי [ּובפרט מאד ְְְִִֶַַַָָָָָֹרחֹוק

אלקים  אֹומר 9מּׁשם הוי', לׁשם ּבנֹוגע ואילּו , ְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָֹ

הוי' את ידעּתי לא יענה 10ּפרעה האלקים ורק , ְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ּפרעה  ׁשלֹום והינּו11את אחרים, אלהים ונקרא ,[ ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַָֹֹ

ּדקדּוׁשה, אחֹורים מּבחינת ניזֹונים ׁשהם ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָלפי

ּכתפֹוי, ּבתר ּדׁשדי ּכמאן ,יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא

לֹו ּוכׁשּנֹותן חבירֹו, את הּׂשֹונא מאדם ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָּולמׁשל

כּו' ּכתפֹוי ּבתר מׁשדי הּוא לאכֹול ולכן 12ּדבר . ְְְֱֵֵֶַַַָָָָ
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א 5) ע' תרנ"ח (סה"מ תרפ"ה תרנ"ח. עמנו ה"א יהי ד"ה גם וראה ואילך. קלב ע' הקצרים אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס

תשמ"ו. תמוז ט"ו תשמ"ה; שמח"ת דיום הנ"ל ד"ה ואילך). שח ע' תרפ"ה נח.6)ואילך. בֿג.7)שם, קטו, שם 8)תהלים

ד. ובכ"מ.9)קיג, ד. קט, הוספות תו"א ובכ"מ.10)ראה שס. ע' עטר"ת סה"מ סע"ג. לה, אמור לקו"ת ראה ב. ה, שמות

ד.11) עא, יתרו תו"א וראה טז. מא, פכ"ב.12)מקץ תניא גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙„B·Úa e˙„B·Úa ,enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È ‰Lwa‰ ‡È‰ ‰Ê∆ƒ««»»¿ƒ¡…≈ƒ»«¬»≈«¬«

,ÌÈ¯e¯Èa‰ בגוף מלובשת היא בו הזה לעולם הנשמה של גשמי השליחות «≈ƒ
כי  הבירורים' 'עבודת נקראת הזה העולם ענייני עם במגע לבוא ונאלצת

ויעלה  בזה זה המעורבים והרע הטוב בין ויברור יפריד שהאדם היא כוונתה

שבתוך  הקדושה (ניצוצות הטוב את

היא  והבקשה הגשמיים), הדברים

ויסייע  אתנו יהיה שהקדושֿברוךֿהוא

הזו השליחות במילוי ∆¬»L‡k¯לנו
˙ÈÁ·a ,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ«

Ì‰L BÓk ‰È·e ‰ÓÎÁ וכשם , »¿»ƒ»¿∆≈
של  הנפש שבכוחות והבינה שהחכמה

(כאמור  "אבותינו" הנקראים היהודי,

נמשלה  והבינה לאב נמשלה שהחכמה

האור  עם וקשורות מחוברות לאם)

כך  אלוקינו") ("ה' האינסופי האלוקי

בסיוע  תהיה הבירורים' 'עבודת גם

של  והמשכה גילוי ידי ועל מלמעלה

סוף  אין CLÓeiLאור eÈ‰Â¿«¿∆¿«
ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁaÓ קשר יש כבר בה ƒ¿ƒ««ƒ

עצמה  מצד לאלוקות וחיבור

,˙Bcn‰ ˙ÈÁ·Ï צריך שבה ƒ¿ƒ««ƒ
של  הרגש את ולחדש האהבה 'להוליד'

לאלוקות  ‰Bcn˙והיראה ÌbL∆««ƒ
ÔÈÁBn‰ BÓk eÈ‰È יאיר בהם וגם ƒ¿¿«ƒ

סוף. אין אור

‰Ê Ïk ¯M˜Ï LÈÂ שני ‚) את ¿≈¿«≈»∆
הפסוק  במשמעות האמורים הפירושים

וכו'" עמנו אלוקינו ה' ÌÚƒ"יהי
Ô˜f‰ eÈa¯ ÏL ¯ˆ˜ ¯Ó‡Ó«¬»»»∆«≈«»≈

ÏÎÈaa ‡ˆÓpL) כתביֿיד תכריך ∆ƒ¿»¿ƒ¿
‰B¯Á‡Ï ÚÈb‰L הרבי )לידי ∆ƒƒ«»«¬»

eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È ˜eÒt‰ ÏÚ««»¿ƒ¬»»¡…≈
eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚƒ»«¬∆»»ƒ¬≈

eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡5ÌLÂ , «««¿≈¿«ƒ¿≈¿»
הזקן  רבנו של Ìbבמאמר ‡È·Ó≈ƒ«

‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˜eÒt‰6, הפסוק «»∆¿«¬≈∆
כדי עמנו יהיה שהקדושֿברוךֿהוא המלך שלמה בדברי »¿Bh‰Ï˙הבא

ÂÈ˜eÁ ÂÈ˙BˆÓ ¯BÓLÏÂ ÂÈÎ¯c ÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»
.eÈ˙B·‡ ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓeƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈

ÌÈc˜Óe הנזכרים בפסוקים הביאור לפני הזקן, אדמו"ר של הנזכר במאמר «¿ƒ
המלך, שלמה שאמר e˙kM·לעיל ‰Ó ¯‡·Ï7('הלל' (בפרקי בתהלים ¿»≈«∆»

Ïk ÌÈÓMa eÈ˜Ï‡Â ,Ì‰È˜Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È ‰nÏ»»…¿«ƒ«≈»¡…≈∆≈…≈«»»ƒ…
·È˙k ‰p‰c .'B‚Â ‰NÚ ıÙÁ ¯L‡8 בתהלים אחר ÏÚבמקום Ì¯ ¬∆»≈»»¿¿ƒ≈¿ƒ»«

eÈ‰Â ,B„B·k ÌÈÓM‰ ÏÚ '‰ ÌÈBb Ïk אומר הכתוב פשוטו לפי »ƒ««»«ƒ¿¿«¿
המשמעות  ולפי בשמים הוא וכבודו הגויים מכל נעלה הוא ברוך שהקדוש

אומר  הפסוק הדברים של הפנימית

בה', הגויים של האמונה אופן מהו

‡ÌÈ¯ÓBהיינו  ÌÈBb‰L וסוברים ∆«ƒ¿ƒ
‰ÌÈÓMבטעות  ÏÚ ‰"aw‰L∆«»»««»«ƒ

ÌÓB¯Óבלבד  ‡e‰ Ï·‡ ,B„B·k¿¬»¿»
Ì‰Ó ˜BÁ¯Â על ולא משגיח ¿»≈∆

חסֿושלום. בארץ, מעשיהם

˙Ó‡·e לחשוב טועים הגויים אמנם ∆¡∆
על  ההשגחה לעניין מהם רחוק שה'

היא  האמת אבל והנהגתם מעשיהם

מהם  רחוק אכן ה' אחר ≈p‰ƒ‰שבמובן
„‡Ó ˜BÁ¯ ‡e‰ ÌÈBbÏ«ƒ»¿…
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e]ƒ¿»«ƒ«»«

ÌL¯ML הגויים ÌMÓשל ‡e‰ ∆»¿»ƒ≈
ÌÈ˜Ï‡9,כך מידת והצמצום הדין ¡…ƒ

אלוקית  השפעה מעט רק להם שיש

,'ÈÂ‰ ÌLÏ Ú‚Ba eÏÈ‡Â מידת ¿ƒ¿≈«¿≈¬»»
והגילוי  Ú¯t‰החסד ¯ÓB‡ המסמל ≈«¿…

הגויים  כלל ‡˙את ÈzÚ„È ‡Ï…»«¿ƒ∆
'ÈÂ‰10, השפעה מקבל איננו כי ¬»»

רבה  השפעה שהיא הוי' משם וגילוי

‡˙וגלוייה  ‰ÚÈ ÌÈ˜Ï‡‰ ˜¯Â¿«»¡…ƒ«¬∆∆
‰Ú¯t ÌBÏL11 אבינו יעקב כאשר ¿«¿…

שלום  לו אמר הוא פרעה עם נפגש

כי  אלוקים. שם עם זה, בנוסח

לגויים  האלוקית הרוחנית ההשפעה

במידה  היינו אלוקים, משם היא

ומצומצמת  Â˜¯‡מועטת הקדוש ], ¿ƒ¿»
הגויים  בפי הוא ÌÈ‰Ï‡¡…ƒברוך

Ì‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿¿ƒ∆≈
ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ÌÈBÊÈƒƒƒ¿ƒ«¬«ƒ
BBˆ¯a ‡lL ,‰Le„˜cƒ¿»∆…ƒ¿

,ÈBÙ˙k ¯˙a È„Lc Ô‡Ók ,C¯a˙È שאין למי (השפעה המשליך כאדם ƒ¿»≈¿«¿»≈»««¿
אליו  ולהתייחס בפניו להביט מבלי כתפיו, מאחורי לו) להשפיע ברצונו

B¯È·Á,בקירוב  ˙‡ ‡BO‰ Ì„‡Ó ÏLÓÏe אותו לקרב מעוניין ואינו ¿»»≈»»«≈∆¬≈
'eÎ ÈBÙ˙k ¯˙a È„LÓ ‡e‰ ÏBÎ‡Ï ¯·c BÏ Ô˙BpLÎe12 משליך ¿∆≈»»∆¡¿«≈»««¿

כתפיו. מאחורי לו
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אלקיהם, אּיה יׂשראל ּבני על ּגם אֹומרים ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹהם

ממׁשיכים  ׁשאּתם ׁשּלכם, אלקה הּוא אי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּפירּוׁש,

מֹודים  הּגֹוים ּגם הּנה ּובאמת כּו'. ְֱִִִֵֶֶַַַָלמּטה

ויראה, אהבה עלֿידי  אלקּות להמׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאפׁשר

ּבאברהם  ּׁשּכתּוב מה וזהּו רּוחנּיים. ענינים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהם

נתּתי ּגֹוים המֹון אב היּו13ּכי הּגֹוים ׁשאפילּו , ְֲֲִִִִִֶַַַָ

ׁשל  ענינֹו עיקר  [ׁשּזהּו אהבה ׁשעלֿידי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמֹודים

אֹוהבי  אברהם ׁשּנקרא היה 14אברהם, ויראה, [ ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָ

אּלא  ה'. את ּולהמׁשי להּׂשיג יכֹול ְְְְִִֶֶַַַָָָָאברהם

יתּבר אֹותֹו להמׁשי ׁשאיֿאפׁשר היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּטענתם

הּׁשמים  על רק ּכי ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְִִִִִִַַַַַַָָָלמּטה

ענינים  ׁשהם ויראה, אהבה ּדהינּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּכבֹודֹו,

יֹודעים  יׂשראל ּבני אבל ׁשמים. ּבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָרּוחנּיים ,

ׁשּיכֹולים  היא, והאמת ּגמּור, ׁשקר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָׁשּזהּו

ּגׁשמּיים. ּבדברים למּטה ּגם אלקּות ְְְְְֱִִִִִַַַַָָֹלהמׁשי

הּמגּביהי  אלקינּו ּכהוי' מי לּגֹוים ׁשאֹומרים ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹוזהּו

ּובארץ  ּבּׁשמים לראֹות הּמׁשּפילי ,15לׁשבת, ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ

לׁשבת, מגּביהי יתּבר היֹותֹו מּצד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשאּדרּבה,

הם  הּׁשמים ׁשּגם עד ּכ ּכל ּגבֹוּה הּוא ֲִֵֵֶַַַַַָָָָהרי

לראֹות  הּמׁשּפילי ּומּכלֿמקֹום נגּדֹו, ְְְְִִִִֶַַַָָָָהׁשּפלה

להמׁשי יכֹולים ולכן ּבׁשוה, ּובארץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּׁשמים

ּדברים  עלֿידי ּבארץ למּטה יתּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָאֹותֹו

(ואףֿעלּֿפיֿכן) ּבּׁשמים ואלקינּו וזהּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּגׁשמּיים.

חפץ  ּדהּנה עׂשה, חפץ אׁשר רצֹון 16ּכל הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹ

תר"ך  ּבגימטרּיא וכתר ּכתר, ּבחינת ,17העליֹון, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
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Ì‰ ÔÎÏÂהגויים,Ì‰È˜Ï‡ ‰i‡ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ Ìb ÌÈ¯ÓB‡ ¿»≈≈¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈«≈¡…≈∆

‰hÓÏ ÌÈÎÈLÓÓ Ìz‡L ,ÌÎlL ‰˜Ï‡ ‡e‰ CÈ‡ ,Le¯Èt≈≈∆…«∆»∆∆«∆«¿ƒƒ¿«»
'eÎ מרומם הוא ברוך שהקדוש כיוון ישראל: כלפי טוענים הגויים כלומר,

אתם  איך מועטת, השפעה רק למטה ומשפיע תפיסתם) (לפי מהעולם ורחוק

היינו  שלכם" כ"אלוקה אליו מתייחסים

פנימית  השפעה המשפיע אלוקה

קירוב. ומתוך

˙Ó‡·e מתפלאים שהגויים למרות ∆¡∆
להמשיך  מסוגלים ישראל בני כיצד

ובקירוב  בריבוי למטה אלוקות גילוי

‰p‰ דבר של ‰ÌÈBbלאמיתו Ìb ƒ≈««ƒ
CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡L ÌÈ„BÓƒ∆∆¿»¿«¿ƒ
,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ È„ÈŒÏÚ ˙e˜Ï‡¡…«¿≈«¬»¿ƒ¿»

ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ Ì‰L הגויים כי ∆≈ƒ¿»ƒ»ƒƒ
המשכת  עניין את להבין מסוגלים לא

הזה, בעולם למטה האלוקות וגילוי

והבנתם  תפיסתם לפי שגם כיוון אבל

עליונים  ובעולמות כבודו" השמים "על

המשכה  להיות יכולה כן רוחניים

מסכימים  הם גם לכן אלוקית, והתגלות

שהם  ה' ויראת ה' אהבת ידי שעל

כן  "שמים") (בבחינת רוחניים עניינים

אלוקות. והתגלות המשכת לפעול ניתן

Ì‰¯·‡a ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿«¿»»
בתוספת  "אברהם" שמו כאשר אבינו,

לו  ניתן "אברם" השם על ה"א

הוא  ברוך ‰ÔBÓמהקדוש ·‡ Èkƒ«¬
EÈz˙ ÌÈBb13eÏÈÙ‡L , ƒ¿«ƒ∆¬ƒ

ÌÈBb‰ אבינו אברהם בימי ‰eÈשהיו «ƒ»
‰·‰‡ È„ÈŒÏÚL ÌÈ„BÓƒ∆«¿≈«¬»
ÏL BÈÚ ¯˜ÈÚ e‰fL]∆∆ƒ«ƒ¿»∆

,Ì‰¯·‡ במידת בעיקר ה' את שעבד «¿»»
ועליו  ה', ואהבת נאמר החסד

È·‰B‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜pL14[ ∆ƒ¿»«¿»»¬ƒ
,‰‡¯ÈÂ'ה יראת ידי על ‰È‰וכן ¿ƒ¿»»»

Ì˙ÚhL ‡l‡ .'‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ïe ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ Ì‰¯·‡ של «¿»»»¿«ƒ¿«¿ƒ∆∆»∆«¬»»
C¯a˙Èהגויים  B˙B‡ CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ‡È‰ מלמעלה‰hÓÏ ƒ∆ƒ∆¿»¿«¿ƒƒ¿»≈¿«»

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a בתוך אלוקות להחדיר וכך גשמיים דברים באמצעות ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
גשמיים  B„B·k,דברים ÌÈÓM‰ ÏÚ ˜¯ Èk יכול ה' כבוד לטענתם ƒ«««»«ƒ¿

השמים" "על רק ÌÈÈÚלהתגלות Ì‰L ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ eÈ‰c¿«¿«¬»¿ƒ¿»∆≈ƒ¿»ƒ
Ï·‡ .ÌÈÓL ˙ÈÁa ,ÌÈiÁe¯ של המוטעית לתפיסתם גמור בניגוד »ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¬»

e‰fLהגויים  ÌÈÚ„BÈ Ï‡¯NÈ Èa לאלוקות להתחבר שניתן התפיסה ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ∆∆

ויראה  אהבה ע"י רק היא ה' כבוד את ולהמשיך bולגלות ¯˜L,¯eÓ ∆∆»
ÌÈ¯·„a ‰hÓÏ Ìb ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï ÌÈÏBÎiL ,‡È‰ ˙Ó‡‰Â¿»¡∆ƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ¡…«¿«»ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb החסידות בתורת בהרחבה הזה וכמבואר העולם בריאת תכלית שזו «¿ƒƒ
גשמיים  בדברים המצוות וקיום התורה לימוד של והמטרה לגלות הגשמי –

הזה  בעולם דווקא אלוקות ולהחדיר

במה e‰ÊÂהגשמי. הפנימי התוכן ¿∆
'ÈÂ‰k ÈÓ ÌÈBbÏ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«ƒƒ«¬»»
,˙·LÏ È‰Èa‚n‰ eÈ˜Ï‡¡…≈««¿ƒƒ»»∆
ÌÈÓMa ˙B‡¯Ï ÈÏÈtLn‰««¿ƒƒƒ¿«»«ƒ

ı¯‡·e15, הגויים שלטענת בעוד »»∆
הוא  שהקדושֿברוךֿהוא העובדה

שלא  לכך סיבה היא ונעלה מרומם

הרי  בעולם, אלוקית התגלות תהיה

היא  ישראל בני של והתפיסה הגישה

‰B˙BÈהפוכה  „vÓ ,‰a¯c‡L∆«¿«»ƒ«¡
,˙·LÏ È‰Èa‚Ó C¯a˙È דווקא ƒ¿»≈«¿ƒƒ»∆∆

מאד  ומרומם מאד נעלה היותו בגלל

„Ú Ck Ïk dB·b ‡e‰ È¯‰¬≈»«»»«
‰ÏtL‰ Ì‰ ÌÈÓM‰ ÌbL∆««»«ƒ≈«¿»»

,Bc‚ שלו העצום הגובה לעומת כי ∆¿
ומאיר  נמצא שהוא העובדה גם

רוחניים  עולמות היינו ב"שמים",

לגביו  והשפלה ירידה היא עליונים,

ÌB˜ÓŒÏkÓe ונישא רם היותו ועם ƒ»»
אל  גם לרדת ממנו מונע זה אין

ולהיות  הנחות הגשמי העולם ה"ארץ",

ÌÈÓMa ˙B‡¯Ï ÈÏÈtLn‰««¿ƒƒƒ¿«»«ƒ
,‰ÂLa ı¯‡·e ולהתגלות ולהאיר »»∆¿»∆

באותה  ב"ארץ" ובין ב"שמים" בין

את  להשפיל שביכולתו כשם (כי מידה

כך  ל"שמים" ולרדת כביכול, עצמו,

כי  ל"ארץ", לרדת ביכולתו בדיוק

השפלה, היא לשניהם הירידה לגביו

הוא  כי ממש מידה באותה כביכול,

משניהם  ומרומם נעלה עצמו מצד

ÔÎÏÂיחד  ישראל ) בני C¯a˙Èאנו ÌÈÏBÎÈאומרים B˙B‡ CÈLÓ‰Ï ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c È„ÈŒÏÚ ı¯‡a ‰hÓÏ וגם להאיר ניתן אותם גם כי ¿«»»»∆«¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ

אלוקות. להחדיר ניתן בהם

e‰ÊÂהפסוק של הפנימי התוכן (ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âגם ÌÈÓMa eÈ˜Ï‡Â ¿∆≈…≈«»»ƒ¿««ƒ
ÔÎ זאת בכל מאד, ומרומם נעלה היינו ב"שמים", אלוקים שהוא )למרות ≈

,‰NÚ ıÙÁ ¯L‡ Ïk"עשה חפץ אשר "כל הכתוב בלשון לדייק ויש …¬∆»≈»»
ıÙÁ ‰p‰c16,¯˙k ˙ÈÁa ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ‡e‰ בקבלה מבואר ¿ƒ≈≈∆¿»∆¿¿ƒ«∆∆
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ּבעבֹודתנּו עּמנּו, אלקינּו ה' יהי ְֱֲִִֵֵַַַָָָָֹהּבּקׁשה

אבֹותינּו, עם היה ּכאׁשר הּבירּורים, ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָּבעבֹודת

ׁשּיּומׁש והינּו ׁשהם, ּכמֹו ּובינה חכמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבבחינת

הּמּדֹות  ׁשּגם הּמּדֹות, לבחינת הּמֹוחין ְְִִִִִִִֶַַַַַַמּבחינת

הּמֹוחין. ּכמֹו ְְִִַיהיּו

רּבינּוLÈÂג) ׁשל קצר מאמר עם זה ּכל לקּׁשר ¿≈ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

לאחרֹונה) ׁשהּגיע ּבּביכל (ׁשּנמצא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּזקן

עם  היה ּכאׁשר  עּמנּו אלקינּו הוי' יהי הּפסּוק ְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹעל

יּטׁשנּו ואל יעזבנּו אל ּגם 5אבֹותינּו מביא וׁשם , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָ

ׁשּלאחריֿזה  ללכת 6הּפסּוק אליו לבבנּו להּטֹות , ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּומׁשּפטיו  חּוקיו מצֹותיו ולׁשמֹור ּדרכיו ְְְְְְִִִָָָָָָָּבכל

אבֹותינּו. את צּוה ֲֲִֵֶֶָאׁשר

ÌÈc˜Óe ּׁשּכתּוב מה הּגֹוים 7לבאר יאמרּו לּמה «¿ƒְְִֵֶַַָָָָֹ

ּכל  ּבּׁשמים ואלקינּו אלקיהם, נא ֱִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹאּיה

ּכתיב  ּדהּנה וגֹו'. עׂשה חפץ ּכל 8אׁשר על רם ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ׁשהּגֹוים  והינּו ּכבֹודֹו, הּׁשמים על ה' ְְְִִִֶַַַַַָּגֹוים

הּוא  אבל ּכבֹודֹו, הּׁשמים על ׁשהּקּב"ה ְְֲִִֶַַַַָָָָאֹומרים

הּוא  לּגֹוים הּנה ּובאמת מהם. ורחֹוק ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָמרֹומם

הּוא  ׁשּׁשרׁשם הּידּוע עלּֿפי [ּובפרט מאד ְְְִִֶַַַָָָָָֹרחֹוק

אלקים  אֹומר 9מּׁשם הוי', לׁשם ּבנֹוגע ואילּו , ְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָֹ

הוי' את ידעּתי לא יענה 10ּפרעה האלקים ורק , ְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ּפרעה  ׁשלֹום והינּו11את אחרים, אלהים ונקרא ,[ ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַָֹֹ

ּדקדּוׁשה, אחֹורים מּבחינת ניזֹונים ׁשהם ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָלפי

ּכתפֹוי, ּבתר ּדׁשדי ּכמאן ,יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּלא

לֹו ּוכׁשּנֹותן חבירֹו, את הּׂשֹונא מאדם ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָּולמׁשל

כּו' ּכתפֹוי ּבתר מׁשדי הּוא לאכֹול ולכן 12ּדבר . ְְְֱֵֵֶַַַָָָָ
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א 5) ע' תרנ"ח (סה"מ תרפ"ה תרנ"ח. עמנו ה"א יהי ד"ה גם וראה ואילך. קלב ע' הקצרים אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס

תשמ"ו. תמוז ט"ו תשמ"ה; שמח"ת דיום הנ"ל ד"ה ואילך). שח ע' תרפ"ה נח.6)ואילך. בֿג.7)שם, קטו, שם 8)תהלים

ד. ובכ"מ.9)קיג, ד. קט, הוספות תו"א ובכ"מ.10)ראה שס. ע' עטר"ת סה"מ סע"ג. לה, אמור לקו"ת ראה ב. ה, שמות

ד.11) עא, יתרו תו"א וראה טז. מא, פכ"ב.12)מקץ תניא גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙„B·Úa e˙„B·Úa ,enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È ‰Lwa‰ ‡È‰ ‰Ê∆ƒ««»»¿ƒ¡…≈ƒ»«¬»≈«¬«

,ÌÈ¯e¯Èa‰ בגוף מלובשת היא בו הזה לעולם הנשמה של גשמי השליחות «≈ƒ
כי  הבירורים' 'עבודת נקראת הזה העולם ענייני עם במגע לבוא ונאלצת

ויעלה  בזה זה המעורבים והרע הטוב בין ויברור יפריד שהאדם היא כוונתה

שבתוך  הקדושה (ניצוצות הטוב את

היא  והבקשה הגשמיים), הדברים

ויסייע  אתנו יהיה שהקדושֿברוךֿהוא

הזו השליחות במילוי ∆¬»L‡k¯לנו
˙ÈÁ·a ,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ«

Ì‰L BÓk ‰È·e ‰ÓÎÁ וכשם , »¿»ƒ»¿∆≈
של  הנפש שבכוחות והבינה שהחכמה

(כאמור  "אבותינו" הנקראים היהודי,

נמשלה  והבינה לאב נמשלה שהחכמה

האור  עם וקשורות מחוברות לאם)

כך  אלוקינו") ("ה' האינסופי האלוקי

בסיוע  תהיה הבירורים' 'עבודת גם

של  והמשכה גילוי ידי ועל מלמעלה

סוף  אין CLÓeiLאור eÈ‰Â¿«¿∆¿«
ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁaÓ קשר יש כבר בה ƒ¿ƒ««ƒ

עצמה  מצד לאלוקות וחיבור

,˙Bcn‰ ˙ÈÁ·Ï צריך שבה ƒ¿ƒ««ƒ
של  הרגש את ולחדש האהבה 'להוליד'

לאלוקות  ‰Bcn˙והיראה ÌbL∆««ƒ
ÔÈÁBn‰ BÓk eÈ‰È יאיר בהם וגם ƒ¿¿«ƒ

סוף. אין אור

‰Ê Ïk ¯M˜Ï LÈÂ שני ‚) את ¿≈¿«≈»∆
הפסוק  במשמעות האמורים הפירושים

וכו'" עמנו אלוקינו ה' ÌÚƒ"יהי
Ô˜f‰ eÈa¯ ÏL ¯ˆ˜ ¯Ó‡Ó«¬»»»∆«≈«»≈

ÏÎÈaa ‡ˆÓpL) כתביֿיד תכריך ∆ƒ¿»¿ƒ¿
‰B¯Á‡Ï ÚÈb‰L הרבי )לידי ∆ƒƒ«»«¬»

eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È ˜eÒt‰ ÏÚ««»¿ƒ¬»»¡…≈
eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k enÚƒ»«¬∆»»ƒ¬≈

eLhÈ Ï‡Â e·ÊÚÈ Ï‡5ÌLÂ , «««¿≈¿«ƒ¿≈¿»
הזקן  רבנו של Ìbבמאמר ‡È·Ó≈ƒ«

‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˜eÒt‰6, הפסוק «»∆¿«¬≈∆
כדי עמנו יהיה שהקדושֿברוךֿהוא המלך שלמה בדברי »¿Bh‰Ï˙הבא

ÂÈ˜eÁ ÂÈ˙BˆÓ ¯BÓLÏÂ ÂÈÎ¯c ÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»
.eÈ˙B·‡ ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓeƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈

ÌÈc˜Óe הנזכרים בפסוקים הביאור לפני הזקן, אדמו"ר של הנזכר במאמר «¿ƒ
המלך, שלמה שאמר e˙kM·לעיל ‰Ó ¯‡·Ï7('הלל' (בפרקי בתהלים ¿»≈«∆»

Ïk ÌÈÓMa eÈ˜Ï‡Â ,Ì‰È˜Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È ‰nÏ»»…¿«ƒ«≈»¡…≈∆≈…≈«»»ƒ…
·È˙k ‰p‰c .'B‚Â ‰NÚ ıÙÁ ¯L‡8 בתהלים אחר ÏÚבמקום Ì¯ ¬∆»≈»»¿¿ƒ≈¿ƒ»«

eÈ‰Â ,B„B·k ÌÈÓM‰ ÏÚ '‰ ÌÈBb Ïk אומר הכתוב פשוטו לפי »ƒ««»«ƒ¿¿«¿
המשמעות  ולפי בשמים הוא וכבודו הגויים מכל נעלה הוא ברוך שהקדוש

אומר  הפסוק הדברים של הפנימית

בה', הגויים של האמונה אופן מהו

‡ÌÈ¯ÓBהיינו  ÌÈBb‰L וסוברים ∆«ƒ¿ƒ
‰ÌÈÓMבטעות  ÏÚ ‰"aw‰L∆«»»««»«ƒ

ÌÓB¯Óבלבד  ‡e‰ Ï·‡ ,B„B·k¿¬»¿»
Ì‰Ó ˜BÁ¯Â על ולא משגיח ¿»≈∆

חסֿושלום. בארץ, מעשיהם

˙Ó‡·e לחשוב טועים הגויים אמנם ∆¡∆
על  ההשגחה לעניין מהם רחוק שה'

היא  האמת אבל והנהגתם מעשיהם

מהם  רחוק אכן ה' אחר ≈p‰ƒ‰שבמובן
„‡Ó ˜BÁ¯ ‡e‰ ÌÈBbÏ«ƒ»¿…
Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e]ƒ¿»«ƒ«»«

ÌL¯ML הגויים ÌMÓשל ‡e‰ ∆»¿»ƒ≈
ÌÈ˜Ï‡9,כך מידת והצמצום הדין ¡…ƒ

אלוקית  השפעה מעט רק להם שיש

,'ÈÂ‰ ÌLÏ Ú‚Ba eÏÈ‡Â מידת ¿ƒ¿≈«¿≈¬»»
והגילוי  Ú¯t‰החסד ¯ÓB‡ המסמל ≈«¿…

הגויים  כלל ‡˙את ÈzÚ„È ‡Ï…»«¿ƒ∆
'ÈÂ‰10, השפעה מקבל איננו כי ¬»»

רבה  השפעה שהיא הוי' משם וגילוי

‡˙וגלוייה  ‰ÚÈ ÌÈ˜Ï‡‰ ˜¯Â¿«»¡…ƒ«¬∆∆
‰Ú¯t ÌBÏL11 אבינו יעקב כאשר ¿«¿…

שלום  לו אמר הוא פרעה עם נפגש

כי  אלוקים. שם עם זה, בנוסח

לגויים  האלוקית הרוחנית ההשפעה

במידה  היינו אלוקים, משם היא

ומצומצמת  Â˜¯‡מועטת הקדוש ], ¿ƒ¿»
הגויים  בפי הוא ÌÈ‰Ï‡¡…ƒברוך

Ì‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿¿ƒ∆≈
ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁaÓ ÌÈBÊÈƒƒƒ¿ƒ«¬«ƒ
BBˆ¯a ‡lL ,‰Le„˜cƒ¿»∆…ƒ¿

,ÈBÙ˙k ¯˙a È„Lc Ô‡Ók ,C¯a˙È שאין למי (השפעה המשליך כאדם ƒ¿»≈¿«¿»≈»««¿
אליו  ולהתייחס בפניו להביט מבלי כתפיו, מאחורי לו) להשפיע ברצונו

B¯È·Á,בקירוב  ˙‡ ‡BO‰ Ì„‡Ó ÏLÓÏe אותו לקרב מעוניין ואינו ¿»»≈»»«≈∆¬≈
'eÎ ÈBÙ˙k ¯˙a È„LÓ ‡e‰ ÏBÎ‡Ï ¯·c BÏ Ô˙BpLÎe12 משליך ¿∆≈»»∆¡¿«≈»««¿
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e"kyz'd ,fenz c"i

אלקיהם, אּיה יׂשראל ּבני על ּגם אֹומרים ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹהם

ממׁשיכים  ׁשאּתם ׁשּלכם, אלקה הּוא אי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּפירּוׁש,

מֹודים  הּגֹוים ּגם הּנה ּובאמת כּו'. ְֱִִִֵֶֶַַַָלמּטה

ויראה, אהבה עלֿידי  אלקּות להמׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאפׁשר

ּבאברהם  ּׁשּכתּוב מה וזהּו רּוחנּיים. ענינים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהם

נתּתי ּגֹוים המֹון אב היּו13ּכי הּגֹוים ׁשאפילּו , ְֲֲִִִִִֶַַַָ

ׁשל  ענינֹו עיקר  [ׁשּזהּו אהבה ׁשעלֿידי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמֹודים

אֹוהבי  אברהם ׁשּנקרא היה 14אברהם, ויראה, [ ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָ

אּלא  ה'. את ּולהמׁשי להּׂשיג יכֹול ְְְְִִֶֶַַַָָָָאברהם

יתּבר אֹותֹו להמׁשי ׁשאיֿאפׁשר היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּטענתם

הּׁשמים  על רק ּכי ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְִִִִִִַַַַַַָָָלמּטה

ענינים  ׁשהם ויראה, אהבה ּדהינּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּכבֹודֹו,

יֹודעים  יׂשראל ּבני אבל ׁשמים. ּבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָרּוחנּיים ,

ׁשּיכֹולים  היא, והאמת ּגמּור, ׁשקר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָׁשּזהּו

ּגׁשמּיים. ּבדברים למּטה ּגם אלקּות ְְְְְֱִִִִִַַַַָָֹלהמׁשי

הּמגּביהי  אלקינּו ּכהוי' מי לּגֹוים ׁשאֹומרים ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹוזהּו

ּובארץ  ּבּׁשמים לראֹות הּמׁשּפילי ,15לׁשבת, ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ

לׁשבת, מגּביהי יתּבר היֹותֹו מּצד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשאּדרּבה,

הם  הּׁשמים ׁשּגם עד ּכ ּכל ּגבֹוּה הּוא ֲִֵֵֶַַַַַָָָָהרי

לראֹות  הּמׁשּפילי ּומּכלֿמקֹום נגּדֹו, ְְְְִִִִֶַַַָָָָהׁשּפלה

להמׁשי יכֹולים ולכן ּבׁשוה, ּובארץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּׁשמים

ּדברים  עלֿידי ּבארץ למּטה יתּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָאֹותֹו

(ואףֿעלּֿפיֿכן) ּבּׁשמים ואלקינּו וזהּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּגׁשמּיים.

חפץ  ּדהּנה עׂשה, חפץ אׁשר רצֹון 16ּכל הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹ

תר"ך  ּבגימטרּיא וכתר ּכתר, ּבחינת ,17העליֹון, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
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ה.13) יז, לך ח.14)לך מא, הֿו.15)ישעי' קיג, מפנימיות 16)תהלים ששרשם לבנ"י, שייכת חפץ שבחי' נוספת, ברשימה

חפץ. בחי' ספ"א.17)הרצון, ז"א) (שער יז שער ע"ח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ ÔÎÏÂהגויים,Ì‰È˜Ï‡ ‰i‡ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ Ìb ÌÈ¯ÓB‡ ¿»≈≈¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈«≈¡…≈∆

‰hÓÏ ÌÈÎÈLÓÓ Ìz‡L ,ÌÎlL ‰˜Ï‡ ‡e‰ CÈ‡ ,Le¯Èt≈≈∆…«∆»∆∆«∆«¿ƒƒ¿«»
'eÎ מרומם הוא ברוך שהקדוש כיוון ישראל: כלפי טוענים הגויים כלומר,

אתם  איך מועטת, השפעה רק למטה ומשפיע תפיסתם) (לפי מהעולם ורחוק

היינו  שלכם" כ"אלוקה אליו מתייחסים

פנימית  השפעה המשפיע אלוקה

קירוב. ומתוך

˙Ó‡·e מתפלאים שהגויים למרות ∆¡∆
להמשיך  מסוגלים ישראל בני כיצד

ובקירוב  בריבוי למטה אלוקות גילוי

‰p‰ דבר של ‰ÌÈBbלאמיתו Ìb ƒ≈««ƒ
CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡L ÌÈ„BÓƒ∆∆¿»¿«¿ƒ
,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ È„ÈŒÏÚ ˙e˜Ï‡¡…«¿≈«¬»¿ƒ¿»

ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ Ì‰L הגויים כי ∆≈ƒ¿»ƒ»ƒƒ
המשכת  עניין את להבין מסוגלים לא

הזה, בעולם למטה האלוקות וגילוי

והבנתם  תפיסתם לפי שגם כיוון אבל

עליונים  ובעולמות כבודו" השמים "על

המשכה  להיות יכולה כן רוחניים

מסכימים  הם גם לכן אלוקית, והתגלות

שהם  ה' ויראת ה' אהבת ידי שעל

כן  "שמים") (בבחינת רוחניים עניינים

אלוקות. והתגלות המשכת לפעול ניתן

Ì‰¯·‡a ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿«¿»»
בתוספת  "אברהם" שמו כאשר אבינו,

לו  ניתן "אברם" השם על ה"א

הוא  ברוך ‰ÔBÓמהקדוש ·‡ Èkƒ«¬
EÈz˙ ÌÈBb13eÏÈÙ‡L , ƒ¿«ƒ∆¬ƒ

ÌÈBb‰ אבינו אברהם בימי ‰eÈשהיו «ƒ»
‰·‰‡ È„ÈŒÏÚL ÌÈ„BÓƒ∆«¿≈«¬»
ÏL BÈÚ ¯˜ÈÚ e‰fL]∆∆ƒ«ƒ¿»∆

,Ì‰¯·‡ במידת בעיקר ה' את שעבד «¿»»
ועליו  ה', ואהבת נאמר החסד

È·‰B‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜pL14[ ∆ƒ¿»«¿»»¬ƒ
,‰‡¯ÈÂ'ה יראת ידי על ‰È‰וכן ¿ƒ¿»»»

Ì˙ÚhL ‡l‡ .'‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ïe ‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ Ì‰¯·‡ של «¿»»»¿«ƒ¿«¿ƒ∆∆»∆«¬»»
C¯a˙Èהגויים  B˙B‡ CÈLÓ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L ‡È‰ מלמעלה‰hÓÏ ƒ∆ƒ∆¿»¿«¿ƒƒ¿»≈¿«»

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a בתוך אלוקות להחדיר וכך גשמיים דברים באמצעות ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
גשמיים  B„B·k,דברים ÌÈÓM‰ ÏÚ ˜¯ Èk יכול ה' כבוד לטענתם ƒ«««»«ƒ¿

השמים" "על רק ÌÈÈÚלהתגלות Ì‰L ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ eÈ‰c¿«¿«¬»¿ƒ¿»∆≈ƒ¿»ƒ
Ï·‡ .ÌÈÓL ˙ÈÁa ,ÌÈiÁe¯ של המוטעית לתפיסתם גמור בניגוד »ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¬»

e‰fLהגויים  ÌÈÚ„BÈ Ï‡¯NÈ Èa לאלוקות להתחבר שניתן התפיסה ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ∆∆

ויראה  אהבה ע"י רק היא ה' כבוד את ולהמשיך bולגלות ¯˜L,¯eÓ ∆∆»
ÌÈ¯·„a ‰hÓÏ Ìb ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï ÌÈÏBÎiL ,‡È‰ ˙Ó‡‰Â¿»¡∆ƒ∆¿ƒ¿«¿ƒ¡…«¿«»ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb החסידות בתורת בהרחבה הזה וכמבואר העולם בריאת תכלית שזו «¿ƒƒ
גשמיים  בדברים המצוות וקיום התורה לימוד של והמטרה לגלות הגשמי –

הזה  בעולם דווקא אלוקות ולהחדיר

במה e‰ÊÂהגשמי. הפנימי התוכן ¿∆
'ÈÂ‰k ÈÓ ÌÈBbÏ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«ƒƒ«¬»»
,˙·LÏ È‰Èa‚n‰ eÈ˜Ï‡¡…≈««¿ƒƒ»»∆
ÌÈÓMa ˙B‡¯Ï ÈÏÈtLn‰««¿ƒƒƒ¿«»«ƒ

ı¯‡·e15, הגויים שלטענת בעוד »»∆
הוא  שהקדושֿברוךֿהוא העובדה

שלא  לכך סיבה היא ונעלה מרומם

הרי  בעולם, אלוקית התגלות תהיה

היא  ישראל בני של והתפיסה הגישה

‰B˙BÈהפוכה  „vÓ ,‰a¯c‡L∆«¿«»ƒ«¡
,˙·LÏ È‰Èa‚Ó C¯a˙È דווקא ƒ¿»≈«¿ƒƒ»∆∆

מאד  ומרומם מאד נעלה היותו בגלל

„Ú Ck Ïk dB·b ‡e‰ È¯‰¬≈»«»»«
‰ÏtL‰ Ì‰ ÌÈÓM‰ ÌbL∆««»«ƒ≈«¿»»

,Bc‚ שלו העצום הגובה לעומת כי ∆¿
ומאיר  נמצא שהוא העובדה גם

רוחניים  עולמות היינו ב"שמים",

לגביו  והשפלה ירידה היא עליונים,

ÌB˜ÓŒÏkÓe ונישא רם היותו ועם ƒ»»
אל  גם לרדת ממנו מונע זה אין

ולהיות  הנחות הגשמי העולם ה"ארץ",

ÌÈÓMa ˙B‡¯Ï ÈÏÈtLn‰««¿ƒƒƒ¿«»«ƒ
,‰ÂLa ı¯‡·e ולהתגלות ולהאיר »»∆¿»∆

באותה  ב"ארץ" ובין ב"שמים" בין

את  להשפיל שביכולתו כשם (כי מידה

כך  ל"שמים" ולרדת כביכול, עצמו,

כי  ל"ארץ", לרדת ביכולתו בדיוק

השפלה, היא לשניהם הירידה לגביו

הוא  כי ממש מידה באותה כביכול,

משניהם  ומרומם נעלה עצמו מצד

ÔÎÏÂיחד  ישראל ) בני C¯a˙Èאנו ÌÈÏBÎÈאומרים B˙B‡ CÈLÓ‰Ï ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c È„ÈŒÏÚ ı¯‡a ‰hÓÏ וגם להאיר ניתן אותם גם כי ¿«»»»∆«¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ

אלוקות. להחדיר ניתן בהם

e‰ÊÂהפסוק של הפנימי התוכן (ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âגם ÌÈÓMa eÈ˜Ï‡Â ¿∆≈…≈«»»ƒ¿««ƒ
ÔÎ זאת בכל מאד, ומרומם נעלה היינו ב"שמים", אלוקים שהוא )למרות ≈

,‰NÚ ıÙÁ ¯L‡ Ïk"עשה חפץ אשר "כל הכתוב בלשון לדייק ויש …¬∆»≈»»
ıÙÁ ‰p‰c16,¯˙k ˙ÈÁa ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ‡e‰ בקבלה מבואר ¿ƒ≈≈∆¿»∆¿¿ƒ«∆∆
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מצֹות  וז' ּדאֹוריתא מצֹות ּדתרי"ג הּמסּפר ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשּזהּו

ּדרֿמׁשל ּדרּבנ  ּפירּוׁש אֹור, עּמּודי תר"ך ׁשהן ן, ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נּצבים  ּגדֹול, חֹומה ּבבית עּמּודים ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַָָָּכמֹו

מּמׁש ּככה ּבּתקרה , מחּוּבר וראׁשם ְְְִֶַַָָָָָָָָֹּבארץ

נּצבים  העּמּודים ּכמֹו עלּֿדרֿמׁשל הן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמצֹות

עד  ּברּוֿהּוא העליֹון רצֹון הּוא הּמעלֹות ְְֲֵֶַַַָָמרּום

כּו' החֹומרית הּלזֹו יכֹולים 18הארץ ולכן , ְְְִִֵֶַַָָָָ

עׂשּיה  עלֿידי אפילּו יתּבר אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָלהמׁשי

ענין  ׁשהּוא עׂשה, - חפץ אׁשר ּכל ּכי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּגׁשמית,

עלֿידי  ּבעׂשּיה, (חפץ) העליֹון רצֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהמׁשכת

מּסּוג  ּגׁשמית ּבמטּבע ואפילּו מעׂשּיֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַמצֹות

וזהּו לצדקה. אֹות ּה ׁשּנֹותנים ֿ זה עלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּדֹומם,

אחרּֿכ ּׁשּכתּוב מה וזהב 19ּגם ּכסף עצּביהם ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנה  הּגֹוים, ׁשאצל הינּו אדם, ידי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשה

עצבּות, לידי אֹותם מביאה וזהב לכסף ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהּתׁשּוקה

לפי  והינּו עצבּות, מּלׁשֹון עצּביהם, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַׁשּזהּו

אדם  ידי מעׂשה הּוא וזהב ׁשהּכסף ,20ׁשחֹוׁשבים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּכסף  עצבּות לנּו אין יׂשראל ּבני אנּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאבל

מהׁשּגחתֹו ׁשהּכל יֹודעים ׁשאנּו ּכיון ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוזהב,

אֹותֹו להמׁשי יכֹולים אנּו וזהב ּובכסף ,ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָיתּבר

הּצדקה. עלֿידי למּטה, ְְְְִֵֵַַַָָָָיתּבר

e‰ÊÂ עם היה ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו ה' יהי ¿∆ְֱֲִִִֵֶַָָָֹ

ּכּנ"ל  אבֹותינּו, עם ׁשהיה ּדכׁשם ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָאבֹותינּו,

יכֹול  היה ׁשאברהם מֹודים היּו הּגֹוים ְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּגם

אהבה  עלֿידי יתּבר אֹותֹו ּולהמׁשי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלהּׂשיג

אנּו ׁשּגם הּגֹוים ׁשּידעּו עּמנּו, ּגם יהי ּכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָויראה,

אבל  כּו'. למּטה יתּבר אֹותֹו להמׁשי ְְְְְֲִִִֵַַָָָיכֹולים
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סכ"ט.18) אגה"ק ד.19)תניא קטו, ואילך.20)שם ב קע, ח"א לקו"ד גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מעשר  שלמעלה האלוקי (האור עליון" "כתר בחינת יש שלמעלה וחסידות

מעל  (והוא העליון הרצון עניין והוא לראש) שמעל לכתר שנמשל הספירות

כוח  האדם של הנפש שבכוחות כשם העליונים, במוחין שתחילתן לספירות

השכל) מכוח יותר נעלה ˙¯"Íהרצון ‡i¯ËÓÈ‚a ¯˙ÎÂ17e‰fL , ¿∆∆¿ƒ«¿ƒ»∆∆
˙BˆÓ ‚"È¯˙c ¯tÒn‰«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿

‡˙È¯B‡c התורה BˆÓ˙מן 'ÊÂ ¿«¿»¿ƒ¿
Ôa¯c,חכמים כל Ô‰Lשתקנו ¿«»»∆≈

יחד ‡Í"¯˙,¯Bהמצוות È„enÚ«≈
Le¯Èt נקראו שהמצוות לכך הטעם ≈

הוא אור" BÓk"עמודי ÏLÓŒC¯c∆∆»»¿
‰ÓBÁ ˙È·a ÌÈ„enÚ LiL בית ∆≈«ƒ¿≈»

בית  והוא חומה מוקפת בעיר הנמצא

,ÏB„b עמודים בו יש בו לתמוך שכדי »
¯aeÁÓ ÌL‡¯Â ı¯‡a ÌÈ·vƒ»ƒ»»∆¿…»¿»
˙Bˆn‰ LnÓ ‰Îk ,‰¯˜za«ƒ¿»»»«»«ƒ¿
BÓk ÏLÓŒC¯cŒÏÚ Ô‰≈«∆∆»»¿

ÌÈ·v ÌÈ„enÚ‰ למטה מלמעלה »«ƒƒ»ƒ
˙BÏÚn‰ Ìe¯Ó הגבוהה מהדרגה ≈««¬

ŒCe¯aמאד  ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ‡e‰¿»∆¿»
‡e‰"כתר" בחינת הוא »Ú„שכאמור

'eÎ ˙È¯ÓBÁ‰ BÊl‰ ı¯‡‰18 »»∆«»«¿ƒ
מהכתר  הזה והחיבור ביותר, התחתונה

על  נפעל התחתונה הארץ ועד העליון

נקראות  זה שמטעם המצוות ידי

אור" שהמצוות ÔÎÏÂ"עמודי בגלל ¿»≈
העליון  ה"כתר" בין חיבור יוצרות

התחתון  הגשמי ÌÈÏBÎÈ¿ƒוהמעשה
C¯a˙È B˙B‡ CÈLÓ‰Ï ולגלות ¿«¿ƒƒ¿»≈

iNÚ‰אלוקות  È„ÈŒÏÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«¿≈¬ƒ»
,˙ÈÓLb רק עבודה ולא ידי על «¿ƒ

כאמור  ה', ויראת ה' אהבת של רוחנית

של  והתפיסה הטענה לגבי לעיל

-הגויים, ıÙÁ ¯L‡ Ïk Èkƒ…¬∆»≈
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰NÚ»»∆ƒ¿««¿»«
,‰iNÚa (ıÙÁ) ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ»̄»∆¿≈∆«¬ƒ»

,˙BiNÚÓ ˙BˆÓ È„ÈŒÏÚ כי «¿≈ƒ¿«¬ƒ
הוא  המעשיות המצוות שקיום מאחר

הפעולה  של בכוחה הרי ה' רצון מילוי

("כתר") הנעלה הרצון את ולגלות להמשיך ÚaËÓaהמעשית eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿«¿≈«
,ÌÓBc‰ ‚eqÓ ˙ÈÓLb הנחלקת בבריאה ביותר הנחות הסוג שהוא «¿ƒƒ«≈

המשכת  שתגרום פעולה לעשות ניתן זו במטבע גם ודומם, צומח חי, למדבר,

הגשמי בעולם למטה העליון הרצון ÌÈ˙BpLוהתגלות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿ƒ
.‰˜„ˆÏ d˙B‡»ƒ¿»»

CkŒ¯Á‡ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ19 בתהלים הפסוקים בהמשך ¿∆««∆»««»
,Ì„‡ È„È ‰NÚÓ ·‰ÊÂ ÛÒk Ì‰ÈaˆÚ הכוונה לפי פשוטו ¬«≈∆∆∆¿»»«¬≈¿≈»»

אדם  בידי ונעשו וזהב מכסף הם שלהם, העבודהֿזרה הגויים, של שאליליהם

הפנימי דבר  והפירוש ערך, ושום כוח שום בהם שאין Ïˆ‡Lהמוכיח eÈ‰«¿∆≈∆
ÛÒÎÏ ‰˜eLz‰ ‰p‰ ,ÌÈBb‰«ƒƒ≈«¿»¿∆∆
È„ÈÏ Ì˙B‡ ‰‡È·Ó ·‰ÊÂ¿»»¿ƒ»»ƒ≈

,˙e·ˆÚ כסף לריבוי המשתוקק כי «¿
מבוקשו  את למלא מצליח ולא וזהב

עצוב  Ì‰ÈaˆÚ,נהייה e‰fL∆∆¬«≈∆
ÈÙÏ eÈ‰Â ,˙e·ˆÚ ÔBLlÓƒ¿«¿¿«¿¿ƒ

ÌÈ·LBÁL הגוייםÛÒk‰L ∆¿ƒ∆«∆∆
Ì„‡ È„È ‰NÚÓ ‡e‰ ·‰ÊÂ20, ¿»»«¬≈¿≈»»

גורם  בהם חסרון ולכן אדם לבני ונועד

‡eלעצבות  Ï·‡Ï‡¯NÈ Èa ¬»»¿≈ƒ¿»≈
,·‰ÊÂ ÛÒkÓ ˙e·ˆÚ eÏ ÔÈ‡≈»«¿ƒ∆∆¿»»
גם  והוא מחסרונו מצטערים אנחנו ואין

מיותרות  וטרדות דאגות לנו גורם לא

Ïk‰L ÌÈÚ„BÈ e‡L ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ∆«…
,C¯a˙È B˙ÁbL‰Ó בידי תלוי ולא ≈«¿»»ƒ¿»≈

התועלת  מה יודעים ואנו אדם,

שאפשר  מכך האמיתית להפיק

ÌÈÏBÎÈ e‡ ·‰ÊÂ ÛÒÎ·e¿∆∆¿»»»¿ƒ
,‰hÓÏ C¯a˙È B˙B‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¿»≈¿«»

‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ שנתינת כאמור «¿≈«¿»»
הזה  בעולם לצדקה גשמית מטבע

אלוקי. אור של והמשכה גילוי מביאה

המאמר  חוזר לעיל המבואר ועלֿפי

נוסף  פירוש ומבאר הקודם, לעניין

אלוקינו...": ה' "יהי בפסוק

enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È e‰ÊÂ¿∆¿ƒ¡…≈ƒ»
,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k«¬∆»»ƒ¬≈
,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰L ÌLÎcƒ¿≈∆»»ƒ¬≈

אבינו ‰ÌÈBbאברהם ÌbL Ï"pk««∆««ƒ
גילוי  לגבי המוטעית תפיסתם למרות

הזה  בעולם למטה אלוקות והמשכת

גשמיות  פעולות ידי ÌÈ„BÓועל eÈ‰»ƒ
‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‰¯·‡L∆«¿»»»»»¿«ƒ
ŒÏÚ C¯a˙È B˙B‡ CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒƒ¿»≈«

,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ È„È ידי וכיוון על בעיקר אלוקות המשיך אכן שאברהם ¿≈«¬»¿ƒ¿»
ישראל  לבני הכוח ניתן שאז תורה מתן קודם היה זה (שהרי רוחנית עבודה

הגשמיות  בתוך אלוקות אשר ),להחדיר מבקשים אנו Ìbהרי È‰È Ck»¿ƒ«
,enÚ תורה לאחר ÌÈÏBÎÈמתן e‡ ÌbL ÌÈBb‰ eÚ„iL ƒ»∆≈¿«ƒ∆«»¿ƒ

'eÎ ‰hÓÏ C¯a˙È B˙B‡ CÈLÓ‰Ï והתגלות המשכת בעניין גם ויכירו ¿«¿ƒƒ¿»≈¿«»
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e"kyz'd ,fenz c"i

לנּו ׁשּיהיה אליו, לבבנּו להּטֹות צרי זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשביל

מצֹותיו. ולׁשמֹור ּדרכיו ּבכל ללכת ּגמּור ְְְְְִִֶֶָָָָָָָרצֹון

ּכאׁשר  ּפירּוׁש, אבֹותינּו, את צּוה אׁשר ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָּומסּים

לנּו. יהי ּכן לאבֹותינּו, מקּוׁשר ְְֲִֵֵַָָָָהיה

האמּור ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הּפיר ּוׁש על להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵַַָָ

קאי  ׁשאבֹותינּו ב) (סעיף ְְֲִֵֵֵֶָלעיל

ּובינ  חכמה עּמנּועל אלקינּו הוי' יהי ּופירּוׁש ה, ְְֱֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

ההמׁשכה  ׁשּתהיה הּוא אבֹותינּו עם היה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

הּמֹוחין, ּכמֹו יהיּו ׁשהּמּדֹות למּדֹות, ְְְִִִִִִֶַַמּמֹוחין

ההמׁשכה  על רק לא היא וההבטחה ְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּבּקׁשה

ּבבחינת  ההמׁשכה על ּגם אּלא הּמּדֹות, ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָּבבחינת

ּבּתניא  וכּמבֹואר מעׂשּיֹות, ּבמצֹות 21העׂשּיה, ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָ

נעׂשּו הּמצוה, הּמקּימים האדם ּגּוף אברי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּגם

הּמחּלקת  הּיד ּכגֹון העליֹון, לרצֹון מּמׁש ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמרּכבה

כּו'. אחרת מצוה עֹוׂשה אֹו לענּיים ְְֲִִִֶֶַַָָָָצדקה

ÈtŒÏÚÂ,(א (סעיף הּנ"ל ּברׁשימה הּמבֹואר ¿«ƒְְְִִַַַָָָ

יהיה  יׂשראל ּבני "ּולכל מסּים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּבּה

יתירה  לֹומר יׁש ּובגׁשמּיּות", ּברּוחנּיּות ְְְְִִֵֵַַָָאֹור

הּמצֹות, ּבמעׂשה רק לא היא ׁשההמׁשכה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּזה,

ּכמֹו הּמצוה, לעׂשּית ההכנה ּבעת ּגם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָאּלא

ּבּדר ּבלכּת מצוה, לדבר ׁשּזהּו22ההילּו , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָ

הּׂשמחה  ּבעל אצל אז ׁשהיה ּומּצב ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמעמד

ּבין  מקלטֹו, לעיר ּבדרּכֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָוהּגאּולה,

לׁשֹון  ּדהּנה ּובהקּדם, לׁשנּיה. אחת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשליחּות

אֹור 23הּכתּוב  היה יׂשראל ּבני ּולכל הּוא ְְְִֵֵַָָָָָ

התיּׁשבּות, מּלׁשֹון הּוא מֹוׁשבֹותם ְְְְְְִִַָָּבמֹוׁשבֹותם,

ּכאׁשר  יׂשראל ּבני ׁשל ּומּצב הּמעמד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

הרי  ׁשאז ּומצֹות, הּתֹורה ּדקּיּום ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָעֹוסקים

הּנה  קצר, זמן ּבמׁש ׁשהיא ּוׁשליחּות עבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּגם

אחׁשביּה קביעּות 24מצותיּה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָ
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ז.22)פכ"ג.21) ו, כג.23)ואתחנן י, תלמודית 24)בא אנציקלופדי' וראה חלה. ד"ה ב כז, ביצה פרש"י א. י, בכורות ראה

חשובו. אסורו ערך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גשמיות. פעולות ידי ועל בגשמיות Ê‰אלוקות ÏÈ·La Ï·‡ שאכן כדי ¬»ƒ¿ƒ∆

בעולם  אלוקות ולגלות להמשיך שלנו ביכולת יכירו הגויים שגם לפעול נצליח

¯eÓb ÔBˆ¯ eÏ ‰È‰iL ,ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï CÈ¯ˆ ומוחלט מלא »ƒ¿«¿»≈≈»∆ƒ¿∆»»»
˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÌiÒÓe .ÂÈ˙BˆÓ ¯BÓLÏÂ ÂÈÎ¯c ÏÎa ˙ÎÏÏ»∆∆¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈¬∆ƒ»∆

‰È‰ ¯L‡k ,Le¯Èt ,eÈ˙B·‡¬≈≈«¬∆»»
«¿Le˜Ó¯הקדושֿברוךֿהוא 

eÏ È‰È Ôk ,eÈ˙B·‡Ï ועבודתינו «¬≈≈¿ƒ»
הרצויה. הפעולה את תפעל אכן

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ זה „) פירוש לפי ¿«ƒ∆
שהכתוב  עמנו" אלוקינו ה' ב"יהי

אלוקות  והמשכת גילוי על מדבר

כמבואר  גשמית, עשייה באמצעות

‰Le¯Ètלעיל, ÏÚ ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ««≈
(· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈¿ƒ
‰ÓÎÁ ÏÚ È‡˜ eÈ˙B·‡L∆¬≈»≈«»¿»

‰È·e,ואם אב הנקראות ,Le¯ÈÙe ƒ»≈
¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È¿ƒ¬»»¡…≈ƒ»«¬∆
‰È‰zL ‡e‰ eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰»»ƒ¬≈∆ƒ¿∆
,˙BcÓÏ ÔÈÁBnÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿ƒ
,ÔÈÁBn‰ BÓk eÈ‰È ˙Bcn‰L∆«ƒƒ¿¿«ƒ
מהמידות  הנעלים שבמוחין וכשם

מלמעלה  הנפש כוחות של (בסדר

אין  מאור והתגלות הארה יש למטה)

במידות, גם יהיה כך הוא, ברוך סוף

מדבר  שהכתוב הפירוש לאחר ועתה

יש  בגשמיות, אלוקות המשכת על

כך  על ««»»∆Lwa‰L‰להוסיף
ÏÚ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ÁË·‰‰Â¿««¿»»ƒ…««

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
‡l‡האינסופי  ,˙Bcn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ∆»

‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ Ìb האור של ««««¿»»
‰iNÚ‰,האלוקי  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¬ƒ»

¯‡B·nÎÂ ,˙BiNÚÓ ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿»
‡Èza21Ûeb È¯·‡ ÌbL ««¿»∆«≈¿≈

,‰Âˆn‰ ÌÈÓi˜n‰ Ì„‡‰»»»«¿«¿ƒ«ƒ¿»
ÔBˆ¯Ï LnÓ ‰·k¯Ó eNÚ«¬∆¿»»«»»»

,ÔBÈÏÚ‰ בטלים הגוף אברי שגם »∆¿
לחלוטין  בטלה שהמרכבה כמו לגמרי

משלה  רצון לה ואין הרוכב של לרצונו

ˆ„˜‰כלל  ˙˜lÁn‰ „i‰ ÔB‚k¿«»«¿«∆∆¿»»
‰ÂˆÓ ‰NBÚ B‡ ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ»ƒ¿»

'eÎ ˙¯Á‡ פועל והמעשה מוחלט בביטול לאלוקות בטלה היא שבכך «∆∆
אלוקית. המשכה

,(‡ ÛÈÚÒ) Ï"p‰ ‰ÓÈL¯a ¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚÂ הרבי דברי רשימת ¿«ƒ«¿»»¿ƒ»««¿ƒ
תרפ"ז  תמוז בג' מהמאסר צאתו בעת Èaהריי"צ ÏÎÏe" ÌiÒÓ daL∆»¿«≈¿»¿≈

‰¯È˙È ¯ÓBÏ LÈ ,"˙eiÓL‚·e ˙eiÁe¯a ¯B‡ ‰È‰È Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈«¿≈»
‰ÎLÓ‰‰L ,‰fÓ למטה האלוקי האור NÚÓa‰של ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ƒ∆∆««¿»»ƒ…«¿«¬≈

,˙Bˆn‰ כאן האמור החידוש שהוא «ƒ¿
ובמידות לגבי  (שכל) במוחין ההמשכה

‰‰Î‰(רגש) ˙Úa Ìb ‡l‡∆»«¿≈«¬»»
CeÏÈ‰‰ BÓk ,‰Âˆn‰ ˙iNÚÏ«¬ƒ««ƒ¿»¿«ƒ

,‰ÂˆÓ ¯·„Ï הכתוב לשון מעין ƒ¿«ƒ¿»
התורה  לימוד ¿¿∆¿EzÎÏaלעניין

C¯ca22·vÓe „ÓÚn‰ e‰fL , «∆∆∆∆««¬»«»
‰ÁÓO‰ ÏÚa Ïˆ‡ Ê‡ ‰È‰L∆»»»≈∆«««ƒ¿»
¯ÈÚÏ Bk¯„a ‰È‰L ,‰Ïe‡b‰Â¿«¿»∆»»¿«¿¿ƒ

BËÏ˜Ó עם לנסוע אמור היה אליה ƒ¿»
הסוהר, מבית eÁÈÏL˙צאתו ÔÈa≈¿ƒ

‰iLÏ ˙Á‡ על נוסף חידוש וזהו ««ƒ¿ƒ»
אלוקות  המשכת לגבי לעיל האמור

זו  שלא היינו המעשה, ידי על בעולם

מעשה  של הגשמי שלמעשה בלבד

בעולם  אלוקות להביא כוח יש המצוות

לעשיית  וההכנה ההליכה אפילו אלא

הם  גם השליחות, ומילוי המצווה

המצוות  למעשה דומה פעולה פועלים

עצמו.

עניין  את יותר בפרטיות ומבאר והולך

אלוקות  להמשכת ופעולתה ה' עבודת

שליחות  "בין נמצאים כאשר גם בעולם

בענייני  הקביעות וחסרה לשנייה" אחת

ומצוות: תורה

ÔBLÏ ‰p‰c ,Ìc˜‰·e¿∆¿≈¿ƒ≈¿
·e˙k‰23 ברשימה מצוטט שחלקו «»

‰È‰זו  Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ‡e‰¿»¿≈ƒ¿»≈»»
Ì˙B·LBÓ ,Ì˙B·LBÓa ¯B‡¿¿»¿»

˙e·MÈ˙‰ ÔBLlÓ ‡e‰ במובן ƒ¿ƒ¿«¿
קבע, ישיבת ‰ÓÚn„של e‰fL∆∆««¬»

¯L‡k Ï‡¯NÈ Èa ÏL ·vÓe«»∆¿≈ƒ¿»≈«¬∆
Ìei˜c ‰„B·Úa ÌÈ˜ÒBÚ¿ƒ»¬»¿ƒ
Ìb È¯‰ Ê‡L ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»¬≈«
‡È‰L ˙eÁÈÏLe ‰„B·Ú¬»¿ƒ∆ƒ

¯ˆ˜ ÔÓÊ CLÓa ולכאורה בלבד ¿∆∆¿«»»
זמני  דבר רק אלא בקביעות איננה

‡dÈ·LÁועראי, dÈ˙ÂˆÓ ‰p‰24 דברים שישנם בהלכה שמצינו כמו ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿≈
ער  להם אין עצמם מעניקה שמצד מצוה, עליהם שיש העובדה אבל מיוחד ך
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מצֹות  וז' ּדאֹוריתא מצֹות ּדתרי"ג הּמסּפר ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשּזהּו

ּדרֿמׁשל ּדרּבנ  ּפירּוׁש אֹור, עּמּודי תר"ך ׁשהן ן, ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נּצבים  ּגדֹול, חֹומה ּבבית עּמּודים ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶַָָָּכמֹו

מּמׁש ּככה ּבּתקרה , מחּוּבר וראׁשם ְְְִֶַַָָָָָָָָֹּבארץ

נּצבים  העּמּודים ּכמֹו עלּֿדרֿמׁשל הן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמצֹות

עד  ּברּוֿהּוא העליֹון רצֹון הּוא הּמעלֹות ְְֲֵֶַַַָָמרּום

כּו' החֹומרית הּלזֹו יכֹולים 18הארץ ולכן , ְְְִִֵֶַַָָָָ

עׂשּיה  עלֿידי אפילּו יתּבר אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָלהמׁשי

ענין  ׁשהּוא עׂשה, - חפץ אׁשר ּכל ּכי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּגׁשמית,

עלֿידי  ּבעׂשּיה, (חפץ) העליֹון רצֹון ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהמׁשכת

מּסּוג  ּגׁשמית ּבמטּבע ואפילּו מעׂשּיֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַמצֹות

וזהּו לצדקה. אֹות ּה ׁשּנֹותנים ֿ זה עלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּדֹומם,

אחרּֿכ ּׁשּכתּוב מה וזהב 19ּגם ּכסף עצּביהם ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּנה  הּגֹוים, ׁשאצל הינּו אדם, ידי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשה

עצבּות, לידי אֹותם מביאה וזהב לכסף ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהּתׁשּוקה

לפי  והינּו עצבּות, מּלׁשֹון עצּביהם, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַׁשּזהּו

אדם  ידי מעׂשה הּוא וזהב ׁשהּכסף ,20ׁשחֹוׁשבים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּכסף  עצבּות לנּו אין יׂשראל ּבני אנּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאבל

מהׁשּגחתֹו ׁשהּכל יֹודעים ׁשאנּו ּכיון ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוזהב,

אֹותֹו להמׁשי יכֹולים אנּו וזהב ּובכסף ,ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָיתּבר

הּצדקה. עלֿידי למּטה, ְְְְִֵֵַַַָָָָיתּבר

e‰ÊÂ עם היה ּכאׁשר עּמנּו אלקינּו ה' יהי ¿∆ְֱֲִִִֵֶַָָָֹ

ּכּנ"ל  אבֹותינּו, עם ׁשהיה ּדכׁשם ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָאבֹותינּו,

יכֹול  היה ׁשאברהם מֹודים היּו הּגֹוים ְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּגם

אהבה  עלֿידי יתּבר אֹותֹו ּולהמׁשי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלהּׂשיג

אנּו ׁשּגם הּגֹוים ׁשּידעּו עּמנּו, ּגם יהי ּכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָויראה,

אבל  כּו'. למּטה יתּבר אֹותֹו להמׁשי ְְְְְֲִִִֵַַָָָיכֹולים
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סכ"ט.18) אגה"ק ד.19)תניא קטו, ואילך.20)שם ב קע, ח"א לקו"ד גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מעשר  שלמעלה האלוקי (האור עליון" "כתר בחינת יש שלמעלה וחסידות

מעל  (והוא העליון הרצון עניין והוא לראש) שמעל לכתר שנמשל הספירות

כוח  האדם של הנפש שבכוחות כשם העליונים, במוחין שתחילתן לספירות

השכל) מכוח יותר נעלה ˙¯"Íהרצון ‡i¯ËÓÈ‚a ¯˙ÎÂ17e‰fL , ¿∆∆¿ƒ«¿ƒ»∆∆
˙BˆÓ ‚"È¯˙c ¯tÒn‰«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿

‡˙È¯B‡c התורה BˆÓ˙מן 'ÊÂ ¿«¿»¿ƒ¿
Ôa¯c,חכמים כל Ô‰Lשתקנו ¿«»»∆≈

יחד ‡Í"¯˙,¯Bהמצוות È„enÚ«≈
Le¯Èt נקראו שהמצוות לכך הטעם ≈

הוא אור" BÓk"עמודי ÏLÓŒC¯c∆∆»»¿
‰ÓBÁ ˙È·a ÌÈ„enÚ LiL בית ∆≈«ƒ¿≈»

בית  והוא חומה מוקפת בעיר הנמצא

,ÏB„b עמודים בו יש בו לתמוך שכדי »
¯aeÁÓ ÌL‡¯Â ı¯‡a ÌÈ·vƒ»ƒ»»∆¿…»¿»
˙Bˆn‰ LnÓ ‰Îk ,‰¯˜za«ƒ¿»»»«»«ƒ¿
BÓk ÏLÓŒC¯cŒÏÚ Ô‰≈«∆∆»»¿

ÌÈ·v ÌÈ„enÚ‰ למטה מלמעלה »«ƒƒ»ƒ
˙BÏÚn‰ Ìe¯Ó הגבוהה מהדרגה ≈««¬

ŒCe¯aמאד  ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ‡e‰¿»∆¿»
‡e‰"כתר" בחינת הוא »Ú„שכאמור

'eÎ ˙È¯ÓBÁ‰ BÊl‰ ı¯‡‰18 »»∆«»«¿ƒ
מהכתר  הזה והחיבור ביותר, התחתונה

על  נפעל התחתונה הארץ ועד העליון

נקראות  זה שמטעם המצוות ידי

אור" שהמצוות ÔÎÏÂ"עמודי בגלל ¿»≈
העליון  ה"כתר" בין חיבור יוצרות

התחתון  הגשמי ÌÈÏBÎÈ¿ƒוהמעשה
C¯a˙È B˙B‡ CÈLÓ‰Ï ולגלות ¿«¿ƒƒ¿»≈

iNÚ‰אלוקות  È„ÈŒÏÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«¿≈¬ƒ»
,˙ÈÓLb רק עבודה ולא ידי על «¿ƒ

כאמור  ה', ויראת ה' אהבת של רוחנית

של  והתפיסה הטענה לגבי לעיל

-הגויים, ıÙÁ ¯L‡ Ïk Èkƒ…¬∆»≈
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰NÚ»»∆ƒ¿««¿»«
,‰iNÚa (ıÙÁ) ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ»̄»∆¿≈∆«¬ƒ»

,˙BiNÚÓ ˙BˆÓ È„ÈŒÏÚ כי «¿≈ƒ¿«¬ƒ
הוא  המעשיות המצוות שקיום מאחר

הפעולה  של בכוחה הרי ה' רצון מילוי

("כתר") הנעלה הרצון את ולגלות להמשיך ÚaËÓaהמעשית eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿«¿≈«
,ÌÓBc‰ ‚eqÓ ˙ÈÓLb הנחלקת בבריאה ביותר הנחות הסוג שהוא «¿ƒƒ«≈

המשכת  שתגרום פעולה לעשות ניתן זו במטבע גם ודומם, צומח חי, למדבר,

הגשמי בעולם למטה העליון הרצון ÌÈ˙BpLוהתגלות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿ƒ
.‰˜„ˆÏ d˙B‡»ƒ¿»»

CkŒ¯Á‡ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ19 בתהלים הפסוקים בהמשך ¿∆««∆»««»
,Ì„‡ È„È ‰NÚÓ ·‰ÊÂ ÛÒk Ì‰ÈaˆÚ הכוונה לפי פשוטו ¬«≈∆∆∆¿»»«¬≈¿≈»»

אדם  בידי ונעשו וזהב מכסף הם שלהם, העבודהֿזרה הגויים, של שאליליהם

הפנימי דבר  והפירוש ערך, ושום כוח שום בהם שאין Ïˆ‡Lהמוכיח eÈ‰«¿∆≈∆
ÛÒÎÏ ‰˜eLz‰ ‰p‰ ,ÌÈBb‰«ƒƒ≈«¿»¿∆∆
È„ÈÏ Ì˙B‡ ‰‡È·Ó ·‰ÊÂ¿»»¿ƒ»»ƒ≈

,˙e·ˆÚ כסף לריבוי המשתוקק כי «¿
מבוקשו  את למלא מצליח ולא וזהב

עצוב  Ì‰ÈaˆÚ,נהייה e‰fL∆∆¬«≈∆
ÈÙÏ eÈ‰Â ,˙e·ˆÚ ÔBLlÓƒ¿«¿¿«¿¿ƒ

ÌÈ·LBÁL הגוייםÛÒk‰L ∆¿ƒ∆«∆∆
Ì„‡ È„È ‰NÚÓ ‡e‰ ·‰ÊÂ20, ¿»»«¬≈¿≈»»

גורם  בהם חסרון ולכן אדם לבני ונועד

‡eלעצבות  Ï·‡Ï‡¯NÈ Èa ¬»»¿≈ƒ¿»≈
,·‰ÊÂ ÛÒkÓ ˙e·ˆÚ eÏ ÔÈ‡≈»«¿ƒ∆∆¿»»
גם  והוא מחסרונו מצטערים אנחנו ואין

מיותרות  וטרדות דאגות לנו גורם לא

Ïk‰L ÌÈÚ„BÈ e‡L ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ∆«…
,C¯a˙È B˙ÁbL‰Ó בידי תלוי ולא ≈«¿»»ƒ¿»≈

התועלת  מה יודעים ואנו אדם,

שאפשר  מכך האמיתית להפיק

ÌÈÏBÎÈ e‡ ·‰ÊÂ ÛÒÎ·e¿∆∆¿»»»¿ƒ
,‰hÓÏ C¯a˙È B˙B‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¿»≈¿«»

‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ שנתינת כאמור «¿≈«¿»»
הזה  בעולם לצדקה גשמית מטבע

אלוקי. אור של והמשכה גילוי מביאה

המאמר  חוזר לעיל המבואר ועלֿפי

נוסף  פירוש ומבאר הקודם, לעניין

אלוקינו...": ה' "יהי בפסוק

enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È e‰ÊÂ¿∆¿ƒ¡…≈ƒ»
,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k«¬∆»»ƒ¬≈
,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰L ÌLÎcƒ¿≈∆»»ƒ¬≈

אבינו ‰ÌÈBbאברהם ÌbL Ï"pk««∆««ƒ
גילוי  לגבי המוטעית תפיסתם למרות

הזה  בעולם למטה אלוקות והמשכת

גשמיות  פעולות ידי ÌÈ„BÓועל eÈ‰»ƒ
‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‰¯·‡L∆«¿»»»»»¿«ƒ
ŒÏÚ C¯a˙È B˙B‡ CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒƒ¿»≈«

,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ È„È ידי וכיוון על בעיקר אלוקות המשיך אכן שאברהם ¿≈«¬»¿ƒ¿»
ישראל  לבני הכוח ניתן שאז תורה מתן קודם היה זה (שהרי רוחנית עבודה

הגשמיות  בתוך אלוקות אשר ),להחדיר מבקשים אנו Ìbהרי È‰È Ck»¿ƒ«
,enÚ תורה לאחר ÌÈÏBÎÈמתן e‡ ÌbL ÌÈBb‰ eÚ„iL ƒ»∆≈¿«ƒ∆«»¿ƒ

'eÎ ‰hÓÏ C¯a˙È B˙B‡ CÈLÓ‰Ï והתגלות המשכת בעניין גם ויכירו ¿«¿ƒƒ¿»≈¿«»
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e"kyz'd ,fenz c"i

לנּו ׁשּיהיה אליו, לבבנּו להּטֹות צרי זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשביל

מצֹותיו. ולׁשמֹור ּדרכיו ּבכל ללכת ּגמּור ְְְְְִִֶֶָָָָָָָרצֹון

ּכאׁשר  ּפירּוׁש, אבֹותינּו, את צּוה אׁשר ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָּומסּים

לנּו. יהי ּכן לאבֹותינּו, מקּוׁשר ְְֲִֵֵַָָָָהיה

האמּור ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הּפיר ּוׁש על להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵַַָָ

קאי  ׁשאבֹותינּו ב) (סעיף ְְֲִֵֵֵֶָלעיל

ּובינ  חכמה עּמנּועל אלקינּו הוי' יהי ּופירּוׁש ה, ְְֱֲִִִֵֵַָָָָָָֹ

ההמׁשכה  ׁשּתהיה הּוא אבֹותינּו עם היה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

הּמֹוחין, ּכמֹו יהיּו ׁשהּמּדֹות למּדֹות, ְְְִִִִִִֶַַמּמֹוחין

ההמׁשכה  על רק לא היא וההבטחה ְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּבּקׁשה

ּבבחינת  ההמׁשכה על ּגם אּלא הּמּדֹות, ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָּבבחינת

ּבּתניא  וכּמבֹואר מעׂשּיֹות, ּבמצֹות 21העׂשּיה, ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָ

נעׂשּו הּמצוה, הּמקּימים האדם ּגּוף אברי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּגם

הּמחּלקת  הּיד ּכגֹון העליֹון, לרצֹון מּמׁש ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמרּכבה

כּו'. אחרת מצוה עֹוׂשה אֹו לענּיים ְְֲִִִֶֶַַָָָָצדקה

ÈtŒÏÚÂ,(א (סעיף הּנ"ל ּברׁשימה הּמבֹואר ¿«ƒְְְִִַַַָָָ

יהיה  יׂשראל ּבני "ּולכל מסּים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּבּה

יתירה  לֹומר יׁש ּובגׁשמּיּות", ּברּוחנּיּות ְְְְִִֵֵַַָָאֹור

הּמצֹות, ּבמעׂשה רק לא היא ׁשההמׁשכה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּזה,

ּכמֹו הּמצוה, לעׂשּית ההכנה ּבעת ּגם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָאּלא

ּבּדר ּבלכּת מצוה, לדבר ׁשּזהּו22ההילּו , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָ

הּׂשמחה  ּבעל אצל אז ׁשהיה ּומּצב ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמעמד

ּבין  מקלטֹו, לעיר ּבדרּכֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָוהּגאּולה,

לׁשֹון  ּדהּנה ּובהקּדם, לׁשנּיה. אחת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשליחּות

אֹור 23הּכתּוב  היה יׂשראל ּבני ּולכל הּוא ְְְִֵֵַָָָָָ

התיּׁשבּות, מּלׁשֹון הּוא מֹוׁשבֹותם ְְְְְְִִַָָּבמֹוׁשבֹותם,

ּכאׁשר  יׂשראל ּבני ׁשל ּומּצב הּמעמד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

הרי  ׁשאז ּומצֹות, הּתֹורה ּדקּיּום ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָעֹוסקים

הּנה  קצר, זמן ּבמׁש ׁשהיא ּוׁשליחּות עבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּגם

אחׁשביּה קביעּות 24מצותיּה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָ
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ז.22)פכ"ג.21) ו, כג.23)ואתחנן י, תלמודית 24)בא אנציקלופדי' וראה חלה. ד"ה ב כז, ביצה פרש"י א. י, בכורות ראה

חשובו. אסורו ערך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גשמיות. פעולות ידי ועל בגשמיות Ê‰אלוקות ÏÈ·La Ï·‡ שאכן כדי ¬»ƒ¿ƒ∆

בעולם  אלוקות ולגלות להמשיך שלנו ביכולת יכירו הגויים שגם לפעול נצליח

¯eÓb ÔBˆ¯ eÏ ‰È‰iL ,ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï CÈ¯ˆ ומוחלט מלא »ƒ¿«¿»≈≈»∆ƒ¿∆»»»
˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÌiÒÓe .ÂÈ˙BˆÓ ¯BÓLÏÂ ÂÈÎ¯c ÏÎa ˙ÎÏÏ»∆∆¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈¬∆ƒ»∆

‰È‰ ¯L‡k ,Le¯Èt ,eÈ˙B·‡¬≈≈«¬∆»»
«¿Le˜Ó¯הקדושֿברוךֿהוא 

eÏ È‰È Ôk ,eÈ˙B·‡Ï ועבודתינו «¬≈≈¿ƒ»
הרצויה. הפעולה את תפעל אכן

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ זה „) פירוש לפי ¿«ƒ∆
שהכתוב  עמנו" אלוקינו ה' ב"יהי

אלוקות  והמשכת גילוי על מדבר

כמבואר  גשמית, עשייה באמצעות

‰Le¯Ètלעיל, ÏÚ ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ««≈
(· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈¿ƒ
‰ÓÎÁ ÏÚ È‡˜ eÈ˙B·‡L∆¬≈»≈«»¿»

‰È·e,ואם אב הנקראות ,Le¯ÈÙe ƒ»≈
¯L‡k enÚ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‰È¿ƒ¬»»¡…≈ƒ»«¬∆
‰È‰zL ‡e‰ eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰»»ƒ¬≈∆ƒ¿∆
,˙BcÓÏ ÔÈÁBnÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿ƒ
,ÔÈÁBn‰ BÓk eÈ‰È ˙Bcn‰L∆«ƒƒ¿¿«ƒ
מהמידות  הנעלים שבמוחין וכשם

מלמעלה  הנפש כוחות של (בסדר

אין  מאור והתגלות הארה יש למטה)

במידות, גם יהיה כך הוא, ברוך סוף

מדבר  שהכתוב הפירוש לאחר ועתה

יש  בגשמיות, אלוקות המשכת על

כך  על ««»»∆Lwa‰L‰להוסיף
ÏÚ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ÁË·‰‰Â¿««¿»»ƒ…««

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
‡l‡האינסופי  ,˙Bcn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ∆»

‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ Ìb האור של ««««¿»»
‰iNÚ‰,האלוקי  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¬ƒ»

¯‡B·nÎÂ ,˙BiNÚÓ ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿»
‡Èza21Ûeb È¯·‡ ÌbL ««¿»∆«≈¿≈

,‰Âˆn‰ ÌÈÓi˜n‰ Ì„‡‰»»»«¿«¿ƒ«ƒ¿»
ÔBˆ¯Ï LnÓ ‰·k¯Ó eNÚ«¬∆¿»»«»»»

,ÔBÈÏÚ‰ בטלים הגוף אברי שגם »∆¿
לחלוטין  בטלה שהמרכבה כמו לגמרי

משלה  רצון לה ואין הרוכב של לרצונו

ˆ„˜‰כלל  ˙˜lÁn‰ „i‰ ÔB‚k¿«»«¿«∆∆¿»»
‰ÂˆÓ ‰NBÚ B‡ ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ»ƒ¿»

'eÎ ˙¯Á‡ פועל והמעשה מוחלט בביטול לאלוקות בטלה היא שבכך «∆∆
אלוקית. המשכה

,(‡ ÛÈÚÒ) Ï"p‰ ‰ÓÈL¯a ¯‡B·n‰ ÈtŒÏÚÂ הרבי דברי רשימת ¿«ƒ«¿»»¿ƒ»««¿ƒ
תרפ"ז  תמוז בג' מהמאסר צאתו בעת Èaהריי"צ ÏÎÏe" ÌiÒÓ daL∆»¿«≈¿»¿≈

‰¯È˙È ¯ÓBÏ LÈ ,"˙eiÓL‚·e ˙eiÁe¯a ¯B‡ ‰È‰È Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈«¿≈»
‰ÎLÓ‰‰L ,‰fÓ למטה האלוקי האור NÚÓa‰של ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ƒ∆∆««¿»»ƒ…«¿«¬≈

,˙Bˆn‰ כאן האמור החידוש שהוא «ƒ¿
ובמידות לגבי  (שכל) במוחין ההמשכה

‰‰Î‰(רגש) ˙Úa Ìb ‡l‡∆»«¿≈«¬»»
CeÏÈ‰‰ BÓk ,‰Âˆn‰ ˙iNÚÏ«¬ƒ««ƒ¿»¿«ƒ

,‰ÂˆÓ ¯·„Ï הכתוב לשון מעין ƒ¿«ƒ¿»
התורה  לימוד ¿¿∆¿EzÎÏaלעניין

C¯ca22·vÓe „ÓÚn‰ e‰fL , «∆∆∆∆««¬»«»
‰ÁÓO‰ ÏÚa Ïˆ‡ Ê‡ ‰È‰L∆»»»≈∆«««ƒ¿»
¯ÈÚÏ Bk¯„a ‰È‰L ,‰Ïe‡b‰Â¿«¿»∆»»¿«¿¿ƒ

BËÏ˜Ó עם לנסוע אמור היה אליה ƒ¿»
הסוהר, מבית eÁÈÏL˙צאתו ÔÈa≈¿ƒ

‰iLÏ ˙Á‡ על נוסף חידוש וזהו ««ƒ¿ƒ»
אלוקות  המשכת לגבי לעיל האמור

זו  שלא היינו המעשה, ידי על בעולם

מעשה  של הגשמי שלמעשה בלבד

בעולם  אלוקות להביא כוח יש המצוות

לעשיית  וההכנה ההליכה אפילו אלא

הם  גם השליחות, ומילוי המצווה

המצוות  למעשה דומה פעולה פועלים

עצמו.

עניין  את יותר בפרטיות ומבאר והולך

אלוקות  להמשכת ופעולתה ה' עבודת

שליחות  "בין נמצאים כאשר גם בעולם

בענייני  הקביעות וחסרה לשנייה" אחת

ומצוות: תורה

ÔBLÏ ‰p‰c ,Ìc˜‰·e¿∆¿≈¿ƒ≈¿
·e˙k‰23 ברשימה מצוטט שחלקו «»

‰È‰זו  Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ‡e‰¿»¿≈ƒ¿»≈»»
Ì˙B·LBÓ ,Ì˙B·LBÓa ¯B‡¿¿»¿»

˙e·MÈ˙‰ ÔBLlÓ ‡e‰ במובן ƒ¿ƒ¿«¿
קבע, ישיבת ‰ÓÚn„של e‰fL∆∆««¬»

¯L‡k Ï‡¯NÈ Èa ÏL ·vÓe«»∆¿≈ƒ¿»≈«¬∆
Ìei˜c ‰„B·Úa ÌÈ˜ÒBÚ¿ƒ»¬»¿ƒ
Ìb È¯‰ Ê‡L ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆»¬≈«
‡È‰L ˙eÁÈÏLe ‰„B·Ú¬»¿ƒ∆ƒ

¯ˆ˜ ÔÓÊ CLÓa ולכאורה בלבד ¿∆∆¿«»»
זמני  דבר רק אלא בקביעות איננה

‡dÈ·LÁועראי, dÈ˙ÂˆÓ ‰p‰24 דברים שישנם בהלכה שמצינו כמו ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿≈
ער  להם אין עצמם מעניקה שמצד מצוה, עליהם שיש העובדה אבל מיוחד ך

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



epnrל epiwl` 'ied idi

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּדכתיב 25והתיּׁשבּות, ּכיון ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ

ּכמאן 26ּבהּו יּסעּו, ה' ּפי ועל יחנּו ה' ּפי על ְְְֲִִִַַַַָ

עלּֿפי  היא ׁשהחנּיה ּדמּכיון ּדמי, להּו ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָּדקביעי

היא  חׁשּובה ׁשעה, לפי רק ׁשהיא הגם הּנה ְֲֲִִִִֵֶַַָָָה',

מו"ח  כ"ק ּוכדברי קבע, נּדֹונית ְְְִִִֵֵֶַלהיֹות

יׂשראל 27אדמּו"ר  ּבני חנּו ׁשּבֹו מקֹום ׁשּבכל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

מׁש חנּו ׁשּבֹו ּבמקֹום רק לא ּבּמדּבר, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּבהיֹותם

ׁשנה  י"ט ׁשם ׁשּיׁשבּו ּבקדׁש ּכמֹו ,ארֹו ,28זמן ְְְְֵֶַָָָָָָ

יֹומם  קצר, זמן למׁש חנּו ׁשּבֹו ּבמקֹום ּגם ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ונסעּו גֹו' הּמׁשּכן 29ולילה את להקים הּוצרכּו , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

חנּו ׁשּבֹו ּבמק ֹום ּכמֹו הּפרטים, ּבכל ְְְְְִִֵֶַָָָָּבׁשלימּות

זֹו ּברׁשימה אמנם, ּביֹותר. ארֹו זמן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלמׁש

אֹור" יהיה יׂשראל ּבני "לכל רק ואֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָמדּיק

רק  ּלא והינּו, ּבמֹוׁשבֹותם), ּתיבת ְְְְְִֵַַַַָֹ(ּומׁשמיט

אּלא  והּׁשליחּות, הּמצוה קּיּום ּבעת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָּבמֹוׁשבֹותם ,

הּנה  לׁשנּיה, אחת ׁשליחּות ּבין ,ּבּדר ּבלכּת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּגם

ּברּוחנּיּות  אֹור, ׁשל ּומּצב מעמד יהיה אז ְְֲִִֶֶַַַָָָָּגם

ְְִַּובגׁשמּיּות.

ÔÎÂ הּנ"ל ּברׁשימה ׁשּכתּוב ּוכמֹו לנּו, ּתהיה ¿≈ְְְִִֶֶַַָָָָ

לׁשֹון  ּגם אּלא ּתפּלה, לׁשֹון רק זה ְְְִֵֶֶֶַַָָׁשאין

ּכאׁשר  עּמנּו אלקינּו ה' יהי ׁשּבוּדאי ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהבטחה,

יכֹולים  אנּו ׁשאין אףֿעלּֿפי אבֹותינּו, עם ְֲִִִֵֵֶַַָָָהיה

"הגם  ׁשם: ׁשּממׁשי (ּכפי לאבֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָלהּדמֹות

זיינען  וועלכע אבֹותינּו, צּו ּגלייך ניט זיינען ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַמיר

וכּו'") ּבפֹועל נפׁש מסירת ּבעלי ועד 30ּגעווען . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַ

עלֿידי  והּׁשלימה האמיּתית לּגאּולה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשּזֹוכים

קֹוממּיּות  ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָמׁשיח

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְֵַַָָלארצנּו,
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ב.25) נה, כ.26)עירובין ט, 27.162)בהעלותך ע' תש"א השיחות מו.28)ספר א, דברים כא.29)פרש"י ט, בהעלותך

(המו"ל).30) קצת חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זאת  ובכל בהנאה ואפילו באכילה אסור וחלב בשר (לדוגמא, חשיבות להם

חמץ  וכן חשיבות, לו יש עליו המוטל האיסור בגלל כי אוכלין טומאת מטמא

נחשב  אינו כלל שבדרך למרות כי באכילה אסור עדיין נחרך או שנתעפש

ומצוות, תורה בענייני שמדובר כיוון בענייננו וכן מחשיבו) איסורו כאן אוכל,

דבר  של חשיבות יש עראי לדבר גם

נחשב  והוא ÔÙB‡aקבוע ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆
,˙e·MÈ˙‰Â ˙eÚÈ·˜ ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿«¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe25 ¿«¬««≈«

היה  במדבר היו ישראל בני שכאשר

אורך  לכל בשבת ללכת להם מותר

גרו  שהם ולמרות ישראל מחנה

עברו  לפעם ומפעם זמניים, באהלים

e‰aמקום  ·È˙Îc ÔÂÈk26Èt ÏÚ ≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ
,eÚqÈ '‰ Èt ÏÚÂ eÁÈ '‰«¬¿«ƒƒ»

,ÈÓc e‰Ï ÈÚÈ·˜c Ô‡Ók זה הרי ¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
קבוע  כמקום להם «≈ÔÂÈkÓc¿ƒנחשב

,'‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰iÁ‰L∆«¬ƒ»ƒ«ƒ
זה  במקום לחנות ‰‚Ìשציוה ‰p‰ƒ≈¬«

,‰ÚL ÈÙÏ ˜¯ ‡È‰L עכשיו וגם ∆ƒ«¿ƒ»»
מכאן  לנסוע שעתידים יודעים כשחונים

זאת  ‰È‡בכל ‰·eLÁ החנייה ¬»ƒ
˜·Ú,הזמנית  ˙ÈBc ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ≈∆«

Á"ÂÓ ˜"Î È¯·„Îe¿ƒ¿≈
¯"eÓ„‡27BaL ÌB˜Ó ÏÎaL «¿∆¿»»∆

Ì˙BÈ‰a Ï‡¯NÈ Èa eÁ»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»
BaL ÌB˜Óa ˜¯ ‡Ï ,¯a„na«ƒ¿»…«¿»∆
BÓk ,CB¯‡ ÔÓÊ CLÓ eÁ»∆∆¿«»¿
Ë"È ÌL e·LiL L„˜a¿»≈∆»¿»

‰L28BaL ÌB˜Óa Ìb ‡l‡ , »»∆»«¿»∆
,¯ˆ˜ ÔÓÊ CLÓÏ eÁ כמפורש »¿∆∆¿«»»

שלפעמים  בהעלותך בפרשת בתורה

‚B'חנו  ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ בלבד »»«¿»
eÚÒÂ29, חנייה כשחנו גם הרי ¿»»

מאד  ‡˙קצרה ÌÈ˜‰Ï eÎ¯ˆe‰¿¿¿»ƒ∆
ÏÎa ˙eÓÈÏLa ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ¿≈¿»
BaL ÌB˜Óa BÓk ,ÌÈË¯t‰«¿»ƒ¿¿»∆
¯˙BÈa CB¯‡ ÔÓÊ CLÓÏ eÁ»¿∆∆¿«»¿≈
כאילו  נחשבת ה' פי על חנייה כל כי

הקבוע. מקומם הייתה

קצרה, אפילו זמנית, וחנייה עראי ישיבת שגם רק לומדים מכאן ואולם,

לגילוי  מביאה כזו בצורה ה' עבודת וגם קבועה וחנייה ישיבה כמו נחשבים

בעולם. אלוקות

‰È‰È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ" ˜¯ ¯ÓB‡Â ˜i„Ó BÊ ‰ÓÈL¯a ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿ƒ»¿«≈¿≈«¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆
,eÈ‰Â ,(Ì˙B·LBÓa ˙·Èz ËÈÓLÓe) "¯B‡ כאמור כאן שיש «¿ƒ≈«¿¿»¿«¿

אשר נוסף ¯˜חידוש ‡l…«
Ìei˜ ˙Úa ,Ì˙B·LBÓa¿¿»¿≈ƒ
Ìb ‡l‡ ,˙eÁÈÏM‰Â ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿«¿ƒ∆»«
˙eÁÈÏL ÔÈa ,C¯ca EzÎÏa¿∆¿¿«∆∆≈¿ƒ
Ê‡ Ìb ‰p‰ ,‰iLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ»ƒ≈«»
,¯B‡ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆«¬»«»∆

˙eiÓL‚·e ˙eiÁe¯a המשכת הן ¿»ƒ¿«¿ƒ
של  הרוחני במובן בגשמיות אלוקות

אלוקית  והשפעה המשכה והן הדברים

כפשוטו. גשמיים בדברים

,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ שלנו העבודה שגם ¿≈ƒ¿∆»
והן  העשייה הן ומצוות, בתורה

יפעלו  לשנייה אחת משליחות ההליכה

האמורות  והברכות ההמשכות כל את

Ï"p‰ ‰ÓÈL¯a ·e˙kL BÓÎe¿∆»»¿ƒ»««
,‰lÙz ÔBLÏ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«¿¿ƒ»
,‰ÁË·‰ ÔBLÏ Ìb ‡l‡∆»«¿«¿»»
enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È È‡cÂaL∆¿««¿ƒ¡…≈ƒ»
,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k«¬∆»»ƒ¬≈

לנו  נתונה ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒוההבטחה
˙BÓc‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ»
CÈLÓnL ÈÙk) eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿ƒ∆«¿ƒ
ËÈ ÔÚÈÈÊ ¯ÈÓ Ì‚‰" :ÌL»¬«ƒ≈∆ƒ
ÚÎÏÚÂÂ ,eÈ˙B·‡ eˆ ÍÈÈÏb¿«¬≈∆¿∆
˙¯ÈÒÓ ÈÏÚa ÔÚÂÂÚb ÔÚÈÈÊ≈∆∆∆«¬≈¿ƒ«

"'eÎÂ ÏÚBÙa LÙ שאנחנו הגם ∆∆¿«¿
בעלי  שהיו לאבותינו דומים לא

הקדוש  זאת בכל בפועל, נפש מסירות

עם  כמו בדיוק עמנו יהיה הוא ברוך

.30)אבותינו 
„ÚÂ ההמשכות כל את לפעול שנזכה ¿«

ההבטחה  בקיום ונראה האמורות

כך  כדי עד בפועל ÌÈÎBfL∆ƒהאמורה
‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡bÏ«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈»

.LnÓ ·B¯˜a ,eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈¿»«»
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.e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

את ‡. אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר הקידוש, בעת תרפ"ז, תמוז י"בֿי"ג שלאחרי הש"ק ביום
בקיצור  שאמרו זה ד"ה המאמר על נוסף - (הב') טובות לחייבים הגומל ברוך ד"ה המאמר
אז  ואמר למעונו, אנשים הרבה נתאספו ערב, לעת החופש, תעודת קבלו ("אחרי תמוז בי"ג

הא'" הגומל ברוך בקיצור 1המאמר הי' הוא שגם (אף יותר באריכות אמרו הש"ק ביום ואילו ,(
לתורה  העלי' בעת הגומל ברכת לאמירת ובהמשך שבקשר והיינו, ערך), מאמר 2לפי אמר ,

הנ"ל.

צרכיו, דבקשת הענין על נוסף (שהרי תפלה של הו"ע לתורה העלי' בעת הגומל שברכת לומר, ויש
מקום  של שבחו דסידור הענין גם בתפלה תורה 3יש של הו"ע המאמר שבאמירת הגומל ברכת ואילו ,(4.

נדפסו  שכבר (כפי קודש ידיכם שאו ד"ה המאמר את אמר הודאה, בסעודת ש"ק בסעודת כן, ולאחרי
).5המאמרים 

המאמר  שבסיום קטנתי 6ולהעיר, באגרת מפ"ב בבואו נ"ע הגדול "רבינו מ"ש ולזאת 7מביא ,
רבה  מודעה המודיעים מן ה'באתי הגדיל אשר החסדים ריבוי על ודור) דור (בכל אנ"ש לכללות

. יעקב של במדותיו לאחוז עמנו, פה לעשות  עליהם להרחיב ולא כו' מאחיהם לבבם  רום לבלתי .
"בבואו  עתה, גם נוגע זה שענין לרמז הי' שכוונתו לומר, דיש - וכו'" ח"ו עליהם לשרוק או

ַַַמקאסטראמא".

הוי' ד"ה המאמר את אמר - התעודה שקיבל קודם השחרור, על כשנתבשר - תמוז בי"ב זה, ולפני
הגאולה ענין הי' שכבר אע"פ כי הגומל, דברכת הענין להיות יכול הי' לא שעדיין כיון בעוזרי, ,xeaicaלי

שוא" דיבר ש"פיהם כיון עליהם לסמוך אפשר שאי גוים של דיבור רק זה הגמרא 8הרי מדברי כמובן ,9

עכו"ם. של לב"ד ישראל של ב"ד  שבין לחילוק בנוגע

תמוז  ג' שגם רואים עתה, בהתיישבות בזה מתבוננים שכאשר אע"פ הנה - תמוז לג' בנוגע ועאכו"כ
הדברים  ישתלשלו איך ידעו לא שנים, ג' במשך בגלות להיות שיצטרך כשחשבו בשעתו, הרי יו"ט, הי'

תמוז.10כו' י"ג עד הגומל דברכת הענין להיות יכול הי' לא ולכן ,

לכך:·. לבם שמו ולא חסידים תפסוהו לא עתה שעד ונפלא, חדש רמז ישנו זה ובענין
והחופש" "המאסר לא 1ברשימת הידוע טעם שמפני אלא בעצמו, אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י שנכתבה -

בשמו  שתתפרסם .11רצה ג' "ביום הי' שהמאסר איתא סיון".- ט"ו ד' ליום אור .

. ג' "יום שכתב הטעם לבאר וא"כ,ויש ד', ליום כבר שייך ד'" ליום "אור דלכאורה - ד'" ליום אור .
דמלכותא  ו"דינא היום, אחר הולך לילה שאצלם העולם אומות ע"י הי' המאסר כי, - ג'" "יום זה אין

אליו 12דינא" בנוגע ואילו ג'"; "יום עדיין זה הרי שמצדם כך, התורה), לגדרי בסתירה זה שאין (במקום
ד'". ליום "אור זה הרי -

ע'1) תרפ"ז בסה"מ ולאח"ז א. קעה, ח"א קונטרסים סה"מ
רצב.

(2.134 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.3) לד, סע"א. לב, ברכות ראה
(49 הערה 150 ע' חכ"ח לקו"ש גם למאמ ראה בנוגע ר -

תמוז. די"ג הגומל ברוך ד"ה
ואילך.5) רח ע' תרפ"ז ואילך. א קפג, שם סה"מ
רכא.6) ע' תרפ"ז ב. קצ, שם סה"מ

ס"ב.7) אגה"ק תניא
חֿיא.8) קמד, תהלים
ב.9) כח, גיטין

(תורת 10) בתחלתה תשח"י תמוז ג' קרח, ש"פ שיחת ראה
ואילך). 103 ע' חכ"ג התוועדויות - מנחם

בשוה"ג.11) 142 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה
ז 12) (כרך בערכו תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד, שם

וש"נ. ואילך). רצה ס"ע



לי epnr epiwl` 'ied idi

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּדכתיב 25והתיּׁשבּות, ּכיון ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ

ּכמאן 26ּבהּו יּסעּו, ה' ּפי ועל יחנּו ה' ּפי על ְְְֲִִִַַַַָ

עלּֿפי  היא ׁשהחנּיה ּדמּכיון ּדמי, להּו ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָּדקביעי

היא  חׁשּובה ׁשעה, לפי רק ׁשהיא הגם הּנה ְֲֲִִִִֵֶַַָָָה',

מו"ח  כ"ק ּוכדברי קבע, נּדֹונית ְְְִִִֵֵֶַלהיֹות

יׂשראל 27אדמּו"ר  ּבני חנּו ׁשּבֹו מקֹום ׁשּבכל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

מׁש חנּו ׁשּבֹו ּבמקֹום רק לא ּבּמדּבר, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּבהיֹותם

ׁשנה  י"ט ׁשם ׁשּיׁשבּו ּבקדׁש ּכמֹו ,ארֹו ,28זמן ְְְְֵֶַָָָָָָ

יֹומם  קצר, זמן למׁש חנּו ׁשּבֹו ּבמקֹום ּגם ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ונסעּו גֹו' הּמׁשּכן 29ולילה את להקים הּוצרכּו , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

חנּו ׁשּבֹו ּבמק ֹום ּכמֹו הּפרטים, ּבכל ְְְְְִִֵֶַָָָָּבׁשלימּות

זֹו ּברׁשימה אמנם, ּביֹותר. ארֹו זמן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלמׁש

אֹור" יהיה יׂשראל ּבני "לכל רק ואֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָמדּיק

רק  ּלא והינּו, ּבמֹוׁשבֹותם), ּתיבת ְְְְְִֵַַַַָֹ(ּומׁשמיט

אּלא  והּׁשליחּות, הּמצוה קּיּום ּבעת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָּבמֹוׁשבֹותם ,

הּנה  לׁשנּיה, אחת ׁשליחּות ּבין ,ּבּדר ּבלכּת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּגם

ּברּוחנּיּות  אֹור, ׁשל ּומּצב מעמד יהיה אז ְְֲִִֶֶַַַָָָָּגם

ְְִַּובגׁשמּיּות.

ÔÎÂ הּנ"ל ּברׁשימה ׁשּכתּוב ּוכמֹו לנּו, ּתהיה ¿≈ְְְִִֶֶַַָָָָ

לׁשֹון  ּגם אּלא ּתפּלה, לׁשֹון רק זה ְְְִֵֶֶֶַַָָׁשאין

ּכאׁשר  עּמנּו אלקינּו ה' יהי ׁשּבוּדאי ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהבטחה,

יכֹולים  אנּו ׁשאין אףֿעלּֿפי אבֹותינּו, עם ְֲִִִֵֵֶַַָָָהיה

"הגם  ׁשם: ׁשּממׁשי (ּכפי לאבֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָלהּדמֹות

זיינען  וועלכע אבֹותינּו, צּו ּגלייך ניט זיינען ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַמיר

וכּו'") ּבפֹועל נפׁש מסירת ּבעלי ועד 30ּגעווען . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַ

עלֿידי  והּׁשלימה האמיּתית לּגאּולה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשּזֹוכים

קֹוממּיּות  ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָמׁשיח

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְֵַַָָלארצנּו,
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ב.25) נה, כ.26)עירובין ט, 27.162)בהעלותך ע' תש"א השיחות מו.28)ספר א, דברים כא.29)פרש"י ט, בהעלותך

(המו"ל).30) קצת חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זאת  ובכל בהנאה ואפילו באכילה אסור וחלב בשר (לדוגמא, חשיבות להם

חמץ  וכן חשיבות, לו יש עליו המוטל האיסור בגלל כי אוכלין טומאת מטמא

נחשב  אינו כלל שבדרך למרות כי באכילה אסור עדיין נחרך או שנתעפש

ומצוות, תורה בענייני שמדובר כיוון בענייננו וכן מחשיבו) איסורו כאן אוכל,

דבר  של חשיבות יש עראי לדבר גם

נחשב  והוא ÔÙB‡aקבוע ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆
,˙e·MÈ˙‰Â ˙eÚÈ·˜ ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿«¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe25 ¿«¬««≈«

היה  במדבר היו ישראל בני שכאשר

אורך  לכל בשבת ללכת להם מותר

גרו  שהם ולמרות ישראל מחנה

עברו  לפעם ומפעם זמניים, באהלים

e‰aמקום  ·È˙Îc ÔÂÈk26Èt ÏÚ ≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ
,eÚqÈ '‰ Èt ÏÚÂ eÁÈ '‰«¬¿«ƒƒ»

,ÈÓc e‰Ï ÈÚÈ·˜c Ô‡Ók זה הרי ¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
קבוע  כמקום להם «≈ÔÂÈkÓc¿ƒנחשב

,'‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰iÁ‰L∆«¬ƒ»ƒ«ƒ
זה  במקום לחנות ‰‚Ìשציוה ‰p‰ƒ≈¬«

,‰ÚL ÈÙÏ ˜¯ ‡È‰L עכשיו וגם ∆ƒ«¿ƒ»»
מכאן  לנסוע שעתידים יודעים כשחונים

זאת  ‰È‡בכל ‰·eLÁ החנייה ¬»ƒ
˜·Ú,הזמנית  ˙ÈBc ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ≈∆«

Á"ÂÓ ˜"Î È¯·„Îe¿ƒ¿≈
¯"eÓ„‡27BaL ÌB˜Ó ÏÎaL «¿∆¿»»∆

Ì˙BÈ‰a Ï‡¯NÈ Èa eÁ»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»
BaL ÌB˜Óa ˜¯ ‡Ï ,¯a„na«ƒ¿»…«¿»∆
BÓk ,CB¯‡ ÔÓÊ CLÓ eÁ»∆∆¿«»¿
Ë"È ÌL e·LiL L„˜a¿»≈∆»¿»

‰L28BaL ÌB˜Óa Ìb ‡l‡ , »»∆»«¿»∆
,¯ˆ˜ ÔÓÊ CLÓÏ eÁ כמפורש »¿∆∆¿«»»

שלפעמים  בהעלותך בפרשת בתורה

‚B'חנו  ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ בלבד »»«¿»
eÚÒÂ29, חנייה כשחנו גם הרי ¿»»

מאד  ‡˙קצרה ÌÈ˜‰Ï eÎ¯ˆe‰¿¿¿»ƒ∆
ÏÎa ˙eÓÈÏLa ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ¿≈¿»
BaL ÌB˜Óa BÓk ,ÌÈË¯t‰«¿»ƒ¿¿»∆
¯˙BÈa CB¯‡ ÔÓÊ CLÓÏ eÁ»¿∆∆¿«»¿≈
כאילו  נחשבת ה' פי על חנייה כל כי

הקבוע. מקומם הייתה

קצרה, אפילו זמנית, וחנייה עראי ישיבת שגם רק לומדים מכאן ואולם,

לגילוי  מביאה כזו בצורה ה' עבודת וגם קבועה וחנייה ישיבה כמו נחשבים

בעולם. אלוקות

‰È‰È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ" ˜¯ ¯ÓB‡Â ˜i„Ó BÊ ‰ÓÈL¯a ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿ƒ»¿«≈¿≈«¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆
,eÈ‰Â ,(Ì˙B·LBÓa ˙·Èz ËÈÓLÓe) "¯B‡ כאמור כאן שיש «¿ƒ≈«¿¿»¿«¿

אשר נוסף ¯˜חידוש ‡l…«
Ìei˜ ˙Úa ,Ì˙B·LBÓa¿¿»¿≈ƒ
Ìb ‡l‡ ,˙eÁÈÏM‰Â ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿«¿ƒ∆»«
˙eÁÈÏL ÔÈa ,C¯ca EzÎÏa¿∆¿¿«∆∆≈¿ƒ
Ê‡ Ìb ‰p‰ ,‰iLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ»ƒ≈«»
,¯B‡ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆«¬»«»∆

˙eiÓL‚·e ˙eiÁe¯a המשכת הן ¿»ƒ¿«¿ƒ
של  הרוחני במובן בגשמיות אלוקות

אלוקית  והשפעה המשכה והן הדברים

כפשוטו. גשמיים בדברים

,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ שלנו העבודה שגם ¿≈ƒ¿∆»
והן  העשייה הן ומצוות, בתורה

יפעלו  לשנייה אחת משליחות ההליכה

האמורות  והברכות ההמשכות כל את

Ï"p‰ ‰ÓÈL¯a ·e˙kL BÓÎe¿∆»»¿ƒ»««
,‰lÙz ÔBLÏ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«¿¿ƒ»
,‰ÁË·‰ ÔBLÏ Ìb ‡l‡∆»«¿«¿»»
enÚ eÈ˜Ï‡ '‰ È‰È È‡cÂaL∆¿««¿ƒ¡…≈ƒ»
,eÈ˙B·‡ ÌÚ ‰È‰ ¯L‡k«¬∆»»ƒ¬≈

לנו  נתונה ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒוההבטחה
˙BÓc‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ»
CÈLÓnL ÈÙk) eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿ƒ∆«¿ƒ
ËÈ ÔÚÈÈÊ ¯ÈÓ Ì‚‰" :ÌL»¬«ƒ≈∆ƒ
ÚÎÏÚÂÂ ,eÈ˙B·‡ eˆ ÍÈÈÏb¿«¬≈∆¿∆
˙¯ÈÒÓ ÈÏÚa ÔÚÂÂÚb ÔÚÈÈÊ≈∆∆∆«¬≈¿ƒ«

"'eÎÂ ÏÚBÙa LÙ שאנחנו הגם ∆∆¿«¿
בעלי  שהיו לאבותינו דומים לא

הקדוש  זאת בכל בפועל, נפש מסירות

עם  כמו בדיוק עמנו יהיה הוא ברוך

.30)אבותינו 
„ÚÂ ההמשכות כל את לפעול שנזכה ¿«

ההבטחה  בקיום ונראה האמורות

כך  כדי עד בפועל ÌÈÎBfL∆ƒהאמורה
‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡bÏ«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈»

.LnÓ ·B¯˜a ,eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈¿»«»
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.e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

את ‡. אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר הקידוש, בעת תרפ"ז, תמוז י"בֿי"ג שלאחרי הש"ק ביום
בקיצור  שאמרו זה ד"ה המאמר על נוסף - (הב') טובות לחייבים הגומל ברוך ד"ה המאמר
אז  ואמר למעונו, אנשים הרבה נתאספו ערב, לעת החופש, תעודת קבלו ("אחרי תמוז בי"ג

הא'" הגומל ברוך בקיצור 1המאמר הי' הוא שגם (אף יותר באריכות אמרו הש"ק ביום ואילו ,(
לתורה  העלי' בעת הגומל ברכת לאמירת ובהמשך שבקשר והיינו, ערך), מאמר 2לפי אמר ,

הנ"ל.

צרכיו, דבקשת הענין על נוסף (שהרי תפלה של הו"ע לתורה העלי' בעת הגומל שברכת לומר, ויש
מקום  של שבחו דסידור הענין גם בתפלה תורה 3יש של הו"ע המאמר שבאמירת הגומל ברכת ואילו ,(4.

נדפסו  שכבר (כפי קודש ידיכם שאו ד"ה המאמר את אמר הודאה, בסעודת ש"ק בסעודת כן, ולאחרי
).5המאמרים 

המאמר  שבסיום קטנתי 6ולהעיר, באגרת מפ"ב בבואו נ"ע הגדול "רבינו מ"ש ולזאת 7מביא ,
רבה  מודעה המודיעים מן ה'באתי הגדיל אשר החסדים ריבוי על ודור) דור (בכל אנ"ש לכללות

. יעקב של במדותיו לאחוז עמנו, פה לעשות  עליהם להרחיב ולא כו' מאחיהם לבבם  רום לבלתי .
"בבואו  עתה, גם נוגע זה שענין לרמז הי' שכוונתו לומר, דיש - וכו'" ח"ו עליהם לשרוק או

ַַַמקאסטראמא".

הוי' ד"ה המאמר את אמר - התעודה שקיבל קודם השחרור, על כשנתבשר - תמוז בי"ב זה, ולפני
הגאולה ענין הי' שכבר אע"פ כי הגומל, דברכת הענין להיות יכול הי' לא שעדיין כיון בעוזרי, ,xeaicaלי

שוא" דיבר ש"פיהם כיון עליהם לסמוך אפשר שאי גוים של דיבור רק זה הגמרא 8הרי מדברי כמובן ,9

עכו"ם. של לב"ד ישראל של ב"ד  שבין לחילוק בנוגע

תמוז  ג' שגם רואים עתה, בהתיישבות בזה מתבוננים שכאשר אע"פ הנה - תמוז לג' בנוגע ועאכו"כ
הדברים  ישתלשלו איך ידעו לא שנים, ג' במשך בגלות להיות שיצטרך כשחשבו בשעתו, הרי יו"ט, הי'

תמוז.10כו' י"ג עד הגומל דברכת הענין להיות יכול הי' לא ולכן ,

לכך:·. לבם שמו ולא חסידים תפסוהו לא עתה שעד ונפלא, חדש רמז ישנו זה ובענין
והחופש" "המאסר לא 1ברשימת הידוע טעם שמפני אלא בעצמו, אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י שנכתבה -

בשמו  שתתפרסם .11רצה ג' "ביום הי' שהמאסר איתא סיון".- ט"ו ד' ליום אור .

. ג' "יום שכתב הטעם לבאר וא"כ,ויש ד', ליום כבר שייך ד'" ליום "אור דלכאורה - ד'" ליום אור .
דמלכותא  ו"דינא היום, אחר הולך לילה שאצלם העולם אומות ע"י הי' המאסר כי, - ג'" "יום זה אין

אליו 12דינא" בנוגע ואילו ג'"; "יום עדיין זה הרי שמצדם כך, התורה), לגדרי בסתירה זה שאין (במקום
ד'". ליום "אור זה הרי -

ע'1) תרפ"ז בסה"מ ולאח"ז א. קעה, ח"א קונטרסים סה"מ
רצב.

(2.134 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.3) לד, סע"א. לב, ברכות ראה
(49 הערה 150 ע' חכ"ח לקו"ש גם למאמ ראה בנוגע ר -

תמוז. די"ג הגומל ברוך ד"ה
ואילך.5) רח ע' תרפ"ז ואילך. א קפג, שם סה"מ
רכא.6) ע' תרפ"ז ב. קצ, שם סה"מ

ס"ב.7) אגה"ק תניא
חֿיא.8) קמד, תהלים
ב.9) כח, גיטין

(תורת 10) בתחלתה תשח"י תמוז ג' קרח, ש"פ שיחת ראה
ואילך). 103 ע' חכ"ג התוועדויות - מנחם

בשוה"ג.11) 142 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה
ז 12) (כרך בערכו תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד, שם

וש"נ. ואילך). רצה ס"ע
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(ש)עזב  בוקר תמוז) (י"ד החמישי "יום עד סיון ט"ו רביעי מיום - המאסר זמן שמשך נמצא, ועפ"ז
מקלטו" עיר למ"ד.*את דיום ומקצת יום כ"ט הוא: -

שלו: הנשיאות שנות למספר מכוון זה  ומספר

המלוכה  דיני ע"פ הרי יחיד, בן הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק מלכי 13כיון ד"מאן הנשיאות, בענין ועד"ז -
לגשמיות 14רבנן" בנוגע גם אלא לרוחניות, בנוגע רק לא היא שלהם שהנשיאות חב"ד, נשיאי ובפרט ,15

השמש" "בא כאשר ומיד תיכף הנה ניסן 16- ב' ביום נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו הסתלקות בעת
השמש" "וזרח - אדמו"ר מו"ח כ"ק של נשיאותו התחילה אזי .16תר"פ ,

הלמ"ד. משנת וחלק שנה כ"ט הוא: תש"י שבט יו"ד יום עד תר"פ ניסן ב' מיום הזמן משך ובכן:

הנשיאות  שנות לחשבון מכוון המאסר ימי (שחשבון זה שענין לומר, הוא**ויש (c"r*** 19מארז"ל

לשנה" ד"יום באופן שהי' אלא כתיתה ", ע"י אלא שמנו מוציא אינו .20"זית

הוי'‚. ד"ה המאמר אודות תמוז בי"ב במשנ"ת שאלות) על (ומענה ביאור תוספת השיחה, המשך
ש" כיון להעוזרים, היזק שום יהי' שלא לפעולה בנוגע (א) בעוזרי: שלמעלה ied'לי הוי' שם - בעוזרי" לי

למפרע  גם פועל שלכן מהזמן, ולמעלה בטבע 21מהטבע, והאחיזה לא 22; שעבודתם עי"ז העוזרים, אצל
מס"נ  של באופן אלא נפשם, טבע מצד דואג 23היתה בין החילוק - דוד מנגדי ל"שונאי", בנוגע (ב) ,

הגומל )* ברוך המאמר לאמירת מקום שאז - החופש תעודת קבלת אחרי תמוז, י"ג ד' ביום גם שהרי
עדיין - ברכה) אמירת ולא (תורה, יצא הא' כש"לא בוקר, ה' ביום ורק האסורים, עיר עזב מבית את

- ונגמר מקלטו" המאסר.יצא
הששי )** דמאסר צירוף ע"י ג"כ17ולהעיר: שעות לאחרי (שהי' גם לכוון יש אולי אדנ"ע), הסתלקות

הלמ"ד. שנת לחדשי למ"ד דיום
הי')*** הזה המאסר כי - ממש לג באמצע ולא יד, שלח מפרש"י ולהעיר .18הנשיאות.
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ואילך.13) ה"ז פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
(ברע"מ).14) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, שם ראה
וש"נ.15) .231 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.16) ב. לח, יומא וראה ה. א, קהלת
וש"נ.17) פ. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
היתה 18) ראשונה "ושנה שם: רש"י למ"ש הכוונה לכאורה

בנדו"ד, ועד"ז וכו'", המרגלים לשלוח שקדמה ואע"פ בכלל,
זה  למאורע שקדמו לשנים גם מתייחס לשנה" ד"יום שהחשבון

)l"end.(
סע"ב.19) נג, מנחות
לד.20) שם, שלח
ענין 21) שעצם (אף דוקא בנ"י אצל התשובה במעלת וכמו

שקורין  בהפטרה שמצינו כפי אוה"ע, אצל גם שייך התשובה
ולהבא  מכאן רק לא שפועלת נינוה), אנשי אודות יוהכ"פ במנחת
מכאן  רק שמרפא רופא בדוגמת שהיא דאוה"ע, התשובה (כמו

גם אלא מלמפרע),rxtnlולהבא), הנדר את שעוקר החכם (כמו
כמ"ש  אוה"ע, אצל (כמו מיראה רק לא היא דבנ"י התשובה כי,
ה) יד, (הושע שעז"נ הגוים"), מלך יראך לא "מי ז) יו"ד, (ירמי'
שנתרפא  מום כבעל ואילך מכאן "משמע משובתם", "ארפא
עונו  "נעקר שעי"ז מאהבה, תשובה אלא עליו", שמו שמקצת
עם  קשורים שבנ"י לפי שזהו - ובפרש"י) א פו, (יומא מתחלתו"

(בניגוד ied'שם עמו" הוי' חלק "כי ט) לב, (האזינו כמ"ש ,

טז) מא, (מקץ כמ"ש אלקים, לשם רק ששייכים לאוה"ע
"לא  ב) ה, (שמות פרעה וכדברי פרעה", שלום את יענה "האלקים
גם  (ראה העבר על גם לפעול ביכלתם יש ולכן הוי'"), את ידעתי

וש"נ). .48 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת
הטבע,22) בדרך אחיזה צ"ל מהטבע שלמעלה בנס גם שהרי

ולהניחו  מטה להביא הוצרכו שתחילה שקדים, דמקל בנס וכמו
(קורח  שקדים" ויגמול גו' ש"פרח נס בו נעשה ואח"כ ה'", "לפני
באופן  שקדים מקל נתהווה שמלכתחילה באופן ולא כבֿכג), יז,

נסי.
סע "ב23) יט , תולדות (תו "א המבואר  נסמן וע "ד  - ואילך

הערה שבפנים יח,17)*בלקו"ש (ע"ז תרדיון בן חנינא לר' בנוגע
"שהי' התורה .א), עסק בשביל נפשו מסירת ענין בעצמו מסופק .

בלבד לש"ש באמיתות הוא טבעו .אם שמצד בנ"א שיש לפי .
. שגוברומזגו אל . מאד נפשו תשתוקק בתולדתו שחורה מרה בו

. גופני'החכמה טבעו מצד גם שמא ירא הי' ב"ת ר"ח ולפיכך .
. החכמה בעד נפשו מסירת לו הוא גורם היאך יוסי מר' ושאל .

כו', אחד אלא בלבו שאין העוה"ב מנוחלי הוא אם בו, משיג
נסיון  פי' לידך, מעשה בא אם כ"א יבורר לא זה והשיבו,
נפלא  חשק שיחשוק אף הגוף טבע מצד הוא שאם בו שהחילוק

עבודתו כאשר ורק כו'", למס"נ יגיע לא טבעו,עכ"פ היפך היא
בלבו  שאין לפי רק הוא התורה על נפשו "שמסירת יודעים אזי

כלל". טבעית תערובת בו ואין אחד, אלא
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המאמר  בסיום (שמביא המאמר 24ואחיתופל בהתחלת (שמביא גרא בן לשמעי אומר 24) בעצמו ש"דוד
ושאול  קלל") א"ל הוי' לעוה"ב 25כי חלק להם אין ואחיתופל שדואג ע"י 26, שהוגהה בשיחה נכלל -

ונדפסה  שליט"א, אדמו"ר ואילך.27כ"ק 149 ע' חכ"ח בלקו"ש

***

חג „. שלאחרי הש"ק שביום מובן, הרי השבוע, בימי שהיו הענינים כל מתעלים הש"ק שביום כיון
השנה. מועדי כל שלאחרי בשבתות כמו הגאולה, חג של הענינים כל מתעלים תמוז י"בֿי"ג הגאולה

כמ"פ  גם 28וכמדובר אלא השבוע, לימי השייכים לענינים בנוגע רק לא היא הש"ק שביום שהעלי'
הש  שימי (אע"פ החודש לימי השייכים לענינים זמ"ז),בנוגע שונים וענינים מנינים הם החודש וימי בוע

תוקעין  אין בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט שמצינו מוכח29וכפי שמזה השבוע , דימי שהקביעות
להקביעות השייכים בענינים גם ומשפיעה דינים פועלת כמה שמצינו ממה מוכח וכן החודש, דימי

וכיו"ב. הגדול שבת שובה, שבת כמו טובים, לימים שלו הסמיכות מצד הש"ק ביום מיוחדים

הגאולה  דחג הקביעות כאשר גם הוא שלאחריו) הש"ק ביום הגאולה חג עניני כל (עליית זה וענין
ומיד  תיכף נכנסים שממנו שבת, בערב חל תמוז שי"ג זו, שנה בקביעות ועאכו"כ השבוע, באמצע היא

בינתיים. הפסק ללא השבת, ליום

רז"ל  שמאמר שטרח30ולהעיר, zay"מי axra כדמוכח השבוע, ימי כל על אמנם קאי בשבת" יאכל
אחרת  מצא לשבת, זו אומר נאה, בהמה מצא שבת, לכבוד אוכל הי' ימיו ש"כל הזקן, שמאי מהנהגת

הראשונה" את ואוכל השני' את מניח הימנה, לאכילה 31נאה מתכונן הי' השבוע כל שבמשך היינו, ,
שבת בערב מיוחדת מעלה יש בודאי אעפ"כ, אבל "והי'eheytkדשבת, ל"מן": בנוגע גם שמצינו וכפי .

גו'" משנה והי' גו' והכינו הששי כפשוטו.32ביום שבת ערב הששי, ביום היתה לשבת שההכנה היינו, ,
לפנ"ז. להיות יכולה היתה לא לשבת ההכנה הרי הששי, ביום שנברא שכיון אדה"ר, אצל הי' וכן

ומצב  למעמד מיד נכנסים תמוז י"בֿי"ג הגאולה שמחג - זו שנה שבקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
תמוז  די"ב (במאמר שנת"ל (וכפי בשבת" העילוי 33ד"יאכל גודל נשיאינו) רבותינו מאמרי על שמיוסד ,

השבת). דאכילת

מהשכל  שנמשך ובאופן הגאולה, דחג בההתוועדות טובות החלטות שקיבלו לאחרי שגם מובן, ומזה
ל  ועד שבלב, במדות לרגש בזה שבמוחין להיות צריך שלאח"ז הש"ק ביום הנה - ומעשה דיבור מחשבה

ובשר  דם שנעשה הוא שענינה בשבת"), ("יאכל האכילה ענין ישנו הש"ק שביום גם ומה ועילוי, הוספה
בתניא  (כהלשון (כמבואר 34כבשרו לבושים בשם שנקראים שכיון המחדו"מ, לגבי עילוי בזה יש ובמילא ,(

"כלבוש 35בתניא  שינוי, בהם להיות יכול הרי  ויחלופו"36), .37תחליפם

***

גו'.‰. עמנו אלקינו הוי' יהי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

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

לכללות 24) בנוגע רק לא - במאמר הדיוק רואים כאן וגם
תורת  גם (ראה הענינים פרטי לכל בנוגע גם אלא הענין, ועצם
.(340 ע' .337 ע' חמ"ב .35 הערה 72 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם

שדרשו 25) כפי אויביו", כל כנגד הי' (מדרש "ששקול רז"ל
"מכף  א) יח, (תהלים הפסוק על ז) מזמור סוף (שוח"ט) תהלים

שאול". ומיד אויביו כל
ראש 26) גדול, חכם תלמיד הי' גרא בן שמעי - זאת ולעומת

ה'" "משיח הי' ושאול יו"ד), טז, שמואלֿב (פרש"י הסנהדרין
ועוד). זֿיא. כד, (שמואלֿא

זו.27) שנה תמוז י"ב שיחת בשילוב

וש"נ.28) .208 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ.29) ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת וראה רפ"ד. ר"ה
סע"א.30) ג, ע"ז
רע"א.31) טז, ביצה
ה.32) טז, בשלח
כג).33) סעיף (לעיל פ"ט
סע"ב).34) (ט, פ"ה
פ"ד.35)
כז.36) קב, תהלים
(37) הסיום ).l"endחסר
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(ש)עזב  בוקר תמוז) (י"ד החמישי "יום עד סיון ט"ו רביעי מיום - המאסר זמן שמשך נמצא, ועפ"ז
מקלטו" עיר למ"ד.*את דיום ומקצת יום כ"ט הוא: -

שלו: הנשיאות שנות למספר מכוון זה  ומספר

המלוכה  דיני ע"פ הרי יחיד, בן הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק מלכי 13כיון ד"מאן הנשיאות, בענין ועד"ז -
לגשמיות 14רבנן" בנוגע גם אלא לרוחניות, בנוגע רק לא היא שלהם שהנשיאות חב"ד, נשיאי ובפרט ,15

השמש" "בא כאשר ומיד תיכף הנה ניסן 16- ב' ביום נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו הסתלקות בעת
השמש" "וזרח - אדמו"ר מו"ח כ"ק של נשיאותו התחילה אזי .16תר"פ ,

הלמ"ד. משנת וחלק שנה כ"ט הוא: תש"י שבט יו"ד יום עד תר"פ ניסן ב' מיום הזמן משך ובכן:

הנשיאות  שנות לחשבון מכוון המאסר ימי (שחשבון זה שענין לומר, הוא**ויש (c"r*** 19מארז"ל

לשנה" ד"יום באופן שהי' אלא כתיתה ", ע"י אלא שמנו מוציא אינו .20"זית

הוי'‚. ד"ה המאמר אודות תמוז בי"ב במשנ"ת שאלות) על (ומענה ביאור תוספת השיחה, המשך
ש" כיון להעוזרים, היזק שום יהי' שלא לפעולה בנוגע (א) בעוזרי: שלמעלה ied'לי הוי' שם - בעוזרי" לי

למפרע  גם פועל שלכן מהזמן, ולמעלה בטבע 21מהטבע, והאחיזה לא 22; שעבודתם עי"ז העוזרים, אצל
מס"נ  של באופן אלא נפשם, טבע מצד דואג 23היתה בין החילוק - דוד מנגדי ל"שונאי", בנוגע (ב) ,

הגומל )* ברוך המאמר לאמירת מקום שאז - החופש תעודת קבלת אחרי תמוז, י"ג ד' ביום גם שהרי
עדיין - ברכה) אמירת ולא (תורה, יצא הא' כש"לא בוקר, ה' ביום ורק האסורים, עיר עזב מבית את

- ונגמר מקלטו" המאסר.יצא
הששי )** דמאסר צירוף ע"י ג"כ17ולהעיר: שעות לאחרי (שהי' גם לכוון יש אולי אדנ"ע), הסתלקות

הלמ"ד. שנת לחדשי למ"ד דיום
הי')*** הזה המאסר כי - ממש לג באמצע ולא יד, שלח מפרש"י ולהעיר .18הנשיאות.
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ואילך.13) ה"ז פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה
(ברע"מ).14) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, שם ראה
וש"נ.15) .231 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.16) ב. לח, יומא וראה ה. א, קהלת
וש"נ.17) פ. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
היתה 18) ראשונה "ושנה שם: רש"י למ"ש הכוונה לכאורה

בנדו"ד, ועד"ז וכו'", המרגלים לשלוח שקדמה ואע"פ בכלל,
זה  למאורע שקדמו לשנים גם מתייחס לשנה" ד"יום שהחשבון

)l"end.(
סע"ב.19) נג, מנחות
לד.20) שם, שלח
ענין 21) שעצם (אף דוקא בנ"י אצל התשובה במעלת וכמו

שקורין  בהפטרה שמצינו כפי אוה"ע, אצל גם שייך התשובה
ולהבא  מכאן רק לא שפועלת נינוה), אנשי אודות יוהכ"פ במנחת
מכאן  רק שמרפא רופא בדוגמת שהיא דאוה"ע, התשובה (כמו

גם אלא מלמפרע),rxtnlולהבא), הנדר את שעוקר החכם (כמו
כמ"ש  אוה"ע, אצל (כמו מיראה רק לא היא דבנ"י התשובה כי,
ה) יד, (הושע שעז"נ הגוים"), מלך יראך לא "מי ז) יו"ד, (ירמי'
שנתרפא  מום כבעל ואילך מכאן "משמע משובתם", "ארפא
עונו  "נעקר שעי"ז מאהבה, תשובה אלא עליו", שמו שמקצת
עם  קשורים שבנ"י לפי שזהו - ובפרש"י) א פו, (יומא מתחלתו"

(בניגוד ied'שם עמו" הוי' חלק "כי ט) לב, (האזינו כמ"ש ,

טז) מא, (מקץ כמ"ש אלקים, לשם רק ששייכים לאוה"ע
"לא  ב) ה, (שמות פרעה וכדברי פרעה", שלום את יענה "האלקים
גם  (ראה העבר על גם לפעול ביכלתם יש ולכן הוי'"), את ידעתי

וש"נ). .48 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת
הטבע,22) בדרך אחיזה צ"ל מהטבע שלמעלה בנס גם שהרי

ולהניחו  מטה להביא הוצרכו שתחילה שקדים, דמקל בנס וכמו
(קורח  שקדים" ויגמול גו' ש"פרח נס בו נעשה ואח"כ ה'", "לפני
באופן  שקדים מקל נתהווה שמלכתחילה באופן ולא כבֿכג), יז,

נסי.
סע "ב23) יט , תולדות (תו "א המבואר  נסמן וע "ד  - ואילך

הערה שבפנים יח,17)*בלקו"ש (ע"ז תרדיון בן חנינא לר' בנוגע
"שהי' התורה .א), עסק בשביל נפשו מסירת ענין בעצמו מסופק .

בלבד לש"ש באמיתות הוא טבעו .אם שמצד בנ"א שיש לפי .
. שגוברומזגו אל . מאד נפשו תשתוקק בתולדתו שחורה מרה בו

. גופני'החכמה טבעו מצד גם שמא ירא הי' ב"ת ר"ח ולפיכך .
. החכמה בעד נפשו מסירת לו הוא גורם היאך יוסי מר' ושאל .

כו', אחד אלא בלבו שאין העוה"ב מנוחלי הוא אם בו, משיג
נסיון  פי' לידך, מעשה בא אם כ"א יבורר לא זה והשיבו,
נפלא  חשק שיחשוק אף הגוף טבע מצד הוא שאם בו שהחילוק

עבודתו כאשר ורק כו'", למס"נ יגיע לא טבעו,עכ"פ היפך היא
בלבו  שאין לפי רק הוא התורה על נפשו "שמסירת יודעים אזי

כלל". טבעית תערובת בו ואין אחד, אלא

e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

המאמר  בסיום (שמביא המאמר 24ואחיתופל בהתחלת (שמביא גרא בן לשמעי אומר 24) בעצמו ש"דוד
ושאול  קלל") א"ל הוי' לעוה"ב 25כי חלק להם אין ואחיתופל שדואג ע"י 26, שהוגהה בשיחה נכלל -

ונדפסה  שליט"א, אדמו"ר ואילך.27כ"ק 149 ע' חכ"ח בלקו"ש

***

חג „. שלאחרי הש"ק שביום מובן, הרי השבוע, בימי שהיו הענינים כל מתעלים הש"ק שביום כיון
השנה. מועדי כל שלאחרי בשבתות כמו הגאולה, חג של הענינים כל מתעלים תמוז י"בֿי"ג הגאולה

כמ"פ  גם 28וכמדובר אלא השבוע, לימי השייכים לענינים בנוגע רק לא היא הש"ק שביום שהעלי'
הש  שימי (אע"פ החודש לימי השייכים לענינים זמ"ז),בנוגע שונים וענינים מנינים הם החודש וימי בוע

תוקעין  אין בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט שמצינו מוכח29וכפי שמזה השבוע , דימי שהקביעות
להקביעות השייכים בענינים גם ומשפיעה דינים פועלת כמה שמצינו ממה מוכח וכן החודש, דימי

וכיו"ב. הגדול שבת שובה, שבת כמו טובים, לימים שלו הסמיכות מצד הש"ק ביום מיוחדים

הגאולה  דחג הקביעות כאשר גם הוא שלאחריו) הש"ק ביום הגאולה חג עניני כל (עליית זה וענין
ומיד  תיכף נכנסים שממנו שבת, בערב חל תמוז שי"ג זו, שנה בקביעות ועאכו"כ השבוע, באמצע היא

בינתיים. הפסק ללא השבת, ליום

רז"ל  שמאמר שטרח30ולהעיר, zay"מי axra כדמוכח השבוע, ימי כל על אמנם קאי בשבת" יאכל
אחרת  מצא לשבת, זו אומר נאה, בהמה מצא שבת, לכבוד אוכל הי' ימיו ש"כל הזקן, שמאי מהנהגת

הראשונה" את ואוכל השני' את מניח הימנה, לאכילה 31נאה מתכונן הי' השבוע כל שבמשך היינו, ,
שבת בערב מיוחדת מעלה יש בודאי אעפ"כ, אבל "והי'eheytkדשבת, ל"מן": בנוגע גם שמצינו וכפי .

גו'" משנה והי' גו' והכינו הששי כפשוטו.32ביום שבת ערב הששי, ביום היתה לשבת שההכנה היינו, ,
לפנ"ז. להיות יכולה היתה לא לשבת ההכנה הרי הששי, ביום שנברא שכיון אדה"ר, אצל הי' וכן

ומצב  למעמד מיד נכנסים תמוז י"בֿי"ג הגאולה שמחג - זו שנה שבקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
תמוז  די"ב (במאמר שנת"ל (וכפי בשבת" העילוי 33ד"יאכל גודל נשיאינו) רבותינו מאמרי על שמיוסד ,

השבת). דאכילת

מהשכל  שנמשך ובאופן הגאולה, דחג בההתוועדות טובות החלטות שקיבלו לאחרי שגם מובן, ומזה
ל  ועד שבלב, במדות לרגש בזה שבמוחין להיות צריך שלאח"ז הש"ק ביום הנה - ומעשה דיבור מחשבה

ובשר  דם שנעשה הוא שענינה בשבת"), ("יאכל האכילה ענין ישנו הש"ק שביום גם ומה ועילוי, הוספה
בתניא  (כהלשון (כמבואר 34כבשרו לבושים בשם שנקראים שכיון המחדו"מ, לגבי עילוי בזה יש ובמילא ,(

"כלבוש 35בתניא  שינוי, בהם להיות יכול הרי  ויחלופו"36), .37תחליפם

***

גו'.‰. עמנו אלקינו הוי' יהי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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לכללות 24) בנוגע רק לא - במאמר הדיוק רואים כאן וגם
תורת  גם (ראה הענינים פרטי לכל בנוגע גם אלא הענין, ועצם
.(340 ע' .337 ע' חמ"ב .35 הערה 72 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם

שדרשו 25) כפי אויביו", כל כנגד הי' (מדרש "ששקול רז"ל
"מכף  א) יח, (תהלים הפסוק על ז) מזמור סוף (שוח"ט) תהלים

שאול". ומיד אויביו כל
ראש 26) גדול, חכם תלמיד הי' גרא בן שמעי - זאת ולעומת

ה'" "משיח הי' ושאול יו"ד), טז, שמואלֿב (פרש"י הסנהדרין
ועוד). זֿיא. כד, (שמואלֿא

זו.27) שנה תמוז י"ב שיחת בשילוב

וש"נ.28) .208 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ.29) ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת וראה רפ"ד. ר"ה
סע"א.30) ג, ע"ז
רע"א.31) טז, ביצה
ה.32) טז, בשלח
כג).33) סעיף (לעיל פ"ט
סע"ב).34) (ט, פ"ה
פ"ד.35)
כז.36) קב, תהלים
(37) הסיום ).l"endחסר
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.Â. "עאכו"כ הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר לנגנו כ"ק (שצוה ממצרים" שהוציאנו .
תמוז  די"ב גדולה.38בהתוועדות בשמחה הניגון את ועודד ,(

של  שבכחו שכיון ואמר, מלא, כוס על "לחיים" שיאמרו מהמסובים לכו"כ הורה הניגון, במהלך
העבר  את גם ולבטל לשנות להתחיל 39יהודי יש ועתה מעיקרו, בטל - עתה עד שלקחו המשקה הנה ,

כמובן). הברכה, לאמירת בנוגע לא (אבל מחדש

הכריז: ואח"כ

לחיים  לומר כאו"א את מזמין הנני - ב"הזמנה" צורך יש דבר שבכל הוא באמריקא שהמנהג כיון
ברכה  של "כוס ומלא על גדול "40.

***

.Ê ושיחות מכתבים בכמה מבאר אדמו"ר מו"ח שהוא 41כ"ק שבמוחין, השכל שבין החילוק אודות
ולהלהיב  לחמם חב"ד, חסידות תורת דורשת ולכן אש, כמו חם שהוא שבלב, המדות לרגש מים, כמו קר
רח"ל, מת כמו הוא הקר שהשכל כיון הרוחנית, בעבודה המתים דתחיית הענין שזהו הקר, השכל את

מתים" מחי' דבכו "זוטרא הזקן: רבינו תלמידי על שאמרו הפתגם וכידוע כו', להחיותו .42וצריך
הדברים? אמורים מה כלפי

לעיל  הסיפור 43דובר קאן 44אודות יונגערמאן א "פון מהאמיל: אייזיק לר' בנוגע אמר הזקן ַַָָשרבינו
וכו'" העומד "כל ע"ד שזהו ונתבאר, ל"חזרה", הוא גם יכנס ולכן מאן", אלטער א ווערן ,45דאך ַַַָ

ר' אצל הזקן רבינו פעל זה מאמר שע"י והיינו, הדבר, מציאות משתנית התורה פסק שע"י שפירושו
"זקן". כמו מאדה"ז ששומע הדברים את לקלוט יוכל צעיר, אברך היותו שעם אייזיק,

זה  הרי הדבר, מציאות משתנית התורה פסק שע"י כו'" העומד ב"כל הפירוש לפי גם שאלו: זה ועל
הדבר פועל כיצד מובן אינו ועדיין התורה, לדיני בנוגע lretlרק rbepa גם שהוא שלמרות ובנדו"ד, ,

זקן?! כמו ולהשיג להבין עכשיו כבר יוכל "אברך", רק הוא בפועל ואילו זקן, להיות "עומד"

השכל!... של הקרירות מצד היא כזו שאלה ובכן:

שהרי בזה, לשאלה כלל מקום אין דבר, של מה לאמיתו רואים שבדבר, השקו"ט לפרטי להכנס מבלי
כמארז"ל lretaשהי' "מעשה 46- למעשה", הלכה לו שיאמרו עד וכו' לימוד מפי לא הלכה למדין "אין

שנים! וחמש מארבעים יותר לאחרי בזכרונו ונשאר והשגה, בהבנה המאמר את קלט אייזיק שר' - רב"

כולם, נכנסו שאז הראשונה, בפעם אמירתו בעת המאמר שמיעת אודות כאן מדובר שלא ולהעיר,
אודות הוא המדובר אלא  כולם, אצל  בשוה  שהוא הנפש עצם עם הקשור שזהו"ע -zxfgכיון המאמר 

ולברר  יותר, בטוב כו') והתיבות האותיות פרטי והן הענין כללות תוכן (הן המאמר את לקלוט כדי
הפעם, עוד המאמר את לשמוע הוצרכו ולכן הדברים, עומק מצד הראשונה בפעם תפסו שלא הענינים
רק  ל"חזרה" נכנסו שלכן טוב, וזכרון הבנה מוחין, בעל להיות צורך יש זה שבשביל - כו' מנוחה מתוך

אחרת  (וברשימה מועטים הדברים 47אנשים את ולקלוט להבין שייכים שהיו איש), מנינים כשלשה -
חכמה" (ש)יודיעו שנים ב"רוב תלוי זה ענין והרי הצעיר 48בטוב. האברך שגם הזקן רבינו פעל ואעפ"כ ,

"זקן". כמו הדברים את וקלט הבין הנ"ל,
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(38.(162 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת סי"ד
(39.21 הערה לעיל ראה
כשהם 40) מקדשים שרת שכלי הוא בקדשים שהדין ולהעיר

א). פח, (זבחים מלאים
ח"ד 41) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .195 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו. ס"ע
(42.99 ע' תש"ג סה"ש וראה ב. יו"ד, ע"ז
התוועדויות 43) - מנחם (תורת ואילך סכ"ט תמוז י"ב שיחת

וש"נ. ואילך). 181 ע' חמ"ז
ע'44) תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז ואילך. א תרסח, ח"ד לקו"ד
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ואילך).45) שנז ע' כח (כרך בערכו תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
וש"נ.46) ב. קל, ב"ב
כג.47) ע' ריש ח"ג ב"התמים"
ז.48) לב, איוב

e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

שהיא  הראשונה בפעם שמיעתו לגבי המאמר בחזרת חידוש יש בזה שגם הדברים, לזכרון בנוגע וכן
מסיני  לו 49כנתינתה ש"ניתנה באופן הוא דמ"ת שהענין כיון בזכרונו, שנשאר בכך פלא אין שאז ,

ומשכחה" תורה לומד ש"הי' המציאות נשללת שעי"ז לחתן", "ככלה .50במתנה",

זאת  אתועוד זכר שנים וחמש מארבעים יותר שלאחרי לכך שנוסף ,envr xn`nd הענינים את גם זכר ,
רז"ל  שדרשו (כפי תלמוד שצריכה חכמים תלמידי של חולין שיחת בבחי' הפסוק 51שהם "ועלהו 52על

מאן" אלטער א ווערן דאך קאן יונגערמאן א "פון המאמר: חזרת קודם הזקן רבינו דברי הן - יבול") ַַַַַָָלא
כי  עצמו, למאמר שייכים היו שלא המאמר באמצע הזקן רבינו דברי והן לחזרה), הוא גם יכנס (שלכן

הסיפור  כהמשך - הערט" ער אז וויסען וועסט דו הערט, ער אים, "לאז המוסגר: מאמר בתור ,53אם ָ
מאמר  אמירת ע"י היא הנשיא שהכתרת (כידוע הנ"ל מאמר אמר הנשיאות, את קיבל הצמחֿצדק שכאשר

מלבו  הענין כל נשכח הזמן שבמשך (לאחרי  אייזיק ר' נזכר ואז צורך 54חסידות), הי' עכשיו שרק כיון -
המאמר!... את אז שמע אכן הזקן, רבינו של בחדרו שהסתובב קטן ילד בהיותו שהצ"צ, זאת), שיזכור

להתגלות  גם נוגע שהי' אייזיק, ר' אצל הזקן רבינו שפעל מיוחד ענין אודות מדובר עצמך: והגע
ענין [לא ה'צמחֿצדק' של עםlrtyהנשיאות קשור שהי' ענין אעפ"כ, אבל הנשיאות, zelbzdאת

קושיות!... ומקשה הקר השכל בא ואעפ"כ, הנשיאות],

בשכל  והשגה להבנה בנוגע גם הרי - בפועל מהמעשה הדבר אמיתית שמוכח האמור על ונוסף
חסידות, ע"פ הסבר בזה יש כו'), וחום חיות בו להחדיר שצריך אלא השכל, בענין צורך יש (שבודאי

כדלקמן.

.Á ברדיו התניא בלימוד עתה מסיימים פרטית שבהשגחה - חלק 55ובהקדמה ומתחילים ראשון, חלק
הידוע  ע"פ ובפרט שלאח"ז, ההתחלה עם הסיום לקשר ונהוג רבינו 56שני, של בדעתו הי' שבתחילה

שבודאי  כך, לאחריו, קבעו דבר של ובסופו אמרים, לקוטי לפני והאמונה היחוד שער את לקבוע הזקן
שכל. ע"פ גם המובן והמשך קשר ישנו

מ"ש  היטב יובן "ובזה הוא: התניא ספר של ראשון חלק וכמ"ש 57סיום הוא, אוכלה אש אלקיך ה' כי
במ"א".

לעשותו" תיבת ל"ביאור בהמשך בא זה טבאן"58וענין ("עובדאן המצוות מעשה שהו"ע שזהו 59, ,(
ע"י  האדם בגוף נאחז השכינה שאור בנמשל, וענינו בפתילה, הנר אור נאחז ידו שעל השמן בדוגמת
כך  לאש, הנהפכת הפתילה ושריפת כליון ע"י מאיר האור הגשמי שבנר ו"כמו דוקא; המצוות מעשה

. ע"י האלקית נפש על שורה השכינה ומעשה אור דיבור מחשבה שהן נה"ב) (של לבושי' כליון .
. .והתהפכותן ה' לאור התורה".. מצוות תרי"ג של ומעשה דיבור במחשבה ומיוחד המלובש .

אחרי  פ' תורה בלקוטי הוא אוכלה" אש אלקיך ד"ה' הענין נתבאר שבו המקום וז"ל:60והנה, ,

. מאיר אינו ויסודו","האש לשרשו למעלה להסתלק האש טבע כי בעצים, או בפתילה שנאחז עד .
ח"ו". למעלה יסתלק שלא האור נאחז שבהם והעצים ב"הפתילה צורך יש ולכן

(עצים), ומעשה ודיבור (פתילה) מחשבה הוא המצוות בקיום והעצים הפתילה שענין שמבאר [וכפי
מעשה" הוי שפתיו ד"עקימת דיבור, גם (כולל המעשה שמעלת על 61והיינו, בדוגמת ) היא המחשבה

ע"י  שמאיר המועט האור מאשר יותר מאד במאד הרבה אור נעשה שעי"ז בעצים, הנאחז האור מעלת
הפתילה].
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165.ראה 49) ע' תרצ"ז סה"ש
יח.50) לא, תשא פרש"י סע"א. לח, נדרים
וש"נ.51) ב. כא, סוכה
ג.52) א, תהלים
וש"נ.53) ואילך. רמז ס"ע היומן רשימת - מנחם תורת ראה
תקח.54) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
וש"נ.55) .114 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.56) .222 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת ראה
כד.57) ד, ואתחנן
רפל"ה.58) תניא
א.59) קפז, פרשתנו זח"ג
ואילך.60) ג כה,
וש"נ.61) א. סה, סנהדרין
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.Â. "עאכו"כ הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר לנגנו כ"ק (שצוה ממצרים" שהוציאנו .
תמוז  די"ב גדולה.38בהתוועדות בשמחה הניגון את ועודד ,(

של  שבכחו שכיון ואמר, מלא, כוס על "לחיים" שיאמרו מהמסובים לכו"כ הורה הניגון, במהלך
העבר  את גם ולבטל לשנות להתחיל 39יהודי יש ועתה מעיקרו, בטל - עתה עד שלקחו המשקה הנה ,

כמובן). הברכה, לאמירת בנוגע לא (אבל מחדש

הכריז: ואח"כ

לחיים  לומר כאו"א את מזמין הנני - ב"הזמנה" צורך יש דבר שבכל הוא באמריקא שהמנהג כיון
ברכה  של "כוס ומלא על גדול "40.

***

.Ê ושיחות מכתבים בכמה מבאר אדמו"ר מו"ח שהוא 41כ"ק שבמוחין, השכל שבין החילוק אודות
ולהלהיב  לחמם חב"ד, חסידות תורת דורשת ולכן אש, כמו חם שהוא שבלב, המדות לרגש מים, כמו קר
רח"ל, מת כמו הוא הקר שהשכל כיון הרוחנית, בעבודה המתים דתחיית הענין שזהו הקר, השכל את

מתים" מחי' דבכו "זוטרא הזקן: רבינו תלמידי על שאמרו הפתגם וכידוע כו', להחיותו .42וצריך
הדברים? אמורים מה כלפי

לעיל  הסיפור 43דובר קאן 44אודות יונגערמאן א "פון מהאמיל: אייזיק לר' בנוגע אמר הזקן ַַָָשרבינו
וכו'" העומד "כל ע"ד שזהו ונתבאר, ל"חזרה", הוא גם יכנס ולכן מאן", אלטער א ווערן ,45דאך ַַַָ

ר' אצל הזקן רבינו פעל זה מאמר שע"י והיינו, הדבר, מציאות משתנית התורה פסק שע"י שפירושו
"זקן". כמו מאדה"ז ששומע הדברים את לקלוט יוכל צעיר, אברך היותו שעם אייזיק,

זה  הרי הדבר, מציאות משתנית התורה פסק שע"י כו'" העומד ב"כל הפירוש לפי גם שאלו: זה ועל
הדבר פועל כיצד מובן אינו ועדיין התורה, לדיני בנוגע lretlרק rbepa גם שהוא שלמרות ובנדו"ד, ,

זקן?! כמו ולהשיג להבין עכשיו כבר יוכל "אברך", רק הוא בפועל ואילו זקן, להיות "עומד"

השכל!... של הקרירות מצד היא כזו שאלה ובכן:

שהרי בזה, לשאלה כלל מקום אין דבר, של מה לאמיתו רואים שבדבר, השקו"ט לפרטי להכנס מבלי
כמארז"ל lretaשהי' "מעשה 46- למעשה", הלכה לו שיאמרו עד וכו' לימוד מפי לא הלכה למדין "אין

שנים! וחמש מארבעים יותר לאחרי בזכרונו ונשאר והשגה, בהבנה המאמר את קלט אייזיק שר' - רב"

כולם, נכנסו שאז הראשונה, בפעם אמירתו בעת המאמר שמיעת אודות כאן מדובר שלא ולהעיר,
אודות הוא המדובר אלא  כולם, אצל  בשוה  שהוא הנפש עצם עם הקשור שזהו"ע -zxfgכיון המאמר 

ולברר  יותר, בטוב כו') והתיבות האותיות פרטי והן הענין כללות תוכן (הן המאמר את לקלוט כדי
הפעם, עוד המאמר את לשמוע הוצרכו ולכן הדברים, עומק מצד הראשונה בפעם תפסו שלא הענינים
רק  ל"חזרה" נכנסו שלכן טוב, וזכרון הבנה מוחין, בעל להיות צורך יש זה שבשביל - כו' מנוחה מתוך

אחרת  (וברשימה מועטים הדברים 47אנשים את ולקלוט להבין שייכים שהיו איש), מנינים כשלשה -
חכמה" (ש)יודיעו שנים ב"רוב תלוי זה ענין והרי הצעיר 48בטוב. האברך שגם הזקן רבינו פעל ואעפ"כ ,

"זקן". כמו הדברים את וקלט הבין הנ"ל,
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(38.(162 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת סי"ד
(39.21 הערה לעיל ראה
כשהם 40) מקדשים שרת שכלי הוא בקדשים שהדין ולהעיר

א). פח, (זבחים מלאים
ח"ד 41) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .195 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו. ס"ע
(42.99 ע' תש"ג סה"ש וראה ב. יו"ד, ע"ז
התוועדויות 43) - מנחם (תורת ואילך סכ"ט תמוז י"ב שיחת

וש"נ. ואילך). 181 ע' חמ"ז
ע'44) תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז ואילך. א תרסח, ח"ד לקו"ד

וש"נ. ואילך. 237
ואילך).45) שנז ע' כח (כרך בערכו תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
וש"נ.46) ב. קל, ב"ב
כג.47) ע' ריש ח"ג ב"התמים"
ז.48) לב, איוב
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שהיא  הראשונה בפעם שמיעתו לגבי המאמר בחזרת חידוש יש בזה שגם הדברים, לזכרון בנוגע וכן
מסיני  לו 49כנתינתה ש"ניתנה באופן הוא דמ"ת שהענין כיון בזכרונו, שנשאר בכך פלא אין שאז ,

ומשכחה" תורה לומד ש"הי' המציאות נשללת שעי"ז לחתן", "ככלה .50במתנה",

זאת  אתועוד זכר שנים וחמש מארבעים יותר שלאחרי לכך שנוסף ,envr xn`nd הענינים את גם זכר ,
רז"ל  שדרשו (כפי תלמוד שצריכה חכמים תלמידי של חולין שיחת בבחי' הפסוק 51שהם "ועלהו 52על

מאן" אלטער א ווערן דאך קאן יונגערמאן א "פון המאמר: חזרת קודם הזקן רבינו דברי הן - יבול") ַַַַַָָלא
כי  עצמו, למאמר שייכים היו שלא המאמר באמצע הזקן רבינו דברי והן לחזרה), הוא גם יכנס (שלכן

הסיפור  כהמשך - הערט" ער אז וויסען וועסט דו הערט, ער אים, "לאז המוסגר: מאמר בתור ,53אם ָ
מאמר  אמירת ע"י היא הנשיא שהכתרת (כידוע הנ"ל מאמר אמר הנשיאות, את קיבל הצמחֿצדק שכאשר

מלבו  הענין כל נשכח הזמן שבמשך (לאחרי  אייזיק ר' נזכר ואז צורך 54חסידות), הי' עכשיו שרק כיון -
המאמר!... את אז שמע אכן הזקן, רבינו של בחדרו שהסתובב קטן ילד בהיותו שהצ"צ, זאת), שיזכור

להתגלות  גם נוגע שהי' אייזיק, ר' אצל הזקן רבינו שפעל מיוחד ענין אודות מדובר עצמך: והגע
ענין [לא ה'צמחֿצדק' של עםlrtyהנשיאות קשור שהי' ענין אעפ"כ, אבל הנשיאות, zelbzdאת

קושיות!... ומקשה הקר השכל בא ואעפ"כ, הנשיאות],

בשכל  והשגה להבנה בנוגע גם הרי - בפועל מהמעשה הדבר אמיתית שמוכח האמור על ונוסף
חסידות, ע"פ הסבר בזה יש כו'), וחום חיות בו להחדיר שצריך אלא השכל, בענין צורך יש (שבודאי

כדלקמן.

.Á ברדיו התניא בלימוד עתה מסיימים פרטית שבהשגחה - חלק 55ובהקדמה ומתחילים ראשון, חלק
הידוע  ע"פ ובפרט שלאח"ז, ההתחלה עם הסיום לקשר ונהוג רבינו 56שני, של בדעתו הי' שבתחילה

שבודאי  כך, לאחריו, קבעו דבר של ובסופו אמרים, לקוטי לפני והאמונה היחוד שער את לקבוע הזקן
שכל. ע"פ גם המובן והמשך קשר ישנו

מ"ש  היטב יובן "ובזה הוא: התניא ספר של ראשון חלק וכמ"ש 57סיום הוא, אוכלה אש אלקיך ה' כי
במ"א".

לעשותו" תיבת ל"ביאור בהמשך בא זה טבאן"58וענין ("עובדאן המצוות מעשה שהו"ע שזהו 59, ,(
ע"י  האדם בגוף נאחז השכינה שאור בנמשל, וענינו בפתילה, הנר אור נאחז ידו שעל השמן בדוגמת
כך  לאש, הנהפכת הפתילה ושריפת כליון ע"י מאיר האור הגשמי שבנר ו"כמו דוקא; המצוות מעשה

. ע"י האלקית נפש על שורה השכינה ומעשה אור דיבור מחשבה שהן נה"ב) (של לבושי' כליון .
. .והתהפכותן ה' לאור התורה".. מצוות תרי"ג של ומעשה דיבור במחשבה ומיוחד המלובש .

אחרי  פ' תורה בלקוטי הוא אוכלה" אש אלקיך ד"ה' הענין נתבאר שבו המקום וז"ל:60והנה, ,

. מאיר אינו ויסודו","האש לשרשו למעלה להסתלק האש טבע כי בעצים, או בפתילה שנאחז עד .
ח"ו". למעלה יסתלק שלא האור נאחז שבהם והעצים ב"הפתילה צורך יש ולכן

(עצים), ומעשה ודיבור (פתילה) מחשבה הוא המצוות בקיום והעצים הפתילה שענין שמבאר [וכפי
מעשה" הוי שפתיו ד"עקימת דיבור, גם (כולל המעשה שמעלת על 61והיינו, בדוגמת ) היא המחשבה

ע"י  שמאיר המועט האור מאשר יותר מאד במאד הרבה אור נעשה שעי"ז בעצים, הנאחז האור מעלת
הפתילה].
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165.ראה 49) ע' תרצ"ז סה"ש
יח.50) לא, תשא פרש"י סע"א. לח, נדרים
וש"נ.51) ב. כא, סוכה
ג.52) א, תהלים
וש"נ.53) ואילך. רמז ס"ע היומן רשימת - מנחם תורת ראה
תקח.54) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
וש"נ.55) .114 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.56) .222 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת ראה
כד.57) ד, ואתחנן
רפל"ה.58) תניא
א.59) קפז, פרשתנו זח"ג
ואילך.60) ג כה,
וש"נ.61) א. סה, סנהדרין
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"אש להיות שצריך זאת, העצים `dlkeועוד או שהפתילה בה, שמאחיזין מה אוכלת שהיא דהיינו ,
oixykeneיהיו oigep. האדם בנפש ושורה יפה נאחז ה' אור אין כך בה, ולכלות בביטול להתאכל אם כי .

ית'". אליו הנפש וכלות רצון

.Ë ולכלות להתאכל ומוכשרין נוחין נעשים ידו שעל זה, לביטול באים כיצד להבין: צריך עדיין אך
אוכלה"? ב"אש

מתחילים  אוכלה", אש אלקיך ד"ה' בענין הסיום שלאחרי בתניא, הדברים בהמשך - בזה והביאור
האמונה, ענין להיות מוכרח ולכן קר, הוא שהשכל לעיל כאמור דייקא, אמונה - והאמונה" היחוד "שער

כו'. וההתלהבות הרגש ענין בו שיהי' בהשכל ביטול פועלים שעי"ז

ממ"ש  גם .62[ולהעיר ה' ברוח ."לא ה' ברעש לא דקה",. דממה קול האש "ואחר ה'", באש לא .
מלכא" קאתי דק"ש 63"דתמן ההתבוננות על קאי האש שענין ואילו 64- למלכא, ההעלאה רק שזוהי ,

הביטול  שהו"ע דקה", דממה "קול ע"י דוקא נעשית אליו) בא (שהמלך מלכא עם ההתאחדות
].64דשמו"ע 

לבאר  -65וממשיך המצוות נתלבשו שבהם הגשמיים בדברים אוכלה") ("אש הביטול לפעולת בנוגע
בשמים" נצב דברך ה' ש"לעולם בגלל היא לזה בנפעל 66שהאפשרות הפועל "כח ישנו הנבראים שבכל ,

כי  ולקיימו", להחיותו ממש",תמיד ואפס לאין הנברא ישוב ח"ו הנברא מן הבורא כח "בהסתלקות
כו'". וניגרים חוזרים המים היו כרגע הרוח את ה' הפסיק ש"אילו סוף, ים מקריעת וק"ו במכ"ש 

. החיות התפשטות ומניעת ה"צמצום ענין שישנו להחיותם ואע"פ הנבראים על ולהתגלות מלירד .
פנים" בהסתר אם כי בגילוי, הקב"ה"67ולקיימם של גבורותיו הן "הן הרי הה'68- "שרש ואדרבה: ,

יומין" דעתיק עילאה גבורה שהיא דקרדוניתא בוצינא הוא .67גבורות

.È:לעניננו בנוגע גם לבאר יש ועפ"ז
הכח  מן להביאו רק וצריכים ובהעלם, בכח כבר ישנו זה שענין משמעותו, כו'", העומד ד"כל המצב

והגילוי. הפועל אל וההעלם

היתה  זו שפעולה - אייזיק ר' אצל הזקן רבינו שפעל המוחין לפתיחת בנוגע בנדו"ד, גם הוא וכן
כו'. הנעלם השכל כח את אצלו שגילה עי"ז

הקדמת ע"י נפעל זה כו'lehiadוענין מאד שנתבלבל אייזיק, ר' .37של

***

.‡È הפסוק על רש"י בפירוש ישראל"69הביאור רובע את ומספר יעקב עפר מנה "כתרגומו 70"מי ,
משריתא מארבע וכו' יעקב דבית מקיימין ארבע דעדקיא שהם במצות חשבון אין יעקב, עפר ד"א דגלים.

לא בהם"בעפר, וכיוצא סוטה ועפר פרה אפר כלאים, תזרע לא ובחמור, בשור שרש"י תחרוש הא', בפי' -
ולא  הקטנים, "דעדקיא", הוא יעקב" ד"עפר שהפירוש להדגיש כדי התרגום, מפירוש להעתיק (א) הוצרך
עליהון  "דאמיר - ב"וכו'" רומזו רק שרש"י - התרגום לשון (כהמשך הארץ כעפר דבנ"י הריבוי על קאי
ד"דגל" שהתרגום (אף המחנות על ולא הדגלים, על קאי ש"משריתא" לפרש (ב) דארעא"), כעפרא יסגון
המצוות  מנין לריבוי הכוונה שאין הב', ובפי' ד"מחנה"); התרגום הוא "משריתא" ואילו "טקס", הוא
הפעמים  למספר חשבון" ש"אין אם כי תרי"ג), אלא אינו המצוות כל מנין אפילו (שהרי שבעפר
לא  מאליהם): (שמובנים כמותם מצוות ד' עוד - בהם" "וכיוצא אלו, מצוות ד' בתמידיות שמקיימים
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יאֿיב.62) יט, מלכיםֿא
ב).63) (לה, תי"ח ב). (ג, בהקדמה תקו"ז ב. רכג, זח"ג
פשצ"ט.64) ח"ב תער"ב המשך ראה
פ"אֿב.65) שעהיוה"א בתניא
פט.66) קיט, תהלים
פ"ד.67) שם

תרנו).68) רמז עקב היל"ש (לגירסת ב סט, יומא
יו"ד.69) כג, פרשתנו
הגאולה 70) דחג בהתוועדות המאמר נאמר זה פסוק שעל

138 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת תמוז די"ב מנה מי (ד"ה
ואילך)). ה עמוד לעיל ואילך,
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בעפר  דם כיסוי ו)שמיטה, ב(שבת תזרע לא ו)שמיטה, ב(שבת וטיחת 71תחרוש בעפר 72, המנוגע .73הבית
בעפר  שאפילו בלבד), מצוות שבע להם שיש ב"נ (לגבי בנ"י מעלת מודגשת להם 74ובזה יש בלבד

שמונה  שליט"א,75(לכה"פ) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - הענינים בפנימיות העפר מעלת וביאור מצוות;
ואילך. 90 ע' חל"ח בלקו"ש ונדפס 

.·È מן היוצא זרע רביעותיהן, ישראל, רבע את "ומספר - רש"י פירוש המשך ולבאר להוסיף ויש
שלהם": התשמיש

הא' מפי' שונה יעקב" ד"עפר שהפירוש שכשם והיינו, ("ד"א"), הב' פירוש המשך זה הרי בפשטות
ד"רובע  הפירוש גם כך בעפר"), מקיימין שהם במצות חשבון "אין אלא כו'", דעדקיא "כתרגומו (לא

. "כתרגומו לא - הא' מפי' שונה כו'".ישראל" "רביעותיהן אלא משריתא", דארבע .

כת  מדוע מובן: אינו עפ"ז המתחילאבל בדיבור רש"י envrבו ipta יעקב עפר מנה "מי בד"ה ולא ,
'ebe?"ישראל "רובע גם אלא יעקב", "עפר רק לא מפרש שבו הא', לפירוש בהמשך ,"

.‚È'בפי קושי שיש בגלל שזהו כמ"פ כמדובר - הב' לפירוש רש"י שהוצרך הטעם תחילה לבאר ויש
הא'.

ובהקדמה:

שהכוונה  לפרש בדעתו עולה לראש לכל הנה יעקב", "עפר התיבות את רואה למקרא חמש הבן כאשר
מ"ש  למד שכבר כפי הארץ, עפר כמו בנ"י של להריבוי הארץ".76היא כעפר זרעך את "ושמתי

" נאמר שבפסוק כיון dpnאבל in למד למקרא חמש הבן שהרי כן, לפרש אפשר אי - יעקב" עפר
בנ"י. את מנה שמשה כבר

" התיבות את גם רש"י מעתיק dpnולכן in עפר" התיבות על רק הוא שפירושו אף - יעקב" עפר
אלו  מתיבות הוא לפירושו שההכרח כיון דהיינו,77יעקב", יעקב", דבית דעדקיא "כתרגומו ומפרש: -

כמו  שהוא - (תרגום) ארמי שבלשון אלא (קטנות), "דק" כמו הוא "דעדקיא" [כי, יעקב של הקטנים
"מבן  רק הי' בנ"י שמנין כיון יעקב", עפר מנה "מי ועז"נ ע'], אות ניתוסף - משובש הקודש  לשון

ומעלה" שנה נימנו.78עשרים לא הקטנים ואילו ,

ארבע  את משה מנה שלכאורה אף - משריתא" "דארבע ישראל", רובע את ד"מספר הפירוש גם וזהו
גם  כי , - שבארבע הדגלים הקטנים היינו, הקטנים, שהם יעקב", ל"עפר בהמשך בא ישראל" "רובע

נימנו. שלא הדגלים,

והמעלה  השבח אודות רק הכתוב מדבר מדוע (א) להקשות: שיש כיון מספיק, אינו זה פירוש אבל,
בשם  ישראל לקטני הכתוב קורא מדוע (ב) כולו? ישראל עם ומעלת בשבח מדבר ואינו ישראל, קטני של

"xtr?וכיו"ב בחורים נערים, קטנים, בשם בפירוש אותם קורא ואינו יעקב",

שעפ"ז  בעפר", מקיימין שהם במצות חשבון אין יעקב, עפר "ד"א - נוסף פירוש רש"י מביא ולכן
יעקב". "עפר בפירוש הנ"ל קושיות ב' סרות
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ולא 71) בעפר, הוא הדם שכיסוי ואף - פרה". "אפר בדוגמת
" גם נקרא כאן הרי "`xtבאפר, בשם יעקב".xtrפרה"

(השמינית),72) זו מצוה שליט"א אדמו"ר כ"ק שהזכיר קודם
ואמר, השמינית? המצוה מהי - השאלה נשאלת ועתה אמר:
ובשיחה  השמינית. המצוה את ימצאו בינתיים ואולי ניגון, שינגנו

) הענין את סיים ).l"endהבאה
בדוגמת 73) הבית, טהרת גמר (להיותו סוטה" "עפר בדוגמת

סוטה). עפר ע"י לבעלה האשה טהרת
את 74) כסה "הנה בנ"י על שטען בלק דברי על המענה וזהו

(בארץ) בעפר מקיימים שהם שכיון - ה) כב, (פרשתנו הארץ" עין
שלהם! היא הארץ כל הרי מצוות, שמונה

(75- שבעה לגבי שמונה דמספר העילוי גודל ידוע והרי
כו', הבנין ימי שבעת השתלשלות, לסדר שייך שבעה שמספר
שו"ת  (ראה השתלשלות מסדר למעלה הוא שמונה מספר ואילו
(תהלים  השמינית" על "למנצח בענין וכידוע ס"ט), ח "א הרשב"א
נימין, שמונה של שיהי' המשיח ימות של הכינור שזהו א), יב,
שהרי  ב), יג, (ערכין נימין עשר של כינור עם גם שקשור ועד

שמיני). ר"פ (פרש"י עטרות" עשר "נטל השמיני" "יום
טז.76) יג, לך לך
(77.20 הערה שבפנים בלקו"ש שנתבאר ההכרח על נוסף
ועוד.78) ג. א, במדבר כו. לח, פקודי יד. ל, תשא



לז e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

"אש להיות שצריך זאת, העצים `dlkeועוד או שהפתילה בה, שמאחיזין מה אוכלת שהיא דהיינו ,
oixykeneיהיו oigep. האדם בנפש ושורה יפה נאחז ה' אור אין כך בה, ולכלות בביטול להתאכל אם כי .

ית'". אליו הנפש וכלות רצון

.Ë ולכלות להתאכל ומוכשרין נוחין נעשים ידו שעל זה, לביטול באים כיצד להבין: צריך עדיין אך
אוכלה"? ב"אש

מתחילים  אוכלה", אש אלקיך ד"ה' בענין הסיום שלאחרי בתניא, הדברים בהמשך - בזה והביאור
האמונה, ענין להיות מוכרח ולכן קר, הוא שהשכל לעיל כאמור דייקא, אמונה - והאמונה" היחוד "שער

כו'. וההתלהבות הרגש ענין בו שיהי' בהשכל ביטול פועלים שעי"ז

ממ"ש  גם .62[ולהעיר ה' ברוח ."לא ה' ברעש לא דקה",. דממה קול האש "ואחר ה'", באש לא .
מלכא" קאתי דק"ש 63"דתמן ההתבוננות על קאי האש שענין ואילו 64- למלכא, ההעלאה רק שזוהי ,

הביטול  שהו"ע דקה", דממה "קול ע"י דוקא נעשית אליו) בא (שהמלך מלכא עם ההתאחדות
].64דשמו"ע 

לבאר  -65וממשיך המצוות נתלבשו שבהם הגשמיים בדברים אוכלה") ("אש הביטול לפעולת בנוגע
בשמים" נצב דברך ה' ש"לעולם בגלל היא לזה בנפעל 66שהאפשרות הפועל "כח ישנו הנבראים שבכל ,

כי  ולקיימו", להחיותו ממש",תמיד ואפס לאין הנברא ישוב ח"ו הנברא מן הבורא כח "בהסתלקות
כו'". וניגרים חוזרים המים היו כרגע הרוח את ה' הפסיק ש"אילו סוף, ים מקריעת וק"ו במכ"ש 

. החיות התפשטות ומניעת ה"צמצום ענין שישנו להחיותם ואע"פ הנבראים על ולהתגלות מלירד .
פנים" בהסתר אם כי בגילוי, הקב"ה"67ולקיימם של גבורותיו הן "הן הרי הה'68- "שרש ואדרבה: ,

יומין" דעתיק עילאה גבורה שהיא דקרדוניתא בוצינא הוא .67גבורות

.È:לעניננו בנוגע גם לבאר יש ועפ"ז
הכח  מן להביאו רק וצריכים ובהעלם, בכח כבר ישנו זה שענין משמעותו, כו'", העומד ד"כל המצב

והגילוי. הפועל אל וההעלם

היתה  זו שפעולה - אייזיק ר' אצל הזקן רבינו שפעל המוחין לפתיחת בנוגע בנדו"ד, גם הוא וכן
כו'. הנעלם השכל כח את אצלו שגילה עי"ז

הקדמת ע"י נפעל זה כו'lehiadוענין מאד שנתבלבל אייזיק, ר' .37של

***

.‡È הפסוק על רש"י בפירוש ישראל"69הביאור רובע את ומספר יעקב עפר מנה "כתרגומו 70"מי ,
משריתא מארבע וכו' יעקב דבית מקיימין ארבע דעדקיא שהם במצות חשבון אין יעקב, עפר ד"א דגלים.

לא בהם"בעפר, וכיוצא סוטה ועפר פרה אפר כלאים, תזרע לא ובחמור, בשור שרש"י תחרוש הא', בפי' -
ולא  הקטנים, "דעדקיא", הוא יעקב" ד"עפר שהפירוש להדגיש כדי התרגום, מפירוש להעתיק (א) הוצרך
עליהון  "דאמיר - ב"וכו'" רומזו רק שרש"י - התרגום לשון (כהמשך הארץ כעפר דבנ"י הריבוי על קאי
ד"דגל" שהתרגום (אף המחנות על ולא הדגלים, על קאי ש"משריתא" לפרש (ב) דארעא"), כעפרא יסגון
המצוות  מנין לריבוי הכוונה שאין הב', ובפי' ד"מחנה"); התרגום הוא "משריתא" ואילו "טקס", הוא
הפעמים  למספר חשבון" ש"אין אם כי תרי"ג), אלא אינו המצוות כל מנין אפילו (שהרי שבעפר
לא  מאליהם): (שמובנים כמותם מצוות ד' עוד - בהם" "וכיוצא אלו, מצוות ד' בתמידיות שמקיימים
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יאֿיב.62) יט, מלכיםֿא
ב).63) (לה, תי"ח ב). (ג, בהקדמה תקו"ז ב. רכג, זח"ג
פשצ"ט.64) ח"ב תער"ב המשך ראה
פ"אֿב.65) שעהיוה"א בתניא
פט.66) קיט, תהלים
פ"ד.67) שם

תרנו).68) רמז עקב היל"ש (לגירסת ב סט, יומא
יו"ד.69) כג, פרשתנו
הגאולה 70) דחג בהתוועדות המאמר נאמר זה פסוק שעל

138 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת תמוז די"ב מנה מי (ד"ה
ואילך)). ה עמוד לעיל ואילך,

e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

בעפר  דם כיסוי ו)שמיטה, ב(שבת תזרע לא ו)שמיטה, ב(שבת וטיחת 71תחרוש בעפר 72, המנוגע .73הבית
בעפר  שאפילו בלבד), מצוות שבע להם שיש ב"נ (לגבי בנ"י מעלת מודגשת להם 74ובזה יש בלבד

שמונה  שליט"א,75(לכה"פ) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - הענינים בפנימיות העפר מעלת וביאור מצוות;
ואילך. 90 ע' חל"ח בלקו"ש ונדפס 

.·È מן היוצא זרע רביעותיהן, ישראל, רבע את "ומספר - רש"י פירוש המשך ולבאר להוסיף ויש
שלהם": התשמיש

הא' מפי' שונה יעקב" ד"עפר שהפירוש שכשם והיינו, ("ד"א"), הב' פירוש המשך זה הרי בפשטות
ד"רובע  הפירוש גם כך בעפר"), מקיימין שהם במצות חשבון "אין אלא כו'", דעדקיא "כתרגומו (לא

. "כתרגומו לא - הא' מפי' שונה כו'".ישראל" "רביעותיהן אלא משריתא", דארבע .

כת  מדוע מובן: אינו עפ"ז המתחילאבל בדיבור רש"י envrבו ipta יעקב עפר מנה "מי בד"ה ולא ,
'ebe?"ישראל "רובע גם אלא יעקב", "עפר רק לא מפרש שבו הא', לפירוש בהמשך ,"

.‚È'בפי קושי שיש בגלל שזהו כמ"פ כמדובר - הב' לפירוש רש"י שהוצרך הטעם תחילה לבאר ויש
הא'.

ובהקדמה:

שהכוונה  לפרש בדעתו עולה לראש לכל הנה יעקב", "עפר התיבות את רואה למקרא חמש הבן כאשר
מ"ש  למד שכבר כפי הארץ, עפר כמו בנ"י של להריבוי הארץ".76היא כעפר זרעך את "ושמתי

" נאמר שבפסוק כיון dpnאבל in למד למקרא חמש הבן שהרי כן, לפרש אפשר אי - יעקב" עפר
בנ"י. את מנה שמשה כבר

" התיבות את גם רש"י מעתיק dpnולכן in עפר" התיבות על רק הוא שפירושו אף - יעקב" עפר
אלו  מתיבות הוא לפירושו שההכרח כיון דהיינו,77יעקב", יעקב", דבית דעדקיא "כתרגומו ומפרש: -

כמו  שהוא - (תרגום) ארמי שבלשון אלא (קטנות), "דק" כמו הוא "דעדקיא" [כי, יעקב של הקטנים
"מבן  רק הי' בנ"י שמנין כיון יעקב", עפר מנה "מי ועז"נ ע'], אות ניתוסף - משובש הקודש  לשון

ומעלה" שנה נימנו.78עשרים לא הקטנים ואילו ,

ארבע  את משה מנה שלכאורה אף - משריתא" "דארבע ישראל", רובע את ד"מספר הפירוש גם וזהו
גם  כי , - שבארבע הדגלים הקטנים היינו, הקטנים, שהם יעקב", ל"עפר בהמשך בא ישראל" "רובע

נימנו. שלא הדגלים,

והמעלה  השבח אודות רק הכתוב מדבר מדוע (א) להקשות: שיש כיון מספיק, אינו זה פירוש אבל,
בשם  ישראל לקטני הכתוב קורא מדוע (ב) כולו? ישראל עם ומעלת בשבח מדבר ואינו ישראל, קטני של

"xtr?וכיו"ב בחורים נערים, קטנים, בשם בפירוש אותם קורא ואינו יעקב",

שעפ"ז  בעפר", מקיימין שהם במצות חשבון אין יעקב, עפר "ד"א - נוסף פירוש רש"י מביא ולכן
יעקב". "עפר בפירוש הנ"ל קושיות ב' סרות
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ולא 71) בעפר, הוא הדם שכיסוי ואף - פרה". "אפר בדוגמת
" גם נקרא כאן הרי "`xtבאפר, בשם יעקב".xtrפרה"

(השמינית),72) זו מצוה שליט"א אדמו"ר כ"ק שהזכיר קודם
ואמר, השמינית? המצוה מהי - השאלה נשאלת ועתה אמר:
ובשיחה  השמינית. המצוה את ימצאו בינתיים ואולי ניגון, שינגנו

) הענין את סיים ).l"endהבאה
בדוגמת 73) הבית, טהרת גמר (להיותו סוטה" "עפר בדוגמת

סוטה). עפר ע"י לבעלה האשה טהרת
את 74) כסה "הנה בנ"י על שטען בלק דברי על המענה וזהו

(בארץ) בעפר מקיימים שהם שכיון - ה) כב, (פרשתנו הארץ" עין
שלהם! היא הארץ כל הרי מצוות, שמונה

(75- שבעה לגבי שמונה דמספר העילוי גודל ידוע והרי
כו', הבנין ימי שבעת השתלשלות, לסדר שייך שבעה שמספר
שו"ת  (ראה השתלשלות מסדר למעלה הוא שמונה מספר ואילו
(תהלים  השמינית" על "למנצח בענין וכידוע ס"ט), ח "א הרשב"א
נימין, שמונה של שיהי' המשיח ימות של הכינור שזהו א), יב,
שהרי  ב), יג, (ערכין נימין עשר של כינור עם גם שקשור ועד

שמיני). ר"פ (פרש"י עטרות" עשר "נטל השמיני" "יום
טז.76) יג, לך לך
(77.20 הערה שבפנים בלקו"ש שנתבאר ההכרח על נוסף
ועוד.78) ג. א, במדבר כו. לח, פקודי יד. ל, תשא
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.„È רובע את "ומספר רש"י, מפרש זה ועל - ישראל"? ל"רובע בנוגע גם לתרץ צריך עדיין אך
שלהם": התשמיש מן היוצא זרע "רביעותיהן, ישראל",

. "כתרגומו הא' פירוש על נוספת קושיא יש ישראל", ל"רובע מארבע בנוגע משריתא, מארבע .
מארבע  "חדא התרגום (כלשון דגלים מארבע ל)אחד או דגלים, ל(ארבע היא הכוונה אם דגלים":
לשון  לעצמה תורה "לשון שהרי "רובע", ולא "רבע", או) ("ארבע" לומר צריך הכתוב הי' - משריתא")

לעצמו" נקרא 79חכמים התורה בלשון הנה "רובע", בשם מארבע אחד נקרא הגמרא שבלשון אף ולכן, ,
"רבע" "רובע"?!80בשם ולא "חמישית"), שנקרא מחמשה אחד כמו ("רביעית",

מ"ש  ע"ד ורבי'), לפרי' (בשייכות "רביעה" מלשון הוא ש"רובע" רש"י מפרש וזהו 81ולכן "לרבעה",
"רביעותיהן", - ישראל" "רובע

ש" היינו, שלהם", התשמיש מן היוצא "זרע ישראל"xtqneומוסיף, רובע את ספר) מי מנה", "מי (כמו
דוקא, בנ"י של שבחם אינו רביעותיהן) את לספור אפשר (שאי זה ענין כי, "רביעותיהן", על קאי לא

בתשמיש" ש"צנוע מצינו לגמלים בנוגע גם מפרש 82שהרי ולכן רביעותיהם, את לספור אפשר אי ובמילא ,
לספרו. אפשר שאי בריבוי שהוא שלהם", התשמיש מן היוצא ה"זרע על שקאי רש"י

.ÂË:עצמה בפני בפיסקא ישראל" "רובע מפרש שרש"י הטעם גם יובן ועפ"ז
הנה ישראל", ל"רובע שבנוגע להדגיש רש"י כוונת עצמה בפני בפיסקא רק dligzklnבהפירוש (לא
כנ"ל), רביעה, (מלשון כו'" זרע "רביעותיהן, לפרש הראוי מן הי' שני) פירוש בתור

אי  אזי יעקב"), דבית ("דעדקיא דישראל הקטנים הם יעקב" ש"עפר לפרש שהוכרחנו לאחרי אלא,
כפל  שזהו כיון שלהם", התשמיש מן היוצא "זרע התינוקות, על קאי ישראל" "רובע שגם לפרש אפשר

הדברים;

שקאי  הב', בפי' צורך יש ולכן (כנ"ל), קושי ישנו הקטנים על קאי יעקב" ש"עפר שבפירוש כיון אבל,
מלכתחילה: הראוי מן שהי' כפי ישראל" "רובע ולפרש לחזור יכולים אזי - בעפר שמקיימין המצוות על

כו'". זרע "רביעותיהן,

עצמה, בפני בפיסקא כו'" רביעותיהן ישראל, "רובע מפרש שרש"י - אחר באופן - לומר יש ועוד
הא' לפי' גם אלא כו'), המצוות על קאי יעקב" (ש"עפר הב' לפי' רק אינו זה שפירוש להדגיש כדי
("רביעותיהן  התינוקות על קאי ישראל" ש"רובע לפרש שפיר אפשר הקטנים) על קאי יעקב" (ש"עפר
זועמה  ולכה יעקב לי ארה "לכה לבלעם אמר שבלק כשם כי הדברים, כפל שזהו אף כו'"), זרע

שמותיהם"83ישראל" "בשני בנוגע 84, הן דברים אותם בכפל זה, מעין הי' בלעם של המענה גם הנה ,
כו'"). זרע רביעותיהן ישראל, ("רובע לישראל בנוגע והן "דעדקיא") יעקב", ("עפר ליעקב

***

.ÊË א "פון אייזיק לר' בנוגע אמר הזקן שרבינו הסיפור אודות (ס"ז) לעיל להמדובר ַבהמשך
הנה: - מאן" אלטער א ווערן דאך קאן ַַַַָָיונגערמאן

מאן" "אלטער ונעשה מתבגר שהאדם שככל - הוא מאן" ל"אלטער "יונגערמאן" בין החילוק ַַַַַכללות
השכל. בשלימות יותר אצלו ניתוסף אזי

בתניא  שמצינו אף הנה - השכל לענין שראשיתם 85ובנוגע בחינותי', עשר הן הנפש ועצמות שמהות
ומעשה  דיבור מחשבה רק הם הנפש (ולבושי החכמה בלקו"ת 67היא מבואר הרי שבנפש 86), השכל ש"כח

רק והחכמה ilkהוא השכל לכח כלי רק הוא הגשמי שהמוח "כמו הנפש", ועצמיות למהות לבוש) (כמו
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וש"נ.79) ב. נח, ע"ז
מ.80) כט, תצוה
טז.81) כ, קדושים כג. יח, אחרי
טז.82) לב, וישלח פרש"י

ז.83) כג, פרשתנו
עה"פ.84) פרש"י
פי"ב.85)
וירא.86) ר"פ תו"א גם וראה ב. ד, ויקרא

e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

מעט  וכשמתגדל ביותר, קטן שכלו שהתינוק ומתגדל, הולך שהשכל רואים אנו "ולכן מהנפש", המתפשט
. שכלו הגדלת יתוסף כך אלא מעט קטן, שכלו אז הי' למה כן ואם מקטנותו, גם בו הי' הנשמה והרי .

המשכה  נמשך שיהי' וכדי ממנה, המתפשט כח הוא והשכל מהשכל, למעלה היא עצמה הנשמה כי הענין,
הכלי  אזי השכל, לאור כלי שהוא המוח, כלי דהיינו להכיל, כלי כשיש הוא הגילוי, אל זה והתפשטות

כו'". מאד בקטנות מאיר השכל מוחו, קטנות מצד ובקטן, השכל, וכח אור גילוי לתוכו ממשיך הוא

בשניהם  הוא האור אבל לכלי, בנוגע רק הוא מאן" ל"אלטער "יונגערמאן" בין שהחילוק ַַַונמצא,
בחסידות  וכמבואר הכלי 87בשוה, שכאשר והיינו, בכלי, רק הוא והשינוי שינוי, ללא תמיד ישנו שהאור

בענין  גם ותלוי יותר; האור בו יתגלה אזי הכלי, שיגדל וככל האור, בו להתגלות יכול לא בקטנות, הוא
בו  נעשים שעי"ז הגשמי, במוח ניכרת שהיגיעה (ועד המוח כלי בזיכוך יותר שיתייגע שככל היגיעה,

כו' יותר.88קמטים השכל אור בו יתגלה אזי ,(

אצל  הוא האור כי, - מאן" אלטער א ווערן דאך קאן יונגערמאן א "פון הפתגם תוכן מובן ַַַַַָָועפ"ז
כמו  האור כל את לו יש "יונגערמאן" בהיותו שגם וכיון לכלי, בנוגע רק הוא החילוק וכל בשוה, ַשניהם

וכמשנת"ל  בפועל, האור והתגלות המשכת לפעול רק צריך הרי מאן", ה"אלטער לפרוט 89אצל שצריך ַַ
כו'. לפרוטות

יונגערמאן א "פון הוא הלשון דיוק (o`wואעפ"כ, ווערן "lekiדאך ולא מאן", אלטער א hreeלהיות) ַַ¨ַַַָ
לעיל  כאמור - יהי') (אכן כו'" ווערן ענין 90דאך שלימות תלוי שבה הבחירה, ענין את נוטלים שלא ָ

זה על שישנו אלא dlrnlnהעבודה; gk zpizpe xfr יונגערמאן א "פון הזקן רבינו בדברי ביטוי לידי ַַשבא
היהדות  נקודת את לגלות כללית, נשמה ישראל, נשיא של פעולתו שזוהי מאן", אלטער א ווערן דאך ַַַָָקאן

פרטית. נשמה בכל

.ÊÈ:בעבודה מזה וההוראה
להיות  יוכל ש"יונגערמאן" הנ"ל הענין כמו - לנו ונותנים מגלים נשיאינו שרבותינו הענינים כל ַלאחרי

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם ועד"ז מאן", שכל 91"אלטער לידע, צריך - וכיו"ב קלוגער" א איז חסיד "א ַַַַ
מצד הוא לעשייתxe`dזה בנוגע עבודתנו לעבוד אנו צריכים עדיין אבל כולם, אצל תמיד שישנו ,ilkd,

ממש. בפועל האור ויתגלה יומשך דוקא ידו שעל

אבל  ביותר, ולהצליח לפעול ויכלתם שבכוחם במחשבתם שמציירים "חכמים" לאותם ההוראה וזוהי
דוקא. הפועל אל הכח מן זאת להביא שבהכרח - הפועל אל זאת להביא מבלי בכך, מסתפקים

שכיון  לומר שייך ולא ממש, בפועל המצוה עשיית להיות שמוכרחת המצוות, קיום ענין בכללות וכמו
תפילין, יניח השבת שלאחרי שכיון בתפילין, (וכמו כבר עשאה כאילו זה הרי זמן, לאחרי המצוה שיעשה

חז"ל  אמרו בתורה ורק בשבת), גם התפילין ענין אצלו יש כאילו נחשב זה בתורת 92הרי העוסק "כל
כו'". הקריב כאילו כו'

כמארז"ל  - הקב"ה הנהגת גם היא ששיער 93וכן שאף - לעשות" לישראל אומר הוא  עושה שהוא "מה
בפועל  שיהי' מה כל בכח הצמצום 94בעצמו בענין צורך ללא זו, בהשערה להסתפק יכול הי' ולכאורה, ,

קלעצקער  בנימין ר' את לשם ולשלוח הגשמי, לעוה"ז עד ההשתלשלות סדר כל שיסע 95והתהוות
בכח, בהשערה הקב"ה הסתפק לא אעפ"כ, מלבדו"... עוד ש"אין ה"סךֿהכל" את יערוך ושם ל"יריד",

ממש. בפועל הענינים כל שיהיו שרצונו כיון
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ואילך.87) 52 ע' תרצ"ו סה"מ שם. ולקו"ת תו"א ראה
תש"ד 88) .254 ע' תרצ"ז א. צז, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

.33 ע' תש"י .243 ע'
חמ"ז 89) התוועדויות - מנחם (תורת סל"ד תמוז י"ב שיחת

.(189 ע'
(90187 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת סל"ג שם
ואילך).

(91.117 ע' .6 ע' תש"ב .48 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
ועוד.92) בסופה. מנחות
ט.93) פ"ל, שמו"ר
ענף 94) ויושר) עיגולים (שער א (שער בתחלתו ע"ח ראה

ואילך. 38 ס"ע תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת א).
וש"נ.95) רמד. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה



לט e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

.„È רובע את "ומספר רש"י, מפרש זה ועל - ישראל"? ל"רובע בנוגע גם לתרץ צריך עדיין אך
שלהם": התשמיש מן היוצא זרע "רביעותיהן, ישראל",

. "כתרגומו הא' פירוש על נוספת קושיא יש ישראל", ל"רובע מארבע בנוגע משריתא, מארבע .
מארבע  "חדא התרגום (כלשון דגלים מארבע ל)אחד או דגלים, ל(ארבע היא הכוונה אם דגלים":
לשון  לעצמה תורה "לשון שהרי "רובע", ולא "רבע", או) ("ארבע" לומר צריך הכתוב הי' - משריתא")

לעצמו" נקרא 79חכמים התורה בלשון הנה "רובע", בשם מארבע אחד נקרא הגמרא שבלשון אף ולכן, ,
"רבע" "רובע"?!80בשם ולא "חמישית"), שנקרא מחמשה אחד כמו ("רביעית",

מ"ש  ע"ד ורבי'), לפרי' (בשייכות "רביעה" מלשון הוא ש"רובע" רש"י מפרש וזהו 81ולכן "לרבעה",
"רביעותיהן", - ישראל" "רובע

ש" היינו, שלהם", התשמיש מן היוצא "זרע ישראל"xtqneומוסיף, רובע את ספר) מי מנה", "מי (כמו
דוקא, בנ"י של שבחם אינו רביעותיהן) את לספור אפשר (שאי זה ענין כי, "רביעותיהן", על קאי לא

בתשמיש" ש"צנוע מצינו לגמלים בנוגע גם מפרש 82שהרי ולכן רביעותיהם, את לספור אפשר אי ובמילא ,
לספרו. אפשר שאי בריבוי שהוא שלהם", התשמיש מן היוצא ה"זרע על שקאי רש"י

.ÂË:עצמה בפני בפיסקא ישראל" "רובע מפרש שרש"י הטעם גם יובן ועפ"ז
הנה ישראל", ל"רובע שבנוגע להדגיש רש"י כוונת עצמה בפני בפיסקא רק dligzklnבהפירוש (לא
כנ"ל), רביעה, (מלשון כו'" זרע "רביעותיהן, לפרש הראוי מן הי' שני) פירוש בתור

אי  אזי יעקב"), דבית ("דעדקיא דישראל הקטנים הם יעקב" ש"עפר לפרש שהוכרחנו לאחרי אלא,
כפל  שזהו כיון שלהם", התשמיש מן היוצא "זרע התינוקות, על קאי ישראל" "רובע שגם לפרש אפשר

הדברים;

שקאי  הב', בפי' צורך יש ולכן (כנ"ל), קושי ישנו הקטנים על קאי יעקב" ש"עפר שבפירוש כיון אבל,
מלכתחילה: הראוי מן שהי' כפי ישראל" "רובע ולפרש לחזור יכולים אזי - בעפר שמקיימין המצוות על

כו'". זרע "רביעותיהן,

עצמה, בפני בפיסקא כו'" רביעותיהן ישראל, "רובע מפרש שרש"י - אחר באופן - לומר יש ועוד
הא' לפי' גם אלא כו'), המצוות על קאי יעקב" (ש"עפר הב' לפי' רק אינו זה שפירוש להדגיש כדי
("רביעותיהן  התינוקות על קאי ישראל" ש"רובע לפרש שפיר אפשר הקטנים) על קאי יעקב" (ש"עפר
זועמה  ולכה יעקב לי ארה "לכה לבלעם אמר שבלק כשם כי הדברים, כפל שזהו אף כו'"), זרע

שמותיהם"83ישראל" "בשני בנוגע 84, הן דברים אותם בכפל זה, מעין הי' בלעם של המענה גם הנה ,
כו'"). זרע רביעותיהן ישראל, ("רובע לישראל בנוגע והן "דעדקיא") יעקב", ("עפר ליעקב

***

.ÊË א "פון אייזיק לר' בנוגע אמר הזקן שרבינו הסיפור אודות (ס"ז) לעיל להמדובר ַבהמשך
הנה: - מאן" אלטער א ווערן דאך קאן ַַַַָָיונגערמאן

מאן" "אלטער ונעשה מתבגר שהאדם שככל - הוא מאן" ל"אלטער "יונגערמאן" בין החילוק ַַַַַכללות
השכל. בשלימות יותר אצלו ניתוסף אזי

בתניא  שמצינו אף הנה - השכל לענין שראשיתם 85ובנוגע בחינותי', עשר הן הנפש ועצמות שמהות
ומעשה  דיבור מחשבה רק הם הנפש (ולבושי החכמה בלקו"ת 67היא מבואר הרי שבנפש 86), השכל ש"כח

רק והחכמה ilkהוא השכל לכח כלי רק הוא הגשמי שהמוח "כמו הנפש", ועצמיות למהות לבוש) (כמו
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וש"נ.79) ב. נח, ע"ז
מ.80) כט, תצוה
טז.81) כ, קדושים כג. יח, אחרי
טז.82) לב, וישלח פרש"י

ז.83) כג, פרשתנו
עה"פ.84) פרש"י
פי"ב.85)
וירא.86) ר"פ תו"א גם וראה ב. ד, ויקרא

e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

מעט  וכשמתגדל ביותר, קטן שכלו שהתינוק ומתגדל, הולך שהשכל רואים אנו "ולכן מהנפש", המתפשט
. שכלו הגדלת יתוסף כך אלא מעט קטן, שכלו אז הי' למה כן ואם מקטנותו, גם בו הי' הנשמה והרי .

המשכה  נמשך שיהי' וכדי ממנה, המתפשט כח הוא והשכל מהשכל, למעלה היא עצמה הנשמה כי הענין,
הכלי  אזי השכל, לאור כלי שהוא המוח, כלי דהיינו להכיל, כלי כשיש הוא הגילוי, אל זה והתפשטות

כו'". מאד בקטנות מאיר השכל מוחו, קטנות מצד ובקטן, השכל, וכח אור גילוי לתוכו ממשיך הוא

בשניהם  הוא האור אבל לכלי, בנוגע רק הוא מאן" ל"אלטער "יונגערמאן" בין שהחילוק ַַַונמצא,
בחסידות  וכמבואר הכלי 87בשוה, שכאשר והיינו, בכלי, רק הוא והשינוי שינוי, ללא תמיד ישנו שהאור

בענין  גם ותלוי יותר; האור בו יתגלה אזי הכלי, שיגדל וככל האור, בו להתגלות יכול לא בקטנות, הוא
בו  נעשים שעי"ז הגשמי, במוח ניכרת שהיגיעה (ועד המוח כלי בזיכוך יותר שיתייגע שככל היגיעה,

כו' יותר.88קמטים השכל אור בו יתגלה אזי ,(

אצל  הוא האור כי, - מאן" אלטער א ווערן דאך קאן יונגערמאן א "פון הפתגם תוכן מובן ַַַַַָָועפ"ז
כמו  האור כל את לו יש "יונגערמאן" בהיותו שגם וכיון לכלי, בנוגע רק הוא החילוק וכל בשוה, ַשניהם

וכמשנת"ל  בפועל, האור והתגלות המשכת לפעול רק צריך הרי מאן", ה"אלטער לפרוט 89אצל שצריך ַַ
כו'. לפרוטות

יונגערמאן א "פון הוא הלשון דיוק (o`wואעפ"כ, ווערן "lekiדאך ולא מאן", אלטער א hreeלהיות) ַַ¨ַַַָ
לעיל  כאמור - יהי') (אכן כו'" ווערן ענין 90דאך שלימות תלוי שבה הבחירה, ענין את נוטלים שלא ָ

זה על שישנו אלא dlrnlnהעבודה; gk zpizpe xfr יונגערמאן א "פון הזקן רבינו בדברי ביטוי לידי ַַשבא
היהדות  נקודת את לגלות כללית, נשמה ישראל, נשיא של פעולתו שזוהי מאן", אלטער א ווערן דאך ַַַָָקאן

פרטית. נשמה בכל

.ÊÈ:בעבודה מזה וההוראה
להיות  יוכל ש"יונגערמאן" הנ"ל הענין כמו - לנו ונותנים מגלים נשיאינו שרבותינו הענינים כל ַלאחרי

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם ועד"ז מאן", שכל 91"אלטער לידע, צריך - וכיו"ב קלוגער" א איז חסיד "א ַַַַ
מצד הוא לעשייתxe`dזה בנוגע עבודתנו לעבוד אנו צריכים עדיין אבל כולם, אצל תמיד שישנו ,ilkd,

ממש. בפועל האור ויתגלה יומשך דוקא ידו שעל

אבל  ביותר, ולהצליח לפעול ויכלתם שבכוחם במחשבתם שמציירים "חכמים" לאותם ההוראה וזוהי
דוקא. הפועל אל הכח מן זאת להביא שבהכרח - הפועל אל זאת להביא מבלי בכך, מסתפקים

שכיון  לומר שייך ולא ממש, בפועל המצוה עשיית להיות שמוכרחת המצוות, קיום ענין בכללות וכמו
תפילין, יניח השבת שלאחרי שכיון בתפילין, (וכמו כבר עשאה כאילו זה הרי זמן, לאחרי המצוה שיעשה

חז"ל  אמרו בתורה ורק בשבת), גם התפילין ענין אצלו יש כאילו נחשב זה בתורת 92הרי העוסק "כל
כו'". הקריב כאילו כו'

כמארז"ל  - הקב"ה הנהגת גם היא ששיער 93וכן שאף - לעשות" לישראל אומר הוא  עושה שהוא "מה
בפועל  שיהי' מה כל בכח הצמצום 94בעצמו בענין צורך ללא זו, בהשערה להסתפק יכול הי' ולכאורה, ,

קלעצקער  בנימין ר' את לשם ולשלוח הגשמי, לעוה"ז עד ההשתלשלות סדר כל שיסע 95והתהוות
בכח, בהשערה הקב"ה הסתפק לא אעפ"כ, מלבדו"... עוד ש"אין ה"סךֿהכל" את יערוך ושם ל"יריד",

ממש. בפועל הענינים כל שיהיו שרצונו כיון
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ואילך.87) 52 ע' תרצ"ו סה"מ שם. ולקו"ת תו"א ראה
תש"ד 88) .254 ע' תרצ"ז א. צז, ח"א קונטרסים סה"מ ראה

.33 ע' תש"י .243 ע'
חמ"ז 89) התוועדויות - מנחם (תורת סל"ד תמוז י"ב שיחת

.(189 ע'
(90187 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם (תורת סל"ג שם
ואילך).

(91.117 ע' .6 ע' תש"ב .48 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
ועוד.92) בסופה. מנחות
ט.93) פ"ל, שמו"ר
ענף 94) ויושר) עיגולים (שער א (שער בתחלתו ע"ח ראה

ואילך. 38 ס"ע תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת א).
וש"נ.95) רמד. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה



e"kyz'dמ ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

הסיפור  גם ונפגשו 96וכידוע חזרו וכאשר בנעוריו, עמו שלמד חבר לו שהי' ממעזריטש, המגיד אודות
"עמנו  הרי המגיד: הרב את החבר שאל כו', הבעש"ט אל הלך והמגיד דרכיהם, שנפרדו לאחרי רב זמן
כמו  כ"כ תפלתך נתארכה לא ואעפ"כ כו', האריז"ל כוונות עם יחד והתפללו יחד למדנו שנינו הייתם",
עוסק  השנה כל שבמשך לו, וסיפר עסקו, במה חברו את לשאול בהקדימו - המגיד לו והשיב עכשיו?!

פע  נוסע פרנסתו ולצורך בחנות בתורה, מוכרת שאשתו הסחורה כל את לקנות כדי ל"יריד" בשנה אחת ם
מבזבז  אתה עדיין אבל בתורה, עוסק הנך השנה רוב שבמשך אמת הן המגיד: ושאלו השנה. כל במשך
עי"ז  במהירות, זה כל לפעול שביכלתך בשעה בה - כו' ליריד בעגלה הנסיעה עבור אחדים שבועות
הסחורה, את וקונה  ל"יריד" מגיע שהנך עד לחברתה, זו מתחנה נוסע אתה כאילו במחשבתך שתתבונן

זה הרי הנסיעה, בפרטי ההתבוננות זמן שיתארך שככל ומובן, לביתך, llkוחוזר jxra `ly זמן לאריכות
הסחורה  את להשיג יועיל לא במחשבה הציור הרי בטלן!... הנך החבר: לו והשיב בפועל?! הנסיעה

ממש!... בפועל

לצאת  ובכך בזה, ולהתבונן ללמוד הרבי, של מאמר או שיחה ליקח די שלא בנדו"ד, גם מובן ומזה
בפועל. במעשה העבודה גם שתהי' בהכרח אלא חובתו... ידי

מהו  אם כי יותר, נעלה ענין איזה כאן נוגע לא הרי - ומעשה מדיבור למעלה היא שמחשבה ואע"פ
הקב"ה  של בהנהגתו הוא שכן וכנ"ל ממש, בפועל העבודה שתהי' הוא הבורא רצון והרי הבורא, רצון

כו' בכח בעצמו ששיער בכך הסתפק שלא .37בעצמו

***

.ÁÈ אמרו עליו פינחס, בפרשת מנחה בתפלת לקרוא שעומדים הקריאה אודות בקיצור "פינחס 97דובר
בימינו  במהרה כו', ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח ביאת על לבשר הוא אליהו של ענינו והרי אליהו", זה

ממש.
אחת, פעם ניגן שהש"ץ (ולאחרי "שאמיל" הניגון לנגן שי' להש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

כמ"פ). המסובים כל ניגנוהו

מאמין"]. "אני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אחרונה ברכה אמירת לאחרי
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ועוד.97) א. יז, מלכיםֿא רלב"ג יח. ו, וארא תיב"ע
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הסיפור  גם ונפגשו 96וכידוע חזרו וכאשר בנעוריו, עמו שלמד חבר לו שהי' ממעזריטש, המגיד אודות
"עמנו  הרי המגיד: הרב את החבר שאל כו', הבעש"ט אל הלך והמגיד דרכיהם, שנפרדו לאחרי רב זמן
כמו  כ"כ תפלתך נתארכה לא ואעפ"כ כו', האריז"ל כוונות עם יחד והתפללו יחד למדנו שנינו הייתם",
עוסק  השנה כל שבמשך לו, וסיפר עסקו, במה חברו את לשאול בהקדימו - המגיד לו והשיב עכשיו?!

פע  נוסע פרנסתו ולצורך בחנות בתורה, מוכרת שאשתו הסחורה כל את לקנות כדי ל"יריד" בשנה אחת ם
מבזבז  אתה עדיין אבל בתורה, עוסק הנך השנה רוב שבמשך אמת הן המגיד: ושאלו השנה. כל במשך
עי"ז  במהירות, זה כל לפעול שביכלתך בשעה בה - כו' ליריד בעגלה הנסיעה עבור אחדים שבועות
הסחורה, את וקונה  ל"יריד" מגיע שהנך עד לחברתה, זו מתחנה נוסע אתה כאילו במחשבתך שתתבונן

זה הרי הנסיעה, בפרטי ההתבוננות זמן שיתארך שככל ומובן, לביתך, llkוחוזר jxra `ly זמן לאריכות
הסחורה  את להשיג יועיל לא במחשבה הציור הרי בטלן!... הנך החבר: לו והשיב בפועל?! הנסיעה

ממש!... בפועל

לצאת  ובכך בזה, ולהתבונן ללמוד הרבי, של מאמר או שיחה ליקח די שלא בנדו"ד, גם מובן ומזה
בפועל. במעשה העבודה גם שתהי' בהכרח אלא חובתו... ידי

מהו  אם כי יותר, נעלה ענין איזה כאן נוגע לא הרי - ומעשה מדיבור למעלה היא שמחשבה ואע"פ
הקב"ה  של בהנהגתו הוא שכן וכנ"ל ממש, בפועל העבודה שתהי' הוא הבורא רצון והרי הבורא, רצון

כו' בכח בעצמו ששיער בכך הסתפק שלא .37בעצמו

***

.ÁÈ אמרו עליו פינחס, בפרשת מנחה בתפלת לקרוא שעומדים הקריאה אודות בקיצור "פינחס 97דובר
בימינו  במהרה כו', ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח ביאת על לבשר הוא אליהו של ענינו והרי אליהו", זה

ממש.
אחת, פעם ניגן שהש"ץ (ולאחרי "שאמיל" הניגון לנגן שי' להש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

כמ"פ). המסובים כל ניגנוהו

מאמין"]. "אני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אחרונה ברכה אמירת לאחרי
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גם 96) וראה וש"נ. .2 הערה 132 ע' ריש תר"ץ סה"ש ראה
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ועוד.97) א. יז, מלכיםֿא רלב"ג יח. ו, וארא תיב"ע

wla zyxt zegiy ihewl יג כרך

הפסוק ‡. יעקב 1על אהליך טובו "מה
על  – אהליך טובו "מה פרש"י: ישראל" משכנותיך
זה. מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה

טובו 2משכנותיך  מה ד"א כתרגומו. חניותיך -
בישובן  עולמים ובית שילה אהל טובו מה אהליך,
– משכנותיך עליכם. לכפר קרבנות בהן שמקריבין
וחורבנן  עליכם משכון שהן לפי חריבין כשהן אף

שנאמר  הנפשות על חמתו,3כפרה את ה' כלה
בציון". אש ויצת כלה ובמה

להבין: וצריך

– "חניותיך" היינו ש"משכנותיך" בפירושו א)
רבים  ל' – כפשוטו – "משכנותיך" פירש לא למה

"משכן" יחיד 4של ל' בקרא מצינו שלא ובפרט ?
"חנות(נו)" כ"א "משכן" – ?5דחניות

נמשך  טובו" ש"מה מוכח הכתוב מלשון ב)
טובו 6גם  "מה נאמר וכאילו ישראל", ל"משכנותיך

ה"טוב" מהו ולכאורה – ישראל" משכנותיך
cgeind בנ"י ?7בחניות

כמה  כמדובר עה"ת, בפרש"י הכלל ידוע ג)
בענין  פירושים יותר) (או ב' מביא שכאשר פעמים,
קושיא  יש מהפירושים אחד שבכל מפני ה"ז אחד

בנדו"ד? הקושיות הן ומה – בהשני) (שאינה

"מה  התיבות את עוה"פ מעתיק השני בפי' ד)

אהליך" בכ"מ 8טובו כדרכו – אומר ואינו ,9-
וכו'"? שילה אהל טובו מה "ד"א בקיצור:

אוהל  מזכיר ואינו עולמים ובית שילה מונה ה)
אתם–10מועד  שברכם!zraשהי'

מפרש  עולמים, ובית שילה שבאהל ה"טוב" ו)
הול"ל  ולכאורה קרבנות", בהן "שמקריבין רש"י

עכ"פ  מקרא של פשוטו (ע"פ העיקרי )11ה"טוב"
בקרא  שמפורש (בשביל)12כפי מקדש לי "ועשו :

להשראת  מקומות שהם היינו בתוכם", ושכנתי
השכינה?

("אהליך") הכתוב פירוש להבנת נוגע מה ז)
(של  ושחורבנו עליכם", "לכפר הם שהקרבנות

על "כפרה הוא ולאידך,zeytpd"משכנותיך") ?"
חורבנו, בזה שמרומז ד"משכן", הענין להבנת אם
מדוע  הנפשות", על "כפרה שהחורבן לדעת נחוץ
שם  שגם פקודי, בר"פ בפרש"י זה ענין נזכר לא
למקדש  רמז פעמים שני – משכן "המשכן פרש"י:
של  עונותיהן על חורבנין בשני שנתמשכן

ישראל"?

ל' – הנפשות . . על דכפרה הענין מהו ח)
– כלל?! רגיל שאינו

הראי' מהי – בזה דיוק שיש שעכצ"ל כיון ט)
על  כפרה ש"חורבנן חמתו" את ה' "כלה מהפסוק

zeytpd?"
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ה.1) כד, פרשתנו
כשהן 2) אף – "משכנותיך עד מכאן חסר ראשון בדפוס

הדומות). תיבות (ע"י הדפוס השמטת – וכו'" חריבין
יא.3) ד, איכה
יעקב,4) בברכות פרש"י (ראה ד"אוהליך" ענין כפל זה ואין

וכיו"ב  בשירה שאפילו – בפרשתנו פסוקים ובכו"כ הים בשירת
בשיכון  פרטים כשמונים כי – אחר) לענין – לשון הכפל מפרש
וֿז): ז, (ש"ב וכמש"נ (ולבית), למשכן אוהל דומה אינו – ודירה

ארזים). בית . .) ובמשכן באוהל מתהלך ואהי'
גם שבכללות נקרא`ldeאף (עולמים) ובית (גם okyn(מועד)

ראה – הפשט בכולם i"yxtע"ד שהרי – כא) לח, ט. כה, שמות
"ושכנתי". הוא

לא.5) י, בהעלותך
ג).6) סעיף לקמן (ראה ממש בדומה שאינו אף
האהלים 7) על קאי "אהליך" שלפרש"י לדוד במשכיל ומ"ש

לא כ"ז – בא"י היותם על ו"משכנותיך" אפילו fnxpשבמדבר,
במדבר, חניות על יתכן "חניה" הלשון ואדרבא yxetnkבפרש"י!

בלשון  "חניותיך" ברש"י שמפורש ובפרט ויחנו". גו' "ויסעו
חניות  שכוונתו לומר ודוחק בא"י. היותם על אאפ"ל וזה רבים,

רבות –mewna.(א"י (כיבוש בזמן אחת שהיא אף ישובים), (כו"כ

מה 8) טובו, מה ד"א שני: בדפוס אבל הדפוסים. ברוב כ"ה
א  וראה טובו כלל. אלו תיבות אין כת"י וברש"י וכו'. שילה הל

.30 הערה לקמן
ולא:9) – כו' נגלה שהי' ומדרשו שלפניו: בפסוק ראה

בכ"מ. ועד"ז כו'. נגלה שהי' עינים וגלוי נופל ומדרשו
יד.10) פי"ב, כמדב"ר ודלא
(בספהמ"צ 11) הרמב"ם שכתב אף הרי ההלכה דרך ע"פ וגם

שורש  ומספהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש החזקה ביד וכ"ה כ. מצוה
כו'" ההקרבה יהי' בו לעבודה הבחירה בית לבנות "שציונו יב):
הרי  – ה) י, עקב פ' רמב"ן גם וראה תרומה. ר"פ כברמב"ן (דלא
הוא  מלא שמקרא שכיון (1346 ע' ח"ד (בלקו"ש נתבאר כבר
"ושכנתי  שהיא – מקדש" לי ד"ועשו זו מ"ע לכוונת בנוגע
אלא  הרמב"ן, על בזה חולק שהרמב"ם אאפ"ל הרי בתוכם",

המצוות בענין מדבר בביה"ב zeyrlבנ"יeehvpyשהרמב"ם
במשכן אשר וחפץ בענין מדבר והרמב"ן האדם), ,envr(עבודת

) בו שהיתה השכינה השראת "ושכנתי", ).dlrnlnשהוא
ח.12) כה, תרומה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oiaexir(iriax meil)

`l` epi`àîéð[heg e` dxry±]úööBç úçàdpedk icba oia ¦¨©©¤¤
`ed m`e ,dleqt ezceare exyal,íéãâa íB÷îa àlLjiiy `ly ¤Ÿ¦§§¨¦

my jxk m` ,dpedk icbal eteb oia dvivg meyn ezcear leqtl
ea yiy caìLìL ìò LL,zerav`úBööBçezceare cba aygp ± ¨Ÿ©¨Ÿ§

,micba xezi cvn dleqtìMî úeçtìL ìò LL,zerav`ïðéà ¨¦¨Ÿ©¨Ÿ¥¨
úBööBç.cba epi`y ,micba xezi cvn zlqet dpi` ± §

.`iig iaxc dixa dcedi ax lr mb wleg `ax m` zxxan `xnbd
:`xnbd zxne`ïðçBé éaøcàiax lr ±leqt oi`y xaeqd opgei ©§©¦¨¨

lr yly ea yiy cba mb rnyne ,micba mewna `l` micba xezi
,zerav` ylyàâéìt éàcåcba `axl ixdy ,wleg `ax i`ce ± ©©§¦¨

mewna `ly mb micba xezi meyn lqet yly lr yly ea yiy
,oecl yi oiicr la` .micbaàîéð éî àéiç éaøc déøa äãeäé áøcà©§©§¨§¥§©¦¦¨¦¥¨

àâéìtxaeqd `iig iaxc dixa dcedi ax lr mb wleg `ax m`d ± §¦¨
lr yly ea oi`y mbd micba xezi meyn lqet ohw levlvy

.lqet epi`e cba epi`y xaeqe ,yly

iaxc dixa dcedi ax lr wleg `axy gxkd oi` :`xnbd zxne`
c meyn ,`iigáéLçc ïè÷ ìeöìö éðàLx`yn ohw levlv dpey ± ©¦©§¨¨©£¦

aeyg `ed iepl ieyry oeik ,yly lr yly ea oi`y s`y ,micba
yly lr yly ea yiy cba wxy xaeqd `ax mbe ,cbak aygpe

.lqety ohw levlva dceiy okzi ,micba xezi meyn lqet
:zxg` `qxib d`ian `xnbddì éøîà ,àðéøçà àðLéìepyy yi ± ¦§¨©£¦¨¨§¦¨

,zxg` oeyla mzwelgneðL àì ,àéiç éaøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©¦¦¨Ÿ¨
ycwna ezkn lr jexkl df xzid,éîb àlà,cba epi`yìáà ¤¨¤¦£¨

ïè÷ ìeöìö`ed ixd `ed cbay oeikõöBçmeyn ezcear lqet ± ©§¨¨¥
.ea jexkl xeq`e ,micba xezi

:zwleg drcéaøå,øîà ïðçBéick ezkn lr jxeky levlva oi` §©¦¨¨¨©
,yly lr yly ea oi`y oeik micba xezi meyn ezcear leqtl

yeøîà àìleqt oica äöéöçd xacìMî úeçtìL ìò Làlà Lm` Ÿ¨§£¦¨§¨¦¨Ÿ©¨Ÿ¤¨
`ed,íéãâa íB÷îazlqete zg` `nip elit` zvveg myy ¦§§¨¦

,ezcearíéãâa íB÷îa àlL ìáà,oecl jiiy `l dvivg cvny £¨¤Ÿ¦§§¨¦
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המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' ב



מי e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

הסיפור  גם ונפגשו 96וכידוע חזרו וכאשר בנעוריו, עמו שלמד חבר לו שהי' ממעזריטש, המגיד אודות
"עמנו  הרי המגיד: הרב את החבר שאל כו', הבעש"ט אל הלך והמגיד דרכיהם, שנפרדו לאחרי רב זמן
כמו  כ"כ תפלתך נתארכה לא ואעפ"כ כו', האריז"ל כוונות עם יחד והתפללו יחד למדנו שנינו הייתם",
עוסק  השנה כל שבמשך לו, וסיפר עסקו, במה חברו את לשאול בהקדימו - המגיד לו והשיב עכשיו?!

פע  נוסע פרנסתו ולצורך בחנות בתורה, מוכרת שאשתו הסחורה כל את לקנות כדי ל"יריד" בשנה אחת ם
מבזבז  אתה עדיין אבל בתורה, עוסק הנך השנה רוב שבמשך אמת הן המגיד: ושאלו השנה. כל במשך
עי"ז  במהירות, זה כל לפעול שביכלתך בשעה בה - כו' ליריד בעגלה הנסיעה עבור אחדים שבועות
הסחורה, את וקונה  ל"יריד" מגיע שהנך עד לחברתה, זו מתחנה נוסע אתה כאילו במחשבתך שתתבונן

זה הרי הנסיעה, בפרטי ההתבוננות זמן שיתארך שככל ומובן, לביתך, llkוחוזר jxra `ly זמן לאריכות
הסחורה  את להשיג יועיל לא במחשבה הציור הרי בטלן!... הנך החבר: לו והשיב בפועל?! הנסיעה

ממש!... בפועל

לצאת  ובכך בזה, ולהתבונן ללמוד הרבי, של מאמר או שיחה ליקח די שלא בנדו"ד, גם מובן ומזה
בפועל. במעשה העבודה גם שתהי' בהכרח אלא חובתו... ידי

מהו  אם כי יותר, נעלה ענין איזה כאן נוגע לא הרי - ומעשה מדיבור למעלה היא שמחשבה ואע"פ
הקב"ה  של בהנהגתו הוא שכן וכנ"ל ממש, בפועל העבודה שתהי' הוא הבורא רצון והרי הבורא, רצון

כו' בכח בעצמו ששיער בכך הסתפק שלא .37בעצמו

***

.ÁÈ אמרו עליו פינחס, בפרשת מנחה בתפלת לקרוא שעומדים הקריאה אודות בקיצור "פינחס 97דובר
בימינו  במהרה כו', ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח ביאת על לבשר הוא אליהו של ענינו והרי אליהו", זה

ממש.
אחת, פעם ניגן שהש"ץ (ולאחרי "שאמיל" הניגון לנגן שי' להש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

כמ"פ). המסובים כל ניגנוהו

מאמין"]. "אני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אחרונה ברכה אמירת לאחרי
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גם 96) וראה וש"נ. .2 הערה 132 ע' ריש תר"ץ סה"ש ראה
וש"נ. .121 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת

ועוד.97) א. יז, מלכיםֿא רלב"ג יח. ו, וארא תיב"ע

e"kyz'd ,fenz c"i ,wla t"y zgiy

הסיפור  גם ונפגשו 96וכידוע חזרו וכאשר בנעוריו, עמו שלמד חבר לו שהי' ממעזריטש, המגיד אודות
"עמנו  הרי המגיד: הרב את החבר שאל כו', הבעש"ט אל הלך והמגיד דרכיהם, שנפרדו לאחרי רב זמן
כמו  כ"כ תפלתך נתארכה לא ואעפ"כ כו', האריז"ל כוונות עם יחד והתפללו יחד למדנו שנינו הייתם",
עוסק  השנה כל שבמשך לו, וסיפר עסקו, במה חברו את לשאול בהקדימו - המגיד לו והשיב עכשיו?!

פע  נוסע פרנסתו ולצורך בחנות בתורה, מוכרת שאשתו הסחורה כל את לקנות כדי ל"יריד" בשנה אחת ם
מבזבז  אתה עדיין אבל בתורה, עוסק הנך השנה רוב שבמשך אמת הן המגיד: ושאלו השנה. כל במשך
עי"ז  במהירות, זה כל לפעול שביכלתך בשעה בה - כו' ליריד בעגלה הנסיעה עבור אחדים שבועות
הסחורה, את וקונה  ל"יריד" מגיע שהנך עד לחברתה, זו מתחנה נוסע אתה כאילו במחשבתך שתתבונן

זה הרי הנסיעה, בפרטי ההתבוננות זמן שיתארך שככל ומובן, לביתך, llkוחוזר jxra `ly זמן לאריכות
הסחורה  את להשיג יועיל לא במחשבה הציור הרי בטלן!... הנך החבר: לו והשיב בפועל?! הנסיעה

ממש!... בפועל

לצאת  ובכך בזה, ולהתבונן ללמוד הרבי, של מאמר או שיחה ליקח די שלא בנדו"ד, גם מובן ומזה
בפועל. במעשה העבודה גם שתהי' בהכרח אלא חובתו... ידי

מהו  אם כי יותר, נעלה ענין איזה כאן נוגע לא הרי - ומעשה מדיבור למעלה היא שמחשבה ואע"פ
הקב"ה  של בהנהגתו הוא שכן וכנ"ל ממש, בפועל העבודה שתהי' הוא הבורא רצון והרי הבורא, רצון

כו' בכח בעצמו ששיער בכך הסתפק שלא .37בעצמו

***

.ÁÈ אמרו עליו פינחס, בפרשת מנחה בתפלת לקרוא שעומדים הקריאה אודות בקיצור "פינחס 97דובר
בימינו  במהרה כו', ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח ביאת על לבשר הוא אליהו של ענינו והרי אליהו", זה

ממש.
אחת, פעם ניגן שהש"ץ (ולאחרי "שאמיל" הניגון לנגן שי' להש"ץ צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

כמ"פ). המסובים כל ניגנוהו

מאמין"]. "אני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אחרונה ברכה אמירת לאחרי
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גם 96) וראה וש"נ. .2 הערה 132 ע' ריש תר"ץ סה"ש ראה
וש"נ. .121 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת

ועוד.97) א. יז, מלכיםֿא רלב"ג יח. ו, וארא תיב"ע

wla zyxt zegiy ihewl יג כרך

הפסוק ‡. יעקב 1על אהליך טובו "מה
על  – אהליך טובו "מה פרש"י: ישראל" משכנותיך
זה. מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה

טובו 2משכנותיך  מה ד"א כתרגומו. חניותיך -
בישובן  עולמים ובית שילה אהל טובו מה אהליך,
– משכנותיך עליכם. לכפר קרבנות בהן שמקריבין
וחורבנן  עליכם משכון שהן לפי חריבין כשהן אף

שנאמר  הנפשות על חמתו,3כפרה את ה' כלה
בציון". אש ויצת כלה ובמה

להבין: וצריך

– "חניותיך" היינו ש"משכנותיך" בפירושו א)
רבים  ל' – כפשוטו – "משכנותיך" פירש לא למה

"משכן" יחיד 4של ל' בקרא מצינו שלא ובפרט ?
"חנות(נו)" כ"א "משכן" – ?5דחניות

נמשך  טובו" ש"מה מוכח הכתוב מלשון ב)
טובו 6גם  "מה נאמר וכאילו ישראל", ל"משכנותיך

ה"טוב" מהו ולכאורה – ישראל" משכנותיך
cgeind בנ"י ?7בחניות

כמה  כמדובר עה"ת, בפרש"י הכלל ידוע ג)
בענין  פירושים יותר) (או ב' מביא שכאשר פעמים,
קושיא  יש מהפירושים אחד שבכל מפני ה"ז אחד

בנדו"ד? הקושיות הן ומה – בהשני) (שאינה

"מה  התיבות את עוה"פ מעתיק השני בפי' ד)

אהליך" בכ"מ 8טובו כדרכו – אומר ואינו ,9-
וכו'"? שילה אהל טובו מה "ד"א בקיצור:

אוהל  מזכיר ואינו עולמים ובית שילה מונה ה)
אתם–10מועד  שברכם!zraשהי'

מפרש  עולמים, ובית שילה שבאהל ה"טוב" ו)
הול"ל  ולכאורה קרבנות", בהן "שמקריבין רש"י

עכ"פ  מקרא של פשוטו (ע"פ העיקרי )11ה"טוב"
בקרא  שמפורש (בשביל)12כפי מקדש לי "ועשו :

להשראת  מקומות שהם היינו בתוכם", ושכנתי
השכינה?

("אהליך") הכתוב פירוש להבנת נוגע מה ז)
(של  ושחורבנו עליכם", "לכפר הם שהקרבנות

על "כפרה הוא ולאידך,zeytpd"משכנותיך") ?"
חורבנו, בזה שמרומז ד"משכן", הענין להבנת אם
מדוע  הנפשות", על "כפרה שהחורבן לדעת נחוץ
שם  שגם פקודי, בר"פ בפרש"י זה ענין נזכר לא
למקדש  רמז פעמים שני – משכן "המשכן פרש"י:
של  עונותיהן על חורבנין בשני שנתמשכן

ישראל"?

ל' – הנפשות . . על דכפרה הענין מהו ח)
– כלל?! רגיל שאינו

הראי' מהי – בזה דיוק שיש שעכצ"ל כיון ט)
על  כפרה ש"חורבנן חמתו" את ה' "כלה מהפסוק

zeytpd?"
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ה.1) כד, פרשתנו
כשהן 2) אף – "משכנותיך עד מכאן חסר ראשון בדפוס

הדומות). תיבות (ע"י הדפוס השמטת – וכו'" חריבין
יא.3) ד, איכה
יעקב,4) בברכות פרש"י (ראה ד"אוהליך" ענין כפל זה ואין

וכיו"ב  בשירה שאפילו – בפרשתנו פסוקים ובכו"כ הים בשירת
בשיכון  פרטים כשמונים כי – אחר) לענין – לשון הכפל מפרש
וֿז): ז, (ש"ב וכמש"נ (ולבית), למשכן אוהל דומה אינו – ודירה

ארזים). בית . .) ובמשכן באוהל מתהלך ואהי'
גם שבכללות נקרא`ldeאף (עולמים) ובית (גם okyn(מועד)

ראה – הפשט בכולם i"yxtע"ד שהרי – כא) לח, ט. כה, שמות
"ושכנתי". הוא

לא.5) י, בהעלותך
ג).6) סעיף לקמן (ראה ממש בדומה שאינו אף
האהלים 7) על קאי "אהליך" שלפרש"י לדוד במשכיל ומ"ש

לא כ"ז – בא"י היותם על ו"משכנותיך" אפילו fnxpשבמדבר,
במדבר, חניות על יתכן "חניה" הלשון ואדרבא yxetnkבפרש"י!

בלשון  "חניותיך" ברש"י שמפורש ובפרט ויחנו". גו' "ויסעו
חניות  שכוונתו לומר ודוחק בא"י. היותם על אאפ"ל וזה רבים,

רבות –mewna.(א"י (כיבוש בזמן אחת שהיא אף ישובים), (כו"כ

מה 8) טובו, מה ד"א שני: בדפוס אבל הדפוסים. ברוב כ"ה
א  וראה טובו כלל. אלו תיבות אין כת"י וברש"י וכו'. שילה הל

.30 הערה לקמן
ולא:9) – כו' נגלה שהי' ומדרשו שלפניו: בפסוק ראה

בכ"מ. ועד"ז כו'. נגלה שהי' עינים וגלוי נופל ומדרשו
יד.10) פי"ב, כמדב"ר ודלא
(בספהמ"צ 11) הרמב"ם שכתב אף הרי ההלכה דרך ע"פ וגם

שורש  ומספהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש החזקה ביד וכ"ה כ. מצוה
כו'" ההקרבה יהי' בו לעבודה הבחירה בית לבנות "שציונו יב):
הרי  – ה) י, עקב פ' רמב"ן גם וראה תרומה. ר"פ כברמב"ן (דלא
הוא  מלא שמקרא שכיון (1346 ע' ח"ד (בלקו"ש נתבאר כבר
"ושכנתי  שהיא – מקדש" לי ד"ועשו זו מ"ע לכוונת בנוגע
אלא  הרמב"ן, על בזה חולק שהרמב"ם אאפ"ל הרי בתוכם",

המצוות בענין מדבר בביה"ב zeyrlבנ"יeehvpyשהרמב"ם
במשכן אשר וחפץ בענין מדבר והרמב"ן האדם), ,envr(עבודת

) בו שהיתה השכינה השראת "ושכנתי", ).dlrnlnשהוא
ח.12) כה, תרומה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oiaexir(iriax meil)

`l` epi`àîéð[heg e` dxry±]úööBç úçàdpedk icba oia ¦¨©©¤¤
`ed m`e ,dleqt ezceare exyal,íéãâa íB÷îa àlLjiiy `ly ¤Ÿ¦§§¨¦

my jxk m` ,dpedk icbal eteb oia dvivg meyn ezcear leqtl
ea yiy caìLìL ìò LL,zerav`úBööBçezceare cba aygp ± ¨Ÿ©¨Ÿ§

,micba xezi cvn dleqtìMî úeçtìL ìò LL,zerav`ïðéà ¨¦¨Ÿ©¨Ÿ¥¨
úBööBç.cba epi`y ,micba xezi cvn zlqet dpi` ± §

.`iig iaxc dixa dcedi ax lr mb wleg `ax m` zxxan `xnbd
:`xnbd zxne`ïðçBé éaøcàiax lr ±leqt oi`y xaeqd opgei ©§©¦¨¨

lr yly ea yiy cba mb rnyne ,micba mewna `l` micba xezi
,zerav` ylyàâéìt éàcåcba `axl ixdy ,wleg `ax i`ce ± ©©§¦¨

mewna `ly mb micba xezi meyn lqet yly lr yly ea yiy
,oecl yi oiicr la` .micbaàîéð éî àéiç éaøc déøa äãeäé áøcà©§©§¨§¥§©¦¦¨¦¥¨

àâéìtxaeqd `iig iaxc dixa dcedi ax lr mb wleg `ax m`d ± §¦¨
lr yly ea oi`y mbd micba xezi meyn lqet ohw levlvy

.lqet epi`e cba epi`y xaeqe ,yly

iaxc dixa dcedi ax lr wleg `axy gxkd oi` :`xnbd zxne`
c meyn ,`iigáéLçc ïè÷ ìeöìö éðàLx`yn ohw levlv dpey ± ©¦©§¨¨©£¦

aeyg `ed iepl ieyry oeik ,yly lr yly ea oi`y s`y ,micba
yly lr yly ea yiy cba wxy xaeqd `ax mbe ,cbak aygpe

.lqety ohw levlva dceiy okzi ,micba xezi meyn lqet
:zxg` `qxib d`ian `xnbddì éøîà ,àðéøçà àðLéìepyy yi ± ¦§¨©£¦¨¨§¦¨

,zxg` oeyla mzwelgneðL àì ,àéiç éaøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©¦¦¨Ÿ¨
ycwna ezkn lr jexkl df xzid,éîb àlà,cba epi`yìáà ¤¨¤¦£¨

ïè÷ ìeöìö`ed ixd `ed cbay oeikõöBçmeyn ezcear lqet ± ©§¨¨¥
.ea jexkl xeq`e ,micba xezi

:zwleg drcéaøå,øîà ïðçBéick ezkn lr jxeky levlva oi` §©¦¨¨¨©
,yly lr yly ea oi`y oeik micba xezi meyn ezcear leqtl

yeøîà àìleqt oica äöéöçd xacìMî úeçtìL ìò Làlà Lm` Ÿ¨§£¦¨§¨¦¨Ÿ©¨Ÿ¤¨
`ed,íéãâa íB÷îazlqete zg` `nip elit` zvveg myy ¦§§¨¦

,ezcearíéãâa íB÷îa àlL ìáà,oecl jiiy `l dvivg cvny £¨¤Ÿ¦§§¨¦
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בכ"ז:·. הביאור
"וישא  גו'": טובו ל"מה את 13בההקדמה בלעם

פרש"י: לשבטיו" שוכן ישראל את וירא עיניו
לעצמו  שוכן ושבט שבט כל ראה – לשבטיו "שכן
כנגד  זה מכוונין פתחיהן שאין ראה מעורבין, ואינן

חבירו". אהל לתוך יציץ שלא זה

"וירא  הכתוב: לשון פשטות כן: לפרש ההכרח
חידוש, שראה משמע לשבטיו" שוכן ישראל את
זו  ראי' שהרי ביותר, וטובה מיוחדת הנהגה

"עלה 14גרמה  ופרש"י אלקים" רוח עליו ל"ותהי
נראית  היתה זו והנהגה – לקללם" שלא בלבו
מפרש  לכן לשבטיו, ישראל חניית אופן ב("שוכן")
ואינן  לעצמו שוכן ושבט שבט כל ש"ראה רש"י
בענין  ביותר נזהרין שהיו מורה שזה מעורבין",

הי' ושבט שבט כל על התייחסותם (שהרי היוחסין
בפרש"י  יחוסיהם 15(כמבואר ספרי ש"הביאו ע"י (

מעלתם  על מורה שזה וכו'"), לידתם חזקת ועדי
הצניעות הנפלא  במידת בלעם 16ה שראה וכיון .

שלא  בלבו ש"עלה עד ביותר נתפעל זו מעלה
לקללם".

ישראל  את "וירא כתוב  צ"ל הי' הרי לפי"ז אבל
מעורבין mihaylשוכן השבטים שאין דמשמע ,"

"שוכן לומר הכתוב שדייק ומאחר ",eihaylיחד;
הוכחה  עוד 17ה"ז המתבטא 18שראה – נעלה ענין

שבט eihaylב" שזהו ניכר בפ"ע ושבט שבט בכל "
פתחיהם  שאין "ראה שגם רש"י ומפרש – ישראל
אהל  לתוך יציץ שלא זה כנגד זה מכוונין

גרמה 19חבירו" זו מעלה ראיית שגם ומובן .
לקללם". שלא בלבו ש"עלה

המשך ‚. רש"י מבאר לההקדמה ומתאים
על  טוב לדבר כן אחרי בלעם שכשבא הכתובים,
בלעם  "נאם הפתיחה (לאחרי מפרש הוא ישראל,
אינו  למה הטעם עינים") וגלוי וגו' בעור בנו

טובו "מה הנ"ל: המעלות ב' מצד – `jildמקללם
שעומדים האופן – בנ"י,mild`dיעקב" של

אופןjizepkynו" – ולכן ziipgישראל" השבטים
" זה dnאמר אין מקרא) של ש(בפשוטו גו'", טובו

כ"א  וכיו"ב, נביאות דברי של או ברכה של לשון
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ב.13) כד, פרשתנו
וכו"כ 14) (כבתרגום כפשוטו ולא – כן לפרש דרש"י וטעמו

והביאור  השייכות מהי כי נבואה, רוח עליו שנחה מפרשים)
עליו. השכינה להשראת תגרום לשבטיו" שוכן ישראל את ש"וירא
באופן  היתה בלעם אל הנבואה שגילוי ד) (כג, פרש"י כבר וגם:
בקושי  כלומר קרי טומאת ל' גנאי, ל' ארעי, לשון – "ויקר של
כוונת  שאי"ז מוכח מזה כבוד, בל' כתוב הרי וכאן וכו'", ובבזיון

הכתוב.
(אחר?) אמר "שאין מזה הוא שההכרח הרא"ם מ"ש [אבל
ויאמר  בלילה בלעם אל אלקים ויבוא כמו אמירה שום עליו ותהי
אמירה", שום בעבור אלקים רוח עליו ותהי שאין למדנו כו' לו

שהרי וכו'lretlאי"מ, נבואה דברי הזאת בפעם גם אמר
נשתנו  במה קושייתו: קשה הכתוב כוונת אי"ז אם גם (ובמילא

ו  – מקודם) אמירה לזה נצרכה שלא אלו נבואה לומר דברי מוכרח
זה  לכתוב מוכרח שאין או קודם, אמירה שצ"ל בדוקא זה שאין
שם  וגם נבואה, דברי אמר אח"כ שגם מזה (וכדמוכח פעם, בכל

אף לפנ"ז), אמירה שום מפורש עליו heytyאין לחול צריך שהי'
כוונת  שזהו לפרש הו"ל וא"כ אלו. דברים לומר הנבואה רוח

הכתוב.
אחריו  מפרש ש"לא מזה הוא שההכרח הש"ך שכתב מה וכן

שהרי כלל, אי"מ ישראל" של בשבחן מספר אלא נבואה k"ekמהי
בפרש"י  וגו'; טובו מה עה"פ בפרש"י הב' פי' אמר: נבואה דברי

זֿט], עה"פ
שהכוונה  המפרשים פירשו כבר אלקים" "רוח תיבות ופי'
של  ורוחו לרצונו מתאים להיות ומחשבתו רוחו שנתהפכה בזה

טז. כז, פנחס מפרש"י ולהעיר .51 ע' לעיל וראה אלקים.
ש"ותהי  ב) ריא, (ח"ג בזוהר* כמ"ש מפרש אין למה מובן ועד"ז

eilrהיינו בנ"י, על קאי אלקים" על f`yרוח השכינה שרתה
כנ"ל כי תגרום eheytaבנ"י, איך השייכות: אי"מ מקרא של

(כמ"ש  לומר ואין בנ"י. על השכינה שתשרה בלעם ראיית
רוח  עליו ותהי גו' "וירא הכתוב שכוונת הכתוב) על באוה"ח
הלשון  אין כי בנ"י, על (בכלל) שורה שהשכינה שראה אלקים",

כן. משמע "ותהי"

"aihid w"ece y"r `"r q sc a"aa 'qezd zrc `edy d`xp ok" (*
s"ixd zrc d`xp oke .(my a"aa `"yxdna d"ke .my zexe` ivevip)
lr (t"dr) f"hdl cec ixacd ziiyew zvxezn f"tre ± my y"`xde

.'qezd

יח.15) א, במדבר
שלכאורה 16) – מעורבין" "ואינן רש"י הוספת טעם וזהו

שבכל  המעלה בזה להדגיש שרוצה אלא – מיותרות אלו תיבות
במעלה  היא שהצניעות מורה שזה בפ"ע, שוכן ושבט שבט

מעורבין". "ואינן נפלאה:
שוכן 17) ויחיד יחיד שכל משמע ש"שכן" כתב לדוד במשכיל

מש  ו"לשבטיו" בני לבדו, אבל בפ"ע, הי' שבט כל שרק מע
דהרי  אי"מ: אבל – הענינים ב' רש"י מפרש ולכן מעורבין, השבט
כמבואר  יחיד, בלשון לכתוב מתאים ("ישראל") העם כללות על

שם. לב"ב יעקב בעין הרי"ף פי' וראה בפרש"י. כ"פ
שוכן  ושבט שבט ש"כל הענין במעלת רש"י שכוונת מ"ש וכן
"שאין  בזה מיוחדת מעלה אין זו הקדמה שבלא היא, לעצמו"
הרע, עין חשש מפני זהו אולי כי זה", כנגד זה מכוונין פתחיהם
יוסף  שבט גם הי' במילא הרי בפ"ע, הי' שבט שכל מכיון אבל
הרע  עין "אין שהרי ע"ה מפני שזהו אאפ"ל אליו ובנוגע בפ"ע,
שזהו  לומר מוכרח ובמילא טז), מח, ויחי (פרש"י בהם" שולטת

שמי' דכר מאן יוסף שבט כי כלל, אי"מ – צניעות i"yxtaמשום
כאן?

(18" ראשון: בדפוס מ"ש לפי פתחיהן d`xeובפרט שאין
(בוא"ו). כו'"

מעין 19) מסיים דאינו הא ג"כ מובן בפנים המבואר ע"פ
– כיו"ב או לזה" זה יציצו "שלא הפתיחה

שזהו אף כאן הדיוק השבט.exagכי מאותו ,

wla zyxt - zegiy ihewl

טעם  הנותן טובים, מענינים התפעלות של ביטוי
ומברכם. בשבחם מדבר ואדרבא מקללם, אינו למה
שראה  על – אהליך טובו "מה שפרש"י וזהו
– משכנותיך זה. מול זה מכוונין שאינן פתחיהם
המעלה  – ודירה) משכן – כרגיל (ולא חניותיך"
שוכן  ושבט שבט (ש"כל חנייתם אופן הנ"ל, השני'

ל  ובהתאם לעיל לעצמו"), "20המפורש :epge בנ"י
הרגיל, פי' שאי"ז וכיון וגו'". מחנהו על איש
שהתרגום  – "כתרגומו" לפירושו ראי' רש"י מוסיף

"בית  כן של 21jixyinמפרש תירגומו שזהו ,"
בכ"מ. "חני'"

קשה: שבפרש"י) (הראשון זה לפי' אמנם,

פי' ש"משכן" במקרא חבר לו מצינו לא א)
כנ"ל. חני',

בזמן, קודם וגם כלל – השבטים חניית ב)
k"g`eבאhxtd ואם – שבט דכל האהלים חניית

(שזהו  לאוהליך משכנותיך בקרא להקדים הו"ל כן
הטעם  כעיקר 22גם לפרש שהקדים בפרש"י, להסדר

ואינן  לעצמו שוכן ושבט שבט ש"כל הענין את
וכו'").k"g`eמעורבין" פתחיהם שאין "ראה –

ואינן  לעצמו שוכן ושבט שבט ש"כל זה ג)
נוגע  הוא (שהרי העיקרי הענין הוא מעורבין"
וגדלה  ואחד") אחד כל (של) לידתם ל"חזקת
פתחיהם  "שאין באופן ההנהגה על בהרבה מעלתו
יציץ  "שלא רק למנוע הבא זה", כנגד זה מכוונין
צ"ל  הי' זה מטעם גם וא"כ חבירו", אהל לתוך
משכנותיך  טובו "מה הפוך: זה בכתוב סדרן
ש"מה  היות עם כי יעקב"; אהליך (ואח"כ) ישראל
הסמוך  פרט כי מסתבר בכ"ז שניהם על קאי טובו"

יותר. ה"טוב" הוא טובו" ל"מה

דנבואה  ענין בזה אין – גו'" טובו "מה עפ"ז ד)
גו' אמרי שומע נאום הכתוב קודם הול"ל וא"כ
דמעלות  הענין לסיים שרוצה י"ל שבדוחק (אף

עצמו).

בנבואה  קאי ושגם שני פי' רש"י מביא לכן
עולמים  ובית שילה אהל טובו "מה לעתיד:

בהמקדשות  שיש בפשטות מובן כי – בישובן"
הר"ז  "אהל" הלשון שכתוב ומכיון מיוחד. "טוב"

שהכוונה כתוב ld`lמורה הרי אמנם שילה;
דבר  עוד שכולל מוכח ("אהליך"), רבים בלשון
והיינו  שילה, לאהל דומה הוא ("מקדש") שבתוכנו

עולמים". "בית

לאהל "משכנו  המכוון בזה גם – ישראל" תיך
בזמן  הוא שהנידון אלא העולמים, ובית שילה

(מלשון "משכנותיך" תוארם ולכן ).oekynחורבנם,

שבאהל „. ה"טוב" מובן שמעצמו אף והנה
בחורבנן  והן בקיומם (הן עולמים ובית שילה
הרי  מ"מ עליכם")), "משכון הן הרי אז (שהרי

" בלשון המתחיל זה, שכתוב לעיל טובו dnנתבאר
מקללם, אין למה טעם נתינת כעין הוא וגו'",
זה  פי' לפי גם הדבר שהוא לומר מוכרח ובמילא
זה, ענין באמירת בלעם שנתכוין שה"טוב" – השני
רש"י  מוסיף ולכן מקללם; אין למה טעם גם הוא
וגם  עליכם" לכפר קרבנות בהן "שמקריבין

הנפשות". על כפרה "וחורבנן
והביאור:

הייתה  זה ענין דכל ובהתחלה דבלעם ההכנה
נחשים" לקראת בפעם כפעם הלך פרש"י 23"ולא

עונותיהם  הזכרת על והקללה עונותיהם, "אזכיר
לבאר  הי' מוכרח – כשברכם אח"כ ולכן תחול",
עוונותיהם, הזכרת על הקללה שתחול שא"א
פי' – מעלתו – אוהליך" טובו ש"מה ועכצ"ל

קרבנות בהן עוונותיהם xtkl"שמקריבין – עליכם"
מתכפרים.

בזמן  רק ה"ז א) מספיק: זה אין עדיין אבל
מכפרים  הקרבנות הרי אז גם ב) קיים, שביהמ"ק

כרת  באיסור השוגג על באיסור 24רק המזיד על או ,
שונים 25עשה  לאוין באיסור 26או המזיד על אבל ,

– מכפרים הקרבנות אין וכו', ב"ד ומיתת כרת
עוונותיהם  על הקללה שתחול אפשר הרי וא"כ

אלו?

על כפרה "וחורבנן רש"י: מוסיף ",zeytpdולכן
בנפשותם,eyexitl27מתאים האלו "החטאים
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נב.20) א, במדבר
ישימון"21) "בית ע"ד כ"א (דירה), בית פי' אין זה "בית"
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בכ"ז:·. הביאור
"וישא  גו'": טובו ל"מה את 13בההקדמה בלעם

פרש"י: לשבטיו" שוכן ישראל את וירא עיניו
לעצמו  שוכן ושבט שבט כל ראה – לשבטיו "שכן
כנגד  זה מכוונין פתחיהן שאין ראה מעורבין, ואינן

חבירו". אהל לתוך יציץ שלא זה

"וירא  הכתוב: לשון פשטות כן: לפרש ההכרח
חידוש, שראה משמע לשבטיו" שוכן ישראל את
זו  ראי' שהרי ביותר, וטובה מיוחדת הנהגה

"עלה 14גרמה  ופרש"י אלקים" רוח עליו ל"ותהי
נראית  היתה זו והנהגה – לקללם" שלא בלבו
מפרש  לכן לשבטיו, ישראל חניית אופן ב("שוכן")
ואינן  לעצמו שוכן ושבט שבט כל ש"ראה רש"י
בענין  ביותר נזהרין שהיו מורה שזה מעורבין",

הי' ושבט שבט כל על התייחסותם (שהרי היוחסין
בפרש"י  יחוסיהם 15(כמבואר ספרי ש"הביאו ע"י (

מעלתם  על מורה שזה וכו'"), לידתם חזקת ועדי
הצניעות הנפלא  במידת בלעם 16ה שראה וכיון .

שלא  בלבו ש"עלה עד ביותר נתפעל זו מעלה
לקללם".

ישראל  את "וירא כתוב  צ"ל הי' הרי לפי"ז אבל
מעורבין mihaylשוכן השבטים שאין דמשמע ,"

"שוכן לומר הכתוב שדייק ומאחר ",eihaylיחד;
הוכחה  עוד 17ה"ז המתבטא 18שראה – נעלה ענין

שבט eihaylב" שזהו ניכר בפ"ע ושבט שבט בכל "
פתחיהם  שאין "ראה שגם רש"י ומפרש – ישראל
אהל  לתוך יציץ שלא זה כנגד זה מכוונין

גרמה 19חבירו" זו מעלה ראיית שגם ומובן .
לקללם". שלא בלבו ש"עלה

המשך ‚. רש"י מבאר לההקדמה ומתאים
על  טוב לדבר כן אחרי בלעם שכשבא הכתובים,
בלעם  "נאם הפתיחה (לאחרי מפרש הוא ישראל,
אינו  למה הטעם עינים") וגלוי וגו' בעור בנו

טובו "מה הנ"ל: המעלות ב' מצד – `jildמקללם
שעומדים האופן – בנ"י,mild`dיעקב" של

אופןjizepkynו" – ולכן ziipgישראל" השבטים
" זה dnאמר אין מקרא) של ש(בפשוטו גו'", טובו

כ"א  וכיו"ב, נביאות דברי של או ברכה של לשון
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ב.13) כד, פרשתנו
וכו"כ 14) (כבתרגום כפשוטו ולא – כן לפרש דרש"י וטעמו

והביאור  השייכות מהי כי נבואה, רוח עליו שנחה מפרשים)
עליו. השכינה להשראת תגרום לשבטיו" שוכן ישראל את ש"וירא
באופן  היתה בלעם אל הנבואה שגילוי ד) (כג, פרש"י כבר וגם:
בקושי  כלומר קרי טומאת ל' גנאי, ל' ארעי, לשון – "ויקר של
כוונת  שאי"ז מוכח מזה כבוד, בל' כתוב הרי וכאן וכו'", ובבזיון

הכתוב.
(אחר?) אמר "שאין מזה הוא שההכרח הרא"ם מ"ש [אבל
ויאמר  בלילה בלעם אל אלקים ויבוא כמו אמירה שום עליו ותהי
אמירה", שום בעבור אלקים רוח עליו ותהי שאין למדנו כו' לו

שהרי וכו'lretlאי"מ, נבואה דברי הזאת בפעם גם אמר
נשתנו  במה קושייתו: קשה הכתוב כוונת אי"ז אם גם (ובמילא

ו  – מקודם) אמירה לזה נצרכה שלא אלו נבואה לומר דברי מוכרח
זה  לכתוב מוכרח שאין או קודם, אמירה שצ"ל בדוקא זה שאין
שם  וגם נבואה, דברי אמר אח"כ שגם מזה (וכדמוכח פעם, בכל

אף לפנ"ז), אמירה שום מפורש עליו heytyאין לחול צריך שהי'
כוונת  שזהו לפרש הו"ל וא"כ אלו. דברים לומר הנבואה רוח

הכתוב.
אחריו  מפרש ש"לא מזה הוא שההכרח הש"ך שכתב מה וכן

שהרי כלל, אי"מ ישראל" של בשבחן מספר אלא נבואה k"ekמהי
בפרש"י  וגו'; טובו מה עה"פ בפרש"י הב' פי' אמר: נבואה דברי

זֿט], עה"פ
שהכוונה  המפרשים פירשו כבר אלקים" "רוח תיבות ופי'
של  ורוחו לרצונו מתאים להיות ומחשבתו רוחו שנתהפכה בזה

טז. כז, פנחס מפרש"י ולהעיר .51 ע' לעיל וראה אלקים.
ש"ותהי  ב) ריא, (ח"ג בזוהר* כמ"ש מפרש אין למה מובן ועד"ז

eilrהיינו בנ"י, על קאי אלקים" על f`yרוח השכינה שרתה
כנ"ל כי תגרום eheytaבנ"י, איך השייכות: אי"מ מקרא של

(כמ"ש  לומר ואין בנ"י. על השכינה שתשרה בלעם ראיית
רוח  עליו ותהי גו' "וירא הכתוב שכוונת הכתוב) על באוה"ח
הלשון  אין כי בנ"י, על (בכלל) שורה שהשכינה שראה אלקים",

כן. משמע "ותהי"

"aihid w"ece y"r `"r q sc a"aa 'qezd zrc `edy d`xp ok" (*
s"ixd zrc d`xp oke .(my a"aa `"yxdna d"ke .my zexe` ivevip)
lr (t"dr) f"hdl cec ixacd ziiyew zvxezn f"tre ± my y"`xde

.'qezd

יח.15) א, במדבר
שלכאורה 16) – מעורבין" "ואינן רש"י הוספת טעם וזהו

שבכל  המעלה בזה להדגיש שרוצה אלא – מיותרות אלו תיבות
במעלה  היא שהצניעות מורה שזה בפ"ע, שוכן ושבט שבט

מעורבין". "ואינן נפלאה:
שוכן 17) ויחיד יחיד שכל משמע ש"שכן" כתב לדוד במשכיל

מש  ו"לשבטיו" בני לבדו, אבל בפ"ע, הי' שבט כל שרק מע
דהרי  אי"מ: אבל – הענינים ב' רש"י מפרש ולכן מעורבין, השבט
כמבואר  יחיד, בלשון לכתוב מתאים ("ישראל") העם כללות על

שם. לב"ב יעקב בעין הרי"ף פי' וראה בפרש"י. כ"פ
שוכן  ושבט שבט ש"כל הענין במעלת רש"י שכוונת מ"ש וכן
"שאין  בזה מיוחדת מעלה אין זו הקדמה שבלא היא, לעצמו"
הרע, עין חשש מפני זהו אולי כי זה", כנגד זה מכוונין פתחיהם
יוסף  שבט גם הי' במילא הרי בפ"ע, הי' שבט שכל מכיון אבל
הרע  עין "אין שהרי ע"ה מפני שזהו אאפ"ל אליו ובנוגע בפ"ע,
שזהו  לומר מוכרח ובמילא טז), מח, ויחי (פרש"י בהם" שולטת

שמי' דכר מאן יוסף שבט כי כלל, אי"מ – צניעות i"yxtaמשום
כאן?

(18" ראשון: בדפוס מ"ש לפי פתחיהן d`xeובפרט שאין
(בוא"ו). כו'"

מעין 19) מסיים דאינו הא ג"כ מובן בפנים המבואר ע"פ
– כיו"ב או לזה" זה יציצו "שלא הפתיחה

שזהו אף כאן הדיוק השבט.exagכי מאותו ,

wla zyxt - zegiy ihewl

טעם  הנותן טובים, מענינים התפעלות של ביטוי
ומברכם. בשבחם מדבר ואדרבא מקללם, אינו למה
שראה  על – אהליך טובו "מה שפרש"י וזהו
– משכנותיך זה. מול זה מכוונין שאינן פתחיהם
המעלה  – ודירה) משכן – כרגיל (ולא חניותיך"
שוכן  ושבט שבט (ש"כל חנייתם אופן הנ"ל, השני'

ל  ובהתאם לעיל לעצמו"), "20המפורש :epge בנ"י
הרגיל, פי' שאי"ז וכיון וגו'". מחנהו על איש
שהתרגום  – "כתרגומו" לפירושו ראי' רש"י מוסיף

"בית  כן של 21jixyinמפרש תירגומו שזהו ,"
בכ"מ. "חני'"

קשה: שבפרש"י) (הראשון זה לפי' אמנם,

פי' ש"משכן" במקרא חבר לו מצינו לא א)
כנ"ל. חני',

בזמן, קודם וגם כלל – השבטים חניית ב)
k"g`eבאhxtd ואם – שבט דכל האהלים חניית

(שזהו  לאוהליך משכנותיך בקרא להקדים הו"ל כן
הטעם  כעיקר 22גם לפרש שהקדים בפרש"י, להסדר

ואינן  לעצמו שוכן ושבט שבט ש"כל הענין את
וכו'").k"g`eמעורבין" פתחיהם שאין "ראה –

ואינן  לעצמו שוכן ושבט שבט ש"כל זה ג)
נוגע  הוא (שהרי העיקרי הענין הוא מעורבין"
וגדלה  ואחד") אחד כל (של) לידתם ל"חזקת
פתחיהם  "שאין באופן ההנהגה על בהרבה מעלתו
יציץ  "שלא רק למנוע הבא זה", כנגד זה מכוונין
צ"ל  הי' זה מטעם גם וא"כ חבירו", אהל לתוך
משכנותיך  טובו "מה הפוך: זה בכתוב סדרן
ש"מה  היות עם כי יעקב"; אהליך (ואח"כ) ישראל
הסמוך  פרט כי מסתבר בכ"ז שניהם על קאי טובו"

יותר. ה"טוב" הוא טובו" ל"מה

דנבואה  ענין בזה אין – גו'" טובו "מה עפ"ז ד)
גו' אמרי שומע נאום הכתוב קודם הול"ל וא"כ
דמעלות  הענין לסיים שרוצה י"ל שבדוחק (אף

עצמו).

בנבואה  קאי ושגם שני פי' רש"י מביא לכן
עולמים  ובית שילה אהל טובו "מה לעתיד:

בהמקדשות  שיש בפשטות מובן כי – בישובן"
הר"ז  "אהל" הלשון שכתוב ומכיון מיוחד. "טוב"

שהכוונה כתוב ld`lמורה הרי אמנם שילה;
דבר  עוד שכולל מוכח ("אהליך"), רבים בלשון
והיינו  שילה, לאהל דומה הוא ("מקדש") שבתוכנו

עולמים". "בית

לאהל "משכנו  המכוון בזה גם – ישראל" תיך
בזמן  הוא שהנידון אלא העולמים, ובית שילה

(מלשון "משכנותיך" תוארם ולכן ).oekynחורבנם,

שבאהל „. ה"טוב" מובן שמעצמו אף והנה
בחורבנן  והן בקיומם (הן עולמים ובית שילה
הרי  מ"מ עליכם")), "משכון הן הרי אז (שהרי

" בלשון המתחיל זה, שכתוב לעיל טובו dnנתבאר
מקללם, אין למה טעם נתינת כעין הוא וגו'",
זה  פי' לפי גם הדבר שהוא לומר מוכרח ובמילא
זה, ענין באמירת בלעם שנתכוין שה"טוב" – השני
רש"י  מוסיף ולכן מקללם; אין למה טעם גם הוא
וגם  עליכם" לכפר קרבנות בהן "שמקריבין

הנפשות". על כפרה "וחורבנן
והביאור:

הייתה  זה ענין דכל ובהתחלה דבלעם ההכנה
נחשים" לקראת בפעם כפעם הלך פרש"י 23"ולא

עונותיהם  הזכרת על והקללה עונותיהם, "אזכיר
לבאר  הי' מוכרח – כשברכם אח"כ ולכן תחול",
עוונותיהם, הזכרת על הקללה שתחול שא"א
פי' – מעלתו – אוהליך" טובו ש"מה ועכצ"ל

קרבנות בהן עוונותיהם xtkl"שמקריבין – עליכם"
מתכפרים.

בזמן  רק ה"ז א) מספיק: זה אין עדיין אבל
מכפרים  הקרבנות הרי אז גם ב) קיים, שביהמ"ק

כרת  באיסור השוגג על באיסור 24רק המזיד על או ,
שונים 25עשה  לאוין באיסור 26או המזיד על אבל ,

– מכפרים הקרבנות אין וכו', ב"ד ומיתת כרת
עוונותיהם  על הקללה שתחול אפשר הרי וא"כ

אלו?

על כפרה "וחורבנן רש"י: מוסיף ",zeytpdולכן
בנפשותם,eyexitl27מתאים האלו "החטאים
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נב.20) א, במדבר
ישימון"21) "בית ע"ד כ"א (דירה), בית פי' אין זה "בית"

)mebxz.(כ כא, חוקת
ראה 22) בנ"י מחנה את בלעם שכשראה בפשטות מובן וגם
dlgzn ואח"כ השבטים) חניית (סדר יותר הכלליים הענינים

האהלים). עמידת (אופן הפרטים הענינים

א.23) כד, פרשתנו
ובפרש"י.24) ב ד, ויקרא
ד.25) א, שם פרש"י
ועוד.26) כה. כא. ה, ויקרא
ג.27) יז, קרח
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שנחלקו בנפשותם פושעים d"awdשנעשו lr– "
לרמז): (עכ"פ שכוונתו י"ל כן הפשיעה. תכלית

על בשגגה"zeytpdכפרה תחטא כי מ"נפש ועד 28, ,
גו'" רמה ביד תעשה אשר .29"הנפש

הנפשות" על כפרה ש"חורבנן ראי' ומביא
" "ויצת dlkשנאמר שע"י כלומר, חמתו", את ה'

ביהמ"ק, חורבן בציון", של dzlkאש "חמתו"
הרי  – ישראל של עוונותיהן בגלל שהיא הקב"ה
חמורים  הכי גם העוונות כל החורבן ע"י שנתכפרו

עדיין הרי דאל"כ – ג"כ "חמתו"dx`ypושבעבר
אלו. עוונות על הקב"ה של

עפי"ז  התיבות 30ומובן עוה"פ רש"י חוזר למה
"dn בלעם שדברי להדגיש בכדי – אהליך" טובו

הקללה  שתחול שאא"פ על וטעם הקדמה הן אלה
"אהליך" של שה"טוב" מכריח וזה –
קרבנות  בהן "שמקריבין בזה הוא ו"משכנותיך"
הנפשות". על כפרה ש"חורבנן וגם עליכם", לכפר

בפ' זה ענין לכתוב מקום שאין ג"כ מובן ועפ"ז
המקדשות  לב' לרמז רק בא שם הכתוב כי פקודי,
מעלתם  היא במה לפרש שם נוגע ואין בפ"ע, כענין

כנ"ל. כאן משא"כ וכו',

קשה:‰. זה לפי' גם אבל
שה" לומר דוחק ייקרא ziaא) (קבוע) ֿעולמים"

(עראי) "אהל" בשם .31בכתוב

נתבאר  פקודי 32ב) בר"פ הנ"ל הפרש"י בביאור
ש"המשכן  שם מפרש רש"י אין למה שהטעם
על  (כ"א ביהמ"ק ועל שילה משכן על קאי משכן"

שעל לפי המקדשות), יתכן okynב' לא שילה
מהלווה  הניטל דבר הוא משכון "משכון": הלשון
חוזר  שאז החוב שיפרע עד וזמני עראי באופן
לב' בנוגע רק לומר שייך וזה לבעליו, המשכון
הא'), ביהמ"ק הוחזר השני (שבביהמ"ק המקדשות

פרטיהם  בכל זל"ז דומים שאינם אף מ"מ 33כי ,
בנקודתם הם "בית"zixwirdשווים ששניהם ,

דירת רק הוא שילה משכן משא"כ i`xrלהקב"ה;
על  גם כאן קאי ש"משכנותיך" אפ"ל איך וא"כ –
זה  (ולפי' "משכון"? להיותו בחורבנו שילה משכן
שהם  כפי (אלא "אהליך" היינו ש"משכנותיך"
שילה  משכן בהם שכלול צ"ל בע"כ הרי בחורבנן),
מפרשים  הנ"ל קושיא שמפני פקודי בפ' משא"כ –

שילה) על קאי לא .34שהכתוב

הראשון, הפי' גם לפרש רש"י מוכרח לכן
לפשוטו  יותר הקרוב הוא הראשון הפי' ואדרבא,
לפי' כי – העיקרי) הראשון, הוא (ולכן מקרא של

הוא הקושי המקרא xcqaהא' סרס (וי"ל הכתוב
שקשה35ודרשהו  הב', לפי' משא"כ ,(okeza'הפי

כנ"ל. הפסוק, של

.Â:הנ"ל מפרש"י ההוראה
שאף  הצניעות, ענין גודל נראה פירושו מתוכן
שלכאורה  זה" כנגד זה מכוונין פתחיהם "שאין זה
רק  הוא תכליתו שהרי בצניעות, עיקרי ענין אינו
זה  דבר גם הנה חבירו", אהל לתוך יציץ "שלא
בלבו  "עלה הרשע, בלעם שאפילו לפעול בכחו

גו'. נטיו כנחלים שברכם: ועד לקללם", שלא

גדול  שבדבר אדם, יאמר אל מזה: ההוראה
שוכן  ושבט שבט ש"כל זה כעין – בצניעות ועיקרי

oiaxernלעצמו opi`e קל בפרט אבל נזהר, יהי' – "
לדעת  עליו כי כ"כ; לדקדק ההכרח מן אין ביותר
להפוך  שבכחו עד עיקרי, ענין הוא זה פרט שגם

הקצה. אל הקצה מן רצוי בלתי ענין כל

בנוגע  בד"א היצר: לפיתוי מקום ועדיין
עראית  בהנהגה כשהנידון אבל קבועה, 36להנהגה
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ב.28) ד, ויקרא
ל.29) טו, שלח
הדפוסים 30) רוב (לפי "אוהליך" תיבת גם עוה"פ דחוזר והא

דלפי' ב', פי' נחיצות טעם מדגיש בזה כי (8 הערה לעיל ראה –
טובו "מה לכתוב צריך הי' "(מה jizepkynהא' ואח"כ תחלה "

וגו') ".`jildeטובו
במשכיל 31) מהקושיות וא' עה"פ. מברטנורא הר"ע כקושיית

בתוך  החורבן מזכיר איך קשה הב' פי' שעל עוד מ"ש אבל לדוד.
למה  מהטעם חלק כ"א מהברכות, חלק אי"ז כנ"ל הרי הברכות,

הקללה. שתחול מה על אין
דמוכח  קשה, הא' שלפי' שכתב כמו לומר שאין מובן עד"ז
(לפי' נבואה זה ענין ואין דלעתיד, בנבואה איירי שהכתובים
ברכה  אינו זה וענין ברכות, שהם הכתובים משמעות וגם: הא').
הקדמה  כעין רק הוא זה פסוק הרי כנ"ל כי – צדקתם הזכרת כ"א
הרי  טעם: עוד מפני אי"מ השני' וקושייתו אח"כ. להנאמר וטעם

(אף טובתם הזכרת כ"א ברכה אי"ז הב' לפי' י"ל wgecayגם
היתה ובית jxalשכוונתו שילה המשכן להם שיהי' ישראל את

עולמים).
ואילך.32) 177 ע' חי"א בלקו"ש

ל.i"yxtראה33) כח, תצוה כז. ט, נח
הנ"ל.34) לקו"ש בארוכה ראה
(35i"yxtkושמביאוoey`x לדעה (משא"כ ב כז, פנחס –

'ad,(שם
ולכן  "ודרשהו") (וכאמרו הפשט ע"ד קצת הוא שדוחק אלא

כיון – ו) (ט, בבהעלתך רש"י כן פי' הי'heytcלא שאהרן לומר
שבפנחס. העדה וכל נשיאים משא"כ בביהמ"ד,

(36"miliwnd" mze` :b"nfdy oiprda yibcdl mewnd o`ke
i`xr zxica mi`vnpyk ± hxtae ,uiwa zeripv ipipr dnka

wla zyxt - zegiy ihewl

ובקלות  בצניעות כ"כ לדקדק החובה מן אין
– כבחמורות

שאינן  פתחיהם "ראה ההוראה: באה בזה גם
באוהלים, בהיותם גם – זה" מול זה מכוונין

"jild` זהירות נוגע עראי ב"אהל" אפילו יעקב",
כזו. וצניעות

היא  ההנהגה בזה, כשנזהרים גיסא: ולאידך
"מה של משכנותיך eaehבאופן יעקב אהליך

אזי גו'jetdieישראל" לך בפסוק 37ה"א וכפרש"י
פיו  את המקום וכשהפך כו' בלבו הי' הסמוך:
– בשלימות הטוב דמשכן להיעוד ועד כו' ברכם
עולמים, בית – המשכון את הקב"ה שיחזיר

– קיים ה"ה החורבן בעת שגם מורה ש"משכון"
ויתגלה  ירד הכפרה ולעולמי 38וכשתוגמר ולעד ,

עולמים.

(l"yz ,wla t"y zgiyn)
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.dxird aey` xy`k ± aey`e `hg` :mixne`d mdne .xirl uegn
מהן  כ"א שהרי לנשים, – ובפרט ג"כ, אנשים להנהגת ונוגע

ואכ"מ. להאריך. ויש הבית". "עקרת נקראת
ו.37) כג, תצא

תוס'38) סע"א. ל, ר"ה סע"א. מא, סוכה ותוס' רש"י ראה
א. כח, זח"א פקודי. ס"פ תנחומא ע"פ והוא רע"ב. טו, שבועות
תתמח  תהלים ילקוט א. רכא, זח"ג סע"א. קח, סע"א. נט, זח"ב

בסופו.
יבנה  שמשיח ובסופו) (רפי"א מלכים הל' ברמב"ם אבל
ו. פ"ט, ויק"ר הי"א. פ"א מגילה ירושלמי* ע"פ והוא ביהמ"ק.
פ"ח  פסחים בתוספתא (וכ"ה ה"א. פ"ט פסחים ירוש' ג"כ וראה
ר"י  בימי ביהמ"ק לבנות דרצו מהא הוא מוכרח ולכאורה ה"ב).

ספס"ד). (ב"ר חנניא בן
(צח, סנה' סוגיית ע"פ – הנ"ל מחז "ל ב' בין לתווך וי"ל
ע"י  נבנה ריב"ח) בימי (כמו זכו דלא – כתובים ביישוב סע"א)

הקב"ה. ע"י – זכו בנ"א,
(ברכות  כו' לימוה"מ עוה"ז בין דאין מחז"ל בב' י"ל ועד"ז

ואכ"מ. לשיטתי'. והרמב"ם ב). לד,

y`ae" (b"d c"t) zekxa inlyexia k"yne dzepal"אתה *) cizr
xacn ± cere `i ,gp `negpzae בירושלים.

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

íéða ìecéb øòö äæ.yi`ln xzei dy`l yiyðøäå'øòö äæ 'C ¤©©¦¨¦§¥Ÿ¥¤©©
,øeaéòä.od zeleg zexaer mzqyìz áöòa',BòîLîk 'íéðá éã ¨¦§¤¤¥§¦¨¦§©§¨

.dcila zxrhvnyú÷÷BzLî äMàäL ãnìî 'Cú÷eLz CLéà ìàå'§¤¦¥§¨¥§©¥¤¨¦¨¦§¤¤
dìòa ìò[yinyzl de`zn-],Cøcì àöBiL äòLael de`zn f`y ©©§¨§¨¨¤¥©¤¤

.xzeiúòáBz äMàäL ãnìî 'Ca ìLîé àeäå'yinyzl,ála §¦§¨¨§©¥¤¨¦¨©©©¥
,dta reazl zyiiazne,äta òáBz Léàäå,da lyen `ed dfae §¨¦¥©©¤

,inica` xa wgvi ax siqen .da `le eze`ze epevxa ielz lkdy
mewn lkn ,deg dllwzpy zellwd oia dpnp df xacy s`yBæ

[reazl zyiiazny dn-].íéLpa äáBè äcî àéädywn dzrn ¦¦¨¨©¨¦
zraezdy opgei iax xn` ji` ,`id daeh dcny ok m` ,`xnbd

.xkyl dkef yinyzl
:`xnbd zvxznïðéøîà÷ ék,xkyl dkefy opgei ax xn`y dn ± ¦¨¨§¦©

`l` ,dta zraezyk epi`dén÷ ééeöøà àévøîciptl d`xny ± ¦§©§¨©§¥©¥
.yinyzl `id de`zny oiane daige ievix ixac dlra

:`xnbd zl`ey .zellw dxyrd oipna dpc `xnbdïéååä òáL éðä̈¥¤©¨§¨
xyr' xn` wgvi axe ,ray `l` opi` epnpy zellwd el` ixde ±

zellw:`xnbd daiyn .'deg dllwzpéîéc áø àúà ékux`n ¦£¨©¦¦
laal l`xyi,øîà.` ,md el`e ,dllwzpy zellw yly cer yi ¨©

äôeèòdy`xa,ìáàk.a .dlebn xriya z`vl zyiiazny £¨§¨¥
äceðîe[zyxten-]íãà ìkî.b .oldl yxetnk ,dlra epi`y §¨¦¨¨¨

,ïéøeñàä úéáa äLeáçåxn`py enk ,uegl z`vl dkxc oi`y ©£¨§¥¨£¦
(ci dn mildz).'dnipR Kln za dCEaM lM' ,¨§¨©¤¤§¦¨

:`xnbd zxxaníãà ìkî äceðî éàîx`yn zwgexn `id dna ± ©§¨¦¨¨¨
.miypdn wgexn yi`dyn xzei miyp`àîéìéàxn`p m` -íeMî ¦¥¨¦

ãeçéé dì øéñàcixd ,yi` mrãeçéé déì øéñà énð eäéàyi`l mb ± ©£¦¨¦¦©¦£¦¥¦
xzei dfa zwgexn dy`d oi` ok m`e ,dy` mr cgiizdl xeq`

:`xnbd zx`an .yi`dnàlà,xzei `id zwgexn jkaàøéñàc ¤¨©£¦¨
éøz éáìaey yi`l d`yipy xg`y ,miyp` ipyl `ypidl - §¥§¥

.miyp daxd `yep yi`d la` ,lkl `id dxeq`
:zetqep zellw yly dpen `ziixadàðz àúéðúîa`ziixaa ± §©§¦¨¨¨

y dna dllwzpy epipyúéìéìk øòN úìcâî,cy ±åy okúáLBé §©¤¤¥¨§¦¦§¤¤
äîäák íéî úðzLîe,zpzyne zrxeky dcixtk ±åy okøk úéNòð ©§¤¤©¦¦§¥¨§©£¥©

dìòáì.yinyz zrya dlrnl `edy ± §©§¨
:`xnbd zl`eyCãéàådyly dpn `l recn ,[inic ax-] xg`de - §¦¨

c xaeqy meyn :`xnbd daiyn .el`éðä[el`-]dì àeä çáL`le ¨¥§¨¨
la` ,xezq dxryyk `l` epi` ,xriy zlcbny dny .zellw
`ed zeripv jxc ,zpzyne zayeiy dne .dl `ed iep relw `edyk
ezgxihy dl `ed gep ,dlral xk ziyrpy dfae .gxeh dfa oi`e

.dzgxihn daexn
:zpzyne zayeiy dna `ed gayy di`x d`ian `xnbdøîàc§¨©

áéúëc éàî ,àéiç éaø(`i dl aei`)óBòîe õøà úBîäaî eðôlî' ©¦¦¨©¦§¦©§¥¦©£¨¤¥
,'eðîkçé íéîMäici lr ,zeaeh zebdpd `xead epcnln ,xnelk ©¨©¦§©§¥

zpy dnkgyxtne .mdn mikgp ep`e ,mda bdpzdl miig ilraa o
,aezkd oiekzd miig ilra el`läcøét Bæ ,'úBîäaî eðôlî'©§¥¦©£¦§¨

[dcixt-]íéî úðzLîe úòøBkL.zeripv jxcaíéîMä óBòîe' ¤©©©§¤¤©¦¥©¨©¦
ñéiônL ìBâðøz äæ ,'eðîkçéyinyz iptl daig ixacaåwxøçà §©§¥¤©§§¤§©¥§©©

.ìòBa Ck̈¥
:df oipra ztqep `xninäøBz äðzéð àì àìîìéà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¨¥Ÿ¦§¨¨

,ìeúçî úeòéðö ïéãéîì eðééädqkne ,mc` ipta ez`ev lihn epi`y ¨¦§¥¦§¦¥¨
.dze`en wgxzdl,äìîpî ìæâyi sxegae ,uiwa dlk`n zxbe`y ¨¥¦§¨¨

.dlk`n jxevl dzxiagn zlfeb zg` oi`e dkxev lk dl
ed on wgxzdl,äðBiî úBéøò,ebef zal `l` wwfp xkfd oi`y £¨¦¨

.dl cgeind xkf `l` dilr zlawn dpi` dawpdeõøà Cøãå§¤¤¤¤
[yinyz zbdpd±]ñéiônL ,ìBâðøzîdaig ixacaåwxCk øçà ¦©§§¤§©¥§©©¨

.ìòBa¥
:`xnbd zxxanéàîedna ±.dì ñéiôî:`xnbd zx`anáø øîà ©§©¥¨¨©©
,áø øîà äãeäée ,eitpk yxete zlebpxzd aiaq jleddì øîà÷ éëä §¨¨©©¨¦¨¨©¨

,dl xne` jk eli`ky d`xn dfae ±éì àððéáæéì eèîc àâéæ Cãò C ¨¦§¨¦¦¨§¨¦©
éòøkC.jilbx dqknd jex` yealn jl dpw` ±éëä øúáìxg`l ± ©§¨§¨©¨¦

epi`y lr zelvpzd ze`l ,dcbpk ey`x steke rprpn lreay
e raype ,ezghad miiwl lekidézìaøëì dézèîLéì ,dì øîà̈©¨¦§©§¥§©§ª§¥

àìBâðøz àeääczleaxkd letize hnzyzy envr llwn ± §©©§§¨
,iy`xayéì àððéáæ àìå déì úéà éàCjl zepwl dna il yi m` ± ¦¦¥§Ÿ¨¦§¨¦

.dpew ipi`e jizghady dn
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מה wla zyxt - zegiy ihewl

שנחלקו בנפשותם פושעים d"awdשנעשו lr– "
לרמז): (עכ"פ שכוונתו י"ל כן הפשיעה. תכלית

על בשגגה"zeytpdכפרה תחטא כי מ"נפש ועד 28, ,
גו'" רמה ביד תעשה אשר .29"הנפש

הנפשות" על כפרה ש"חורבנן ראי' ומביא
" "ויצת dlkשנאמר שע"י כלומר, חמתו", את ה'

ביהמ"ק, חורבן בציון", של dzlkאש "חמתו"
הרי  – ישראל של עוונותיהן בגלל שהיא הקב"ה
חמורים  הכי גם העוונות כל החורבן ע"י שנתכפרו

עדיין הרי דאל"כ – ג"כ "חמתו"dx`ypושבעבר
אלו. עוונות על הקב"ה של

עפי"ז  התיבות 30ומובן עוה"פ רש"י חוזר למה
"dn בלעם שדברי להדגיש בכדי – אהליך" טובו

הקללה  שתחול שאא"פ על וטעם הקדמה הן אלה
"אהליך" של שה"טוב" מכריח וזה –
קרבנות  בהן "שמקריבין בזה הוא ו"משכנותיך"
הנפשות". על כפרה ש"חורבנן וגם עליכם", לכפר

בפ' זה ענין לכתוב מקום שאין ג"כ מובן ועפ"ז
המקדשות  לב' לרמז רק בא שם הכתוב כי פקודי,
מעלתם  היא במה לפרש שם נוגע ואין בפ"ע, כענין

כנ"ל. כאן משא"כ וכו',

קשה:‰. זה לפי' גם אבל
שה" לומר דוחק ייקרא ziaא) (קבוע) ֿעולמים"

(עראי) "אהל" בשם .31בכתוב

נתבאר  פקודי 32ב) בר"פ הנ"ל הפרש"י בביאור
ש"המשכן  שם מפרש רש"י אין למה שהטעם
על  (כ"א ביהמ"ק ועל שילה משכן על קאי משכן"

שעל לפי המקדשות), יתכן okynב' לא שילה
מהלווה  הניטל דבר הוא משכון "משכון": הלשון
חוזר  שאז החוב שיפרע עד וזמני עראי באופן
לב' בנוגע רק לומר שייך וזה לבעליו, המשכון
הא'), ביהמ"ק הוחזר השני (שבביהמ"ק המקדשות

פרטיהם  בכל זל"ז דומים שאינם אף מ"מ 33כי ,
בנקודתם הם "בית"zixwirdשווים ששניהם ,

דירת רק הוא שילה משכן משא"כ i`xrלהקב"ה;
על  גם כאן קאי ש"משכנותיך" אפ"ל איך וא"כ –
זה  (ולפי' "משכון"? להיותו בחורבנו שילה משכן
שהם  כפי (אלא "אהליך" היינו ש"משכנותיך"
שילה  משכן בהם שכלול צ"ל בע"כ הרי בחורבנן),
מפרשים  הנ"ל קושיא שמפני פקודי בפ' משא"כ –

שילה) על קאי לא .34שהכתוב

הראשון, הפי' גם לפרש רש"י מוכרח לכן
לפשוטו  יותר הקרוב הוא הראשון הפי' ואדרבא,
לפי' כי – העיקרי) הראשון, הוא (ולכן מקרא של

הוא הקושי המקרא xcqaהא' סרס (וי"ל הכתוב
שקשה35ודרשהו  הב', לפי' משא"כ ,(okeza'הפי

כנ"ל. הפסוק, של

.Â:הנ"ל מפרש"י ההוראה
שאף  הצניעות, ענין גודל נראה פירושו מתוכן
שלכאורה  זה" כנגד זה מכוונין פתחיהם "שאין זה
רק  הוא תכליתו שהרי בצניעות, עיקרי ענין אינו
זה  דבר גם הנה חבירו", אהל לתוך יציץ "שלא
בלבו  "עלה הרשע, בלעם שאפילו לפעול בכחו

גו'. נטיו כנחלים שברכם: ועד לקללם", שלא

גדול  שבדבר אדם, יאמר אל מזה: ההוראה
שוכן  ושבט שבט ש"כל זה כעין – בצניעות ועיקרי

oiaxernלעצמו opi`e קל בפרט אבל נזהר, יהי' – "
לדעת  עליו כי כ"כ; לדקדק ההכרח מן אין ביותר
להפוך  שבכחו עד עיקרי, ענין הוא זה פרט שגם

הקצה. אל הקצה מן רצוי בלתי ענין כל

בנוגע  בד"א היצר: לפיתוי מקום ועדיין
עראית  בהנהגה כשהנידון אבל קבועה, 36להנהגה
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ב.28) ד, ויקרא
ל.29) טו, שלח
הדפוסים 30) רוב (לפי "אוהליך" תיבת גם עוה"פ דחוזר והא

דלפי' ב', פי' נחיצות טעם מדגיש בזה כי (8 הערה לעיל ראה –
טובו "מה לכתוב צריך הי' "(מה jizepkynהא' ואח"כ תחלה "

וגו') ".`jildeטובו
במשכיל 31) מהקושיות וא' עה"פ. מברטנורא הר"ע כקושיית

בתוך  החורבן מזכיר איך קשה הב' פי' שעל עוד מ"ש אבל לדוד.
למה  מהטעם חלק כ"א מהברכות, חלק אי"ז כנ"ל הרי הברכות,

הקללה. שתחול מה על אין
דמוכח  קשה, הא' שלפי' שכתב כמו לומר שאין מובן עד"ז
(לפי' נבואה זה ענין ואין דלעתיד, בנבואה איירי שהכתובים
ברכה  אינו זה וענין ברכות, שהם הכתובים משמעות וגם: הא').
הקדמה  כעין רק הוא זה פסוק הרי כנ"ל כי – צדקתם הזכרת כ"א
הרי  טעם: עוד מפני אי"מ השני' וקושייתו אח"כ. להנאמר וטעם

(אף טובתם הזכרת כ"א ברכה אי"ז הב' לפי' י"ל wgecayגם
היתה ובית jxalשכוונתו שילה המשכן להם שיהי' ישראל את

עולמים).
ואילך.32) 177 ע' חי"א בלקו"ש

ל.i"yxtראה33) כח, תצוה כז. ט, נח
הנ"ל.34) לקו"ש בארוכה ראה
(35i"yxtkושמביאוoey`x לדעה (משא"כ ב כז, פנחס –

'ad,(שם
ולכן  "ודרשהו") (וכאמרו הפשט ע"ד קצת הוא שדוחק אלא

כיון – ו) (ט, בבהעלתך רש"י כן פי' הי'heytcלא שאהרן לומר
שבפנחס. העדה וכל נשיאים משא"כ בביהמ"ד,

(36"miliwnd" mze` :b"nfdy oiprda yibcdl mewnd o`ke
i`xr zxica mi`vnpyk ± hxtae ,uiwa zeripv ipipr dnka

wla zyxt - zegiy ihewl

ובקלות  בצניעות כ"כ לדקדק החובה מן אין
– כבחמורות

שאינן  פתחיהם "ראה ההוראה: באה בזה גם
באוהלים, בהיותם גם – זה" מול זה מכוונין

"jild` זהירות נוגע עראי ב"אהל" אפילו יעקב",
כזו. וצניעות

היא  ההנהגה בזה, כשנזהרים גיסא: ולאידך
"מה של משכנותיך eaehבאופן יעקב אהליך

אזי גו'jetdieישראל" לך בפסוק 37ה"א וכפרש"י
פיו  את המקום וכשהפך כו' בלבו הי' הסמוך:
– בשלימות הטוב דמשכן להיעוד ועד כו' ברכם
עולמים, בית – המשכון את הקב"ה שיחזיר

– קיים ה"ה החורבן בעת שגם מורה ש"משכון"
ויתגלה  ירד הכפרה ולעולמי 38וכשתוגמר ולעד ,

עולמים.

(l"yz ,wla t"y zgiyn)
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.dxird aey` xy`k ± aey`e `hg` :mixne`d mdne .xirl uegn
מהן  כ"א שהרי לנשים, – ובפרט ג"כ, אנשים להנהגת ונוגע

ואכ"מ. להאריך. ויש הבית". "עקרת נקראת
ו.37) כג, תצא

תוס'38) סע"א. ל, ר"ה סע"א. מא, סוכה ותוס' רש"י ראה
א. כח, זח"א פקודי. ס"פ תנחומא ע"פ והוא רע"ב. טו, שבועות
תתמח  תהלים ילקוט א. רכא, זח"ג סע"א. קח, סע"א. נט, זח"ב

בסופו.
יבנה  שמשיח ובסופו) (רפי"א מלכים הל' ברמב"ם אבל
ו. פ"ט, ויק"ר הי"א. פ"א מגילה ירושלמי* ע"פ והוא ביהמ"ק.
פ"ח  פסחים בתוספתא (וכ"ה ה"א. פ"ט פסחים ירוש' ג"כ וראה
ר"י  בימי ביהמ"ק לבנות דרצו מהא הוא מוכרח ולכאורה ה"ב).

ספס"ד). (ב"ר חנניא בן
(צח, סנה' סוגיית ע"פ – הנ"ל מחז "ל ב' בין לתווך וי"ל
ע"י  נבנה ריב"ח) בימי (כמו זכו דלא – כתובים ביישוב סע"א)

הקב"ה. ע"י – זכו בנ"א,
(ברכות  כו' לימוה"מ עוה"ז בין דאין מחז"ל בב' י"ל ועד"ז

ואכ"מ. לשיטתי'. והרמב"ם ב). לד,

y`ae" (b"d c"t) zekxa inlyexia k"yne dzepal"אתה *) cizr
xacn ± cere `i ,gp `negpzae בירושלים.

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

íéða ìecéb øòö äæ.yi`ln xzei dy`l yiyðøäå'øòö äæ 'C ¤©©¦¨¦§¥Ÿ¥¤©©
,øeaéòä.od zeleg zexaer mzqyìz áöòa',BòîLîk 'íéðá éã ¨¦§¤¤¥§¦¨¦§©§¨

.dcila zxrhvnyú÷÷BzLî äMàäL ãnìî 'Cú÷eLz CLéà ìàå'§¤¦¥§¨¥§©¥¤¨¦¨¦§¤¤
dìòa ìò[yinyzl de`zn-],Cøcì àöBiL äòLael de`zn f`y ©©§¨§¨¨¤¥©¤¤

.xzeiúòáBz äMàäL ãnìî 'Ca ìLîé àeäå'yinyzl,ála §¦§¨¨§©¥¤¨¦¨©©©¥
,dta reazl zyiiazne,äta òáBz Léàäå,da lyen `ed dfae §¨¦¥©©¤

,inica` xa wgvi ax siqen .da `le eze`ze epevxa ielz lkdy
mewn lkn ,deg dllwzpy zellwd oia dpnp df xacy s`yBæ

[reazl zyiiazny dn-].íéLpa äáBè äcî àéädywn dzrn ¦¦¨¨©¨¦
zraezdy opgei iax xn` ji` ,`id daeh dcny ok m` ,`xnbd

.xkyl dkef yinyzl
:`xnbd zvxznïðéøîà÷ ék,xkyl dkefy opgei ax xn`y dn ± ¦¨¨§¦©

`l` ,dta zraezyk epi`dén÷ ééeöøà àévøîciptl d`xny ± ¦§©§¨©§¥©¥
.yinyzl `id de`zny oiane daige ievix ixac dlra

:`xnbd zl`ey .zellw dxyrd oipna dpc `xnbdïéååä òáL éðä̈¥¤©¨§¨
xyr' xn` wgvi axe ,ray `l` opi` epnpy zellwd el` ixde ±

zellw:`xnbd daiyn .'deg dllwzpéîéc áø àúà ékux`n ¦£¨©¦¦
laal l`xyi,øîà.` ,md el`e ,dllwzpy zellw yly cer yi ¨©

äôeèòdy`xa,ìáàk.a .dlebn xriya z`vl zyiiazny £¨§¨¥
äceðîe[zyxten-]íãà ìkî.b .oldl yxetnk ,dlra epi`y §¨¦¨¨¨

,ïéøeñàä úéáa äLeáçåxn`py enk ,uegl z`vl dkxc oi`y ©£¨§¥¨£¦
(ci dn mildz).'dnipR Kln za dCEaM lM' ,¨§¨©¤¤§¦¨

:`xnbd zxxaníãà ìkî äceðî éàîx`yn zwgexn `id dna ± ©§¨¦¨¨¨
.miypdn wgexn yi`dyn xzei miyp`àîéìéàxn`p m` -íeMî ¦¥¨¦

ãeçéé dì øéñàcixd ,yi` mrãeçéé déì øéñà énð eäéàyi`l mb ± ©£¦¨¦¦©¦£¦¥¦
xzei dfa zwgexn dy`d oi` ok m`e ,dy` mr cgiizdl xeq`

:`xnbd zx`an .yi`dnàlà,xzei `id zwgexn jkaàøéñàc ¤¨©£¦¨
éøz éáìaey yi`l d`yipy xg`y ,miyp` ipyl `ypidl - §¥§¥

.miyp daxd `yep yi`d la` ,lkl `id dxeq`
:zetqep zellw yly dpen `ziixadàðz àúéðúîa`ziixaa ± §©§¦¨¨¨

y dna dllwzpy epipyúéìéìk øòN úìcâî,cy ±åy okúáLBé §©¤¤¥¨§¦¦§¤¤
äîäák íéî úðzLîe,zpzyne zrxeky dcixtk ±åy okøk úéNòð ©§¤¤©¦¦§¥¨§©£¥©

dìòáì.yinyz zrya dlrnl `edy ± §©§¨
:`xnbd zl`eyCãéàådyly dpn `l recn ,[inic ax-] xg`de - §¦¨

c xaeqy meyn :`xnbd daiyn .el`éðä[el`-]dì àeä çáL`le ¨¥§¨¨
la` ,xezq dxryyk `l` epi` ,xriy zlcbny dny .zellw
`ed zeripv jxc ,zpzyne zayeiy dne .dl `ed iep relw `edyk
ezgxihy dl `ed gep ,dlral xk ziyrpy dfae .gxeh dfa oi`e

.dzgxihn daexn
:zpzyne zayeiy dna `ed gayy di`x d`ian `xnbdøîàc§¨©

áéúëc éàî ,àéiç éaø(`i dl aei`)óBòîe õøà úBîäaî eðôlî' ©¦¦¨©¦§¦©§¥¦©£¨¤¥
,'eðîkçé íéîMäici lr ,zeaeh zebdpd `xead epcnln ,xnelk ©¨©¦§©§¥

zpy dnkgyxtne .mdn mikgp ep`e ,mda bdpzdl miig ilraa o
,aezkd oiekzd miig ilra el`läcøét Bæ ,'úBîäaî eðôlî'©§¥¦©£¦§¨

[dcixt-]íéî úðzLîe úòøBkL.zeripv jxcaíéîMä óBòîe' ¤©©©§¤¤©¦¥©¨©¦
ñéiônL ìBâðøz äæ ,'eðîkçéyinyz iptl daig ixacaåwxøçà §©§¥¤©§§¤§©¥§©©

.ìòBa Ck̈¥
:df oipra ztqep `xninäøBz äðzéð àì àìîìéà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¨¥Ÿ¦§¨¨

,ìeúçî úeòéðö ïéãéîì eðééädqkne ,mc` ipta ez`ev lihn epi`y ¨¦§¥¦§¦¥¨
.dze`en wgxzdl,äìîpî ìæâyi sxegae ,uiwa dlk`n zxbe`y ¨¥¦§¨¨

.dlk`n jxevl dzxiagn zlfeb zg` oi`e dkxev lk dl
ed on wgxzdl,äðBiî úBéøò,ebef zal `l` wwfp xkfd oi`y £¨¦¨

.dl cgeind xkf `l` dilr zlawn dpi` dawpdeõøà Cøãå§¤¤¤¤
[yinyz zbdpd±]ñéiônL ,ìBâðøzîdaig ixacaåwxCk øçà ¦©§§¤§©¥§©©¨

.ìòBa¥
:`xnbd zxxanéàîedna ±.dì ñéiôî:`xnbd zx`anáø øîà ©§©¥¨¨©©
,áø øîà äãeäée ,eitpk yxete zlebpxzd aiaq jleddì øîà÷ éëä §¨¨©©¨¦¨¨©¨

,dl xne` jk eli`ky d`xn dfae ±éì àððéáæéì eèîc àâéæ Cãò C ¨¦§¨¦¦¨§¨¦©
éòøkC.jilbx dqknd jex` yealn jl dpw` ±éëä øúáìxg`l ± ©§¨§¨©¨¦

epi`y lr zelvpzd ze`l ,dcbpk ey`x steke rprpn lreay
e raype ,ezghad miiwl lekidézìaøëì dézèîLéì ,dì øîà̈©¨¦§©§¥§©§ª§¥

àìBâðøz àeääczleaxkd letize hnzyzy envr llwn ± §©©§§¨
,iy`xayéì àððéáæ àìå déì úéà éàCjl zepwl dna il yi m` ± ¦¦¥§Ÿ¨¦§¨¦

.dpew ipi`e jizghady dn
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' ב



מתוך "פניני לוי יצחק על התורה"מו

דשא  הארץ  ותוצא   – יב-יג  א,  בראשית 
פרי  עושה  ועץ  למינהו  זרע  מזריע  עשב 
טוב. כי  אלקים  וירא  למינהו  בו  זרעו   אשר 

ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי

יום השלישי מרמז למדת התפארת )יעקב(, דהוא 
כולו טוב, ולכן נאמר ב' פעמים "כי טוב"

ביום השלישי מעלתו גדול מאוד, כי רומז על מדת 
תפארת1 קו האמצעי.

הוכפל בו כי טוב2, כי קו האמצעי הוא כולו טוב 
ממנו3  שיצא  כאברהם  לא  כו',  יניקה  ממנו  שאין 
קו  ויעקב  עשו,  ממנו  שיצא  כיצחק  ולא  ישמעאל 
בו  שנא'  השלישי  יום  כי  שלימה4,  מטתו  האמצעי 
ב'פעמים כי טוב כולל גם הב' ימים הראשונים, כמו 

שיעקב כולל אברהם ויצחק.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רג

המארת  שני  את  אלקים  ויעש   – טז  א,  בראשית 
ואת  היום  לממשלת  הגדול  המאור  את  הגדלים 

המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים

ביאור דיש בה"שמש" ב' בחי', א( מה שמאיר – 
בחי' חסדים, ב( מה שמחמם – בחי' גבורות וכו'

ידוע שהשמש הוא בחי' חסדים5 כמו6 שמש צדקה.
תוקפא7  שם  הי'  ע"ב[  רי"ז  דף  פנחס  פ'  ]ובזוהר 
דשמשא, שהחום הי' גדול מאד, שחמימות הוא מצד 
ש"ך8  הוא  שמ"ש  דשמשא,  תוקפא  והוא  הגבורות, 

1( ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, א ואילך.
2( בראשית רבה פרשה ד, ו. פרש"י בראשית א, ז. וראה תורת מנחם 

התוועדויות חלק כח עמוד 277.
התורה  אור  ראה  לבריות,  וטוב  לשמים  טוב  טוב,  כי  בו  ]והוכפל 

בראשית לד, א. משפטים א'קנז ואילך[.
3( ראה פסחים נו, א. ויק"ר פל"ו, ה. ספרי דברים ו, ד. האזינו לב, ט. 

ברכה לג, ב.
4( ויקרא רבה שם, וראה אור התורה )כרך ד( ריש תשצט, א ואילך.

5( "ועיין במשנת חסידים מס' קטנות רחל פ"ג מ"ג חזר אור השמש 
דחסד שבנצח כו' ובפי' המ"מ שם" )לקוטי לוי יצחק כאן(.

"שמש  )ח:(  נדרים  ]בגמרא  ומרפא"  צדקה  "שמש  כ.  ג,  מלאכי   )6
חירגא,  ופרש"י:  דיומא מסי".  ומרפא, אמר אביי ש"מ חרגא  צדקה 

זיהרא דשימשא: מסי. מרפא כדכתיב שמש צדקה ומרפא.[
7( מסופר בזהר שם, דרבי אבא מספר לר' יוסי מה שהי' לו עם המאור 
תוקף  ומתוך  בתורה,  עוסקים  ָהִיינּו  האחד  דיום  שמעון  רבי  הקדוש 
מעט,  להתקרר  אחד  נקב  בתוך  אחד,  סלע  אצל  ישבנו  השמש  חום 
כל  ביאור  וראה  וכו'(.  גבורות  על  מורה  השמש  חום  )ותוקף  ע"ש. 

הסיפור בלקוטי לוי יצחק שם.
8( ש"ך ש"ך דינים: כידוע מספר ש"ך בגי' ה' פעמים די"ן. ראה עץ 

חיים  בעץ  ועיין  שמ"ש,  כמספר  כפולין  דינין  ש"ך 
שער9 רפ"ח ניצוצין פ"ה ע"ש.

והוא, כי בשמש יש ב' בחי', א' מה שמאיר, ב' מה 
שמחמם.

א', אור הוא בחי' חסדים, כי אור נברא ביום ראשון 
שלנגד מדת החסד.

גבורות,  בחי'  הוא  חמימות  שמחמם.  מה  ב', 
וכידוע10 בענין חם בן נח, ולחם הפנים שעל השלחן 
כיום  חם  הי'13   – גבורות12   – בצפון11  עומד  שהי' 

הלקחו.
במלוי  אלקים15  גבורות  בחי'  הוא  "תוקף"14  וכן 

יודי"ן וברבוע ופשוט.
י"ל שהתוקפא הוא הגבורות דאלקים16 במלוי  או 

ההי"ן ובמילוי אלפי"ן17 שהם מספר תוק"ף.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד 
תלה

חיים שער לאה ורחל פרק ד. לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת וירא ד"ה 
הנה ילדה מלכה.

9( שער יח.
א.  מו,  נח  פרשת  חיים  תורת  ראה  וישב.  פרשת  ריש  אור  תורה   )10
)יהל  אור התורה חלק ה' פרשת בראשית עמוד 138, 1776. תהלים 

אור( תמז.
11( שמות מ, כב.

12( זהר בראשית כט, ב. ראה תורת חיים פרשת תרומה עמוד שז, ג 
ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים חלק ד' עמוד א' תמא. ויקרא 

חלק ב' תצח. וש"נ.
כסידורו  סילוקו  הפנים  בלחם  נעשה  גדול  "נס  ע"ב.  צו  מנחות   )13

וכו', חם ביום הלקחו".
14( מבאר הלשון בזהר שם "תוקפא דשמשא" )תוקף השמש(, דהן 
על  מרמז  "תוקף"  ואותיות  תיבת  והן  כנ"ל,  "שמש"  ואותיות  תיבת 
וכן  כידוע.  "גבורה"  דהו"ע  "אלקים"  דשם  גימטריא  עפ"י  גבורות, 

החמימות דהשמש הו"ע גבורות כנ"ל.
15( פירוש: אלקים במילוי יודי"ן הוא: אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + 

ה"י )15(, + יו"ד )20(, + מ"ם )80( = 300.
 + אלקים ברבוע, היינו א )1(, + א"ל )31(, + אל"ה )36(, + אלק"י 

)46(, + אלקי"ם )86( = 200.
+ אלקי"ם בפשוט, היינו 86.

ביחד היינו 300 + 200 + 86 = 586, שהוא בגי' תוק"ף.
16( פירוש, אלקים במלוי ההי"ן הוא: אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + 

ה"ה )10(, + יו"ד )20(, + מ"ם )80( = 295.
 + אלקים במילוי אלפי"ן היינו, אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + ה"א 

)6(, + יו"ד )20(, + מ"ם )80( = 291.
ביחד, היינו 295 + 291 = 586, כמנין תוק"ף.

דההי"ן  להמלוי  הטעם  ביאור  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )17
ואלפי"ן דוקא.

מז

לא  חוברת

בקהילה  נוצרו וכך שניאורסון, של למועמדותו בהתנגדותם איתנים היו האחרות והמפלגות הציונים

צדדים. שני

יצחק  לוי ר' של אמרתו את לי מזכירה זו עובדה פאליי. עלֿידי הונהג – החסידי הצד – מהם אחד

הגלגלים  את משמן כשהוא שאפילו העגלה, גלגלי שימון כדי תוך שהתפלל יהודי אותו על מברדיטשוב

השדרה  באמצע השבת יום של בעיצומו ישב שהוא קרה אחת לא לפאליי: באשר גם כך מתפלל... הוא

החסידי... הרב של מינויו את פועל לידי להביא כיצד עצה מטכס והוא בפיו, כשסיגרייה העירונית,

לא  החסידות ששיטת להבטיח כדי אלא יחיד, אדם למען פעילות זו אין שבעיניו כך, על אמר הוא

יתחזקו. היהודיים שהחיים – ובכלל תשתכח,

היה  אחר נושא שבכל יותר, האדוקות לקטגוריות שהשתייכו יהודים ובכלל לבן, זקן בעלי יהודים

למנהיגם. והפך אתם התאחד הוא זו בשאלה – מהם ניכר מרחק על שומר פאליי

תקופה  באותה שהיו כפי בעליל, בלתיֿמאורגנים ביתֿכנסת", של "יהודים רוב עלֿפי היו אלה יהודים

בתרגילים  ולעסוק הבחירות חוקי כל את ללמוד עליהם היה ולפתע ברוסיה; זה מסוג היהודים כל

תוך  הדרוש  כל את  אותם לימד פאליי מושג. כל להם היה לא שבהם דברים  – מחוכמים פרלמנטריים

לעיל. שתיארתי כפי בשדרה, ישיבה כדי

הגדול  הגביר היה מנהיגם זה. בתחום ימיהם כל את שבילו מפלגתיים, מאנשים הורכב השני הצד

גדול  נדבן בעיר, גביר 130ביותר פרנסתם. תיפגע כך יעשו לא שאם פחד מתוך לעמדתו הצטרפו שרבים ,

בעסקיו  שונות למשרות אנשים שכר הוא מקרים במספר בקהילה. ביותר הגדול הכוח בעל להיות רצה זה

בקהילה. לחברים למנותם הצליח ולאחרֿמכן הפרטיים,

הדעת  על להעלות היה ניתן לא כמעט נדבן. מלהיות רחוק אבל גדול, עשיר הוא אף היה פאליי

בגלל  אישיותו, בגלל בדרךֿארץ כלפיו התייחסו אנשים אך כלכלית; תועלת לשם לו יסייע שמישהו

שבו. הגדלות

היהודי  הרחוב על והמלחמה מאוד, חלש היה "צבאו" אך לו, היה – המאבק את לנהל כדי שכל

למדי. רצינית נעשתה

ליקטרינוסלב  נסע ז"ל, בעלי שהוא, זוכרת אני הדת. בחיי חלק הצעירים עדיין נטלו ימים באותם

שיהיה  כוח ונוצר  אנשים, ויותר יותר בו מתעניינים  הזמן שחולף שככל הבחין שכנגד והצד אלול, בחודש

בו. להתחשב צורך

מדי  גדול מקום תתפוס לא זו שתנועה כדי ובכן,

חסיד,– אלא עוד ולא בלבד, שלושים בן אברך אז היה שבעלי שמאחר שכנגד, הצד סבר בתחילה

ותו  קשישים יהודים איֿאלו בו יתמכו בוודאי – הגבוהות מן כלל היתה לא כלפיהם שהערכתם מאלו

– אליו לפנות החלו החוגים מכל ואנשים ליום, מיום בעלי אל היחס השתפר בפועל אך לא;

לעריכת  היוזמה אז). נקרא שהוא כפי (ה"אופראווע", הקהילה מועצת בבניין מיידית אספה התקיימה

את  והתירו הכניסה, בדלת שוטרים הציבו והם לעיל, שכתבתי כפי יותר, החזק מהצד היתה האסיפה

שההחלטות  איפוא, מובן, צד. לאותו השתייכו שרובם אנשים, של מאוד מוגבל למספר רק הכניסה

שניאורסון... לטובת לגמרי היו לא שם שהתקבלו

שנהגו  כפי לבושים – צעירים חבורות הבתים לחלונות מתחת התהלכו האסיפה, אחרי בבוקר, למחרת

לחיים  שייכות כל להם היתה שלא – עור וחגורות שחורות בחולצות אז, להתלבש הצעירים

רבה. שמחה להם גרם הדבר ניצחון. תחושת מביעים כשמבטיהם אורתודוקסיים,

ביקטרינוסלב.130) הקהילה כפרנס שכיהן ותעשייה מכרות איל (תרי"בֿתרע"ד), כרפס משה למר כנראה הכוונה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



מזמז

לא  חוברת

בקהילה  נוצרו וכך שניאורסון, של למועמדותו בהתנגדותם איתנים היו האחרות והמפלגות הציונים

צדדים. שני

יצחק  לוי ר' של אמרתו את לי מזכירה זו עובדה פאליי. עלֿידי הונהג – החסידי הצד – מהם אחד

הגלגלים  את משמן כשהוא שאפילו העגלה, גלגלי שימון כדי תוך שהתפלל יהודי אותו על מברדיטשוב

השדרה  באמצע השבת יום של בעיצומו ישב שהוא קרה אחת לא לפאליי: באשר גם כך מתפלל... הוא

החסידי... הרב של מינויו את פועל לידי להביא כיצד עצה מטכס והוא בפיו, כשסיגרייה העירונית,

לא  החסידות ששיטת להבטיח כדי אלא יחיד, אדם למען פעילות זו אין שבעיניו כך, על אמר הוא

יתחזקו. היהודיים שהחיים – ובכלל תשתכח,

היה  אחר נושא שבכל יותר, האדוקות לקטגוריות שהשתייכו יהודים ובכלל לבן, זקן בעלי יהודים

למנהיגם. והפך אתם התאחד הוא זו בשאלה – מהם ניכר מרחק על שומר פאליי

תקופה  באותה שהיו כפי בעליל, בלתיֿמאורגנים ביתֿכנסת", של "יהודים רוב עלֿפי היו אלה יהודים

בתרגילים  ולעסוק הבחירות חוקי כל את ללמוד עליהם היה ולפתע ברוסיה; זה מסוג היהודים כל

תוך  הדרוש  כל את  אותם לימד פאליי מושג. כל להם היה לא שבהם דברים  – מחוכמים פרלמנטריים

לעיל. שתיארתי כפי בשדרה, ישיבה כדי

הגדול  הגביר היה מנהיגם זה. בתחום ימיהם כל את שבילו מפלגתיים, מאנשים הורכב השני הצד

גדול  נדבן בעיר, גביר 130ביותר פרנסתם. תיפגע כך יעשו לא שאם פחד מתוך לעמדתו הצטרפו שרבים ,

בעסקיו  שונות למשרות אנשים שכר הוא מקרים במספר בקהילה. ביותר הגדול הכוח בעל להיות רצה זה

בקהילה. לחברים למנותם הצליח ולאחרֿמכן הפרטיים,

הדעת  על להעלות היה ניתן לא כמעט נדבן. מלהיות רחוק אבל גדול, עשיר הוא אף היה פאליי

בגלל  אישיותו, בגלל בדרךֿארץ כלפיו התייחסו אנשים אך כלכלית; תועלת לשם לו יסייע שמישהו

שבו. הגדלות

היהודי  הרחוב על והמלחמה מאוד, חלש היה "צבאו" אך לו, היה – המאבק את לנהל כדי שכל

למדי. רצינית נעשתה

ליקטרינוסלב  נסע ז"ל, בעלי שהוא, זוכרת אני הדת. בחיי חלק הצעירים עדיין נטלו ימים באותם

שיהיה  כוח ונוצר  אנשים, ויותר יותר בו מתעניינים  הזמן שחולף שככל הבחין שכנגד והצד אלול, בחודש

בו. להתחשב צורך

מדי  גדול מקום תתפוס לא זו שתנועה כדי ובכן,

חסיד,– אלא עוד ולא בלבד, שלושים בן אברך אז היה שבעלי שמאחר שכנגד, הצד סבר בתחילה

ותו  קשישים יהודים איֿאלו בו יתמכו בוודאי – הגבוהות מן כלל היתה לא כלפיהם שהערכתם מאלו

– אליו לפנות החלו החוגים מכל ואנשים ליום, מיום בעלי אל היחס השתפר בפועל אך לא;

לעריכת  היוזמה אז). נקרא שהוא כפי (ה"אופראווע", הקהילה מועצת בבניין מיידית אספה התקיימה

את  והתירו הכניסה, בדלת שוטרים הציבו והם לעיל, שכתבתי כפי יותר, החזק מהצד היתה האסיפה

שההחלטות  איפוא, מובן, צד. לאותו השתייכו שרובם אנשים, של מאוד מוגבל למספר רק הכניסה

שניאורסון... לטובת לגמרי היו לא שם שהתקבלו

שנהגו  כפי לבושים – צעירים חבורות הבתים לחלונות מתחת התהלכו האסיפה, אחרי בבוקר, למחרת

לחיים  שייכות כל להם היתה שלא – עור וחגורות שחורות בחולצות אז, להתלבש הצעירים

רבה. שמחה להם גרם הדבר ניצחון. תחושת מביעים כשמבטיהם אורתודוקסיים,

ביקטרינוסלב.130) הקהילה כפרנס שכיהן ותעשייה מכרות איל (תרי"בֿתרע"ד), כרפס משה למר כנראה הכוונה

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהןמח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc oiaexir(oey`x meil)

,dfa df zepaxw inc eaxrzpyk gafnd iab lr mcd zpizpïéðzépä©¦¨¦
úçà äðzîa,gafnd lr zg` dpzna mpicy zepaxw mc ± §©¨¨©©

a eáøòúpLd zepaxw mcïéðzéðmd s`,úçà äðzîa,xeka mc oebk ¤¦§¨§§¦¨¦§©¨¨©©
,xg` xeka mca axrzpyeðúpéaxernd mcd lkn,úçà äðzîa ¦¨§§©¨¨©©

.zepaxwd ipy ly dwixf zaeg ici `vei dfay
a mpicy zepaxw ly minc eaxrzp m`e,òaøà ïzîly minca ©©©§©

md s`y zepaxw,òaøà ïzîaz`hg mca axrzd ef z`hg mcy §©©©§©
,zxg`eðúpéaxernd mcd lknòaøà ïzîaici `vi dfae ,mpick ¦¨§§©©©§©

.zepaxwd ipy ly dwixf zaeg
a mpicy zepaxw ly minc eaxrzp m`e,òaøà ïzî,z`hg oebk ©©©§©

ymipzipa eaxrzp,úçà ïzîazaexrzdn ozi m`y ,xeka oebk §©©©©
ozi m`e ,rax` ozna epicy oaxwdn xqigy `vnp zg` dpzn

,zg` dpzna epicy oaxwd lr siqedy `vnp zepzn rax`éaø©¦
,òaøà ïzîa eðúpé ,øîBà øæòéìàie`xk mcd zwixf ly devndy ¡¦¤¤¥¦¨§§©©©§©

xeqi` cv da yiy s`e ,lecb dgek rax` wexfl epicy oaxwa
dyrd dgec mewn lkn ,xekad ly mcd zepzn lr siqeny dna

.siqez la xeqi` z`,úçà äðzîa eðúpé ,øîBà òLBäé éaøåxykeie §©¦§ª©¥¦¨§§©¨¨©©
,zg` dpzna ic caricay meyn ,rax` ozna mipzipd mc mb

.siqez la lr xearl `ly ick ,dligzkl s` o`ke
:ryedi iaxl xfril` iax oia didy ozne `yn d`ian dpynd

,øæòéìà éaø Bì øîà,zg` dpzna lkd ozi ji`déøäozepy jka ¨©©¦¡¦¤¤£¥
,zg` dpzn wx zepzn rax`a mpicy zepaxwdnìò øáBò àeä¥©

xeqi`,'òøâz ìa'.zzl dxezd dxn`y zepznn rxbnyBì øîà ©¦§©¨©
,òLBäé éaø,jixacleéøäoaxwn zepzn rax` ozep `edy jka ©¦§ª©£¥

zg` dpzn wx oerhyéñBz ìáa øáBò àeäøîà .óel,øæòéìà éaø ¥§©¦¨©©¦¡¦¤¤
eøîà àìsiqez la xeqi`àlàBîöòa àeäLkozipd mcdyk - Ÿ¨§¤¨§¤§©§

rax` ozna epzepyk la` ,rax` ozna epzepe ecal zg` dpzna
mb zepzn sqep `linne ,ea axerny rax` ozna ozipd mc iptn

.xaer epi` ,zg` wx jixvd mca,òLBäé éaø Bì øîàdna mb ¨©©¦§ª©
zepaxwd zngn rxbz la lr xaer epi` zg` dpzn wx ozepy

s`y oeik ,rax` miperhdàeäLk àlà 'òøâz ìa' øîàð àìŸ¤¡©©¦§©¤¨§¤
,Bîöòazg` dpznay mc iptn ,zg` dpzna epzepyk la` §©§
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מח

את  להוציא בידו עלה תמיד דבר של בסופו יותר, קטן מלכתחילה היה בבעלי שתמך שהצד עלֿאף

עניינים  למען נאבק הוא בדרךֿכלל שכן וכוח, זמן כך לשם להקדיש עליו היה אמת, הפועל. אל רצונו

בדעותיהם. וחפשיים משכילים היו הקהילה רוב בעוד הדתית, המבט מנקודת לו חשובים שהיו

מופלג  דקדקן הוא אבל למדי, מעניין אדם הוא ששניאורסון הקהילה, מחברי אחד, רופא אמר פעם

")деовку6 ב"שולחן הכתובה אות כל לקיים תמיד שדורש אדם – כלומר ברוסית), הדבר נקרא כך – "

מהם  רבעים ששלושה "הרי – האיש טען – הקהילה" אסיפות של הפרוטוקולים את נקרא "אם ערוך".

החברה  בחיי אותם מחדיר והוא כלל, לנו נוגעים שאינם דברים שניאורסון, של בהצעותיו מלאים

שלנו!"...

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc oiaexir(oey`x meil)

,dfa df zepaxw inc eaxrzpyk gafnd iab lr mcd zpizpïéðzépä©¦¨¦
úçà äðzîa,gafnd lr zg` dpzna mpicy zepaxw mc ± §©¨¨©©

a eáøòúpLd zepaxw mcïéðzéðmd s`,úçà äðzîa,xeka mc oebk ¤¦§¨§§¦¨¦§©¨¨©©
,xg` xeka mca axrzpyeðúpéaxernd mcd lkn,úçà äðzîa ¦¨§§©¨¨©©

.zepaxwd ipy ly dwixf zaeg ici `vei dfay
a mpicy zepaxw ly minc eaxrzp m`e,òaøà ïzîly minca ©©©§©

md s`y zepaxw,òaøà ïzîaz`hg mca axrzd ef z`hg mcy §©©©§©
,zxg`eðúpéaxernd mcd lknòaøà ïzîaici `vi dfae ,mpick ¦¨§§©©©§©

.zepaxwd ipy ly dwixf zaeg
a mpicy zepaxw ly minc eaxrzp m`e,òaøà ïzî,z`hg oebk ©©©§©

ymipzipa eaxrzp,úçà ïzîazaexrzdn ozi m`y ,xeka oebk §©©©©
ozi m`e ,rax` ozna epicy oaxwdn xqigy `vnp zg` dpzn

,zg` dpzna epicy oaxwd lr siqedy `vnp zepzn rax`éaø©¦
,òaøà ïzîa eðúpé ,øîBà øæòéìàie`xk mcd zwixf ly devndy ¡¦¤¤¥¦¨§§©©©§©

xeqi` cv da yiy s`e ,lecb dgek rax` wexfl epicy oaxwa
dyrd dgec mewn lkn ,xekad ly mcd zepzn lr siqeny dna

.siqez la xeqi` z`,úçà äðzîa eðúpé ,øîBà òLBäé éaøåxykeie §©¦§ª©¥¦¨§§©¨¨©©
,zg` dpzna ic caricay meyn ,rax` ozna mipzipd mc mb

.siqez la lr xearl `ly ick ,dligzkl s` o`ke
:ryedi iaxl xfril` iax oia didy ozne `yn d`ian dpynd

,øæòéìà éaø Bì øîà,zg` dpzna lkd ozi ji`déøäozepy jka ¨©©¦¡¦¤¤£¥
,zg` dpzn wx zepzn rax`a mpicy zepaxwdnìò øáBò àeä¥©

xeqi`,'òøâz ìa'.zzl dxezd dxn`y zepznn rxbnyBì øîà ©¦§©¨©
,òLBäé éaø,jixacleéøäoaxwn zepzn rax` ozep `edy jka ©¦§ª©£¥

zg` dpzn wx oerhyéñBz ìáa øáBò àeäøîà .óel,øæòéìà éaø ¥§©¦¨©©¦¡¦¤¤
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rax` ozna epzepyk la` ,rax` ozna epzepe ecal zg` dpzna
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e,ãøélkn ,oli`a `ed ynzyn ezcixiay xeqi` cv mb yiy s` ¥¥

e .meid lk my ayiyn sicr df mewn,íúä øîàc òLBäé éaøì§©¦§ª©§¨©¨¨
a `idy devndyéãò ,äNòz ìàå áL,óxeqi`d s` dfay meyn ¥§©©£¤¨¦

,dyrz l`e aya wx dyrpénð àëäyeniya jiyni ,o`k mb ± ¨¨©¦
e ,dyrz l`e aya xeqi` `edy ,my ezaiyi ici lr oli`aãøé àìŸ¥¥

.dyre mewa xeqi` dyrie
:minec mipecipd oi`y `xnbd dgecàéä àì àîìécoi` `ny ± ¦§¨Ÿ¦

y ,ef zwelgna ielz oli`a dlr oic oi`y ,ok xacdàì ïàk ãò©¨Ÿ
íúä øæòéìà éaø øîà÷a `edy dyrndy mc zaexrzaäNò íe÷ ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨£¥

éãò,ó,dyr mewa xeqi` mb xaery s`àlàmyãéáò à÷c- ¨¦¤¨§¨¨¦
dfa miiwn `edyäåöî,mcd zpizp lyãéáò àìc àëä ìáà ¦§¨£¨¨¨§Ÿ¨¦

df edyrna,äåöîxeqi` ziiyr ici lr xeqi`n yxet `l` epi`e ¦§¨
,xg`énð éëäy xeaqi `ed mby okzi ok` ±,ãøé àì`ly ick ¨¦©¦Ÿ¥¥

.dyr mewa xeqi` xeariénð éàåy ,jtidl zegcl xyt`ïàk ãò §¦©¦©¨
íúä òLBäé éaø øîà÷ àìa `edy dyrndy mc zaexrzaìàå áL Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨¥§©

éãò äNòzàlà ,óote`a ©£¤¨¦¤¨

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

המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' א



מט

מי  וכלביא  כארי1  שכב  כרע   – ט  כד, 
יקימנו מברכיך ברוך ואורריך ארור2

מצדקי'  וגו'"  כארי  שכב  "כרע  המדרש  ביאור 
גם  וכלביא  כארי  תקיפים  דבנ"י  המשיח,  מלך  עד 
בזמן הגלות, "מי יקימנו" קאי על הקב"ה דיוציאנו 

מהגלות

מי  וכלביא  כארי  שכב  כרע  בפרשתנו,  הפסוק  על  א. 
יקימנו, איתא במדרש3 יש אומרים דקאי על הזמן שמאז 
המלך צדקי' עד מלך המשיח, כיון שבזמן צדקי', החל זמן 
בית  בזמן  שנה,  השבעים  לאחר  ואפילו  והגלות,  החורבן 
שני, עדיין הי' זה ענין של גלות, שהרי חמשה דברים חסרו 

בבית שני4, כיון שעדיין לא היתה זו גאולה שלימה.
ענין  שזהו  נאמר  המשיח,  מלך  עד  שמצדקי'  הזמן  על 
של כרע שכב. שכב, לפירוש היש אומרים – כותב הצמח 
צדק5 – הוא מלשון וישכב וירדם, על משכבי בלילות, ולא 

ימות ונפל למשכב, שזה מורה - על הענין של גלות.
הרי אפשר לחשוב שהגלות אינה רק על הגוף אלא גם 
על הנשמה חס ושלום, כולל עניני תורה ומצות הקשורים 

עם הנשמה,
זו  אין  אך  שכב,  שכרע  שהגם  נאמר,  פסוק  באותו  אך 
והגבלה של  זוהי מדידה  לו כח, אלא  שכיבה של מי שאין 
מי שרק הוא עצמו מודד, מגביל ומצמצם את עצמו, שהרי 
הוא כארי וכלביא, שארי הוא בתוקף ולביא הוא בתוקף עוד 

יותר, וכדאיתא בזהר6 שלביא הוא בתקיפא יתיר.
הדבר  פירוש  אין  שכב,  כרע  של  בזמן  אפילו  כלומר: 
ישראל  עם  ישראל.  על  שליטה  האומות  יד  שחס־ושלום 
הוא תמיד כארי וכלביא, ורק שמי – יקימנו. על דרך הענין 
דמי גלה לבני רז זה7, הקשור עם מי יתן והי' לבבם זה להם 
ליראה אותי8, שקאי על הקב"ה9, ועד"ז בנדו"ד הפירוש הוא 

1( פסוק כד, ט – כרע שכב כארי וגו': עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

ויחי סימן קעז, ובהנסמן שם. ועיין שם סימן קפו. רלח.

2( פסוק כד, ט – מברכך ברוך וארריך ארור: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת תולדות סימן תסה, כה. קלא. תעג. תעד.

ויחי  וגאולה על התורה פרשת  בילקוט משיח  )עיין  ז.  3( בראשית רבה פרשה צח, 

סימן קעז, ובהנסמן שם(. בכללות הסימן: עיין גם לעיל סימן שלב.

4( יומא כא, ב. ירושלמי מכות פרק ב הלכה ו. הוריות פרק ג הלכה ב. במדבר רבה 

פרשה טו, י.

5( בד"ה כרע שכב שנת ה'תר"ה בסעודה שלישית )אוה"ת בלק ע' א'מח ואילך(.

6( ויחי רלז, ב.

7( שבת פח, א.

8( דברים ה, כו.

9( ראה לקוטי תורה במדבר טו, א-ב.

וכמו  יוציאנו מהגלות,  הוא  יקימנו,   – היינו הקב"ה   – שמי 
שנאמר מי יתן מציון ישועת ישראל10.

ועד לזמן שמי יקימנו, גם אז אין זו שליטה אמיתית חס 
ושלום, כיון שהוא ארי ולביא, שלאף אחד אין שליטה עליו.
אין  ולביא  ארי  שעל  ערוך11  בשלחן  הפסק  דרך  על   –
לאף אחד שליטה, ועד שישנה שאלה האם אפשר לחנכם 

ע"י תרבות. –
אלא  זאת  ואין  שכל,  פי  על  מקום  לה  אין  הגלות  כל 

כאנוס על פי הדבור, שהארי ולביא יכרע וישכב.
אלקים  שוידבר  ומצות,  לתורה  שבנוגע  מובן,  ובמילא 

את כל הדברים האלה – אין לכל הגלות שום שייכות.
ב. אמנם מצד ההרגל, שמתרגלים אל הגלות ואותותינו 

לא ראינו12,
– נסים ישנם גם עכשיו, אלא שלא ראינו, אין בעל הנס 

מכיר בניסו13 –
שעולם  נדמה  שיהי'  אפשר  הגלות  חושך  מצד  הנה 
נוהג, עולם מלשון העלם והסתר14, היינו שלעולם  כמנהגו 
מראים  לזמן  מזמן  ולכן  ולביא.  הארי  על  שליטה  יש 
הנסים  )שאחד  הגלות  בזמן  גם  גלויים  נסים  מלמעלה 
ועי"ז  וי"ג תמוז(,  די"ב  והכלליים בדורנו הוא הנס  הגלויים 

נזכרים שגם בזמן הגלות אין עוד מלבדו.
וזהו תוכן מאמר רז"ל15, בתחלה עלה במחשבה לברוא 
את העולם במדת הדין, ראה שאין העולם מתקיים שתף בו 
מדת הרחמים, ונאמר ע"ז בשער היחוד והאמונה בתניא16, 
ואותות  צדיקים  ידי  על  אלקות  לגילוי  היא  שהכוונה 

ומופתים שבתורה.
המופתים שוברים את המדידה וההגבלה של העולם, כך 

שרואים גם בעיני בשר, שיש מנהיג לבירה זו.
וכאשר זוכרים זאת – יודעים במילא שעם ישראל הוא 
לא  ומצות  ותורה  לנשמה  בנוגע  ואשר  ולביא,  ארי  תמיד 

נמסרנו לשיעבוד הגלות.
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10( תהלים יד, ז. נג, ז.

11( חושן משפט הלכות נזיקין סימן שפט סעיף ח.

12( תהלים עד, ט.

13( נדה לא, א )בשינוי לשון קצת(.

14( לקוטי תורה במדבר לז, ד. ספר המאמרים ה'תש"י עמוד 116.

15( פירוש רש"י ריש בראשית. ספר הלקוטים להאריז"ל בתחילתו ובכמה מקומות. 

וראה מדרש ילמדנו הובא בספר תלמוד תורה*.

*( נדפס בס' בתי מדרשות ח"א עמוד קמא. המו"ל.

16( פרק ה.
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מח

את  להוציא בידו עלה תמיד דבר של בסופו יותר, קטן מלכתחילה היה בבעלי שתמך שהצד עלֿאף

עניינים  למען נאבק הוא בדרךֿכלל שכן וכוח, זמן כך לשם להקדיש עליו היה אמת, הפועל. אל רצונו

בדעותיהם. וחפשיים משכילים היו הקהילה רוב בעוד הדתית, המבט מנקודת לו חשובים שהיו

מופלג  דקדקן הוא אבל למדי, מעניין אדם הוא ששניאורסון הקהילה, מחברי אחד, רופא אמר פעם

")деовку6 ב"שולחן הכתובה אות כל לקיים תמיד שדורש אדם – כלומר ברוסית), הדבר נקרא כך – "

מהם  רבעים ששלושה "הרי – האיש טען – הקהילה" אסיפות של הפרוטוקולים את נקרא "אם ערוך".

החברה  בחיי אותם מחדיר והוא כלל, לנו נוגעים שאינם דברים שניאורסון, של בהצעותיו מלאים

שלנו!"...

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' א



wlaנ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy

ß fenz 'g oey`x mei ß

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ∑ ּבטּוחים ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»ƒ¿»≈»¡…ƒְְְִִִֵֵֶַָָָ
מֹואב" "וּיגר :לפיכ וכּמה! ּכּמה אחת על אנּו ּבפניהם, עמדּו לא עזרא עזרא עזרא עזרא .עליהם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) עזרא עזרא עזרא עזרא .מקרא אבןאבןאבןאבן ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ׁשּנאמר זה, את זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם לו)והלא ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מֹואב  ראה ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָמֹואב",
ּבמדין  אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלּטל
ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹנתּגּדל,

‰BM¯.ּבפיו  CÁÏk∑(רבה ּברכה (במדבר סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור מה ‰‰Â‡.ּכל ˙Úa∑ ראּוי היה לא ְִƒ¿…«ְְִֵֵֶַַַַָָָ»≈«ƒָָָֹ
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי עזרא עזרא עזרא עזרא .למלכּות; אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑.אּגרֹותיהם לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּפׁשּוטֹוּכּׁשלחני ּולפי ¿»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑(שם):לֹו ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק . ׁשל ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּכדי  רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד על ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹעתיד
ּפרצּו והם נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּלא

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, (שם)∑BÏŒ‡¯˜Ï.ּגדר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָƒ¿…
הרּבה  ממֹון לֹו ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ÌÈ¯ˆnÓ.הּקריאה ‡ˆÈ ÌÚ∑?מּזיק מה ּתאמר: .ואם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹ

ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑ והרגּום עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים ׁשהיּו ועֹוג, ÈÏnÓ.סיחֹון ·LÈ ‡e‰Â∑ ƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ¿…≈ƒÀƒ
ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, קיח)חסר אמילם"(תהילים "ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

aÈ¯BÓ‡Ï לּידּוע והּטעם הלמ''ד. ּבקמצּות . »¡ƒְְְֵַַַַַַַָָ
ּכנען  ּבמלכי היה ולא ועֹוג, סיחֹון ְְְְְִֵֶַַַָָֹׁשהּוא
ארזים  ּכגֹובּה אׁשר והעד, ּכאּלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָּגדֹולים

ְָּגבהֹו:

b·‡BÓ ¯‚iÂ:לכם ּגּורּו וכן, וּיירא. ּכמֹו . «»»»ְְִֵֶַָָ
ı˜iÂ ּביהּודה נעלה וכמֹוהּו, .הפּו ּכמֹו . «»»ְְֲִֶַָָָ

ְִֶָּונקיצּנה:
cÔÈ„Ó È˜Ê Ï‡ החמּׁשה ׁשהיּו יּתכן . ∆ƒ¿≈ƒ¿»ֲִִֵֶַָָָ

זקנים: CBÁÏkמלכים ,eÎÁÏÈ ׁשנים . ְְִִֵָ¿«¬ƒ¿ְִַ
ְִִָּבנינים:

d‰¯B˙t:ּפתֹור אל מצרימה, ּכמֹו .ı¯‡ ¿»ְְְְִֶַָ∆∆
BnÚ Èa ארם מּפתֹור וכן, ארּמים. והם . ¿≈«ְְְֲֲִִֵֵַַ

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑הּוא מׁשנה לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי ב)אני קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים מן לֹו מנּכה , «∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑ מֹואב את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת עזרא עזרא עזרא עזרא .עלֿידי אבןאבןאבןאבן ְַƒ»«¿ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם):אחר ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ׁשּלא קסמים, מיני זה (שם)ּכל קסם ¿»ƒ¿»»ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּתֹועלת. ּבֹו אין – ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹנטלּו
"וּיׁשבּו ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפיכ

להם  הלכּו מדין זקני אבל ֿ ּבלעם", עם עזרא עזרא עזרא עזרא .ׂשריֿמֹואב אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ לבן וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום ּפילגׁשֹו(בראשית אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי אלֿלבן אלהים "וּיבא : ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
‡ÈÏ.ּבהחבא  '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י ּכבֹודֹואם אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ללכת מליכני ְֵֵָ«¬∆¿«≈≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל עּכבה ∑e·LiÂ.לתּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ«≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבראׁשית  ּבפרׁשת רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה האנׁשים מי ׁשאמר רּׁש"י ּכּונת ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָבם.
ׁשוה  ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבתבת

יבין  ולא לקּלל ׁשאּוכל עת אראה אני אף עזרא עזרא עזרא עזרא .עליו, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

זה  ּכי ּבלע הּוא ׁשּבלעם ּובּדרׁש, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָנהרים.
ּבן  הּנה אביו, ּבעֹור ּבעבּור ואם ְְֲֲִִִִֵֶַַָארּמי.
ׁשנים: הם רק אחׁשורֹוׁש, קֹודם ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַאחׁשורֹוׁש

¯‰p‰ ÏÚ ¯L‡:נהרים ארם ּפירּוׁש .ÔÈÚ ¬∆««»»ֲֲִֵַַַ≈
ı¯‡‰:ּפירׁשּתיו . »»∆ְִֵַ

eÈÏ הּכפל,‡¯‰ מּפעלי צּוּוי. לׁשֹון . »»ƒְֳִִֵֶֶַָ
והּנה  לי. קבה וכן, הּכפל. אֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּבחסרֹון
ּבחסרֹון  לי וקבה ׁשמֹור, מׁשקל על ְְְְְִִֶַַָָקֹוב
צלח: רכב ׁשכב מׁשקל, ּדר על ְְְְִֵֶֶַַַַַַהה''א,

Ba ‰k ּבעבּור טענה ואין הּפֹועל. ׁשם . «∆ְְֲֵֵַַַָָ
הּפׁשע: לכּלה ּכמֹוהּו, הּנה ּכי ּבה''א, ְְֱִִֵֵֵֶַַַָהיֹותֹו

¯‡eÈ ׁשהּוא הּדגׁש ּתחת הּנעלם הּנח הּוי''ו . »ְֵֶֶַַַַַַַָָָ
ולא  יּוסב. ּכּמֹון על ּכמֹו הּכפל, אֹות ְְֶֶַַַַַַֹּתחת
הּגרֹון  אֹות ּבעבּור ּבנין, מאֹותֹו ּכמֹוהּו ְֲִֵַַָָָָָהיה

ט:ּכּמׁשּפ ְִַָ
f·‡BÓ È˜Ê:חכמים .Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e. ƒ¿≈»ֲִָ¿»ƒ¿»»

ז''ל  הּספרּדי הּנגיד ׁשמּואל רּבי ְְִִִֵַַַַַַָָָאמר
מּבידם. ּוראיתֹו הּקסמים, ּודמי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָׁשּטעמֹו
וסּפר  ּכמׁשמעֹו. הּוא רק ּכלּום, אמר ְְְְְִֵַַַָָֹולא
ּכמֹוהּו. קֹוסמים קֹוסם אל ׁשּׁשלח ְִֵֶֶַַָָָהּכתּוב
לא  לאמר להתעּכב יּוכל ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַֹֹֹועֹוד,
ללכת  נבחרת וׁשעה נבחר יֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָאמצא

והעד, אּומנּותֹו. אנׁשי הם ּכי ְְְִֵֵֵַָָָולקֹוב,
ּבימינֹו הּכתּוב, ׁשאמר הּוא ּכאׁשר ֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשּפירּוׁשֹו

הּקסם: ֶֶַָָהיה
g¯·c ÌÎ˙‡ È˙·L‰Â:ׁשּתלינּו אחר . «¬ƒ…ƒ∆¿∆»»ִֶַַָ
hÌÈ‰Ï‡ ‡·iÂ הּׁשם ּכי יׂשראל, לכבֹוד . «»…¡…ƒְְִִִֵֵַָ

ּבלעם  היה ואילּו ּפעֹור. ּבעל ּדבר ְְְְִִַַַַָָָָידע
ּכי  אֹומרים העֹולם ּכל היּו אֹותם, ְְִִֵַָָָָָמקּלל

הּמּגפה: ּבאה ּבלעם קללת ÈÓּבעבּור ְְֲִִֵַַַַָָָָƒ
‰l‡‰ ÌÈL‡‰,ּכמֹו ּדּבּור. ּותחּלת ּפתחֹון . »¬»ƒ»≈∆ְְְִִִַ

אמר  והּׁשם ּכחׁש, הּוא והּנה .אחי הבל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאי
:אחי ּדמי קֹול ְִֵָלֹו,
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ß fenz 'g oey`x mei ß

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ∑ ּבטּוחים ׁשהיינּו מלכים ׁשני אּלּו אמר: ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»ƒ¿»≈»¡…ƒְְְִִִֵֵֶַָָָ
מֹואב" "וּיגר :לפיכ וכּמה! ּכּמה אחת על אנּו ּבפניהם, עמדּו לא עזרא עזרא עזרא עזרא .עליהם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑ והּוא ּבחּיי, קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם קצּו «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) עזרא עזרא עזרא עזרא .מקרא אבןאבןאבןאבן ְִָָָ

(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ׁשּנאמר זה, את זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם לו)והלא ּבׂשדה (בראשית אתֿמדין "הּמּכה : ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מֹואב  ראה ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל מּיראתן אּלא למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָמֹואב",
ּבמדין  אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא נֹוצחים יׂשראל את ׁשראּו ּכיון מּמדין? עצה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלּטל
ׁשּכחֹו ּבאדם עליהם נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו אין להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹנתּגּדל,

‰BM¯.ּבפיו  CÁÏk∑(רבה ּברכה (במדבר סימן ּבֹו אין ,מלח ּׁשהּׁשֹור מה ‰‰Â‡.ּכל ˙Úa∑ ראּוי היה לא ְִƒ¿…«ְְִֵֵֶַַַַָָָ»≈«ƒָָָֹ
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, ׁשּמת וכיון היה, מדין מּנסיכי עזרא עזרא עזרא עזרא .למלכּות; אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑.אּגרֹותיהם לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכ מעֹות, לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ּפׁשּוטֹוּכּׁשלחני ּולפי ¿»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקֹום ׁשם ּכ מקרא BnÚŒÈa.(שם)ׁשל ı¯‡∑(שם):לֹו ואֹומר מתנּבא היה וזה היה, מּׁשם ּבלק . ׁשל ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּכדי  רׁשע? ּכֹוכבים עֹובד על ׁשכינתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הׁשרה מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹעתיד
ּפרצּו והם נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים לנּו היה אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּלא

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, (שם)∑BÏŒ‡¯˜Ï.ּגדר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָƒ¿…
הרּבה  ממֹון לֹו ּפֹוסק ׁשהיה ולהנאתֹו, היתה ׁשּלֹו ÌÈ¯ˆnÓ.הּקריאה ‡ˆÈ ÌÚ∑?מּזיק מה ּתאמר: .ואם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ«»»ƒƒ¿«ƒְְִִַַַֹ

ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑ והרגּום עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים ׁשהיּו ועֹוג, ÈÏnÓ.סיחֹון ·LÈ ‡e‰Â∑ ƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ¿…≈ƒÀƒ
ּכמֹו להכריתני, הם קרֹובים ּכתיב, קיח)חסר אמילם"(תהילים "ּכי עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

aÈ¯BÓ‡Ï לּידּוע והּטעם הלמ''ד. ּבקמצּות . »¡ƒְְְֵַַַַַַַָָ
ּכנען  ּבמלכי היה ולא ועֹוג, סיחֹון ְְְְְִֵֶַַַָָֹׁשהּוא
ארזים  ּכגֹובּה אׁשר והעד, ּכאּלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָּגדֹולים

ְָּגבהֹו:

b·‡BÓ ¯‚iÂ:לכם ּגּורּו וכן, וּיירא. ּכמֹו . «»»»ְְִֵֶַָָ
ı˜iÂ ּביהּודה נעלה וכמֹוהּו, .הפּו ּכמֹו . «»»ְְֲִֶַָָָ

ְִֶָּונקיצּנה:
cÔÈ„Ó È˜Ê Ï‡ החמּׁשה ׁשהיּו יּתכן . ∆ƒ¿≈ƒ¿»ֲִִֵֶַָָָ

זקנים: CBÁÏkמלכים ,eÎÁÏÈ ׁשנים . ְְִִֵָ¿«¬ƒ¿ְִַ
ְִִָּבנינים:

d‰¯B˙t:ּפתֹור אל מצרימה, ּכמֹו .ı¯‡ ¿»ְְְְִֶַָ∆∆
BnÚ Èa ארם מּפתֹור וכן, ארּמים. והם . ¿≈«ְְְֲֲִִֵֵַַ

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑הּוא מׁשנה לׁשֹון אחר: ּדבר ּבהם. נּכה ועּמי ב)אני קה מהם (ב"מ לחּסר הּדמים מן לֹו מנּכה , «∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
B‚Â'.מעט  ÈzÚ„È Èk∑ מֹואב את להּכֹות ׁשעזרּתֹו סיחֹון, מלחמת עזרא עזרא עזרא עזרא .עלֿידי אבןאבןאבןאבן ְַƒ»«¿ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם):אחר ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין יאמר: ׁשּלא קסמים, מיני זה (שם)ּכל קסם ¿»ƒ¿»»ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּתֹועלת. ּבֹו אין – ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ּבּפעם עּמנּו יבא אם אמרּו: מדין; זקני ּבידם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹנטלּו
"וּיׁשבּו ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין אמרּו: הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפיכ

להם  הלכּו מדין זקני אבל ֿ ּבלעם", עם עזרא עזרא עזרא עזרא .ׂשריֿמֹואב אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ לבן וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. אּלא עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום ּפילגׁשֹו(בראשית אל ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי אלֿלבן אלהים "וּיבא : ְְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
‡ÈÏ.ּבהחבא  '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י ּכבֹודֹואם אין ׁשּמא עּמכם, אל ּכמֹותכם אדם ּבני עם ללכת מליכני ְֵֵָ«¬∆¿«≈≈»ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל עּכבה ∑e·LiÂ.לתּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ«≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי יׁשרים (ר"ל ּבא; להטעֹותֹו ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבראׁשית  ּבפרׁשת רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס לטֹובה, היתה האנׁשים מי ׁשאמר רּׁש"י ּכּונת ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָבם.
ׁשוה  ּדעּתֹו אין לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) הּוא ּכי לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבתבת

יבין  ולא לקּלל ׁשאּוכל עת אראה אני אף עזרא עזרא עזרא עזרא .עליו, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

זה  ּכי ּבלע הּוא ׁשּבלעם ּובּדרׁש, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָנהרים.
ּבן  הּנה אביו, ּבעֹור ּבעבּור ואם ְְֲֲִִִִֵֶַַָארּמי.
ׁשנים: הם רק אחׁשורֹוׁש, קֹודם ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַאחׁשורֹוׁש

¯‰p‰ ÏÚ ¯L‡:נהרים ארם ּפירּוׁש .ÔÈÚ ¬∆««»»ֲֲִֵַַַ≈
ı¯‡‰:ּפירׁשּתיו . »»∆ְִֵַ

eÈÏ הּכפל,‡¯‰ מּפעלי צּוּוי. לׁשֹון . »»ƒְֳִִֵֶֶַָ
והּנה  לי. קבה וכן, הּכפל. אֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּבחסרֹון
ּבחסרֹון  לי וקבה ׁשמֹור, מׁשקל על ְְְְְִִֶַַָָקֹוב
צלח: רכב ׁשכב מׁשקל, ּדר על ְְְְִֵֶֶַַַַַַהה''א,

Ba ‰k ּבעבּור טענה ואין הּפֹועל. ׁשם . «∆ְְֲֵֵַַַָָ
הּפׁשע: לכּלה ּכמֹוהּו, הּנה ּכי ּבה''א, ְְֱִִֵֵֵֶַַַָהיֹותֹו

¯‡eÈ ׁשהּוא הּדגׁש ּתחת הּנעלם הּנח הּוי''ו . »ְֵֶֶַַַַַַַָָָ
ולא  יּוסב. ּכּמֹון על ּכמֹו הּכפל, אֹות ְְֶֶַַַַַַֹּתחת
הּגרֹון  אֹות ּבעבּור ּבנין, מאֹותֹו ּכמֹוהּו ְֲִֵַַָָָָָהיה

ט:ּכּמׁשּפ ְִַָ
f·‡BÓ È˜Ê:חכמים .Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e. ƒ¿≈»ֲִָ¿»ƒ¿»»

ז''ל  הּספרּדי הּנגיד ׁשמּואל רּבי ְְִִִֵַַַַַַָָָאמר
מּבידם. ּוראיתֹו הּקסמים, ּודמי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָׁשּטעמֹו
וסּפר  ּכמׁשמעֹו. הּוא רק ּכלּום, אמר ְְְְְִֵַַַָָֹולא
ּכמֹוהּו. קֹוסמים קֹוסם אל ׁשּׁשלח ְִֵֶֶַַָָָהּכתּוב
לא  לאמר להתעּכב יּוכל ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַֹֹֹועֹוד,
ללכת  נבחרת וׁשעה נבחר יֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָאמצא

והעד, אּומנּותֹו. אנׁשי הם ּכי ְְְִֵֵֵַָָָולקֹוב,
ּבימינֹו הּכתּוב, ׁשאמר הּוא ּכאׁשר ֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשּפירּוׁשֹו

הּקסם: ֶֶַָָהיה
g¯·c ÌÎ˙‡ È˙·L‰Â:ׁשּתלינּו אחר . «¬ƒ…ƒ∆¿∆»»ִֶַַָ
hÌÈ‰Ï‡ ‡·iÂ הּׁשם ּכי יׂשראל, לכבֹוד . «»…¡…ƒְְִִִֵֵַָ

ּבלעם  היה ואילּו ּפעֹור. ּבעל ּדבר ְְְְִִַַַַָָָָידע
ּכי  אֹומרים העֹולם ּכל היּו אֹותם, ְְִִֵַָָָָָמקּלל

הּמּגפה: ּבאה ּבלעם קללת ÈÓּבעבּור ְְֲִִֵַַַַָָָָƒ
‰l‡‰ ÌÈL‡‰,ּכמֹו ּדּבּור. ּותחּלת ּפתחֹון . »¬»ƒ»≈∆ְְְִִִַ

אמר  והּׁשם ּכחׁש, הּוא והּנה .אחי הבל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאי
:אחי ּדמי קֹול ְִֵָלֹו,



wlaנב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g oey`x meil inei xeriy

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא .אמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

וגרוגרוגרוגרׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיויויויו:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם אאאאּוּוּוּוכלכלכלכל אאאאּוּוּוּולילילילי .... .... ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ההההּיּיּיּיצאצאצאצא העםהעםהעםהעם ִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹההההּנּנּנּנהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יֹותר  ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני הארץ, מן ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן – ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוגרׁשּתיו

ובפרש"י)מּבלק יא. רק .(כב, – ּבּקללה למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,להיפ הסּבירּו הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העֹולם. מּכל לגרׁשם התּכּון הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹמּמקֹום

ּבֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה מּבלק, יֹותר ׂשֹונאם ּדבלעם להא רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָויׁש
והלא  יׂשראל מּבני ּבלק נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם "קרֹובים – מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹוכפירש"י

ּבעצמֹו ּבלק ׁשראה ּוכפי וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל לבני נצטּוּו נּתן לא וכאׁשר לגבּולם, ּבאּו ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מלחמה? עּמהם עׂשּו לא ּבארצם, לעבר רׁשּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיׂשראל

אינם  יׂשראל ׁשּבני  לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב ", את  ּתצר ּד"אל הּצּוּוי את ידעּו ׁשּלא  ּבפׁשטּות , י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבנֹוגע
ׁשּנּצחּו לאמֹורי" יׂשראל עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן עליהם", ּבטּוחים ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוחמים
ואם  הּצּוּוי, מּפני הּוא עּמהם נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם הרי עצ"ע אּולם מאד. נתיראּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאֹותם,

לפחד? מּמה לֹו ׁשאין לבלק ענה לא מּדּוע ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכן
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב ּתֹוצאה ולכן היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ׁשּׂשנאתֹו היינּו מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבלי  עצמית ׂשנאה היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ּכן ׁשאין מה ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּיראת ֹו
ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי לפחד, מּמה לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹטעם,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם),ּבמקֹומי אקּללם ּכן אם לֹו: לֹו:אמר אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לּדבֹורה): (ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו "ּכי ,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם, ּכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאם

"מעקצ ולא מּדבׁש עזרא עזרא עזרא עזרא ."לא אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֵֹֹֻֻ

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ai‡e‰ Ce¯a Èk:ּברכּתיו אני ּכי אֹותֹו, לקּלל ּתּוכל לא ּכי הּטעם . ƒ»ְְֲִִִִֵֵַַַַַַֹ

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

ß fenz 'h ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק  עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְ

(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ ּכסף ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ÚÏ·¯.וזהב ÏÎe‡ ‡Ï∑ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ…««¬…
מּפי  האבֹות ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה ּכרחֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׁשכינה  אבןאבןאבןאבן ְִַָ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

bi˜Ïa È¯N ּבלק ּכי מדין, זקני הזּכיר ולא . »≈»»ְְְְִִִִִֵָָָֹ
מׁשה  ר' אמר אליו. הּׁשֹולח והּוא העיקר, ְִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא
ׁשּסימן  אףֿעלּֿפי ּכי ז''ל הּספרּדי ְִִִִֵֶַַַַַַַָֹהּכהן
ּבנּו''ן, אם ּכי להיֹותֹו יּתכן לא ּביּו''ד, ְְְִִִִֵַַָֹהּפֹועל
ׁשכח, והּנה הלהרגי. יאמר לא הלהרגני, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹּכמֹו
יֹונה  ור' יּבמי. אבה לא עּמכם. להל ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹלתּתי
נכֹון: ואינּנּו נֹוסף, הּיּו''ד ּכי אמר ְְְִֵֵֶַַַַָָָהּמדקּדק

mrhe cienÚ CBÏ‰:מּמקֹומֹו . §©©¬ƒ»ְִ
ehÌÈa¯ על ּכמֹו ּגדֹולים, אֹו ּכמׁשמעֹו. . «ƒְְְְִַַָ

ּכי  ּדוד. והּוא רב, מל קרית ּביתֹו. רב ְְִִִֵֶֶַַָָָּכל
ּדוד: חנה קרית ּתּקרא, ְִִִֵֵַָָָָּכן

fiE„aÎ‡ „aÎ Èk:ּבממֹון .¯L‡ ÏÎÂ ƒ«≈¬«∆¿ְָ¿…¬∆
¯Ó‡z,והעד ׁשּתקּללם. ּכדי צֹור ׁשּיׁש . …«ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָ

יּתן  אם ּבלעם ׁשאמר ּכן ,אכּבד כּבד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכי

וזהב: ּכסף ּביתֹו מלא ּבלק ְְִֵֶֶָָָָֹלי
giB˙È· ‡ÏÓ כל מלא וכן מלא. ּביתֹו . ¿…≈ְְֵֵֵָָֹ

ּכי  ׁשחׁשבּו טעּו, רּבים ּכי ּכבֹודֹו. ְְִִִֶֶַָָָָהארץ
לה' ּכטעם העֹולם, מלא הּוא הּׁשם ְְְֵַַַַָָֹכבֹוד

ּומלֹואּה: ‚„ÏB‰הארץ B‡ ‰pË˜ ּתאר . ְֶָָָ¿«»¿»ַֹ
יענה  ועׁשיר וכן, הּׁשם. מקֹום ויחסר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָהּׁשם,

ּבריאה: ּומאכלֹו ְֲִַַָָעּזֹות,
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(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ הּמלכים ּבעיני אני חׁשּוב ,ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני .אףֿעלּֿפי »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה ּומפרׁש(במדבר נֹוקב ׁשהּוא מ"ארהּֿלי" קׁשה לא (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.זֹו ּובלק העֹולם. מן »»ƒְִֵֵֵֶָָָָָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; להּסיעם אּלא מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא .אמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

וגרוגרוגרוגרׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיויויויו:::: ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו להלהלהלהּלּלּלּלחםחםחםחם אאאאּוּוּוּוכלכלכלכל אאאאּוּוּוּולילילילי .... .... ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ההההּיּיּיּיצאצאצאצא העםהעםהעםהעם ִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹההההּנּנּנּנהההה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יֹותר  ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני הארץ, מן ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן – ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוגרׁשּתיו

ובפרש"י)מּבלק יא. רק .(כב, – ּבּקללה למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,להיפ הסּבירּו הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העֹולם. מּכל לגרׁשם התּכּון הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹמּמקֹום

ּבֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה מּבלק, יֹותר ׂשֹונאם ּדבלעם להא רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָויׁש
והלא  יׂשראל מּבני ּבלק נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם "קרֹובים – מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹוכפירש"י

ּבעצמֹו ּבלק ׁשראה ּוכפי וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל לבני נצטּוּו נּתן לא וכאׁשר לגבּולם, ּבאּו ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מלחמה? עּמהם עׂשּו לא ּבארצם, לעבר רׁשּות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיׂשראל

אינם  יׂשראל ׁשּבני  לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב ", את  ּתצר ּד"אל הּצּוּוי את ידעּו ׁשּלא  ּבפׁשטּות , י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבנֹוגע
ׁשּנּצחּו לאמֹורי" יׂשראל עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן עליהם", ּבטּוחים ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָלֹוחמים
ואם  הּצּוּוי, מּפני הּוא עּמהם נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם הרי עצ"ע אּולם מאד. נתיראּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאֹותם,

לפחד? מּמה לֹו ׁשאין לבלק ענה לא מּדּוע ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכן
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב ּתֹוצאה ולכן היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ׁשּׂשנאתֹו היינּו מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבלי  עצמית ׂשנאה היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ּכן ׁשאין מה ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמּיראת ֹו
ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי לפחד, מּמה לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹטעם,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם),ּבמקֹומי אקּללם ּכן אם לֹו: לֹו:אמר אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לּדבֹורה): (ס"א לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו "ּכי ,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם, ּכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאם

"מעקצ ולא מּדבׁש עזרא עזרא עזרא עזרא ."לא אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֵֹֹֻֻ

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ai‡e‰ Ce¯a Èk:ּברכּתיו אני ּכי אֹותֹו, לקּלל ּתּוכל לא ּכי הּטעם . ƒ»ְְֲִִִִֵֵַַַַַַֹ

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h ipy meil inei xeriy

ß fenz 'h ipy mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ּברׁשּותֹו ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא ּגבֹוהה, ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק  עֹוד וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְ

(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ ּכסף ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ּומחּמד רחבה ׁשּנפׁשֹו למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק נֹוצח ספק רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ÚÏ·¯.וזהב ÏÎe‡ ‡Ï∑ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ…««¬…
מּפי  האבֹות ׁשּנתּברכּו הּברכֹות לבּטל יכֹול ׁשאינֹו ּכאן, ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה ּכרחֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׁשכינה  אבןאבןאבןאבן ְִַָ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

dxezd lr `xfr oa`

bi˜Ïa È¯N ּבלק ּכי מדין, זקני הזּכיר ולא . »≈»»ְְְְִִִִִֵָָָֹ
מׁשה  ר' אמר אליו. הּׁשֹולח והּוא העיקר, ְִֵֵֶַַַָָָָֹהּוא
ׁשּסימן  אףֿעלּֿפי ּכי ז''ל הּספרּדי ְִִִִֵֶַַַַַַַָֹהּכהן
ּבנּו''ן, אם ּכי להיֹותֹו יּתכן לא ּביּו''ד, ְְְִִִִֵַַָֹהּפֹועל
ׁשכח, והּנה הלהרגי. יאמר לא הלהרגני, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹּכמֹו
יֹונה  ור' יּבמי. אבה לא עּמכם. להל ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹלתּתי
נכֹון: ואינּנּו נֹוסף, הּיּו''ד ּכי אמר ְְְִֵֵֶַַַַָָָהּמדקּדק

mrhe cienÚ CBÏ‰:מּמקֹומֹו . §©©¬ƒ»ְִ
ehÌÈa¯ על ּכמֹו ּגדֹולים, אֹו ּכמׁשמעֹו. . «ƒְְְְִַַָ

ּכי  ּדוד. והּוא רב, מל קרית ּביתֹו. רב ְְִִִֵֶֶַַָָָּכל
ּדוד: חנה קרית ּתּקרא, ְִִִֵֵַָָָָּכן

fiE„aÎ‡ „aÎ Èk:ּבממֹון .¯L‡ ÏÎÂ ƒ«≈¬«∆¿ְָ¿…¬∆
¯Ó‡z,והעד ׁשּתקּללם. ּכדי צֹור ׁשּיׁש . …«ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָ

יּתן  אם ּבלעם ׁשאמר ּכן ,אכּבד כּבד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכי

וזהב: ּכסף ּביתֹו מלא ּבלק ְְִֵֶֶָָָָֹלי
giB˙È· ‡ÏÓ כל מלא וכן מלא. ּביתֹו . ¿…≈ְְֵֵֵָָֹ

ּכי  ׁשחׁשבּו טעּו, רּבים ּכי ּכבֹודֹו. ְְִִִֶֶַָָָָהארץ
לה' ּכטעם העֹולם, מלא הּוא הּׁשם ְְְֵַַַַָָֹכבֹוד

ּומלֹואּה: ‚„ÏB‰הארץ B‡ ‰pË˜ ּתאר . ְֶָָָ¿«»¿»ַֹ
יענה  ועׁשיר וכן, הּׁשם. מקֹום ויחסר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָהּׁשם,

ּבריאה: ּומאכלֹו ְֲִַַָָעּזֹות,



wlaנד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ ּכראׁשֹונים נפׁש ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּפיו יׁשּנה לא ««∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«…≈ְְֶַָָֹ
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; עזרא עזרא עזרא עזרא .מּברכה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתם ל קּום ׂשכר, עליה לּטל אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה את ∑C‡Â.אם עלּֿכרח ƒƒ¿…¿ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ואףֿעלּֿפיֿכן ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר .הּדבר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ß fenz 'i iyily mei ß

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³̈¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר כב)רׁשע, אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :.È¯NŒÌÚ ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ»≈
·‡BÓ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו »ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

אתאתאתאת־־־־אתנאתנאתנאתנֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחבחבחבחבׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבּבּבּבּבקרקרקרקר ּבּבּבּבלעםלעםלעםלעם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקםקםקםקם ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה, אמר ּבעצמֹו, הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן – אתנֹו" את ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"וּיחבׁש

חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ובפרש"י)אביהם, כא. (כב, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ה', צּוּוי לקּים רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם זה ּולעּמת יׂשראל, לבני הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

אביהם"? אברהם קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומהּו
על  אף לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם יׂשראל, את לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
וע"ד  יׂשראל, ּבני על לקטרג אֹו יׂשראל, את ח"ו לקּלל ויתרּצה" אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי – ּבלעם" וּיל" כן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּפי

להּלן א)ּפרׁש"י ּתחּול".(כד, עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, "אזּכיר ּבלעם ׁשאמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון ּדחביׁשת ּבּפעּולה זה דר ּכי ועל יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי נסּתר טעם ה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּׁשּורה", "קלקּול - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני הנהגֹות ּכל את ּתז ּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהנהגתֹו
ליׂשראל. ּדהּקּב"ה חס־וׁשלֹום האהבה להפ יגרם זה ידי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹועל

לחּול, יכֹול אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ׁשהּקטרּוג אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָועל
הּׁשּורה"), מקלקלת ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ּכדר ׁשּלא - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכי

ּבלעם. מעׂשה ידי ׁשעל הּקטרּוג ּפעּלת את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻמֹונעת

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

hi‰Êa,ז''ל הּגאֹון אמר הּזה. ּבּמקֹום . »∆ֶַַַַַָָָ
הּׁשם  ׁשאמר אחר ויאמר, טֹוען יטעֹון ְְִִֵֵֶַַַַַָֹאם
אּתם. ל קּום אמר אי עּמהם, תל ִִֵֵֵֵֶַָָָֹלא
עם  ׁשּיל רצה לא הּׁשם ּכי להׁשיב, ְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש

ׂשרים  ׁשּיבֹואּו עד הראׁשֹונים ֲִִִִֶַָָָָָהאנׁשים
רק  ,צֹור אין ּדעּתי ּולפי מהם. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָנכּבדים
הּׁשם  ּכי אנׁשים. ל ׁשלח ּכטעם ְְְְֲִִֵַַַַַָטעמֹו
האמינּו. לא והם רׁש, עלה ליׂשראל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹאמר

ׁשאל  אז לפנינּו, אנׁשים נׁשלחה אמרּו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָרק
אנׁשים. ל ׁשלח לֹו ואמר הּׁשם את ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹמׁשה
את  תאֹור לא לבלעם הּׁשם ׁשאמר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹואחר
מה  ואדעה לֹומר לֹו היה ּצֹור מה ְְֵֶַַַָָָָָהעם,

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּורהרהרהרה אתאתאתאת מקלקלתמקלקלתמקלקלתמקלקלת ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשנאהנאהנאהנאה כא)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, כב, ּבפרעה(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ו)מּכאן יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
עּמכם  אתנהג "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ולרּדף אליו להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּכי

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא זה ׁשּבמעׂשה הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים עזרא עזרא עזרא עזרא ּכׁשאר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר BÏ.ראה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿»»ְֲִֶַַָ

ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה BnÚ.היה, ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
זה  את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .יֹולי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ׁשּמּתֹו האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו B„Èa.ׁשּיׁש ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑,אּמנּותֹו ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָָֻ
ׁשּלֹו את אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא והּוא ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשּכלי

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו לא)ואבא ּבחרב"(במדבר הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֻ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: ּבכּפֹות (מ"א הּנדּבק עפר – לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק "אם : ¿ƒ¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
וכן ּבהּלּוכן. מ)הרגלים ּובהּלּוכֹו(ישעיה ּברגליו – מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי :.‰fÓ ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ סתם ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָָָָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְָ

הּוא  אבנים ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּגדר" אבןאבןאבןאבן ֲִֵֶָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

dxezd lr `xfr oa`

רעה, מחׁשבה ּבלּבֹו חׁשב רק ּדּבר. ה' ְֲִֵֵַַַַָָָָָיֹוסף
הּׁשמר  רק האנׁשים. עם ל לֹו אמר ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָוהּׁשם
והעד  .ל ּׁשאֹומר מה רק ּתדּבר ׁשּלא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹל
הּוא: הֹול ּכי אלהים אף וּיחר ּפרּוׁשי, ֱִִִִֵֵַַַַֹעל

`kLB·ÁiÂ:ּבצּוּוי . ««¬ְִ
akBÏ ÔËNÏ,אּיֹוב ּבספר ּפירׁשּתיו ּכבר . ¿»»ְְְִִֵֵֶַָ

ׁשהּוא  הּגאֹון ודברי .הּמלא היה הּׂשטן ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּכי
ל  אדם, מֹורידין:ּבן ולא מעלין א ְֲִִִֶַָָֹֹ

bkC¯c‰ ÔÓ ׁשאין ּבּׂשדה והלכה ,הּדרּו . ƒ«∆∆ְְֵֶֶַַָָָָ
:ּדר ‰C¯cׁשם d˙Bh‰Ï.קצרה ּדר . ֶֶָ¿«»«»∆ְֶֶָָ

:הּדר אל ְֶֶֶַַַַוהּטעם,

ckÌÈÓ¯k‰ ÏBÚLÓa,מקֹומֹו ּכפי ּפירּוׁשֹו . ¿ƒ¿«¿»ƒְְִֵ
לֹו: רע אין ּכי ארמית, המתרּגם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָּכדברי

dk¯Èw‰ Ï‡ ıÁlzÂ:עצמּה לחצה היא . «ƒ»≈∆«ƒְֲִַָָָ
¯Èw‰ Ï‡:הּגדר הּוא .d˙k‰Ï ÛÒBiÂ ּכי . ∆«ƒֵַָ«∆¿«…»ִ

הּׂשדה: אל ּבנטֹותּה אֹותּה הּכה ְְִִֶֶַָָָָָּכבר



נה wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ ּכראׁשֹונים נפׁש ּבפחי ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּפיו יׁשּנה לא ««∆ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ«…≈ְְֶַָָֹ
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד נתנּבא ּכאן !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; עזרא עזרא עזרא עזרא .מּברכה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתם ל קּום ׂשכר, עליה לּטל אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה את ∑C‡Â.אם עלּֿכרח ƒƒ¿…¿ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" ואףֿעלּֿפיֿכן ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר .הּדבר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ß fenz 'i iyily mei ß

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר כב)רׁשע, אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :.È¯NŒÌÚ ְְְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹƒ»≈
·‡BÓ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו »ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤©¨

אתאתאתאת־־־־אתנאתנאתנאתנֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחבחבחבחבׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבּבּבּבּבקרקרקרקר ּבּבּבּבלעםלעםלעםלעם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקםקםקםקם ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה, אמר ּבעצמֹו, הּוא ׁשחבׁש הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן – אתנֹו" את ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"וּיחבׁש

חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ובפרש"י)אביהם, כא. (כב, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ה', צּוּוי לקּים רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם זה ּולעּמת יׂשראל, לבני הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה

אביהם"? אברהם קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומהּו
על  אף לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם יׂשראל, את לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
וע"ד  יׂשראל, ּבני על לקטרג אֹו יׂשראל, את ח"ו לקּלל ויתרּצה" אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי – ּבלעם" וּיל" כן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּפי

להּלן א)ּפרׁש"י ּתחּול".(כד, עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, "אזּכיר ּבלעם ׁשאמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון ּדחביׁשת ּבּפעּולה זה דר ּכי ועל יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי נסּתר טעם ה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הּׁשּורה", "קלקּול - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני הנהגֹות ּכל את ּתז ּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהנהגתֹו
ליׂשראל. ּדהּקּב"ה חס־וׁשלֹום האהבה להפ יגרם זה ידי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹועל

לחּול, יכֹול אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ׁשהּקטרּוג אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָועל
הּׁשּורה"), מקלקלת ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ּכדר ׁשּלא - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכי

ּבלעם. מעׂשה ידי ׁשעל הּקטרּוג ּפעּלת את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻמֹונעת

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

hi‰Êa,ז''ל הּגאֹון אמר הּזה. ּבּמקֹום . »∆ֶַַַַַָָָ
הּׁשם  ׁשאמר אחר ויאמר, טֹוען יטעֹון ְְִִֵֵֶַַַַַָֹאם
אּתם. ל קּום אמר אי עּמהם, תל ִִֵֵֵֵֶַָָָֹלא
עם  ׁשּיל רצה לא הּׁשם ּכי להׁשיב, ְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש

ׂשרים  ׁשּיבֹואּו עד הראׁשֹונים ֲִִִִֶַָָָָָהאנׁשים
רק  ,צֹור אין ּדעּתי ּולפי מהם. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָנכּבדים
הּׁשם  ּכי אנׁשים. ל ׁשלח ּכטעם ְְְְֲִִֵַַַַַָטעמֹו
האמינּו. לא והם רׁש, עלה ליׂשראל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹאמר

ׁשאל  אז לפנינּו, אנׁשים נׁשלחה אמרּו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָרק
אנׁשים. ל ׁשלח לֹו ואמר הּׁשם את ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹמׁשה
את  תאֹור לא לבלעם הּׁשם ׁשאמר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹואחר
מה  ואדעה לֹומר לֹו היה ּצֹור מה ְְֵֶַַַָָָָָהעם,

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּורהרהרהרה אתאתאתאת מקלקלתמקלקלתמקלקלתמקלקלת ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשנאהנאהנאהנאה כא)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, כב, ּבפרעה(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ו)מּכאן יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
עּמכם  אתנהג "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ולרּדף אליו להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּכי

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא זה ׁשּבמעׂשה הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים עזרא עזרא עזרא עזרא ּכׁשאר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ליל ונתאּוה הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר BÏ.ראה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ƒ≈ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿»»ְֲִֶַַָ

ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה BnÚ.היה, ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
זה  את זה ּומׁשּמׁשים וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, אנׁשים ׁשני עּמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .יֹולי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ׁשּמּתֹו האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו B„Èa.ׁשּיׁש ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑,אּמנּותֹו ּכלי הּניח זה רׁשע אמר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָָֻ
ׁשּלֹו את אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ּבא והּוא ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשּכלי

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו לא)ואבא ּבחרב"(במדבר הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֻ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: ּבכּפֹות (מ"א הּנדּבק עפר – לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק "אם : ¿ƒ¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
וכן ּבהּלּוכן. מ)הרגלים ּובהּלּוכֹו(ישעיה ּברגליו – מים" ּבׁשעלֹו מדד "מי :.‰fÓ ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ סתם ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַַַָָָָָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆ְָ

הּוא  אבנים ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּגדר" אבןאבןאבןאבן ֲִֵֶָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

dxezd lr `xfr oa`

רעה, מחׁשבה ּבלּבֹו חׁשב רק ּדּבר. ה' ְֲִֵֵַַַַָָָָָיֹוסף
הּׁשמר  רק האנׁשים. עם ל לֹו אמר ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָוהּׁשם
והעד  .ל ּׁשאֹומר מה רק ּתדּבר ׁשּלא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹל
הּוא: הֹול ּכי אלהים אף וּיחר ּפרּוׁשי, ֱִִִִֵֵַַַַֹעל

`kLB·ÁiÂ:ּבצּוּוי . ««¬ְִ
akBÏ ÔËNÏ,אּיֹוב ּבספר ּפירׁשּתיו ּכבר . ¿»»ְְְִִֵֵֶַָ

ׁשהּוא  הּגאֹון ודברי .הּמלא היה הּׂשטן ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּכי
ל  אדם, מֹורידין:ּבן ולא מעלין א ְֲִִִֶַָָֹֹ

bkC¯c‰ ÔÓ ׁשאין ּבּׂשדה והלכה ,הּדרּו . ƒ«∆∆ְְֵֶֶַַָָָָ
:ּדר ‰C¯cׁשם d˙Bh‰Ï.קצרה ּדר . ֶֶָ¿«»«»∆ְֶֶָָ

:הּדר אל ְֶֶֶַַַַוהּטעם,

ckÌÈÓ¯k‰ ÏBÚLÓa,מקֹומֹו ּכפי ּפירּוׁשֹו . ¿ƒ¿«¿»ƒְְִֵ
לֹו: רע אין ּכי ארמית, המתרּגם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָּכדברי

dk¯Èw‰ Ï‡ ıÁlzÂ:עצמּה לחצה היא . «ƒ»≈∆«ƒְֲִַָָָ
¯Èw‰ Ï‡:הּגדר הּוא .d˙k‰Ï ÛÒBiÂ ּכי . ∆«ƒֵַָ«∆¿«…»ִ

הּׂשדה: אל ּבנטֹותּה אֹותּה הּכה ְְִִֶֶַָָָָָּכבר
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(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר "והּוא (בראשית : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש לפניהם". .עבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא .רמז אבןאבןאבןאבן ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון È„Èa.ּכתרּגּומֹו: ·¯ÁŒLÈ eÏ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ
זין  לכלי צרי זה ּולאתֹון – ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׂשרים: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, אמרּו(איוב ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו יסּכןּֿגבר". "הלאל : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשד  ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי זרהליּה: עבֹודה ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה (דף אי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ד) אבןאבןאבןאבן

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

dxezd lr `xfr oa`

gk'‰ ÁzÙiÂ ׁשעׂשרה ז''ל חכמינּו אמרּו . «ƒ¿«ְֲֲֵֶָָָָ
הּׁשמׁשֹות. ּבין ׁשּבת ּבערב נבראּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּדברים
לחּדׁש הּׁשם ׁשּגזר ׁשהּטעם ּדעּתי, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּולפי
וּיאמר  לּתֹולדֹות. חּוץ ׁשהם האּלה ֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹותֹות
ׁשמּואל  ורב האתֹון. ּדּברה לא ּכי ְְְִִֵַַָָָָֹהּגאֹון
ּבעל  הּספרּדי ׁשמּואל ורב ּתפסֹו, חפני ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבן
אנׁשי  ּכי ודע, הּנתּפס. להּציל חׁשב ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָהּׁשירים
הּדברים  להֹוציא הּוצרכּו הּדעת ְְְְִִִַַַַָׁשּקּול
אֹות  יחּדׁש לא ׁשהּׁשם אמרּו ּכי ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹמּמׁשמעם,
להצּדיק  רק ׁשּברא, הּמנהג לׁשּנֹות ְְְְִִֶַַַַָָָָָּבעֹולם
חנניה  הּנה ּכי אמת, אמרּו ולא ְְְְֱֲִִִֵֶַָָֹנביאֹו.
היּו ולא אֹות להם נעׂשה ועזריה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹמיׁשאל

נביא  ּבלעם ּכי אֹומרים, מהם ויׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶָָנביאים.
ּכבֹוד  ּבעבּור היתה נבּואתֹו ּכי והאמת, ְְְְֱֲִֶַָָָָָָהיה.
הּכתּוב. קראֹו וכן היה קֹוסם ּכי ְְְִִֵֵֵַָָָָָיׂשראל,
עליֹונים, ּדעת יֹודע היה ּכי אֹומרים ְְְִִִֵֵֶַַַָָויׁש
ואׁשר  טעם, וזה ּבצּורֹות. למּטה ּכחם ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹלקּבל
יֹודע  היה ּכי ּבעיני, והּנכֹון יּואר. ְְִֵֵַַַָָָָָּתאֹור
אדם  ׁשּום ׁשל ּבּמּזל ראֹותֹו ּובעת ְְֵֶַַַָָָָמּזלֹות,
ּובבא  אֹותֹו. מקּלל היה רעתֹו, עת ְְִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהּגיע
הרֹואים  יחׁשבּו המקּולל, אל ְְְִֶַַָָָָָהרעה
ּבאה  קללתֹו ּבעבּור ּכי הּנמצאים ְְְְֲִִִִִַַַָָָָוהּׁשֹומעים
ּבלק. ׂשרי עם ּבמרמה ׁשּדּבר והעד, ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָהרעה.
אלהי, ה' ּפי את לעבֹור אּוכל לא טעם ְֱֲִֶֶַַַַָֹֹוזה

ּבנ  יכֹולת אין הּיֹוצר ּכי מעׂשה לׁשּנֹות ֹוצר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָ
החלק. יׁשּנה לא החלק ּכי והּסֹוד, ּגזרתֹו. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ולא  החלק. ּגזירת ּתׁשּנה הּכל, ּגזירֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַֹֹרק
הּוא. עמֹוק ּכי הּסֹוד, זה לגּלֹות ְִֶַַַָאּוכל
סֹוד  ּתבין ואם ּדּברה. האתֹון ּכי ְְְִִִִַָָָָָָוהּיׁשר,
האמת: ּתבין אז יעקב, ּגם אברהם, ְְֱֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹמלאכי

הּכה Ïwnaוטעם ּובּׁשנית, ּבּתחּלה ּכי . ְַַ««≈ְִִִִֵַַָָ
ּבעֹור: אֹו ּבעץ ּפירׁשּתיו:¯‚ÌÈÏאֹותּה . ְְֵָ¿»ƒְִֵַ

hkzÏlÚ˙‰:ּפירׁשּתיו . ƒ¿««¿¿ְִֵַ
lE„BÚÓ:ׁשרכבּת מּיֹום הּטעם, .ÔkÒ‰‰ ≈¿ְִֶַַַַָָ««¿≈

ÈzkÒ‰הּכ והּטעם, הרּגלּתי. ההרּגל . ƒ¿«¿ƒְְְְִִֵַַַַַַַָ
וׁשּלם: עּמֹו נא הסּכן חּקי. ְְִִֵֵַַָָָֻהיה

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑הּמׁשנה חכמי קה)רּבֹותינּו ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ּדרׁשּוהּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

ראיתי  ּכי – "רטט" לׁשֹון – לנג ּדי הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ּולפי ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, לכעסי ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר יג)ּבעל ליׁשנא (ש"ב ּדוד". "וּתכל : ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

וכן רצֹון, לׁשֹון ירט טז)אחרינא: ׁשאינן (איוב רׁשעים, עלֿידי אֹותֹו ּומנחם מפּיס – ירטני" רׁשעים "ועלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
מקניטים  עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלא אבןאבןאבןאבן ְִִֶַָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"לּולא" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ׁש"אּולי" ּפעמים "לּולא", ‰¯‚Èz.ּכמֹו ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי «»¿»ְְְְִִֵֵֵֶַַָ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ

ההריגה  ּגם ּכי ידי, על קראת ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, .מקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר) וּיאמר" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

על  הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ּבלעם את ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, – ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא"
וכן הּברּיֹות. כ)ּכבֹוד וכן(ויקרא ּתהרגּו", הּבהמה "ואת הּבהמה"(שם): ואת האּׁשה את "והרגּת עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑ העיד ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ּכרחֹו ועל ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָצּוני

כב) לׁשּוב (בראשית אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`l'‰ Ï‚ÈÂ ּבמאֹור ׁשהֹוסיף אליׁשע ּכּנער . «¿«ְֱִִִֶַַַָ
ּבּסנורים: ּתחּלה הּכהּו אֹו eÁzLiÂעיניו. ְְִִִֵֵַַָָָ«ƒ¿«

ÂÈt‡Ï:ּפירׁשּתיו . ¿«»ְִֵַ
alË¯È Èk ידי על וכן, עּות. הּטעם, . ƒ»«ְְֵֵַַַַַֻ

היה  ׁשאילּו רטה. מן ׁשהּוא ירטני, ְְִִִִִֵֶֶָָָָָרׁשעים
ואם  יעטני. ּכמֹו להיֹות ראּוי היה ירט, ְְְְִִִִַָָָָָָמן
יעטני, צדקה מעיל וכמֹוהּו ׁשרׁשים, ׁשני ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָהם

עֹוטה  ּכמֹו יעצני, אׁשר מׁשקל על ְְְֲִִֶֶֶַַָָׁשהּוא
אֹור:

blÔB˙‡‰ È‡¯zÂ,קטן ּתחת ּגדֹול ּבקמץ . «ƒ¿«ƒ»»ְַַַָָָָ
אּולי  ּכן. ורּבים וּתראני. להיֹות ראּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהיה
לּולי. ּכמֹו הּוא ּופה רּבים. לטעמים ְְְִִִִֵֵַַָֹיתחּלק
ׁשּדּברה: אחר האתֹון ׁשּמתה לעד, ּגם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומּלת

È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â,הּטעם וכן קצרה. ּדר . ¿»∆¡≈ƒְְֵֶֶַַַָָ

,לבּד הרגּתי אֹו .הרגּתי הרגּתיה ְְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַַַָּכאׁשר
וט  החייתי: ‰È˙ÈÈÁעםואֹותּה d˙B‡Â ּכי . ְְֱִֵֶַַָ¿»∆¡≈ƒִ

והעד, ימּות. ,הּמלא ּבראֹותֹו אדם ְְְִֵֶַַָָָָָּבן
ּכי  אף לעד, מנֹוח ּודבר נפׁשי. ְְְִִִֵֵַַַַַָָוּתּנצל
רּוח  עם ׁשּותפּות ׁשּום לּה ׁשאין ְִֵֵֶַַָָָהּבהמה

אדם: ּכבן ְְֶַַָָָהּמלא
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(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,להל לפניו עֹוד לג)לעבר "והּוא (בראשית : «∆«¿«¬ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הראהּו אבֹות סימני מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה לעמד ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש לפניהם". .עבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ ּבּׁשנה רגלים ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא .רמז אבןאבןאבןאבן ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון È„Èa.ּכתרּגּומֹו: ·¯ÁŒLÈ eÏ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ
זין  לכלי צרי זה ּולאתֹון – ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה עזרא עזרא עזרא עזרא .הּׂשרים: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, אמרּו(איוב ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו יסּכןּֿגבר". "הלאל : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשד  ּברטיבא להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי זרהליּה: עבֹודה ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה (דף אי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ד) אבןאבןאבןאבן

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

dxezd lr `xfr oa`

gk'‰ ÁzÙiÂ ׁשעׂשרה ז''ל חכמינּו אמרּו . «ƒ¿«ְֲֲֵֶָָָָ
הּׁשמׁשֹות. ּבין ׁשּבת ּבערב נבראּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּדברים
לחּדׁש הּׁשם ׁשּגזר ׁשהּטעם ּדעּתי, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּולפי
וּיאמר  לּתֹולדֹות. חּוץ ׁשהם האּלה ֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹותֹות
ׁשמּואל  ורב האתֹון. ּדּברה לא ּכי ְְְִִֵַַָָָָֹהּגאֹון
ּבעל  הּספרּדי ׁשמּואל ורב ּתפסֹו, חפני ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּבן
אנׁשי  ּכי ודע, הּנתּפס. להּציל חׁשב ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָהּׁשירים
הּדברים  להֹוציא הּוצרכּו הּדעת ְְְְִִִַַַַָׁשּקּול
אֹות  יחּדׁש לא ׁשהּׁשם אמרּו ּכי ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹמּמׁשמעם,
להצּדיק  רק ׁשּברא, הּמנהג לׁשּנֹות ְְְְִִֶַַַַָָָָָּבעֹולם
חנניה  הּנה ּכי אמת, אמרּו ולא ְְְְֱֲִִִֵֶַָָֹנביאֹו.
היּו ולא אֹות להם נעׂשה ועזריה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹמיׁשאל

נביא  ּבלעם ּכי אֹומרים, מהם ויׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶָָנביאים.
ּכבֹוד  ּבעבּור היתה נבּואתֹו ּכי והאמת, ְְְְֱֲִֶַָָָָָָהיה.
הּכתּוב. קראֹו וכן היה קֹוסם ּכי ְְְִִֵֵֵַָָָָָיׂשראל,
עליֹונים, ּדעת יֹודע היה ּכי אֹומרים ְְְִִִֵֵֶַַַָָויׁש
ואׁשר  טעם, וזה ּבצּורֹות. למּטה ּכחם ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹלקּבל
יֹודע  היה ּכי ּבעיני, והּנכֹון יּואר. ְְִֵֵַַַָָָָָּתאֹור
אדם  ׁשּום ׁשל ּבּמּזל ראֹותֹו ּובעת ְְֵֶַַַָָָָמּזלֹות,
ּובבא  אֹותֹו. מקּלל היה רעתֹו, עת ְְִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהּגיע
הרֹואים  יחׁשבּו המקּולל, אל ְְְִֶַַָָָָָהרעה
ּבאה  קללתֹו ּבעבּור ּכי הּנמצאים ְְְְֲִִִִִַַַָָָָוהּׁשֹומעים
ּבלק. ׂשרי עם ּבמרמה ׁשּדּבר והעד, ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָהרעה.
אלהי, ה' ּפי את לעבֹור אּוכל לא טעם ְֱֲִֶֶַַַַָֹֹוזה

ּבנ  יכֹולת אין הּיֹוצר ּכי מעׂשה לׁשּנֹות ֹוצר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָ
החלק. יׁשּנה לא החלק ּכי והּסֹוד, ּגזרתֹו. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ולא  החלק. ּגזירת ּתׁשּנה הּכל, ּגזירֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַֹֹרק
הּוא. עמֹוק ּכי הּסֹוד, זה לגּלֹות ְִֶַַַָאּוכל
סֹוד  ּתבין ואם ּדּברה. האתֹון ּכי ְְְִִִִַָָָָָָוהּיׁשר,
האמת: ּתבין אז יעקב, ּגם אברהם, ְְֱֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹמלאכי

הּכה Ïwnaוטעם ּובּׁשנית, ּבּתחּלה ּכי . ְַַ««≈ְִִִִֵַַָָ
ּבעֹור: אֹו ּבעץ ּפירׁשּתיו:¯‚ÌÈÏאֹותּה . ְְֵָ¿»ƒְִֵַ

hkzÏlÚ˙‰:ּפירׁשּתיו . ƒ¿««¿¿ְִֵַ
lE„BÚÓ:ׁשרכבּת מּיֹום הּטעם, .ÔkÒ‰‰ ≈¿ְִֶַַַַָָ««¿≈

ÈzkÒ‰הּכ והּטעם, הרּגלּתי. ההרּגל . ƒ¿«¿ƒְְְְִִֵַַַַַַַָ
וׁשּלם: עּמֹו נא הסּכן חּקי. ְְִִֵֵַַָָָֻהיה

wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iyily meil inei xeriy

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑הּמׁשנה חכמי קה)רּבֹותינּו ּבׁשביל (שבת נטתה, ראתה, יראה, נֹוטריקֹון: ּדרׁשּוהּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

ראיתי  ּכי – "רטט" לׁשֹון – לנג ּדי הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ּולפי ּולהקניטני. לקנאתי ּכלֹומר: לנגּדי, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, לכעסי ׁשהּוא ,הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר יג)ּבעל ליׁשנא (ש"ב ּדוד". "וּתכל : ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

וכן רצֹון, לׁשֹון ירט טז)אחרינא: ׁשאינן (איוב רׁשעים, עלֿידי אֹותֹו ּומנחם מפּיס – ירטני" רׁשעים "ועלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
מקניטים  עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלא אבןאבןאבןאבן ְִִֶַָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"לּולא" ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ׁש"אּולי" ּפעמים "לּולא", ‰¯‚Èz.ּכמֹו ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי «»¿»ְְְְִִֵֵֵֶַַָ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ

ההריגה  ּגם ּכי ידי, על קראת ּבלבד העּכבה לא ּכלֹומר, ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא מסרס, .מקרא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר) וּיאמר" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ולא והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

על  הּמקֹום ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ּבלעם את ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, – ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא"
וכן הּברּיֹות. כ)ּכבֹוד וכן(ויקרא ּתהרגּו", הּבהמה "ואת הּבהמה"(שם): ואת האּׁשה את "והרגּת עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑ העיד ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ׁשהּוא הֹודה; ּכרחֹו ועל ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום נגד להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ הּוא למּוד ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָצּוני

כב) לׁשּוב (בראשית אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, את ּבּטל מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`l'‰ Ï‚ÈÂ ּבמאֹור ׁשהֹוסיף אליׁשע ּכּנער . «¿«ְֱִִִֶַַַָ
ּבּסנורים: ּתחּלה הּכהּו אֹו eÁzLiÂעיניו. ְְִִִֵֵַַָָָ«ƒ¿«

ÂÈt‡Ï:ּפירׁשּתיו . ¿«»ְִֵַ
alË¯È Èk ידי על וכן, עּות. הּטעם, . ƒ»«ְְֵֵַַַַַֻ

היה  ׁשאילּו רטה. מן ׁשהּוא ירטני, ְְִִִִִֵֶֶָָָָָרׁשעים
ואם  יעטני. ּכמֹו להיֹות ראּוי היה ירט, ְְְְִִִִַָָָָָָמן
יעטני, צדקה מעיל וכמֹוהּו ׁשרׁשים, ׁשני ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָהם

עֹוטה  ּכמֹו יעצני, אׁשר מׁשקל על ְְְֲִִֶֶֶַַָָׁשהּוא
אֹור:

blÔB˙‡‰ È‡¯zÂ,קטן ּתחת ּגדֹול ּבקמץ . «ƒ¿«ƒ»»ְַַַָָָָ
אּולי  ּכן. ורּבים וּתראני. להיֹות ראּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהיה
לּולי. ּכמֹו הּוא ּופה רּבים. לטעמים ְְְִִִִֵֵַַָֹיתחּלק
ׁשּדּברה: אחר האתֹון ׁשּמתה לעד, ּגם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומּלת

È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â,הּטעם וכן קצרה. ּדר . ¿»∆¡≈ƒְְֵֶֶַַַָָ

,לבּד הרגּתי אֹו .הרגּתי הרגּתיה ְְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַַַָּכאׁשר
וט  החייתי: ‰È˙ÈÈÁעםואֹותּה d˙B‡Â ּכי . ְְֱִֵֶַַָ¿»∆¡≈ƒִ

והעד, ימּות. ,הּמלא ּבראֹותֹו אדם ְְְִֵֶַַָָָָָּבן
ּכי  אף לעד, מנֹוח ּודבר נפׁשי. ְְְִִִֵֵַַַַַָָוּתּנצל
רּוח  עם ׁשּותפּות ׁשּום לּה ׁשאין ְִֵֵֶַַָָָהּבהמה

אדם: ּכבן ְְֶַַָָָהּמלא
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(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑ אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒְִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ

וגֹו' ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אדּבר CÏ∑ העֹולם מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ לקּללם ׂשמח ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְֵַַָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹותם  אבןאבןאבןאבן ְָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .נתנּבא, אבןאבןאבןאבן «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«
ß fenz `"i iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלּו אבןאבןאבןאבן ֵ

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם – ּדחלּתּה לרמת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

dxezd lr `xfr oa`

dlÌÈL‡‰ ÌÚ:האּלה .ÒÙ‡Â.רק ּכמֹו . ƒ»¬»ƒֵֶָ¿∆∆ְַ
ּכי  אפס אביֹון. ּב יהיה לא ּכי אפס ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֹוכן

העם: ַָָעז

flzÎÏ‰ ‡Ï ‰nÏ ּבעבּור ּבאת, ּכמֹו . »»…»«¿»ְֲַָָ
ּפירׁשּתיו: ּכאׁשר וּיסר, מּלת וכן אלי. ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָמּלת

hl˙BˆÁ ˙È¯˜:מדינה ׁשם . ƒ¿«Àְִֵָ

`nÏÚa ˙Óa:ארנֹון ּבמֹות ּבעלי הּוא . »…»«ְֲֵַַָ
ÌÚ‰ ‰ˆ˜ ÌMÓ ‡¯iÂ חֹונים הם ּכי . ««¿ƒ»¿≈»»ִִֵ

הּׁשמים: רּוחֹות ְְִַַַַָלארּבע
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âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬

:íéìéà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øt עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאין אבןאבןאבןאבן ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ ּבּיֹום אליו נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר  קרי, טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֻ
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל ‰ÁaÊn˙.אּלא ˙Ú·LŒ˙‡∑ אּלא ּכאן, ּכתיב אין ערכּתי מזּבחת ׁשבעה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכּלן. ּכנגד ערכּתי ואני מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנ ּו אּלּו ׁשל אבֹותיהם לפניו: אמר הּמזּבחת". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ"אתֿׁשבעת
ארּבעה ּבנה יב)אברהם אליו"(בראשית הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן וגֹו'"(שם): ההרה מּׁשם "וּיעּתק יג): :(שם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּמֹורּיה ּבהר ואחד וגֹו'", אברם כב)"וּיאהל אחד(שם ּבנה ויצחק כו). ׁשם (שם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבׁשכם אחד ׁשּתים: ּבנה ויעקב ּבאר". יצחק לג)עבדי אל(שם ּבבית לה)ואחד ÁaÊna.(שם ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ»««»»«ƒ«ƒ¿≈«

אחד ואברהם איל אּלא העלה עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

`˙BÁaÊÓ ‰Ú·L,עמּוקים סֹודֹות יׁש . ƒ¿»ƒ¿¿ֲִֵ
ּוׁשביעי  מסּפר. מתי אם ּכי יבינּום ְְְְִִִִִִֵָֹלא
ּכבׂשי  וׁשבעה ּובׁשנים, ּובחדׁשים ְְְְְֳִִִִִֵֶָָָָּבימים
הּׁשם  אמר ּגם הּזאֹות. וׁשבעה ְְִֵַַַַָָָָָהעֹולה
וׁשבעה  ּפרים ׁשבעה לכם קחּו ְְְְְִִִִֶָָָָלאּיֹוב,
רּוח  ּתתחּדׁש אז לׁשלם, ׁשלם ּובתת ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָאילים.

יבין: והּמׂשּכיל ְְִִִַַָָּבינה.
a¯tÁaÊna ÏÈ‡Âּדר והיא מזּבח. ּבכל . »»«ƒ«ƒ¿≈«ְְְִִֵֶֶַָ

מּכל  האחד ּבּמזּבח אמר ּכאילּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָקצרה,
ְְִַהּמזּבחֹות:

b‰¯wÈ:לקראתי מּגזרת .¯·„e אל סמּו . ƒ»∆ְְִִִִַָ¿«ֶָ
ÈÙLמה: CÏiÂ ארמית המתרּגם ּדברי . ַ«≈∆∆ƒְְְֲִִֵֵַַָ

ּגם  לבּדֹו ׁשפי והּנה לבּדֹו. ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַידּועים
ּכמֹו הּוא ּכי אמרּו ואחרים אח. ּבלי ְְְֲִִִֵַָָהּוא

וׁש מּגזרת לבב, והּנכֹון נכאה עצמֹותיו. פּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ויּמצא  ׁשפיים. על קֹול מּגזרת ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבעיני

והּטעם  ּפתאים. ּכמּלת ּבאל''ף ּגם ְְְְְִִֶַַַַַָָּביּו''ד
וּיבא  ּכמֹו אל, מּלת ותחסר ׁשפי, אל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהל
ורּבים  חצרֹות, העם נסעּו וכן ְְְְֲִִֵֵַַָָָָירּוׁשלים.
ּכתּוב: ּכן ּכי ּבלכּתֹו, מנחׁש הּוא והּנה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָּכן.
נחׁשים. לקראת ּבפעם כפעם הל ְְְְְִִַַַַַַָָֹולא

חתּום: סֹוד ל רמזּתי ּפה ּגם ְְְִִֵַַָָֹוהּנה
cÁaÊna ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â:ּבצּוּוי . »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְִ



נט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר)מֹוליכין ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם אֹותֹוּבדר.ÒÙ‡Â∑ אׁשר הּדבר את ּכרח על ≈ƒ»¬»ƒְִִֵֵֶֶֶֶָָָ¿∆∆ְֲֲֶֶַַָָָ

וגֹו' ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אדּבר CÏ∑ העֹולם מן להאבד וסֹופ עּמהם חלק ·Ï˜.ּכי È¯NŒÌÚ∑ לקּללם ׂשמח ְֲֵַ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ְְֵַַָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹותם  אבןאבןאבןאבן ְָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה החׁשּובה (במדבר עיר ׁשּלֹו, מטרֹוּפֹולין אּלּו «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ ּבקלֹון מעּמֹו לצאת ׁשּסֹופֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .נתנּבא, אבןאבןאבןאבן «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«
ß fenz `"i iriax mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלּו אבןאבןאבןאבן ֵ

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) ּבלבד אחד וצאן אחד ּבקר מעט, .ּדבר »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם – ּדחלּתּה לרמת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

dxezd lr `xfr oa`

dlÌÈL‡‰ ÌÚ:האּלה .ÒÙ‡Â.רק ּכמֹו . ƒ»¬»ƒֵֶָ¿∆∆ְַ
ּכי  אפס אביֹון. ּב יהיה לא ּכי אפס ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֹוכן

העם: ַָָעז

flzÎÏ‰ ‡Ï ‰nÏ ּבעבּור ּבאת, ּכמֹו . »»…»«¿»ְֲַָָ
ּפירׁשּתיו: ּכאׁשר וּיסר, מּלת וכן אלי. ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָמּלת

hl˙BˆÁ ˙È¯˜:מדינה ׁשם . ƒ¿«Àְִֵָ

`nÏÚa ˙Óa:ארנֹון ּבמֹות ּבעלי הּוא . »…»«ְֲֵַַָ
ÌÚ‰ ‰ˆ˜ ÌMÓ ‡¯iÂ חֹונים הם ּכי . ««¿ƒ»¿≈»»ִִֵ

הּׁשמים: רּוחֹות ְְִַַַַָלארּבע

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬

:íéìéà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øt עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ ּבּיֹום עּמי לדּבר רגיל ÈÙL.אינֹו CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

ׁשתיקה  אּלא עּמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאין אבןאבןאבןאבן ְִִֵֶֶָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ ּבּיֹום אליו נגלה היה ולא ּובבּזיֹון, ּבקׁשי ּכלֹומר  קרי, טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֻ
יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל ‰ÁaÊn˙.אּלא ˙Ú·LŒ˙‡∑ אּלא ּכאן, ּכתיב אין ערכּתי מזּבחת ׁשבעה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכּלן. ּכנגד ערכּתי ואני מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנ ּו אּלּו ׁשל אבֹותיהם לפניו: אמר הּמזּבחת". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ"אתֿׁשבעת
ארּבעה ּבנה יב)אברהם אליו"(בראשית הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיבן וגֹו'"(שם): ההרה מּׁשם "וּיעּתק יג): :(שם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּמֹורּיה ּבהר ואחד וגֹו'", אברם כב)"וּיאהל אחד(שם ּבנה ויצחק כו). ׁשם (שם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ׁשם "וּיבן : ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבׁשכם אחד ׁשּתים: ּבנה ויעקב ּבאר". יצחק לג)עבדי אל(שם ּבבית לה)ואחד ÁaÊna.(שם ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ»««»»«ƒ«ƒ¿≈«

אחד ואברהם איל אּלא העלה עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

`˙BÁaÊÓ ‰Ú·L,עמּוקים סֹודֹות יׁש . ƒ¿»ƒ¿¿ֲִֵ
ּוׁשביעי  מסּפר. מתי אם ּכי יבינּום ְְְְִִִִִִֵָֹלא
ּכבׂשי  וׁשבעה ּובׁשנים, ּובחדׁשים ְְְְְֳִִִִִֵֶָָָָּבימים
הּׁשם  אמר ּגם הּזאֹות. וׁשבעה ְְִֵַַַַָָָָָהעֹולה
וׁשבעה  ּפרים ׁשבעה לכם קחּו ְְְְְִִִִֶָָָָלאּיֹוב,
רּוח  ּתתחּדׁש אז לׁשלם, ׁשלם ּובתת ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָאילים.

יבין: והּמׂשּכיל ְְִִִַַָָּבינה.
a¯tÁaÊna ÏÈ‡Âּדר והיא מזּבח. ּבכל . »»«ƒ«ƒ¿≈«ְְְִִֵֶֶַָ

מּכל  האחד ּבּמזּבח אמר ּכאילּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָקצרה,
ְְִַהּמזּבחֹות:

b‰¯wÈ:לקראתי מּגזרת .¯·„e אל סמּו . ƒ»∆ְְִִִִַָ¿«ֶָ
ÈÙLמה: CÏiÂ ארמית המתרּגם ּדברי . ַ«≈∆∆ƒְְְֲִִֵֵַַָ

ּגם  לבּדֹו ׁשפי והּנה לבּדֹו. ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַידּועים
ּכמֹו הּוא ּכי אמרּו ואחרים אח. ּבלי ְְְֲִִִֵַָָהּוא

וׁש מּגזרת לבב, והּנכֹון נכאה עצמֹותיו. פּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ויּמצא  ׁשפיים. על קֹול מּגזרת ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבעיני

והּטעם  ּפתאים. ּכמּלת ּבאל''ף ּגם ְְְְְִִֶַַַַַָָּביּו''ד
וּיבא  ּכמֹו אל, מּלת ותחסר ׁשפי, אל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהל
ורּבים  חצרֹות, העם נסעּו וכן ְְְְֲִִֵֵַַָָָָירּוׁשלים.
ּכתּוב: ּכן ּכי ּבלכּתֹו, מנחׁש הּוא והּנה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָּכן.
נחׁשים. לקראת ּבפעם כפעם הל ְְְְְִִַַַַַַָָֹולא

חתּום: סֹוד ל רמזּתי ּפה ּגם ְְְִִֵַַָָֹוהּנה
cÁaÊna ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â:ּבצּוּוי . »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְִ
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(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא – לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  עזרא עזרא עזרא עזרא .אינֹו אבןאבןאבןאבן ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ּכי" עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו מט)באּפם אביו (בראשית אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי כז)היה נאמר(שם ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): לבר(דברים יעמדּו "אּלה : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אּלא העם", את לקּלל יעמדּו "ואּלה נאמר לא ּבמקּללים לא (שם)אתֿהעם". – הּקללה" על יעמדּו "ואלה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

קללה  ׁשם עליהם להזּכיר ‰'.רצה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו הּׁשעה (ברכות לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְְְֲִֵֵֶַָָָָ…»«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנאמר  וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ּכעס לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ו)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "עּמי (מיכה : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה'" צדקֹות ּדעת למען וגֹו' ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ עזרא עזרא עזרא עזרא .זכרֿנא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות  אבֹות עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ÔkLÈ.ּכצּורים „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ לׁשּכן – אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְְְְִִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְֲֲִִֶָֹ

ּכתרּגּומֹו MÁ˙È·.ּבדד, ‡Ï ÌÈBb·e∑,ּגילּולים עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ְְַָָ«ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר אין (ירמיה ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן – וגֹו'" הּגֹוים ּבכל כלה אעׂשה "ּכי : ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה לב)אּמה עם (דברים אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן להם עֹולה ואין ואחד אחד .ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשיהםיהםיהםיהם ּוּוּוּובתחבתחבתחבתחּלּלּלּלתתתת ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתםיתםיתםיתם מסמסמסמסּתּתּתּתּכּכּכּכלללל ט)אניאניאניאני כג, עמד (רש"י ּבלעם – מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבדבריו  מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר , ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻאז

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" "צּורים" הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן עזרא עזרא עזרא עזרא מׁשל. אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

f¯Ó‡iÂ BÏLÓ ‡OiÂ ּכי הּוא, הּמׁשל . «ƒ»¿»«…«ִַָָ
אראּנּו: צּורים ˜„Ìמראׁש È¯¯‰Ó:מזרח . ְִֵֶֶֹ≈«¬≈∆∆ְִַ
·˜ÚÈ ÈÏ ‰¯‡ ‰ÎÏ.ואמר מּלת ּתחסר . ¿»»»ƒ«¬…ְְִֶַַַָ

ּדר והיא רּבים, ּכמֹוהּו הּׁשירים ְְִִִִִֶֶַַָּובׁשיר
Ï‡¯NÈקצרה: ‰ÓÚBÊ ּכפּול הּטעם . ְָָ¬»ƒ¿»≈ַַַָ

ּבמּלֹות  אחד טעם לדּבר ּדר ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכּמׁשּפט,
ראּויה  והיתה לחּזּוק. ויׁשנּוהּו ְְְְְְְִִָָָמׁשּונֹות.
לי  זכרה מׁשקל על להיֹותּה זֹועמה ְְְֲִִִִַַַָָָָמּלת
היותֹו ּבעבּור העי''ן, נפּתח ּכאׁשר רק ְֱֱֲֲִִֶַַַַַַָֹאלהי,

חֹול''ם  הּזי''ן ּובין ּבינֹו היה הּגרֹון, ִִֵֵַַַָָָָמן
חטף: קמץ ֲַַָָָּתחת

gÏ‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó,קללה ּכטעם . »∆……«…≈ְְַַָָ
ה''א  וכן אהלה. ּכה''א וי''ו. ּתחת ְְְֳֵֵֵֵַַַָָֹוהה''א
הּכפל. מּפעלי והּמּלה אהרן. פרעה ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכי
מּלה  היא ואם סבבּו. ּכמֹו קבבּו ְְְְְְִִִַָָָָָוהׁשלמה

‰'זרה: ÌÚÊ ‡Ï ÌÚÊ‡ ‰Óe.זעם מּגזרת . ָָ»∆¿……»«ְִִַַַ
ּכפּול: ְַַַָוהּטעם

hep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk הּׁשפי על ּכי . ƒ≈…ƒ∆¿∆ִִֶַַ

ׁשהּוא  הּׁשפי על והעד ּגבֹוּה. והּוא ְְִֵֶֶַַַָָָָהיה,
לקראת  ּבפעם ּכפעם הל ולא ְְְְְִִֵַַַַַַָֹּכפרּוׁשי,

ּפנ  הּמדּבר אל וּיׁשת ׁשפי.נחׁשים אל ולא יו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לגזרֹות  מׁשל צּורים, מראׁש להיֹות יּתכן ְְִִִִֵֵֵַָָָֹּגם
ּבחכמתֹו, ראה ּכי מהעליֹונים. ְְְְִִֵֶַָָָָָהּיֹורדֹות
ּתתערב  ולא לבּדּה האּומה זאת ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹׁשּתעמֹוד
ּתֹורתּה, לעזֹוב עליה מתּגּברת אחרת ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָעם

האּומֹות: ּכל עׂשּו Ï‡ּכאׁשר ÌÈBb·e ֲֶַָָָ«ƒ…
·MÁ˙È:עּמים ּגבּולֹות יּצב ּבּפסּוק אפרׁשנּו . ƒ¿«»ְְֲִֵֶַַַָָ
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(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְְֲֵַַַַָֹ
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין – יעקב עפר אחר: ּדבר ּדגלים. ארּבע מּׁשריתא, מארּבע (דברים וכּו' ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּובחמֹור",כב) ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא יט): ּבהם (ויקרא וכּיֹוצא סֹוטה ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :.¯tÒÓe ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹƒ¿»
,Ï‡¯NÈ Ú·¯Œ˙‡ ׁשּלהם הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא זרע ÌÈ¯LÈ.רביעֹותיהן, ˙BÓ ÈLÙ ˙Óz∑ ׁשּבהם. ∆…«ƒ¿»≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ¿»ƒֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם י)וכוכוכוכּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא כג, ּובׁשמּטה,(רש"י ּבׁשּבת חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע רׁש"י מתּכּון אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  מעלתם את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר "ועפר ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּסּור

רק יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת ּבלבד.ׁשׁשׁשׁשבע בע בע בע יׂשראל ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל עזרא עזרא עזרא עזרא מצֹות, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz a"i iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ העיר על חיל יבא אם לׁשמר עֹומד הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה ‰bÒt‰.מקֹום L‡¯∑ ¿≈…ƒְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…«ƒ¿»
ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ּפרצה ׁשעתידה ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבלעם

רֹואה  ׁשאני הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול .ׁשּׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

i‰Ó ÈÓ עם יתחּׁשב ׁשּלא והּתימּה . ƒ»»ְְִִֵֵֶַַָֹ
ׁשּלא  ׁשּיּתכן ּכחֹול, רב עם והם ְִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוים,

המעט: ÚÈ˜·יתחּׁשב ¯ÙÚ ׁשהּוא הּטעם . ְְִֵַַַ¬««¬…ֶַַַ
הארץ: ּכעפר Ï‡¯NÈרב Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe. ֲֶַַַָָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈

קצהּו אפס ּכטעם אחד ּדגל יׂשראל. ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדגל
המתרּגם  ּפרׁש ויפה תראה. לא וכּלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻתראה
ּדעּתי, לפי וטעם יׁשרים. מּלת ְְְְֲִִִִִַַַַָָארמית,
ּכאחרית  אחריתֹו ותהיה למּות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָׁשהתאּוה
ּכֹוכבים, חלק ולא הּׁשם חלק ׁשהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹיׂשראל

ׁשּמּלת  אֹומרים ויׁש קֹוסם. היה הּוא ְְִִִֵֵֶַָָּכי
היה  והּוא ּבּטעם, ּכפּולה אחריתי, ְְְֲִִִַַַַָָָּותהי
הּיׁשרים  ּכמֹו יׁשרים, מֹות ׁשּימּות ְְְְִִִֶֶַַָָָמתאּוה
ימּות. ּבחרב ּכי ּדעּתֹו ּבעבּור יׂשראל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשל
והּטעם  הּׁשם. הּוא מנה מי ּכי אמר, ְְִִֵַַַַַַָָָָוהּגאֹון
נפׁשי  המת יעקב, עפר למנֹות ׁשּתּוכל ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹאּתה
את  ּומסּפר ּטעם מה ּכן, אם יׁשרים. ְְִִִֵֶַַַָָמֹות
ׁשּפירּוׁשֹו רּבים, ּדעת ּולפי יׂשראל. ְְִִִֵֵֶַַַַָרֹובע
רבצי. ּכענין ׁשהּוא זרית, ורבעי ארחי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָּכמֹו

מׁשּפט  נסעּו. עת על יעקב עפר ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹויפרׁשּו
עבר  ּבלׁשֹון הּפֹועל ׁשם להקּדים ְְְִִֵַַַַָָָהּלׁשֹון
זרֹות, מּלֹות ויׁש .הפּו הּדבר ּובצּוּוי ְְְִִִֵַָָָָָועתיד,
ועבר): (וׁשטף ּבא ּובא ,ּבר ּברכּת ְְְְֵֵַַַָָָָֹֹּכמֹו

bie‰ˆ˜ ÒÙ‡:קצהּו רק .B·˜Â מּלה . ∆∆»≈ֵַָ¿»¿ִָ
ואין  ּכעתיד, הּצּוּוי ּכי הּדקּדּוק, ּולפי ְְְְִִִִִֵַַָָָזרה.
ירּדפּוהּו ירּדפּנּו, ירּדפהּו הּסימן, רק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּביניהם
עם  מּורּכבת הּמּלה זֹו ּובאה ירּדפֹו. ְְְִִִֵֶֶַָָָאֹויב
יהּודה  רּבי ּדעת ּולפי ּובחֹול''ם. ְְְִִַַַָָנּו''ן



סי wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iriax meil inei xeriy

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ מהם אחד ׁשּמא – לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם ּבׁשני »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  עזרא עזרא עזרא עזרא .אינֹו אבןאבןאבןאבן ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ּכי" עֹונם: את אביהם ּכׁשהזּכיר נתקּללּו, לא להתקּלל ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו מט)באּפם אביו (בראשית אצל ּבמרמה אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי כז)היה נאמר(שם ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): לבר(דברים יעמדּו "אּלה : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אּלא העם", את לקּלל יעמדּו "ואּלה נאמר לא ּבמקּללים לא (שם)אתֿהעם". – הּקללה" על יעמדּו "ואלה ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

קללה  ׁשם עליהם להזּכיר ‰'.רצה ÌÚÊ ‡Ï∑(ו הּׁשעה (ברכות לכּון יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני ְְְֲִֵֵֶַָָָָ…»«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּנאמר  וזהּו .אלי ׁשּבאתי הּללּו הּימים ּכל ּכעס לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ו)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא "עּמי (מיכה : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה'" צדקֹות ּדעת למען וגֹו' ּבלעם אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ עזרא עזרא עזרא עזרא .זכרֿנא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ וחזקים מיּסדים אֹותם רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ואּמהֹות  אבֹות עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ÔkLÈ.ּכצּורים „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑ לׁשּכן – אבֹותיו לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְְְְִִֵַַָָָָ∆»¿»»ƒ¿…ְֲֲִִֶָֹ

ּכתרּגּומֹו MÁ˙È·.ּבדד, ‡Ï ÌÈBb·e∑,ּגילּולים עֹובדי האּמֹות ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ְְַָָ«ƒ…ƒ¿«»ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר אין (ירמיה ׂשמחין ּכׁשהן אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן – וגֹו'" הּגֹוים ּבכל כלה אעׂשה "ּכי : ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר עּמהם, ׂשמחה לב)אּמה עם (דברים אֹוכלין הם ּבטֹובה, ּגילּולים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן להם עֹולה ואין ואחד אחד .ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשיהםיהםיהםיהם ּוּוּוּובתחבתחבתחבתחּלּלּלּלתתתת ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתםיתםיתםיתם מסמסמסמסּתּתּתּתּכּכּכּכלללל ט)אניאניאניאני כג, עמד (רש"י ּבלעם – מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבדבריו  מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר , ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻאז

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" "צּורים" הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן עזרא עזרא עזרא עזרא מׁשל. אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

f¯Ó‡iÂ BÏLÓ ‡OiÂ ּכי הּוא, הּמׁשל . «ƒ»¿»«…«ִַָָ
אראּנּו: צּורים ˜„Ìמראׁש È¯¯‰Ó:מזרח . ְִֵֶֶֹ≈«¬≈∆∆ְִַ
·˜ÚÈ ÈÏ ‰¯‡ ‰ÎÏ.ואמר מּלת ּתחסר . ¿»»»ƒ«¬…ְְִֶַַַָ

ּדר והיא רּבים, ּכמֹוהּו הּׁשירים ְְִִִִִֶֶַַָּובׁשיר
Ï‡¯NÈקצרה: ‰ÓÚBÊ ּכפּול הּטעם . ְָָ¬»ƒ¿»≈ַַַָ

ּבמּלֹות  אחד טעם לדּבר ּדר ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכּמׁשּפט,
ראּויה  והיתה לחּזּוק. ויׁשנּוהּו ְְְְְְְִִָָָמׁשּונֹות.
לי  זכרה מׁשקל על להיֹותּה זֹועמה ְְְֲִִִִַַַָָָָמּלת
היותֹו ּבעבּור העי''ן, נפּתח ּכאׁשר רק ְֱֱֲֲִִֶַַַַַַָֹאלהי,

חֹול''ם  הּזי''ן ּובין ּבינֹו היה הּגרֹון, ִִֵֵַַַָָָָמן
חטף: קמץ ֲַַָָָּתחת

gÏ‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó,קללה ּכטעם . »∆……«…≈ְְַַָָ
ה''א  וכן אהלה. ּכה''א וי''ו. ּתחת ְְְֳֵֵֵֵַַַָָֹוהה''א
הּכפל. מּפעלי והּמּלה אהרן. פרעה ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכי
מּלה  היא ואם סבבּו. ּכמֹו קבבּו ְְְְְְִִִַָָָָָוהׁשלמה

‰'זרה: ÌÚÊ ‡Ï ÌÚÊ‡ ‰Óe.זעם מּגזרת . ָָ»∆¿……»«ְִִַַַ
ּכפּול: ְַַַָוהּטעם

hep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó Èk הּׁשפי על ּכי . ƒ≈…ƒ∆¿∆ִִֶַַ

ׁשהּוא  הּׁשפי על והעד ּגבֹוּה. והּוא ְְִֵֶֶַַַָָָָהיה,
לקראת  ּבפעם ּכפעם הל ולא ְְְְְִִֵַַַַַַָֹּכפרּוׁשי,

ּפנ  הּמדּבר אל וּיׁשת ׁשפי.נחׁשים אל ולא יו, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לגזרֹות  מׁשל צּורים, מראׁש להיֹות יּתכן ְְִִִִֵֵֵַָָָֹּגם
ּבחכמתֹו, ראה ּכי מהעליֹונים. ְְְְִִֵֶַָָָָָהּיֹורדֹות
ּתתערב  ולא לבּדּה האּומה זאת ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹׁשּתעמֹוד
ּתֹורתּה, לעזֹוב עליה מתּגּברת אחרת ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָעם

האּומֹות: ּכל עׂשּו Ï‡ּכאׁשר ÌÈBb·e ֲֶַָָָ«ƒ…
·MÁ˙È:עּמים ּגבּולֹות יּצב ּבּפסּוק אפרׁשנּו . ƒ¿«»ְְֲִֵֶַַַָָ

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ יעקב דבית ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְְֲֵַַַַָֹ
ּבעפר מקּימין ׁשהם ּבּמצוֹות חׁשּבֹון אין – יעקב עפר אחר: ּדבר ּדגלים. ארּבע מּׁשריתא, מארּבע (דברים וכּו' ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּובחמֹור",כב) ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא יט): ּבהם (ויקרא וכּיֹוצא סֹוטה ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :.¯tÒÓe ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹƒ¿»
,Ï‡¯NÈ Ú·¯Œ˙‡ ׁשּלהם הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא זרע ÌÈ¯LÈ.רביעֹותיהן, ˙BÓ ÈLÙ ˙Óz∑ ׁשּבהם. ∆…«ƒ¿»≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ¿»ƒֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם י)וכוכוכוכּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא כג, ּובׁשמּטה,(רש"י ּבׁשּבת חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע רׁש"י מתּכּון אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  מעלתם את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר "ועפר ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּסּור

רק יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת ּבלבד.ׁשׁשׁשׁשבע בע בע בע יׂשראל ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל עזרא עזרא עזרא עזרא מצֹות, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

ß fenz a"i iying mei ß

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ העיר על חיל יבא אם לׁשמר עֹומד הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה ‰bÒt‰.מקֹום L‡¯∑ ¿≈…ƒְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ…«ƒ¿»
ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ּפרצה ׁשעתידה ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבלעם

רֹואה  ׁשאני הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול .ׁשּׁשם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

i‰Ó ÈÓ עם יתחּׁשב ׁשּלא והּתימּה . ƒ»»ְְִִֵֵֶַַָֹ
ׁשּלא  ׁשּיּתכן ּכחֹול, רב עם והם ְִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוים,

המעט: ÚÈ˜·יתחּׁשב ¯ÙÚ ׁשהּוא הּטעם . ְְִֵַַַ¬««¬…ֶַַַ
הארץ: ּכעפר Ï‡¯NÈרב Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe. ֲֶַַַָָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈

קצהּו אפס ּכטעם אחד ּדגל יׂשראל. ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדגל
המתרּגם  ּפרׁש ויפה תראה. לא וכּלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻתראה
ּדעּתי, לפי וטעם יׁשרים. מּלת ְְְְֲִִִִִַַַַָָארמית,
ּכאחרית  אחריתֹו ותהיה למּות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָׁשהתאּוה
ּכֹוכבים, חלק ולא הּׁשם חלק ׁשהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹיׂשראל

ׁשּמּלת  אֹומרים ויׁש קֹוסם. היה הּוא ְְִִִֵֵֶַָָּכי
היה  והּוא ּבּטעם, ּכפּולה אחריתי, ְְְֲִִִַַַַָָָּותהי
הּיׁשרים  ּכמֹו יׁשרים, מֹות ׁשּימּות ְְְְִִִֶֶַַָָָמתאּוה
ימּות. ּבחרב ּכי ּדעּתֹו ּבעבּור יׂשראל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשל
והּטעם  הּׁשם. הּוא מנה מי ּכי אמר, ְְִִֵַַַַַַָָָָוהּגאֹון
נפׁשי  המת יעקב, עפר למנֹות ׁשּתּוכל ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹאּתה
את  ּומסּפר ּטעם מה ּכן, אם יׁשרים. ְְִִִֵֶַַַָָמֹות
ׁשּפירּוׁשֹו רּבים, ּדעת ּולפי יׂשראל. ְְִִִֵֵֶַַַַָרֹובע
רבצי. ּכענין ׁשהּוא זרית, ורבעי ארחי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָּכמֹו

מׁשּפט  נסעּו. עת על יעקב עפר ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹויפרׁשּו
עבר  ּבלׁשֹון הּפֹועל ׁשם להקּדים ְְְִִֵַַַַָָָהּלׁשֹון
זרֹות, מּלֹות ויׁש .הפּו הּדבר ּובצּוּוי ְְְִִִֵַָָָָָועתיד,
ועבר): (וׁשטף ּבא ּובא ,ּבר ּברכּת ְְְְֵֵַַַָָָָֹֹּכמֹו

bie‰ˆ˜ ÒÙ‡:קצהּו רק .B·˜Â מּלה . ∆∆»≈ֵַָ¿»¿ִָ
ואין  ּכעתיד, הּצּוּוי ּכי הּדקּדּוק, ּולפי ְְְְִִִִִֵַַָָָזרה.
ירּדפּוהּו ירּדפּנּו, ירּדפהּו הּסימן, רק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּביניהם
עם  מּורּכבת הּמּלה זֹו ּובאה ירּדפֹו. ְְְִִִֵֶֶַָָָאֹויב
יהּודה  רּבי ּדעת ּולפי ּובחֹול''ם. ְְְִִַַַָָנּו''ן
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(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?"תדּבר וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה הּזאת? הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכׁשה  לצערֹו?אּלא ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע ק"ה)יה לֹו(סנהדרין ונתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

עלּֿכרח לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבלק  אל .ּתׁשּוב ֶָָָ

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ להם הלכּו ּתקוה ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? "וכלֿׂשרי אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑(במ"ר)ּברׁשּות אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ ׁשלּוח ואני ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי.¯tˆ Ba∑ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְִִֵֶֶָ¿ƒ…ְְְְִֶַַָָ

קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֶֶַַָ

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ ּולהֹוריׁשם להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְְֲִִִֶַַָָָָ
ּבּמדּבר? להמיתם סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ‡Ó¯.ארץ ‡e‰‰ ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ«»«

'B‚Â∑ ּבהם לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני ּכמֹואּתה "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"' ƒ≈»≈»»¿ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר הּוא ∑C¯·e.הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ≈≈ְְִֵֵ
ּכמֹו רי"ש, עד)ּגזרת וכן(תהלים חּרף. ּכמֹו חרף", "אֹויב י): הּגֹוזל (שם את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשם  ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז – ל יהיה ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹואֹומר:

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ׁשהּו הראׁשֹון קבן,המדקּדק ׁשֹורׁש מן א ְְִִֵֶֶַַָ
ּכן  יּמצא ּכי צּוּוי, להיֹותּה יּתכן לא ְִִִִִִֵֵֵֵָָָֹאםּֿכן
על  הּפֹועל, ׁשם ּתהיה אּולי הּקל. ְְִִֵֵֶַַַַַַַָמהּבנין

הּׁשבּועה: את ּומּׁשמרֹו ְְְִִֶַַָָמׁשקל

giBÏLÓ ‡OiÂ ּכלביא ראם, ּכתֹועפת הּוא . «ƒ»¿»ְְְֲִֵָֹ
È„Úיקּום: ‰ÈÊ‡‰ לא וכן עד. מּגזרת . ָ«¬ƒ»»«ְְִִֵַַֹ

ּבעֹור  ּבנֹו וי''ו ּכפּול. והּטעם עדי, ְְְְֶַַַַַָָָׁשבּתם
וטעם מים: למעינֹו ּכמֹו ‡LÈנֹוסף, ‡Ï ְְְְְִַַַַַ…ƒ

Ï‡ ּוכבר מּׁשם, לי וקבנֹו ׁשאמר ּבעבּור . ≈ְְְֲִִֶַַָָָָ
אל: קּבה לא ֵַַָֹֹאמר

hi‰NÚÈ ‡ÏÂ ¯Ó‡:אמרֹו .¯a„Â:ּדּברה . »«¿…«¬∆ֲָ¿ƒ∆ְִָ
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הּוא  ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּדבר,

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ עזרא עזרא עזרא עזרא .נקּוד אבןאבןאבןאבן ְְֲֵֵַַָָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְֲֵֵַַַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ‰ËÈa.ּפׁשּוטֹו ‡Ï∑אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֶָָָ…ƒƒְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן אחריהם ּכמֹו∑ÏÓÚ.מדקּדק עברה, ז)לׁשֹון :(שם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ»»ְְֲֵָ
עמל", י)"הרה ו (שם עמל אּתה "ּכי הּמקֹום : לפני עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", BnÚ.כעס ÂÈ‰Ï‡ '‰∑ ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¡…»ƒ

מּתֹוכן  זז אינֹו לפניו, ּוממרים מכעיסין Ba.אפּלּו CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב "רעה (שמואל : ְְְֲִִִִִֵַַָָָָ¿«∆∆ְְְִֵֵֵָ
ּדוד, אֹוהב טו)ּדוד" ּביניהֹון (שופטים מלּכהֹון ּוׁשכינת אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«
i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הֹוציאם האלהים אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", יצא עם "הּנה אמרּת: .אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

BÏ Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑וכן ׁשּלֹו. וגבּה רּום כב)ּכתקף אני (איוב ואֹומר הּמה. מעֹוז לׁשֹון – ּתֹועפֹות" "וכסף : ¿¬…¿≈ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
לׁשֹון א)ׁשהּוא זה (בראשית הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום המעֹופף יעֹופף", "ועֹוף :.Ì‡¯ ˙ÙÚB˙∑.ּגבּה עפיפת ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ¬…¿≈ֲִַַֹ

רּבֹותינּו: ואמרּו ראמים. ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: סח)ּדבר הּׁשדים (גיטין עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑ ּבהם ׁשאין לברכה, הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵֵֶֶָָָ
וקֹוסמים  B‚Â'.מנחׁשים ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד לעין עֹוד חּבתן ּתּגלה אׁשר ְְְֲִִַ»≈≈»≈¿«¬…¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּפעל  מה להם: יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן מּפיו ּתֹורה ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכל,
ׁשּנאמר וזהּו ל)אל, עתיד,(ישעיה לׁשֹון אינֹו – ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות עיני "והיּו : ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפעל  מה ּוליׂשראל ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
אּלא וק ֹוסמים, מנחׁשים אינן ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה היא נמסר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מה נביאיהם ּפי על להם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. מּגידים ותּמים אּורים אֹו הּמקֹום, .ּגזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשרתרתרתרת מלאכימלאכימלאכימלאכי ממממּמּמּמּמחיצתחיצתחיצתחיצת לפניםלפניםלפניםלפנים כג)ּוּוּוּומחיצתןמחיצתןמחיצתןמחיצתן כג, לעיל(רש"י ּפרׁש א)רׁש"י א, ּבלׁשֹון (ויקרא מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי לׁשֹון "וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו מּובן למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה "וּיקרא", הּׁשרת. מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

הם ׁשּיׂשראל ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו הּׁשרת.למעלה למעלה למעלה למעלה אפֹוא, עזרא עזרא עזרא עזרא מּמלאכי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

dxezd lr `xfr oa`

kÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰ּכמֹו הּפֹועל, ׁשם . ƒ≈»≈»«¿ƒְֵַַ
ּברC¯·eׁשם: והּׁשם והּטעם, עבר. ּפֹועל . ָ≈≈ְְֵֵֵַַַַַָָ

אׁשיבּנה: ולא ְְֲִֶָָָֹּברכה
`kÔÂ‡ ËÈa‰ ‡Ï מּזאת ּכי ּדעּתי, לפי . …ƒƒ»∆ְְִִִִַֹ

ּבמחנה  מֹואב נׁשי לׁשלֹוח ּבלק למד ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּמּלה
אדם  ּכבן הּׁשם אין ּכי והּטעם, ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָיׂשראל.
והּנה  ּביׂשראל, און ראה לא ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיתנחם.
הּׁשם. ּדבר יקּום לא און, ּבהם יהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹאם
ּבמקֹום  רק ּתנאי, על הם ּדבריו ּכל ְְְִִֵַַַָָָּכי

וזה  אדּבר. רגע אֹומר, הּנביא וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָׁשבּועה.
ּבלעם: ּבדבר ÏÓÚטעם ‰‡¯ ‡ÏÂ הּטעם . ְְִִַַַָ¿…»»»»ַַַ

ּיביא  מה והּטעם האון. אחי והּוא ְְֲִִֶַַַַָָָָּכפּול.
ׁשּלא  עת ּכל והּנה און. ּבסֹוף לעמל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֹהאדם

עּמֹו: הּׁשם ּביעקב, און Úe¯˙e˙הּביט ְֲִִִֵֶַַָֹ¿«
Ba CÏÓ ּותקעּתם וזה יׂשראל. ּבמחנה . ∆∆ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָ

ְָּתרּועה:
akÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡ׁש הּׁשם וזה היה . ≈ƒ»ƒƒ¿«ƒְֵֶֶַָָ

ּבמצרים: אֹותֹות והראה ּתקיף הּוא ְְְְִִִִֶַַָעּמֹו,

˙ÙÚB˙k,ּתֹועפֹות ּופירּוׁש ראם. קרני ּכמֹו . ¿¬…ְְְֵֵֵַָ
היֹות  יּתכן ּגם לֹו. הרים ותֹועפת וכן ְְֱֲִִֵֵֶַָָֹּתֹוקף.
,ל ּתֹועפֹות וכסף הרים וקרני ְְְְֲִֵֵֶֶַָּפירּוׁשֹו,
ּכמֹו לֹו, ואמר הרים. ּתֹועפֹות וכסף ְְְֲִֵֶֶַָָּפירּוׁשֹו
ׁשם  האל ׁשּזה והּטעם, ּבֹו. מל ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָּותרּועת
ּדבּוק  ׁשהּוא ּבעבּור זה וכל ליׂשראל. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָּתֹוקף
אין  ּכי מאּתֹו, אם ּכי יבּקׁש ולא ְְִִִִֵֵֵֵַַֹּבּׁשם,

וקֹוסם: למנחׁש צֹור ְְִֵֵֶֶַָלהם
bk·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk והּטעם הּזאת. ּכעת  . »≈≈»≈¿«¬…ְֵַַַַָֹ
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(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑?"תדּבר וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה הּזאת? הּׂשימה היא ּומה «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכׁשה  לצערֹו?אּלא ּבלק אצל חֹוזר אני מה אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע ק"ה)יה לֹו(סנהדרין ונתן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

עלּֿכרח לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ּבהמה הּפֹוקס ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבלק  אל .ּתׁשּוב ֶָָָ

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ להם הלכּו ּתקוה ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? "וכלֿׂשרי אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑(במ"ר)ּברׁשּות אינ ּכלֹומר: זה, הּוא צחֹוק .לׁשֹון ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ ׁשלּוח ואני ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד לצערֹו: נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי.¯tˆ Ba∑ּכמֹו זה, הּוא מקרא קד)לׁשֹון יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְִִֵֶֶָ¿ƒ…ְְְְִֶַַָָ

קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֶֶַַָ

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ ּולהֹוריׁשם להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְְֲִִִֶַַָָָָ
ּבּמדּבר? להמיתם סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ‡Ó¯.ארץ ‡e‰‰ ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ«»«

'B‚Â∑ ּבהם לחזר ונמלכין חֹוזרים - ּומתמּלכין" "ותּיבין ותרּגּומֹו: ּתמּה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¿ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ ה "מהּֿדּבר ׁשֹואלני ּכמֹואּתה "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר מּמּנּו קּבלּתי ?"' ƒ≈»≈»»¿ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑ּברּכתֹו את אׁשיב לא ואני אֹותם ּבר הּוא ∑C¯·e.הּוא וכן ,ּובּר ּכמֹו ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ְֲִִִֵֵֶַָָָֹ≈≈ְְִֵֵ
ּכמֹו רי"ש, עד)ּגזרת וכן(תהלים חּרף. ּכמֹו חרף", "אֹויב י): הּגֹוזל (שם את ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשם  ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז – ל יהיה ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹואֹומר:

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ׁשהּו הראׁשֹון קבן,המדקּדק ׁשֹורׁש מן א ְְִִֵֶֶַַָ
ּכן  יּמצא ּכי צּוּוי, להיֹותּה יּתכן לא ְִִִִִִֵֵֵֵָָָֹאםּֿכן
על  הּפֹועל, ׁשם ּתהיה אּולי הּקל. ְְִִֵֵֶַַַַַַַָמהּבנין

הּׁשבּועה: את ּומּׁשמרֹו ְְְִִֶַַָָמׁשקל

giBÏLÓ ‡OiÂ ּכלביא ראם, ּכתֹועפת הּוא . «ƒ»¿»ְְְֲִֵָֹ
È„Úיקּום: ‰ÈÊ‡‰ לא וכן עד. מּגזרת . ָ«¬ƒ»»«ְְִִֵַַֹ

ּבעֹור  ּבנֹו וי''ו ּכפּול. והּטעם עדי, ְְְְֶַַַַַָָָׁשבּתם
וטעם מים: למעינֹו ּכמֹו ‡LÈנֹוסף, ‡Ï ְְְְְִַַַַַ…ƒ

Ï‡ ּוכבר מּׁשם, לי וקבנֹו ׁשאמר ּבעבּור . ≈ְְְֲִִֶַַָָָָ
אל: קּבה לא ֵַַָֹֹאמר

hi‰NÚÈ ‡ÏÂ ¯Ó‡:אמרֹו .¯a„Â:ּדּברה . »«¿…«¬∆ֲָ¿ƒ∆ְִָ

wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i iying meil inei xeriy
הּוא  ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ּתחת סּגֹול (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ּכן ׁשאם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּדבר,

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ עזרא עזרא עזרא עזרא .נקּוד אבןאבןאבןאבן ְְֲֵֵַַָָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ אחרי אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְֲֵֵַַַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ‰ËÈa.ּפׁשּוטֹו ‡Ï∑אינֹו ּדבריו על עֹוברין ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, און הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֶָָָ…ƒƒְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדתֹו על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ׁשּלהם ּבאונּיֹות להתּבֹונן אחריהם ּכמֹו∑ÏÓÚ.מדקּדק עברה, ז)לׁשֹון :(שם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ»»ְְֲֵָ
עמל", י)"הרה ו (שם עמל אּתה "ּכי הּמקֹום : לפני עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", BnÚ.כעס ÂÈ‰Ï‡ '‰∑ ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¡…»ƒ

מּתֹוכן  זז אינֹו לפניו, ּוממרים מכעיסין Ba.אפּלּו CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב "רעה (שמואל : ְְְֲִִִִִֵַַָָָָ¿«∆∆ְְְִֵֵֵָ
ּדוד, אֹוהב טו)ּדוד" ּביניהֹון (שופטים מלּכהֹון ּוׁשכינת אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«
i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הֹוציאם האלהים אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", יצא עם "הּנה אמרּת: .אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

BÏ Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑וכן ׁשּלֹו. וגבּה רּום כב)ּכתקף אני (איוב ואֹומר הּמה. מעֹוז לׁשֹון – ּתֹועפֹות" "וכסף : ¿¬…¿≈ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
לׁשֹון א)ׁשהּוא זה (בראשית הּוא רב ותקף וגבּה, ּברּום המעֹופף יעֹופף", "ועֹוף :.Ì‡¯ ˙ÙÚB˙∑.ּגבּה עפיפת ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ¬…¿≈ֲִַַֹ

רּבֹותינּו: ואמרּו ראמים. ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: סח)ּדבר הּׁשדים (גיטין עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑ ּבהם ׁשאין לברכה, הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵֵֶֶָָָ
וקֹוסמים  B‚Â'.מנחׁשים ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk∑,הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד לעין עֹוד חּבתן ּתּגלה אׁשר ְְְֲִִַ»≈≈»≈¿«¬…¿ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּפעל  מה להם: יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן מּפיו ּתֹורה ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכל,
ׁשּנאמר וזהּו ל)אל, עתיד,(ישעיה לׁשֹון אינֹו – ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ראֹות עיני "והיּו : ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפעל  מה ּוליׂשראל ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי וקֹוסם, למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
אּלא וק ֹוסמים, מנחׁשים אינן ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה היא נמסר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מה נביאיהם ּפי על להם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. מּגידים ותּמים אּורים אֹו הּמקֹום, .ּגזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשרתרתרתרת מלאכימלאכימלאכימלאכי ממממּמּמּמּמחיצתחיצתחיצתחיצת לפניםלפניםלפניםלפנים כג)ּוּוּוּומחיצתןמחיצתןמחיצתןמחיצתן כג, לעיל(רש"י ּפרׁש א)רׁש"י א, ּבלׁשֹון (ויקרא מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי לׁשֹון "וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו מּובן למלמלמלמּטּטּטּטה ה ה ה "וּיקרא", הּׁשרת. מּמלאכי ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

הם ׁשּיׂשראל ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו הּׁשרת.למעלה למעלה למעלה למעלה אפֹוא, עזרא עזרא עזרא עזרא מּמלאכי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

dxezd lr `xfr oa`

kÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰ּכמֹו הּפֹועל, ׁשם . ƒ≈»≈»«¿ƒְֵַַ
ּברC¯·eׁשם: והּׁשם והּטעם, עבר. ּפֹועל . ָ≈≈ְְֵֵֵַַַַַָָ

אׁשיבּנה: ולא ְְֲִֶָָָֹּברכה
`kÔÂ‡ ËÈa‰ ‡Ï מּזאת ּכי ּדעּתי, לפי . …ƒƒ»∆ְְִִִִַֹ

ּבמחנה  מֹואב נׁשי לׁשלֹוח ּבלק למד ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָהּמּלה
אדם  ּכבן הּׁשם אין ּכי והּטעם, ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָיׂשראל.
והּנה  ּביׂשראל, און ראה לא ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיתנחם.
הּׁשם. ּדבר יקּום לא און, ּבהם יהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹאם
ּבמקֹום  רק ּתנאי, על הם ּדבריו ּכל ְְְִִֵַַַָָָּכי

וזה  אדּבר. רגע אֹומר, הּנביא וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָׁשבּועה.
ּבלעם: ּבדבר ÏÓÚטעם ‰‡¯ ‡ÏÂ הּטעם . ְְִִַַַָ¿…»»»»ַַַ

ּיביא  מה והּטעם האון. אחי והּוא ְְֲִִֶַַַַָָָָּכפּול.
ׁשּלא  עת ּכל והּנה און. ּבסֹוף לעמל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֹהאדם

עּמֹו: הּׁשם ּביעקב, און Úe¯˙e˙הּביט ְֲִִִֵֶַַָֹ¿«
Ba CÏÓ ּותקעּתם וזה יׂשראל. ּבמחנה . ∆∆ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָ

ְָּתרּועה:
akÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡ׁש הּׁשם וזה היה . ≈ƒ»ƒƒ¿«ƒְֵֶֶַָָ

ּבמצרים: אֹותֹות והראה ּתקיף הּוא ְְְְִִִִֶַַָעּמֹו,

˙ÙÚB˙k,ּתֹועפֹות ּופירּוׁש ראם. קרני ּכמֹו . ¿¬…ְְְֵֵֵַָ
היֹות  יּתכן ּגם לֹו. הרים ותֹועפת וכן ְְֱֲִִֵֵֶַָָֹּתֹוקף.
,ל ּתֹועפֹות וכסף הרים וקרני ְְְְֲִֵֵֶֶַָּפירּוׁשֹו,
ּכמֹו לֹו, ואמר הרים. ּתֹועפֹות וכסף ְְְֲִֵֶֶַָָּפירּוׁשֹו
ׁשם  האל ׁשּזה והּטעם, ּבֹו. מל ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָּותרּועת
ּדבּוק  ׁשהּוא ּבעבּור זה וכל ליׂשראל. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָּתֹוקף
אין  ּכי מאּתֹו, אם ּכי יבּקׁש ולא ְְִִִִֵֵֵֵַַֹּבּׁשם,

וקֹוסם: למנחׁש צֹור ְְִֵֵֶֶַָלהם
bk·˜ÚÈÏ ¯Ó‡È ˙Úk והּטעם הּזאת. ּכעת  . »≈≈»≈¿«¬…ְֵַַַַָֹ
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(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ את לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, מׁשינתם עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע את לקרא ציצית , ללּבׁש kLÈ·.הּמצוֹות: ‡Ï∑ אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ…ƒ¿«ְִֵֶַַַַָָ

וגיס  מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּומחּבל
יקּום  ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם ׁשֹומרם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָלהּזיקם

ּכתרּגּומֹו zLÈ‰.וגֹו', ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) הּוא ויהרג חללים מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת מׁשה ׁשאין נתנּבא ְְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר יג)עּמהם, אלֿחלליהם"(יהושע ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו הּקֹוסם ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" :(מ"א «……ƒ√∆ְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם :. ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz b"i iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז עזרא עזרא עזרא עזרא .מלדיר"ש אבןאבןאבןאבן ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑.ּבּמה יֹודע היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים – ּבּכֹוכבים החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא עזרא עזרא עזרא עזרא .אמר: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

נחּוׁש: ּדעת ּבלי להם יאמר עת Ó‰ּבכל ְְִֵֶַַַָָָֹ«
Ï‡ ÏÚt ּבעבּור עבר, ּומּלת אל. יפעל מה . »«≈ְֲִִֵַַַַָָ

ּכבר  לעתיד, הּוא ואם נגזר. ּדבר ּכל ְְְֱִִִֶָָָָָָהיֹות
ּבדר ליׂשראל יאמר וזה ּבתחּלה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנגזר

האמת: ׁשהּוא Ï‡¯NÈÏeנבּואה ·˜ÚÈÏ. ְֱֶֶָָ¿«¬…¿ƒ¿»≈
ׂשניר  מראׁש וכן, ּבּנבּואה. ּכפּול ְְְִֵֵַָָָָֹּדבר

ְְֶוחרמֹון:

ckÌe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰ ינּצח ּכי רמז . ≈»¿»ƒ»ְִַַַָ
הּקרֹוב  הּדבר הּדעת אל והּקרֹוב ּכנען. ְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָמלכי
מלחמה  נׁשמע ׁשּלא מדין מלחמת ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ּומתּו אחד, יׂשראל מּזרע נפקד ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכמֹוה
ידעּו לא אׁשר אדם ונפׁש מלכים. ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָָֹחמּׁשה

אלף: ּוׁשּתים ׁשלׁשים היּו זכר Ì„Âמׁשּכב ְְְִִִֶֶַַָָָֹ¿«
ÌÈÏÏÁּדר ועל חילם. ּכל ואת הּמלקֹוח, . ¬»ƒְְְֵֶֶֶַַַַָָ

ּכן  טרף. יאכל עד מׁשה יׁשּכב לא ְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹהּדרׁש,
:עּמ אל ּתאסף אחר ֵֵֶֶַַַָָּכתּוב,

fkÈÏ B˙a˜Â וסּבֹותי ּכמֹו, הּכפל. מּפעלי . ¿«…ƒְְֳִִֵֶֶַַָ
ֲִאני:

gk¯BÚt‰ L‡¯,נחׁשים לקראת הל ולא . …«¿ְְְִִַַָָֹ
עׂשה  וזה אלהים. רּוח עליו היתה ּכן ְְֱִֵֶַַָָָָָָֹעל

ּביעקב: נחׁש לא ּכי ׁשראה ְֲֲִֶַַַַָָֹֹּבעבּור

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑ לקּללם יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד לבּדק צרי איני .אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה ÌÈLÁ.ּכאׁשר ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ
רֹוצה  אמר: ּתחּול ּכרצֹונֹו. עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, אזּכיר לקּללם. רֹוצה LiÂ˙.ולא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן ∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּגבֹוהה ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, עין ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
למעלה האמּורים רחבה פ"ה)ונפׁש ÂÈË·LÏ.(אבות ÔÎL∑,מערבין ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ְְְְֲִֶֶַָָָָ…≈ƒ¿»»ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

חברֹו אהל לתֹו יציץ ׁשּלא זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ‡ÌÈ‰Ï.ראה Áe¯ ÂÈÏÚ È‰zÂ∑ עלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ«¿ƒ»»«¡…ƒָָ
יקּללם  ׁשּלא .ּבלּבֹו ְְְִֵֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זהזהזהזה ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד זהזהזהזה מכמכמכמכּוּוּוּוניםניםניםנים אהליהםאהליהםאהליהםאהליהם ּפּפּפּפתחיתחיתחיתחי ב)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, על (רׁש"י להקּפיד עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ּגם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
ּבאמרם: לעיר, מחּוץ עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, צניעּות ּבעניני הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכללי

העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", עזרא עזרא עזרא עזרא "אחטא אבןאבןאבןאבן ְְְִֶֶָָָָָ

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): מאבֹותיהם;(סנהדרין ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  ּפרס ּבן מנה – ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו – צּפֹור ּבנֹו ‰ÔÈÚ.ּבלק Ì˙L∑ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ¿À»»ƒ

ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה סט)עינֹו .(ע"ז ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורּבֹותינּו
ּבּדברים  יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיׂשראל

ּבלעם ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל לא)הּללּו? ׁשּתרּגם (נדה ּכמֹו העין, ּפתּוח – העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹונקלּוס, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

dxezd lr `xfr oa`

`n‰ Ï‡ ˙LiÂÂÈt ¯a„ יׂשראל ׁשּׁשם . «»∆∆«ƒ¿»»»ְִֵֶָָ
מֹואב: ְְַָּבערבֹות

aÂÈË·LÏ ÔÎLיׁש הּדגלים. ּכל ראה . …≈ƒ¿»»ְִֵַָָָָ
הּנקרא  עין, רע היה ּבלעם ּכי ְְְִִִִִַַַָָָָאֹומרים

ּוכבר  רעֹות. עֹוׂשה היה עינֹו ּוברעת ְְֵֵֵֶַַַָָָָמרע.
דעּתי: ְְִִַַהֹודעּתי

bBÏLÓ ‡OiÂ.ּבמׁשלֹו קֹול ׁשּנׂשא הּטעם, . «ƒ»¿»ְִֶַַַָָָ
נּטיּו: ּכנחלים ּכמֹוÌ‡והּמׁשל, ּדּבר, . ְְִִִַָָָָ¿Àְִֵ

ׁשֹומע  טעם ּכי אֹומרים יׁש נאם. ְְְֲִִִֵֵַַַַֻוּינאמּו
הּדעת, אל והּקרֹוב הּנחּוׁש. ּדבר יחזה ְֱֶֶֶַַַַַַָָָָּגם
אליפז, ּכדברי ּבחלֹום. הּנבּואה ּדר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

אׁשמע: וקֹול ּדממה עיני לנגד Ì˙Lּתמּונה ְְְְְֵֶֶֶַַָָָ¿À



סה wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ את לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, מׁשינתם עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע את לקרא ציצית , ללּבׁש kLÈ·.הּמצוֹות: ‡Ï∑ אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ…ƒ¿«ְִֵֶַַַַָָ

וגיס  מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ּומפקיד מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּומחּבל
יקּום  ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ּומּפילם מלחמֹותיהם ונלחם ׁשֹומרם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָלהּזיקם

ּכתרּגּומֹו zLÈ‰.וגֹו', ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) הּוא ויהרג חללים מדין מלכי ׁשּיּפיל עד מת מׁשה ׁשאין נתנּבא ְְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר יג)עּמהם, אלֿחלליהם"(יהושע ּבחרב בניֿיׂשראל הרגּו הּקֹוסם ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑וכן ראׁשֹון. "ּגם" על ׁשני ו"גם" הּׁשני, "ּגם" על מּוסף ראׁשֹון ג)"ּגם" :(מ"א «……ƒ√∆ְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָ
וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבתּולה"(דברים ּגם ּבחּור "ּגם :. ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz b"i iyiy mei ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑,מּׁשם לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו צּוּוי לׁשֹון זה אין ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז עזרא עזרא עזרא עזרא .מלדיר"ש אבןאבןאבןאבן ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑.ּבּמה יֹודע היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ׁשהן וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
רֹואים  מה יֹודעים ואין רֹואים – ּבּכֹוכבים החֹוזים ּכל וכן מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא עזרא עזרא עזרא עזרא .אמר: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

נחּוׁש: ּדעת ּבלי להם יאמר עת Ó‰ּבכל ְְִֵֶַַַָָָֹ«
Ï‡ ÏÚt ּבעבּור עבר, ּומּלת אל. יפעל מה . »«≈ְֲִִֵַַַַָָ

ּכבר  לעתיד, הּוא ואם נגזר. ּדבר ּכל ְְְֱִִִֶָָָָָָהיֹות
ּבדר ליׂשראל יאמר וזה ּבתחּלה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנגזר

האמת: ׁשהּוא Ï‡¯NÈÏeנבּואה ·˜ÚÈÏ. ְֱֶֶָָ¿«¬…¿ƒ¿»≈
ׂשניר  מראׁש וכן, ּבּנבּואה. ּכפּול ְְְִֵֵַָָָָֹּדבר

ְְֶוחרמֹון:

ckÌe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰ ינּצח ּכי רמז . ≈»¿»ƒ»ְִַַַָ
הּקרֹוב  הּדבר הּדעת אל והּקרֹוב ּכנען. ְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָמלכי
מלחמה  נׁשמע ׁשּלא מדין מלחמת ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ּומתּו אחד, יׂשראל מּזרע נפקד ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכמֹוה
ידעּו לא אׁשר אדם ונפׁש מלכים. ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָָֹחמּׁשה

אלף: ּוׁשּתים ׁשלׁשים היּו זכר Ì„Âמׁשּכב ְְְִִִֶֶַַָָָֹ¿«
ÌÈÏÏÁּדר ועל חילם. ּכל ואת הּמלקֹוח, . ¬»ƒְְְֵֶֶֶַַַַָָ

ּכן  טרף. יאכל עד מׁשה יׁשּכב לא ְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹהּדרׁש,
:עּמ אל ּתאסף אחר ֵֵֶֶַַַָָּכתּוב,

fkÈÏ B˙a˜Â וסּבֹותי ּכמֹו, הּכפל. מּפעלי . ¿«…ƒְְֳִִֵֶֶַַָ
ֲִאני:

gk¯BÚt‰ L‡¯,נחׁשים לקראת הל ולא . …«¿ְְְִִַַָָֹ
עׂשה  וזה אלהים. רּוח עליו היתה ּכן ְְֱִֵֶַַָָָָָָֹעל

ּביעקב: נחׁש לא ּכי ׁשראה ְֲֲִֶַַַַָָֹֹּבעבּור

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑ לקּללם יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד לבּדק צרי איני .אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה ÌÈLÁ.ּכאׁשר ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ
רֹוצה  אמר: ּתחּול ּכרצֹונֹו. עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה עוֹונֹותיהם, אזּכיר לקּללם. רֹוצה LiÂ˙.ולא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן ∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּגבֹוהה ורּוח רעה עין מּדֹותיו: ג' ל יׁש והרי רעה, עין ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
למעלה האמּורים רחבה פ"ה)ונפׁש ÂÈË·LÏ.(אבות ÔÎL∑,מערבין ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ְְְְֲִֶֶַָָָָ…≈ƒ¿»»ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

חברֹו אהל לתֹו יציץ ׁשּלא זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ‡ÌÈ‰Ï.ראה Áe¯ ÂÈÏÚ È‰zÂ∑ עלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ«¿ƒ»»«¡…ƒָָ
יקּללם  ׁשּלא .ּבלּבֹו ְְְִֵֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זהזהזהזה ּכּכּכּכנגדנגדנגדנגד זהזהזהזה מכמכמכמכּוּוּוּוניםניםניםנים אהליהםאהליהםאהליהםאהליהם ּפּפּפּפתחיתחיתחיתחי ב)ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין כד, על (רׁש"י להקּפיד עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ּגם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
ּבאמרם: לעיר, מחּוץ עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, צניעּות ּבעניני הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכללי

העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", עזרא עזרא עזרא עזרא "אחטא אבןאבןאבןאבן ְְְִֶֶָָָָָ

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו אּגדה:(תהילים ּומדרׁש מים". "למעינֹו ק"ה): מאבֹותיהם;(סנהדרין ּגדֹולים היּו ׁשניהם ¿¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  ּפרס ּבן מנה – ּבנביאּות מאביו ּגדֹול ּובלעם ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו – צּפֹור ּבנֹו ‰ÔÈÚ.ּבלק Ì˙L∑ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ¿À»»ƒ

ויּגב. ויסּתם ׁשּיׁשּתם ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ּפתּוח, נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה סט)עינֹו .(ע"ז ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ׁשל  רביעֹותיהן ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׂשראל, רבע את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹורּבֹותינּו
ּבּדברים  יסּתּכל קדֹוׁשים ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: אמר מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיׂשראל

ּבלעם ׁשל עינֹו נסמית זה ּדבר ועל לא)הּללּו? ׁשּתרּגם (נדה ּכמֹו העין, ּפתּוח – העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
היה  מעיניו ּבאחת ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ולא העין" "ׁשתם ׁשאמר ועל עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹונקלּוס, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒ¿«¿¿»«ƒ

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

dxezd lr `xfr oa`

`n‰ Ï‡ ˙LiÂÂÈt ¯a„ יׂשראל ׁשּׁשם . «»∆∆«ƒ¿»»»ְִֵֶָָ
מֹואב: ְְַָּבערבֹות

aÂÈË·LÏ ÔÎLיׁש הּדגלים. ּכל ראה . …≈ƒ¿»»ְִֵַָָָָ
הּנקרא  עין, רע היה ּבלעם ּכי ְְְִִִִִַַַָָָָאֹומרים

ּוכבר  רעֹות. עֹוׂשה היה עינֹו ּוברעת ְְֵֵֵֶַַַָָָָמרע.
דעּתי: ְְִִַַהֹודעּתי

bBÏLÓ ‡OiÂ.ּבמׁשלֹו קֹול ׁשּנׂשא הּטעם, . «ƒ»¿»ְִֶַַַָָָ
נּטיּו: ּכנחלים ּכמֹוÌ‡והּמׁשל, ּדּבר, . ְְִִִַָָָָ¿Àְִֵ

ׁשֹומע  טעם ּכי אֹומרים יׁש נאם. ְְְֲִִִֵֵַַַַֻוּינאמּו
הּדעת, אל והּקרֹוב הּנחּוׁש. ּדבר יחזה ְֱֶֶֶַַַַַַָָָָּגם
אליפז, ּכדברי ּבחלֹום. הּנבּואה ּדר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

אׁשמע: וקֹול ּדממה עיני לנגד Ì˙Lּתמּונה ְְְְְֵֶֶֶַַָָָ¿À



wlaסו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עליו  נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנגלה

לפניו  זקּופה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבקֹומה אבןאבןאבןאבן ְְְָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«
i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ זה מּול זה מכּונין ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.על ,חניֹותי «……»∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻƒ¿¿…∆ְְֲֶַָ

לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ּובית ׁשילה אהל – ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹּדבר
הּנ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ּכׁשהן ׁשּנאמראף (איכה פׁשֹות, ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּבצּיֹון"ד) "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ למדים אנּו רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו למרחֹוק. לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
קללֹות  אֹותם מעין ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר אל להׁשית ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָמה

ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר קה)ׁשּבּקׁש לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: ואהלֹות"(תהלים "מר :.ÚË ְְִִִֵֵֶֶַָ«¬»ƒְְְֲַַָֹ»«
ׁשּנאמר∑‰' ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים – ה' נטע ּכאהלים אחר: לׁשֹון עדן. מ)ּבגן ּכאהל (ישעיה "וּימּתחם : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו היה ּדאםּֿכן אינֹו, זה ולׁשֹון ‰'.לׁשבת". ÚË∑"נטיעה" לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ»«ְְִָ
ׁשּנאמר ּבאהלים, יא)מצינּו אּפדנֹו"(דניאל אהלי "וּיּטע עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְֱֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו ¯ÌÈa.מּבארֹותיו. ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ∑ זר – זה הּוא הצלחה הּזרּוע לׁשֹון ּכּזרע עֹו ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַַַָָָ
הּמים  ּפני BkÏÓ.על ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑ עמלק מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם ראׁשֹון מל.B˙ÎÏÓ ‡Op˙Â∑ ׁשל ְִֵַַַ¿»…≈¬««¿ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈«¿Àֶ

ּוׁשלמה  ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר  עזרא עזרא עזרא עזרא .יעקב אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ אל הּזאת? הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִֵֵֶַַָָֹֻ
צריו  ׁשהם הּגֹויים את יאכל ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים צרים ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.הּמֹוציאם מנחם ∑Ì¯‚È.ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ¿«¿…≈∆ִֶָ¿»≈ְֵַ

וכן ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ג)ּפתר וכן(צפניה לּבקר", גרמּו "לא כג): לׁשֹון (יחזקאל אֹומר ואני ּתגרמי". "ואתֿחרׂשיה : ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

ÔÈÚ‰,מקֹומֹו ּכפי ּפירּוׁשֹו רק אח, לֹו אין . »»ƒְְִֵֵַָ
היתה  אחד עין ּכי אֹומרים, ויׁש סתּום. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהפ

ּדרׁש: ּדר וזה ְְְְִֶֶֶָָלבלעם.
cÏÙ:אברם על נפלה ּתרּדמה ּכמֹו, . …≈ְְְְֵַַַָָָָ

ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e הּוא יׁשן, ׁשהּוא ּפי על אף . ¿≈»ƒִֵֶַַָ
ער: ולּבי ּכטעם, ּבעיניו. ְְְִִֵֵֶַַָרֹואה

de·h ‰Ó:עיני אֹורּו ּכי ּכמֹו, עבר. ּפעל . «…ְִֵַַָָֹ
eeÈh.נטה נּו''ן להתּבּלע הּטי''ת, ּדגׁשּות . ƒ»ְְְִֵֵַַַַָָ

ועליהם  וכה, ּכה ׁשּיּנטּו נחלים יׁש ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּכי
והּנה ÌÈÏ‰‡kאילנים: ואהלֹות. מר ּכמֹו . ִִָ«¬»ƒְְֲִֵַָֹ

נּטיּו: ּכנחלים האהלים, ּכפּול ÌÈÊ¯‡kּדּמה . ְֲִִִִִָָָָָ«¬»ƒָ
יׂשּגה: ּבּלבנֹון ּכארז הארזים, והזּכיר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּטעם.

fÌÈÓ ÏfÈ נּדה מי ּכמֹו יחיד, לׁשֹון מים הּנה . ƒ««ƒְְִִִִֵֵַָָ
עליו: זֹורק מּדלּיֹותיו:ÂÈÏcÓלא ּכמֹו .BÚ¯ÊÂ ַָָֹƒ»¿»ְִִָָ¿«¿
ÌÈa¯ ÌÈÓa ׁשּכל והּטעם, ּבמים. ׁשרוה ּכזרע . ¿«ƒ«ƒְְְִֶֶֶֶַַַַַָָ

ויגּדל: יצמח BkÏÓיֹום ‚‚‡Ó ÌB¯ÈÂ נבּואה . ְְְִִַַ¿»≈¬««¿ְָ
קֹודם  ּכי הראׁשֹון, הּמלך ׁשהּוא ׁשאּול ִִֶֶֶֶַַָָעל

מלכים: ולא ׁשֹופטים היּו ְְְִִָָָֹׁשאּול

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ערמימּותֹו על העצם ּומעמיד ׁשּבפנים והּמח מּסביב ּבׁשּניו הּבׂשר ׁשּמגרר הּוא, ıÁÓÈ.עצם ÂÈvÁÂ∑ ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ¿ƒ»ƒ¿»

וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ׁשל חּציו ּתרּגם: ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻאֹונקלּוס
לׁשֹון ימחץ ה)וכן חּציֹו(שופטים – מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ׁשּיחצּו רּקתֹו". וחלפה "ּומחצה : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע יטּבל צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא סח)ׁשל רגל(תהלים ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ונגּוע  מחּוץ ּכאּלּו נראה ּבדם ׁשהּצבּוע "מחצּתי", ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון זז ואינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבדם" אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכה אבןאבןאבןאבן «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz c"i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ מעלי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני ‡EˆÚÈ.מעּתה ‰ÎÏ∑ּל מה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿»ƒ»¿ְַ

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

dxezd lr `xfr oa`

gB‡ÈˆBÓ Ï‡הּמֹוציאֹו האל ּכי והּטעם, . ≈ƒְִִֵַַַַָ
ראם. ּכתֹועפֹות לֹו ּכח ׂשם ְְְֲִִִֵַַָֹמּמצרים,
אל  מ''ם, ּבעבּור טֹוען יטעֹון ְְֲִֵֵֵַַואל
לּׁשם. סימן לֹו מּלת ּכי ויחׁשב ְְִִִִֵַַַָָֹמֹוציאם,
לרגלי ּתּכּו ּכמֹו הּלׁשֹון, מׁשּפט ּכן ְְְְִִֵֶַַַָֻּכי
העם  ינאצּוני אנה עד ,מּדּברֹותי ְְֲִִִֶַַַָָָָָיּׂשא

ּכן: ורּבים ˆ¯ÂÈהּזה. ÌÈBb ÏÎ‡È מלכי . ְִֵֶַַ…«ƒ»»ְֵַ
Ì¯‚Èּכנען: Ì‰È˙BÓˆÚÂ הּגרם יׁשּבר . ְַַ¿«¿≈∆¿»≈ְֵֶֶַַ

וככה, עצמֹו. מּלת וכן העצם. ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
תפאר: לא ּפארה. ıÁÓÈמסעף ÂÈvÁÂ. ְְֵֵַָָֹֻ¿ƒ»ƒ¿»

וצּדיקים  וכן, ימחץ. מחּציו חץ ְְְִִִִִֵֵַַָָּכל
מברכי וכן, צעדה. ּבנֹות יבטח. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָּככפיר

.ּברּו יהיה מּמברכי אחד ּכל ,ְְֲִִֶֶֶָָָָָּברּו
:אררי ְֲֵֶֹוכן

h·ÎL Ú¯k ארץ יׂשראל ׁשּיירׁש הּטעם, . »«»«ְִִֵֶֶֶַַַַָ
הארץ: ּתׁשקט ּכ ואחר .epÓÈ˜Èּכנען, ְְְִֶַַַַָָָֹ¿ƒ∆

ְִֵַּפירׁשּתיו:
iÂÈtk ˙‡ ˜tÒiÂ:ּכּפים עלי ספקּו ּכמֹו, . «ƒ¿…∆«»ְְִֶַַָָ



סז wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyiy meil inei xeriy

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ּכׁשהיה ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו נראה ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עליו  נגלה להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ונֹופל רגליו, על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנגלה

לפניו  זקּופה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבקֹומה אבןאבןאבןאבן ְְְָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«
i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ זה מּול זה מכּונין ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.על ,חניֹותי «……»∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻƒ¿¿…∆ְְֲֶַָ

לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ּובית ׁשילה אהל – ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹּדבר
הּנ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, מׁשּכֹון ׁשהן לפי חרבין, ּכׁשהן ׁשּנאמראף (איכה פׁשֹות, ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ּבצּיֹון"ד) "וּיּצתֿאׁש ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ למדים אנּו רׁשע אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו למרחֹוק. לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
קללֹות  אֹותם מעין ּברכם ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר אל להׁשית ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָמה

ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר קה)ׁשּבּקׁש לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: ואהלֹות"(תהלים "מר :.ÚË ְְִִִֵֵֶֶַָ«¬»ƒְְְֲַַָֹ»«
ׁשּנאמר∑‰' ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים – ה' נטע ּכאהלים אחר: לׁשֹון עדן. מ)ּבגן ּכאהל (ישעיה "וּימּתחם : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו היה ּדאםּֿכן אינֹו, זה ולׁשֹון ‰'.לׁשבת". ÚË∑"נטיעה" לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ»«ְְִָ
ׁשּנאמר ּבאהלים, יא)מצינּו אּפדנֹו"(דניאל אהלי "וּיּטע עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְֱֳִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו ¯ÌÈa.מּבארֹותיו. ÌÈÓa BÚ¯ÊÂ∑ זר – זה הּוא הצלחה הּזרּוע לׁשֹון ּכּזרע עֹו ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַַַָָָ
הּמים  ּפני BkÏÓ.על ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑ עמלק מל אגג את יכּבׁש ׁשּלהם ראׁשֹון מל.B˙ÎÏÓ ‡Op˙Â∑ ׁשל ְִֵַַַ¿»…≈¬««¿ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈«¿Àֶ

ּוׁשלמה  ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר  עזרא עזרא עזרא עזרא .יעקב אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ אל הּזאת? הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִֵֵֶַַָָֹֻ
צריו  ׁשהם הּגֹויים את יאכל ׁשּלֹו, ורּום ּבתקף מּמצרים צרים ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.הּמֹוציאם מנחם ∑Ì¯‚È.ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ¿«¿…≈∆ִֶָ¿»≈ְֵַ

וכן ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ג)ּפתר וכן(צפניה לּבקר", גרמּו "לא כג): לׁשֹון (יחזקאל אֹומר ואני ּתגרמי". "ואתֿחרׂשיה : ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

ÔÈÚ‰,מקֹומֹו ּכפי ּפירּוׁשֹו רק אח, לֹו אין . »»ƒְְִֵֵַָ
היתה  אחד עין ּכי אֹומרים, ויׁש סתּום. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהפ

ּדרׁש: ּדר וזה ְְְְִֶֶֶָָלבלעם.
cÏÙ:אברם על נפלה ּתרּדמה ּכמֹו, . …≈ְְְְֵַַַָָָָ

ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e הּוא יׁשן, ׁשהּוא ּפי על אף . ¿≈»ƒִֵֶַַָ
ער: ולּבי ּכטעם, ּבעיניו. ְְְִִֵֵֶַַָרֹואה

de·h ‰Ó:עיני אֹורּו ּכי ּכמֹו, עבר. ּפעל . «…ְִֵַַָָֹ
eeÈh.נטה נּו''ן להתּבּלע הּטי''ת, ּדגׁשּות . ƒ»ְְְִֵֵַַַַָָ

ועליהם  וכה, ּכה ׁשּיּנטּו נחלים יׁש ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּכי
והּנה ÌÈÏ‰‡kאילנים: ואהלֹות. מר ּכמֹו . ִִָ«¬»ƒְְֲִֵַָֹ

נּטיּו: ּכנחלים האהלים, ּכפּול ÌÈÊ¯‡kּדּמה . ְֲִִִִִָָָָָ«¬»ƒָ
יׂשּגה: ּבּלבנֹון ּכארז הארזים, והזּכיר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּטעם.

fÌÈÓ ÏfÈ נּדה מי ּכמֹו יחיד, לׁשֹון מים הּנה . ƒ««ƒְְִִִִֵֵַָָ
עליו: זֹורק מּדלּיֹותיו:ÂÈÏcÓלא ּכמֹו .BÚ¯ÊÂ ַָָֹƒ»¿»ְִִָָ¿«¿
ÌÈa¯ ÌÈÓa ׁשּכל והּטעם, ּבמים. ׁשרוה ּכזרע . ¿«ƒ«ƒְְְִֶֶֶֶַַַַַָָ

ויגּדל: יצמח BkÏÓיֹום ‚‚‡Ó ÌB¯ÈÂ נבּואה . ְְְִִַַ¿»≈¬««¿ְָ
קֹודם  ּכי הראׁשֹון, הּמלך ׁשהּוא ׁשאּול ִִֶֶֶֶַַָָעל

מלכים: ולא ׁשֹופטים היּו ְְְִִָָָֹׁשאּול

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ערמימּותֹו על העצם ּומעמיד ׁשּבפנים והּמח מּסביב ּבׁשּניו הּבׂשר ׁשּמגרר הּוא, ıÁÓÈ.עצם ÂÈvÁÂ∑ ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ¿ƒ»ƒ¿»

וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א ּפלּוגּתא. מרי חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ׁשל חּציו ּתרּגם: ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻאֹונקלּוס
לׁשֹון ימחץ ה)וכן חּציֹו(שופטים – מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ויׁש ארצם. את ׁשּיחצּו רּקתֹו". וחלפה "ּומחצה : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכמֹו ּבדמם, ויצטּבע יטּבל צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא סח)ׁשל רגל(תהלים ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ונגּוע  מחּוץ ּכאּלּו נראה ּבדם ׁשהּצבּוע "מחצּתי", ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון זז ואינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבדם" אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכה אבןאבןאבןאבן «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

ß fenz c"i ycew zay ß

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ מעלי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּנסּתּלק עּמי, ּכׁשאר הריני ‡EˆÚÈ.מעּתה ‰ÎÏ∑ּל מה ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ¿»ƒ»¿ְַ

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

dxezd lr `xfr oa`

gB‡ÈˆBÓ Ï‡הּמֹוציאֹו האל ּכי והּטעם, . ≈ƒְִִֵַַַַָ
ראם. ּכתֹועפֹות לֹו ּכח ׂשם ְְְֲִִִֵַַָֹמּמצרים,
אל  מ''ם, ּבעבּור טֹוען יטעֹון ְְֲִֵֵֵַַואל
לּׁשם. סימן לֹו מּלת ּכי ויחׁשב ְְִִִִֵַַַָָֹמֹוציאם,
לרגלי ּתּכּו ּכמֹו הּלׁשֹון, מׁשּפט ּכן ְְְְִִֵֶַַַָֻּכי
העם  ינאצּוני אנה עד ,מּדּברֹותי ְְֲִִִֶַַַָָָָָיּׂשא

ּכן: ורּבים ˆ¯ÂÈהּזה. ÌÈBb ÏÎ‡È מלכי . ְִֵֶַַ…«ƒ»»ְֵַ
Ì¯‚Èּכנען: Ì‰È˙BÓˆÚÂ הּגרם יׁשּבר . ְַַ¿«¿≈∆¿»≈ְֵֶֶַַ

וככה, עצמֹו. מּלת וכן העצם. ְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא
תפאר: לא ּפארה. ıÁÓÈמסעף ÂÈvÁÂ. ְְֵֵַָָֹֻ¿ƒ»ƒ¿»

וצּדיקים  וכן, ימחץ. מחּציו חץ ְְְִִִִִֵֵַַָָּכל
מברכי וכן, צעדה. ּבנֹות יבטח. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָּככפיר

.ּברּו יהיה מּמברכי אחד ּכל ,ְְֲִִֶֶֶָָָָָּברּו
:אררי ְֲֵֶֹוכן

h·ÎL Ú¯k ארץ יׂשראל ׁשּיירׁש הּטעם, . »«»«ְִִֵֶֶֶַַַַָ
הארץ: ּתׁשקט ּכ ואחר .epÓÈ˜Èּכנען, ְְְִֶַַַַָָָֹ¿ƒ∆

ְִֵַּפירׁשּתיו:
iÂÈtk ˙‡ ˜tÒiÂ:ּכּפים עלי ספקּו ּכמֹו, . «ƒ¿…∆«»ְְִֶַַָָ



wlaסח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה קה)לעׂשֹות. ׁשּבלעם (סנהדרין ּתדע . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

נאמר ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה לא)הּׂשיא ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :.¯L‡ ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¬∆
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ∑ למֹואב להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם איעצ זה: הּוא קצר מקרא «¬∆»»«∆¿«¿ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
הּימים מֹואב.ּבאחרית ּפאתי וכּו'ּומחץ ויקטֹול העברי קצּור מפרׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .הּתרגּום אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּון אבןאבןאבןאבן ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑ זמן לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ÎBk·.רֹואה C¯c∑,ּכתרּגּומֹו ∆¿∆ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ»«»ְְַ

ב)לׁשֹון מּזל (איכה יקּום ּכלֹומר, דישטינ"ט, ּובלע"ז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב קׁשּתֹו"; ּדר" :.Ë·L Ì˜Â∑מל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָ¿»≈∆ֶֶ
ּומֹוׁשל  BÓ‡·.רֹודה È˙‡t ıÁÓe∑ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד ח)זה ב ׁשניֿחבלים (שמואל וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב : ֵֶ»««¬≈»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וגֹו'" ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.להמית קֹורה, יט)לׁשֹון קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת "יּקרּוה (משלי : ְְִָ¿«¿«ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֻ

ּבלע"ז  פוריי"ר נחל". הראׁשֹון ∑LŒÈaŒÏk˙.עֹורבי אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן ְְֵַַַַ»¿≈≈ְְִִֵֶֶָָָָָָָֻֻ

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל עזרא עזרא עזרא עזרא .לאֹויביו אבןאבןאבןאבן ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ciEˆÚÈ‡ ‰ÎÏ על הּטעם אֹומרים יׁש . ¿»ƒ»¿ְִֵַַַַ
ׁשאמר  ּבעבּור רחֹוק, ּדבר וזה מֹואב. ְְֲֶֶַַָָָָָּבנֹות
ׁשהּוא  ּבעיני והּנכֹון הּימים. ְְְֲִִֵֶַַַַָָּבאחרית
ּתעׂשה. מה ׁשּתדע עצה ל אּתן ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמׁשמעֹו,

:לעּמ יעׂשה ּכן העם, זה ְְֲִֵֶֶַַָָּכי
fhÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ לא נבּואה, ּבדר . ¿…≈«««∆¿ְְֶֶָֹ

ְֶֶּבקסם:
fi‰zÚ ‡ÏÂ ep‡¯‡ זאת ּכי אלי, הּקרֹוב . ∆¿∆¿…«»ִֵַַָֹ

אחרי  ּכי עּתה. ולא אמר, ּדוד על ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּנבּואה
היתה: ׁשנה מאֹות ÏÂ‡ארּבע ep¯eL‡ ְְֵַַָָָָ¬∆¿…

·B¯˜ ּכֹוכב הּוא והּמׁשל ּכפּול. הּטעם . »ְַַַַָָָָ
ÎBk·וׁשבט: C¯c ּכֹוכבים ּדמּות יׁש . ֵֶָ»«»ְִֵָ

ולא  ּבּתֹולדת היּו ׁשּלא ּברקיע, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹּדֹורכים
Ë·Lנֹודעּו: Ì˜Â,ּבעיני והּנכֹון מלכּות. . ְ¿»≈∆ְְְֵַַַָ

הּכֹוכבים  ּכטעם ּבדרּכֹו, ׁשּיראה ּדר מּלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָּכי

הּמׁשיח. על ּפירׁשּוהּו ורּבים ְְְִִִִֵַַַַָָמּמסילֹותם.

הּגֹוים. ּבלּבל סנחריב אמרּו, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָוהּקדמֹונים
לּמה  ועֹוד, ואּׁשּור. ועמלק מֹואב ְְְֲִֵֵַַָָָָוהּנה
להיֹות  ראּוי היה רק עבר, ועּנּו ְְְִִִִֵֶַָָָהׁשלים
יחׁשבּו, ּדעת וחסירי מׁשלֹו. ּבסֹוף ּכֹוכב ְְְְֲֵֵַַַַַָָָּדר
מכחׁש הּוא ּדוד, על ּכֹוכב ּדר המפרׁש ְְִִֵֵַַַַָָָָּכי
הּמׁשיח  ּכי חלילה. חלילה הּמׁשיח, ִִִִִִַַַַַָָָָָָּביאת
ּכאׁשר  ּדניאל, ּבנבּואת היטב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָמבֹואר
וקֹום  יון, מלכי עמידת ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּפירׁשּתי
הּמצֹור  ּוׁשני ׁשני ּבית ועמידת ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָהחׁשמֹונים
צֹור ואין זה, אחר זה והיׁשּועה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֻוהּגלּיֹות
העיקר, ׁשהּוא מׁשה ּדברי עם ּבעֹולם ְְִִִִֵֶֶָָָָָֹלנביא
ה' וׁשב הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָאם

:ׁשבּות את אלהי·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe. ְְֱֶֶֹ»««¬≈»
ּדוד: עׂשה קיר.Â˜¯˜¯ּכן מקרקר ּכמֹו . ִֵָָָ¿«¿«ְְְִֵַ

מסעף: ּכמֹו הּקיר. הֹורס L˙והּטעם, Èa. ְְְִֵֵַַַַָ¿≈≈
מּבני  נח ּכי העיקר, הּוא ּכי אדם, ּבני ְְְִִִִֵֵַָָָָֹּכמֹו
על  ּפירׁשּו ּכי הּיצחקי, וּיאמר היה. ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבניו
ּגם  ּכפּול. והּטעם מֹואב, ּגם עּמֹון, ְְֵַַַַַַָָּבני
לבנֹות  רמז ׁשת, וחׂשפי מּגזרת ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻאמר
הּוא  הּׁשת ּכי ּבעיני, רחֹוק והּוא ְְִֵֵַַָלֹוט.
הּׁשתֹות  ּכי ּכמֹו הּיסֹוד. ּכמֹו ׁשהּוא ְְְִֶַַָָָהאחֹור,
מּגזרת  ׁשת, ּבני ּכל ּפירׁשּו, ורּבים ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָיהרסּון.
הּמדינֹות. יהרֹוס ּכי והּטעם, הּׁשתֹות. ְְֲִִִַַַַַַָּכי

רחֹוק: ְֵֶָואינּנּו
gi‰L¯È ÌB„‡ ‰È‰Â לא ואם מּגזרת . ¿»»¡¿≈»ְְִִִַֹ

לבנה. ל קח ּבמׁשקל ׁשם והּוא ְְְְְִִֵֵַַָתֹוריׁשּו.
הארץ  והיתה ּכמֹו הּׁשם, ּתאר ּתחת ְְְְֵֶַַַַָָָָֹוהּוא
אדֹום  על ּדוד יד ּגברה ּכי ויֹודע ְְְֱִִֵַַַָָָָָׁשממה.

ׂשעיר: ְִֵַוהר

wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«
i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה ÈÚÓ¯.מּיעקב ועֹוד „È¯N „È·‡‰Â∑ והיא אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒְֱֲִִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל עב)רֹומי. עדֿים",(תהילים מּים "וירּד לבית (עובדיה): ׂשריד "ולאֿיהיה : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
.עׂשו" ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכןןןן אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח מלמלמלמל יט)ועלועלועלועל כד, ּבאחרית (רש"י אדֹום מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ׁשעֹובדיה אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשל  מעצמֹו - יער = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי עׂשו", הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּימים,
האּמֹות  מּפלת על מתנּבא העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער). את ּבֹו ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻיער

עליהם. הּמׁשיח מל עזרא עזרא עזרא עזרא ּוׁשליטת אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶֶֶַַַָ

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו ÏÓÚ˜.נסּתּכל ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ
ׁשּנאמר ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס . ּתרּגם וכן כה)ּביׂשראל עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר ּכענין עמלק, אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה טו)לפי א אלֿהּקיני (שמואל ׁשאּול "וּיאמר : ««¿∆«≈ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ּבגדּלתם נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו – ב)וגֹו'" ׁשמעתים (דה"א "ּתרעתים : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

E·LBÓ.ׂשּוכתים" Ô˙È‡∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה נתחּכמה (שמות "הבה : ִָ≈»»∆ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל ּומעֹוז ּבאיתן נתיּׁשבּת ועּתה  עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹו" אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ‡eM¯.אּתה ‰ÓŒ„Ú ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ«»«

jaLz∑ מּמקֹום טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב עזרא עזרא עזרא עזרא .למקֹום, אבןאבןאבןאבן ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ‡Ï.ּכיון BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ להחיֹות יכֹול מי «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִַָ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

hi·˜ÚiÓ c¯ÈÂ:מּיעקב רֹודה יקּום . ¿≈¿¿ƒ«¬…ֲִֶַָֹ
¯ÈÚÓ „È¯N „È·‡‰Â,והּטעם עיר. מּכל . ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒְִִַַַָ

עד  ּכתּוב ּכן ּכי יֹואב, היה וזה ְֱִֵֵֶַָָָָמאדֹום.
ּבאדֹום: זכר ּכל ֱִֵֶָָָָהּכרת

k˜ÏÓÚ ˙‡ ‡¯iÂ,והּמׁשל נבּואה. ּבדר . ««¿∆¬»≈ְְְֶֶַָָָ
עם  הּנלחם הּגֹוי הּוא ּכי ּופירּוׁשֹו ּגֹוים. ְִִִִִֵֵַַָראׁשית
אֹובד. ׁשּיהיה עד ואחריתֹו ּבראׁשֹונה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

אּׁשה, ועד מאיׁש ׁשהמית ׁשאּול, ּבימי היה ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָוכן
ראׁשית  ּפירׁשּו, ורּבים וזקן. יֹונק ועד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָמעֹולל
ּכן: היה ולא הּגֹוים. ּבראׁש יחׁשבּו הם ּכי ְְְִִִֵֵֵַָָָֹֹּגֹוים

`kÈÈw‰ ˙‡ ‡¯iÂ וכתּוב יתרֹו. מׁשּפחת . ««¿∆«≈ƒְְְִִַַָ
וׂשים  והּמׁשל, הּקיני. וחבר הּקינים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמה
היה  אילּו ּכי ּכפּול. והּטעם .קּנ ְִִִֶֶַַַַַָָָּבּסלע

:יּציל לא העֹוף, ּכקן ּגבֹוּה ְִֵֶֶַַָָָֹמֹוׁשב

akÔÈ˜ ¯Ú·Ï.לבער והיתה וׁשבה ּכמֹו . ¿»≈»ƒְְְְְֵָָָָָ
וקין  הרע. ּובערּת הּגלל. יבער ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן

וטעם הּקיני: jaLzהּוא ¯eM‡ ‰Ó „Ú. ְִֵַַַ«««ƒ¿∆»
יעזבּך, לא אּׁשּור ּתׁשּבּך מתי עד ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּכאֹומר
נקבה. לׁשֹון ואּׁשּור לבער. היתה אם ְְְְְִִֵֵַָָָָּכי
וּתּקחם. ׁשבא וּתּפֹול וכן מחנה. ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָוהּטעם

יׂשראל: ְֲִֵַַָוּתערֹו



סט wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה קה)לעׂשֹות. ׁשּבלעם (סנהדרין ּתדע . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

נאמר ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה לא)הּׂשיא ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :.¯L‡ ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ¬∆
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ∑ למֹואב להרע עתידין ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם איעצ זה: הּוא קצר מקרא «¬∆»»«∆¿«¿ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
הּימים מֹואב.ּבאחרית ּפאתי וכּו'ּומחץ ויקטֹול העברי קצּור מפרׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .הּתרגּום אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּה(סנהדרין ׁשּכֹועס הּׁשעה עזרא עזרא עזרא עזרא .לכּון אבןאבןאבןאבן ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑ זמן לאחר אּלא הּוא עּתה לא א ּוגדּלתֹו, יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ÎBk·.רֹואה C¯c∑,ּכתרּגּומֹו ∆¿∆ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ»«»ְְַ

ב)לׁשֹון מּזל (איכה יקּום ּכלֹומר, דישטינ"ט, ּובלע"ז ּכחץ. עֹובר ׁשהּכֹוכב קׁשּתֹו"; ּדר" :.Ë·L Ì˜Â∑מל ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָ¿»≈∆ֶֶ
ּומֹוׁשל  BÓ‡·.רֹודה È˙‡t ıÁÓe∑ּבֹו ׁשּנאמר ּדוד ח)זה ב ׁשניֿחבלים (שמואל וימּדד ארצה אֹותם "הׁשּכב : ֵֶ»««¬≈»ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וגֹו'" ּכמֹו∑Â˜¯˜¯.להמית קֹורה, יט)לׁשֹון קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור ל)"ּומּקבת "יּקרּוה (משלי : ְְִָ¿«¿«ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֻ

ּבלע"ז  פוריי"ר נחל". הראׁשֹון ∑LŒÈaŒÏk˙.עֹורבי אדם ׁשל ּבנֹו ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן ְְֵַַַַ»¿≈≈ְְִִֵֶֶָָָָָָָֻֻ

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ יׂשראל עזרא עזרא עזרא עזרא .לאֹויביו אבןאבןאבןאבן ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ciEˆÚÈ‡ ‰ÎÏ על הּטעם אֹומרים יׁש . ¿»ƒ»¿ְִֵַַַַ
ׁשאמר  ּבעבּור רחֹוק, ּדבר וזה מֹואב. ְְֲֶֶַַָָָָָּבנֹות
ׁשהּוא  ּבעיני והּנכֹון הּימים. ְְְֲִִֵֶַַַַָָּבאחרית
ּתעׂשה. מה ׁשּתדע עצה ל אּתן ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמׁשמעֹו,

:לעּמ יעׂשה ּכן העם, זה ְְֲִֵֶֶַַָָּכי
fhÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ לא נבּואה, ּבדר . ¿…≈«««∆¿ְְֶֶָֹ

ְֶֶּבקסם:
fi‰zÚ ‡ÏÂ ep‡¯‡ זאת ּכי אלי, הּקרֹוב . ∆¿∆¿…«»ִֵַַָֹ

אחרי  ּכי עּתה. ולא אמר, ּדוד על ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּנבּואה
היתה: ׁשנה מאֹות ÏÂ‡ארּבע ep¯eL‡ ְְֵַַָָָָ¬∆¿…

·B¯˜ ּכֹוכב הּוא והּמׁשל ּכפּול. הּטעם . »ְַַַַָָָָ
ÎBk·וׁשבט: C¯c ּכֹוכבים ּדמּות יׁש . ֵֶָ»«»ְִֵָ

ולא  ּבּתֹולדת היּו ׁשּלא ּברקיע, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹּדֹורכים
Ë·Lנֹודעּו: Ì˜Â,ּבעיני והּנכֹון מלכּות. . ְ¿»≈∆ְְְֵַַַָ

הּכֹוכבים  ּכטעם ּבדרּכֹו, ׁשּיראה ּדר מּלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָּכי

הּמׁשיח. על ּפירׁשּוהּו ורּבים ְְְִִִִֵַַַַָָמּמסילֹותם.

הּגֹוים. ּבלּבל סנחריב אמרּו, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָוהּקדמֹונים
לּמה  ועֹוד, ואּׁשּור. ועמלק מֹואב ְְְֲִֵֵַַָָָָוהּנה
להיֹות  ראּוי היה רק עבר, ועּנּו ְְְִִִִֵֶַָָָהׁשלים
יחׁשבּו, ּדעת וחסירי מׁשלֹו. ּבסֹוף ּכֹוכב ְְְְֲֵֵַַַַַָָָּדר
מכחׁש הּוא ּדוד, על ּכֹוכב ּדר המפרׁש ְְִִֵֵַַַַָָָָּכי
הּמׁשיח  ּכי חלילה. חלילה הּמׁשיח, ִִִִִִַַַַַָָָָָָּביאת
ּכאׁשר  ּדניאל, ּבנבּואת היטב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָמבֹואר
וקֹום  יון, מלכי עמידת ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּפירׁשּתי
הּמצֹור  ּוׁשני ׁשני ּבית ועמידת ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָהחׁשמֹונים
צֹור ואין זה, אחר זה והיׁשּועה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֻוהּגלּיֹות
העיקר, ׁשהּוא מׁשה ּדברי עם ּבעֹולם ְְִִִִֵֶֶָָָָָֹלנביא
ה' וׁשב הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָאם

:ׁשבּות את אלהי·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe. ְְֱֶֶֹ»««¬≈»
ּדוד: עׂשה קיר.Â˜¯˜¯ּכן מקרקר ּכמֹו . ִֵָָָ¿«¿«ְְְִֵַ

מסעף: ּכמֹו הּקיר. הֹורס L˙והּטעם, Èa. ְְְִֵֵַַַַָ¿≈≈
מּבני  נח ּכי העיקר, הּוא ּכי אדם, ּבני ְְְִִִִֵֵַָָָָֹּכמֹו
על  ּפירׁשּו ּכי הּיצחקי, וּיאמר היה. ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבניו
ּגם  ּכפּול. והּטעם מֹואב, ּגם עּמֹון, ְְֵַַַַַַָָּבני
לבנֹות  רמז ׁשת, וחׂשפי מּגזרת ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻאמר
הּוא  הּׁשת ּכי ּבעיני, רחֹוק והּוא ְְִֵֵַַָלֹוט.
הּׁשתֹות  ּכי ּכמֹו הּיסֹוד. ּכמֹו ׁשהּוא ְְְִֶַַָָָהאחֹור,
מּגזרת  ׁשת, ּבני ּכל ּפירׁשּו, ורּבים ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָיהרסּון.
הּמדינֹות. יהרֹוס ּכי והּטעם, הּׁשתֹות. ְְֲִִִַַַַַַָּכי

רחֹוק: ְֵֶָואינּנּו
gi‰L¯È ÌB„‡ ‰È‰Â לא ואם מּגזרת . ¿»»¡¿≈»ְְִִִַֹ

לבנה. ל קח ּבמׁשקל ׁשם והּוא ְְְְְִִֵֵַַָתֹוריׁשּו.
הארץ  והיתה ּכמֹו הּׁשם, ּתאר ּתחת ְְְְֵֶַַַַָָָָֹוהּוא
אדֹום  על ּדוד יד ּגברה ּכי ויֹודע ְְְֱִִֵַַַָָָָָׁשממה.

ׂשעיר: ְִֵַוהר
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(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«
i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑אחר מֹוׁשל יהיה ÈÚÓ¯.מּיעקב ועֹוד „È¯N „È·‡‰Â∑ והיא אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒְֱֲִִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל עב)רֹומי. עדֿים",(תהילים מּים "וירּד לבית (עובדיה): ׂשריד "ולאֿיהיה : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
.עׂשו" ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכןןןן אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח מלמלמלמל יט)ועלועלועלועל כד, ּבאחרית (רש"י אדֹום מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ׁשעֹובדיה אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשל  מעצמֹו - יער = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי עׂשו", הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּימים,
האּמֹות  מּפלת על מתנּבא העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער). את ּבֹו ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻיער

עליהם. הּמׁשיח מל עזרא עזרא עזרא עזרא ּוׁשליטת אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶֶֶַַַָ

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ עמלק ׁשל ּבפרענּותֹו ÏÓÚ˜.נסּתּכל ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ להּלחם ּכּלם את קּדם הּוא ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ
ׁשּנאמר ּבידם, להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס . ּתרּגם וכן כה)ּביׂשראל עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר ּכענין עמלק, אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה טו)לפי א אלֿהּקיני (שמואל ׁשאּול "וּיאמר : ««¿∆«≈ƒְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ׁשל ּבגדּלתם נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו – ב)וגֹו'" ׁשמעתים (דה"א "ּתרעתים : ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

E·LBÓ.ׂשּוכתים" Ô˙È‡∑ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?לכ זכית מהיכן אני א)ּתמּה נתחּכמה (שמות "הבה : ִָ≈»»∆ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל ּומעֹוז ּבאיתן נתיּׁשבּת ועּתה  עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹו" אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ אם אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, לתקף ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת מּמקֹום לבער ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ‡eM¯.אּתה ‰ÓŒ„Ú ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ«»«

jaLz∑ מּמקֹום טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין וחבֹור? לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב עזרא עזרא עזרא עזרא .למקֹום, אבןאבןאבןאבן ְְְִַָָָָֻ

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ אמר אׁשּור, ׁשבית את ׁשהזּכיר ‡Ï.ּכיון BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ להחיֹות יכֹול מי «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַַַָָƒƒ¿∆ƒÀ≈ְֲִַָ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

hi·˜ÚiÓ c¯ÈÂ:מּיעקב רֹודה יקּום . ¿≈¿¿ƒ«¬…ֲִֶַָֹ
¯ÈÚÓ „È¯N „È·‡‰Â,והּטעם עיר. מּכל . ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒְִִַַַָ

עד  ּכתּוב ּכן ּכי יֹואב, היה וזה ְֱִֵֵֶַָָָָמאדֹום.
ּבאדֹום: זכר ּכל ֱִֵֶָָָָהּכרת

k˜ÏÓÚ ˙‡ ‡¯iÂ,והּמׁשל נבּואה. ּבדר . ««¿∆¬»≈ְְְֶֶַָָָ
עם  הּנלחם הּגֹוי הּוא ּכי ּופירּוׁשֹו ּגֹוים. ְִִִִִֵֵַַָראׁשית
אֹובד. ׁשּיהיה עד ואחריתֹו ּבראׁשֹונה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

אּׁשה, ועד מאיׁש ׁשהמית ׁשאּול, ּבימי היה ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָוכן
ראׁשית  ּפירׁשּו, ורּבים וזקן. יֹונק ועד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָמעֹולל
ּכן: היה ולא הּגֹוים. ּבראׁש יחׁשבּו הם ּכי ְְְִִִֵֵֵַָָָֹֹּגֹוים

`kÈÈw‰ ˙‡ ‡¯iÂ וכתּוב יתרֹו. מׁשּפחת . ««¿∆«≈ƒְְְִִַַָ
וׂשים  והּמׁשל, הּקיני. וחבר הּקינים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמה
היה  אילּו ּכי ּכפּול. והּטעם .קּנ ְִִִֶֶַַַַַָָָּבּסלע

:יּציל לא העֹוף, ּכקן ּגבֹוּה ְִֵֶֶַַָָָֹמֹוׁשב

akÔÈ˜ ¯Ú·Ï.לבער והיתה וׁשבה ּכמֹו . ¿»≈»ƒְְְְְֵָָָָָ
וקין  הרע. ּובערּת הּגלל. יבער ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכן

וטעם הּקיני: jaLzהּוא ¯eM‡ ‰Ó „Ú. ְִֵַַַ«««ƒ¿∆»
יעזבּך, לא אּׁשּור ּתׁשּבּך מתי עד ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּכאֹומר
נקבה. לׁשֹון ואּׁשּור לבער. היתה אם ְְְְְִִֵֵַָָָָּכי
וּתּקחם. ׁשבא וּתּפֹול וכן מחנה. ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָוהּטעם

יׂשראל: ְֲִֵַַָוּתערֹו
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ועֹוד  האּמֹות, ּכל את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻאת

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו – ּכּתים מּיד  צים עזרא עזרא עזרא עזרא .יבֹואּו אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ הּנהר ׁשּבעבר אֹותם ‡B·„.ועּנּו È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן ּדי (דניאל "עד : ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«¬≈≈ְִִֵֵַ
ּגׁשמּה" והּובד חיותא ּכדכתיב∑ÌÈˆÂ.קטילת ּגדֹולֹות, לג)ספינֹות יּובּורני (ישעיה ּתרגּומֹו – אּדיר" "וצי ְְְְִִֵַַַָ¿ƒְְְְְְְִִִִִִַַ

עזרא עזרא עזרא עזרא .רּבתא  אבןאבןאבןאבן ְַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת עזרא עזרא עזרא עזרא .עלֿידי אבןאבןאבןאבן «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו עזרא עזרא עזרא עזרא .(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשלח אבןאבןאבןאבן ֵֶַַָָָ

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

bk¯Ó‡iÂ BÏLÓ ‡OiÂ מּיד וצים הּוא . «ƒ»¿»«…«ְִִַ
אמר  הּקיני, יׁשּבה ׁשאּׁשּור הזּכיר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָּכאׁשר
עּמֹו. ועבר אּׁשּור, ׁשּיעּונה עת יבא ְְִֵֵֶֶֶַַָֹּגם

אּׁשּור  ׁשּיׁשּבה העברים הּקינים והּטעם, ּכי , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
המתרּגם  ּופירּוׁש יׂשראל. עם ּדרים ְְְִִִֵֵֵַַָָָהיּו
להזּכיר  הּכתּוב מנהג אין רק ידּוע, ְְְֲִִִֵַַַַַָָָארמית
לׁשֹון  וצים מפרׁשים, יׁש נהר. ּבלא ְְְְְִִֵֵֶָָָֹעבר
אֹומרים, ויׁש אּדיר. וצי מּגזרת ְְְְִִִִִִֵַַַרּבים,
ּכי  אּיים. את צּיים ּופגׁשּו ּכמֹו ְְִִִִִֵֶֶָׁשּפירּוׁשֹו
וטעם  מראֹותם: אדם ׁשּיׁשֹום לצּיים. ְְְִִֵֶַַָָָָָָּדמם

Ï‡ BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡מל על הּטעם . ƒƒ¿∆ƒÀ≈ֶֶַַַַ

ּכתיב  וכן אל. ּכמֹו נפׁשֹו ׁשּׂשם ְְְְִֵֵֶַַָאּׁשּור,
מהּגזרֹות  יחיה מי טעמֹו, אֹו יׁשעיה. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָּבספר
מל ּכי אּׁשּור, ידי על ּבעֹולם אל ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׂשם
ּכתּוב: ּכן ּכי הּגֹוים, ּכל את נּצח ִִִֵֶַַַָָאּׁשּור

ckÌÈzÎÂ ויּתכן ּכתּוב. כן ּכי יון, מּבני . ¿ƒƒְְִִִֵֵֵָָָָ
ּביארּתי  ּוכבר יון. למלכּות רמז ְְְְְִִֵֶֶַַָָָלהיֹות
אחת  וכּתים יון מלכּות ּכי ּדניאל, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבספר

ּבראיֹות: הּׁשליׁשית החּיה והיא iÓ„היא. ְְְִִִִִַַַָָƒ«
ÌÈzk ויד הּירּדן. יד על ּכמֹו מּמקֹום, . ƒƒְְְִֵַַַַָָ

:ל ‰e‡ּתהיה Ì‚Â ׁשם ׁשהּוא ּכּתים . ְְִֶ¿«ִִֵֶ
רּבים. לׁשֹון מׁשּפט על הּוא ואם ְְְִִִִַַָָיחיד.

ּכּתים: ותרׁשיׁש אליׁשה יון ּובני ְְְְֱִִִִֵֵַָָָָוהעד,
dkÌÚÏa Ì˜iÂ ותרּדמה היה, ׁשֹוכב ּכי . «»»ƒ¿»ְְִֵֵַָָָ

עינים: ּוגלּוי נֹופל אמר, וכן עליו. ְְְִֵֵֵַָָָָָָנפלה
`ÌÈhMa הּירּדן על וּיחנּו ּכתּוב, כן ּכי . «ƒƒְֲִֵֵַַַַַָ

ּבערבֹות  והּכל הּׁשּטים. עד הּיׁשימֹות ְְְְִִִִֵַַַַַֹמּבית
מּׁשם  יהֹוׁשע ּגם מּׁשם. זזּו לא ּכי ְִִִַַָָָָֹֻמֹואב,
מהּבנין  וּיחל ּכי ּדעּתי, ּולפי מרּגלים. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשלח

הּנֹוסף: ֵַַָָהּכבד
aeÂÁzLiÂ:מֹואב ּובנֹות יׂשראל . «ƒ¿«¬ְְִֵָָ
bÏ‡¯NÈ „ÓviÂ והּטעם ּבקר. צמד מּגזרת . «ƒ»∆ƒ¿»≈ְְִִֶֶַַַַָָ

ּפעֹור: לדת עּמם נצמדּו והּנה ְְְְְִִִִֵַַָָהּנׁשים,

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א לפעֹור (שם העֹובדים את ‡Ì˙B.לׁשּפט Ú˜B‰Â∑ והֹוקע העֹובדים, את «∆»»≈»»ְְְִִִֶָֹ¿«»ְְִֶַָ

ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא כא)– ב עבֹודת (שמואל ּבעֹובדי מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבסקילה. ב)אלילים, מה נתלין (סנהדרין הּנסקלים ‰LÓM.וכל „‚∑ מֹודיע הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְְְְֱִִִִִִִִַָָָ∆∆«»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

עליו  זֹורחת והחּמה מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ ּוׁשמֹונת רּבֹוא (ז') (ח') יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבסנהדרין  ּכדאיתא מאֹות) (וׁשׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .(י"ח)אלפים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ נּדֹונין אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּנׂשרפין הן ּבאּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה פב)ּבמיתה צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת ÈÈÚÏ.ּכזּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈
‰LÓ∑ ּכדאיתא וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו …∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
·ÌÈÎ.התם  ‰n‰Â∑ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו ּבעגל נתעּלמה ּבבכיה. ּלם ָָ¿≈»…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה לב)עמד ׁשּיבא (שמות ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לֹו. הראּוי את ויּטל שם)ּפינחס .(סנהדרין ְְִִֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  לעינילעינילעינילעיני אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמדיניתדיניתדיניתדינית אלאלאלאל־־־־אחיואחיואחיואחיו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקרבקרבקרבקרב ֶֶֶֶֹֹ
וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו ובפרש"י)אמרּו ו. (כה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ּבזבחים א)נחלקּו ה (קב, ודעת לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה ׁשל אי מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין למׁשה יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה זה ּפי בת ועל ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּתֹורהיתרו) מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי הל', רמב"ם (ראה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ה"ג) פי"ח ביאה ׁשֹונים.איסורי ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ
ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אּׁשה"(סא, "יּקח מהּפסּוק ּדילפינן יכנס". ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה את "ארס ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

יד) כא, עליו.(אמור נאסרה אח"כ אם ּגם לכנֹוס, לֹו מּתר ּבהּתר , היתה האּׁשה לקיחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדאם
אטו)ּובתֹוספֹות ד"ה ב כ, ּדנׂשאּה(יבמות מּׁשּום לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה קדם "נׂשאּה יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ְֵֶּבהּתר".
זה, ּכל הּנּׂשּואין ועל-ּפי ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ּדהרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן עּפכ"ז, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

היתה. ּגּירת אם ּגם לקּימּה, יכֹול היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי היּו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבהּתר

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

cÌ˙B‡ Ú˜B‰Â,והעד הּנצמדים. על הּטעם . ¿«»ְְִִֵַַַַַָָ
יׂשראל: ׁשֹופטי אל מׁשה וּיאמר ּכתּוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהּוא

Ì˙B‡ Ú˜B‰Â ּכדברי ּבהר, וּיֹוקיעם ּכמֹו . ¿«»ְְְִִֵַָָֻ

הּׁשמׁש. נגד והעד, ארמית. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהמתרּגם
הּׁשמׁש לעיני ּכמֹו ּבפרהסיא. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָוהּטעם,

ַֹהּזאת:

dÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰ ׁשבט מאיזה הּטעם, . ƒ¿ƒ¬»»ֵֵֵֶֶַַַ
הזּכיר  לא ואם הרגּו. ּכי וידּוע ְְְְְִִִִִַָָֹיהיּו.

ַָהּכתּוב:



עי wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
ועֹוד  האּמֹות, ּכל את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את הּגֹוזר עליו יׂשים ׁשּלא אּלה, את מּׂשּומֹו עצמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻאת

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים ׁשהן ּכּתּיים ויעברּו – ּכּתים מּיד  צים עזרא עזרא עזרא עזרא .יבֹואּו אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ הּנהר ׁשּבעבר אֹותם ‡B·„.ועּנּו È„Ú ‡e‰ŒÌ‚Â∑ּפירׁש ז)וכן ּדי (דניאל "עד : ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶַָָָ¿«¬≈≈ְִִֵֵַ
ּגׁשמּה" והּובד חיותא ּכדכתיב∑ÌÈˆÂ.קטילת ּגדֹולֹות, לג)ספינֹות יּובּורני (ישעיה ּתרגּומֹו – אּדיר" "וצי ְְְְִִֵַַַָ¿ƒְְְְְְְִִִִִִַַ

עזרא עזרא עזרא עזרא .רּבתא  אבןאבןאבןאבן ְַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ׁשמּה ּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑"ּב"חלק ּכדאיתא ּבלעם, עצת עזרא עזרא עזרא עזרא .עלֿידי אבןאבןאבןאבן «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑מחיקּה ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר עליו יצרֹו ּכׁשּתקף «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו עזרא עזרא עזרא עזרא .(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑עבֹודתֹו היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ׁשּפֹוערין ׁשם Ï‡¯NÈa.על '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
מּגפה  ּבהם עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשלח אבןאבןאבןאבן ֵֶַַָָָ

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

bk¯Ó‡iÂ BÏLÓ ‡OiÂ מּיד וצים הּוא . «ƒ»¿»«…«ְִִַ
אמר  הּקיני, יׁשּבה ׁשאּׁשּור הזּכיר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָּכאׁשר
עּמֹו. ועבר אּׁשּור, ׁשּיעּונה עת יבא ְְִֵֵֶֶֶַַָֹּגם

אּׁשּור  ׁשּיׁשּבה העברים הּקינים והּטעם, ּכי , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
המתרּגם  ּופירּוׁש יׂשראל. עם ּדרים ְְְִִִֵֵֵַַָָָהיּו
להזּכיר  הּכתּוב מנהג אין רק ידּוע, ְְְֲִִִֵַַַַַָָָארמית
לׁשֹון  וצים מפרׁשים, יׁש נהר. ּבלא ְְְְְִִֵֵֶָָָֹעבר
אֹומרים, ויׁש אּדיר. וצי מּגזרת ְְְְִִִִִִֵַַַרּבים,
ּכי  אּיים. את צּיים ּופגׁשּו ּכמֹו ְְִִִִִֵֶֶָׁשּפירּוׁשֹו
וטעם  מראֹותם: אדם ׁשּיׁשֹום לצּיים. ְְְִִֵֶַַָָָָָָּדמם

Ï‡ BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡מל על הּטעם . ƒƒ¿∆ƒÀ≈ֶֶַַַַ

ּכתיב  וכן אל. ּכמֹו נפׁשֹו ׁשּׂשם ְְְְִֵֵֶַַָאּׁשּור,
מהּגזרֹות  יחיה מי טעמֹו, אֹו יׁשעיה. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָּבספר
מל ּכי אּׁשּור, ידי על ּבעֹולם אל ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׂשם
ּכתּוב: ּכן ּכי הּגֹוים, ּכל את נּצח ִִִֵֶַַַָָאּׁשּור

ckÌÈzÎÂ ויּתכן ּכתּוב. כן ּכי יון, מּבני . ¿ƒƒְְִִִֵֵֵָָָָ
ּביארּתי  ּוכבר יון. למלכּות רמז ְְְְְִִֵֶֶַַָָָלהיֹות
אחת  וכּתים יון מלכּות ּכי ּדניאל, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבספר

ּבראיֹות: הּׁשליׁשית החּיה והיא iÓ„היא. ְְְִִִִִַַַָָƒ«
ÌÈzk ויד הּירּדן. יד על ּכמֹו מּמקֹום, . ƒƒְְְִֵַַַַָָ

:ל ‰e‡ּתהיה Ì‚Â ׁשם ׁשהּוא ּכּתים . ְְִֶ¿«ִִֵֶ
רּבים. לׁשֹון מׁשּפט על הּוא ואם ְְְִִִִַַָָיחיד.

ּכּתים: ותרׁשיׁש אליׁשה יון ּובני ְְְְֱִִִִֵֵַָָָָוהעד,
dkÌÚÏa Ì˜iÂ ותרּדמה היה, ׁשֹוכב ּכי . «»»ƒ¿»ְְִֵֵַָָָ

עינים: ּוגלּוי נֹופל אמר, וכן עליו. ְְְִֵֵֵַָָָָָָנפלה
`ÌÈhMa הּירּדן על וּיחנּו ּכתּוב, כן ּכי . «ƒƒְֲִֵֵַַַַַָ

ּבערבֹות  והּכל הּׁשּטים. עד הּיׁשימֹות ְְְְִִִִֵַַַַַֹמּבית
מּׁשם  יהֹוׁשע ּגם מּׁשם. זזּו לא ּכי ְִִִַַָָָָֹֻמֹואב,
מהּבנין  וּיחל ּכי ּדעּתי, ּולפי מרּגלים. ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשלח

הּנֹוסף: ֵַַָָהּכבד
aeÂÁzLiÂ:מֹואב ּובנֹות יׂשראל . «ƒ¿«¬ְְִֵָָ
bÏ‡¯NÈ „ÓviÂ והּטעם ּבקר. צמד מּגזרת . «ƒ»∆ƒ¿»≈ְְִִֶֶַַַַָָ

ּפעֹור: לדת עּמם נצמדּו והּנה ְְְְְִִִִֵַַָָהּנׁשים,

wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א לפעֹור (שם העֹובדים את ‡Ì˙B.לׁשּפט Ú˜B‰Â∑ והֹוקע העֹובדים, את «∆»»≈»»ְְְִִִֶָֹ¿«»ְְִֶַָ

ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא כא)– ב עבֹודת (שמואל ּבעֹובדי מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבסקילה. ב)אלילים, מה נתלין (סנהדרין הּנסקלים ‰LÓM.וכל „‚∑ מֹודיע הּׁשמׁש אּגדה: ּומדרׁש ּכל. לעין ְְְְֱִִִִִִִִַָָָ∆∆«»∆ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

עליו  זֹורחת והחּמה מּכנגּדֹו נקּפל הענן החֹוטאים: עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ ּוׁשמֹונת רּבֹוא (ז') (ח') יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה יׂשראל מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבסנהדרין  ּכדאיתא מאֹות) (וׁשׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .(י"ח)אלפים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ נּדֹונין אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, אצל ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו נתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּנׂשרפין הן ּבאּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה פב)ּבמיתה צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת ÈÈÚÏ.ּכזּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ¿≈≈
‰LÓ∑ ּכדאיתא וכּו', ?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: אם מּתרת? אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו …∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
·ÌÈÎ.התם  ‰n‰Â∑ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית הּבֹועל (ּכל הלכה מּמּנּו ּבעגל נתעּלמה ּבבכיה. ּלם ָָ¿≈»…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה לב)עמד ׁשּיבא (שמות ּכדי אּלא ידיו? רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לֹו. הראּוי את ויּטל שם)ּפינחס .(סנהדרין ְְִִֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה  לעינילעינילעינילעיני אתאתאתאת־־־־ההההּמּמּמּמדיניתדיניתדיניתדינית אלאלאלאל־־־־אחיואחיואחיואחיו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיקרבקרבקרבקרב ֶֶֶֶֹֹ
וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו ובפרש"י)אמרּו ו. (כה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

ּבזבחים א)נחלקּו ה (קב, ודעת לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה ׁשל אי מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין למׁשה יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה זה ּפי בת ועל ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
הּתֹורהיתרו) מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי הל', רמב"ם (ראה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ה"ג) פי"ח ביאה ׁשֹונים.איסורי ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ
ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אּׁשה"(סא, "יּקח מהּפסּוק ּדילפינן יכנס". ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה את "ארס ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

יד) כא, עליו.(אמור נאסרה אח"כ אם ּגם לכנֹוס, לֹו מּתר ּבהּתר , היתה האּׁשה לקיחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדאם
אטו)ּובתֹוספֹות ד"ה ב כ, ּדנׂשאּה(יבמות מּׁשּום לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה קדם "נׂשאּה יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ְֵֶּבהּתר".
זה, ּכל הּנּׂשּואין ועל-ּפי ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ּדהרי למׁשה, יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן עּפכ"ז, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

היתה. ּגּירת אם ּגם לקּימּה, יכֹול היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי היּו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּבהּתר

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

cÌ˙B‡ Ú˜B‰Â,והעד הּנצמדים. על הּטעם . ¿«»ְְִִֵַַַַַָָ
יׂשראל: ׁשֹופטי אל מׁשה וּיאמר ּכתּוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהּוא

Ì˙B‡ Ú˜B‰Â ּכדברי ּבהר, וּיֹוקיעם ּכמֹו . ¿«»ְְְִִֵַָָֻ

הּׁשמׁש. נגד והעד, ארמית. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהמתרּגם
הּׁשמׁש לעיני ּכמֹו ּבפרהסיא. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָוהּטעם,

ַֹהּזאת:

dÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰ ׁשבט מאיזה הּטעם, . ƒ¿ƒ¬»»ֵֵֵֶֶַַַ
הזּכיר  לא ואם הרגּו. ּכי וידּוע ְְְְְִִִִִַָָֹיהיּו.

ַָהּכתּוב:



wlaעב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i ycew zayl inei xeriy
EPOn dkld dnNrzp¦§©§¨£¨¨¦¤

בכים בכים בכים בכים  והוהוהוהּמּמּמּמהההה .... .... ּבּבּבּבאאאא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹוהוהוהוהּנּנּנּנהההה ִִִִֹֹ
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, ּבבנֹות והּוא רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ה)מצינּו כז, פנחס .(רש"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה אּלּו, הלכֹות ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוצרי

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אין (עז, לאו ואם לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ׁשּמֹורה ּת"ח "ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
הּתֹוס' וכתבּו לֹו". אם)ׁשֹומעין ד"ה אמרּה(ׁשם לא אם לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ּדוקא "ּדהינּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּמעׂשה. ֲֶֶַַֹקדם
ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, מּמׁשה אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם י"ל זה ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹועל

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו, "אמרּו זמרי שם)ּבמעׂשה בלק ּכן (רש"י ואם , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו". ּפֹוגעין ׁש"קּנאים לֹומר לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּנעׂשה

קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ג)ּובבנֹות כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ׁשחלקּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי מּמׁשה מּמילא מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ההלכֹות,ונמצא, מּמּנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ה'". לפני מׁשּפטן "את מׁשה ׁשהקריב ידי על אֹו ּפנחס, ידי על עזרא עזרא עזרא עזרא ונתּגּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם) קּנאין ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר הלכה. ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפֹוגעין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ׁשּלּה,∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ונקבּות זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם שם):וראּו עזרא עזרא עזרא עזרא (סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

÷ìá úùøôì äøèôäíåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ìàò÷ 'îòá äñôãð

dxezd lr `xfr oa`

eÂÈÁ‡ Ï‡ ·¯˜iÂ:למׁשּפחּתֹו נתנּה .‰n‰Â ««¿≈∆∆»ְְְְִַָָ¿≈»
ÌÈÎBa:לּׁשם מתּפּללים . ƒְְִִֵַַ

fÒÁÈt ‡¯iÂ קם ּכן, ּפינחס ראה ּכאׁשר . ««¿ƒ¿»ְֲִֵֶַָָָָ
מֹועד. אהל ּבחצר ׁשהיתה העדה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמּתֹו
ׁשּכבר  להׁשיב, ויּתכן ׁשאלה. ּבכאן ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָויׁש

ּבעדים: זמרי ְְְִִִִֵַנצמד
g‰aw‰ Ï‡ קרֹוב וכן האהל. אל ּכמֹו . ∆«À»ְְֵֶֶָָֹ

ּבין  הפרׁש מעט יׁש ואם קדר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַָּבלׁשֹון
והּקּבה: האהל ודקרני B˜„iÂ¯צּורת ּכמֹו . ְֶַַָָֹֻ«ƒ¿ְְְִֵָ

˜·˙dּבּה: Ï‡ עם ׁשם ׁשהיתה ּבּקּוּבה, . ָ∆√»»ְִֶַָָָָ

מּגזרת  קבתּה ּכי אֹומרים, ויׁש זמרי. ְְְְֲֳִִִִִִֵֵַָָאחי
ּדרׁש, ּדר יׁש וגם והּקבה. והּלחיים ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּזרֹוע
לא  הּכתּוב רק לפינחס. נּסים י' ְְֲִִִֶַַַָָֹׁשּנעׂשּו

ְִִָהזּכירם:
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בכים בכים בכים בכים  והוהוהוהּמּמּמּמהההה .... .... ּבּבּבּבאאאא ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹוהוהוהוהּנּנּנּנהההה ִִִִֹֹ
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, ּבבנֹות והּוא רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ה)מצינּו כז, פנחס .(רש"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה אּלּו, הלכֹות ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוצרי

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, א)וי"ל אין (עז, לאו ואם לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ׁשּמֹורה ּת"ח "ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
הּתֹוס' וכתבּו לֹו". אם)ׁשֹומעין ד"ה אמרּה(ׁשם לא אם לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ּדוקא "ּדהינּו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּמעׂשה. ֲֶֶַַֹקדם
ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, מּמׁשה אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם י"ל זה ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹועל

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו, "אמרּו זמרי שם)ּבמעׂשה בלק ּכן (רש"י ואם , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו". ּפֹוגעין ׁש"קּנאים לֹומר לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּנעׂשה

קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ג)ּובבנֹות כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ׁשחלקּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי מּמׁשה מּמילא מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ההלכֹות,ונמצא, מּמּנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ה'". לפני מׁשּפטן "את מׁשה ׁשהקריב ידי על אֹו ּפנחס, ידי על עזרא עזרא עזרא עזרא ונתּגּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם) קּנאין ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו אמר הלכה. ונזּכר מעׂשה ראה ««¿ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: ּפרונקא. ליהוי איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפֹוגעין אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ׁשּלּה,∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ונקבּות זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", "הּלחיים ּכמֹו ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

התם ּכדאיתא כּו', לֹו נעׂשּו נּסים והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם שם):וראּו עזרא עזרא עזרא עזרא (סנהדרין אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈
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fÒÁÈt ‡¯iÂ קם ּכן, ּפינחס ראה ּכאׁשר . ««¿ƒ¿»ְֲִֵֶַָָָָ
מֹועד. אהל ּבחצר ׁשהיתה העדה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמּתֹו
ׁשּכבר  להׁשיב, ויּתכן ׁשאלה. ּבכאן ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָויׁש

ּבעדים: זמרי ְְְִִִִֵַנצמד
g‰aw‰ Ï‡ קרֹוב וכן האהל. אל ּכמֹו . ∆«À»ְְֵֶֶָָֹ

ּבין  הפרׁש מעט יׁש ואם קדר. ְְְְִִֵֵֵֵֶַָּבלׁשֹון
והּקּבה: האהל ודקרני B˜„iÂ¯צּורת ּכמֹו . ְֶַַָָֹֻ«ƒ¿ְְְִֵָ

˜·˙dּבּה: Ï‡ עם ׁשם ׁשהיתה ּבּקּוּבה, . ָ∆√»»ְִֶַָָָָ

מּגזרת  קבתּה ּכי אֹומרים, ויׁש זמרי. ְְְְֲֳִִִִִִֵֵַָָאחי
ּדרׁש, ּדר יׁש וגם והּקבה. והּלחיים ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּזרֹוע
לא  הּכתּוב רק לפינחס. נּסים י' ְְֲִִִֶַַַָָֹׁשּנעׂשּו

ְִִָהזּכירם:

לשבוע פרשת בלק תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ח' תמוז
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

יום רביעי - י"א תמוז
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שני - ט' תמוז 
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב תמוז
פרק כ

מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שלישי -  י' תמוז
מפרק נה 

עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג תמוז
פרק כ

מפרק סט
עד סוף פרק עא

שבת קודש - י"ד תמוז
פרק כ 

מפרק עב עד סוף פרק עו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
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.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ב פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות -‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן  רק ולא - בתחלתה) ותשובה  וידוי מצות תשובה,ÈÙÏלהצ"צ הל'
שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ‰˙˘Â·‰'ובסהמ"צ ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה .".14

ב. ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
רק  שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות  מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ˘ËÈÏ"‡17.ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :
(·Ï‡דגם היא תשובה - דברים מחילה ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים -,Ú"Ù· בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו  לא "ולכן - ורפ"ב מנחת ÏÏÎהפרק  ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין ."

שסד". מצוה ˘ËÈÏ"‡:18.חינוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך "כל
בדוגמאÈÏÏÎענין [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב ג"כ ˘·˜ÌÂÈ"דלא המצות

עליו יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת Î"Á‡Âצ"ל ˘"ÓÂÚ יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול
דרכו - יחיד (ל' דרכו בקולו·ÏÏÎרשע (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,'Â‚Â("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - ˘ËÈÏ"‡19.(ציוויו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- ועשה קום צ"ל "שבזה :
עליו". מקבל ˘ËÈÏ"‡:20.ובכ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ישעיה 21.עשיית

ז. ˘ËÈÏ"‡:22.נה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא
·ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד 'בכל È˘גו'. דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ללמוד

ב.23.לבבך'". ל, הרבי 24.נצבים כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
תשובה  הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני שזה לומר" ש"יש שליט"א,

ה"ב". ˘ËÈÏ"‡:25.פ"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ה פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין -

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ ב.26.הרי"פ יד, 27.הושע

כב. ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח דע"י ‰˜„ÌÈסדרם רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא

fenz 'g oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéøeqé åéìò àéáî àeä-Ceøa-LBãwäLmd dl` mixeqie ± ¤©¨¨¥¦¨¨¦¦
,ezxtk xnbáeúkL Bîëe)11¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe" : §¤¨¨©§¦§¥¤§

,(à÷éã "ézã÷ôe"d"awdy -mixeqid z` `ian,eðéäå29- ¨©§¦©§¨§©§
df ixd ,dxtkd xnbl mixeqi d"awd `ian iznBúáeLzLk§¤§¨

,Cøaúé åéðôì äéeöø§¨§¨¨¦§¨¥
Baì ìëa 'ä ìà BáeLa§¤§¨¦
éæà ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨£©
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§
,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤
íéøeqéa BðBò ÷øîì§¨¥£§¦¦

,äfä íìBòaici lr - ¨¨©¤
,dhnln zexxerzd
itk ,"miptd mink"e
epevx z` `han mc`dy
cvn 'd l` aeyl frd
df xac ± 'd l` ezad`
dliawn zexxerzd lret
eil` mby ,dlrnl

ici lr eizepeern lilk eze` wxnl ,cqge dad`a eqgiizi
,dfd mlera mixeqiáeúkL Bîëe30'ä áäàé øLà úà ék" : §¤¨¦¤£¤¤¡©

."'Bâå çéëBémixeqi .dfd mlera ± eizepeern eze` wxnl ick ± ¦©§
jezn 'd l` ayy inl ,ezad` cvn ,`ian d"awdy ,dl`
zexiara ,ytpd zxtk miniiqnd mixeqid md dl` ± dad`
zeiprzl dpeekd oi` ,j` .mixeqi ici lr `ed ozxtk xnby

.envr lr lawn mc`y mixeqieí"aîøä eøékæä àì ïëìå§¨¥Ÿ¦§¦¨©§©
â"îqäå,fh r"n ±óà ,äáeLzä úåöîa ììk úéðòz íeL §©§©©£¦§¨§¦§©©§¨©

,`l ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëazexiar lr daeyza mb - ¦§¦¦¥¦
el` zexiar zxtk xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery
,ok it lr s` ± zxne` `xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed
ziprzd oipr z` el` zexiara mb mixikfn b"nqde m"anxd oi`

,zeiprzl mipeekn mpi` mixen`d mixeqidy iptn ±éeceä ÷ø©©¦
,e`hgy mi`hgd z` xeaica mihxtne micezny ±úLwáe©¨©

,äìéçî,zexiard lr -äøBza áeúkL Bîk31úà ecåúäå" : §¦¨§¤¨©¨§¦§©¤
"'Bâå íúàhç32.mixikfn ok dlign zywae iecied z` ± ©¨¨§

.daeyzdn wlg edf ,oky ,daeyzd zevna b"nqde m"anxd

."dnyp"e "seb" epyi dxiara ik ,`ed (aezk) xac ly enrh
`ed dxiard dyrn
de`zde oevxde ,"seb"d
`ed ,dxiard z` zeyrl
`edy drya ."dnyp"d
ixd eilr ,daeyz dyer
mbe "seb"d z` mb lhal
ly "dnyp"d z`
z` dpd .dxiard
oevxd z` - "dnyp"d
ici lr milhan - de`zde
dxegy ,xard lr dhxgd
lr xrhvn `ede el
xrv .dxiard z` dyry
,beprzn jtidd ixd `ed
lhan dxiard lr xrvde
eid ezaiqay beprzd z`
mb lhal ixd ,la` ,mikixv .dxiar dze`a de`zde oevxd ea
dxiar zeyrln `adl rpnidl jkae ,dxiard ly "seb"d z`
`edy ,dxiard dyrn z` lhaiy dyrn o`k oi` ixde - ef
eizty zniwr"e ,eita `iven `edy iecied dpd .dxiard "seb"
oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan df - "dyrn ied
wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied

.daeyzdnìàBéa áeúkM äîe33íëááì ìëa éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©§¨§©§¤
,"'Bâ éëááe íBöaeaey"n wlgk ziprzd oipr o`k ixd aezk - §¦§¦

,"il`eðéäick df ixd ±ìháì±`"hily x"enc` w"k zxrd: ©§§©¥
ly oiprcizrzaifr ± daeyze)xard,(äøæâpL äøæbä,f` ± ©§¥¨¤¦§§¨

.äaøàa íéøeqé éãé ìò øBcä ïBò ÷øîìz` lhal icky ± §¨¥£©©§¥¦¦§©§¤
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbd
àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ

,øeavä ìòfbd zxv z` lhal ick d`a ziprzdy -.dxi ©©¦
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äáåùúä úøâà
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
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(דחלק ב "ה הוי' שם השפעת מוריד העלאת ‰ÈÂ'החטא צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' עמו
Ï"‰Îיעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .ÂÎ¯„ Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב )˘·Ï·גו'

גו' ושבת ועז"נ - (Í··Ïגו'·˜ÂÏÂכו' התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ - חסרונו) שכל Ï‡¯˘Èבזה - י' המעלה). (שם
כו' שבכחו ועז"נ˘¯˘הנעלם - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ‰'ועיקר Â·È˘‰

שנאמר: והסדר, הענין ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ· רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -
) שלום בקש נק'È¯Á‡Ïמ"ע) שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,

וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה -Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - וכאן ·Ú"Ùתשובות -
מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו חלקי „'-

ורא  ה' חלול הד' וכפרה - א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה מצות ÏÎ"מוסיף
תלוי' כריתות על גם למלאותה·‡„Ìהתשובה ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, נשא

.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה
דגם מובן מהל' אבל (·Ï‡וכמשל"ק. היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם הוזכרו

‡Ï‡ הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ובקשת שוידוי
"ולכן·Ú"Ùענין - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,‡Ï להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו

.17 הערה לעיל ראה - שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי יב.33.מצות ב,



עה fenz 'g oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ח' ראשון יום
פרק א  ,`v 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úåöî äðäå,182 'nr cr:äàøéî à"ë

äáeLzä úåöî ,äpäå13àèçä úáéæò àéä äøBzä ïî §¦¥¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§
ãáìa,dxezd on daeyzd oipr `id ,cala `hgd zaifr ± ¦§©

àúéàãk)aezky itk ±ïéøãäðñc â ÷øt àøîba14ïLçáe ¦§¦¨©§¨¨¤¤§©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ ètLî15úeãò ïéðòì16,(z` afer `ed m`y - ¦§¨¦¨§¦§©¥

xfeg epi`e cala `hgd
dyry `hg eze` lr
± zecrl leqt eze`

zecrl xyk edixd17,
áìa Baìa øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ§¦§¥
ãBò áeLé ìáì ,íìL̈¥§©¨
ãøîì ,äìñëì§¦§¨¦§Ÿ

Cøaúé Búeëìîa18àìå , §©§¦§¨¥§Ÿ
ãBò øáòélr ±úåöî ©£Ÿ¦§©

Cìnä,mler ly ekln ± ©¤¤
d"awdïä ,íBìLå-ñç©§¨¥

äNò úåöîa19ïä §¦§©£¥¥
äNòú àì úåöîa20. §¦§©Ÿ©£¤
ì Leøt øwò eäæåïBL §¤¦©¥§

,"äáeLz",xnelk - §¨
ìBaì ìëa 'ä ìà áeL ¨¤§¨¦

ìå Bãáòì ,BLôð ìëáeáeúkL Bîk ,åéúBöî ìk øîL21: §¨©§§¨§§¦§Ÿ¨¦§¨§¤¨
òé";"'Bâå 'ä ìà áLéå ,åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæ ©£Ÿ¨¨©§§¦¨¤©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤§

ryxdy dna ± d"awd l` eaey `hazn dna :xne` weqtd -
.ely `hgd zeaygn z` afer `hegde ,zncewd ekxc z` afer

íéávð úLøôáe22:áéúkaezk -23:é÷ìà 'ä ãò záLå"E §¨¨©¦¨¦§¦§©§¨©¡Ÿ¤
"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå Bì÷á zòîLå24ixd ± .25daeyzd oipry §¨©§¨§Ÿ§§¨§¨§§

ici lr ,'d l` aeyl ,`ed
xac ,elewa drinyd
lka zeyridl jixvy

aezk mb jke .ald26:
'ä ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©

é÷ìà;"'Bâå Eoke - ¡Ÿ¤§
aezk27:'ä eðáéLä"£¦¥
éìà"'Bâå E28.lkn ± ¥¤§

xexa ,mixen`d miweqtd
aeyl `ed daeyzd oipry
eizeevn z` miiwl ,'d l`
.zexiar mey zeyrl `le
,ïBîää úòãk àìå§Ÿ§©©¤¨
àéä äáeLzäL¤©§¨¦

.úéðòzäzexiard lr ± ©©£¦
.xaryøáòL éî elôàå©£¦¦¤¨©

éãé ìò àéä Búøtk øîbL ,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk ìò©§¦¦¥¦¤§©©¨¨¦©§¥
,íéøeqé,`nei zkqna `ziixadn lirl xkfpk -eðéä ¦¦©§
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äáåùúä úøâà
à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå

ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
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.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ב פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות -‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת

היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן  רק ולא - בתחלתה) ותשובה  וידוי מצות תשובה,ÈÙÏלהצ"צ הל'
שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ‰˙˘Â·‰'ובסהמ"צ ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה .".14

ב. ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
רק  שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות  מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ˘ËÈÏ"‡17.ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :
(·Ï‡דגם היא תשובה - דברים מחילה ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים -,Ú"Ù· בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו  לא "ולכן - ורפ"ב מנחת ÏÏÎהפרק  ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין ."

שסד". מצוה ˘ËÈÏ"‡:18.חינוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך "כל
בדוגמאÈÏÏÎענין [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב ג"כ ˘·˜ÌÂÈ"דלא המצות

עליו יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת Î"Á‡Âצ"ל ˘"ÓÂÚ יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול
דרכו - יחיד (ל' דרכו בקולו·ÏÏÎרשע (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,'Â‚Â("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - ˘ËÈÏ"‡19.(ציוויו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- ועשה קום צ"ל "שבזה :
עליו". מקבל ˘ËÈÏ"‡:20.ובכ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ישעיה 21.עשיית

ז. ˘ËÈÏ"‡:22.נה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא
·ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד 'בכל È˘גו'. דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ללמוד

ב.23.לבבך'". ל, הרבי 24.נצבים כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
תשובה  הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני שזה לומר" ש"יש שליט"א,

ה"ב". ˘ËÈÏ"‡:25.פ"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ה"ה פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין -

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ ב.26.הרי"פ יד, 27.הושע

כב. ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח דע"י ‰˜„ÌÈסדרם רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא

fenz 'g oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéøeqé åéìò àéáî àeä-Ceøa-LBãwäLmd dl` mixeqie ± ¤©¨¨¥¦¨¨¦¦
,ezxtk xnbáeúkL Bîëe)11¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe" : §¤¨¨©§¦§¥¤§

,(à÷éã "ézã÷ôe"d"awdy -mixeqid z` `ian,eðéäå29- ¨©§¦©§¨§©§
df ixd ,dxtkd xnbl mixeqi d"awd `ian iznBúáeLzLk§¤§¨

,Cøaúé åéðôì äéeöø§¨§¨¨¦§¨¥
Baì ìëa 'ä ìà BáeLa§¤§¨¦
éæà ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨£©
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§
,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤
íéøeqéa BðBò ÷øîì§¨¥£§¦¦

,äfä íìBòaici lr - ¨¨©¤
,dhnln zexxerzd
itk ,"miptd mink"e
epevx z` `han mc`dy
cvn 'd l` aeyl frd
df xac ± 'd l` ezad`
dliawn zexxerzd lret
eil` mby ,dlrnl

ici lr eizepeern lilk eze` wxnl ,cqge dad`a eqgiizi
,dfd mlera mixeqiáeúkL Bîëe30'ä áäàé øLà úà ék" : §¤¨¦¤£¤¤¡©

."'Bâå çéëBémixeqi .dfd mlera ± eizepeern eze` wxnl ick ± ¦©§
jezn 'd l` ayy inl ,ezad` cvn ,`ian d"awdy ,dl`
zexiara ,ytpd zxtk miniiqnd mixeqid md dl` ± dad`
zeiprzl dpeekd oi` ,j` .mixeqi ici lr `ed ozxtk xnby

.envr lr lawn mc`y mixeqieí"aîøä eøékæä àì ïëìå§¨¥Ÿ¦§¦¨©§©
â"îqäå,fh r"n ±óà ,äáeLzä úåöîa ììk úéðòz íeL §©§©©£¦§¨§¦§©©§¨©

,`l ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëazexiar lr daeyza mb - ¦§¦¦¥¦
el` zexiar zxtk xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery
,ok it lr s` ± zxne` `xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed
ziprzd oipr z` el` zexiara mb mixikfn b"nqde m"anxd oi`

,zeiprzl mipeekn mpi` mixen`d mixeqidy iptn ±éeceä ÷ø©©¦
,e`hgy mi`hgd z` xeaica mihxtne micezny ±úLwáe©¨©

,äìéçî,zexiard lr -äøBza áeúkL Bîk31úà ecåúäå" : §¦¨§¤¨©¨§¦§©¤
"'Bâå íúàhç32.mixikfn ok dlign zywae iecied z` ± ©¨¨§

.daeyzdn wlg edf ,oky ,daeyzd zevna b"nqde m"anxd

."dnyp"e "seb" epyi dxiara ik ,`ed (aezk) xac ly enrh
`ed dxiard dyrn
de`zde oevxde ,"seb"d
`ed ,dxiard z` zeyrl
`edy drya ."dnyp"d
ixd eilr ,daeyz dyer
mbe "seb"d z` mb lhal
ly "dnyp"d z`
z` dpd .dxiard
oevxd z` - "dnyp"d
ici lr milhan - de`zde
dxegy ,xard lr dhxgd
lr xrhvn `ede el
xrv .dxiard z` dyry
,beprzn jtidd ixd `ed
lhan dxiard lr xrvde
eid ezaiqay beprzd z`
mb lhal ixd ,la` ,mikixv .dxiar dze`a de`zde oevxd ea
dxiar zeyrln `adl rpnidl jkae ,dxiard ly "seb"d z`
`edy ,dxiard dyrn z` lhaiy dyrn o`k oi` ixde - ef
eizty zniwr"e ,eita `iven `edy iecied dpd .dxiard "seb"
oipr edf ,mipt lk lr .dxiard "seb" z` lhan df - "dyrn ied
wlg opi` zeiprz eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied

.daeyzdnìàBéa áeúkM äîe33íëááì ìëa éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©§¨§©§¤
,"'Bâ éëááe íBöaeaey"n wlgk ziprzd oipr o`k ixd aezk - §¦§¦

,"il`eðéäick df ixd ±ìháì±`"hily x"enc` w"k zxrd: ©§§©¥
ly oiprcizrzaifr ± daeyze)xard,(äøæâpL äøæbä,f` ± ©§¥¨¤¦§§¨

.äaøàa íéøeqé éãé ìò øBcä ïBò ÷øîìz` lhal icky ± §¨¥£©©§¥¦¦§©§¤
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbd
àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ

,øeavä ìòfbd zxv z` lhal ick d`a ziprzdy -.dxi ©©¦
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äáåùúä úøâà
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
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(דחלק ב "ה הוי' שם השפעת מוריד העלאת ‰ÈÂ'החטא צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' עמו
Ï"‰Îיעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .ÂÎ¯„ Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב )˘·Ï·גו'

גו' ושבת ועז"נ - (Í··Ïגו'·˜ÂÏÂכו' התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ - חסרונו) שכל Ï‡¯˘Èבזה - י' המעלה). (שם
כו' שבכחו ועז"נ˘¯˘הנעלם - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ‰'ועיקר Â·È˘‰

שנאמר: והסדר, הענין ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ· רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -
) שלום בקש נק'È¯Á‡Ïמ"ע) שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,

וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה -Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - וכאן ·Ú"Ùתשובות -
מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו חלקי „'-

ורא  ה' חלול הד' וכפרה - א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה מצות ÏÎ"מוסיף
תלוי' כריתות על גם למלאותה·‡„Ìהתשובה ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, נשא

.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה
דגם מובן מהל' אבל (·Ï‡וכמשל"ק. היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם הוזכרו

‡Ï‡ הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ובקשת שוידוי
"ולכן·Ú"Ùענין - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,‡Ï להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו

.17 הערה לעיל ראה - שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי יב.33.מצות ב,



fenzעו 'h ipy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט' שני יום
פרק ב  ,182 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë êà á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

øzñà úlâîa áeúkL Bîëe34lihdl dywia xzq`y ± §¤¨¦§¦©¤§¥
.ond zxifb lhal ick ziprz,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨

úBiðòz äaøä ,íéãéñç øôñå ç÷Bøä øôñ íLàøáe§Ÿ¨¥¤¨¥©§¥¤£¦¦©§¥©£¦
ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáBòì íéôebñå35ïëå ,md ± §¦¦¨¥©§¦¦¥¦§¥

,zeiprz daxd mi`ian
,äìháì òøæ àéöBîì§¦¤©§©¨¨
,íéîL éãéa äúéî áiçL¤©¨¦¨¦¥¨©¦
äøBza áeúkL Bîk36 §¤¨©¨

,ïðBàå øò éabmda - ©¥¥§¨
`hg diddfxy` dfe ,

ly yperd z` `iad
,miny icia dzinBðéãå± §¦

,dlhal rxf `ivend ly
äæ ïéðòì úBúéøk éáiçk§©¨¥§¦§¦§¨¤

xary inl zeiprz daxd mixen`d xqend ixtq mi`ian okle ±
xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy ,dxe`kl ixd .df `hg lr
eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp zezixk iaiigay ,dxtkd
,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd mixeqidy ixd xn`p ,lirl
zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr mi`iany mixeqid `wec md

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqi xeza envr lr lawn `edy,eðéä©§
;íBìLå-ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk) -zxrd §¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©§¨

:`"hily x"enc` w"k± daeyz `le ± (l"pk) cizrlc oipr
yper dlrnln melyeÎqg eilr xfbp `ny ,(xard lr `edy
lr jkn lvpii ,mixeqi ly

,zeiprzd iciéãk íâå§©§¥
úøtk øîb øäîìe æøæì§¨¥§©¥§©©¨©

;BLôðgka yi dfay - ©§
,xefrl zeiprzdéìeà íâå§©©

ìëa 'ä ìà áL Bðéà¥¨¤§¨
ék ,äáäàî BLôðå Baì¦§©§¥©£¨¦

:äàøiî íàoi` f`y - ¦¦¦§¨
"miptd mink"d,dlrnly

ici lr ezxtk xenbl xfer
zeiprzd oipra mixeqi envr lr lawn `ed okle ,mixeqi37j` .

zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd mixeqid oipr ,mvra
mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd oi` (oic zia zezine
z` xenbl ick ,dlrnln olvilÎ`pngx mc`d lr mi`iany

.ezxtk

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oic zia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi ici lr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨
Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦

äæ ìò BLðòì ïécä íBéa øác éöçå øác,e`hg lr ±ñç ¨¨©£¦¨¨§©¦§¨§©¤©
.àaä íìBòa ïécä ïî éøîâì øèôðå ,àaä íìBòa íBìLå§¨¨¨©¨§¦§©§©§¥¦©¦¨¨©¨

íðîàick ±åéðôì áéáçå ävøîe 'ä éðôì ïBöøì äéäiL ¨§¨¤¦§¤§¨¦§¥§ª¤§¨¦§¨¨
BúãBáòî BðB÷ì çeø úçð úBéäì ,àèçä íã÷k Cøaúé± ¦§¨¥§Ÿ¤©¥§¦§©©©§¥£¨

,jk myléøö äéä-úåöî ìò elôà äìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¨¨¦§¨¦¨§¨¨£¦©¦§©
,ïéc-úéa úúéîe úøk da ïéàL äl÷ äNòedyinyk mb - £¥©¨¤¥¨¨¥¦©¥¦

,efk dyr zevn lr xar
oaxw `iadl eilr did

leki eidyk ± dlermi
sqepa ± zepaxw aixwdl

,ezaeyzleLøcL Bîk§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ìò íéðäk úøBúa§©Ÿ£¦©

÷eñt1;"Bì äöøðå"- ¨§¦§¨
in lr dvxn dlerdy
,dyr zevn lr xary
÷øt àøîba àúéàãëå§¦§¦¨©§¨¨¤¤

,íéçáæc àn÷enke - ©¨¦§¨¦
wxta zxne` `xnbdy

migaf zkqn ly oey`x2,äNò úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©£¥
íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©¨Ÿ¤§¨¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
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טז.34. ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל "
ועכצ  כו'. אחרת.ואסתר הכוונה שכאן ז-ו.36."ל לח, ˘ËÈÏ"‡:37.וישב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

(קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז בי' כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי
– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – אולי וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על מספר È˜ÂÏÈÁתפלה

לכאו"א כו' חומריות ·Ú"Ùהתעניות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד פכ"ט ח"א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .
התבוננות)". וע"י הקליפה – ד.1.הגוף א, ב.2.ויקרא ד,

fenz 'h ipy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïéèéì÷øt éãé ìò Bñiôe Cìna çøqL,miplczy ±,Bì ìçîe ¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦¨©
,jlnd -çìBL ïë-ét-ìò-óà,jlna gxqy df ±äçðîe ïBøBc ©©¦¥¥©¦§¨

åéðôìick ,jlnd iptl ±Cìnä éðt úBàøì Bì ävøúiL± §¨¨¤¦§©¤¦§§¥©¤¤
el elgne daeyz dyry ixg`y ,dler oaxw ly epipr mb jk

oaxwd deedn ± e`hg lr
dvexn didiy ick dpzn
enk d"awd iptl aiage
.`hgy iptl didy

ìe)ïBL`xnbd ± §
"dler"d lr zxne`y

`idyïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥
äøBza áeúkM äî©¤¨©¨
"åéìò øtëì Bì äöøðå"§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯- ¥©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd oi`
,daeyzd ici lr d`ad

àlà:`id dpeekd ± ¤¨
úBéäì 'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥¦§

,BðB÷ì çeø úçð- ©©©§
lk d"awd iptl dgnizy
,`hgd awr drtyd
aed` aey didi `hegde
iptl enk d"awd lr

,`hgyíL àúéàãk¦§¦¨¨
,àøîba`xnbdy itk - ©§¨¨

ixg`y ,my zxne`
d`a ,dxtkd xak dzidy

"dler"d,oexec xeza
áeúkL Bîëe3íéîz" : §¤¨¨¦
.("ïBöøì äéäék ±epipr l ¦§¤§¨

`ed "dler"d oaxw ly
xak dxtkd oky ,zevxl
did df lk .df iptl dzid
aixwdl mileki eidyk

ick oaxw `iadl mikixv eid ,daeyz eyry ixg`y ,zepaxw
,`hgd iptl enk aiage dvexn zeidlïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨

Bîk ,ïaø÷ íB÷îa àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø ÷éôäì§¨¦¨¥©©£¦¦§¨§¨§
àøîba áeúkL4:`id dprznd zltzy -èeòî àäiL" ¤¨©§¨¨¤§¥¦

èòîúpL éîãå éaìç,mevd ici lr ±éðôì ézáø÷ä elàkE ¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦¦§©§¦§¨¤
"'eëådvexn zeidl ,oaxw ly oipr `ed ziprzd oipry ,ixd ± §

.`hgd iptl enk d"awd iptlíéàpz änëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨©¨¦
ì÷ øác ìòL ,íéàøBîàå,lw `hg lr ±íépòúî eéä ¤¡¨¦¤©¨¨©¨¦§©¦
Bîk ,ãàî äaøä úBiðòz5äéäL äéøæò ïa øæòìà éaø ©£¦©§¥§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨

,úaLa äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨§©¨

BzðëL ìL Búøt ïk äàöé úçà íòôe ,íéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦©©©©¨§¨¥¨¨¤§¤§
,da äçî àìå,jkn rpnizy -,úBîBvä éðtî åépL eøçLäå §Ÿ¦¨¨§ª§£¦¨¦§¥©

,mvy -;åéøáç éøác íi÷ àlL ìòxac exq`y minkgd - ©¤Ÿ¦¥¦§¥£¥¨
.dføîàL òLBäé éaø ïëå6,"éànL úéa íëéøácî éðLBa" : §¥©¦§ª©¤¨©§¦¦¦§¥¤¥©©

éðtî åépL eøçLäå§ª§£¦¨¦§¥
;úBîBvälr mvy - ©

zia lr jk `hazdy
,i`nyíòt àðeä áøå§©¨©©

Bì äëtäúð úçà©©¦§©§¨
,ïélôz ìL äòeöø§¨¤§¦¦

úBîBö 'î äpòúäå7; §¦§©¨
úBaø äpäëåmi`pza ± §¨¥¨©

`l el` zeiprz ± .mipey
mbe ,daeyz ly oipr eid
ick mixeqi ly oipr `l
ixdy ± dxtkd z` xenbl
el`k mi`hg dl` eid `l
lr dxtk xnb miyxecd
zeiprzd `l` ,mixeqi ici
ick ,oaxw mewna e`a
iptl aiage dvexn zeidl
.`hgd iptl enk d"awd

äæ ãBñé ìòåoipr yiy ± §©§¤
mi`hg lr mb zeiprz ly
xnb miyxec mpi`y milw
`l` ,mixeqi ici lr dxtk
,oaxw mewna od zeiprzd

,df ceqi lr dpdãnì¦¥
ìò åéãéîìúì ì"æ é"øàä̈£¦©§©§¦¨©

,úîàä úîëç étitk - ¦¨§©¨¡¤
,dlawd zxez z`xwpy
änëì úBîBvä øtñî¦§©©§©¨
óà ,íéàèçå úBðBò£©£¨¦©
àìå úøk ïäa ïéàL¤¥¨¤¨¥§Ÿ

,íéîL éãéa äúéî,mixeqi ici lr dxtk xnb yxcp mday - ¦¨¦¥¨©¦
à"ð÷ ñòkä ìò Bîk,zg`e miying d`n ±;'eëå úBiðòz §©©©©©£¦§

íðéé íúñ Bîk ïðaøc øeqéà ìò elôàå,ieb ly oii ±äpòúé ©£¦©¦§©¨¨§§¨¥¨¦§©¤
â"òylye miray ±äNò úåöî ìeha ìò ïëå ;'eëå úBiðòz©£¦§§¥©¦¦§©£¥

älôz Bîk ïðaøc8à"ñ äpòúé ¯zg`e miyy ±úBiðòz §©¨¨§§¦¨¦§©¤©£¦
úelbúäì äàìôð älâñ àéä úéðòzä ãBñ ,ììk Cøãå .'eëå§§¤¤§¨©©£¦¦§ª¨¦§¨¨§¦§©

Ba øîàpL ïaøwä Bîk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø9çéø" : §¨¤§¨§©¨§¨¤¤¡©¥©
,"'äì çBçéð.d"awl gex zgp -äéòLéa áeúkL Bîëe10: ¦©©§¤¨¦©§¨

ììkî ,"'äì ïBöø íBéå íBö àø÷z äæìä",ixd ±íBväL £¨¤¦§¨§¨©¦§¨¤©
:ïBöø íBé àeä äöøpä©¦§¤¨
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äáåùúä úøâà
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù
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כא.3. כב, א.4.אמור יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
הידוע  אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח "אין

א) כ, ח"א רבי כי·ÂËÈ˘Ù˙(בית וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת ציווה Ú"ÎÏדתפלה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה זמני
כו'". ס"א להתענות ג.9.האריז"ל א, ה.10.ויקרא נח,



עז fenz 'h ipy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט' שני יום
פרק ב  ,182 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë êà á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

øzñà úlâîa áeúkL Bîëe34lihdl dywia xzq`y ± §¤¨¦§¦©¤§¥
.ond zxifb lhal ick ziprz,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨

úBiðòz äaøä ,íéãéñç øôñå ç÷Bøä øôñ íLàøáe§Ÿ¨¥¤¨¥©§¥¤£¦¦©§¥©£¦
ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáBòì íéôebñå35ïëå ,md ± §¦¦¨¥©§¦¦¥¦§¥

,zeiprz daxd mi`ian
,äìháì òøæ àéöBîì§¦¤©§©¨¨
,íéîL éãéa äúéî áiçL¤©¨¦¨¦¥¨©¦
äøBza áeúkL Bîk36 §¤¨©¨

,ïðBàå øò éabmda - ©¥¥§¨
`hg diddfxy` dfe ,

ly yperd z` `iad
,miny icia dzinBðéãå± §¦

,dlhal rxf `ivend ly
äæ ïéðòì úBúéøk éáiçk§©¨¥§¦§¦§¨¤

xary inl zeiprz daxd mixen`d xqend ixtq mi`ian okle ±
xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy ,dxe`kl ixd .df `hg lr
eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp zezixk iaiigay ,dxtkd
,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd mixeqidy ixd xn`p ,lirl
zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr mi`iany mixeqid `wec md

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqi xeza envr lr lawn `edy,eðéä©§
;íBìLå-ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk) -zxrd §¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©§¨

:`"hily x"enc` w"k± daeyz `le ± (l"pk) cizrlc oipr
yper dlrnln melyeÎqg eilr xfbp `ny ,(xard lr `edy
lr jkn lvpii ,mixeqi ly

,zeiprzd iciéãk íâå§©§¥
úøtk øîb øäîìe æøæì§¨¥§©¥§©©¨©

;BLôðgka yi dfay - ©§
,xefrl zeiprzdéìeà íâå§©©

ìëa 'ä ìà áL Bðéà¥¨¤§¨
ék ,äáäàî BLôðå Baì¦§©§¥©£¨¦

:äàøiî íàoi` f`y - ¦¦¦§¨
"miptd mink"d,dlrnly

ici lr ezxtk xenbl xfer
zeiprzd oipra mixeqi envr lr lawn `ed okle ,mixeqi37j` .

zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd mixeqid oipr ,mvra
mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd oi` (oic zia zezine
z` xenbl ick ,dlrnln olvilÎ`pngx mc`d lr mi`iany

.ezxtk

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oic zia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi ici lr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨
Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦

äæ ìò BLðòì ïécä íBéa øác éöçå øác,e`hg lr ±ñç ¨¨©£¦¨¨§©¦§¨§©¤©
.àaä íìBòa ïécä ïî éøîâì øèôðå ,àaä íìBòa íBìLå§¨¨¨©¨§¦§©§©§¥¦©¦¨¨©¨

íðîàick ±åéðôì áéáçå ävøîe 'ä éðôì ïBöøì äéäiL ¨§¨¤¦§¤§¨¦§¥§ª¤§¨¦§¨¨
BúãBáòî BðB÷ì çeø úçð úBéäì ,àèçä íã÷k Cøaúé± ¦§¨¥§Ÿ¤©¥§¦§©©©§¥£¨

,jk myléøö äéä-úåöî ìò elôà äìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¨¨¦§¨¦¨§¨¨£¦©¦§©
,ïéc-úéa úúéîe úøk da ïéàL äl÷ äNòedyinyk mb - £¥©¨¤¥¨¨¥¦©¥¦

,efk dyr zevn lr xar
oaxw `iadl eilr did

leki eidyk ± dlermi
sqepa ± zepaxw aixwdl

,ezaeyzleLøcL Bîk§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ìò íéðäk úøBúa§©Ÿ£¦©

÷eñt1;"Bì äöøðå"- ¨§¦§¨
in lr dvxn dlerdy
,dyr zevn lr xary
÷øt àøîba àúéàãëå§¦§¦¨©§¨¨¤¤

,íéçáæc àn÷enke - ©¨¦§¨¦
wxta zxne` `xnbdy

migaf zkqn ly oey`x2,äNò úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©£¥
íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©¨Ÿ¤§¨¨

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

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
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טז.34. ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל "
ועכצ  כו'. אחרת.ואסתר הכוונה שכאן ז-ו.36."ל לח, ˘ËÈÏ"‡:37.וישב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

(קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז בי' כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי
– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – אולי וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על מספר È˜ÂÏÈÁתפלה

לכאו"א כו' חומריות ·Ú"Ùהתעניות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד פכ"ט ח"א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .
התבוננות)". וע"י הקליפה – ד.1.הגוף א, ב.2.ויקרא ד,

fenz 'h ipy mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïéèéì÷øt éãé ìò Bñiôe Cìna çøqL,miplczy ±,Bì ìçîe ¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦¨©
,jlnd -çìBL ïë-ét-ìò-óà,jlna gxqy df ±äçðîe ïBøBc ©©¦¥¥©¦§¨

åéðôìick ,jlnd iptl ±Cìnä éðt úBàøì Bì ävøúiL± §¨¨¤¦§©¤¦§§¥©¤¤
el elgne daeyz dyry ixg`y ,dler oaxw ly epipr mb jk

oaxwd deedn ± e`hg lr
dvexn didiy ick dpzn
enk d"awd iptl aiage
.`hgy iptl didy

ìe)ïBL`xnbd ± §
"dler"d lr zxne`y

`idyïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥
äøBza áeúkM äî©¤¨©¨
"åéìò øtëì Bì äöøðå"§¦§¨§©¥¨¨

,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯- ¥©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd oi`
,daeyzd ici lr d`ad

àlà:`id dpeekd ± ¤¨
úBéäì 'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥¦§

,BðB÷ì çeø úçð- ©©©§
lk d"awd iptl dgnizy
,`hgd awr drtyd
aed` aey didi `hegde
iptl enk d"awd lr

,`hgyíL àúéàãk¦§¦¨¨
,àøîba`xnbdy itk - ©§¨¨

ixg`y ,my zxne`
d`a ,dxtkd xak dzidy

"dler"d,oexec xeza
áeúkL Bîëe3íéîz" : §¤¨¨¦
.("ïBöøì äéäék ±epipr l ¦§¤§¨

`ed "dler"d oaxw ly
xak dxtkd oky ,zevxl
did df lk .df iptl dzid
aixwdl mileki eidyk

ick oaxw `iadl mikixv eid ,daeyz eyry ixg`y ,zepaxw
,`hgd iptl enk aiage dvexn zeidlïaø÷ eðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨¨§¨

Bîk ,ïaø÷ íB÷îa àeä úéðòzä ¯ 'äî ïBöø ÷éôäì§¨¦¨¥©©£¦¦§¨§¨§
àøîba áeúkL4:`id dprznd zltzy -èeòî àäiL" ¤¨©§¨¨¤§¥¦

èòîúpL éîãå éaìç,mevd ici lr ±éðôì ézáø÷ä elàkE ¤§¦§¨¦¤¦§©¥§¦¦§©§¦§¨¤
"'eëådvexn zeidl ,oaxw ly oipr `ed ziprzd oipry ,ixd ± §

.`hgd iptl enk d"awd iptlíéàpz änëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨©¨¦
ì÷ øác ìòL ,íéàøBîàå,lw `hg lr ±íépòúî eéä ¤¡¨¦¤©¨¨©¨¦§©¦
Bîk ,ãàî äaøä úBiðòz5äéäL äéøæò ïa øæòìà éaø ©£¦©§¥§Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨

,úaLa äéðø÷ ïéaL äòeöøa äàöBé äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨§¨¦§¨¤¥©§¤¨§©¨

BzðëL ìL Búøt ïk äàöé úçà íòôe ,íéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦©©©©¨§¨¥¨¨¤§¤§
,da äçî àìå,jkn rpnizy -,úBîBvä éðtî åépL eøçLäå §Ÿ¦¨¨§ª§£¦¨¦§¥©

,mvy -;åéøáç éøác íi÷ àlL ìòxac exq`y minkgd - ©¤Ÿ¦¥¦§¥£¥¨
.dføîàL òLBäé éaø ïëå6,"éànL úéa íëéøácî éðLBa" : §¥©¦§ª©¤¨©§¦¦¦§¥¤¥©©

éðtî åépL eøçLäå§ª§£¦¨¦§¥
;úBîBvälr mvy - ©

zia lr jk `hazdy
,i`nyíòt àðeä áøå§©¨©©

Bì äëtäúð úçà©©¦§©§¨
,ïélôz ìL äòeöø§¨¤§¦¦

úBîBö 'î äpòúäå7; §¦§©¨
úBaø äpäëåmi`pza ± §¨¥¨©

`l el` zeiprz ± .mipey
mbe ,daeyz ly oipr eid
ick mixeqi ly oipr `l
ixdy ± dxtkd z` xenbl
el`k mi`hg dl` eid `l
lr dxtk xnb miyxecd
zeiprzd `l` ,mixeqi ici
ick ,oaxw mewna e`a
iptl aiage dvexn zeidl
.`hgd iptl enk d"awd

äæ ãBñé ìòåoipr yiy ± §©§¤
mi`hg lr mb zeiprz ly
xnb miyxec mpi`y milw
`l` ,mixeqi ici lr dxtk
,oaxw mewna od zeiprzd

,df ceqi lr dpdãnì¦¥
ìò åéãéîìúì ì"æ é"øàä̈£¦©§©§¦¨©

,úîàä úîëç étitk - ¦¨§©¨¡¤
,dlawd zxez z`xwpy
änëì úBîBvä øtñî¦§©©§©¨
óà ,íéàèçå úBðBò£©£¨¦©
àìå úøk ïäa ïéàL¤¥¨¤¨¥§Ÿ

,íéîL éãéa äúéî,mixeqi ici lr dxtk xnb yxcp mday - ¦¨¦¥¨©¦
à"ð÷ ñòkä ìò Bîk,zg`e miying d`n ±;'eëå úBiðòz §©©©©©£¦§

íðéé íúñ Bîk ïðaøc øeqéà ìò elôàå,ieb ly oii ±äpòúé ©£¦©¦§©¨¨§§¨¥¨¦§©¤
â"òylye miray ±äNò úåöî ìeha ìò ïëå ;'eëå úBiðòz©£¦§§¥©¦¦§©£¥

älôz Bîk ïðaøc8à"ñ äpòúé ¯zg`e miyy ±úBiðòz §©¨¨§§¦¨¦§©¤©£¦
úelbúäì äàìôð älâñ àéä úéðòzä ãBñ ,ììk Cøãå .'eëå§§¤¤§¨©©£¦¦§ª¨¦§¨¨§¦§©

Ba øîàpL ïaøwä Bîk ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø9çéø" : §¨¤§¨§©¨§¨¤¤¡©¥©
,"'äì çBçéð.d"awl gex zgp -äéòLéa áeúkL Bîëe10: ¦©©§¤¨¦©§¨

ììkî ,"'äì ïBöø íBéå íBö àø÷z äæìä",ixd ±íBväL £¨¤¦§¨§¨©¦§¨¤©
:ïBöø íBé àeä äöøpä©¦§¤¨
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äáåùúä úøâà
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù
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כא.3. כב, א.4.אמור יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
הידוע  אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח "אין

א) כ, ח"א רבי כי·ÂËÈ˘Ù˙(בית וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת ציווה Ú"ÎÏדתפלה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה זמני
כו'". ס"א להתענות ג.9.האריז"ל א, ה.10.ויקרא נח,



fenzעח `"iÎ'i iriaxe iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י' שלישי יום
פרק ג  ,av 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîëç äðäå â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

תמוז  י"א רביעי יום
יום שישי ורביעי י 'ֿ י "א תמוז  ,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr:úéðòú

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

,`hgd lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw

didiy ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb

xfegd didiy ,"el dvxpe"

iptl aiage ievx daeyza

ixd ,`hgd iptl enk d"awd

`iadl zepaxw epl oi`y ,zrk

`a ± "el dvxpe"d z` mci lr

lr .oaxwd mewna ziprzd

,l"fix`d cnil df ceqi

z` ,dlawd znkgl m`zda

ax xtqn lr zenevd xtqn

dl`k mb ,mi`hge zepeer ly

zxk yper mdilr oi`y

.miny icia dzine

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàäixg`y ± ¨©£¦

,l"fix`de÷ìçð± ¤§§
,mdizericaàèçL éîa§¦¤¨¨

íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦
,íéøîBà Léc :úBaø©§¥§¦

éøvLøtñî úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©¦§©
àèç BúBàì úBîBvä©§¥§
éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦

øtñnL ,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©§©¨¨¤¦§©
Løôîä úBîBvä,df `hg lr ±ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúa ©©§Ÿ̈§¦¥§¨¥¨£¦©

ã"ô ïä,rax`e mipeny ±Bà øNò äæa àèç íàå ,úBiðòz ¥©£¦§¦¨¨¨¤¤¤
éøö ,ìLî-Cøc-ìò íéîòt íéøNòBà øNò úBðòúäì C ¤§¦§¨¦©¤¤¨¨¨¦§¦§©¤¤

,íìBòì ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNòzeiprzd xtqn cinzy - ¤§¦§¨¦§¥§¨
,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itl `ed ,`hg lklàéîec§¨

,enk ±úàhç ïaø÷clk :`"hily x"enc` w"k zxrd ± §¨§©©¨
,ze`hgd;íòôe íòt ìk ìò àéáäì áiçL.`hgy -Léå± ¤©¨§¨¦©¨©©©©§¥

,xqend inkg oiaïénãî,mieeyn ±äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨

äNò úåöî ìò äàaä1äNò úBöî änk ìò øáò elôàc , ©¨¨©¦§©£¥©£¦¨©©©¨¦§£¥
øtkúî ¯,d"awd iptl dvxzne ±àúéàãk ,úçà äìBòa ¦§©¥§¨©©¦§¦¨

íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba2wxta zxne` `xnbdy enk - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
.migaf zkqn ly oey`x,äæa úìa÷îä äòøëäåizy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤

,xqend inkg ly zericd
`idíéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦

úBîBvä øtñî éôk§¦¦§©©
eðéäc ,äæ àèçc:oebk ± §¥§¤§©§

á"ðømiyng miz`n ±
minrt yly ,mipye

drax`e mipenyúBîBö
òøæ úáëL úBàöBä ìò©¨¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
,minrt daxd mdilr
xtqnk minrt yly mevi
eze`l reawd zenevd

.`hgíòhäårecn ± §©©©
,`wec minrt ylyàeä

øäfa áúkM äî ét ìò©¦©¤¨©©Ÿ©
çð úLøt óBñ LBãwä3: ©¨¨¨©Ÿ©

én÷ Lð øa áçc ïåék"¥¨§¨©©©¥
,àeä-êéøa-àLã÷- ª§¨§¦

iptl `heg mc`yk
,d"awdàãç àðîæ± ¦§¨£¨

,`hg eze` `hegy dpey`xd mrta,'eë eîéLø ãéáòdf - ¨¦§¦
my xne` ± `hg eze` dipy mrt `hg m` .dlrnl myex dyer

,myexd wfgzn ± xdfaäàúéìz àðîæmrt `hg m` ± ¦§¨§¦¨¨
,`hg eze` ziyilyàc àøèqî àîúk àeää èMtúà¦§©¥©¦§¨¦¦§¨¨

,"'eë àc àøèñìcvn `hgd zeawra mbtde mzkd hytzn - §¦§¨¨
`l` ,cala wfg myex e` ,cala myex df oi` :xnelk ,cv l`

,cv l` cvn xcegd mbtéøö Cëìâ ïk íb úBîBvä øtñî C' §¨¨¦¦§©©©¥
.'eëå íéîòteze` ziyilyd mrta e`hg ici lry oeeik ± §¨¦§

.dlrnl mbtd ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg

ïëà,mxa ±äæ ìk4 ¨¥¨¤
ïéàL ,àéøáe ÷æç íãàa§¨¨¨¨¨¦¤¥
Bì ÷éfî úBîBvä éeaø¦©©¦
,Bôeb úeàéøáì ììk§¨¦§¦
íéðBLàøä úBøBca Bîëe§©¨¦¦

eid md ,wifd `l zeiprz ieaixe ,mi`ixae miwfg eid mitebdyk ±

zenevd lk mevl mikixv
,mixen`déeaøL éî ìáà£¨¦¤¦

,Bì ÷éfî úBîBvä©©¦
àáì ìëeiL øLôàL¤¤§¨¤©¨Ÿ
-ñç Leçéî Bà éìç éãéì¦¥Ÿ¦¦©

,íBìLå,zenevd ici lr -älà eðéúBøBãa Bîkmiyp`dy ± §¨§§¥¥¤
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
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fenz a"i iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ב חמישי יום
,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìòá ìë î"îå,186 'nr cr:(åðîú àì

,mdl wifdl lelr zeiprz ieaixe ,miylgúBaøäì Bì øeñà̈§©§
ìò elôà úBiðòúamypery mi`hg ±úBúéîe úBúéøk §©£¦£¦©§¦¦
ïkL ìkîe ,ïéc-úéa,zeiprza zeaxdl el xeq`y ±úåöî ìò ¥¦¦¨¤¥©¦§©

øLà éôk àlà ,úøk ïäa ïéàL äNòú àì úåöîe äNò£¥¦§©Ÿ©£¤¤¥¨¤¨¥¤¨§¦£¤
éàcåaL BLôða øòLé§©¥§©§¤§©©
ék .ììk Bì ÷éfé àìŸ©¦§¨¦
úBøBca elôà£¦©
íéàpz éîéa ,íéðBLàøä̈¦¦¦¥©¨¦
eéä àì ¯ íéàøBîàå¤¡¨¦Ÿ¨

,àðåb éàäëa ïépòúî- ¦§©¦¦§©©§¨
,mi`hg lr ,dfk ote`a
eöîc ,íéàéøaä àlà¤¨©§¦¦§¨

;eäéLôð éøeòöì- §¦¥©§©§
,mnvr z` xrvl mgekay
éøeòöì éöî àìãe§¨¨¦§¦¥

déLôðegeka oi`y in ± ©§¥
,eytp z` xrvläpòúîe¦§©¤

àøîba "àèBç" àø÷ð ¯¦§¨¥©§¨¨
àn÷ ÷øt,oey`x ± ¤¤©¨

úéðòúc5äpòúî elôàå , §©£¦©£¦¦§©¤
BãéaL úBøáò ìò©£¥¤§¨

,íL é"Lø Løôãk- ¦§¥©©¦¨
itly ote` eze`a elit`y

my xne` i"yxy itk dfy ,yecw `xwp `ed ipyd "xn`c o`n"d
xne` dfk ote`a mb ixd ,miwxnzn eizepeer jk ici lry iptn
oi`y drya dprzn `ed m` `heg `xwpy "xn`c o`n" eze`

,envr z` xrvl leki `edàúéàãëåmi`veny itk ±àøîba §¦§¦¨©§¨¨

àn÷ ÷øt,oey`x ±íéçáæc6BðéàL ìàøNiî íãà Eì ïéàL , ¤¤©¨¦§¨¦¤¥§¨¨¦¦§¨¥¤¥
.'eëå äNò áiçî,ziprza zepeer ly oipr epyi cinzy ixd ± §ª¨£¥§

`xwp ± mve envr z` xrvl egeka oi` m`y ,mixne` z`f lkae
.`heg,äøBz ìòa àeäL éî ïkL-ìkîeoi`y zexnl mve - ¦¨¤¥¦¤©©¨

,envr z` xrvl egeka
àèBçL,mv `edy dna ± ¤¥

ék ,íéìôëa Lðòðå§¤¡¨§¦§©¦¦
úéðòzä úeLéìç úîçî¥£©£¦©©£¦

da ÷ñòì ìëeé àì± Ÿ©©£Ÿ¨
,dxezaéeàøkel yie ± ¨¨

,mevd lr (` ,letk yper
.dxez lehia lr (aàlà¤¨

?dézðwz éàîidn ± ©©¨§¥
± ?mc` eze` ly ezpwz
dxtkd oipr el didi cvik
iptl "dvxp" zeidl ick
± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:Càèçå"©£¨¨

;"÷øô ä÷ãöa,xnelk - §¦§¨§ª
lr dxenzk dwcv oziy
mevl eilr didy zeiprzd

,ei`hg lreáúkL Bîëe§¤¨§
ïzì ,íé÷ñBtä,zzl ±Cøò äáeLz ìL úéðòz íBé ìk ãòa ©§¦¦¥§©¨©£¦¤§¨¤¤

LéìBt íéìBãb é"ç8éñBé øéLòäå ,'eëå,'eëå BøLò éôì ó- §¦¦§§¤¨¦¦§¦¨§§
,daeyzÎziprz ly mei lk xear xzei milecb minekq ozieBîk§

úéðòz úBëìä 'íäøáà ïân'ä áúkL9: ¤¨©©¨¥©§¨¨¦§©£¦

,íB÷î-ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`f lkaBLôð ïwúì ,'ä úáø÷ õôçä Lôð ìòa ìk10 ¨©©¤¤¤¨¥¦§©§©¥©§
dáéLäì,ytpd z` ±¯ øçánä ïî älòî äáeLúa 'ä ìà ©£¦¨¤¦§¨§ª¨¦©ª§¨

Bîöò ìò øéîçé©§¦©©§
íéðt-ìk-ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦
åéiç éîé ìk úçà íòt©©©©¨§¥©¨
ïBò ìëì úBîBvä øtñî¦§©©§¨¨
íéøeîçä úBðBòî ïBòå§¨¥£©£¦
äúéî íäéìò ïéáiçL¤©¨¦£¥¤¦¨

,íéðt-ìk-ìòlk lr - ©¨¨¦
zepeerd lr ,mipt
± dzin mdilr miaiigy
zenevd xtqn z` milyi
,oeer eze` lr miyxcpd

eìôàådzind aeig m` ± ©£¦
`ed ,oeer eze` lr,ãáìa íéîL éãéamc` icia dzin `le - ¦¥¨©¦¦§©

zenevd xtqn z` ± mipt lk lr ± zepeer mze` lr milyi ±
.oeer eze` lr miyxcpdäìháì òøæ úBàöBäì ïBâk,milyi ± §§¨¤©§©¨¨

ã"ôdrax`e mipeny ±ìBëéå .åéiç éîéa úçà íòt úBîBö©©©©¦¥©¨§¨
ïúBçãì,zenevd z`øNòk äpòúéå ,óøça íéøöwä íéîiì ¦§¨©¨¦©§¨¦©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤

ìLî-Cøc-ìò úBiðòz©£¦©¤¤¨¨
,úBçt Bà ,ãçà óøça- §Ÿ¤¤¨¨

,zeiprz dxyrnøîâéå§¦§Ÿ
'èa úBîBö ã"ôä øtñî¦§©©§
Bçk éôk øúBé Bà ,íéðL̈¦¥§¦Ÿ
`ed ,gek xzei el yi m` ±
dtewza z`f zeyrl leki
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥

.(ïk äðúä íà úéðòúì áLçðzery yely lk`y zexnl ± ¤§¨§©£¦¦¦§¨¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäåúåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó
:úéðòú

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
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עט fenz `"iÎ'i iriaxe iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י' שלישי יום
פרק ג  ,av 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîëç äðäå â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

תמוז  י"א רביעי יום
יום שישי ורביעי י 'ֿ י "א תמוז  ,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr:úéðòú

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

,`hgd lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw

didiy ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb

xfegd didiy ,"el dvxpe"

iptl aiage ievx daeyza

ixd ,`hgd iptl enk d"awd

`iadl zepaxw epl oi`y ,zrk

`a ± "el dvxpe"d z` mci lr

lr .oaxwd mewna ziprzd

,l"fix`d cnil df ceqi

z` ,dlawd znkgl m`zda

ax xtqn lr zenevd xtqn

dl`k mb ,mi`hge zepeer ly

zxk yper mdilr oi`y

.miny icia dzine

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàäixg`y ± ¨©£¦

,l"fix`de÷ìçð± ¤§§
,mdizericaàèçL éîa§¦¤¨¨

íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦
,íéøîBà Léc :úBaø©§¥§¦

éøvLøtñî úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©¦§©
àèç BúBàì úBîBvä©§¥§
éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦

øtñnL ,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©§©¨¨¤¦§©
Løôîä úBîBvä,df `hg lr ±ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúa ©©§Ÿ̈§¦¥§¨¥¨£¦©

ã"ô ïä,rax`e mipeny ±Bà øNò äæa àèç íàå ,úBiðòz ¥©£¦§¦¨¨¨¤¤¤
éøö ,ìLî-Cøc-ìò íéîòt íéøNòBà øNò úBðòúäì C ¤§¦§¨¦©¤¤¨¨¨¦§¦§©¤¤

,íìBòì ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNòzeiprzd xtqn cinzy - ¤§¦§¨¦§¥§¨
,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itl `ed ,`hg lklàéîec§¨

,enk ±úàhç ïaø÷clk :`"hily x"enc` w"k zxrd ± §¨§©©¨
,ze`hgd;íòôe íòt ìk ìò àéáäì áiçL.`hgy -Léå± ¤©¨§¨¦©¨©©©©§¥

,xqend inkg oiaïénãî,mieeyn ±äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨

äNò úåöî ìò äàaä1äNò úBöî änk ìò øáò elôàc , ©¨¨©¦§©£¥©£¦¨©©©¨¦§£¥
øtkúî ¯,d"awd iptl dvxzne ±àúéàãk ,úçà äìBòa ¦§©¥§¨©©¦§¦¨

íéçáæc àn÷ ÷øt àøîba2wxta zxne` `xnbdy enk - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
.migaf zkqn ly oey`x,äæa úìa÷îä äòøëäåizy oia - §©§¨¨©§ª¤¤¨¤

,xqend inkg ly zericd
`idíéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦

úBîBvä øtñî éôk§¦¦§©©
eðéäc ,äæ àèçc:oebk ± §¥§¤§©§

á"ðømiyng miz`n ±
minrt yly ,mipye

drax`e mipenyúBîBö
òøæ úáëL úBàöBä ìò©¨¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
,minrt daxd mdilr
xtqnk minrt yly mevi
eze`l reawd zenevd

.`hgíòhäårecn ± §©©©
,`wec minrt ylyàeä

øäfa áúkM äî ét ìò©¦©¤¨©©Ÿ©
çð úLøt óBñ LBãwä3: ©¨¨¨©Ÿ©

én÷ Lð øa áçc ïåék"¥¨§¨©©©¥
,àeä-êéøa-àLã÷- ª§¨§¦

iptl `heg mc`yk
,d"awdàãç àðîæ± ¦§¨£¨

,`hg eze` `hegy dpey`xd mrta,'eë eîéLø ãéáòdf - ¨¦§¦
my xne` ± `hg eze` dipy mrt `hg m` .dlrnl myex dyer

,myexd wfgzn ± xdfaäàúéìz àðîæmrt `hg m` ± ¦§¨§¦¨¨
,`hg eze` ziyilyàc àøèqî àîúk àeää èMtúà¦§©¥©¦§¨¦¦§¨¨

,"'eë àc àøèñìcvn `hgd zeawra mbtde mzkd hytzn - §¦§¨¨
`l` ,cala wfg myex e` ,cala myex df oi` :xnelk ,cv l`

,cv l` cvn xcegd mbtéøö Cëìâ ïk íb úBîBvä øtñî C' §¨¨¦¦§©©©¥
.'eëå íéîòteze` ziyilyd mrta e`hg ici lry oeeik ± §¨¦§

.dlrnl mbtd ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg

ïëà,mxa ±äæ ìk4 ¨¥¨¤
ïéàL ,àéøáe ÷æç íãàa§¨¨¨¨¨¦¤¥
Bì ÷éfî úBîBvä éeaø¦©©¦
,Bôeb úeàéøáì ììk§¨¦§¦
íéðBLàøä úBøBca Bîëe§©¨¦¦

eid md ,wifd `l zeiprz ieaixe ,mi`ixae miwfg eid mitebdyk ±

zenevd lk mevl mikixv
,mixen`déeaøL éî ìáà£¨¦¤¦

,Bì ÷éfî úBîBvä©©¦
àáì ìëeiL øLôàL¤¤§¨¤©¨Ÿ
-ñç Leçéî Bà éìç éãéì¦¥Ÿ¦¦©

,íBìLå,zenevd ici lr -älà eðéúBøBãa Bîkmiyp`dy ± §¨§§¥¥¤
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
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fenz a"i iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ב חמישי יום
,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìòá ìë î"îå,186 'nr cr:(åðîú àì

,mdl wifdl lelr zeiprz ieaixe ,miylgúBaøäì Bì øeñà̈§©§
ìò elôà úBiðòúamypery mi`hg ±úBúéîe úBúéøk §©£¦£¦©§¦¦
ïkL ìkîe ,ïéc-úéa,zeiprza zeaxdl el xeq`y ±úåöî ìò ¥¦¦¨¤¥©¦§©

øLà éôk àlà ,úøk ïäa ïéàL äNòú àì úåöîe äNò£¥¦§©Ÿ©£¤¤¥¨¤¨¥¤¨§¦£¤
éàcåaL BLôða øòLé§©¥§©§¤§©©
ék .ììk Bì ÷éfé àìŸ©¦§¨¦
úBøBca elôà£¦©
íéàpz éîéa ,íéðBLàøä̈¦¦¦¥©¨¦
eéä àì ¯ íéàøBîàå¤¡¨¦Ÿ¨

,àðåb éàäëa ïépòúî- ¦§©¦¦§©©§¨
,mi`hg lr ,dfk ote`a
eöîc ,íéàéøaä àlà¤¨©§¦¦§¨

;eäéLôð éøeòöì- §¦¥©§©§
,mnvr z` xrvl mgekay
éøeòöì éöî àìãe§¨¨¦§¦¥

déLôðegeka oi`y in ± ©§¥
,eytp z` xrvläpòúîe¦§©¤

àøîba "àèBç" àø÷ð ¯¦§¨¥©§¨¨
àn÷ ÷øt,oey`x ± ¤¤©¨

úéðòúc5äpòúî elôàå , §©£¦©£¦¦§©¤
BãéaL úBøáò ìò©£¥¤§¨

,íL é"Lø Løôãk- ¦§¥©©¦¨
itly ote` eze`a elit`y

my xne` i"yxy itk dfy ,yecw `xwp `ed ipyd "xn`c o`n"d
xne` dfk ote`a mb ixd ,miwxnzn eizepeer jk ici lry iptn
oi`y drya dprzn `ed m` `heg `xwpy "xn`c o`n" eze`

,envr z` xrvl leki `edàúéàãëåmi`veny itk ±àøîba §¦§¦¨©§¨¨

àn÷ ÷øt,oey`x ±íéçáæc6BðéàL ìàøNiî íãà Eì ïéàL , ¤¤©¨¦§¨¦¤¥§¨¨¦¦§¨¥¤¥
.'eëå äNò áiçî,ziprza zepeer ly oipr epyi cinzy ixd ± §ª¨£¥§

`xwp ± mve envr z` xrvl egeka oi` m`y ,mixne` z`f lkae
.`heg,äøBz ìòa àeäL éî ïkL-ìkîeoi`y zexnl mve - ¦¨¤¥¦¤©©¨

,envr z` xrvl egeka
àèBçL,mv `edy dna ± ¤¥

ék ,íéìôëa Lðòðå§¤¡¨§¦§©¦¦
úéðòzä úeLéìç úîçî¥£©£¦©©£¦

da ÷ñòì ìëeé àì± Ÿ©©£Ÿ¨
,dxezaéeàøkel yie ± ¨¨

,mevd lr (` ,letk yper
.dxez lehia lr (aàlà¤¨

?dézðwz éàîidn ± ©©¨§¥
± ?mc` eze` ly ezpwz
dxtkd oipr el didi cvik
iptl "dvxp" zeidl ick
± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:Càèçå"©£¨¨

;"÷øô ä÷ãöa,xnelk - §¦§¨§ª
lr dxenzk dwcv oziy
mevl eilr didy zeiprzd

,ei`hg lreáúkL Bîëe§¤¨§
ïzì ,íé÷ñBtä,zzl ±Cøò äáeLz ìL úéðòz íBé ìk ãòa ©§¦¦¥§©¨©£¦¤§¨¤¤

LéìBt íéìBãb é"ç8éñBé øéLòäå ,'eëå,'eëå BøLò éôì ó- §¦¦§§¤¨¦¦§¦¨§§
,daeyzÎziprz ly mei lk xear xzei milecb minekq ozieBîk§

úéðòz úBëìä 'íäøáà ïân'ä áúkL9: ¤¨©©¨¥©§¨¨¦§©£¦

,íB÷î-ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`f lkaBLôð ïwúì ,'ä úáø÷ õôçä Lôð ìòa ìk10 ¨©©¤¤¤¨¥¦§©§©¥©§
dáéLäì,ytpd z` ±¯ øçánä ïî älòî äáeLúa 'ä ìà ©£¦¨¤¦§¨§ª¨¦©ª§¨

Bîöò ìò øéîçé©§¦©©§
íéðt-ìk-ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦
åéiç éîé ìk úçà íòt©©©©¨§¥©¨
ïBò ìëì úBîBvä øtñî¦§©©§¨¨
íéøeîçä úBðBòî ïBòå§¨¥£©£¦
äúéî íäéìò ïéáiçL¤©¨¦£¥¤¦¨

,íéðt-ìk-ìòlk lr - ©¨¨¦
zepeerd lr ,mipt
± dzin mdilr miaiigy
zenevd xtqn z` milyi
,oeer eze` lr miyxcpd

eìôàådzind aeig m` ± ©£¦
`ed ,oeer eze` lr,ãáìa íéîL éãéamc` icia dzin `le - ¦¥¨©¦¦§©

zenevd xtqn z` ± mipt lk lr ± zepeer mze` lr milyi ±
.oeer eze` lr miyxcpdäìháì òøæ úBàöBäì ïBâk,milyi ± §§¨¤©§©¨¨

ã"ôdrax`e mipeny ±ìBëéå .åéiç éîéa úçà íòt úBîBö©©©©¦¥©¨§¨
ïúBçãì,zenevd z`øNòk äpòúéå ,óøça íéøöwä íéîiì ¦§¨©¨¦©§¨¦©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤

ìLî-Cøc-ìò úBiðòz©£¦©¤¤¨¨
,úBçt Bà ,ãçà óøça- §Ÿ¤¤¨¨

,zeiprz dxyrnøîâéå§¦§Ÿ
'èa úBîBö ã"ôä øtñî¦§©©§
Bçk éôk øúBé Bà ,íéðL̈¦¥§¦Ÿ
`ed ,gek xzei el yi m` ±
dtewza z`f zeyrl leki
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥

.(ïk äðúä íà úéðòúì áLçðzery yely lk`y zexnl ± ¤§¨§©£¦¦¦§¨¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäåúåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó
:úéðòú

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
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fenzפ a"i iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dpzdy itk ,mly ziprzl mei eze` el aygp ,dngd up iptl
ely mevd didi jky11.íeìLúìe,milydl icke ±á"ðø± §©§
mipye miyng miz`nìéòì økæpk úBîBöminrt yly mdy ± ©¦§¨§¥

icy mixeaqd dl` oia zlaewnd drxkdd itk ,rax`e mipeny
xtqn zg` mrt mevl
mb ,`hg lk lr zenevd
daxd `hg eze` `hg m`
dl` oial ,minrt
mrt lk lry mixeaqd
eze` mevl yi ,`hgy

- zenev xtqnäpòúé¦§©¤
ãò ã"ô íéîòt 'ã ãBò§¨¦©
,ãáìa íBiä úBöç øçà©©£©¦§©
úéðòz ïk íb áLçéîc¦§©©¥©£¦

éîìLeøéa12,cenlza - ©§©§¦
ly mev aygp inlyexi
,meid zevg xg` cr

,ziprzl'áeipye ±éàöç£¨¥
íBéì Bì íéáLçð íBé¤§¨¦§

.äæ ïéðòì ãçàly ± ¤¨§¦§¨¤
mevl eilry minid xtqn

,e`hg oewizlì ïëåøàL §¥¦§¨
,ïäa àöBik úBðBò- £©¥¨¤

zepeer zece` xaic lirl
dzin mdilr miaiigy
,(mipt lk lr) miny icia
envr lr mda xingiy
xtqn z` milydl
zrke .mixen`d zenevd
mby ,owfd epax xne`

ly "xneg"d mda yiy `l` ,dzin aeig mdilr oi`y zepeer
minec ,"oda `veik" md jka) dzin mdilr miaiigy zepeer
oldl lynl xikfn `edy itk ,(dzin aeig mdilr yiy zepeerl

mdy mixacd 'f wxtaynnzeixr ielib ,dxf dcear enk
qrk ,rxd oeyl ,dwcvd on oir znlrd mde ,minc zkitye
mrt mipt lk lr mevl envr lr xingi mdilr mb ,dnecke

,`hg eze` lr yxcpd zenevd xtqn z` zg`áì" ìk øLà£¤¨¥
:d÷cväa õôçå ,"BLôð úøî òãBé.zwcev didze owezzy - ¥©¨©©§§¨¥§¦¨§¨

á"ðø ìò íéôãBòä úBîBvä øtñî ,ïëàly `hgd iabl ± ¨¥¦§©©¨§¦©
,dlhal rxf z`ved,àðåb éàäëelrny zenevd xtqn - §©©§¨

,mixg` mi`hg iabl zenevd xtqn ly minrt ylyläéäL¤¨¨
éøö,úBpòúäì CickúBpòúäì íéøéîçnä úòãì Leçì ¨¦§¦§©¨§©©©©§¦¦§¦§©

íéîòtä øtñî éôk àèçå àèç ìk ìòL úBîBvä øtñî¦§©©¤©¨¥§§¥§§¦¦§©©§¨¦
ìéòì økæpk àèçL,dl` zenev zxzi ,dpd ±ïlk äcôé ¤¨¨©¦§¨§¥¦§¤ª¨

é"ç Cøò ä÷ãöa,xyr dpeny ±.íBé ìk ãòa LéìBt íéìBãb ¦§¨¨¤¤§¦¦§©¨
,mevl eilr didy ±éøvL úBiðòz ìk øàL ïëåúBpòúäì C §¥§¨¨©£¦¤¨¦§¦§©

äNò úåöî ìeha ìò elôàå ,äúéî ïäa ïéàL úBøáò ìò©£¥¤¥¨¤¦¨©£¦©¦¦§©£¥

,ïðaøãe àúéøBàcly dyr zevn e` dxezd on dyr zevn - §©§¨§©¨¨
,opax,ílk ãâðk äøBz ãeîìúåly dyr zevn lehia lre - §©§¨§¤¤ª¨

zenevd xtqn ,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd dxez cenlz
- `ed ,mevl eilryäáeLzä éðewúa Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈§¦¥©§¨

íaøå) ì"æ é"øàäî¥¨£¦©§ª¨
íéãéñç úðLîa íéøkæð¦§¨¦§¦§©£¦¦
¯ (äáeLzä úëqîa§©¤¤©§¨
äcôé ìkì øLàk ìkä©Ÿ©£¤©Ÿ¦§¤

,ìéòì økæpk ä÷ãöa- ¦§¨¨©¦§¨§¥
xyr dpeny ly jxra
zxenz "yilet milecb"

,mev ly mei lkàì éà¦¨
déLôð éøeòöì éöî± ¨¦§¦¥©§¥

z` xrvl el dyw m`
zenevd z` dcti ± eytp

,dwcva.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
miyelgd epizexecay

` i` ,dl`dmc`l xyt
eilre ,envr z` xrvl

zeiprz zectlel`

.dwcvaäìòiL óàå± §©¤©£¤
,mevd ini ziictCñì§©

íiñî,milecb minekql ± §ª¨
íeMî Leçì ïéàel l` ± ¥¨¦

exn`y dnl yeygl
l"f epizeax14:æaæáé ìà"©§©§¥

,"Lîçî øúBéeli`e - ¥¥Ÿ¤
ribdl mekqd leki o`k
it lr s` ,ynegn xzeil
- iptn ,yeygl el l` ok

,àðåb éàäëa æeaæa éø÷î àìcdxwna feafa `xwp df oi` - §¨¦§¥¦§¦§©©§¨
,mevl eilr didy zenevd oeictk sqkd z` ozep `edyk ,df
àòøb àìå ,íéôebñå úBiðòzî BLôð úBcôì äNBòL øçàî¥©©¤¤¦§©§¦©£¦§¦¦§¨¨§¨

,rexb df oi`e ±.åéëøö øàLe óebä úàeôøîfafan oda ± ¥§©©§¨§¨¨
.eyekx ly ynegn xzei mc`dúBîBvä øtñnL éôìe§¦¤¦§©©

äáeLz éðewúa íéøkænä,l"fix`d ly ±eaø ìéòì íéøkæpä ©ª§¨¦§¦¥§¨©¦§¨¦§¥©
úBaøäì ,'ä øáãì íéãøçä ìk åLëò eâäð ïëì ,ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ¨¥¨£©§¨¨©£¥¦¦§©§©§

,ä÷ãöa ãàî ãàîmiayeg mdy zenevd zectl ick - §Ÿ§Ÿ¦§¨¨
- z`fe ,mevl mdilr lhenyeöî àìc ,øBcä úeLéìç úîçî¥£©£¦©§¨¨

éàä élk íLôð éøeòöìlk mytp z` xrvl mileki mpi`y ± §¦¥©§¨ª¥©
,zenevd ieaixl dxenzk dwcva miaxn md okl ± mevle jk

÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe)15àì ék 'ä éãñç" : §¤¦§¨¥§¨©¥©¨©§¥¦Ÿ
:("eðîú`l"y iptn ,'i oniq "ycwd zxb`"a oldl yxtn - ¨§

zepeere mi`hg epl yi `l` ,minly ep` oi`y iptn ,"epnz
`l wwcfdl epilr ,owzlmzqlcqge dwcvmilaben`l` ,

dwcvde cqgd zcnk ,milaben izla cqge dwcvl ,"'d cqg"l
.milaben mpi`y d"awd ly
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äáåùúä úøâà
íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî
ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî

úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
äáåùú éðå÷úá 'éøëæåîä úåîåöä øôñîù éôìå .åéëøö
íéãøçä ìë åéùëò åâäð ïëì ãàî ãàîá åáø ì"ðä
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò
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fenz b"i iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שישי יום
פרק ד  ,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íìåàå ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá

.c wxR,ìéòì økæpä ìk ,íìeàåze`ad zeiprzd oipra - ¤¤§¨¨©¦§¨§¥
oze` mevl xingdl yi zeiprz el`e ,daeyzd oiprl zekiiya

,dwcva zectl yiy el`e lreta÷eøîe äøtkä øîâì àeä¦§©©©¨¨¥
'äì Lôpä`a df lk ±ìéòì øàaúpL Bîk ,äáeLzä øçà1 ©¤¤©©©©§¨§¤¦§¨¥§¥

àn÷ ÷øt àøîbäî¥©§¨¨¤¤©¨
,íéçáæcoey`x wxt - ¦§¨¦

,migaf zkqnaäìBòc± §¨
mi`ian eidy dler oaxw
ixg` ,dyr zevn lr

,daeyzdàéä ïBøBc¦
èéì÷øtä ävøL øçàì§©©¤¦¨©§©§¦

.'eëåoexec mi`ian f` ± §
aiage ievx zeidl ick
jk ,`hg ecbp jlnd ipta
(dwcvd e`) zeiprzd mb
irvn`k od ,zexen`d
aiage ievx aey zeidl

.d"awd iptlíðîà̈§¨
äáeLzä úåöî úìçúä©§¨©¦§©©§¨

ì ,døwòå'ä ãò áeL± §¦¨¨¨©
dpeekd ,oldl xiaqiy itk
'ied my xefgiy cr `id
,ezenilyl l`xyiay
,íìL áìáe úîàa¤¡¤§¥¨¥

øàáì çøëääz`f ± ©¤§¥©§¨¥
íéc÷äa ,øeàaä úáçøäa áèéä,zncwd xg`l ±äî ¥¥§©§¨©©¥§©§¦©

LBãwä øäfa áeúkM2Cøc ìò "äáeLz" úlî øeàáa ¤¨©Ÿ©©¨§¥¦©§¨©¤¤
ãBqä:`ed ,ceqd jxc it lr "daeyz" dlnd ly dxe`ia ± ©

,"'ä áeLz"mr zcge`n didze xfgez 'ied myn 'd ze`dy - ¨
,ok iptl zcge`n dzid dz` ,dpnn dlrnly dbixcnd'ä

,"äàzz äáeLz" ¯ äàzz,'ied myay dpezgzd 'dd - ©¨¨§¨©¨¨
zxfgen `idyk ,('d 'e 'd 'i) 'ied myay dpexg`d 'dd ,xnelk
± "d`zz daeyz" `xwp df ,'ied my ly e"`e ze`d l`

,daeyzay dpezgzd dbixcnd."äàlò äáeLz" ¯ äàlò 'ä¦¨¨§¨¦¨¨
c"ei ze`d l` zxfgen `idyk 'ied myay dpey`xd 'dd ±
,dpeilr daeyz ± "d`lir daeyz" `xwp df ,'ied myay

.daeyzay dpeilrd dbixcndíâå,micwdl jixv ±áeúkM äî §©©¤¨
úBîB÷î úö÷a LBãwä øäfa3íâBtì úìòBî äáeLz ïéàL , ©Ÿ©©¨¦§¨§¤¥§¨¤¤§¥

àeäå ,äìháì òøæ àéöBîe Búéøaa xne`y dn ±mze` §¦¦¤©§©¨¨§
df ixd ,df `hg lr dliren daeyz oi`y ,xdfa zenewnøác̈¨

äáeLzä éðôa ãîBò øác Eì ïéàL ,ãàî deîz4mby - , ¨©§Ÿ¤¥§¨¨¥¦§¥©§¨
,lirez `l daeyzelôàåly xzeia zexengd zexiard ± ©£¦

úBéøò éelâå äøæ äãBáò£¨¨¨§¦£¨
.'eëådxnegd mda yiy ± §

l`e bxdi" ly zcgeind
bxdil mc`d lry ,"xeari
zexiar xeari `ly calae
dliren z`f lkae ,dl`
,cvik .daeyz mda
xdefa xne` ,`eti`
mbt `hg lry ,yecwd
rxf z`vede zixad
daeyz oi` ,dlhal

?dlirenúéLàø'a Løôe¥©§¥¦
'äîëç5øäfä úðekL ,± ¨§¨¤©¨©©Ÿ©

:`idúìòBî ïéàLlr ± ¤¥¤¤
,df `hgäàzz äáeLz§¨©¨¨

äàlò äáeLz íà-ék¦¦§¨¦¨¨
.'eëå,xdfd oeekzn jkl ± §

daeyzymzq`idy ,
on da oi` "d`zz daeyz"
dbixcnd j` ,lirend
,daeyz ly xzei dpeilrd

.df `hgl dliren ± "d`lir daeyz"úàæ ïéáäì äpä,zegtl ± ¦¥§¨¦Ÿ
øéòfî èòî6,zvwnd on hrn - ,éøöøàánM äî íéc÷äì C §©¦§¥¨¦§©§¦©¤§Ÿ¨

äúéîe úøkä ïéðò äëøáì íðBøëæ eðéúBaø éøácîe áeúkäî¥©¨¦¦§¥©¥¦§¨¦§¨¨¦§©©¨¥¦¨
,íéîL éãéaicia dzin ypere zxk yper rvea ote` dfi`a - ¦¥¨©¦

:minyLnî úî äéä ¯ úøk äéìò íéáiçL äøáò øáòLk7 §¤¨©£¥¨¤©¨¦¨¤¨¨¥¨¨¥©¨
íã÷,`hegl z`ln iptl ±äðL íéMîç8íéîL éãéa äúéîáe , Ÿ¤£¦¦¨¨§¦¨¦¥¨©¦

did ,miny icia dzin dypery dxiar xaer cg`yk ±úî¥
Lnîsebd ly zinyb dzin `l` ,ytpd ly zipgex dzin `l ± ©¨

-íã÷el e`lny iptl ±äðL íéML9àéápä øefò ïa äéððçk , Ÿ¤¦¦¨¨©£©§¨¤©©¨¦
äéîøéa10,xwy z`eap xn`y -d"awdejglyn ippd" el xn` §¦§§¨

zn yper xezae ,"'eb dnc`d ipt lrnynn11,íb íéîòôìå)§¦§¨¦©
,øzìàì ïéòøôð íéîL éãéa äúéîa,cin miyprp -Bîk §¦¨¦¥¨©¦¦§¨¦§©§¨§

.(ïðBàå øòa eðéönL) miny icia dzin miaiig eidy ±zxrd ¤¨¦§¥§¨
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äáåùúä úøâà
íìåàå ã ÷øô÷åøéîå äøôëä øîâì àåä ì"ðä ìë

ù"îë äáåùúä øçà 'äì ùôðä
øçàì àéä ïåøåã äìåòã íéçáæã ÷"ô 'îâäî ìéòì
äáåùúä úåöî úìçúä íðîà .'åëå èéì÷øôä äöéøù
çøëää .íìù áìáå úîàá 'ä ãò áåùì äø÷éòå
÷"äåæá ù"î íéã÷äá .øåàéáä úáçøäá áèéä øàáì
'ä .'ä áåùú .ãåñä ã"ò äáåùú úìî øåàéáá
.äàìéò äáåùú äàìéò 'ä .äàúú äáåùú äàúú
úìòåî äáåùú ïéàù úåîå÷î úö÷á ÷"äåæá ù"î íâå
ïéàù ãàî äåîú øáã àåäå .ì"æ àéöåîå åúéøá íâåôì
.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì
äàúú äáåùú úìòåî ïéàù øäæä úðåëù ç"øá 'éôå
øéòæî èòî úàæ ïéáäì äðä .'åëå äàìéò äáåùú à"ë
ïéðò ì"æø éøáãîå áåúëäî øàåáîù äî íéã÷äì êéøö
'éìò 'éáééçù äøéáò øáòùë íéîù éãéá äúéîå úøëä
éãéá äúéîáå .äðù íéùîç íãå÷ ùîî úî 'éä úøë
øåæò ïá äéððçë äðù íéùù íãå÷ ùîî úî íéîù
ïéòøôð íéîù éãéá äúéîá íâ 'éîòôìå) 'éîøéá àéáðä
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וכיו"ב המעט מן מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט ‡„ÂÓ"7."וי"ל: ˜"Î ˙¯Ú‰¯
:‡"ËÈÏ˘."אחרי ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שבת כרת תוד"ה כפי' – רפ"ב ביכורים "כירוש'
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כה בחנני' וכמש"נ כאן) ‰Èאדה"ז '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂ הבא מובן ועפ"ז גו'. חנני'
- מתרץ, הנ"ל: וע"פ  - "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין ביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז תיכף בחצע"ג



פי fenz a"i iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dpzdy itk ,mly ziprzl mei eze` el aygp ,dngd up iptl
ely mevd didi jky11.íeìLúìe,milydl icke ±á"ðø± §©§
mipye miyng miz`nìéòì økæpk úBîBöminrt yly mdy ± ©¦§¨§¥

icy mixeaqd dl` oia zlaewnd drxkdd itk ,rax`e mipeny
xtqn zg` mrt mevl
mb ,`hg lk lr zenevd
daxd `hg eze` `hg m`
dl` oial ,minrt
mrt lk lry mixeaqd
eze` mevl yi ,`hgy

- zenev xtqnäpòúé¦§©¤
ãò ã"ô íéîòt 'ã ãBò§¨¦©
,ãáìa íBiä úBöç øçà©©£©¦§©
úéðòz ïk íb áLçéîc¦§©©¥©£¦

éîìLeøéa12,cenlza - ©§©§¦
ly mev aygp inlyexi
,meid zevg xg` cr

,ziprzl'áeipye ±éàöç£¨¥
íBéì Bì íéáLçð íBé¤§¨¦§

.äæ ïéðòì ãçàly ± ¤¨§¦§¨¤
mevl eilry minid xtqn

,e`hg oewizlì ïëåøàL §¥¦§¨
,ïäa àöBik úBðBò- £©¥¨¤

zepeer zece` xaic lirl
dzin mdilr miaiigy
,(mipt lk lr) miny icia
envr lr mda xingiy
xtqn z` milydl
zrke .mixen`d zenevd
mby ,owfd epax xne`

ly "xneg"d mda yiy `l` ,dzin aeig mdilr oi`y zepeer
minec ,"oda `veik" md jka) dzin mdilr miaiigy zepeer
oldl lynl xikfn `edy itk ,(dzin aeig mdilr yiy zepeerl

mdy mixacd 'f wxtaynnzeixr ielib ,dxf dcear enk
qrk ,rxd oeyl ,dwcvd on oir znlrd mde ,minc zkitye
mrt mipt lk lr mevl envr lr xingi mdilr mb ,dnecke

,`hg eze` lr yxcpd zenevd xtqn z` zg`áì" ìk øLà£¤¨¥
:d÷cväa õôçå ,"BLôð úøî òãBé.zwcev didze owezzy - ¥©¨©©§§¨¥§¦¨§¨

á"ðø ìò íéôãBòä úBîBvä øtñî ,ïëàly `hgd iabl ± ¨¥¦§©©¨§¦©
,dlhal rxf z`ved,àðåb éàäëelrny zenevd xtqn - §©©§¨

,mixg` mi`hg iabl zenevd xtqn ly minrt ylyläéäL¤¨¨
éøö,úBpòúäì CickúBpòúäì íéøéîçnä úòãì Leçì ¨¦§¦§©¨§©©©©§¦¦§¦§©

íéîòtä øtñî éôk àèçå àèç ìk ìòL úBîBvä øtñî¦§©©¤©¨¥§§¥§§¦¦§©©§¨¦
ìéòì økæpk àèçL,dl` zenev zxzi ,dpd ±ïlk äcôé ¤¨¨©¦§¨§¥¦§¤ª¨

é"ç Cøò ä÷ãöa,xyr dpeny ±.íBé ìk ãòa LéìBt íéìBãb ¦§¨¨¤¤§¦¦§©¨
,mevl eilr didy ±éøvL úBiðòz ìk øàL ïëåúBpòúäì C §¥§¨¨©£¦¤¨¦§¦§©

äNò úåöî ìeha ìò elôàå ,äúéî ïäa ïéàL úBøáò ìò©£¥¤¥¨¤¦¨©£¦©¦¦§©£¥

,ïðaøãe àúéøBàcly dyr zevn e` dxezd on dyr zevn - §©§¨§©¨¨
,opax,ílk ãâðk äøBz ãeîìúåly dyr zevn lehia lre - §©§¨§¤¤ª¨

zenevd xtqn ,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd dxez cenlz
- `ed ,mevl eilryäáeLzä éðewúa Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈§¦¥©§¨

íaøå) ì"æ é"øàäî¥¨£¦©§ª¨
íéãéñç úðLîa íéøkæð¦§¨¦§¦§©£¦¦
¯ (äáeLzä úëqîa§©¤¤©§¨
äcôé ìkì øLàk ìkä©Ÿ©£¤©Ÿ¦§¤

,ìéòì økæpk ä÷ãöa- ¦§¨¨©¦§¨§¥
xyr dpeny ly jxra
zxenz "yilet milecb"

,mev ly mei lkàì éà¦¨
déLôð éøeòöì éöî± ¨¦§¦¥©§¥

z` xrvl el dyw m`
zenevd z` dcti ± eytp

,dwcva.ìéòì økæpk± ©¦§¨§¥
miyelgd epizexecay

` i` ,dl`dmc`l xyt
eilre ,envr z` xrvl

zeiprz zectlel`

.dwcvaäìòiL óàå± §©¤©£¤
,mevd ini ziictCñì§©

íiñî,milecb minekql ± §ª¨
íeMî Leçì ïéàel l` ± ¥¨¦

exn`y dnl yeygl
l"f epizeax14:æaæáé ìà"©§©§¥

,"Lîçî øúBéeli`e - ¥¥Ÿ¤
ribdl mekqd leki o`k
it lr s` ,ynegn xzeil
- iptn ,yeygl el l` ok

,àðåb éàäëa æeaæa éø÷î àìcdxwna feafa `xwp df oi` - §¨¦§¥¦§¦§©©§¨
,mevl eilr didy zenevd oeictk sqkd z` ozep `edyk ,df
àòøb àìå ,íéôebñå úBiðòzî BLôð úBcôì äNBòL øçàî¥©©¤¤¦§©§¦©£¦§¦¦§¨¨§¨

,rexb df oi`e ±.åéëøö øàLe óebä úàeôøîfafan oda ± ¥§©©§¨§¨¨
.eyekx ly ynegn xzei mc`dúBîBvä øtñnL éôìe§¦¤¦§©©

äáeLz éðewúa íéøkænä,l"fix`d ly ±eaø ìéòì íéøkæpä ©ª§¨¦§¦¥§¨©¦§¨¦§¥©
úBaøäì ,'ä øáãì íéãøçä ìk åLëò eâäð ïëì ,ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ¨¥¨£©§¨¨©£¥¦¦§©§©§

,ä÷ãöa ãàî ãàîmiayeg mdy zenevd zectl ick - §Ÿ§Ÿ¦§¨¨
- z`fe ,mevl mdilr lhenyeöî àìc ,øBcä úeLéìç úîçî¥£©£¦©§¨¨

éàä élk íLôð éøeòöìlk mytp z` xrvl mileki mpi`y ± §¦¥©§¨ª¥©
,zenevd ieaixl dxenzk dwcva miaxn md okl ± mevle jk

÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe)15àì ék 'ä éãñç" : §¤¦§¨¥§¨©¥©¨©§¥¦Ÿ
:("eðîú`l"y iptn ,'i oniq "ycwd zxb`"a oldl yxtn - ¨§

zepeere mi`hg epl yi `l` ,minly ep` oi`y iptn ,"epnz
`l wwcfdl epilr ,owzlmzqlcqge dwcvmilaben`l` ,

dwcvde cqgd zcnk ,milaben izla cqge dwcvl ,"'d cqg"l
.milaben mpi`y d"awd ly
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äáåùúä úøâà
íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî
ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî

úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
äáåùú éðå÷úá 'éøëæåîä úåîåöä øôñîù éôìå .åéëøö
íéãøçä ìë åéùëò åâäð ïëì ãàî ãàîá åáø ì"ðä
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò
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השם מובא בכיו"ב החוטאת"."Ù˘""בכ"מ היא הנפש "שדוקא ובכ"מ הגלגולים ובס' עה"פ ב) (כד, זח"ג ע"פ שהוא וי"ל – דוקא
ואילך.11. 1174 עמוד להלן שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ה"א.12.ראה פ"ח א.14.נדרים נ, כב.15.כתובות ג, איכה

fenz b"i iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שישי יום
פרק ד  ,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íìåàå ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá

.c wxR,ìéòì økæpä ìk ,íìeàåze`ad zeiprzd oipra - ¤¤§¨¨©¦§¨§¥
oze` mevl xingdl yi zeiprz el`e ,daeyzd oiprl zekiiya

,dwcva zectl yiy el`e lreta÷eøîe äøtkä øîâì àeä¦§©©©¨¨¥
'äì Lôpä`a df lk ±ìéòì øàaúpL Bîk ,äáeLzä øçà1 ©¤¤©©©©§¨§¤¦§¨¥§¥

àn÷ ÷øt àøîbäî¥©§¨¨¤¤©¨
,íéçáæcoey`x wxt - ¦§¨¦

,migaf zkqnaäìBòc± §¨
mi`ian eidy dler oaxw
ixg` ,dyr zevn lr

,daeyzdàéä ïBøBc¦
èéì÷øtä ävøL øçàì§©©¤¦¨©§©§¦

.'eëåoexec mi`ian f` ± §
aiage ievx zeidl ick
jk ,`hg ecbp jlnd ipta
(dwcvd e`) zeiprzd mb
irvn`k od ,zexen`d
aiage ievx aey zeidl

.d"awd iptlíðîà̈§¨
äáeLzä úåöî úìçúä©§¨©¦§©©§¨

ì ,døwòå'ä ãò áeL± §¦¨¨¨©
dpeekd ,oldl xiaqiy itk
'ied my xefgiy cr `id
,ezenilyl l`xyiay
,íìL áìáe úîàa¤¡¤§¥¨¥

øàáì çøëääz`f ± ©¤§¥©§¨¥
íéc÷äa ,øeàaä úáçøäa áèéä,zncwd xg`l ±äî ¥¥§©§¨©©¥§©§¦©

LBãwä øäfa áeúkM2Cøc ìò "äáeLz" úlî øeàáa ¤¨©Ÿ©©¨§¥¦©§¨©¤¤
ãBqä:`ed ,ceqd jxc it lr "daeyz" dlnd ly dxe`ia ± ©

,"'ä áeLz"mr zcge`n didze xfgez 'ied myn 'd ze`dy - ¨
,ok iptl zcge`n dzid dz` ,dpnn dlrnly dbixcnd'ä

,"äàzz äáeLz" ¯ äàzz,'ied myay dpezgzd 'dd - ©¨¨§¨©¨¨
zxfgen `idyk ,('d 'e 'd 'i) 'ied myay dpexg`d 'dd ,xnelk
± "d`zz daeyz" `xwp df ,'ied my ly e"`e ze`d l`

,daeyzay dpezgzd dbixcnd."äàlò äáeLz" ¯ äàlò 'ä¦¨¨§¨¦¨¨
c"ei ze`d l` zxfgen `idyk 'ied myay dpey`xd 'dd ±
,dpeilr daeyz ± "d`lir daeyz" `xwp df ,'ied myay

.daeyzay dpeilrd dbixcndíâå,micwdl jixv ±áeúkM äî §©©¤¨
úBîB÷î úö÷a LBãwä øäfa3íâBtì úìòBî äáeLz ïéàL , ©Ÿ©©¨¦§¨§¤¥§¨¤¤§¥

àeäå ,äìháì òøæ àéöBîe Búéøaa xne`y dn ±mze` §¦¦¤©§©¨¨§
df ixd ,df `hg lr dliren daeyz oi`y ,xdfa zenewnøác̈¨

äáeLzä éðôa ãîBò øác Eì ïéàL ,ãàî deîz4mby - , ¨©§Ÿ¤¥§¨¨¥¦§¥©§¨
,lirez `l daeyzelôàåly xzeia zexengd zexiard ± ©£¦

úBéøò éelâå äøæ äãBáò£¨¨¨§¦£¨
.'eëådxnegd mda yiy ± §

l`e bxdi" ly zcgeind
bxdil mc`d lry ,"xeari
zexiar xeari `ly calae
dliren z`f lkae ,dl`
,cvik .daeyz mda
xdefa xne` ,`eti`
mbt `hg lry ,yecwd
rxf z`vede zixad
daeyz oi` ,dlhal

?dlirenúéLàø'a Løôe¥©§¥¦
'äîëç5øäfä úðekL ,± ¨§¨¤©¨©©Ÿ©

:`idúìòBî ïéàLlr ± ¤¥¤¤
,df `hgäàzz äáeLz§¨©¨¨

äàlò äáeLz íà-ék¦¦§¨¦¨¨
.'eëå,xdfd oeekzn jkl ± §

daeyzymzq`idy ,
on da oi` "d`zz daeyz"
dbixcnd j` ,lirend
,daeyz ly xzei dpeilrd

.df `hgl dliren ± "d`lir daeyz"úàæ ïéáäì äpä,zegtl ± ¦¥§¨¦Ÿ
øéòfî èòî6,zvwnd on hrn - ,éøöøàánM äî íéc÷äì C §©¦§¥¨¦§©§¦©¤§Ÿ¨

äúéîe úøkä ïéðò äëøáì íðBøëæ eðéúBaø éøácîe áeúkäî¥©¨¦¦§¥©¥¦§¨¦§¨¨¦§©©¨¥¦¨
,íéîL éãéaicia dzin ypere zxk yper rvea ote` dfi`a - ¦¥¨©¦

:minyLnî úî äéä ¯ úøk äéìò íéáiçL äøáò øáòLk7 §¤¨©£¥¨¤©¨¦¨¤¨¨¥¨¨¥©¨
íã÷,`hegl z`ln iptl ±äðL íéMîç8íéîL éãéa äúéîáe , Ÿ¤£¦¦¨¨§¦¨¦¥¨©¦

did ,miny icia dzin dypery dxiar xaer cg`yk ±úî¥
Lnîsebd ly zinyb dzin `l` ,ytpd ly zipgex dzin `l ± ©¨

-íã÷el e`lny iptl ±äðL íéML9àéápä øefò ïa äéððçk , Ÿ¤¦¦¨¨©£©§¨¤©©¨¦
äéîøéa10,xwy z`eap xn`y -d"awdejglyn ippd" el xn` §¦§§¨

zn yper xezae ,"'eb dnc`d ipt lrnynn11,íb íéîòôìå)§¦§¨¦©
,øzìàì ïéòøôð íéîL éãéa äúéîa,cin miyprp -Bîk §¦¨¦¥¨©¦¦§¨¦§©§¨§

.(ïðBàå øòa eðéönL) miny icia dzin miaiig eidy ±zxrd ¤¨¦§¥§¨
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äáåùúä úøâà
íìåàå ã ÷øô÷åøéîå äøôëä øîâì àåä ì"ðä ìë

ù"îë äáåùúä øçà 'äì ùôðä
øçàì àéä ïåøåã äìåòã íéçáæã ÷"ô 'îâäî ìéòì
äáåùúä úåöî úìçúä íðîà .'åëå èéì÷øôä äöéøù
çøëää .íìù áìáå úîàá 'ä ãò áåùì äø÷éòå
÷"äåæá ù"î íéã÷äá .øåàéáä úáçøäá áèéä øàáì
'ä .'ä áåùú .ãåñä ã"ò äáåùú úìî øåàéáá
.äàìéò äáåùú äàìéò 'ä .äàúú äáåùú äàúú
úìòåî äáåùú ïéàù úåîå÷î úö÷á ÷"äåæá ù"î íâå
ïéàù ãàî äåîú øáã àåäå .ì"æ àéöåîå åúéøá íâåôì
.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì
äàúú äáåùú úìòåî ïéàù øäæä úðåëù ç"øá 'éôå
øéòæî èòî úàæ ïéáäì äðä .'åëå äàìéò äáåùú à"ë
ïéðò ì"æø éøáãîå áåúëäî øàåáîù äî íéã÷äì êéøö
'éìò 'éáééçù äøéáò øáòùë íéîù éãéá äúéîå úøëä
éãéá äúéîáå .äðù íéùîç íãå÷ ùîî úî 'éä úøë
øåæò ïá äéððçë äðù íéùù íãå÷ ùîî úî íéîù
ïéòøôð íéîù éãéá äúéîá íâ 'éîòôìå) 'éîøéá àéáðä
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הגליון.1. ובשולי 12 הערה 401 עמוד י"ט חלק שיחות לקוטי וראה א.2.רפ"ב. קכב, ב.3.ח"ג ריד, זח"ב ב. ריט, א. ס, 4.זח"א

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בראשית ס"פ ובז"ח א. פ"א, פאה ירושלמי ע"פ ספ"ג. תשובה פי"ז.5."רמב"ם הקדושה 6.שער

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וכיו"ב המעט מן מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט ‡„ÂÓ"7."וי"ל: ˜"Î ˙¯Ú‰¯
:‡"ËÈÏ˘."אחרי ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שבת כרת תוד"ה כפי' – רפ"ב ביכורים "כירוש'

סע"א". ˘ËÈÏ"‡:9.כה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – ˘ËÈÏ"‡:11.פכ"ח.10."כנ"ל". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1"
מת ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שנים כמה בן בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אדם בידי מיתה דינו חידוש „ÓÓ)Â‰Ê˘הרי

כה בחנני' וכמש"נ כאן) ‰Èאדה"ז '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂ הבא מובן ועפ"ז גו'. חנני'
- מתרץ, הנ"ל: וע"פ  - "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין ביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז תיכף בחצע"ג



fenzפב c"i ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ד קודש שבת יום
,186 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ïéðòä êà,cv 'nr cr.úåéúåàä

:`"hily x"enc` w"k

lr ,(`"tq lirl d`x
mypere ,e`hgy `hgd

mdilr `acinÎlkÎlr .
ep` mi`veny itk ,mipt
epinkg ixn`nae miweqta

zn ,mda aiig didy iny ,miny icia dzinae zxka ixd ,l"f

,ynn lretaiptle`lny
,dpy miyy e` miyng el

:dl`yd zxxerzneéøäå©£¥
änk øBc ìëa eàöîð¦§§§¨©¨
úBúéøk éáiç änëå§©¨©¨¥§¦

,úBúéîe,z`f lkae - ¦
íéîéòpa [íäéúBðLe] (íäéðLe) íäéîé eëéøàäå12? §¤¡¦§¥¤§¥¤§¥¤©§¦¦

áeúkM äî ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà13Bnò 'ä ÷ìç ék" : ©¨¦§¨¨©¦©¤¨¦¥¤©
,"'eëåmd ,'ied wlg md l`xyi ipa -ä"éåä íMî ÷ìç §¥¤¦¥£¨¨

:áéúëãk ,àeä-Ceøaaezky enk -14:úîLð åétàa çtiå" ¨§¦§¦©¦©§©¨¦§©
,"íéiç,"gtie" ixd o`k aezk -çôð BëBzî çôðc ïàîe15 ©¦©§¨©¦¨©

'eëå16gtep ,gtepd ± . §
,jk ,ezeiniptne ezeikezn
aezk dilr dnypdy
zeiniptn `id ,"gtie"
,'ied my `ide ,zewl`d
:oldl cin xiaqiy itk

Bì ïéàL óàå,d"awdl ± §©¤¥
'eëå óebä úeîc17-ñç §©§©

,íBìLå,`eti` ,cvik - §¨
jk lr xnel mi`zn
md l`xyi mrye ,"gtie"

?d"awdn wlgäøac Cà©¦§¨
ìk äøBzíãà éða ïBL18, ¨¦§§¥¨¨

Løôä LiL Bîk ék¦§¤¥¤§¥
íãàa ìBãb ìcáäå§¤§¥¨¨¨¨
,ìLî Cøc ìò ,ïBzçzä©©§©¤¤¨¨
åétî àöBiL ìáää ïéa¥©¤¤¤¥¦¦
ìò àöBiä ìáäì Bøeaãa§¦©¤¤©¥©

,äçéôð éãéladay §¥§¦¨
Laìî Bøeaãa àöBiaL¤©¥§¦§ª¨

çå çk Ba,øéòfî èòî úei,zvwd on hrn -úðéça àeäå Ÿ©§©§©¦§¥§§¦©
,çôBpä çka àöBia ìáà ,Baø÷aL äiçä Lôpî úeiðBöéç¦¦¦¤¤©©¨¤§¦§£¨©¥©Ÿ©©¥©

Ba Laìî ,çôð BëBzîc,lad eze`a ±úéîéðt úeiçå çk §¦¨©§ª¨Ÿ©§©§¦¦
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על יד"א) תמורת ומת˘‰·ÁÈË(לא ההדגשהÓÓ˘כו' גם יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי וא"ת .‡È·‰ לא -
דנוהו שלא אלא·ÏÚÂÙרק בחנני'˘‡‡"Ùביד"א, המדובר כי זה), תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד"א למיתה לדונו ‰È·‡הי'

שיעברו לאחרי ורק ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא תתקיים˘ÌÈÈ˙(היינו -‰·Â˙ÁËולא ביד"א". לדונו אפשר
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ושנותיהם עכ"פ ·ÌÈÓÈÚימיהם (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנק'") וכו' עוני עונש ע"י שנתקיים (Â˙Ó"הכתוב" בל'
שם)". עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, ט.13.(שמות לב, ז.14.האזינו ב, בשם 15.בראשית רפ"ב ח"א לעיל הובא
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בתחלתו". לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – ב.18.גוף לא, ו.19.ברכות לג, תהלים
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·‡¯ı"וסיפורם ËÂ˘Ó"."'עשי וי"ל בפסוק.22.) כתוב וכך שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על נוסף "הוא" יז.23.המלה י, 24.עקב
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מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ביד "א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש  דומה  אינו  דחנני' ענין ומיתתוÓÓ˘דלכאורה (ÏÚÂÙ·תחת .Ê‰באה
" מתרץ דאף·ÈÓ¯È'וע"ז - "ÂÈ„˘ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î-‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו עונשÔÎÏמת - Ó‰'גו'

על יד"א) תמורת ומת˘‰·ÁÈË(לא ההדגשהÓÓ˘כו' גם יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי וא"ת .‡È·‰ לא -
דנוהו שלא אלא·ÏÚÂÙרק בחנני'˘‡‡"Ùביד"א, המדובר כי זה), תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד"א למיתה לדונו ‰È·‡הי'

שיעברו לאחרי ורק ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא תתקיים˘ÌÈÈ˙(היינו -‰·Â˙ÁËולא ביד"א". לדונו אפשר
ואילך. 1188 עמוד התניא בספר שיעורים "12.ראה המלה בהוסיפו בקושיא, הזקן רבנו מציין מה השאלה: ("שהאריכו ·ÌÈÓÈÚעל "

ושנותיהם עכ"פ ·ÌÈÓÈÚימיהם (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנק'") וכו' עוני עונש ע"י שנתקיים (Â˙Ó"הכתוב" בל'
שם)". עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, ט.13.(שמות לב, ז.14.האזינו ב, בשם 15.בראשית רפ"ב ח"א לעיל הובא

˘ËÈÏ"‡:16.הזהר. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמשך הכוונה ˘ËÈÏ"‡:17."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"'ÂÎÂ ולא –
בתחלתו". לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – ב.18.גוף לא, ו.19.ברכות לג, תהלים
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כו.20. א, ˘ËÈÏ"‡:21.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הנשמות לדרגת הקרובה דבי"ע: – מלאכים דרגות ג' כנגד וי"ל פסוקים. "ג'
"ה' הא' פסוק וכל' בריאה. רפ"ב) (ח"א במח' עלו ה'‡ÌÎÈ˜Ïשכולם לא נזכר לא – מזה למטה (מלאכים), האלקים אלקי (דנשמות)

הג') (פסוק מזה למטה יצירה, וי"ל אלהאל"ק. הב') (פסוק כ"א אלקיכם, עוה"ז ·Èולא עניני (דין גו' להתייצב מ)האלקים (ונמשכים
·‡¯ı"וסיפורם ËÂ˘Ó"."'עשי וי"ל בפסוק.22.) כתוב וכך שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על נוסף "הוא" יז.23.המלה י, 24.עקב

ב. קלו, ו.25.תהלים א, איוב
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היום יום . . . פד

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ה"  ר ְיַצּוֶ לֹום ָהָיה "ְלַמַען ֲאׁשֶ ָ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו־ַהּשׁ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ תֹו ׁשֶ ר ִחּבָ ִעּקַ ָמִצינּו ּדְ
י ָהא  ֶעֶרְך ְלַגּבֵ ְסיֹונֹות, ֵאינֹו ּבְ ַהּנִ ָכל ּגֶֹדל ֲעבֹוָדתֹו ּבְ יתֹו". ַהְינּו, ּדְ ָניו ְוֶאת ּבֵ ר – "ֶאת ּבָ ֵפרּוׁשֹו ְיַחּבֵ – ּכְ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ֶ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ ]=ֶזה[ ּדִ

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה 
פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

יֹוֵתר ְלָכְך  טּוַח ְבּ יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. הּוא ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט 
אין א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן 
א מצוה שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז 
ער דער כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות 

איז דָאס על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ְוֵהן  קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ֵהן  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָנה  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ְלָמקֹום, 
ֲעָלה  ִיְתרֹון ַהּמַ ַח.  ּלֵ ל ַהְמׁשַ ּכֹחֹו ׁשֶ ְמָצא, הּוא  ּנִ ׁשֶ ִליַח ֵהיָכן  ׁשָ ל ַמְעָלה.  ִליַח ׁשֶ ׁשָ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא 

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א,  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ ָסה  ִנְדּפְ ]=תקנ"ט[,  טֹו"ב  "ר  ְמַבּשֵׂ ַנת  ׁשְ זָאלְקִווי  פּוס  ּדְ ַתְנָיא  ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ְולֹא ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פה היום יום . . . 

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ

ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֵמֵאת  ע  ֻהְקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ַאַנ"ׁש,  ִיְתַוֲעדּו  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ
יק  ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַאַנ"ׁש  רּו  ְיַדּבְ זֹו  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ָעֵלינּו[.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִגְנֵזי ְמרֹוִמים,  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ א,  ַהּבָ י ָהעֹוָלם  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש 

י  ְרָכִתי ּכִ ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת ּבִ עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ

ב  ִהְתַעּכֵ ִסיָון תרפ"ז.  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְרִביִעי  ְליֹום  ית אֹור  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָעה  ׁשָ ַעל  ֶרַבע  ֻהְתַחל  ֲאָסר  ַהּמַ
ַתּמּוז  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ָהְרִביִעי  יֹום  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַעד   – קַאְסְטרַאמַא  ִעיר  ּבָ  – לּות  ּגָ ּבַ

תרפ"ז.

ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  ִלּמּוֵדי דַא"ח  י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוׁשְ ְקִביעּות  ּבִ ַהֲחִסידּות  ְרֵכי  ּדַ ִחּזּוק  ְדַבר  ּבִ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם  ּבְ
ַאַנ"ׁש,  ָללּות  ּכְ ֶאת  ְיָבֵרְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ּמּוד...  ַהּלִ ִעְנְיֵני  ִקּיּום  ּבְ ּוְלִהְתעֹוֵרר  ַחִיים[  ֱאלֹוִקים 

ֶפׁש  ֵמיָטב, ִמּנֶ י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ
ר. ׂשָ ְוַעד ּבָ

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

ג'  יֹום  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ּכַ ִהיא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּתֹוְכִנים,  ַית  ֻקׁשְ ְלָהִבין  ָבָריו:  ּדְ ְוֶזה  ָאַמר,  ַנת תקס"ב  ׁשְ ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ
ְוֵתרּוָצם  ַאמֶעִריָקא...  ּבְ ה  ַמּטָ ִמּלְ נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ ִרים  ַהּדָ ֵני ָאָדם  ּבְ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם  ָלּמָ ַתּפּוַח,  ּכְ ה  ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים ׁשֶ ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵהם  ֵני ָאָדם ׁשֶ ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ם  ׁשָ ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ ּדְ ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ּכְ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ִהיא ַמּטָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  תמוז ח' ראשון יום למעשר? קובע טוב יום

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äøîâpL úBøt¥¤¦§§¨
ïäî ìëàé àìå ;eòa÷ð ¯ úaL éìéì ïäéìò äëLçå ,ïzëàìî§©§¨§¨§¨£¥¤¥¥©¨¦§§§ŸŸ©¥¤

.øOòiL ãò ,úaMä øçàì elôà£¦§©©©©¨©¤§©¥
אפילו  בשבת, פירות לאכול ואסור למעשר קובעת שבת
"וקראת  מהפסוק נלמד הדבר שיעשרם. קודם עראי, אכילת

עונג" יג)לשבת נ, עונג,(ישעיה נקראת שבת שאכילת וכיון .
קבע שם אלא עראי שם עוד בה שאין לד,קבעה ביצה (רש"י

.ב)
שבת  שדווקא לב) ונתתי ד"ה לה,א (ביצה הצל"ח וכתב
שיש  ואף למעשר, קובע אינו טוב יום אבל למעשר קובעת
בו  שאין שלמים, בבשר היא השמחה הרי שמחה, חיוב בו

ומעשרות. תרומות
המלך' ה'שער הכ"ב)אך פ"ה טוב (מעשר יום שגם סובר

הרמב"ם כתב שהרי למעשר הט"ז)קובע פ"ו יו"ט "כשם (הל'
שנאמר  טובים ימים כל כך ולענגה שבת לכבד שמצוה
מקרא  בהם נאמר טובים ימים וכל מכובד', ה' 'לקדוש
היא  הרי 'עונג' נקראת טוב יום אכילת שגם וכיון קודש".

שבת. אכילת כמו מעשר לענין קבע אכילת נחשבת
בגמרא מהמסופר לכך ראיה הביא קלצקין (פסחים והגר"א

א) ובכניסת קה, שבת בערב סעודתם האריכו אמוראים שכמה
שבת, לשם מחדש ולקבעה סעודתם להפסיק ביקשו השבת
רב  להם ואמר שבת, לסעודת חול סעודת בין להבדיל כדי
שבת  לסעודת חול סעודת בין להבדיל שכדי סבא המנונא
ולקדש  מפה לפרוס די אלא הסעודה את להפסיק צורך אין
קובעת  שבת כך למעשר, קובעת שהשבת "כשם כי
שבת  בערב ארעי שאכילת "כשם רש"י: ופירש לקידוש".
לטעום  שאסור לקידוש, קובעת כך – למעשר קבע חשובה
שבת  סעודת חשובה היא "משחשיכה ולכן שיקדש". עד

מאליה".
טוב  יום כניסת בעת בסעודתם האריכו אם שגם וכיון
טוב  יום שגם מוכח – ומקדש" מפה ש"פורס היא הלכה
המחייבת  קבע כסעודת הסעודה הגדרת שהרי למעשר, קובע

במעשר המחייבת קבע כאכילת בהיותה תלויה (אבן בקידוש

י"ג) סי' .הראשה

ה'תשע"ג  תמוז ט' שני יום כהונה  במתנות אוטומטית זכייה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?ïäéìò Léøôî ãöék¥©©§¦£¥¤
BúBàì øçà éãé ìò ïäa äkæîe ...øNòî Bà äîeøzä Léøôî©§¦©§¨©£¥§©¤¨¤©§¥©¥§
,epnî ìhì ïéìéâø eéä íàå ;íåìäL éðòä Bà éålä Bà ïäkä©Ÿ¥©¥¦¤¨¦¤¦§¨§¦¨§¦¦¦Ÿ¦¤

éøö Bðéà ¯ íäì àlà ïzé àlL ìéâø àeäå.øçà éãé ìò úBkæì C §¨¦¤Ÿ¦¥¤¨¨¤¥¨¦§©©§¥©¥
לכהן  והמעשרות התרומות את לתת רגיל המלוה כאשר
אחר  ידי על להם להקנותם צריך אינו ממנו שלוו הלוי או
בחזרה  בהם זוכה (והוא ממילא בהם זוכים הם אלא
מתייאשים  והלויים הכהנים שאר כי החוב), עבור כתשלום
הם  הלווים וממילא ללווים, יתן שבטח בהנחה מלקבלם

היחידים א)הזוכים ל, גיטין בעל (רש"י של שהרגילות ועוד .
כהבטחה  נחשבת ומעשרותיו תרומותיו את להם לתת הבית

מהתחייבותו בו לחזור לו ואסור בכך ב"ב להמשיך (תוספות

ב) .קכג,
ה"ג)ובירושלמי פ"ז הרי (גיטין השני: הטעם על הקשו

לומר  אפשר ואיך לעניים הניתן מעשר על גם מדובר במשנה
ממילא! במעשר העני זוכה הרגילות שמחמת

שמורה  ולוויה כהונה במתנות למלך: המשנה ומבאר
אך  אותם לתת לוי או כהן לאיזה להחליט הזכות לבעלים
שאר  אין המלוה של מכירו הוא העני אם גם עני, במעשר
הנאה  טובת בו אין כי מממנו, דעתם מסיחים העניים

וליטול  לבוא יכולים העניים אלא של לבעלים כורחו בעל

הבית. בעל
פסק  וכן זו, לקושיא חששו לא בבלי בתלמוד אך
ממילא. זוכה לו, לתת רגיל אם עני, במעשר שגם הרמב"ם,

למלך': ה'משנה ומבאר
ברמב"ם ה"י)מבואר פ"ו, עניים מתנות זוכים (הל' שהעניים

עני  במעשר רק הבית בעל של כורחו בעל עני במעשר
הנאה  טובת יש בבית המתחלק במעשר אך בגורן, המתחלק
במעשר  מדובר שכאן ויתכן לתת, למי להחליט לבעלים

זה. מסוג
אברהם' בסופו)וה'דבר בהגהה א סי' דברי (ח"א את מבאר

אחר: באופן הירושלמי
על  באיסור תלוי שהדבר התוספות ביאור לעיל הובא
תרומותיו  את לתת מהבטחתו בו לחזור הבית בעל
כהונה  מתנות בין לחלק יש זה ולפי ללווים, ומעשרותיו
שכהונתם  ולויים כוהנים שלגבי עניים, למתנות ולוויה
לעולם, להם לתת הבית בעל מצד הבטחה כעין יש עולמית
אין  שיעשיר ואפשר עולמית עניותו שאין עני לגבי אך

לעולם. לו לתת להמשיך הבטחה
לא  שאם הבטחה שייכת בעני גם הבבלי לדעת אך
לבעל  אסור בזה גם ולכן המתנות, את לו לתת ימשיך יעשיר

ממילא. זוכה והעני בו לחזור הבית

ה'תשע"ג  תמוז י' שלישי יום ובחול  בשבת מעשרות על נאמנות

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰...úBøt ç÷Blä©¥©¥
:ïîàð BðéàL ãçà Bì øîà íà ...úaL äñðëðå ,ïøOòì çëLå§¨©§©§¨§¦§§¨©¨¦¨©¤¨¤¥¤¡¨

úaL úîéàL éðtî ...úaL dúBàa åét ìò ìëBà ¯ 'ïä ïéøOòî'§ª¨¦¥¥©¦§¨©¨¦§¥¤¥©©¨
ìëBà àeäL ét ìò óà .äøáò da øáBò Bðéàå ,õøàä énò ìò©©¥¨¨¤§¥¥¨£¥¨©©¦¤¥

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

éàöBîì úBøtä ïúBàî ìëàé àì äæ éøä ¯ úaLa åét ìò©¦§©¨£¥¤ŸŸ©¥¨©¥§¨¥
.úaL dúBà Cøöì àlà ,eäeðéîàäå el÷ä àlL ...úaL©¨¤Ÿ¥¥§¤¡¦¤¨§Ÿ¤¨©¨

בהמשך לדבריו סותרים כאן הרמב"ם דברי (הל'לכאורה

חוטא יז) אדם אין חזקה נאמן, אחרים על שהעיד "חשוד :
כאן  ואילו (שנאמן)". הארץ עם לומר צריך ואין לו, ולא
רק  נאמן להיות מחשוד) (העדיף הארץ בעם אפילו החמיר

השבת למוצאי ולא לשבת רק זאת ואף יו"ד בשבת, יוסף (בית

הרמב"ם) כתב ד"ה קיט .סי'
הב"ח העיד (שם)ותירץ לא שלקח שבשעה מדובר כאן :

ובמקרה  בעצמו לעשרן מנת על ולקחן מעושרים שהם אחר
כבר  שהפירות מאחר הארץ עם עדות על סומכים לא זה
רק  והקילו לעשרן הלוקח של בדעתו והיה בהפרש התחייבו
קנה  שמלכתחילה מדובר להלן אבל שבת, באותה לאכול
הארץ  עם או החשוד של עדותו סמך על הפירות את
יש  זה לענין כי מעשר, חיוב עליהם חל לא ומלכתחילה

נאמנות. להם

פירות... "הלוקח הלשון מדויק oxyrlובזה gkye כי ,"
שהפירות  עדות היתה הלקיחה בעת מלכתחילה אם
משום  ורק השבת במוצאי אף לעשר חיוב אין מעושרים
מנת  על ולקחם שמעושרים העידו לא עדיין הלקיחה שבעת

אלא השבת.gkyyלעשרם במוצאי לעשר חייב ,
סקי"ח)והט"ז אחר:(שם באופן ביאר

המעשרות על נאמן החשוד כלל יז)בדרך בהלכה (כמבואר

בהלכה  להלן המבואר כגון נאמן, אינו מסוימים במקרים אך
של  פרותיו על אחד והעיד לעיר חמרים שני נכנסו שאם י,
ביניהם  שעשו חוששים כי נאמן, אינו מעושרים שהם חברו
המקרה  וזה אחר. במקום חברו על יעיד אחד שכל קנוניא
וכן  שבת. לגבי רק היא הנאמנות ולכן זו, בהלכה מדובר בו

אחד לו אמר "אם מהלשון on`pמדויק epi`y,הן מעושרין
במקרה  הוא שמדובר ללמדנו שבת", באותה פיו על אוכל

נאמן. אינו שבו מיוחד

ה'תשע"ג  תמוז י"א רביעי יום בחו"ל  ישראל ארץ פירות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïäL òeãiL úBøt¥¤¨©¤¥
...íéìBãbä ïéáeøçäå ,íéìBãbä íéøîzä ...õøàä úBøtî¦¥¨¨¤©§¨¦©§¦§¤¨¦©§¦

.äéøeñáe ìàøNé õøà ìëa éàîc ïéøOòúî¦§©§¦§©§¨¤¤¦§¨¥§§¨
מהארץ  שהם שידוע פירות משנה': ה'כסף ופירש
חוצה  יצאו אם אבל ובסוריא, ישראל בארץ רק מתעשרים
בהלכות  הרמב"ם שכתב כמו מתעשרים, אינם לארץ

הכ"ב)תרומות לארץ (פ"א חוצה שיצאו ישראל ארץ "פירות :
בתנאי  וזאת המעשרות". ומן התרומה ומן החלה מן פטורין
מירוח  - ובתרו"מ העיסה, גלגול - (בחלה המלאכה שגמר
בארץ  מלאכתן נגמרה אם אבל לארץ, בחוצה נעשה הכרי)

נפקע אינו שוב החיוב, עליהם חל וכבר משנה ישראל (ראב"ד,

שם) תרומות הל' .למלך
יו"ט' ה'תוספות כך על :והקשה מ"א) פ"ב במקור (דמאי

במשנה מארץ (שם)ההלכה שהם שידוע שפירות נאמר
דמאי "מתעשרין mewnישראל lkaהרמב"ם ופירש (במשנה ",

לארץ"שם) בחוצה בין ישראל בארץ "בין שהכוונה

תרומות, ובהלכות כאן לדבריו סתירה זו הרי ולכאורה,
לחו"ל שיצאו ישראל ארץ המעשרות!mixehtשפירות מן

המפרשים שם)וביארו דמאי מהרי"ח חדושי שם, אנשי :(תוס'
לארץ  בחוצה שגם המשנה בפירוש הרמב"ם כוונת
אלא  ממש לארץ' ל'חוץ אינה דמאי של במעשרות חייבים
ולחוץ, מכזיב היינו בהם, החזיקו לא בבל שעולי למקומות
ואף  בהם. החזיקו מצרים שעולי אף חו"ל ונחשבים

הדמאי מן פטורים שם הנמצאים ג)שהפירות בהלכה (כאמור

אבל  האלו, מהמקומות הם הפירות כאשר רק זה הרי
- במשנה מדובר ובזה - ישראל מארץ שבאו שידוע פירות

דמאי. של במעשרות חייבים
דמאי  לעשרן מחייב הרמב"ם שלפנינו בהלכה אבל
ממש  לארץ' ב'חוצה ואילו ובסוריא', ישראל ב'ארץ
כי  פוטר, בהם) החזיקו לא מצרים עולי שגם (מקומות
שפירות  תרומות בהלכות שביאר כמו בחו"ל, נעשה המירוח

פטורים. - שם ומתמרחים לחו"ל היוצאים

ה'תשע"ג  תמוז י"ב חמישי יום הזה  בזמן בירושלים שני מעשר פדיית

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBà ïéàL íLk§¥¤¥§¦
.íL BúBà ïéãBt ïéà Ck ¯ íéìLeøéa äfä ïîfa éðL øNòî©£¥¥¦©§©©¤¦¨©¦¨¥¦¨

שני (ה"ח)להלן מעשר לפדות שהאיסור הרמב"ם כתב
נטמא  אם אך לאכילה, הראוי טהור במעשר הוא בירושלים
כתב  זה ולפי בירושלים. לפדותו מותר באכילה ואסור
שני  מעשר פודין שאין כאן הרמב"ם שדברי משנה', ה'כסף
אם  אך טהור, במעשר רק אמורים הזה בזמן בירושלים

בירושלים. לפדותו אפשר נטמא
חינוך' ה'מנחת תעג)ומקשה תמב, :(מצ'

ראוי  שאינו משום הוא שני מעשר לפדות להיתר הטעם
כשהוא  אף לאכילה ראוי שאינו הזה בזמן כן ואם לאכילה,

ה"א), לעיל כמבואר הבית, בפני שלא נאכל אינו (כי טהור
טהור? שני מעשר לפדות אין מדוע

הפירות  ויהיו המקדש ויבנה אפשר עת בכל ומתרץ:
כאשר  אך לפדותם, אין ולכן בירושלים, לאכילה ראויים
באכילה. אסורים יהיו לעולם שהרי לפדותם מותר נטמאו

ופרח' 'כפתור מא)ובספר חמור (סי' דינו הזה שבזמן נקט
בירושלים כלל לפדותו ואין nhpyk`יותר s` כדברי (שלא

משנה') לכא ה'כסף נראה וכן שאין , הרמב"ם לשון מסתימת ורה
לטמא. טהור בין חילק ולא בירושלים הזה בזמן לפדותו

לדבר: טעמים ושני
רק  הוא בירושלים שנטמא שני מעשר לפדות ההיתר א)



פז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  תמוז ח' ראשון יום למעשר? קובע טוב יום

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äøîâpL úBøt¥¤¦§§¨
ïäî ìëàé àìå ;eòa÷ð ¯ úaL éìéì ïäéìò äëLçå ,ïzëàìî§©§¨§¨§¨£¥¤¥¥©¨¦§§§ŸŸ©¥¤

.øOòiL ãò ,úaMä øçàì elôà£¦§©©©©¨©¤§©¥
אפילו  בשבת, פירות לאכול ואסור למעשר קובעת שבת
"וקראת  מהפסוק נלמד הדבר שיעשרם. קודם עראי, אכילת

עונג" יג)לשבת נ, עונג,(ישעיה נקראת שבת שאכילת וכיון .
קבע שם אלא עראי שם עוד בה שאין לד,קבעה ביצה (רש"י

.ב)
שבת  שדווקא לב) ונתתי ד"ה לה,א (ביצה הצל"ח וכתב
שיש  ואף למעשר, קובע אינו טוב יום אבל למעשר קובעת
בו  שאין שלמים, בבשר היא השמחה הרי שמחה, חיוב בו

ומעשרות. תרומות
המלך' ה'שער הכ"ב)אך פ"ה טוב (מעשר יום שגם סובר

הרמב"ם כתב שהרי למעשר הט"ז)קובע פ"ו יו"ט "כשם (הל'
שנאמר  טובים ימים כל כך ולענגה שבת לכבד שמצוה
מקרא  בהם נאמר טובים ימים וכל מכובד', ה' 'לקדוש
היא  הרי 'עונג' נקראת טוב יום אכילת שגם וכיון קודש".

שבת. אכילת כמו מעשר לענין קבע אכילת נחשבת
בגמרא מהמסופר לכך ראיה הביא קלצקין (פסחים והגר"א

א) ובכניסת קה, שבת בערב סעודתם האריכו אמוראים שכמה
שבת, לשם מחדש ולקבעה סעודתם להפסיק ביקשו השבת
רב  להם ואמר שבת, לסעודת חול סעודת בין להבדיל כדי
שבת  לסעודת חול סעודת בין להבדיל שכדי סבא המנונא
ולקדש  מפה לפרוס די אלא הסעודה את להפסיק צורך אין
קובעת  שבת כך למעשר, קובעת שהשבת "כשם כי
שבת  בערב ארעי שאכילת "כשם רש"י: ופירש לקידוש".
לטעום  שאסור לקידוש, קובעת כך – למעשר קבע חשובה
שבת  סעודת חשובה היא "משחשיכה ולכן שיקדש". עד

מאליה".
טוב  יום כניסת בעת בסעודתם האריכו אם שגם וכיון
טוב  יום שגם מוכח – ומקדש" מפה ש"פורס היא הלכה
המחייבת  קבע כסעודת הסעודה הגדרת שהרי למעשר, קובע

במעשר המחייבת קבע כאכילת בהיותה תלויה (אבן בקידוש

י"ג) סי' .הראשה

ה'תשע"ג  תמוז ט' שני יום כהונה  במתנות אוטומטית זכייה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?ïäéìò Léøôî ãöék¥©©§¦£¥¤
BúBàì øçà éãé ìò ïäa äkæîe ...øNòî Bà äîeøzä Léøôî©§¦©§¨©£¥§©¤¨¤©§¥©¥§
,epnî ìhì ïéìéâø eéä íàå ;íåìäL éðòä Bà éålä Bà ïäkä©Ÿ¥©¥¦¤¨¦¤¦§¨§¦¨§¦¦¦Ÿ¦¤

éøö Bðéà ¯ íäì àlà ïzé àlL ìéâø àeäå.øçà éãé ìò úBkæì C §¨¦¤Ÿ¦¥¤¨¨¤¥¨¦§©©§¥©¥
לכהן  והמעשרות התרומות את לתת רגיל המלוה כאשר
אחר  ידי על להם להקנותם צריך אינו ממנו שלוו הלוי או
בחזרה  בהם זוכה (והוא ממילא בהם זוכים הם אלא
מתייאשים  והלויים הכהנים שאר כי החוב), עבור כתשלום
הם  הלווים וממילא ללווים, יתן שבטח בהנחה מלקבלם

היחידים א)הזוכים ל, גיטין בעל (רש"י של שהרגילות ועוד .
כהבטחה  נחשבת ומעשרותיו תרומותיו את להם לתת הבית

מהתחייבותו בו לחזור לו ואסור בכך ב"ב להמשיך (תוספות

ב) .קכג,
ה"ג)ובירושלמי פ"ז הרי (גיטין השני: הטעם על הקשו

לומר  אפשר ואיך לעניים הניתן מעשר על גם מדובר במשנה
ממילא! במעשר העני זוכה הרגילות שמחמת

שמורה  ולוויה כהונה במתנות למלך: המשנה ומבאר
אך  אותם לתת לוי או כהן לאיזה להחליט הזכות לבעלים
שאר  אין המלוה של מכירו הוא העני אם גם עני, במעשר
הנאה  טובת בו אין כי מממנו, דעתם מסיחים העניים

וליטול  לבוא יכולים העניים אלא של לבעלים כורחו בעל

הבית. בעל
פסק  וכן זו, לקושיא חששו לא בבלי בתלמוד אך
ממילא. זוכה לו, לתת רגיל אם עני, במעשר שגם הרמב"ם,

למלך': ה'משנה ומבאר
ברמב"ם ה"י)מבואר פ"ו, עניים מתנות זוכים (הל' שהעניים

עני  במעשר רק הבית בעל של כורחו בעל עני במעשר
הנאה  טובת יש בבית המתחלק במעשר אך בגורן, המתחלק
במעשר  מדובר שכאן ויתכן לתת, למי להחליט לבעלים

זה. מסוג
אברהם' בסופו)וה'דבר בהגהה א סי' דברי (ח"א את מבאר

אחר: באופן הירושלמי
על  באיסור תלוי שהדבר התוספות ביאור לעיל הובא
תרומותיו  את לתת מהבטחתו בו לחזור הבית בעל
כהונה  מתנות בין לחלק יש זה ולפי ללווים, ומעשרותיו
שכהונתם  ולויים כוהנים שלגבי עניים, למתנות ולוויה
לעולם, להם לתת הבית בעל מצד הבטחה כעין יש עולמית
אין  שיעשיר ואפשר עולמית עניותו שאין עני לגבי אך

לעולם. לו לתת להמשיך הבטחה
לא  שאם הבטחה שייכת בעני גם הבבלי לדעת אך
לבעל  אסור בזה גם ולכן המתנות, את לו לתת ימשיך יעשיר

ממילא. זוכה והעני בו לחזור הבית

ה'תשע"ג  תמוז י' שלישי יום ובחול  בשבת מעשרות על נאמנות

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰...úBøt ç÷Blä©¥©¥
:ïîàð BðéàL ãçà Bì øîà íà ...úaL äñðëðå ,ïøOòì çëLå§¨©§©§¨§¦§§¨©¨¦¨©¤¨¤¥¤¡¨

úaL úîéàL éðtî ...úaL dúBàa åét ìò ìëBà ¯ 'ïä ïéøOòî'§ª¨¦¥¥©¦§¨©¨¦§¥¤¥©©¨
ìëBà àeäL ét ìò óà .äøáò da øáBò Bðéàå ,õøàä énò ìò©©¥¨¨¤§¥¥¨£¥¨©©¦¤¥

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

éàöBîì úBøtä ïúBàî ìëàé àì äæ éøä ¯ úaLa åét ìò©¦§©¨£¥¤ŸŸ©¥¨©¥§¨¥
.úaL dúBà Cøöì àlà ,eäeðéîàäå el÷ä àlL ...úaL©¨¤Ÿ¥¥§¤¡¦¤¨§Ÿ¤¨©¨

בהמשך לדבריו סותרים כאן הרמב"ם דברי (הל'לכאורה

חוטא יז) אדם אין חזקה נאמן, אחרים על שהעיד "חשוד :
כאן  ואילו (שנאמן)". הארץ עם לומר צריך ואין לו, ולא
רק  נאמן להיות מחשוד) (העדיף הארץ בעם אפילו החמיר

השבת למוצאי ולא לשבת רק זאת ואף יו"ד בשבת, יוסף (בית

הרמב"ם) כתב ד"ה קיט .סי'
הב"ח העיד (שם)ותירץ לא שלקח שבשעה מדובר כאן :

ובמקרה  בעצמו לעשרן מנת על ולקחן מעושרים שהם אחר
כבר  שהפירות מאחר הארץ עם עדות על סומכים לא זה
רק  והקילו לעשרן הלוקח של בדעתו והיה בהפרש התחייבו
קנה  שמלכתחילה מדובר להלן אבל שבת, באותה לאכול
הארץ  עם או החשוד של עדותו סמך על הפירות את
יש  זה לענין כי מעשר, חיוב עליהם חל לא ומלכתחילה

נאמנות. להם

פירות... "הלוקח הלשון מדויק oxyrlובזה gkye כי ,"
שהפירות  עדות היתה הלקיחה בעת מלכתחילה אם
משום  ורק השבת במוצאי אף לעשר חיוב אין מעושרים
מנת  על ולקחם שמעושרים העידו לא עדיין הלקיחה שבעת

אלא השבת.gkyyלעשרם במוצאי לעשר חייב ,
סקי"ח)והט"ז אחר:(שם באופן ביאר

המעשרות על נאמן החשוד כלל יז)בדרך בהלכה (כמבואר

בהלכה  להלן המבואר כגון נאמן, אינו מסוימים במקרים אך
של  פרותיו על אחד והעיד לעיר חמרים שני נכנסו שאם י,
ביניהם  שעשו חוששים כי נאמן, אינו מעושרים שהם חברו
המקרה  וזה אחר. במקום חברו על יעיד אחד שכל קנוניא
וכן  שבת. לגבי רק היא הנאמנות ולכן זו, בהלכה מדובר בו

אחד לו אמר "אם מהלשון on`pמדויק epi`y,הן מעושרין
במקרה  הוא שמדובר ללמדנו שבת", באותה פיו על אוכל

נאמן. אינו שבו מיוחד

ה'תשע"ג  תמוז י"א רביעי יום בחו"ל  ישראל ארץ פירות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïäL òeãiL úBøt¥¤¨©¤¥
...íéìBãbä ïéáeøçäå ,íéìBãbä íéøîzä ...õøàä úBøtî¦¥¨¨¤©§¨¦©§¦§¤¨¦©§¦

.äéøeñáe ìàøNé õøà ìëa éàîc ïéøOòúî¦§©§¦§©§¨¤¤¦§¨¥§§¨
מהארץ  שהם שידוע פירות משנה': ה'כסף ופירש
חוצה  יצאו אם אבל ובסוריא, ישראל בארץ רק מתעשרים
בהלכות  הרמב"ם שכתב כמו מתעשרים, אינם לארץ

הכ"ב)תרומות לארץ (פ"א חוצה שיצאו ישראל ארץ "פירות :
בתנאי  וזאת המעשרות". ומן התרומה ומן החלה מן פטורין
מירוח  - ובתרו"מ העיסה, גלגול - (בחלה המלאכה שגמר
בארץ  מלאכתן נגמרה אם אבל לארץ, בחוצה נעשה הכרי)

נפקע אינו שוב החיוב, עליהם חל וכבר משנה ישראל (ראב"ד,

שם) תרומות הל' .למלך
יו"ט' ה'תוספות כך על :והקשה מ"א) פ"ב במקור (דמאי

במשנה מארץ (שם)ההלכה שהם שידוע שפירות נאמר
דמאי "מתעשרין mewnישראל lkaהרמב"ם ופירש (במשנה ",

לארץ"שם) בחוצה בין ישראל בארץ "בין שהכוונה

תרומות, ובהלכות כאן לדבריו סתירה זו הרי ולכאורה,
לחו"ל שיצאו ישראל ארץ המעשרות!mixehtשפירות מן

המפרשים שם)וביארו דמאי מהרי"ח חדושי שם, אנשי :(תוס'
לארץ  בחוצה שגם המשנה בפירוש הרמב"ם כוונת
אלא  ממש לארץ' ל'חוץ אינה דמאי של במעשרות חייבים
ולחוץ, מכזיב היינו בהם, החזיקו לא בבל שעולי למקומות
ואף  בהם. החזיקו מצרים שעולי אף חו"ל ונחשבים

הדמאי מן פטורים שם הנמצאים ג)שהפירות בהלכה (כאמור

אבל  האלו, מהמקומות הם הפירות כאשר רק זה הרי
- במשנה מדובר ובזה - ישראל מארץ שבאו שידוע פירות

דמאי. של במעשרות חייבים
דמאי  לעשרן מחייב הרמב"ם שלפנינו בהלכה אבל
ממש  לארץ' ב'חוצה ואילו ובסוריא', ישראל ב'ארץ
כי  פוטר, בהם) החזיקו לא מצרים עולי שגם (מקומות
שפירות  תרומות בהלכות שביאר כמו בחו"ל, נעשה המירוח

פטורים. - שם ומתמרחים לחו"ל היוצאים

ה'תשע"ג  תמוז י"ב חמישי יום הזה  בזמן בירושלים שני מעשר פדיית

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBà ïéàL íLk§¥¤¥§¦
.íL BúBà ïéãBt ïéà Ck ¯ íéìLeøéa äfä ïîfa éðL øNòî©£¥¥¦©§©©¤¦¨©¦¨¥¦¨

שני (ה"ח)להלן מעשר לפדות שהאיסור הרמב"ם כתב
נטמא  אם אך לאכילה, הראוי טהור במעשר הוא בירושלים
כתב  זה ולפי בירושלים. לפדותו מותר באכילה ואסור
שני  מעשר פודין שאין כאן הרמב"ם שדברי משנה', ה'כסף
אם  אך טהור, במעשר רק אמורים הזה בזמן בירושלים

בירושלים. לפדותו אפשר נטמא
חינוך' ה'מנחת תעג)ומקשה תמב, :(מצ'

ראוי  שאינו משום הוא שני מעשר לפדות להיתר הטעם
כשהוא  אף לאכילה ראוי שאינו הזה בזמן כן ואם לאכילה,

ה"א), לעיל כמבואר הבית, בפני שלא נאכל אינו (כי טהור
טהור? שני מעשר לפדות אין מדוע

הפירות  ויהיו המקדש ויבנה אפשר עת בכל ומתרץ:
כאשר  אך לפדותם, אין ולכן בירושלים, לאכילה ראויים
באכילה. אסורים יהיו לעולם שהרי לפדותם מותר נטמאו

ופרח' 'כפתור מא)ובספר חמור (סי' דינו הזה שבזמן נקט
בירושלים כלל לפדותו ואין nhpyk`יותר s` כדברי (שלא

משנה') לכא ה'כסף נראה וכן שאין , הרמב"ם לשון מסתימת ורה
לטמא. טהור בין חילק ולא בירושלים הזה בזמן לפדותו

לדבר: טעמים ושני
רק  הוא בירושלים שנטמא שני מעשר לפדות ההיתר א)



zexyrnפח zekld - mirxf xtq - fenz 'g oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"ryz'd fenz c"iÎ'g -

ה'תשע"ג  תמוז ח' ראשון יום

-mirxfxtq
zFxyrn zFkld¦§©£§

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַֹלביתֹו,
אבל  ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ּדר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכניסּנּו

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר ּתבּואתֹו הכניס אחורית]אם -[חצר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
הּמעׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ְְִִַַַַָָּפטּור

עד ·. הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה  מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיּקבע

רבינו] ממשה ּדברים [מסורת הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִַַָָָָ
מּדבריהם  מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמנינּו,

אחר [מדרבנן] לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן .ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - מלאכּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגמרה
מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קֹובע ‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ
קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה  ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג  הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה
והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא [מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
אף  - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻסּכֹות
- ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; קֹובעין ליצור אינן -] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
חרס] ּבחג כלי החג וסּכת אין , אּלּו, ׁשּכל קֹובעין; אינן - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קבע. ִֶַָָּדירתן
טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ

ּבית  וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני  ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

קֹובעין  אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות לאחר והאֹוצרֹות בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

מלאכה] קֹובעין.גמר לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ
.Ê למעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

ּפי [מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Á הּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יּכנס  ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין לּה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם

אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ּדיֹורין, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשני
ּפֹותחין  והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

קֹובעת. זֹו הרי ְֲֲִֵַַונֹועלין,
.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר [ביתן והאכסדרהׁשל עם , [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ

מחיצות] קֹובעת,ג' היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.È קֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצרין ׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות
.‡È ׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְִִִֵֶַַַָָָהּמֹולי

אֹוכל  אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנכנס
וכן  מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד עראי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהן

.ּבחזרתֹו ֲַָָ
.·È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין

ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
.‚È מן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא

מּתר  זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמעׂשרֹות
אֹוכל  לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציאן

ּבּגג  עראי וׁשכח.מהן ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן והכניסן הביאן ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - חברֹו חצר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַֹֹלתֹו

.„È נעּדרתחצר ואֹוכלין [נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין  אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
הֹואיל  - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה

אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא
.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה

צרף ואם ּדברים [שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
החצר  אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּתאנה

למעׂשר. ְֲֵֵַַקֹובע
.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה [- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

היתה  ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל
.ÊÈ האׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן

ּכל  את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
אף  - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל
.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר

לעּׂשר  חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
למעׂשר [קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
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הרמב"ם  כדברי לאכלו, אפשר יהיה הפדייה ידי על  כאשר
ה"ג) ויאכל,(פ"ג פודין בירושלים אפילו שנטמא "שהמעשר :

xyrn zexit zxeza dxdha einc z` oilke`e בזמן אך ,"
היתר  אין לאוכלו, אפשר אי הפדייה לאחר שגם הזה

לפדותו.

כאשר  דוקא הוא שנטמא שני מעשר לפדות ההיתר ב)
הטומאה  וללא להיאכל יוכל שלא גורמת לבדה הטומאה
לא  הטומאה לולא גם הזה בזמן אך באכילה, מותר היה
הפדיון  את מתירה אינה הטומאה ולכן לאוכלו, היה ניתן

ודע) ד"ה א מה, ב"מ שמחה מאיר ר' חידושי .(ראה

ה'תשע"ג  תמוז י"ג שישי יום הבעלים  דעת על - שני מעשר פדיון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰BøNòî äãBtä©¤©©§
Bì ïzpL ïéa ,äMøéa Bì ìôpL ïéa ,BlL àeäL ïéa ¯ Bîöòì§©§¥¤¤¥¤¨©¦ª¨¥¤¦©

éñBî äæ éøä ¯ eðøàaL Bîk äðzî Bìáèa.Lîç åéìò ó §¦§©¨¨§¤¥©§£¥¤¦¨¨Ÿ¤
דאמר)התוספות הוא ד"ה א סח, קמא האם (בבא בשאלה דנים

מדעתו. שלא חבירו של שני מעשר פירות לחלל יכול אדם
לפדות  יכולים הבעלים שרק עולה הגמרא מדברי והנה,
חמור  פטר פדיון מדין התוספות הקשו זה ועל פירותיו את

בגמרא נאמר א)שעליו יא, פטר (בכורות לפדות יכול שאדם
לפדות  יכול אדם כל מדוע ההבדל? מה חברו, של חמור
הבעלים  רק שני במעשר אך בשה, חבירו של חמור פטר

להם? השייכים שני מעשר פירות לחלל יכולים
הפדיונות: שני בין מחלק סולובייצ'יק והגר"ח

התורה  שכן, איסור. הפקעת כולו הוא חמור פטר פדיון

זה  איסור להפקיע דרך וקבעה חמור בפטר להשתמש אסרה
חמור  פטר שפדיון ונמצא בשה החמור פטר פדיון ע"י -
קנין  מעשה כאן ואין וההיתר, האיסור לעולם כולו שייך
החמור. פטר תחת נתפס השה אין שהרי בעלות והעברת
זה  וחילול החולין על מתחללת קדושתו שני, במעשר ואילו
מרשות  הפירות יוצאים זה ידי שעל כסף, קנין מדין נובע

לחולין. והופכים שני' ה'מעשר
יכול  קנין, של מעשה שהוא שני מעשר פדיון ולכן,
שאין  חמור, פטר פדיון אך הבעלים, ידי על רק להיעשות
ויכול  בבעלים תלוי אינו איסור, הפקעת אלא קנין מעשה בו
הלכתי  מצב לשנות יכול אדם כי אדם, כל ידי על להיעשות

שלו. הבעלים אינו אם גם חפץ של
(f"d g"t ,ield g"xbd iyecg)

ה'תשע"ג  תמוז י"ד קודש שבת כשנה? נחשב חודש איזה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰Làøî äðBî Bðéàå§¥¤¥Ÿ
ìL àlà ,äðMä Làøì äðMä.äðL ïéáeLç äðLa íBé íéL ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨§Ÿ¦§¨¨£¦¨¨

הוא  לשנה נחשבים בשנה יום ששלושים לכך המקור
ב)בגמרא י, השנה חדש",(ראש חשוב בחדש אחד ש"יום

באחד  בראשון .. "ויהי הפסוק מן זאת לומדת והגמרא
בשנה  יום שלשים - חדש חשוב בחודש "ומדיום - לחודש"
כשם  כלומר: למנוייה". ושנה למנוייו וחדש שנה, חשובין
מן  ש"אחד ונמצא לחודש נחשב אחד יום לחודש, שבנוגע

בימים" נמנה שהחדש חדש, חשוב שלו כך (רש"י)המנויין -
השנה  מחלקי אחד חלק להחשיב יש לשנה בנוגע גם
ומכאן, בחדשים", "נמנית השנה כי לשנה, (חודש)

שנה". חשובין בשנה יום ש"שלשים
שם): (ר"ה אבן' ה'טורי והקשה

וחודש  יום, שלשים בן מלא חודש יש השנה בחדשי
מרובה  ש"תפסת הוא והכלל יום. ותשעה עשרים בן חסר

תפסת" מעוט תפסת תפסת, א לא ה, שני )(סוכה וכשיש ,
את  לתפוס יש – קטן מספר ועל גדול מספר על לימודים,
עשרים  ולא שנה נחשב יום ששלושים מניין כן, ואם הקטן.
ותפסת  משלושים, מועט ותשעה עשרים והרי ותשעה

תפסת! לא מרובה
לנר' ה'ערוך שם)ומבאר :(ר"ה

מפני  המרובה את ולא המועט את לתפוס יש כלל בדרך
מאתיים  ש"בכלל כיון במרובה, שאין במועט שיש הוודאות
נפשך  ממה נמצא המועט הרי במרובה, נכלל והמועט מנה"
לא  מהכי דבציר תפשת, יפה המועט את תפשת "אם ולכן
הוסיפו  הרי – המרובה לתפוס לך שהיה ימצא ואם משמע,

כלום" שבידך ממה נטלו ולא שם)לך סוכה המספר (רש"י ואילו
הודאי. את אלא הספק את תוספים ואין ספק, הוא המרובה
גם  – הוודאי המספר את שתופסים – עצמה זו ומסיבה
ותשעה: עשרים ולא יום, שלושים היא ששנה לומדים כאן
שכן  כל שנה, נחשבים בשנה יום ותשעה עשרים אם

לשנה נחשבים בשנה יום כ"ט)ששלושים – שלשים בכלל (כי

ואילו  ודאי הוא שלושים, המרובה, המספר שכאן ונמצא
אף  כאן ואם הספק הוא ותשעה, עשרים המועט, המספר
– יותר הקטן החידוש היינו 'המועט', את רק תוספים כאן
שגם  המרובה החידוש את ולא שנה, נחשבים יום ששלושים

שנה. נחשבים יום ותשעה עשרים
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ד  ¤¤ּפרק
ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַֹלביתֹו,
אבל  ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ּדר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיכניסּנּו

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר ּתבּואתֹו הכניס אחורית]אם -[חצר ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
הּמעׂשרֹות. ּומן הּתרּומה מן ְְִִַַַַָָּפטּור

עד ·. הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה  מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיּקבע

רבינו] ממשה ּדברים [מסורת הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִַַָָָָ
מּדבריהם  מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמנינּו,

אחר [מדרבנן] לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות האֹוכל וכן .ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - מלאכּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנגמרה
מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר הּגֹומר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו;

קֹובע ‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ
קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה  ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג  הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה
והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא [מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

וכן  ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
אף  - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻסּכֹות
- ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ׁשּדרין ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; קֹובעין ליצור אינן -] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
חרס] ּבחג כלי החג וסּכת אין , אּלּו, ׁשּכל קֹובעין; אינן - ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קבע. ִֶַָָּדירתן
טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ

ּבית  וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני  ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

קֹובעין  אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות לאחר והאֹוצרֹות בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

מלאכה] קֹובעין.גמר לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ
.Ê למעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

ּפי [מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Á הּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יּכנס  ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין לּה, ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם

אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ּדיֹורין, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשני
ּפֹותחין  והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ואחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָונכנס,

קֹובעת. זֹו הרי ְֲֲִֵַַונֹועלין,
.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר [ביתן והאכסדרהׁשל עם , [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ

מחיצות] קֹובעת,ג' היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.È קֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצרין ׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות
.‡È ׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְִִִֵֶַַַָָָהּמֹולי

אֹוכל  אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנכנס
וכן  מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד עראי, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמהן

.ּבחזרתֹו ֲַָָ
.·È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין

ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
.‚È מן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא

מּתר  זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻהּמעׂשרֹות
אֹוכל  לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ולאכל ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהֹוציאן

ּבּגג  עראי וׁשכח.מהן ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן והכניסן הביאן ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - חברֹו חצר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַֹֹלתֹו

.„È נעּדרתחצר ואֹוכלין [נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין  אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
הֹואיל  - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה

אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא
.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה

צרף ואם ּדברים [שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאמּורים?
החצר  אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּתאנה

למעׂשר. ְֲֵֵַַקֹובע
.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה [- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

היתה  ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל
.ÊÈ האׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן

ּכל  את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
אף  - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל
.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר

לעּׂשר  חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה  ¤¤ּפרק
למעׂשר [קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
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הרמב"ם  כדברי לאכלו, אפשר יהיה הפדייה ידי על  כאשר
ה"ג) ויאכל,(פ"ג פודין בירושלים אפילו שנטמא "שהמעשר :

xyrn zexit zxeza dxdha einc z` oilke`e בזמן אך ,"
היתר  אין לאוכלו, אפשר אי הפדייה לאחר שגם הזה

לפדותו.

כאשר  דוקא הוא שנטמא שני מעשר לפדות ההיתר ב)
הטומאה  וללא להיאכל יוכל שלא גורמת לבדה הטומאה
לא  הטומאה לולא גם הזה בזמן אך באכילה, מותר היה
הפדיון  את מתירה אינה הטומאה ולכן לאוכלו, היה ניתן

ודע) ד"ה א מה, ב"מ שמחה מאיר ר' חידושי .(ראה

ה'תשע"ג  תמוז י"ג שישי יום הבעלים  דעת על - שני מעשר פדיון

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰BøNòî äãBtä©¤©©§
Bì ïzpL ïéa ,äMøéa Bì ìôpL ïéa ,BlL àeäL ïéa ¯ Bîöòì§©§¥¤¤¥¤¨©¦ª¨¥¤¦©

éñBî äæ éøä ¯ eðøàaL Bîk äðzî Bìáèa.Lîç åéìò ó §¦§©¨¨§¤¥©§£¥¤¦¨¨Ÿ¤
דאמר)התוספות הוא ד"ה א סח, קמא האם (בבא בשאלה דנים

מדעתו. שלא חבירו של שני מעשר פירות לחלל יכול אדם
לפדות  יכולים הבעלים שרק עולה הגמרא מדברי והנה,
חמור  פטר פדיון מדין התוספות הקשו זה ועל פירותיו את

בגמרא נאמר א)שעליו יא, פטר (בכורות לפדות יכול שאדם
לפדות  יכול אדם כל מדוע ההבדל? מה חברו, של חמור
הבעלים  רק שני במעשר אך בשה, חבירו של חמור פטר

להם? השייכים שני מעשר פירות לחלל יכולים
הפדיונות: שני בין מחלק סולובייצ'יק והגר"ח

התורה  שכן, איסור. הפקעת כולו הוא חמור פטר פדיון

זה  איסור להפקיע דרך וקבעה חמור בפטר להשתמש אסרה
חמור  פטר שפדיון ונמצא בשה החמור פטר פדיון ע"י -
קנין  מעשה כאן ואין וההיתר, האיסור לעולם כולו שייך
החמור. פטר תחת נתפס השה אין שהרי בעלות והעברת
זה  וחילול החולין על מתחללת קדושתו שני, במעשר ואילו
מרשות  הפירות יוצאים זה ידי שעל כסף, קנין מדין נובע

לחולין. והופכים שני' ה'מעשר
יכול  קנין, של מעשה שהוא שני מעשר פדיון ולכן,
שאין  חמור, פטר פדיון אך הבעלים, ידי על רק להיעשות
ויכול  בבעלים תלוי אינו איסור, הפקעת אלא קנין מעשה בו
הלכתי  מצב לשנות יכול אדם כי אדם, כל ידי על להיעשות

שלו. הבעלים אינו אם גם חפץ של
(f"d g"t ,ield g"xbd iyecg)

ה'תשע"ג  תמוז י"ד קודש שבת כשנה? נחשב חודש איזה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰Làøî äðBî Bðéàå§¥¤¥Ÿ
ìL àlà ,äðMä Làøì äðMä.äðL ïéáeLç äðLa íBé íéL ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨§Ÿ¦§¨¨£¦¨¨

הוא  לשנה נחשבים בשנה יום ששלושים לכך המקור
ב)בגמרא י, השנה חדש",(ראש חשוב בחדש אחד ש"יום

באחד  בראשון .. "ויהי הפסוק מן זאת לומדת והגמרא
בשנה  יום שלשים - חדש חשוב בחודש "ומדיום - לחודש"
כשם  כלומר: למנוייה". ושנה למנוייו וחדש שנה, חשובין
מן  ש"אחד ונמצא לחודש נחשב אחד יום לחודש, שבנוגע

בימים" נמנה שהחדש חדש, חשוב שלו כך (רש"י)המנויין -
השנה  מחלקי אחד חלק להחשיב יש לשנה בנוגע גם
ומכאן, בחדשים", "נמנית השנה כי לשנה, (חודש)

שנה". חשובין בשנה יום ש"שלשים
שם): (ר"ה אבן' ה'טורי והקשה

וחודש  יום, שלשים בן מלא חודש יש השנה בחדשי
מרובה  ש"תפסת הוא והכלל יום. ותשעה עשרים בן חסר

תפסת" מעוט תפסת תפסת, א לא ה, שני )(סוכה וכשיש ,
את  לתפוס יש – קטן מספר ועל גדול מספר על לימודים,
עשרים  ולא שנה נחשב יום ששלושים מניין כן, ואם הקטן.
ותפסת  משלושים, מועט ותשעה עשרים והרי ותשעה

תפסת! לא מרובה
לנר' ה'ערוך שם)ומבאר :(ר"ה

מפני  המרובה את ולא המועט את לתפוס יש כלל בדרך
מאתיים  ש"בכלל כיון במרובה, שאין במועט שיש הוודאות
נפשך  ממה נמצא המועט הרי במרובה, נכלל והמועט מנה"
לא  מהכי דבציר תפשת, יפה המועט את תפשת "אם ולכן
הוסיפו  הרי – המרובה לתפוס לך שהיה ימצא ואם משמע,

כלום" שבידך ממה נטלו ולא שם)לך סוכה המספר (רש"י ואילו
הודאי. את אלא הספק את תוספים ואין ספק, הוא המרובה
גם  – הוודאי המספר את שתופסים – עצמה זו ומסיבה
ותשעה: עשרים ולא יום, שלושים היא ששנה לומדים כאן
שכן  כל שנה, נחשבים בשנה יום ותשעה עשרים אם

לשנה נחשבים בשנה יום כ"ט)ששלושים – שלשים בכלל (כי

ואילו  ודאי הוא שלושים, המרובה, המספר שכאן ונמצא
אף  כאן ואם הספק הוא ותשעה, עשרים המועט, המספר
– יותר הקטן החידוש היינו 'המועט', את רק תוספים כאן
שגם  המרובה החידוש את ולא שנה, נחשבים יום ששלושים

שנה. נחשבים יום ותשעה עשרים
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יּקבעּו?[מדרבנן]מּדבריהם ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, את בקנין מּׁשּיּתן קנה [ולא ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבֹורר משיכה] ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לּקח  ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָֻּומּניח,
ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר; נתחּיב לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר;
לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי  מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -. ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
חמׁש‚. ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

חּיב  צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתאנים'
ּתאנים לעּׂשר  ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: האֹומר . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ל  שאבחר]י'ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול [- ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר - ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאבר  'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר - לי' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאבר

אֹותֹו ּפֹורט - 'ּבאבּטיח [לגרגרים]לי' ואֹוכל; ּבאילן, ְֲִִִֵֵַַָָָ
סֹופת - לי' את [חותכו]ׁשאבר קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

חּיב  - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו וצרפן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנים
'הא  לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלעּׂשר,
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, אּסר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָל

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים 'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,
עם„. -[פירות]חברֹוהּמחליף לאכל וזה לאכל זה , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ

לקצֹות  זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, נקּבעּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
ּדבר  קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - לקצֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוזה
ּפרֹות  האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זה  - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח לאכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחליף

להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב לאכילה, נקּבע ׁשּלקח לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ְֲֵַלמעׂשר.

מּׁשּלי,‰. ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהאֹומר
זה  ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את אמּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַואני

מכר  ׁשּיהיה ּכדי והּמּתנה,חליפין, חּיב. ואכל, צרף ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכמכר. קֹובעת ְֵֶֶַַָאינּה

.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם
קֹובעת  הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים הכניסּו- ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רב  ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
ׁשּמא  - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעּׂשר,
ּדבר  לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
ׁשאמר  ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
אם  וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; 'טל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלֹו
ּגדֹול  אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָנתן

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ּדרּכֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשאין
.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר [עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:
.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן

לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין [- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ
עד  יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.

והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו
הּבית  ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו
.Ë ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְֲֲִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר

ּבמ  ּבין להןּבתלּוׁשין ויׁש הֹואיל - מן [רשות]חּברין לאכל ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ
מן  ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ּבמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהּתֹורה
להן  זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמעׂשר.
ׁשּיאכל  אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ׁשהתנה ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹורה,
הרי  - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ׁשּיאכל אֹו מּׂשכרֹו, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבנֹו
הּתנאי  מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד לאכל אסּור ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

ּכלֹוקח. זה הרי ְֲֵֵֶֶַׁשּלֹו,
.È ּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׂשכרֹו

ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי צרף,- ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ַָחּיב.

.‡È עלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו
חּיב  צרף, ואם ואֹוכל; ליטרא עלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הֹואיל  - לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
נקּבע. צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוהּוא
ּכל  ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹלא
ּבמלח  ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ּׁשּירצה; ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמה
נקּבעּו ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; אחת, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻאחת

ֶַַּבּמלח.
.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל [תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל [תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ
ׁשּיּגיע ּבל  עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיפֹות. ְִַָלמקֹום
.‚È ּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
הּמעׂשר  מן אם ּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשּלא  ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין  אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד [מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד  הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות [כדי הּטֹומן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר.שיתבשלו] נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן עד ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË ואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים [מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת  ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה [ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחת הּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
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הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת [מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ
ּכל  וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם

הּתרּומה  ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו
ויעּׂשר  .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ

.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות
ׁשּיעּׂשר  עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ

.‡Î לא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות
ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ

.·Î ולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה
אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה

קֹובעת  והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ
.‚Î הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָהיה

לאחר  הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה
ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ

ו  ¤¤ּפרק
הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

מן  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא  ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה
מ ·. לֹומר אין צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל דליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּתרּומה ּבׁשּבת  מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתרּומה  אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,

.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,
ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין [- , ְְְִֵֵֶֶַ

מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹורעין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקטנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבתבּואה
מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבהן
לפת  העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ּוׁשתלן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּוצנֹונֹות,
אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשתלן ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר;

טבל.מּפני ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַ
טבּול„. מעׂשר ממנו ליטרא ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ

מעשר] ליטרין תרומת עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּזרעּה,
אחר  מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ּבמעׂשר; חּיבת -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעּׂשר  אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻלפי
ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ

זה  הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין  אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין
.Â ׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא -[שעדיין ְְְְִֶֶַַָָ
אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; אֹותֹו, ְְְְְְִִִֵַַַָקֹונסין
- ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. והּגּדּולין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלעקר,
מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ּגּדּולין ּגּדּולי ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹֻאפּלּו
ּותרּומה  מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומּפני
נּטלה  ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ּבֹו. ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל את מֹוכרין אין נאמן ּתרּומתֹו. -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחבר על חבר ואפּלּו הּטבל, את לׁשלח ואסּור ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטבל. ויאכל זה, על זה יסמכּו ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן  אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות  מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי .קּימין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Á טבל ׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין' אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי',
את  ׁשּמכר מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹופין

.הּטבל  ֶֶַ
.Ë הּטבל מן חֹוב ּפֹורעין ּכמֹוכרֹו.אין ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ
.È אם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

עליהן  להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליהן  לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום ואם .מעׂשרֹות; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

.‡Èעל [הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע  ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
מּיׂשראל [הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּטבל

תמורת  - לבעלים][לעובדה קצובה תבואה נתן כמות אם -ִַָ
ּׁשּקּצץ  מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם - ׂשדה אֹותּה מּזרע ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו
מּזרע  לֹו נתן ואם לעצמֹו. מעּׂשר הּׂשדה ּובעל לֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּתן
ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - אחר מּמין אֹו אחרת, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׂשדה

לֹו. ֵנֹותן
.·Èלֹו נ ֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה ;החֹוכר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ונמצאת  הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו קנסּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכן  ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׂשדה
ואחר  ׁשּיעּׂשר אֹותֹו קנסּו הּגֹוי, מן אבֹותיו ׂשדה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהמקּבל
מּמּנּו, ויקּבלּנה יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר חלקֹו לּגֹוי יּתן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּכ
ּכדי  ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ׂשדה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני

ליׂשראל. ְְְְִִֵֶֶָָׁשּימּכרּנה
.‚È ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה

עׂשת  ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
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יּקבעּו?[מדרבנן]מּדבריהם ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, את בקנין מּׁשּיּתן קנה [ולא ִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבֹורר משיכה] ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא הרי .ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לּקח  ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל אפּלּו ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָֻּומּניח,
ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם לעּׂשר; נתחּיב לא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָמעּׂשר;
לחברֹו·. לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי  מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -. ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
חמׁש‚. ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

חּיב  צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתאנים'
ּתאנים לעּׂשר  ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: האֹומר . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ל  שאבחר]י'ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול [- ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר - ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאבר  'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר - לי' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאבר

אֹותֹו ּפֹורט - 'ּבאבּטיח [לגרגרים]לי' ואֹוכל; ּבאילן, ְֲִִִֵֵַַָָָ
סֹופת - לי' את [חותכו]ׁשאבר קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

חּיב  - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו וצרפן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנים
'הא  לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ׁשהרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלעּׂשר,
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, אּסר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָל

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים 'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,
עם„. -[פירות]חברֹוהּמחליף לאכל וזה לאכל זה , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹ

לקצֹות  זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, נקּבעּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהן
ּדבר  קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן - לקצֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוזה
ּפרֹות  האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זה  - להקצֹותן חליפיהן האחר ולקח לאכילה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחליף

להקצֹות, ׁשּלקח וזה לעּׂשר; חּיב לאכילה, נקּבע ׁשּלקח לא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ְֲֵַלמעׂשר.

מּׁשּלי,‰. ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהאֹומר
זה  ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את אמּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַואני

מכר  ׁשּיהיה ּכדי והּמּתנה,חליפין, חּיב. ואכל, צרף ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכמכר. קֹובעת ְֵֶֶַַָאינּה

.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם
קֹובעת  הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים הכניסּו- ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

רב  ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
ׁשּמא  - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעּׂשר,
ּדבר  לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
ׁשאמר  ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
אם  וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; 'טל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלֹו
ּגדֹול  אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָנתן

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק לאכל ּדרּכֹו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשאין
.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר [עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:
.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן

לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין [- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ
עד  יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.

והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו
הּבית  ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו
.Ë ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְֲֲִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר

ּבמ  ּבין להןּבתלּוׁשין ויׁש הֹואיל - מן [רשות]חּברין לאכל ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָֹֻ
מן  ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ּבמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהּתֹורה
להן  זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן התנה ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמעׂשר.
ׁשּיאכל  אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ׁשהתנה ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹורה,
הרי  - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ׁשּיאכל אֹו מּׂשכרֹו, ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבנֹו
הּתנאי  מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד לאכל אסּור ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

ּכלֹוקח. זה הרי ְֲֵֵֶֶַׁשּלֹו,
.È ּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׂשכרֹו

ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי צרף,- ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ַָחּיב.

.‡È עלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו
חּיב  צרף, ואם ואֹוכל; ליטרא עלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הֹואיל  - לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
נקּבע. צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוהּוא
ּכל  ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹלא
ּבמלח  ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ּׁשּירצה; ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמה
נקּבעּו ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; אחת, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻאחת

ֶַַּבּמלח.
.·Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל [תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל [תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ
ׁשּיּגיע ּבל  עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיפֹות. ְִַָלמקֹום
.‚È ּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא

ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
הּמעׂשר  מן אם ּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשּלא  ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין  אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד [מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד  הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות [כדי הּטֹומן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר.שיתבשלו] נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן עד ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹ

.ÊË ואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים [מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת  ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה [ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחת הּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
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הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת [מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ
ּכל  וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם

הּתרּומה  ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו
ויעּׂשר  .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ

.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות
ׁשּיעּׂשר  עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ

.‡Î לא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות
ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ

.·Î ולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה
אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה

קֹובעת  והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ
.‚Î הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָהיה

לאחר  הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה
ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ

ו  ¤¤ּפרק
הפנים]מחליקין‡. טבל,[משפשפים ׁשל וענבים ּבתאנים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

מן  ּבתרּומה, לאכלֹו לזרים ׁשאסּור וכל הפסד. ּבזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ּכ - ּבהן וכּיֹוצא והחרצּנין והעלין והּקלּפֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגרעינין
ּתרּומתֹו, נּטלה ׁשּלא הּמעׂשר וכן הּטבל; מן לאכלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסּור
לאכלֹו לזרים ׁשּמּתר וכל נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻּומעׂשר
ׁשּלא  ּובמעׂשר ּבטבל, מּתר ּכ - אּלּו מּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבתרּומה

נפּדּו. ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ּובמעׂשר ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹנּטלה
מ ·. לֹומר אין צרי ואין ּבחל, אפּלּו טמא ּבטבל דליקין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּתרּומה ּבׁשּבת  מה ּתרּומתי"; מׁשמרת "את ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתרּומה  אף - הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה ל אין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָטהֹורה,

.ואיל הרמתּה מּׁשעת אּלא ּבּה להנֹות ל אין ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָטמאה,
ּבטבל‚. מחּפין בעפר]אין הזרעים מכסים אין ואין [- , ְְְִֵֵֶֶַ

מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות ואפּלּו הּטבל; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזֹורעין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּיעּׂשר. עד מהן לזרע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּור
ׁשּיׁש ׁשתלים העֹוקר אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקטנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבתבּואה
מּתר, זה הרי - ׂשדהּו ּבתֹו למקֹום מּמקֹום ּפרֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבהן
לפת  העֹוקר וכן הּפרֹות. אסף לא ׁשהרי טבל, ּכזֹורע ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואינֹו
ּבגּופן, להֹוסיף נתּכּון אם - אחר ּבמקֹום ּוׁשתלן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּוצנֹונֹות,
אסּור, - ׁשּלהם הּזרע ויּקח ׁשּיקׁשּו, ּכדי ׁשתלן ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר;

טבל.מּפני ׁשל ׂשעֹורים אֹו חּטים ּכזֹורע ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַ
טבּול„. מעׂשר ממנו ליטרא ניטל שלא ראשון [מעשר ְֲִֵַָָ

מעשר] ליטרין תרומת עׂשר היא והרי והׁשּביחה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּזרעּה,
אחר  מּמקֹום עליה מעּׂשר ליטרא, ואֹותּה ּבמעׂשר; חּיבת -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעּׂשר  אינֹו - ּוזרעּה ׁשּתקנּה ּבצלים ליטרא חׁשּבֹון. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָלפי

ּכּלֹו. לפי מעּׂשר אּלא הּתֹוספת, חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻלפי
ׁשהביאּו‰. ּומרחן[גדלו]זרעֹונים מלאכתם]ׁשליׁש, [גמר ְְְִִִֵֵֵֶָ

זה  הרי - ּכלה זרען ואין והֹוסיפּו, זרען ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָועּׂשרן,
אין  אֹו והֹוסיפּו, הֹואיל מּדבריהם ּבמעׂשר חּיבין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּוא; מעּׂשר אבד, ולא קּים הּוא ׁשעדין הּזרע ׁשהרי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּיבין;

להּזרע. ּדרּכן אין ׁשהּבצלים לבצלים, ּדֹומין אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואין
.Â ׁשאין ּדבר ּבין ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר ּבין הּטבל, את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּזֹורע

ללּקטֹו אפׁשר אם - ּכלה השריש]זרעֹו לא -[שעדיין ְְְְִֶֶַַָָ
אֹותֹו מחּיבין אין - צמח ואם ּומלּקטֹו; אֹותֹו, ְְְְְְִִִֵַַַָקֹונסין
- ּכלה זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ואם חּלין. והּגּדּולין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻלעקר,
מּתר. והרביעי ּגרנֹות; ׁשלׁש עד אסּורין, ּגּדּולין ּגּדּולי ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹֻאפּלּו
ּותרּומה  מעׂשר ּתרּומת מּפני אסּורין? הּגּדּולין מה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומּפני
נּטלה  ׁשּלא מעׂשר ּבזֹורע הּדין וכן ּבֹו. ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה

ּולחבר ,לצר אּלא הּטבל את מֹוכרין אין נאמן ּתרּומתֹו. -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
המעשרות] לחבר על חבר ואפּלּו הּטבל, את לׁשלח ואסּור ;ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּטבל. ויאכל זה, על זה יסמכּו ׁשּמא -ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
.Ê,לתּקנן אחריו ורץ טבל, ׁשהן וזכר לחברֹו, ּפרֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

נאכלּו, אֹו אבדּו וׁשּכבר קּימין ׁשאינן ידּוע אם - מצאֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹולא
אינן  אֹו קּימין ׁשהן ספק ואם עליהן; לעּׂשר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
אחרֹות  מּפרֹות מעׂשרֹותיהן עליהן להֹוציא צרי .קּימין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.Á טבל ׁשהן מנת 'על אֹומר: מֹוכר - לחברֹו ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמֹוכר
- מעּׂשרין' אּלא מּמ לקחּתי 'לא אֹומר: ולֹוקח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמכרּתי',
את  ׁשּמכר מּפני לֹו, הּוא קנס לתּקן; הּמֹוכר את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹופין

.הּטבל  ֶֶַ
.Ë הּטבל מן חֹוב ּפֹורעין ּכמֹוכרֹו.אין ׁשהּוא מּפני , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ
.È אם - טבלים והם ּפרֹותיו, את הּמל ּבית ׁשּלקחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי

עליהן  להֹוציא צרי להן, חּיב ׁשהּוא חֹוב ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמחמת
עליהן  לעּׂשר חּיב אינֹו ּבאנס, לקחּום ואם .מעׂשרֹות; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

.‡Èעל [הקונה]והּלֹוקח מּזה מעּׂשר מקֹומֹות, מּׁשני טבל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
מּיׂשראל ׂשדה המקּבל מהפרות]זה. חלק תמורת [לעובדה ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּידע  ּכדי ּבפניו, הּׂשדה לבעל ונֹותן חֹולק - הּנכרי מן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
מּיׂשראל [הבעלים] ׂשדה החֹוכר אבל נטל. ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּטבל

תמורת  - לבעלים][לעובדה קצובה תבואה נתן כמות אם -ִַָ
ּׁשּקּצץ  מה לֹו נֹותן ּכ ואחר ּתֹורם - ׂשדה אֹותּה מּזרע ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹו
מּזרע  לֹו נתן ואם לעצמֹו. מעּׂשר הּׂשדה ּובעל לֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּתן
ּכ ואחר הּמעׂשר, מֹוציא - אחר מּמין אֹו אחרת, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׂשדה

לֹו. ֵנֹותן
.·Èלֹו נ ֹותן ּכ ואחר מעּׂשר, - הּנכרי מן ׂשדה ;החֹוכר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ונמצאת  הּגֹוי, מן יחּכר ׁשּלא ּכדי - ּבזה אֹותֹו קנסּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹקנס
וכן  ליׂשראל. וימּכרּנה ,ׁשּיצטר עד לפניו, ּבּורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׂשדה
ואחר  ׁשּיעּׂשר אֹותֹו קנסּו הּגֹוי, מן אבֹותיו ׂשדה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהמקּבל
מּמּנּו, ויקּבלּנה יקּפץ ׁשּלא ּכדי - מעּׂשר חלקֹו לּגֹוי יּתן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּכ
ּכדי  ּבּורה, לפניו ׁשּתּׁשאר עד אבֹותיו, ׂשדה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני

ליׂשראל. ְְְְִִֵֶֶָָׁשּימּכרּנה
.‚È ׁשחֹוכר - חֹוכר מקּבל? הּוא ואיזה חֹוכר, הּוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַאיזה

עׂשת  ּבין סאה, וכ ּבכ הּזרע מן קצּוב ּבדבר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּקרקע
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ּבחלק  אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
ּביניהן  ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ּׁשּתעׂשה, .מּמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ְְְֵֵֶַַַַָוהּׂשֹוכר
.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו עבורם ׁשנים מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ

לבעלים] לֹומר וחלק האחד יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַַָָָָ
חּטים  ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחברֹו:
יין  ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבמקֹום
ואני  חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹׁשּבמקֹום
את  מֹוכרין ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין 'אּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׂשעֹורים',

ֶֶַהּטבל.
.ÂË ׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות [בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ
הּוא  קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
ּכדי  טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהם
ׁשּתּגמר  קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע
מֹוציאין  אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמלאכּתן,

ִָָמּידן.
.ÊË קדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי  - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה  ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן  לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה  לוי .אֹו ְִִֵֶֶ
.ÊÈ ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל  והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻּבחּלין,
ׁשּירצה  לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ׁשּקּבל חלקֹו, יׂשראל אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׂשדה
הּמּתנֹות שני]ּוׁשאר מעשר .חֹולקין [כגון ְְִַַָָ

.ÁÈ יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהמקּבל
ּכׁשם  - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, אֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָֹֹמּכהן

ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חֹולקין ּכ ּבחּלין, מּפני ׁשחֹולקין , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻ
הּוא. חׁשּוב ֶֶֶַָׁשהּׁשמן,

.ËÈ מנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר  ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

הּמעׂשר  מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', הּכהן,'על מת ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
מנת  'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת  'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעׂשרֹות
- לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

על הּמעׂשרֹות.אף אֹותן לּכהן אין ּולקחּה, ׁשחזר ּפי ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
.Î מנת 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל

'על  מּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשהּמעׂשרֹות
ּכהן  עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי ׁשהן .מנת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

יׂשראל  יהיה לא - ליׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה לוי ּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוכן
חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים, ּגֹובה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה
ׁשּיגּבה  אחר, ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוׂשה זה לוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשאין

מאחרים. ֲֲִֵֵֵַמעׂשר
.‡Îממרח טבל ׁשּירׁש מלאכתו]יׂשראל מאבי [שנגמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

הרי  - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵָָֹאּמֹו

הראּויֹות  ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו מפריׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה
הּורמּו לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - .לּתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

.·Î על נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן
צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות

ידם  על לעֹונת לעּׂשר ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה . ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
לעֹונת  ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
עֹומד  עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

ה'תשע"ג  תמוז ט' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי

ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ'ׁשני
יתחיל  לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹועׂשרה
אּלא  ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָויׁשּתה

יׁשּתה  ּכ ואחר ּבּסֹוף,יפריׁש ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
- ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ּבּתחּלה'; נברר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכאּלּו
נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל אֹומרין ואין הּתֹורה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹמן

ׁשּיברר. ְִֶַֹעד
מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע

מערבין  ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא אבל ּבׁשּוליה, . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמגּורה ּבפי קבע [מחסן]הּקֹובע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מּפיה  אֹוכל .ּבׁשּוליה, ְִִֵֶָָ
אֹותֹו,‚. ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ועֹוׂשה ויׁש וחֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מעׂשר  ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָאֹותֹו
אחר  .למקֹום ְֵַָ

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ּכל  ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן

לּלוי  ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות -אֹותן ׁשאבדּו מצאן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית [ומעשר ְְֲִִֵֵֶֶָ

וּדאי. מעּׂשר ְְֵֵַַַואינֹו
להיֹות ‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת  עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
קּימין  אֹוׁשהן הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Â ראׁשֹון מעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד

לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, עני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
לּטל  רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכהן
לזּכֹות  צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל והּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו,

אחר  ידי זה על ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּומֹוכר  חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה מן ּומנּכה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהפריׁש,

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּתרּומה
.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין  רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב
זה  חֹוב מׁשּמטת אינֹוהּׁשביעית לחזר, הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
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חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
ׁשאין  עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנתיאׁשּו
ׁשהלום  העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמפריׁשין
ׁשּיּטל  עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מלא  אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, הּיֹורׁשין; מן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹרׁשּות
מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחט;
אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבית ּבפני הלום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
העני  העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמחלקם,
וזכה  ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה
.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מקֹום  על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבידי'
אחר, ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹאחר,

ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְֵֶֶַָָָֹאין
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ללוי [מחסן]מי סאה ונתן , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ויאכל  הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹּוסאה
קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותן,

א  והעני, הּלוי מהן אכלּו אם אּלא אבל עליהן מפריׁש ינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּסאין. מּׁשּתי הּנׁשאר חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים 
סאה  ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על  אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין  מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא .ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַ
.‡È ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי

מעּׂשרת  הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות ואמר: .ּתרּומתן, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהרי  מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו 'מעׂשרֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאמר:
ׁשאין  מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעׂשרֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקבע
הּׁשנּיה  על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר חּיבת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַׁשעדין
.·È אחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה' קבּוע מעושרות]מהן הם הרי -], ְֲֵֵֶֶַַָָָָ
הּמעׂשרֹות  מהן ּומֹוציא ּבהן; מעׂשרֹותיהן קבע ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּוכבר
אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלהן,

.‚Èמעּׂשרן מאחת [בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ואם  ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר  הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה  ּומן הּקטּנה.הּגדֹולה, מעׂשר ּגדֹולה ְְְֲִַַַַַַָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הן ‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

הן  מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין
מקֹום  ּבכל מתּקנין' 'חּלין .הּנקראין ְְְִִִִַָָָָֻֻ

מעושרים]טבל·. לא מין [פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות  לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
לפי  ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחרֹות,
עד  אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ואם ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹחׁשּבֹון.

ּכדי  המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש;
טבל. ׁשל מעׂשר ְֲֵֶֶֶַַּתרּומת

ׁשל ‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?
ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד  נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;

אחת  מפסיד סאה לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולּמה  מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה  הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל  היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מגּב - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדי ּפחֹות הּטבל יּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ
ּותרּומת  ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,
ּבכל „. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן

מעׂשר  אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי  המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול  ׁשּבּמעׂשר מעׂשר .ּתרּומת ְֲֲֵֵֶַַַַַָ
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין  היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין  מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי .הּמעׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻ

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה  ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה  מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
הּנׁשארֹות  ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,

הּמעׂשר טבל  מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה הּטבל היה . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ׁשם  יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשּבּטבל, מעׂשר [מעורב]לתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
מרּבה  הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה טבל ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבתרּומת
ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ׁשם קֹורא - הּטבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל

ּתר  ּוכדי מן הּטבל מּמאה ואחד טבל ׁשל מעׂשר ּומת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מּדמי  חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ּכּלֹו טבל ויהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמעׂשר;
אחד  הּמעׂשר מן מפסיד ונמצא ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתי
ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּמאה
מאתים  עם טבל, מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומת
מעׂשר  ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש; מאה מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמעׂשר
ּכדי  מעׂשר, מּמאתים מעׂשר ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל
ׁשבע  מאה ויּׁשאר ּבכמֹותֹו. נתערב אם לטעֹות יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ְְְְֲִִֵֵֶַָותׁשעים,
.Ê וקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי

ואין  אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה איזֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָיֹודע

מהן  ּומפריׁש ׁשּתיהן .ּומערב ְְְִֵֵֵֶֶַָ
.Á חצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבעּה

קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשּורה
ׁשּורה  נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּורה
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ּבחלק  אֹותּה ׁשּיקּבל הּוא - ּומקּבל מעט; עׂשת ּבין ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרּבה
ּביניהן  ּׁשּיתנּו מה אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו ּׁשּתעׂשה, .מּמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ּבמעֹות. הּקרקע ׁשּׂשֹוכר הּוא - ְְְֵֵֶַַַַָוהּׂשֹוכר
.„Èּבאריסּות ׂשדה ׁשּקּבלּו עבורם ׁשנים מהיבול חלק -] ְְֲִִִֶֶַַָ

לבעלים] לֹומר וחלק האחד יכֹול - נׁשּתּתפּו אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ,ְְְִֶֶַַָָָָ
חּטים  ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום חּטים אּתה 'טל ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹלחברֹו:
יין  ואני ּפלֹוני, ׁשּבמקֹום יין 'אּתה ּפלֹוני', ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבמקֹום
ואני  חּטים אּתה 'טל לֹו: יאמר לא אבל ּפלֹוני'; ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹׁשּבמקֹום
את  מֹוכרין ׁשהן מּפני - ׁשמן' ואני יין 'אּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׂשעֹורים',

ֶֶַהּטבל.
.ÂË ׁשּנגמרה אחר מּיׂשראל ּפרֹות ׁשּלקחּו ולוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

- דין]מלאכּתן הּמעׂשרֹות [בית ואת הּתרּומה את מֹוציאין ְְְְְִִֶֶַַַַַָָ
הּוא  קנס אחרים; וללוּיים לכהנים אֹותן ונֹותנין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶָָֹמידיהן,
ּכדי  טבלים, ויקנּו ולּגּתֹות לּגרנֹות יקּפצּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלהם
ׁשּתּגמר  קדם קנּו ואם הּכהנים. אחיהם מּתנֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהפקיע
מֹוציאין  אין - מרּוח קדם ּתבּואה ׁשּלקחּו ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמלאכּתן,

ִָָמּידן.
.ÊË קדם ליׂשראל, ּתלּוׁשין ּפרֹות ׁשּמכרּו לוי אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹּכהן

הרי  - ּבמחּבר מכרּו אם לֹומר, צרי ואין מלאכּתן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּתּגמר
מלאכה  ּגמר אחר מכרּו ואם ׁשּלהן; הּמעׂשר אֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתרּומה
ּכהן  לכל ונֹותן ּומפריׁש לֹוקח, ׁשל והּמעׂשר הּתרּומה הרי -ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ׁשּירצה  לוי .אֹו ְִִֵֶֶ
.ÊÈ ׁשחֹולקין ּכׁשם - מּיׂשראל ׂשדה ׁשּקּבלּו ולוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּכהן

נֹוטל  והּיׂשראלי ּומעׂשרֹות; ּבתרּומה חֹולקין ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֻּבחּלין,
ׁשּירצה  לוי אֹו ּכהן לכל ונֹותן ׁשּקּבל חלקֹו, יׂשראל אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

הּׂשדה, לבעל הּמעׂשר אֹו הּתרּומה - מּלוי אֹו מּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׂשדה
הּמּתנֹות שני]ּוׁשאר מעשר .חֹולקין [כגון ְְִַַָָ

.ÁÈ יׂשראל ּבין - ׁשמן מהן להֹוציא זיתים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהמקּבל
ּכׁשם  - מּיׂשראל לוי אֹו ּכהן ּבין לוי, אֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָֹֹמּכהן

ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חֹולקין ּכ ּבחּלין, מּפני ׁשחֹולקין , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻ
הּוא. חׁשּוב ֶֶֶַָׁשהּׁשמן,

.ËÈ מנת 'על לֹו: ואמר ליׂשראל, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכהן
ׁשאמר  ּכיון ׁשּלֹו; הן הרי - לעֹולם' ׁשּלי ׁשּלּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

הּמעׂשר  מקֹום ׁשּׁשּיר ּכמי נעׂשה מנת', הּכהן,'על מת ואם . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
מנת  'על לֹו: אמר ואם הּכהנים. ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹהרי
מנת  'על ּבנֹו. יּטלם הּוא, מת - ולבני' לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשהּמעׂשרֹות
- לאחר מכרּה - 'לפני ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלי, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּמעׂשרֹות

על הּמעׂשרֹות.אף אֹותן לּכהן אין ּולקחּה, ׁשחזר ּפי ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
.Î מנת 'על לֹו: ואמר ולוי, מּכהן ׂשדה ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל

'על  מּתר. - ׁשנים' חמׁש אֹו ארּבע ׁשּלי ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשהּמעׂשרֹות
ּכהן  עֹוׂשה ּכהן ׁשאין אסּור, - לעֹולם' ׁשּלי ׁשהן .מנת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

יׂשראל  יהיה לא - ליׂשראל חֹוב עליו ׁשהיה לוי ּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוכן
חֹובֹו; ּכנגד ׁשּיּפרע עד ּומפריׁש מאחרים, ּגֹובה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה
ׁשּיגּבה  אחר, ּכלוי ׁשּלֹו חֹוב ּבעל עֹוׂשה זה לוי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשאין

מאחרים. ֲֲִֵֵֵַמעׂשר
.‡Îממרח טבל ׁשּירׁש מלאכתו]יׂשראל מאבי [שנגמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

הרי  - יׂשראל אּמֹו מאבי ירׁשֹו אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵָָֹאּמֹו

הראּויֹות  ׁשהּמּתנֹות ׁשּלֹו; והן מעׂשרֹותיו, מּמּנּו מפריׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָזה
הּורמּו לא ׁשעדין ּפי על אף הן, ׁשהּורמּו ּכמֹו - .לּתרם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

.·Î על נאמן ׁשאינֹו למי אֹו לגֹוי, ּבקּבלה ׂשדהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּנֹותן
צרי הּמעׂשרֹות, לעֹונת ּבאּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְְִִֶַַַַַַַַַָָֹהּמעׂשרֹות

ידם  על לעֹונת לעּׂשר ּבאּו ׁשּלא עד - הארץ לעם נתנּה . ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
לעֹונת  ּומּׁשּבאּו ידם; על לעּׂשר צרי אינֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּמעׂשרֹות,
עֹומד  עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ידם. על לעּׂשר צרי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשרֹות,
אנּו ׁשאין ּׁשאכלּו, למה חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹוטל; הּגרן, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

להם. ֲִֶַָָאחראים

ה'תשע"ג  תמוז ט' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר:‡. הּתֹורה, מן טבּול יין ׁשל לג מאה לֹו ׁשהיה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמי

ּתרּומה, הן הרי מהן להפריׁש עתיד ׁשאני לּגין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ'ׁשני
יתחיל  לא - ׁשני' מעׂשר ותׁשעה ראׁשֹון, מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹועׂשרה
אּלא  ּומעׂשרֹות, ּתרּומה ׁשעּור ּבּסֹוף ׁשּיּניח עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָויׁשּתה

יׁשּתה  ּכ ואחר ּבּסֹוף,יפריׁש ׁשהּניח 'זה אֹומרין: ואין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
- ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשחּיּוב מּפני ּבּתחּלה'; נברר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכאּלּו
נברר', ּכאּלּו 'נחׁשב ּתֹורה ּבׁשל אֹומרין ואין הּתֹורה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹמן

ׁשּיברר. ְִֶַֹעד
מּׁשּוליה;·. יׁשּתה לא החבית, ּבפי מעׂשרֹותיו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּקֹובע

מערבין  ׁשהּמׁשקין מּפני מּפיה; יׁשּתה לא אבל ּבׁשּוליה, . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמגּורה ּבפי קבע [מחסן]הּקֹובע מּׁשּוליה; אֹוכל , ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מּפיה  אֹוכל .ּבׁשּוליה, ְִִֵֶָָ
אֹותֹו,‚. ּופֹודה ׁשני מעׂשר לקּבע לאדם ועֹוׂשה ויׁש וחֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מעׂשר  ּתרּומת אֹו הּפרֹות, אֹותן על ראׁשֹון מעׂשר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָאֹותֹו
אחר  .למקֹום ְֵַָ

מפריׁש„. - מעׂשרֹות עליהן מפריׁש להיֹות ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַהּמּניח
ּכל  ׁשּיעׂשּו עד וׁשֹותה, ואֹוכל קּימין, ׁשהן ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהן

לּלוי  ונֹותנן מעׂשר, ׁשהּניח הּפרֹות -אֹותן ׁשאבדּו מצאן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהפריׁש, לכל חֹוׁשׁש זה -]הרי מספק בשנית [ומעשר ְְֲִִֵֵֶֶָ

וּדאי. מעּׂשר ְְֵֵַַַואינֹו
להיֹות ‰. העני, ואת הּלוי ואת הּכהן את מעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמלוה

ּבחזקת  עליהן מפריׁש - מחלקן הּמעֹות אֹותן על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמפריׁש
קּימין  אֹוׁשהן הּלוי, אֹו הּכהן מתּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו , ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

העני. ֱִִֶֶָהעׁשיר
.Â ראׁשֹון מעׂשר אֹו הּתרּומה מפריׁש עליהן? מפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָּכיצד

לאֹותֹו אחר ידי על ּבהן ּומזּכה מּפרֹותיו, עני מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
לּטל  רגילין היּו ואם ׁשהלום; העני אֹו הּלוי אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכהן
לזּכֹות  צרי אינֹו - להם אּלא יּתן ׁשּלא רגיל והּוא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו,

אחר  ידי זה על ׁשוה ּכּמה מחּׁשב ׁשּמפריׁש, ואחר . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּומֹוכר  חֹובֹו; ּכל ׁשּיּפרע עד - הּמלוה מן ּומנּכה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהפריׁש,

הּמעׂשרֹות. ואֹוכל ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּתרּומה
.Êלֹו יׁש - ׁשהפריׁש הּפרֹות ׁשוים ּכּמה מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשהּוא

ואין  רּבית; מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַלחּׁשב
זה  חֹוב מׁשּמטת אינֹוהּׁשביעית לחזר, הּבית ּבעל ּבא ואם . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
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חֹוזרין. לחזר, הּמעֹות ׁשּלקחּו אּלּו רצּו אם אבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹחֹוזר;
ׁשאין  עליהן, מפריׁשין אין - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנתיאׁשּו
ׁשהלום  העני אֹו הּלוי אֹו הּכהן מת האבּוד. על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמפריׁשין
ׁשּיּטל  עד הּזֹו, ּכּדר מחלקן עליהן להפריׁש יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מלא  אפּלּו קרקע, להן ׁשּיּניח והּוא, הּיֹורׁשין; מן ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹרׁשּות
מֹועלת. הּיֹורׁש רׁשּות אין ּכספים, הּניח אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחט;
אּלּו מעֹות על ׁשּיפריׁש מנת על ּדין ּבית ּבפני הלום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
העני  העׁשיר הּיֹורׁשין. מן רׁשּות לּטל צרי אינֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמחלקם,
וזכה  ּדין; ּבבית ׁשהלוהּו ּפי על אף עליו, מפריׁשין אין -ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּׁשּבידֹו. ּבמה ְְֶַַָָהּלה
.Áּכֹור' לוי: לבן ׁשאמר מידה]יׂשראל -]ל יׁש מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מקֹום  על מעׂשר ּתרּומת לעׂשֹותֹו לוי ּבן רּׁשאי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָּבידי'
אחר, ללוי הּיׂשראלי נתנֹו ואם ;מׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹאחר,

ּתרעמת. אּלא עליו לֹו ְֵֶֶַָָָֹאין
.Ëּבּמגּורה ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ללוי [מחסן]מי סאה ונתן , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ויאכל  הּמגּורה מן סאין ׁשמֹונת יפריׁש לא - לעני ְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹֹּוסאה
קּימין; מעׂשרֹות ׁשל סאין ׁשּׁשּתי יֹודע ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותן,

א  והעני, הּלוי מהן אכלּו אם אּלא אבל עליהן מפריׁש ינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּסאין. מּׁשּתי הּנׁשאר חׁשּבֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָלפי

.Èׁשּנתנּו ּכגֹון הּבית, ּבעל עם מּתנֹותיהן ׁשהחליפּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָענּיים 
סאה  ונטלּו עני, ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה אֹו לקט ׁשל סאה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ּפי  על אף הּמעׂשרֹות, מן ּפטּור מהן ׁשּנטל זה - הּגרן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
על  אף חּיב, מּמּנּו ׁשּנטלּו וזה הּבית; ּבעל ּברׁשּות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

הּפטּורין  מּתנֹותיהן חלף ׁשהּוא .ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַַ
.‡È ׁשּנּטלה טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמי

מעּׂשרת  הראׁשֹונה - ּבזֹו' זֹו 'מעׂשרֹות ואמר: .ּתרּומתן, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהרי  מעּׂשרת, הראׁשֹונה - ּבזֹו' וזֹו ּבזֹו זֹו 'מעׂשרֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאמר:
ׁשאין  מעּׂשרת, הּׁשנּיה ואין ּבּׁשנּיה; מעׂשרֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקבע
הּׁשנּיה  על נפטרה ׁשּכבר הראׁשֹונה מן מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמפריׁשין

ׁשּתיהן. ּבמעׂשר חּיבת היא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַׁשעדין
.·È אחת ּכל מעׂשר אּלּו, ּכלּכּלֹות ׁשּתי 'מעׂשרֹות ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָאמר:

ׁשם קרא - ּבחברּתּה' קבּוע מעושרות]מהן הם הרי -], ְֲֵֵֶֶַַָָָָ
הּמעׂשרֹות  מהן ּומֹוציא ּבהן; מעׂשרֹותיהן קבע ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּוכבר
אחר. מּמקֹום מעׂשרֹות עליהן להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלהן,

.‚Èמעּׂשרן מאחת [בפועל]וכיצד ׁשּתיהן מעׂשר מֹוציא ? ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ואם  ׁשוֹות; היּו אם - מּמּנה מהן אחת ּכל מעׂשר אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,
מעׂשר  הּקטּנה מן מפריׁש - מחברּתּה ּגדֹולה אחת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהיתה

ה  ּומן הּקטּנה.הּגדֹולה, מעׂשר ּגדֹולה ְְְֲִַַַַַַָָָ

ח  ¤¤ּפרק
הן ‡. מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מהן ׁשהּורם ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפרֹות

הן  מעׂשרֹותיהן, ׁשאר מהן הפריׁש ואם 'חּלין'; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּנקראין
מקֹום  ּבכל מתּקנין' 'חּלין .הּנקראין ְְְִִִִַָָָָֻֻ

מעושרים]טבל·. לא מין [פירות מתּקנין ּבחּלין ׁשּנתערב ְְְִִִִֵֶֶֶָָֻֻ
ּפרֹות  לֹו יׁש אם - הּטעם אחר להּל אפׁשר ׁשאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמינֹו,
לפי  ּומעׂשרֹות ּתרּומה טבל אֹותֹו על מֹוציא ְְְֲִִֵֶֶַַַָאחרֹות,
עד  אסּור הּכל הרי אחרֹות, ּפרֹות לֹו אין ואם ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָֹחׁשּבֹון.

ּכדי  המתּקנין החּלין מן מפסיד מפריׁש, ּוכׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּיפריׁש;
טבל. ׁשל מעׂשר ְֲֵֶֶֶַַּתרּומת

ׁשל ‚. סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ׁשל סאה מאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכיצד?
ׁשהפריׁש וכל ואחת, מאה הּכל מן מפריׁש - מתּקנין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻחּלין
מפסיד  נמצא מתּקנין. חּלין ותׁשעים ּתׁשע ויּׁשאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטבל;

אחת  מפסיד סאה לתרּומה, טבּול טבל אֹותֹו היה אם וכן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולּמה  מעׂשר. ּותרּומת ּתרּומה ּכדי המתּקנין החּלין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻֻמן
מאה  הן ׁשהפריׁש מאה יאמר, ׁשּלא ּכדי זֹו? סאה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמפסיד
הּטבל  היה אם וכן הּטבל. היא ׁשּנׁשארה והּמאה חּלין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

מגּב - החּלין על מרּבה אֹו החּלין, מן ּוכדי ּפחֹות הּטבל יּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻֻֻ
ּותרּומת  ּתרּומה ּכדי אֹו החּלין, מן ׁשּבּטבל מעׂשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻּתרּומת

לתרּומה. טבּול טבל היה אם ְֲִִֵֶֶַָָָָמעׂשר,
ּבכל „. אֹוסר מתּקנין, ּבחּלין טבּול מעׂשר נתערב אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻֻוכן

מעׂשר  אֹותֹו על מֹוציא אחר, מעׂשר לֹו יׁש אם ֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַׁשהּוא.
- מעׂשר לֹו אין ואם חׁשּבֹון; לפי מעׂשר ּתרּומת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּטבּול
ּכדי  המתּקנין החּלין מן ּומפסיד ׁשּנתערב, הּמעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻמגּביּה

הּטבּול  ׁשּבּמעׂשר מעׂשר .ּתרּומת ְֲֲֵֵֶַַַַַָ
.‰- מתּקנין חּלין ּבמאה ׁשּנתערב מעׂשר, מאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻּכיצד?

מעׂשר; ׁשהפריׁש וכל ועׂשר, מאה הּכל מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמפריׁש
החּלין  היּו אם וכן ּכׁשהיּו. חּלין הן הּנׁשארֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוהּתׁשעים
מפריׁש - מּמּנּו ּפחּותין אֹו הּטבּול, הּמעׂשר על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻמרּבין
החּלין  מן הּטבּול ׁשּבּמעׂשר מעׂשר ּתרּומת ּוכדי .הּמעׂשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֻ

.Â,ּכמעׂשר הּטבל היה אם - טבּול ּבמעׂשר ׁשּנתערב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטבל
מאה  ּכיצד? ׁשּבֹו. מעׂשר ּתרּומת ּכדי הּטבל מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמפסיד
מאה  מפריׁש - מעׂשר סאה ּבמאה ׁשּנתערב טבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסאה
הּנׁשארֹות  ותׁשעים והּתׁשע מעׂשר; ׁשהפריׁש וזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָואחת,

הּמעׂשר טבל  מפריׁש - הּמעׂשר על מרּבה הּטבל היה . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ׁשם  יקרא ׁשאם ּכלּום; הּטבל מן יפסיד ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹּבלבד,

מדּמע הּמעׂשר נמצא ׁשּבּטבל, מעׂשר [מעורב]לתרּומת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ
מרּבה  הּמעׂשר היה עּמֹו. ׁשעלתה טבל ׁשל מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבתרּומת
ּומפריׁש ׁשּבּטבל, מעׂשר לתרּומת ׁשם קֹורא - הּטבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַעל

ּתר  ּוכדי מן הּטבל מּמאה ואחד טבל ׁשל מעׂשר ּומת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
מּדמי  חּוץ לכהן וימּכרּנּו מדּמע, ּכּלֹו טבל ויהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמעׂשר;
אחד  הּמעׂשר מן מפסיד ונמצא ׁשּבֹו. הּתרּומֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתי
ּכמֹו מּמּנּו ּומפסיד מעׂשר, ּתרּומת ּכמֹו ׁשהּוא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָמּמאה
מאתים  עם טבל, מאה ּכיצד? ׁשּבּטבל. מעׂשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּתרּומת
מעׂשר  ּתרּומת הן והּׁשלׁש וׁשלׁש; מאה מפריׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹמעׂשר
ּכדי  מעׂשר, מּמאתים מעׂשר ּתרּומת וׁשעּור טבל מאה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל
ׁשבע  מאה ויּׁשאר ּבכמֹותֹו. נתערב אם לטעֹות יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּכׁשהיּו. מעׂשר והם ְְְְֲִִֵֵֶַָותׁשעים,
.Ê וקבע יין, ּכּדי עׂשר עׂשר ׁשל ׁשּורֹות עׂשר לֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמי

ואין  אחר, מקֹום על מעׂשר החיצֹונה מּׁשּורה אחת ְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּכד
ּבאלכסֹון, חבּיֹות ׁשּתי נֹוטל - היא חיצֹונה ׁשּורה איזֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָיֹודע

מהן  ּומפריׁש ׁשּתיהן .ּומערב ְְְִֵֵֵֶֶַָ
.Á חצי איזה ידּוע ואין החיצֹונה, ׁשּורה ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָקבעּה

קבעּה זוּיֹות; מארּבע חבּיֹות ארּבע נֹוטל - היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָׁשּורה
ׁשּורה  נֹוטל - היא ׁשּורה איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשּורה
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חצי  איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ּבאלכסֹון; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית  נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּורה

ּומפריׁש ּומערב ׁשּורה. חצי .מּכל ְְֲִִִֵַָָָ
.Ë- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

ּכד  ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד מּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנֹוטל
מעׂשר  .אחת ֲֵַַַ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי

ׁשהּכל  ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית
אֹותּה ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה מעׂשר זהירין אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

הארץ  עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראׁשֹון,
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל
נאמנים  אנׁשים אּלא הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו
נאמנין  ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. 'מעּׂשרין ְְְְִִֵֶַַַָָֻלֹומר
אּלא ·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתקינּו

ׁשאין  ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּתרּומת
אֹותֹו אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ראׁשֹון ּבזה מעׂשר אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:
.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו מה [עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַַ
ׁשּמעׂשר  - ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּׁשּיׁש
ׁשני  ׁשאר ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ּבׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָעני

ַַָהּׁשבּוע.
ּומעׂשר„. מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן אין ּכׁשּמפריׁשין ׁשני, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

ספק  ׁשהּוא לפי - עליהן להפריׁשן מברכין מּתר ,לפיכ ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא

מעׂשר ‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

לֹו' סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, 'זה 'זה אֹומר: ּכ ואחר . ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ
על  מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.
.Â ּבדמאי הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש ואם ּומּתר . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ

אֹו ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה
ּכּכר  הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ'ּבדרֹומם,
וחּלה, מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמן
מעׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה 'אחד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואֹומר:
ּתרּומת  עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, סמּו מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּוׁשאר
מּמאה  אחד על והּיתר לֹו, הּסמּו הּמעׂשר ׁשאר על ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמעׂשר
ׁשני  ּומעׂשר חּלה, הּוא הרי - ׁשהפרׁשּתי ּבזה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש

הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומּה, אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָֻּבצפֹונּה'
ְֵואֹוכל.

.Ê אינ והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן מאמינֹווכן ֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
עתיד  ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָלהפריׁש
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
על  מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ּומעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻלֹו,

על הּמעֹות' אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מתנה  אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּדמאי,

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא
.Á והּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנס ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתאנים השבת] 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ

מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, עתיד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאני
אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,

ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר
.Ë;זֹו אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוצרי

ּתנאֹו הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּכמתּקן עליו ואינֹו ׁשּיׁש וטבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
עיניו  ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר זה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּתנאי

הּׁשאר. את ואֹוכל זה, ְְְֵֶֶַַָּבצד
.È עתיד ּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּׁשאר  על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
על  מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר לֹו; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻהּסמּו

מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה, הּכֹוס הּמעֹות'; .ּבׁשּולי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
.‡È מתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוכ

אצלֹו ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב הּזה .ּכּתנאי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּגרֹוגרת  נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו ּפֹועל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַוכן

עׂשּויֹות [תאנה] אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָאחת
ּתרּומת  האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני הּמאה על ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשר
העׂשר  הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות העׂשר על ֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
הּגרֹוגרת  ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻהאחרֹונֹות,
ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל לּכהן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹׁשהפריׁש
ּבעל  מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּתנאי

ּפֹועל. מּׁשל ׁשני ּומעׂשר ֲִִִֵֵֵֶַַַהּבית,
.·È מן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין

ּבלבד  מעׂשר ּתרּומת אּלא ׁשּיפריׁשּנה הּדמאי, ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבּמה  ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; עם ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבטהרה
אבל  חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר אמּורים? ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָּדברים

לפלטר חּיב [סוחר]הּמֹוכר - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר אף ְְֲִִֵֵַַַלהפריׁש

.‚È מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּנאמן  זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על נאמן ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו

הּי מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא - חלקֹו חּיב על זה הרי ין, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הארץ  עם חלק על ּדמאי מעׂשר מּמּנּו .להפריׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
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.„È לג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד?
ועׂשר  מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיין
ׁשל  הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעׂשר
לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוּדאי

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש רביע, אֹו ְְְְְִִִִֶַַׁשליׁש

ה'תשע"ג  תמוז י' שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל

מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את [ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ
לֹוקח ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ

ּדברים  עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו  על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר
ּבדיקה ·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל

חכמים  ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחריו;
ונאמנין  חכמים, ּכתלמיד הן הרי ׁשּמת,- חכמים ּתלמיד . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבחזקת  הן הרי ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהּניח
.מתּקנין  ְִָֻ

לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם על ּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליהם המעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד  ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגילים ׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשל לבקר] עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאצל

אצל  ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו הארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעם
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן הרי ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהחבר,

נאמן,„. מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד [על אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] עדות לדבר.פי חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ
מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה

אצלֹו מתארחין נאמן ואין אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה . ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
למי  מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Âּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא

,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא -ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
הרי  ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

מעּׂשר  ּבחזקת אין הּכל - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ
.Ê- ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום  ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכ

מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;
ּבּמׁשּתה  עּמֹו היה מסב ואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמא  מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה
עליו. התנה ְִִָָָָאביו

.Áמעה ׁשּנתן הארץ 'קח [מטבע]עם לֹו: ואמר לחבר, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', אגּדת סתם,[עוגה]לי לֹו לֹוקח - ְְְֲִֵַַַַָָָָֻ

לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּופטּור
אּלא  סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר
קֹונה  אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה לחנוני: ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאמר
חּיב  לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאֹותּה,
אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו אֹותּה; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּׂשר
- חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו נתערבּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָואם
לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמתּקן

.Ë ׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
ׁשּבהן, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק',
להן  הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

צריכ  ׁשּבהן חברים - הּכל ּבערּבּוב על לעּׂשר .ין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

עראי  החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן- ,[– כ קבע [לאכילת ְְֲֵֵֵֶֶַַָָ
חבר  וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדמאי.
ׁשאין  לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר
וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר מֹוציא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהחבר
נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום עליהן  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהפריׁש

הּמּקף מן ׁשּלא לתרם לפניהם]חברים שאינו ּכדי [מדבר - ְְֲִִִֵֵֶַָֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡È ּדמאי האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל וצרימּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻ
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן  לתּקן, .והרֹוצה ְְְֵֵֶַַָ

.‚È עם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה  ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ

יּתן  לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ידע הּדמאי אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
טב  אסּור.ׁשהּוא ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, ל ְֲִֶֶֶַַָָ

יא  ¤¤ּפרק
הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול לעם [- ְְְִֶַַַָֹ

לאכל  לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהארץ,
חכמים  לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל האסּור; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדבר
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ׁשאין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן ְֱֶֶֶָָָָֻאדם
הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל שמוסיפים ּבמּדה -] ְְִִִַַַָָָ

את ללקוח] למּכר מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון ,ְְְְִִִֵֶַָָֹֻ
התקינּו הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָהּדמאי
הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחכמים
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חצי  איזֹו ידּוע ואין ׁשּורה, ּבחצי קבעּה ּבאלכסֹון; ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָאחת
חבית  נטל ׁשהרי ּבאלכסֹון, ׁשּורֹות ׁשּתי נֹוטל - היא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּורה

ּומפריׁש ּומערב ׁשּורה. חצי .מּכל ְְֲִִִֵַָָָ
.Ë- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּבכד הּמעׂשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָקבע

ּכד  ּכדי ּומפריׁש ּומערב; הּמאה, מן וכד ּכד מּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָנֹוטל
מעׂשר  .אחת ֲֵַַַ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשלחּו‡. הּצּדיק, ׁשמעֹון אחר ׁשהיה ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבימי

ׁשהּכל  ּומצאּו יׂשראל, ּגבּול ּבכל ּובדקּו הּגדֹול ּדין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבית
אֹותּה ּומפריׁשין ּגדֹולה, ּבתרּומה מעׂשר זהירין אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

הארץ  עּמי היּו - עני מעׂשר אֹו ׁשני, ּומעׂשר ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָראׁשֹון,
,לפיכ אֹותן. מפריׁשין היּו ולא עצמן, על מקּלין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹמּיׂשראל
נאמנים  אנׁשים אּלא הּמעׂשרֹות, על נאמן יהיה ׁשּלא ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגזרּו
נאמנין  ואין ספק, ּפרֹותיהן - הארץ עּמי אבל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרים;

'ּדמאי'. הּנקרא הּוא וזה הן'. 'מעּׂשרין ְְְְִִֵֶַַַָָֻלֹומר
אּלא ·. הּדמאי מן מפריׁש אדם יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתקינּו

ׁשאין  ׁשני, ּומעׂשר מיתה, עֹון ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּתרּומת
אֹותֹו אֹוכלין ּבעליו ׁשהרי הפסד, ראׁשֹון ּבזה מעׂשר אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ספק, ׁשהּוא מּפני - הּדמאי מן מפריׁשין אין עני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּומעׂשר
אֹו לּלוי אֹומרין ,לפיכ הראיה; עליו מחברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוהּמֹוציא

מעׂשרֹו'. וטל מעּׂשר, ׁשאינֹו ראיה 'הבא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻלעני:
.‚צרי הּדמאי, מן עני מעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָאף

'עּׂשּור ואֹומר: מפריׁש; ואינֹו ׁשם, לֹו מה [עשירית]לקרֹות ְְְְִִִֵֵֵַַ
ׁשּמעׂשר  - ׁשני מעׂשר לקּבע ּכדי עני', מעׂשר ּכאן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּׁשּיׁש
ׁשני  ׁשאר ׁשל ׁשני מעׂשר ּבמקֹום וׁשּׁשית, ּבׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָעני

ַַָהּׁשבּוע.
ּומעׂשר„. מעׂשר ּתרּומת הּדמאי מן אין ּכׁשּמפריׁשין ׁשני, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

ספק  ׁשהּוא לפי - עליהן להפריׁשן מברכין מּתר ,לפיכ ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ערם. ְֶָֹּכׁשהּוא

מעׂשר ‰. ּתרּומת ּכדי מפריׁש הּדמאי? את מעּׂשרין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
ואֹומר: הּפרֹות, ּבצד ּומּניחּה הּכל, מן מּמאה אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

לֹו' סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, 'זה 'זה אֹומר: ּכ ואחר . ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ
על  מעׂשר ּתרּומת הּוא הרי מעׂשר, ׁשהּוא עליו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמרּתי
לּכהן; ונֹותנּה אֹותּה, ונֹוטל לֹו'; הּסמּו הּמעׂשר ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹׁשאר
הּמעׂשר, קדם מעׂשר ּתרּומת להפריׁש רּׁשאי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשאינֹו

ׁשני. מעׂשר מפריׁש ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלכּתחּלה.
.Â ּבדמאי הראׁשֹון, קדם ׁשני מעׂשר להפריׁש ואם ּומּתר . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻ

אֹו ּבצפֹונם' אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני 'מעׂשר אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָרצה
ּכּכר  הּלֹוקח וכן הּמעֹות'. על מחּלל הּוא והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ'ּבדרֹומם,
וחּלה, מעׂשר ּתרּומת ּכדי מּמּנה מפריׁש - הּנחּתֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמן
מעׂשר, הּוא הרי ּכאן ּׁשּיׁש מּמה מּמאה 'אחד ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואֹומר:
ּתרּומת  עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי וזה לֹו, סמּו מעׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּוׁשאר
מּמאה  אחד על והּיתר לֹו, הּסמּו הּמעׂשר ׁשאר על ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמעׂשר
ׁשני  ּומעׂשר חּלה, הּוא הרי - ׁשהפרׁשּתי ּבזה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש

הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומּה, אֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָֻּבצפֹונּה'
ְֵואֹוכל.

.Ê אינ והּוא אצלֹו, ׁשּיאכל חברֹו את המזּמן מאמינֹווכן ֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
עתיד  ּׁשאני 'מה ׁשּבת: מערב אֹומר - הּמעׂשרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל
לֹו, סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי למחר ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָלהפריׁש
הּסמּו הּׁשאר על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר ׁשעׂשיתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזה
על  מחּלל הּוא והרי 'ּבדרֹומֹו, אֹו ּבצפֹונֹו' ׁשני ּומעׂשר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֻלֹו,

על הּמעֹות' אּלּו ּתנאים להתנֹות לאדם ׁשּמּתר מּפני ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מתנה  אינֹו ּבוּדאי, אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּדמאי,

ׁשּברׁשּותֹו. ּדבר על ְִֶֶַָָָאּלא
.Á והּוא ּביתֹו, ּבתֹו טבל ׁשל ּתאנים מאה לֹו היּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָּכיצד?

ּתחׁש ׁשּמא ּומתירא ּבּׂשדה, אֹו הּמדרׁש [תכנס ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּתאנים השבת] 'ׁשני אֹומר: - ּבׁשּבת לעּׂשר יכֹול ואינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ

מפריׁש ׁשאני ועׂשר ּתרּומה; הן הרי להפריׁשן, עתיד ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאני
אחריהן, מפריׁש ׁשאני ותׁשע ראׁשֹון; מעׂשר ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאחריהן,

ואֹוכל. מפריׁש - ּולמחר ׁשני'; ְְְֲִִֵֵֵַַָָמעׂשר
.Ë;זֹו אחר זֹו ׁשּמפריׁש ּבׁשעה ּבׂשפתיו לרחׁש ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוצרי

ּתנאֹו הקּדים ׁשהרי ּבׁשּבת, ּכמתּקן עליו ואינֹו ׁשּיׁש וטבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
עיניו  ונֹותן ׁשּיפריׁש; קדם ּבׁשּבת לטלטלֹו מּתר זה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּתנאי

הּׁשאר. את ואֹוכל זה, ְְְֵֶֶַַָּבצד
.È עתיד ּׁשאני 'מה אֹומר: - לׁשּתֹותֹו ּכֹוס הארץ עם לֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנתן

סמּו מעׂשר ּוׁשאר מעׂשר, הּוא הרי הּכֹוס, ּבׁשּולי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַַָָלׁשּיר
הּׁשאר  על מעׂשר ּתרּומת עׂשּוי מעׂשר, ׁשעׂשיתי וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו;
על  מחּלל הּוא והרי הּכֹוס, ּבפי ׁשני ּומעׂשר לֹו; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָֻהּסמּו

מעׂשר ּתרּומת ּכדי ּומּניח וׁשֹותה, הּכֹוס הּמעֹות'; .ּבׁשּולי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
.‡È מתנה ּבׁשּבת, אצלֹו לׁשּתֹות חברֹו זּמנֹו אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָוכ

אצלֹו ׁשּיׁשּתה ּׁשּירצה מה ּכל על ׁשּבת מערב הּזה .ּכּתנאי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּגרֹוגרת  נֹוטל - הּבית לבעל מאמין ׁשאינֹו ּפֹועל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַוכן

עׂשּויֹות [תאנה] אחריה הּבאֹות ותׁשע 'זֹו ואֹומר: ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָאחת
ּתרּומת  האחת וזֹו לאכל, עתיד ׁשאני הּמאה על ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשר
העׂשר  הּוא ׁשני ּומעׂשר אחריה, הּבאֹות העׂשר על ֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
הּגרֹוגרת  ונֹותן הּמעֹות'; על מחּלל הּוא והרי ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָֻהאחרֹונֹות,
ׁשני; מעׂשר ּדמי לעצמֹו מפריׁש והּפֹועל לּכהן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹׁשהפריׁש
ּבעל  מּׁשל מעׂשר ּתרּומת ׁשּתהיה הּוא, ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּתנאי

ּפֹועל. מּׁשל ׁשני ּומעׂשר ֲִִִֵֵֵֶַַַהּבית,
.·È מן ׁשני מעׂשר להפריׁש אֹותן חּיבּו לא - ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹהּנחּתֹומין

ּבלבד  מעׂשר ּתרּומת אּלא ׁשּיפריׁשּנה הּדמאי, ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבּמה  ׁשני. מעׂשר מפריׁש והּלֹוקח החּלה; עם ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבטהרה
אבל  חנּותֹו; ּפתח על אֹו ּבחנּותֹו ּבמֹוכר אמּורים? ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָּדברים

לפלטר חּיב [סוחר]הּמֹוכר - לפלטר הּסמּוכה ּבחנּות אֹו , ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָ
ׁשני. מעׂשר אף ְְֲִִֵֵַַַלהפריׁש

.‚È מהם והאחד אחת, ּגת ּבתֹו ּכרמיהן ׁשּבצרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
הּנאמן  זה ׁשעּׂשר ּפי על אף - הּמעׂשרֹות על נאמן ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאינֹו

הּי מן חלקֹו נֹוטל ּכׁשהּוא - חלקֹו חּיב על זה הרי ין, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הארץ  עם חלק על ּדמאי מעׂשר מּמּנּו .להפריׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
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.„È לג מאתים ּבחציֹו ונטל למחצה, מחצה היּו ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיצד?
ועׂשר  מעׂשר ּתרּומת אחד לג מּמּנּו מפריׁש זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹיין
ׁשל  הּמעׂשר הפריׁש ׁשהרי לג; הּמאה ּכנגד ׁשני, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעׂשר
לֹו היה אם וכן ּבּגת. ׁשּדרכּו ּכל חצי על ּתחּלה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוּדאי

חׁשּבֹון. לפי מפריׁש רביע, אֹו ְְְְְִִִִֶַַׁשליׁש

ה'תשע"ג  תמוז י' שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
יהיּו‡. ולא הּמעׂשרֹות, על נאמן להיֹות עליו ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹהמקּבל

מעושרים]ּדמאי[בחזקת]ּפרֹותיו את [ספק לעּׂשר צרי - ְְִֵֵֶַַָָ
לֹוקח ׁשהּוא ואת מֹוכר, ׁשהּוא ואת אֹוכל, ;[קונה]ׁשהּוא ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַ

ּדברים  עליו ׁשּיקּבל וצרי הארץ. עם אצל מתארח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינֹו
אּלּו ּדברים ׁשּקּבל נאמנין עדים ּוכׁשּיבֹואּו ּברּבים; ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו
ּפרֹותיו  על נאמן זה הרי - ּתמיד ּבהם רגיל וׁשהּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברּבים,

'מעּׂשרין'. ְִַָֻלֹומר
ּבדיקה ·. צרי ואינֹו לעֹולם, נאמן - חכמים ּתלמיד ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָּכל

חכמים  ּתלמיד ׁשל ואׁשּתֹו ועבדיו ּביתֹו ּובני ּובניו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחריו;
ונאמנין  חכמים, ּכתלמיד הן הרי ׁשּמת,- חכמים ּתלמיד . ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבחזקת  הן הרי ּכנסן, הּיֹום ּבאֹותֹו אפּלּו - ּפרֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהּניח
.מתּקנין  ְִָֻ

לחבר‚. ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו הארץ עם על ּבת נאמן -] ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
עליהם המעשרות] לקּבל צריכין - לחבר ׁשּנמּכר ועבּדֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ועבּדֹו הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת אׁשּתֹו אֹו חבר ּובת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה;
עד  ונאמנין, ּבחזקתן אּלּו הרי - הארץ לעם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמּכר

למּודין ׁשהיּו חבר ׁשל עבּדֹו אֹו ּבנֹו [רגילים ׁשּיחׁשדּו. ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשל לבקר] עבּדֹו אֹו ּבנֹו לקּבל. צריכין הארץ, עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאצל

אצל  ׁשהן זמן ּכל - חבר אצל למּודים ׁשהיּו הארץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעם
הארץ. ּכעם הן הרי יצאּו, ּכחבר; הן הרי ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהחבר,

נאמן,„. מעבדיו אֹו מּבניו אחד והיה נאמן, ׁשאינֹו ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָמי
ּפיהן על ואֹוכלין מּמּנּו לֹוקחין - מּמׁשּפחּתֹו אחד [על אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

הנאמנים] עדות לדבר.פי חֹוׁשׁשין ואין ,ְְְִֵָָ
מּמּנּו,‰. לֹוקחין - נאמנת אינּה ואׁשּתֹו נאמן, הּוא ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָהיה

אצלֹו מתארחין נאמן ואין אינֹו והּוא נאמנת, אׁשּתֹו היתה . ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
למי  מארה ותבֹוא מּמּנּו. לֹוקחין ואין אצלֹו, מתארחין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָ

נאמן. אינֹו והּוא נאמנת, ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶָׁשאׁשּתֹו
.Âּבסעּודתֹו ולא הארץ עם ּבמׁשּתה לא חבר, יׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹלא

,לפיכ ידֹו; מּתחת ּומתּקן מעּׂשר הּכל היה ּכן אם אּלא -ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ
הרי  ּבסעּודתֹו, אֹו הארץ עם ּבמׁשּתה מׁשּמׁש חבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרֹואה

מעּׂשר  ּבחזקת אין הּכל - הארץ עּמי עם מסב ראּוהּו . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּבלּבֹו ּתנאין על החבר ׁשּמא מעּׂשרת; ּבחזקת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּסעּודה

סֹומ לעצמו]הּוא רק שעישר .[כגון ֵ
.Ê- ּתנאֹו על וסֹומ הארץ, עם אצל סֹועד ׁשאדם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם

ּבמקֹום  ּבנֹו היה ואפּלּו ּבנֹו, על מתנה להיֹות צרי הּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכ

מּבנֹו, חּוץ אחר על מתנה להיֹות צרי אינֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאחר;
ּבּמׁשּתה  עּמֹו היה מסב ואפּלּו ׁשהיה חבר ּבן ,לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמא  מעּׂשרת, ּבחזקת הּסעּודה אין - הארץ עם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמׁשּתה
עליו. התנה ְִִָָָָאביו

.Áמעה ׁשּנתן הארץ 'קח [מטבע]עם לֹו: ואמר לחבר, ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחת' 'ּגלּוסקה אֹו ירק', אגּדת סתם,[עוגה]לי לֹו לֹוקח - ְְְֲִֵַַַַָָָָֻ

לעּׂשר, חּיב - הּמעה את החליף ואם מּלעּׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּופטּור
אּלא  סתם, לקח ולא החבר, ּפרׁש ואם לֹו. יביא ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר
קֹונה  אני לחברי ,מּמ לֹוקח ׁשאני זֹו 'אגּדה לחנוני: ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאמר
חּיב  לעצמֹו, ׁשּלקח זֹו - אֹותּה' קֹונה אני לעצמי וזֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָאֹותּה,
אֹותּה. לעּׂשר חּיב אינֹו לחברֹו, ׁשּלקח וזֹו אֹותּה; ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּׂשר
- חברֹו ׁשל ּבמאה ׁשּלֹו אחת נתערבה אפּלּו נתערבּו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָואם
לֹו. לּקח ׁשּׁשלחֹו לחברֹו יּתן ּכ ואחר ּדמאי, הּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹמתּקן

.Ë ׁשל אגּדֹות חמׁש לנּו והבא 'צא לאחד: ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻחמּׁשה
ׁשּבהן, חברים - עצמֹו ּבפני ואחד אחד לכל והביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָירק',
להן  הביא ּבלבד; חלקן על אּלא לעּׂשר צריכין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאין

צריכ  ׁשּבהן חברים - הּכל ּבערּבּוב על לעּׂשר .ין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
.È'מּתאנתי ּתאנים לי ולּקט 'צא לחבר: ׁשאמר הארץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעם

עראי  החבר מהן אֹוכל ּומעּׂשרן- ,[– כ קבע [לאכילת ְְֲֵֵֵֶֶַַָָ
חבר  וׁשמע לֹו, ללּקט הארץ לעם החבר אמר ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדמאי.
ׁשאין  לעּׂשר; צרי ואינֹו אֹוכל, האחר החבר הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחר
וחזקתֹו ידֹו, מּתחת מתּקן ׁשאינֹו ּדבר מֹוציא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהחבר
נחׁשדּו ׁשּלא ּפי על אף אחר. מּמקֹום עליהן  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהפריׁש

הּמּקף מן ׁשּלא לתרם לפניהם]חברים שאינו ּכדי [מדבר - ְְֲִִִֵֵֶַָֹֹֻ
ּתֹורמין. הארץ, עם מּלפני הּמכׁשֹול ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסּלק

.‡È ּדמאי האֹורחים ואת הענּיים את להאכיל וצרימּתר , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻ
מתּקן. לתּקן, רצה אם - והאֹורח עצמֹו, והעני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהֹודיען;

.·È;סתם ּומחּלקין אדם, מּכל סתם ּגֹובין צדקה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּגּבאי
יתּקן  לתּקן, .והרֹוצה ְְְֵֵֶַַָ

.‚È עם מּפרֹות הארץ עם לחֹולה מאכיל ׁשהיה חבר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרֹופא
היה  ואם ּפיו; לתֹו לא אבל ידֹו, לתֹו נֹותן - ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹהארץ

יּתן  לא ידֹו לתֹו אפּלּו רֹופא, ׁשל ידע הּדמאי אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
טב  אסּור.ׁשהּוא ידֹו לתֹו אפּלּו וּדאי, ל ְֲִֶֶֶַַָָ

יא  ¤¤ּפרק
הּדמאי‡. את למּכר מעושר]אסּור ספק יבול לעם [- ְְְִֶַַַָֹ

לאכל  לזה מסּיע ׁשהּוא מּפני - ּדמאי לֹו לׁשלח אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהארץ,
חכמים  לתלמיד אֹותֹו ּומׁשּלחין מֹוכרין אבל האסּור; ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדבר
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹו ׁשּיעּׂשר, עד אֹוכל חכמים ּתלמיד ׁשאין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

מעּׂשר. ׁשּזה נאמן ְֱֶֶֶָָָָֻאדם
הּמׁשּפיעין·. ּגּסה[המוכרים]ּכל שמוסיפים ּבמּדה -] ְְִִִַַַָָָ

את ללקוח] למּכר מּתרין - ּתבּואה ּומֹוכרי הּסיטֹונֹות ּכגֹון ,ְְְְִִִֵֶַָָֹֻ
התקינּו הּמּדה, על מֹוסיפין ׁשהן מּפני ּולׁשּלחֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָהּדמאי
הּמפריׁש הּוא לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זה אֹו הּלֹוקח ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחכמים
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ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל ּדמאי. הֹואיל [במדויק]מעׂשר - ְְְֲֲִִִַַַַַָָָ
אּלא  יׁשלח, ולא ימּכר ולא מפריׁש; הּוא מׂשּתּכר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹוהּמֹוכר

ְָֻמתּקן.
מּדה ‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח  ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת .ׁשהיא ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי

אכסרה במדויקמֹוכרן בהערכה][לא למכרן אלא אסּור , ְְְְְַָָָָָ
ְַּדמאי.

ׁשהיה ‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח  ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא  ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר .מפריׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Âהמעשרות]חבר על נאמן את [- ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֵֶֶֶַָָָָ

חּטים  אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ עם ֲִִִֶֶַַַָָָָֹאביהן
יין  'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבמקֹום
יאמר  לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּבמקֹום
הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים אּתה 'טל ְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹלֹו:

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' את אּטל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹואני
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

עד  יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעּׂשר;

.ּכדמאי  ְִַ
.Á הּׁשּוק מן ירק ׁשקל הּלֹוקח ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש , ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

- החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּיעּׂשר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ë ּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
ׁשעדי  למעׂשר מּלעּׂשר, נקּבעּו לא למּכר ן מכניסין רב ואם . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,
.Èאצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטלן

לאחרים  ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּיעּׂשר, מּתחּלה עד ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּירצה  עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻנטלן

ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן אֹו ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָלאכלן
.‡Èירק עלים]קנֹובת זֹו[פסולת הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְֲִִֵֵַַַָָָ

חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּפטּורה
מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ּגּבי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל

.·È ׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן
ׁשהּוא  את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן

ׁשהיא מּפני מּמּנה, ּבזה.נֹוטל זה ׁשל להחליף חׁשּודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
לא  חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ּפת ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹלׁשכנּתֹו,
חׁשּודה  ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמּׁשּום
ׂשאֹור  לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלהחליף.

לקדרה ּותבלין חֹוׁשׁש[לתבשיל]לעּסה - נתן לא אם אבל . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹ
מעׂשרֹות מעושר]מּׁשּום לא התבלין מעּׂשר [שמא ּולפיכ , ְְְִִֵַַַָ

אם  ּולפיכ ׁשביעית, מּׁשּום וחֹוׁשׁש מּמּנה; ּׁשּיּטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹמה
אסּורה, הּפת - ׁשמּטה ׁשנת מּספיחי היתה הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּוא. ְִִׁשביעית
.‚È,ּכחזקתן הן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹולי

הן  הרי - הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו
הּמפקיד ּדמאי  וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

להחליף  חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ עם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל
ִַָהּפּקדֹון.

.„È על אף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּפי

.החליף  ְִֶ
.ÂË ׁשל ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון  להחליף ׁשחזקתֹו היּונכרי; אם ּדינם? והיא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אחר  יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות  לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְֲִִִִֶֶַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ּבהלכֹות ְְְְְְְְִֵֶַַָָֹׁשּבארנּו

יב  ¤¤ּפרק
הּמעׂשרֹות,[קונה]הּלֹוקח‡. על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

יכֹול  ׁשאינֹו טֹוב, יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה לעּׂשרן, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָוׁשכח
- הן' 'מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻלעּׂשר
נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת; ּפיו על ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹוכל
לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - הן' ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ'מעּׂשרין
על  ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין; מאֹותֹו מתּקנין אחרֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּפרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו הארץ, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָעּמי
לא ·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת, למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן [-יאכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא מספק] הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על הּכל, ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל

ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא והאמינּוהּו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהקּלּו
ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, סמּו טֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹום
טֹובים  ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר נראה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמּפני

ּגלּיֹות. ֶָֻׁשל
אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע

הּמעׂשרֹות  על ּבּׁשּבת מאמינֹו ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָ
ׁשּנדר  ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה

ה  ׁשּיעּׂשר מּמּנּו עד יאכל, לא - אצלֹו יאכל לא אם ניה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
ְַּדמאי.

מעׂשר „. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן , ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי
ּבין  ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו

למקֹומּה ּבין אחר אֹותּה'למקֹום והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
על  ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ
המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,

ראׁשֹון ‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון  מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

נאמן  אינֹו הּוא- ׁשּלֹו ׁשהּׁשני בירושלים]; ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
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על  והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא  נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין  נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן  ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âׁשאינֹו למי מּמי האֹומר לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ואם  נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעׂשר', ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא, ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי';
ׁשהּוא  מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּפלֹוני,

נאמן  אינֹו - .נאמן' ֱֱֵֶֶָָ
.Ê ּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
ולֹוקח  והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' 'איׁש לֹו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָאמר

ּפיו  על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף ּפלֹוני, הלמאֹותֹו . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
'זה  לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: וׁשאל מּמּנּו, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָלּקח
הרי  זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף - אצלי' ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּׁשלח

נאמנין. ֱִֵֶָאּלּו
.Á.ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ואם  הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר אם ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
אדם, ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשהה

הּממחה  מן אּלא יּקח .לא ְִִֶֶַַָֹֻ
.Ë;ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

אּלא  יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות לענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבל
הּממחה  .מן ְִֶַֻ

.Èאּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחּמרין
אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל מתּקנין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻֻאינן
הּׂשכר  ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא ׁשּמא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאמן;

.ּביניהן  ֵֵֶ
.‡Èּבסּוריה ּפרֹות דוד,הּמֹוכר ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ

ישראל] ארץ מדיני חלק בה ארץ ונוהגים 'מּׁשל ואמר: ,ְִֶֶֶַָ
נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב - הן' ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻיׂשראל

הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר [כלומר ׁשהּפה ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשאסר מסוריא] ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; חּיב -ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

והיה  ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מּׂשדהּו. ִִֵֵֶָׁשהביא
.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּׁשכחה  ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מצּויין  ׁשּיצא והּפאה ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר  על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ּכל ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנאמנין,

אֹותֹו. לּתן אדם ּבני ְִֵֵֶֶֶָָׁשּדר
.‚È.נאמנין הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?

נאמנין  אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים זה .'קמח ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

מּתנֹות  'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואין
מתעּׂשר  אּלא הּוא', ּדמאי.ענּיים ת ְְֲִִִֶֶֶַַָ

.„È ּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין
הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר  'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; ['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
אּלא  מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על נאמנין ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּוא'.
מעט  לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר היה ּכן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם
'ּבעל  לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻירק

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: יכֹול לי', נתנֹו ְְְֲִִִִִִַַַַַַָָהּבית
.ÂË ׁשאמר לוי ּבן ׁשּנּטלה וכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות : ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן  אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו
.ÊË,הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

למּכר  חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין לׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה
ּבהן  ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ּומעׂשר, ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָזּקת

אֹוצרֹוׁשמן  אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא אסּור ואין -[מחסנו]. ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו, לּקח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
מעׂשר  על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, יּודע ׁשּמא -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עליו  ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, לׁשם למכרֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשני

מּדבריהם  קנס - זה וכל מעׂשר. .זּקת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.ÊÈ אחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמן חׁשּוד אדם - אין חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
עם  ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹחֹוטא
- ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ׁשאמר: ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהארץ
ּבׁשל  - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ּבׁשּלֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻאפּלּו
ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, נאמן; ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹאחרים,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÁÈ אמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

ּבכֹור  ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה  אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',

חבר  הרי הּמֹוכר - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תשע"ג  תמוז י"א רביעי יום
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הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאנים ּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

והרימיןמדבריות] גרועים], פירות של והעזרּורין,[שיח , ְְְִִִָָֻ
ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות [תאנים , ְְְִַָ

והּגפנןמדבריות] ענבים], ּתמרה[מין ונֹובלֹות [תמרים , ְְְְְִַָָֻ
מהרוח] ׂשאֹורשנפלו הּטילּו לא ׁשעדין והן נגמר , [שלא ְְֲִִִֵֶַֹ

והּנצּפהבישולם] ּפטּורין [צלף], - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ
צרי אינֹו - הארץ מעם אֹותן והּלֹוקח הּדמאי. ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמן
מּפני  ׁשני, מעׂשר ולא מעׂשר ּתרּומת לא מהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹלהפריׁש
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ּדּקה ּבמּדה הּמֹודדין אבל ּדמאי. הֹואיל [במדויק]מעׂשר - ְְְֲֲִִִַַַַַָָָ
אּלא  יׁשלח, ולא ימּכר ולא מפריׁש; הּוא מׂשּתּכר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹוהּמֹוכר

ְָֻמתּקן.
מּדה ‚. ּובלח, סאה; חצי ּביבׁש, ּגּסה? מּדה היא ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוכּמה

הּלח  ּדבר מאֹותֹו ּדינר ׁשוה מחזקת .ׁשהיא ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ירק ׁשל וקּפֹות וענבים, זיתים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻסּלי

אכסרה במדויקמֹוכרן בהערכה][לא למכרן אלא אסּור , ְְְְְַָָָָָ
ְַּדמאי.

ׁשהיה ‰. ּבין האּלּו', הּפרֹות ּונתּקן 'ּבֹוא מהן: אחד ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
והּלֹוקח  ּתרּומה, מפריׁש הּמֹוכר - ּבגּסה אֹו ּבדּקה ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָמֹוכר

הּוא  ּדין ּבית ּתנאי זה, ודבר ׁשני; מעׂשר .מפריׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Âהמעשרות]חבר על נאמן את [- ׁשּירׁשּו הארץ ועם ְְֵֶֶֶַָָָָ

חּטים  אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּוא יכֹול - הארץ עם ֲִִִֶֶַַַָָָָֹאביהן
יין  'אּתה ּפלֹוני', ׁשּבמקֹום חּטים ואני ּפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבמקֹום
יאמר  לא אבל ּפלֹוני'; ׁשּבמקֹום יין ואני ּפלֹוני, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּבמקֹום
הּלח, את אּתה 'טל ׂשעֹורים', ואני חּטים אּתה 'טל ְֲִִִִֶַַַַַָָֹֹלֹו:

ּדמאי. מֹוכר ׁשּזה מּפני - הּיבׁש' את אּטל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹואני
.Êלהׁשלי ורצה מּׂשאֹו, עליו וכבד ירק, נֹוׂשא ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי

עד  יׁשלי לא - מּמּׂשאֹו להקל ּכדי הּדר על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּמּנּו
אֹותֹו ׁשאֹוכלין הארץ לעּמי ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעּׂשר;

.ּכדמאי  ְִַ
.Á הּׁשּוק מן ירק ׁשקל הּלֹוקח ׁשּלא ּפי על אף - ּומׁש , ִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

- החנּות לבעל להחזיר ונמל ּדמים, נתן ולא מדד ְְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּיעּׂשר. עד יחזיר ְֲִֵֶַַַֹלא

.Ë ּפטּור - לבּתיהן מכניסין רב אם - ּבּדר ּפרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹוצא
ׁשעדי  למעׂשר מּלעּׂשר, נקּבעּו לא למּכר ן מכניסין רב ואם . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

ּדמאי. למחצה, ּומחצה ּדמאי; אּלּו הרי ְְְֱֱֲֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּוק,
.Èאצלֹו אֹותן יׁשהה לא - להצניען ונמל לאכלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹנטלן

לאחרים  ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשּיעּׂשר, מּתחּלה עד ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּירצה  עד אצלֹו לׁשהֹותן מּתר זה הרי - יאבדּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻנטלן

ּדמאי. אֹותן יעּׂשר למכרן, אֹו לׁשלחן אֹו ְְְְְְְְֵַַָָָָָָָלאכלן
.‡Èירק עלים]קנֹובת זֹו[פסולת הרי ּבּגּנה, הּנמצאת ְְֲִִֵֵַַַָָָ

חּיבת. ּבּבית, הּנמצאת הּבית ּבעל וׁשל הּדמאי; מן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּפטּורה
מּתרת. מקֹום, ּבכל האׁשּפה ּגּבי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשעל

.·È ׁשהּוא את מעּׂשר - ולאפֹות לֹו לבּׁשל לפנּדקית ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּנֹותן
ׁשהּוא  את ּומעּׂשר לאחרים; ּתּקלה יהא ׁשּלא ּכדי לּה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹותן

ׁשהיא מּפני מּמּנה, ּבזה.נֹוטל זה ׁשל להחליף חׁשּודה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אֹו ׁשארסּה, ּבין ּבּתּה ׁשּנׂשא ּבין לחמֹותֹו, הּנֹותן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
לא  חֹוׁשׁש אינֹו - לבּׁשל ותבׁשיל לאפֹות, ּפת ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַֹלׁשכנּתֹו,
חׁשּודה  ׁשאינּה מּפני ׁשביעית, מּׁשּום ולא מעׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹמּׁשּום
ׂשאֹור  לּה ׁשּנתן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָלהחליף.

לקדרה ּותבלין חֹוׁשׁש[לתבשיל]לעּסה - נתן לא אם אבל . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹ
מעׂשרֹות מעושר]מּׁשּום לא התבלין מעּׂשר [שמא ּולפיכ , ְְְִִֵַַַָ

אם  ּולפיכ ׁשביעית, מּׁשּום וחֹוׁשׁש מּמּנה; ּׁשּיּטל ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹמה
אסּורה, הּפת - ׁשמּטה ׁשנת מּספיחי היתה הּׂשאֹור ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּוא. ְִִׁשביעית
.‚È,ּכחזקתן הן הרי - הארץ עם עם לטחן חּטין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹולי

הן  הרי - הּנכרי עם לטחן הֹוליכן להחליף; חׁשּוד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאינֹו
הּמפקיד ּדמאי  וכן הארץ. עם ׁשל ּבחּטיו החליפן ׁשּמא , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

להחליף  חׁשּוד ׁשאינֹו ּכחזקתן, הן הרי - הארץ עם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל
ִַָהּפּקדֹון.

.„È על אף - חבר ׁשל ּבחנּותֹו מׁשּתּמׁש ׁשהיה הארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעם
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו מּתר, זה הרי - ונכנס יֹוצא ׁשהחבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּפי

.החליף  ְִֶ
.ÂË ׁשל ּכפרֹותיו הן הרי - הּנכרי אצל ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמפקיד

הּפּקדֹון  להחליף ׁשחזקתֹו היּונכרי; אם ּדינם? והיא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אחר  יׂשראל ּביד ונגמרּו מלאכּתן, נגמרה לא ׁשעדין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרֹות
היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעׂשרֹות מפריׁש - הּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלקח
להפריׁש, חּיב - מלאכּתן ונגמרה טבלים, ׁשהפקיד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפרֹות
ׁשהּמעׂשרֹות  לי, יראה ּולפיכ הּגֹוי; החליף לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
צרי אינֹו מתּקנין, חּלין הפקיד אם אבל ספק. ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּיפריׁש
ּכמֹו ּפטּורין, - הּגֹוי החליף ׁשאפּלּו ּכלּום; ְְְְְְֲִִִִֶֶַַלהפריׁש

ּגֹוי. ּדגן ולא ,"ּדגנ" ּתרּומה: ּבהלכֹות ְְְְְְְְִֵֶַַָָֹׁשּבארנּו

יב  ¤¤ּפרק
הּמעׂשרֹות,[קונה]הּלֹוקח‡. על נאמן ׁשאינֹו מּמי ּפרֹות ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

יכֹול  ׁשאינֹו טֹוב, יֹום אֹו ׁשּבת ונכנסה לעּׂשרן, ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָוׁשכח
- הן' 'מעּׂשרין לֹו: אמר ואם ׁשֹואלֹו, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֻלעּׂשר
נאמן: ׁשאינֹו אחד לֹו אמר אם וכן ּבׁשּבת; ּפיו על ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹוכל
לֹו היּו ואפּלּו ׁשּבת, ּבאֹותּה ּפיו על אֹוכל - הן' ְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ'מעּׂשרין
על  ׁשּבת ׁשאימת מּפני הּמין; מאֹותֹו מתּקנין אחרֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּפרֹות

עברה. ּבּה עֹובר ואינֹו הארץ, ְֲֵֵֵֵֶַָָָָעּמי
לא ·. זה הרי - ּבׁשּבת ּפיו על אֹוכל ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאף

ּדמאי ׁשּיעּׂשר עד ׁשּבת, למֹוצאי הּפרֹות מאֹותן [-יאכל ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּלא מספק] הּנׁשאר; ועל ּבׁשּבת, ׁשאכל על הּכל, ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹעל

ׁשּבת, היתה ׁשּבת. אֹותּה לצר אּלא והאמינּוהּו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהקּלּו
ּבּׁשני, אף אֹוכל - מהן ּבאחד ּוׁשאלֹו לּה, סמּו טֹוב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָויֹום
טֹובים  ימים ּבׁשני וכן ּבינתים; לעּׂשר נראה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמּפני

ּגלּיֹות. ֶָֻׁשל
אינֹו‚. והּוא ּבׁשּבת, אצלֹו ׁשּיאכל חברֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנׁשּבע

הּמעׂשרֹות  על ּבּׁשּבת מאמינֹו ּפיו על ואֹוכל ׁשֹואלֹו - ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָ
ׁשּנדר  ּפי על אף - ׁשנּיה ּבׁשּבת אבל ּבלבד; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונה

ה  ׁשּיעּׂשר מּמּנּו עד יאכל, לא - אצלֹו יאכל לא אם ניה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
ְַּדמאי.

מעׂשר „. ּתרּומת ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן , ׁשאינֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָמי
ּבין  ּבפנינּו ונפלה ׁשחזרה ּוראינּוה ּדמאי, ׁשהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּפרֹותיו

למקֹומּה ּבין אחר אֹותּה'למקֹום והפרׁשּתי 'חזרּתי ואמר: , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
על  ׁשּבת ׁשאימת ּכׁשם ּפיו; על ואֹוכל ּבחל, אפּלּו נאמן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּדּמּוע אימת ּכ - הארץ וחולין]עּמי תרומה תערובת -] ִֵֵֶַַַָָָ
המדּמע. את להאכיל חׁשּודין ואינן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻעליהן,

ראׁשֹון ‰. מעׂשר ׁשהפריׁש ׁשראינּוהּו נאמן, ׁשאינֹו ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמי
נאמן. - ׁשני מעׂשר מהן ׁשהפריׁש ואמר אּלּו, ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּפרֹות
הראׁשֹון  מעׂשר ׁשהפריׁש ואמר ׁשני, מעׂשר ּבפנינּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהפריׁש

נאמן  אינֹו הּוא- ׁשּלֹו ׁשהּׁשני בירושלים]; ואוכלם -], ֱִֵֵֶֶֶַָ
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על  והּנאמן הראׁשֹון, על נאמן אינֹו הּׁשני על ְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּנאמן
ׁשהֹוציא  נאמן ׁשאינֹו מי ,לפיכ הּׁשני. על נאמן ְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון
ואין  נאמן, - ראׁשֹון' מעׂשר 'אּלּו ואמר: מּביתֹו, ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפרֹות
'אּלּו אמר: ואם ּומעׂשרֹות; ּגדֹולה ּתרּומה מהן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמפריׁשין
מהן  ּומפריׁשין ּדמאי, הן והרי נאמן, אינֹו - ׁשני' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמעׂשר

ּכּלן. את ּפֹודה ׁשהּוא לי, ויראה מעׂשר. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּתרּומת
.Âׁשאינֹו למי מּמי האֹומר לי 'קח הּמעׂשרֹות: על נאמן ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ואם  נאמן. אינֹו - לֹו והביא ולקח והל מעׂשר', ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
'מּמּנּו לֹומר: נאמן זה הרי - ּפלֹוני' מאיׁש לי 'קח לֹו: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
מאֹותֹו לֹו לּקח הל יׁשאלּנּו. ׁשּמא מתירא, ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלקחּתי';
ׁשהּוא  מאחר ל ולקחּתי מצאתיו, 'לא ואמר: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּפלֹוני,

נאמן  אינֹו - .נאמן' ֱֱֵֶֶָָ
.Ê ּכאן 'מי ואמר: ׁשם, אדם מּכיר ואינֹו לעיר, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּנכנס

נאמן. אינֹו - 'אני' אחד: לֹו ואמר מעּׂשר'? ּכאן מי ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנאמן?
ולֹוקח  והֹול נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' 'איׁש לֹו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָאמר

ּפיו  על ואֹוכל מּכירֹו, ׁשאינֹו ּפי על אף ּפלֹוני, הלמאֹותֹו . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
'זה  לֹו: אמר יׁשן'? מֹוכר ּכאן 'מי לֹו: וׁשאל מּמּנּו, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָלּקח
הרי  זה, את זה ּכגֹומלין ׁשהן ּפי על אף - אצלי' ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּׁשלח

נאמנין. ֱִֵֶָאּלּו
.Á.ׁשם אדם מּכיר ׁשאינֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ואם  הּממחה; מן אּלא יּקח לא אדם, ׁשם מּכיר אם ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
אדם, ׁשם מּכיר ׁשאינֹו ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשהה

הּממחה  מן אּלא יּקח .לא ְִִֶֶַַָֹֻ
.Ë;ּומעׂשרֹות ּבתרּומֹות אּלא אּלּו, ּדברים הּתירּו ְְְְִִִִֵֶַַָָֹולא

אּלא  יּקח לא - טהרֹות לענין אֹו ׁשביעית, ּפרֹות לענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבל
הּממחה  .מן ְִֶַֻ

.Èאּלּו 'ּפרֹות מהן: אחד ואמר לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחּמרין
אינֹו - ּומעּׂשרין' מתּקנין חברי ּפרֹות אבל מתּקנין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻֻאינן
הּׂשכר  ויהיה זה, עם זה עֹוׂשין הן קנּוניא ׁשּמא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאמן;

.ּביניהן  ֵֵֶ
.‡Èּבסּוריה ּפרֹות דוד,הּמֹוכר ע"י שנכבשו שטחים -] ְְֵֵַָ

ישראל] ארץ מדיני חלק בה ארץ ונוהגים 'מּׁשל ואמר: ,ְִֶֶֶַָ
נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; הּלֹוקח חּיב - הן' ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻיׂשראל

הן' 'מּׁשּלי ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר [כלומר ׁשהּפה ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ׁשאסר מסוריא] ׁשהּפה נאמן, - הן' 'מעּׂשרין לעּׂשר; חּיב -ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

והיה  ּבסּוריה, קרקע לֹו ׁשּיׁש ידּוע ואם ׁשהּתיר. הּפה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשחזקתֹו לעּׂשר, מּמּנּו הּלֹוקח חּיב - מּׂשדהּו ממּכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרב

מּׂשדהּו. ִִֵֵֶָׁשהביא
.·È'הן ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמרּו: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָענּיים

והּׁשכחה  ׁשהּלקט הּגרנֹות, זמן ּכל נאמנין אּלּו הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מצּויין  ׁשּיצא והּפאה ּכדי הּגרן, מן קרֹוב ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אּלּו הרי - הן' עני מעׂשר 'ׁשל אמרּו: ואם ּבּיֹום. ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָויבֹוא
ּדבר  על אּלא נאמנין, ואינן ּכּלּה. ׁשּלֹו הּׁשנה ּכל ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻנאמנין,

אֹותֹו. לּתן אדם ּבני ְִֵֵֶֶֶָָׁשּדר
.‚È.נאמנין הן', ּופאה ׁשכחה לקט אּלּו 'חּטים ְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכיצד?

נאמנין  אינן הּוא', ּופאה ׁשכחה לקט ׁשל מחּטים זה .'קמח ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

מּתנֹות  'מּׁשל לֹומר הּפת על נאמנין ׁשאין לֹומר, צרי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואין
מתעּׂשר  אּלא הּוא', ּדמאי.ענּיים ת ְְֲִִִֶֶֶַַָ

.„È ּבין עליו, נאמנין ואין ארז; ׁשל הּׂשעֹורה על ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמנין
הּגריסין, על נאמנין ואינן הּפֹול; על נאמנין מבּׁשל. ּבין ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחי
מעׂשר  'ׁשל לֹומר: הּׁשמן על נאמנין מבּׁשלין. ּבין חּיין ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּבין

נּקּוף זיתי 'ׁשל לֹומר: נאמנין ואין הּוא'; ['פאה']עני ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָ
אּלא  מבּׁשל, עליו נאמנין ואין חי; הּירק, על נאמנין ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּוא'.
מעט  לּתן ּבּתים, ּבעלי ּדר ׁשּכן מּועט, ּדבר היה ּכן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם
'ּבעל  לֹומר: ׁשּיכֹול ּומּתֹו לעני; מּקדרתֹו מבּׁשל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻירק

מּמּתנֹותי'. ּבּׁשלּתיהּו 'אני לֹומר: יכֹול לי', נתנֹו ְְְֲִִִִִִַַַַַַָָהּבית
.ÂË ׁשאמר לוי ּבן ׁשּנּטלה וכן מּמעׂשר אּלּו, 'ּפרֹות : ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מעׂשר, ּתרּומת על לעֹולם נאמן זה הרי - הן' ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָּתרּומתֹו
נאמן  אינֹו אבל ּגדֹולה; ּתרּומה על נאמן ׁשּיׂשראל ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשם

ׁשני. מּמעׂשר לפטרֹו ְְֲִִֵֵַָָָעליו
.ÊË,הארץ ּבעם אּלא אמּורין האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

למּכר  חׁשּוד ׁשהּוא מי אבל נאמן. ולא חׁשּוד לא ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשאינֹו
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכלל מּמּנּו לּקח אסּור - חּלין לׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּתרּומה
ּבהן  ׁשּנֹותנין מּפני ּדגים, קרבי אפּלּו ּומעׂשר, ּתרּומה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָזּקת

אֹוצרֹוׁשמן  אבל ׁשּלפניו; ּכל אּלא אסּור ואין -[מחסנו]. ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ּבאֹוצרֹו ּתרּומה לערב מתירא ׁשהּוא מּפני מּמּנּו, לּקח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
מעׂשר  על החׁשּוד וכן הּכל. ויפסיד הּדבר, יּודע ׁשּמא -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עליו  ׁשּיׁש ּדבר מּמּנּו לֹוקחין אין חּלין, לׁשם למכרֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשני

מּדבריהם  קנס - זה וכל מעׂשר. .זּקת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

.ÊÈ אחרים ׁשל על ׁשהעיד נאמן חׁשּוד אדם - אין חזקה, ; ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
עם  ,לפיכ הארץ. עם לֹומר, צרי ואין לֹו. ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹחֹוטא
- ּדמאי' וזה וּדאי זה ּתרּומה, וזה טבל 'זה ׁשאמר: ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהארץ
ּבׁשל  - מתּקנין' ּפרֹות 'אּלּו אמר: נאמן. ּבׁשּלֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻאפּלּו
ּכמֹו קנּוניא, ּכעֹוׂשה יראה ׁשּלא והּוא, נאמן; ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹאחרים,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÁÈ אמר ידֹו, מּתחת ׁשּיצאּו ואחר לחברֹו, ּפרֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

ּבכֹור  ּבׂשר 'הּבׂשר הן', טבלים ל ׁשּמכרּתי 'ּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלּלֹוקח:
היה  אפּלּו נאמן, ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת - 'נס יין 'הּיין ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה',

חבר  הרי הּמֹוכר - האמינֹו ואם עצמֹו; על מחמיר והּזריז, . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
הארץ. עם הּמֹוכר היה אפּלּו מׁשּבח, ְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזה

ה'תשע"ג  תמוז י"א רביעי יום

יג  ּפרק
יום ד 'י "א תמוז 

¤¤
הּׁשיתין‡. ּכגֹון - ההפקר מן ׁשחזקתן [תאנים ּפרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

והרימיןמדבריות] גרועים], פירות של והעזרּורין,[שיח , ְְְִִִָָֻ
ׁשּוח לבנות]ּובנֹות ׁשקמה[תאנים ּובנֹות [תאנים , ְְְִַָ

והּגפנןמדבריות] ענבים], ּתמרה[מין ונֹובלֹות [תמרים , ְְְְְִַָָֻ
מהרוח] ׂשאֹורשנפלו הּטילּו לא ׁשעדין והן נגמר , [שלא ְְֲִִִֵֶַֹ

והּנצּפהבישולם] ּפטּורין [צלף], - ּבהן וכּיֹוצא והּכסּבר, , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ
צרי אינֹו - הארץ מעם אֹותן והּלֹוקח הּדמאי. ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמן
מּפני  ׁשני, מעׂשר ולא מעׂשר ּתרּומת לא מהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹלהפריׁש
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'אינן  הארץ עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשחזקתן
לֹו ׁשּיּודע עד הּמעׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמעּׂשרין'

הּׁשמּור. מן ִֵֶַָׁשהן
ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו והּסיפֹות [פירות ְְַַַָ

בסוף] הּדמאי[שהבשילו מן ּפטּורין מעשר ׁשּבּבקעה, -] ְְְִִִֶַַַָ
הן מספק] ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - וׁשּבּגּנה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

על  ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבּכּורֹות?
ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבקעה

הּמקצּועֹות ׁשּיקּפלּו לייבוש]אחר הּׂשדֹות,[מחצלות מן ְְְִֶַַַַַַָ
ּפטּור  הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויּניחּום

הּדמאי. ְִַַמן
הּדמאי‚. על ּפרֹות [לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

מּכזיב  ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
הּנמצאֹות  הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ּוכזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפנים;

- ולחּוץ מקֹום מּכזיב מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּורין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו. ְְִֶׁשּנמצאּו

ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות
ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על ע"י אף שנכבשו [שטחים ְְְִִֵֶַַָָ

ּבלבד דוד] מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ואין ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מעׂשר  ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
אּלא  ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ׁשני. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומעׂשר
הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבארץ

הּׁשוין הּגדֹולים ּביֹותר,[ישרים]והחרּובין הּלבן והארז , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין - הּגדֹול ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהּכּמֹון

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֵֵֵֵַָֹּובסּוריה;
ׁשחזקתן ‰. - ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּמרים

לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו והארז,מהארץ ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לארץ  חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאין
היה  ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהחזיקּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָנּכר,
.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן [מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ

וכן  אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
מן  ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמֹור

העיר.הּדמ  מּׂשדה ׁשחזקתן אי, ְְְִִֵֶֶַַָָָ
.Ê ׁשהיא מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח

הארץ  מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָקרֹובה
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ  מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן .ּפטּור ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Á היה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּדמאי  ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי לפיכ,ּתּגר ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

היה  יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח

.Ëוׁשּלׁש וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא אם איזה אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָֹהביא

ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻאֹו
.È הּדמאי על לארץ ּכׁשּגזרּו חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו

.‡Èאּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ּבדמאי; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיבין

לארץ  מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתם ּדברים אגֹוזים וכן ּכגֹון , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ
שזיף]ודרמסקנּיֹות הּדמאי.[מין מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

.·È אחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא
ה  אחר ולא אחר הּמראה, אּלא - הריח אחר ולא ּטעם, ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹ

אסּור  לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, ׁשרּבּו ּכל רּבּוהרב: ּכיצד? . ְֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
ּבעיר, רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, לא אבל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּבעיר
רּבּו ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹרּבּו
הּבית  לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ולא לחנוני רּבּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּבהר,
רּבּו ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו זה - לחנוני רּבּו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻולא

ּבדמאי. חּיב ְִַַָּבֹו,
.‚È הּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו

ּבדמאי  חּיב מּמּנּו הּלֹוקח .ליׁשנֹו: ְְְִִֵֶַַַַָָ
.„È על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו

אֹוהּדמאי  לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות הּלֹוקח : ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ
לרטּיה אֹו למלּוגמא אֹו לעֹורֹות תחבושות]קמח ׁשמן [- , ְְְְִִִֶֶֶַָָ

לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,[משחה]להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
של]וחּלת חלה הפרשת והמדּמע[- הארץ, [תרומה עם ְְְֶַַַַָָָֻ

מעורבים] ּוׁשירי וחולין ׁשני, מעׂשר ּבכסף והּלקּוח ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - הּבּכּורים ותֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנחֹות,
לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין הארץ: עם לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכיון

.ÂË לבהמ עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות הרי הּלֹוקח - ה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
לגֹוי  ימּכרם לא לבהמת זה אפּלּו לבהמה יאכילם ולא , ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ּדמאי. ׁשּיתּקנם עד ְְְֲִֵֵֶַַַאחרים,
.ÊË לאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב .ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
וסיכה  ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני - ּבדמאי חּיב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו,

מקֹום. ּבכל היא ְְִִִָָָּכׁשתּיה
.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על לֹו[הנאמן לּתן ְִִִֵֵֶַָָ

ּבוּדאי - מּכתֹו על נתן [טבל]ׁשמן מּתר. ּובדמאי, אסּור; , ְְִֶֶַַַַַַָָָָֻ
להתעּגל טבלה ּגּבי על ׁשמן -[להתגלגל]הּגֹוי עליה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אחריו. ליׁשב ליׂשראל מּתר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּׁשעמד,
.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי

למּוריסחֹוׁשׁש יין הּלֹוקח דגים]. לאלּונתית[ציר [יין אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ
בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם , [לטוחנם ְְֲִִִִַָ

יין בדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּדמאי  מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ;אלּונתית, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבדמאי  ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן  נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,
.ËÈ אם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

מה  ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
הּוּדאי  את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא - ְְִַָָֹּכדמאי
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.Î ואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּותרּומת  ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא  והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי  ׁשל ׁשני .ּכמעׂשר ְְֲִֵֵֶַַ
.‡Î ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

הּׁשנּיה  מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ואבדה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתּקן,
ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתרּומה

ּכדמאי  ּבלבד, ׁשני מעׂשר .ּומפריׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַַ

יד  ¤¤ּפרק
הּסיטֹון [קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ

מין  ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית  את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על  הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.
קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין [קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ

ּומּכל  וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו
ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ואגּדה, ְְֲֲִַָָָָָָָֻֻאגּדה

מעּׂשר ‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו אּלא מֹוכר ׁשאינֹו .ׁשחזקתֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

מּגּנֹות  לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו,
לא  ׁשנּיה, ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות

זה  על מּזה .יעּׂשר ְִֵֶֶַַ
על ‰. החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני - ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת
אחד' מּׁשל הּיֹום .וׁשל ְִֶֶֶַָ

.Â הּפלטרהּלֹוקח לאחרים]מן ומוכר מהנחתום קונה -]- ְִֵֵַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאף
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול
.Ê הֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה

הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
ּודפּוס  ּדפּוס מּכל .מעּׂשר ְְְִֵַָ

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבזמן  אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּתנה  מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ַָָּומּתנה.
.Ë הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק

הּכל  על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן .ועׂשה ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים
ואחת  אחת מּכל מעּׂשר - .ּפרּוסֹות ְְְִֵַַַַַָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹו ּתׁשע ּבכללן וׁשׁשיׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - ת ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹ
מעׂשר  להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמצוֹות
חּוץ  האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ׁשּלא (ב) ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹׁשני;
ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ּוׁשתּיה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻמאכילה
ׁשני  מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ּבאנינּות; לאכלֹו ׁשּלא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ(ד)
ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) לירּוׁשלים; חּוץ ּדגן ֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל
חּוץ  יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא (ז) לירּוׁשלים; ְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹחּוץ
ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות (ח) ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֻלירּוׁשלים;
ּדבר; לכל ׁשני ּכמעׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלהאכל
- אּלּו מצוֹות ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַ(ט)

אּלּו. ּבפרקים
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א  ¤¤ּפרק
מפריׁשין ‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מפריׁשין [משנות - ְְְְִִִִִִַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף עני .מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּתבּואה ·. למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹּבאחד

וירקֹות  סתם,וקטנּיֹות הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹ
הּׁשנה  ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לעֹונת  ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמעׂשר

מגודלם]הּמעׂשרֹות שליש שצמחו ׁשל [- הּׁשנה ראׁש לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפריׁשין  ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַׁשליׁשית
אּלא  הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני; מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמהן
עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות בעונתו]וכן פרי [כל ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
לׁשעבר  מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ּבסֹוף כן אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
הּמעׂשרֹות  לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומפריׁשין
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - רביעית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
ּבאּו ואם עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ּברביעית, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
מתעּׂשרין  ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה אחר הּמעׂשרֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָלעֹונת

ְַָלהּבא.
חמּׁשה ‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין

ּומעׂשרֹותיהן  הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשר
סֹופרים  חכמים]מּדברי יראה[מתקנת הּדברים . ׁשאין לי, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ראּויין  ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים,
סֹופרים; מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן אדם, רב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמאכל

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה החרּובין, ׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאבל
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'אינן  הארץ עם לֹו אמר אפּלּו ההפקר. מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשחזקתן
לֹו ׁשּיּודע עד הּמעׂשרֹות, מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמעּׂשרין'

הּׁשמּור. מן ִֵֶַָׁשהן
ראשונים]הּבּכּורֹות·. שהבשילו והּסיפֹות [פירות ְְַַַָ

בסוף] הּדמאי[שהבשילו מן ּפטּורין מעשר ׁשּבּבקעה, -] ְְְִִִֶַַַָ
הן מספק] ואּלּו נׁשמרין. ׁשהן מּפני חּיבין, - וׁשּבּגּנה ;ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

על  ׁשֹומר הֹוׁשיבּו ׁשּלא עד ׁשּבּכרּו הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּבּכּורֹות?
ׁשּיּׁשארּו הּפרֹות הן - והּסיפֹות ּפרֹותיה; לׁשמר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבקעה

הּמקצּועֹות ׁשּיקּפלּו לייבוש]אחר הּׂשדֹות,[מחצלות מן ְְְִֶַַַַַַָ
ּפטּור  הּתמרים, מן העׂשּוי החמץ וכן ׁשֹומר. ּבלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויּניחּום

הּדמאי. ְִַַמן
הּדמאי‚. על ּפרֹות [לעשרו]ּכׁשּגזרּו על אּלא ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

מּכזיב  ׁשהּוא ּבלבד, ּבבל עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהארץ
הּנמצאֹות  הּפרֹות וכל ּכלחּוץ. עצמּה, ּוכזיב ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָולפנים;

- ולחּוץ מקֹום מּכזיב מּפרֹות ׁשחזקתן הּדמאי, מן ּפטּורין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבֹו. ְְִֶׁשּנמצאּו

ּבבל,„. עֹולי ׁשהחזיקּו הארץ מּפרֹות ׁשהן ׁשּידּוע ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּפרֹות
ּבסּוריה נמצאֹות ׁשהן ּפי על ע"י אף שנכבשו [שטחים ְְְִִֵֶַַָָ

ּבלבד דוד] מצרים עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ לֹומר, צרי ואין ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מעׂשר  ּתרּומת מהן ּומפריׁשין ּבדמאי, חּיבין אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
אּלא  ּכמֹותּה ׁשאין הּׁשמנה הּדבלה ,לפיכ ׁשני. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומעׂשר
הּגדֹולים, הּתמרים וכן ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבארץ

הּׁשוין הּגדֹולים ּביֹותר,[ישרים]והחרּובין הּלבן והארז , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ארץ ּבכל ּדמאי מתעּׂשרין - הּגדֹול ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוהּכּמֹון

אּלּו. ּבפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֵֵֵֵַָֹּובסּוריה;
ׁשחזקתן ‰. - ּבדמאי חּיבין לצֹור, ּפרֹות ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּמרים

לּה הּקרֹובה ׁשהיא ּבבל, עֹולי ׁשהחזיקּו והארז,מהארץ ; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לארץ  חּוצה הּנמצא הארז ּכל אּלא - לֹו חֹוׁשׁשין ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאין
היה  ּכן אם אּלא הּדמאי, מן ּפטּור ּבבל, עֹולי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהחזיקּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָנּכר,
.Âאֹוצרֹות מּבעלי מן [מחסנים]הּלֹוקח ּפטּור - ּבצֹור ְֲִִֵֵַַַָָ

וכן  אצרּו'. הארץ מּפרֹות 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּדמאי,
מן  ּפטּור - ּפרֹות טעּון והּוא לצֹור, ׁשּנכנס יחידי ְְְְֲִִִִֵֶַָָחמֹור

העיר.הּדמ  מּׂשדה ׁשחזקתן אי, ְְְִִֵֶֶַַָָָ
.Ê ׁשהיא מּפני ּבדמאי, חּיב - ּבצידֹון אֹוצר מּבעלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח

הארץ  מּפרֹות ׁשאֹוצרין ׁשחזקתּה מּצֹור, יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָקרֹובה
- ּבצידֹון החּמרין מן הּלֹוקח אבל ּבבל; עֹולי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיקּו
לארץ  מחּוצה ׁשּמביאין ׁשחזקתן מּפני הּדמאי, מן .ּפטּור ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Á היה אם - ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּבארץ הּגֹוי מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח
ּדמאי  ּפרֹותיו הרי מּיׂשראל, לֹוקח ׁשהּוא ּגֹוי לפיכ,ּתּגר ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

היה  יׂשראל, ּביד יׂשראל ארץ רב ׁשהיה ּבזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,
הארץ. מעם ּכלֹוקח ּדמאי מעּׂשר ּגֹוי ּתּגר מּכל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּלֹוקח

.Ëוׁשּלׁש וׁשנה ׁשהביא זה ּתּגר? הּוא אם איזה אבל ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
אחת, ּבבת מּׂשֹואין ׁשלׁשה הביא אפּלּו אחת, ּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָֹהביא

ּתּגר. החזק לא עדין - ּופֹועל ּובנֹו הּוא ׁשהביא ְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻאֹו
.È הּדמאי על לארץ ּכׁשּגזרּו חּוצה ּפרֹות על ּגזרּו לא , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לארץ. ְְִֶֶָָׁשּנכנסּו

.‡Èאּלּו הרי לארץ, חּוצה ׁשל על ׁשרּבּו הארץ ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרֹות
הארץ, ּפרֹות על ׁשרּבּו לארץ חּוצה וׁשל ּבדמאי; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיבין

לארץ  מחּוצה ּתדיר ׁשחזקתם ּדברים אגֹוזים וכן ּכגֹון , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ
שזיף]ודרמסקנּיֹות הּדמאי.[מין מן ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

.·È אחר לא לארץ, חּוצה ּבפרֹות חכמים הלכּו ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלא
ה  אחר ולא אחר הּמראה, אּלא - הריח אחר ולא ּטעם, ְְְֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹ

אסּור  לֹו, רּבּו וׁשּלא מּתר; לֹו, ׁשרּבּו ּכל רּבּוהרב: ּכיצד? . ְֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
ּבעיר, רּבּו ולא ּבּמדינה ׁשרּבּו אֹו ּבּמדינה, לא אבל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹּבעיר
רּבּו ולא ּבּבקעה ׁשרּבּו אֹו ּבּבקעה, רּבּו ולא ּבהר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹרּבּו
הּבית  לבעל רּבּו הּבית, לבעל רּבּו ולא לחנוני רּבּו ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּבהר,
רּבּו ׁשּלא ּומקֹום מּתר; ּבֹו, ׁשרּבּו זה - לחנוני רּבּו ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻולא

ּבדמאי. חּיב ְִַַָּבֹו,
.‚È הּׁשּוק חזר - ונתמעטּו ּבּׁשּוק, לארץ חּוצה ּפרֹות ְְֲִֵֶַַַַַָָָָרּבּו

ּבדמאי  חּיב מּמּנּו הּלֹוקח .ליׁשנֹו: ְְְִִֵֶַַַַָָ
.„È על ׁשּגזרּו ּבׁשעה עליהן ּגזרּו ׁשּלא ּדברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואּלּו

אֹוהּדמאי  לּבהמה, להאכיל אֹו לזריעה ּפרֹות הּלֹוקח : ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ
לרטּיה אֹו למלּוגמא אֹו לעֹורֹות תחבושות]קמח ׁשמן [- , ְְְְִִִֶֶֶַָָ

לקילֹור יין הּכלים, את ּבֹו לסּו אֹו הּנר ,[משחה]להדלקת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
של]וחּלת חלה הפרשת והמדּמע[- הארץ, [תרומה עם ְְְֶַַַַָָָֻ

מעורבים] ּוׁשירי וחולין ׁשני, מעׂשר ּבכסף והּלקּוח ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּדמאי; מן ּפטּורין אּלּו ּכל - הּבּכּורים ותֹוספת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנחֹות,
לעּׂשר. צרי אינֹו הן', 'מתּקנין הארץ: עם לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכיון

.ÂË לבהמ עליהן ונמל לאכילה, ּפרֹות הרי הּלֹוקח - ה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
לגֹוי  ימּכרם לא לבהמת זה אפּלּו לבהמה יאכילם ולא , ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ּדמאי. ׁשּיתּקנם עד ְְְֲִֵֵֶַַַאחרים,
.ÊË לאכילה חזקתֹו ׁשאין הּדמאי, מן ּפטּור - ערב .ׁשמן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּדמאי, מן ּפטּור - ּבּצמר אֹותֹו לתת הּסֹורק ׁשּלֹוקח ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשמן
ּבֹו לסּו לֹוקח ׁשהאֹורג אבל ּבּצמר; נבלע ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּפני
וסיכה  ּבגּופֹו, נבלע ׁשהּוא מּפני - ּבדמאי חּיב ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאצּבעֹותיו,

מקֹום. ּבכל היא ְְִִִָָָּכׁשתּיה
.ÊÈמּיׂשראל ׁשּׁשאל המעשרות]ּגֹוי על לֹו[הנאמן לּתן ְִִִֵֵֶַָָ

ּבוּדאי - מּכתֹו על נתן [טבל]ׁשמן מּתר. ּובדמאי, אסּור; , ְְִֶֶַַַַַַָָָָֻ
להתעּגל טבלה ּגּבי על ׁשמן -[להתגלגל]הּגֹוי עליה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אחריו. ליׁשב ליׂשראל מּתר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמּׁשעמד,
.ÁÈואינֹו מׁשפׁשפֹו, - ּבׂשרֹו על ּדמאי ׁשמן ׁשּנפל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָמי

למּוריסחֹוׁשׁש יין הּלֹוקח דגים]. לאלּונתית[ציר [יין אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ
בשמן] טחיניןמעורב לעׂשֹותן קטנּיֹות ולערבם , [לטוחנם ְְֲִִִִַָ

יין בדבש] ּבֹו ׁשּיׁש מּוריס הּלֹוקח אבל ּבדמאי. חּיב -ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּדמאי  מן ּפטּורין אּלּו הרי - טחינין ׁשּלקח אֹו ;אלּונתית, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבדמאי  ׁשחּיב הּדבר היה ואם ּדמאי. ּתערבת על ּגזרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
אינן  נּכר, וטעמֹו הֹואיל - ּוׂשאֹור ּתבלין ּכגֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנתערב,

ּבדמאי. חּיבת הּתערבת ּכל ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבטלין,
.ËÈ אם - עליהן ּגזרּו ׁשּלא הּדמאי מן הּפטּורין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכל

מה  ׁשני, ּומעׂשר מעׂשר ּתרּומת מהן והפריׁש ּדמאי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָהתקינן
והפריׁש ּכוּדאי הּדמאי את ּתּקן אם אבל עׂשּוי ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּׁשעׂשה
הּוּדאי  את ׁשּתּקן אֹו ּומעׂשרֹות, ּגדֹולה ּתרּומה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו

ּכלּום. עׂשה לא - ְְִַָָֹּכדמאי
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.Î ואין ולקח ּדמאי, מֹוכר ואחד וּדאי מֹוכרין העיר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
ּותרּומת  ּתרּומה מפריׁש מתּקן? ּכיצד - לקח מּמי ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָידּוע
הּוא  והרי ּבלבד, ׁשני מעׂשר ּומפריׁש לּכהן; ונֹותנן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹמעׂשר,

ּדמאי  ׁשל ׁשני .ּכמעׂשר ְְֲִֵֵֶַַ
.‡Î ואחת טבל אחת קּפֹות, ׁשּתי לפניו היּו אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכן

הּׁשנּיה  מן מפריׁש זה הרי - מהן אחת ואבדה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמתּקן,
ׁשּירצה; ּכהן לכל ונֹותן מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹּתרּומה

ּכדמאי  ּבלבד, ׁשני מעׂשר .ּומפריׁש ְְְֲִִִִֵֵַַַַ

יד  ¤¤ּפרק
הּסיטֹון [קונה]הּלֹוקח‡. מּמּנּו[סיטונאי]מן ולקח וחזר , ְְִִִֵֶַַַַַָָ

מין  ׁשהּוא ּפי על אף זה, על מּזה יעּׂשר לא - ׁשנּיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
החבית  את ׁשּמּכיר ּפי על אף אחת, מּקּפה אפּלּו ֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻאחד,
ּומֹוכר, הרּבה מאנׁשים לֹוקח ׁשהּסיטֹון מּפני היא; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהיא
ּדמאי, ׁשּפרֹותיו הארץ מעם ּבּתחּלה ׁשּמכר זה לקח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוׁשּמא
ּבארנּו, ּוכבר מתּקנין; ׁשּפרֹותיו מחבר ּבּסֹוף ׁשּלקח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוזה
על  הּפטּור מן ולא הּפטּור, על החּיב מן מעּׂשרין ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשאין

נאמן. - הן' אחד 'מּׁשל הּסיטֹון: אמר ואם ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהחּיב.
קּׁשּות·. מֹוכר וצֹוברין [קישוא]היה מביאין והן ירק, אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָ

ּומּכל  וקּׁשּות, קּׁשּות מּכל מעּׂשר מּמּנּו הּלֹוקח - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפניו
ּותמרה. ּתמרה ּומּכל ואגּדה, ְְֲֲִַָָָָָָָֻֻאגּדה

מעּׂשר ‚. - ׁשנּיה מּמּנּו ולקח וחזר הּבית, מּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּלֹוקח
עירֹות; מּׁשּתי אפּלּו קּפֹות, מּׁשּתי אפּלּו זה, על ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻמּזה

מּׁשּלֹו אּלא מֹוכר ׁשאינֹו .ׁשחזקתֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
לֹו„. ׁשּמביאין ּבזמן - ּבּׁשּוק ירק מֹוכר ׁשהיה הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעל

מּגּנֹות  לֹו ׁשּמביאין ּובזמן הּכל; על מאחד מעּׂשר ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּגּנֹותיו,
לא  ׁשנּיה, ּפעם מּמּנּו ולקח וחזר מּמּנּו לקח אם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרֹות

זה  על מּזה .יעּׂשר ְִֵֶֶַַ
על ‰. החּמה מן יעּׂשר לא הּנחּתֹום, מן ּפת ְְִִֵֵַַַַַַַַַָֹהּלֹוקח

אחד, מּׁשל היּו אמׁש ׁשל 'חּטים אֹומר: ׁשאני - ֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּצֹוננת
אחד' מּׁשל הּיֹום .וׁשל ְִֶֶֶַָ

.Â הּפלטרהּלֹוקח לאחרים]מן ומוכר מהנחתום קונה -]- ְִֵֵַַַַ
הּכל; על מאחד מעּׂשר - הרּבה ּדפּוסין ׁשהן ּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאף
הרּבה. ּדפּוסין עּסתֹו עֹוׂשה לפלטר מֹוכר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּנחּתֹום
ּודפּוס; ּדפּוס מּכל מעּׂשר - הּמנּפֹול מן הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָאבל

נחּתֹומין. מּׁשני לֹוקח ְְְִִֵֵֶַַַַׁשהּמנּפֹול
.Ê הֹואיל - נחּתֹומין מעׂשרה ׁשּלֹוקחין מנּפֹולין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּתׁשעה

הּתׁשעה, מן מאחד הּלֹוקח ּכל - מּׁשנים לֹוקח מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
ּודפּוס  ּדפּוס מּכל .מעּׂשר ְְְִֵַָ

.Áאֹו ּפת ּפרּוסֹות לֹו ׁשּנתנּו העני וכן העני, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּדבלה מיובשת]ּפלחי ואחת.[תאנה אחת מּכל מעּׂשר - ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּבזמן  אימתי? ּומעּׂשר. הּכל ּבֹולל ּובגרֹוגרֹות, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובתמרים
מּתנה  מּכל מעּׂשר מּועטת, ּבמּתנה אבל מרּבה; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהּמּתנה

ַָָּומּתנה.
.Ë הּגרֹוגרֹות ואת ּפרּורין, אֹותּה ועׂשה הּפת את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחק

הּכל  על מאחד מעּׂשר - ּדבלה אֹותן .ועׂשה ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.Èוהֹותירּו ואֹוכלין, מסּבין ׁשהיּו אֹורחים אֹו ְְְְְֲִִִִִֶָֻּפֹועלים
ואחת  אחת מּכל מעּׂשר - .ּפרּוסֹות ְְְִֵַַַַַָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹו ּתׁשע ּבכללן וׁשׁשיׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - ת ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹ
מעׂשר  להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמצוֹות
חּוץ  האדם, צרכי ּבׁשאר ּדמיו להֹוציא ׁשּלא (ב) ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹׁשני;
ּבטמאה; לאכלֹו ׁשּלא (ג) וסיכה; ּוׁשתּיה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֻמאכילה
ׁשני  מעׂשר לאכל ׁשּלא (ה) ּבאנינּות; לאכלֹו ׁשּלא ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ(ד)
ּתירֹוׁש מעׂשר לאכל ׁשּלא (ו) לירּוׁשלים; חּוץ ּדגן ֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל
חּוץ  יצהר מעׂשר לאכל ׁשּלא (ז) לירּוׁשלים; ְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹחּוץ
ודינֹו קדׁש, ּכּלֹו רבעי נטע להיֹות (ח) ְְְִִִִִֶֶַַָָֹֻלירּוׁשלים;
ּדבר; לכל ׁשני ּכמעׂשר לבעליו ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלהאכל
- אּלּו מצוֹות ּובאּור הּמעׂשר. וּדּוי להתוּדֹות ְְְֲִִִֵֵֵַַַ(ט)

אּלּו. ּבפרקים
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מפריׁשין ‡. - ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר ׁשּמפריׁשין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

;"זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמעׂשר
וׁשּׁשית ׁשליׁשית השמיטה]ּובׁשנה מפריׁשין [משנות - ְְְְִִִִִִַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשני, מעׂשר חלף עני .מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּתבּואה ·. למעׂשר הּׁשנה ראׁש הּוא ּבתׁשרי, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹּבאחד

וירקֹות  סתם,וקטנּיֹות הּׁשנה' 'ראׁש ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹ
הּׁשנה  ראׁש ּבׁשבט, עׂשר ּובחמּׁשה ּבתׁשרי. אחד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לעֹונת  ׁשהּגיעּו וקטנּיֹות ּתבּואה ּכיצד? האילנֹות. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמעׂשר

מגודלם]הּמעׂשרֹות שליש שצמחו ׁשל [- הּׁשנה ראׁש לפני ְְִֵֶַַַַָָֹ
מפריׁשין  ּבּׁשליׁשית, ונאספּו ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַׁשליׁשית
אּלא  הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ׁשני; מעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמהן
עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ׁשליׁשית, ׁשל הּׁשנה ראׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאחר

הּמעׂשרֹות לעֹונת ׁשּבאּו האילן ּפרֹות בעונתו]וכן פרי [כל ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
לׁשעבר  מתעּׂשרין ׁשליׁשית, ׁשנה ּבסֹוף כן אחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
הּמעׂשרֹות  לעֹונת ּבאּו אם וכן ׁשני. מעׂשר מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומפריׁשין
ׁשּנגמרּו ּפי על אף - רביעית ׁשל ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹקדם
ּבאּו ואם עני. מעׂשר מהן מפריׁשין ּברביעית, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָונאספּו
מתעּׂשרין  ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה אחר הּמעׂשרֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָלעֹונת

ְַָלהּבא.
חמּׁשה ‚. קדם ּפרֹותיהן ׁשחנטּו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהחרּובין

ּומעׂשרֹותיהן  הֹואיל להּבא, מתעּׂשרין - ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעׂשר
סֹופרים  חכמים]מּדברי יראה[מתקנת הּדברים . ׁשאין לי, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ראּויין  ׁשאינן - ּבהן וכּיֹוצא צלמֹונה ּבחרּובי אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמּורים,
סֹופרים; מּדברי ׁשּמעׂשרֹותיהן הן והן אדם, רב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמאכל

האילן. ּפרֹות ּכׁשאר ׁשהן לי יראה החרּובין, ׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאבל
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ּביֹום „. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק
הּׁשנה גוי]ראׁש לעֹונת [ע"י ׁשּבאּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ואם  עני; מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשני. מעׂשר ּברביעית, ְְֲִִִִֵֵַַָנלקט

ּכירק,‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוכן
לׁשביעית  ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר אם והֹולכין ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָ

מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָנלקט
חמּׁשה  קדם ּבּה נלקט ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹמעׂשר
נלקט  אם וכן ׁשני. מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעׂשר
מעׂשר  מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית

ִָעני.
.Â ׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ
ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונ ֹות איל [- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ן ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מעׂשר מפריׁש ּכ ׁשּפֹודהּו[שני]ואחר ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא  ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, נֹותנֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּכמי
.Áוהּדחן קטנית]הארז על [מין אף - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ

אחר  אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ּפי  על אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָּגמר
ראׁש לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּמקצתֹו
ּכאחד; הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ְְִֵֶַַַַַֹׁשהּכל
.Ëהּסריסים ומשקים הּבצלים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ

הרבה] הּׁשנה,אותם ראׁש לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּמנע
ּבעל גשמים]וׁשל במקום שנזרעו הסריסים, מהן [- ׁשּמנע ְֵֶֶֶַַַָ

עֹונֹות השקאה]ׁשלׁש מתעּׂשר [של - הּׁשנה ראׁש לפני ְְִִֵֵַַָָָֹֹ
ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות מהן מנע ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשעבר;

להּבא. מתעּׂשרין הּׁשנה, ראׁש ְְְִִֶַַַָָָֹֹקדם
.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול

זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מעּׂשר  - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע

זרעֹו על ּומירקֹו ירקֹו, על לפני מּזרעֹו ׁשליׁש הביא לא . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ
וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - הּׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש

לקיטתֹו; אבל ּבׁשעת הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מתעּׂשר  זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר לּקט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאם
אחר  הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע, זרעֹו ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.

זרע מחׁשבּתֹו. מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק, זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא אחר והּוא, הביא אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף הּׁשנה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹראׁש

ּגמּורים קצצים ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו הזרעים ארּיֹות. [גדלו ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻ
וירקֹולגמרי] לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלפני

לא  ּומקצתֹו ּגמּורין, קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹּבׁשעת

מעּׂשר  ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה
זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְִִַַַַָָמּזרעֹו

.‡È ׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות
- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית

עני  מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ׁשּמעׂשר מפריׁש ; ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשהן  ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן  מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעׂשר
.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

הּתֹורםוכ  וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראוי ל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
זה.לתרום] מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

מעׂשר  עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם מי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל
ׁשאין מי וכל מעׂשר; הּוא הרי ּכזה, - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ

מעׂשר. אינֹו זה, מעׂשר הֹוציא ֲֲִִֵֵֵֶַַאם
.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות

קדם [שיתחייבו] עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַֹלמעׂשר
אבל  לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; מעׂשר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיֹוציא
- הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - למעׂשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּׁשּנקּבעּו
את  אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, מהם לאכל ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאסּור

עני. ֲִַַָמעׂשר
.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ

ּכבכֹור לירושלים] לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְִִִִֵֶָָָ
ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,לפיכ [-ּבהמה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד שכבש ויראה מקומות .ְֵֶָ
ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ׁשני ׁשּמעׂשר ּובארץ [בבל]לי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

וכן  לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין - ְְְִִִִִִִֵַַָָָָמצרים
ּכדי  אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ׁשּלא לי, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹיראה

עלי  סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי - עני מעׂשר הן.לקּבע ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ה'תשע"ג  תמוז י"ב חמישי יום

ב  ּפרק
יום ה 'י "ב תמוז 
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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,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

irax rhpe ipy xyrn 'ld - mirxf xtq - fenz a"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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 ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

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
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ּביֹום „. נלקט אם ּכיצד? עּׂשּורֹו. לקיטתֹו, ּבׁשעת - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּירק
הּׁשנה גוי]ראׁש לעֹונת [ע"י ׁשּבאּו ּפי על אף - ׁשליׁשית ׁשל ְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ואם  עני; מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבּׁשנּיה, ונגמר ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשני. מעׂשר ּברביעית, ְְֲִִִִֵֵַַָנלקט

ּכירק,‰. הּוא הרי - האילן ּפרֹות מּׁשאר ּבלבד האתרֹוג ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוכן
לׁשביעית  ּבין למעׂשר ּבין לקיטתֹו אחר אם והֹולכין ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָ

מּמּנּו מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה אחר ּבּׁשליׁשית ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָנלקט
חמּׁשה  קדם ּבּה נלקט ּבּׁשנּיה; ׁשּנגמר ּפי על אף עני, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹמעׂשר
נלקט  אם וכן ׁשני. מעׂשר מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעׂשר
מעׂשר  מּמּנּו מפריׁשין ּבׁשבט, עׂשר חמּׁשה קדם ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּברביעית

ִָעני.
.Â ׁשּׁשית ּבת אתרֹוג לקיטתֹו, אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָואף

לׁשביעית ממעשרות]ׁשּנכנסה שפטורה שמיטה אפּלּו[- - ְְְֲִִִִִֶָ
ּבמעׂשרֹות. חּיבת ּככד, ונעׂשת ּכּזית ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָהיתה

.Êהפרי]האבּיֹונ ֹות איל [- חמרי עליהן נֹותנין - צלף ן ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ
לׁשליׁשית, ׁשּנכנסה ׁשנּיה מּׁשנה היּו ׁשאם זרעים: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֻוחמרי
ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין - ּבׁשבט עׂשר חמּׁשה קדם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹונלקטּו

מעׂשר מפריׁש ּכ ׁשּפֹודהּו[שני]ואחר ואחר ּופֹודהּו; אחר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ונמצא  ׁשני. מעׂשר ּבתֹורת ּפדיֹונֹו ואֹוכל לענּיים, נֹותנֹו -ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ

עני. ּומעׂשר ׁשני מעׂשר ׁשהפריׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָּכמי
.Áוהּדחן קטנית]הארז על [מין אף - והּׁשמׁשמין והּפרגין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹֻ

אחר  אּלא ּבהן הֹולכין אין - הּׁשנה ראׁש קדם ׁשהׁשריׁשּו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ּפי  על אף - הּמצרי ּפֹול וכן להּבא. ּומתעּׂשרין הּפרי, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָּגמר
ראׁש לאחר ּומקצתֹו הּׁשנה, ראׁש קדם הׁשריׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּמקצתֹו
ּכאחד; הּכל מן ּומעּׂשר ותֹורם לתֹוכֹו, ּגרנֹו צֹובר - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּפרי. ּגמר אחר הֹול ְְִֵֶַַַַַֹׁשהּכל
.Ëהּסריסים ומשקים הּבצלים עלים, מוציאים [שאינם ְִִִַַָָ

הרבה] הּׁשנה,אותם ראׁש לפני יֹום ׁשלׁשים מים מהן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּמנע
ּבעל גשמים]וׁשל במקום שנזרעו הסריסים, מהן [- ׁשּמנע ְֵֶֶֶַַַָ

עֹונֹות השקאה]ׁשלׁש מתעּׂשר [של - הּׁשנה ראׁש לפני ְְִִֵֵַַָָָֹֹ
ליבׁש ׁשהתחילּו ּפי על אף - מּכאן ּפחֹות מהן מנע ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלׁשעבר;

להּבא. מתעּׂשרין הּׁשנה, ראׁש ְְְִִֶַַַָָָֹֹקדם
.Èזרעֹו אם - הּׁשנה ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא הּמצרי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּפֹול

זרעֹו להּבא. מתעּׂשר לירק, זרעֹו לׁשעבר; מתעּׂשר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלזרע,
מעּׂשר  - לירק עליו וחׁשב לזרע ׁשּזרעֹו אֹו ּולירק, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלזרע

זרעֹו על ּומירקֹו ירקֹו, על לפני מּזרעֹו ׁשליׁש הביא לא . ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ
וירקֹו לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו לזרע, זרעֹו אם - הּׁשנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש

לקיטתֹו; אבל ּבׁשעת הּׁשנה, ראׁש לפני מּמּנּו ׁשּלּקט והּוא, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
מתעּׂשר  זרעֹו ּבין ירקֹו ּבין - הּׁשנה ראׁש אחר לּקט ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאם
אחר  הֹולכין - לירק עליו וחׁשב לזרע, זרעֹו ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.

זרע מחׁשבּתֹו. מחׁשבת אין - לזרע עליו וחׁשב לירק, זרעֹו ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ארּיֹות ׁשלׁש מּמּנּו מנע ּכן אם אּלא עליו, ;[השקאות]חלה ֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

הּׁשנה; ראׁש לפני ׁשליׁש ׁשהביא אחר והּוא, הביא אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשלׁש מּמּנּו מּלארֹות נמנע ׁשּלא ּפי על אף הּׁשנה, ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹראׁש

ּגמּורים קצצים ּכּלֹו ועׂשה לזרע, זרעֹו הזרעים ארּיֹות. [גדלו ְְְְְֲִִִֶַָָָָֻ
וירקֹולגמרי] לׁשעבר, מתעּׂשר זרעֹו - הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלפני

לא  ּומקצתֹו ּגמּורין, קצצין עׂשה מקצתֹו לקיטתֹו; ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹּבׁשעת

מעּׂשר  ונמצא לתֹוכֹו, ּגרנֹו 'צֹובר ׁשאמרּו: הּוא זה - ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה
זרעֹו'. על ּומירקֹו ירקֹו על ְְְִִַַַַָָמּזרעֹו

.‡È ׁשל אֹו ׁשליׁשית, ּבפרֹות ׁשּנתערבּו ׁשנּיה ׁשנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָּפרֹות
- למחצה מחצה הרב. אחר הֹולכין - ּברביעית ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָֹׁשליׁשית

עני  מעׂשר לא אבל הּכל, מן ׁשני מעׂשר ׁשּמעׂשר מפריׁש ; ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ׁשהן  ּפרֹות וכן חל. עני ּומעׂשר קדׁש, הּוא ׁשהרי חמּור, ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשני
מהן  מפריׁש ׁשליׁשית, ּפרֹות אֹו הן ׁשנּיה ּפרֹות אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָספק

ׁשני. ֲִֵֵַמעׂשר
.·È;העני ּומן הּׁשני מן ּפטּור ראׁשֹון, מּמעׂשר הּפטּור ֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

הּתֹורםוכ  וכל ּבהן. חּיב ּבראׁשֹון, ׁשחּיב הראוי ל אדם -] ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
זה.לתרום] מעׂשר מֹוציא אינֹו ּתֹורם, ׁשאינֹו וכל מעּׂשר; ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

מעׂשר  עּׂשר אם ּכ - ּתרּומה ּתרּומתֹו ּתרם, ׁשאם מי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוכל
ׁשאין מי וכל מעׂשר; הּוא הרי ּכזה, - ּתרּומה ּתרּומתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ

מעׂשר. אינֹו זה, מעׂשר הֹוציא ֲֲִִֵֵֵֶַַאם
.‚Èׁשּיּקבעּו קדם ראׁשֹון מעׂשר מהן ׁשהֹוציא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּפרֹות

קדם [שיתחייבו] עראי, מהן אֹוכל זה הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַֹלמעׂשר
אבל  לּׁשני. קֹובע הראׁשֹון ׁשאין ׁשני; מעׂשר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיֹוציא
- הראׁשֹון את ׁשהֹוציא ּפי על אף - למעׂשר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמּׁשּנקּבעּו
את  אֹו הּׁשני את ׁשּיֹוציא עד עראי, מהם לאכל ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאסּור

עני. ֲִַַָמעׂשר
.„Èמקֹום הבאת טעּון והּוא הֹואיל - ׁשני [-מעׂשר ְֲֲִִֵֵַַָָָ

ּכבכֹור לירושלים] לארץ, מחּוצה אֹותֹו מביאין אין -ְְִִִִֵֶָָָ
ּבסּוריה ׁשני מעׂשר להפריׁש חּיבּו לא ,לפיכ [-ּבהמה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ

הארץ] בקדושת נתקדשו ולא דוד שכבש ויראה מקומות .ְֵֶָ
ׁשנער ּבארץ ׁשּמפריׁשין ׁשני ׁשּמעׂשר ּובארץ [בבל]לי, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

וכן  לירּוׁשלים; ּדמיו ּומביאין ׁשם, אֹותֹו ּפֹודין - ְְְִִִִִִִֵַַָָָָמצרים
ּכדי  אּלא ׁשני, ּבמעׂשר אּלּו מקֹומֹות חּיבּו ׁשּלא לי, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹיראה

עלי  סֹומכין יׂשראל ענּיי ׁשּיהיּו ּכדי - עני מעׂשר הן.לקּבע ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ה'תשע"ג  תמוז י"ב חמישי יום

ב  ּפרק
יום ה 'י "ב תמוז 

¤¤
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,
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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 ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָ

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
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ּ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,

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
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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 , ְִִִִִֵָָ
.‡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
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ּ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,

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
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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 , ְִִִִִֵָָ
.‡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
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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"ג  תמוז י"ג שישי יום
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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 . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
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 ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ
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ּ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 ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.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 -ְְִִֵֶָָָָֹ
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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"ג  תמוז י"ג שישי יום

ה  ּפרק
יום ו 'י "ג תמוז 

¤¤
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 . ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
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 ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ
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ּ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 ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.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 -ְְִִֵֶָָָָֹ
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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 ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָ
למקֹומן,שמים) ּדמים יחזרּו - אכל מעׂשר ּכסף ואם .ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

אם  ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹויעלּו
הּדמים. את להחזיר יכֹול ְְִִֵֶַַָָאינֹו
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ּ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 , ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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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'";

ּ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:
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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 ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָ
למקֹומן,שמים) ּדמים יחזרּו - אכל מעׂשר ּכסף ואם .ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

אם  ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ּבירּוׁשלים; ויאכלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹויעלּו
הּדמים. את להחזיר יכֹול ְְִִֵֶַַָָאינֹו
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ּ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 , ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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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'";

ּ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:
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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

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
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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,
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ד  ¤¤ּפרק
את ‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול [לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ
הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני ·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
נסקלין  העֹוף אֹו הּבהמה הרי ּבהניה;עדים, אסּור ּובׂשרן , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט  מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד [- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים הּבעלים [שנמסרה ּפי על ְְְְִִִִַַַָָ

והּבעלים  אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאף
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
ּכאנּוסה  ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הּבהמה הרי אין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
- עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבן
מן  ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ּורבעּה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָהֹואיל
ּבת  הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבהמה
ׁשנים  ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
ה „. אֹו הּבהמה ּתּפסל מקצה?מאימתי מּׁשּום עֹוף ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו
לצורך]לׁשם מלאכה אבל[יעשו זרה; [הקדישוה]עבֹודה ְֲֲֵָָָָ

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין מקצה, נעׂשה אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבדברים
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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

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
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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,
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ד  ¤¤ּפרק
את ‡. ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול [לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ
הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני ·. ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
נסקלין  העֹוף אֹו הּבהמה הרי ּבהניה;עדים, אסּור ּובׂשרן , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט  מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד [- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים הּבעלים [שנמסרה ּפי על ְְְְִִִִַַַָָ

והּבעלים  אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאף
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

.‚- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
ּכאנּוסה  ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הּבהמה הרי אין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
- עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבן
מן  ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ּורבעּה ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָהֹואיל
ּבת  הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבהמה
ׁשנים  ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
ה „. אֹו הּבהמה ּתּפסל מקצה?מאימתי מּׁשּום עֹוף ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ

יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו
לצורך]לׁשם מלאכה אבל[יעשו זרה; [הקדישוה]עבֹודה ְֲֲֵָָָָ

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין מקצה, נעׂשה אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבדברים
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ׁשל ‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע
ּבין  ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח  אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה .לפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי  - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Âחברֹו ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ּבין הּנעבד , ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום  ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו  מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל  ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Ê הרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

לּמזּבח  אסּורין הּנֹובע אבניו למעין הּמׁשּתחוה וכן ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ

הּמׁשּתחוה  וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,
ּפסּול  ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ
.Á למלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּכל

אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
'הא לזֹונה: אחד [הרי]האֹומר - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו ּגֹויה, [ואסורה]זֹונה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעליו,
ּפי  על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאתנּנּה

ערוה. ְִֶֶָׁשהיא
.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר -]- ִֵֵַַַָָָָ

והּזכּור  ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה ׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
זכר] על -[בא לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

אתנן. מּׁשּום מּתר זה ְֲִֵֶֶָָֻהרי
.È אצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
מּתר  זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
זה  הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'הא

ְֶָאתנן.
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

לּמזּבח  ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן לּהאפּלּו נתן ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ׁשאבֹוא  עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
קדם  והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה
.·È ּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

קדם  עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

הּורצה  קרב ואם יקרב, לא לפיכ. ְְְְִִִַַָָָֹ

.‚È אחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא
ּבגֹויה  אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותו ׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹוב:] ּבחצרּהמׁשיכה, הּטלה ׁשהיה [וקנתה ּביׂשראלית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

חצרה] ּפלֹוני,ע"י ּביֹום מעֹות לי אּתן לא 'אם לּה: ְְְִִִֵֶַָָָֹואמר
ּבטלה  לי 'הּבעלי לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי הּוא ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהרי
מּתר  זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻסתם',

אתנן. ְִֶָמּׁשּום
.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ

הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן  וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ
.ÂË אֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת ח ּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן

ּכׁשרים  אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכבר ׁשמן, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.

מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
אּלא  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ׁשהקּדׁשּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשעה
על  אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאם
קּבלה  ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי

רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא
.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה

ּבהמֹות  ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
עֹופֹות  לּמזּבח.אֹו אסּורֹות ּכּלן - ּבהן ְְֲִֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

.ÊÈ לקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה [התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו -] ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכנגד  העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּכלב,

מחירֹו ויהיה אחד [תמורתו]הּכלב ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּכּלן  העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואחד

ֲִאסּורין.
.ÁÈונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה

מּתר  זה הרי - ּכלבסלת אתנן טלה . ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֻ
זֹונהלבעליו] שנתן ּומחיר טלה באמצעות זונה שפחה [קנה ְִָ
לבדק לאדונה] מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּתרין. ,ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל מׁשּתּנין; הן ׁשהרי [כשקבל הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
רּקּועיםזהב] יעׂשה ק"ק]לּבית[ציפויים]לא ,[לקירות ִִִֵֶַַָֹ

את להביא - נדר" "לכל על]ׁשּנאמר: הרּקּועים.[ללמד ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ג  תמוז ט' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשהן ‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור

תקטירּו[מעט] לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ
לׁשם  אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוגֹו'";
- ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ואחד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹקרּבן.
ׁשניהן  הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה
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ּבלאו  נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכאחד
ֶָאחד.

מּמּנה ·. הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל
לֹוקה  מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּפטּור ‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ
ניחֹוח  לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו

לֹוקה  הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלה ּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּׁשירי  אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם  אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה  - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל  להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית  "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו
אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות [הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
הּׁשמּועה  מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,

רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ
ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה [- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן [ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם  - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה  אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא  - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Ê ּפסּול הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ּברּוהּגֹונב והּקדֹוׁש ; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּכׁשר, הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹומר
ּומּפני  ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
לרּבים  נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא  ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח ְְְְִֵֵֵֵַָָֹיאמרּו:
.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מי הּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ

הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ
.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לא אין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבן החדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ
המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין [חולין , ְְְִֵַָֹֻ

מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו [-וכלאי[אילן ְְְִִֵֵַָָָ
בין] שגדלה הּבאה תבואה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּכרם

לא  הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעברה,
להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין להיֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנתקּדׁשּו

ׁשּנפסלּו.ויהיּו ּכקדׁשים ְְְְְִִִֶָָ

.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ
לכ  הּלחם ׁשּתי ּבהןקדם נאמר ׁשהרי בשתי ּתחּלה, -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

נסכים הלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ
הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ

.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ּדבר  ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּקרב

קּבלה זה ודבר רבינו]והעצים; ממשה לֹו[מסורת ואין , ְְְִֵֵֶַָָָָָ
עליו[פסוק]מקרא זאת]לסמ למלח [המלמד ּומצוה . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ

האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ּכמֹולח יפה, יפה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבׂשר
- אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומֹולח;

ֵָּכׁשר.
.·È ולא" ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹהקריב

הּקרּבן  ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והּורצה מעּכב [נתקבל]ּכׁשר ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

שקרב]ּבקּומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָ
."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו.העצים  לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ועל  הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, עֹורֹות ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹולחין

והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל עשב]ּובראׁשֹו [מין ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
העֹוף. ועֹולת הּנׂשרפֹות ְְְִַַָָָּומנחֹות

ה'תשע"ג  תמוז י' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ונבחר ‡. ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה נסכיו ּכׁשם ּכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ

לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן  יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו
הּמערכה·. עצי ולא [למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפסּול  לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ועצי  ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלּמזּבח;

שנהרס]סתירה אּלא [מבנין יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְִִִֶָָָָֹ
ֲִָחדׁשים.

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל  ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום

מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין .לֹוקה. ְִֶַַַַ
והּלבֹונה „. והּיין והּׁשמן ּוכלי הּסלת והעצים והעֹופֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסל ּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת
ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר "והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ

הכהן"] -"והעמיד העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְֱֲִֵֵֶַַָָָָ
לעֹולם. נפּדין אין ְְְִִִֵָָלפיכ
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ׁשל ‰. ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע
ּבין  ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח  אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה .לפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי  - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
.Âחברֹו ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ּבין הּנעבד , ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום  ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו  מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל  ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
.Ê הרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

לּמזּבח  אסּורין הּנֹובע אבניו למעין הּמׁשּתחוה וכן ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ

הּמׁשּתחוה  וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,
ּפסּול  ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ
.Á למלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּכל

אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
'הא לזֹונה: אחד [הרי]האֹומר - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו ּגֹויה, [ואסורה]זֹונה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעליו,
ּפי  על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאתנּנּה

ערוה. ְִֶֶָׁשהיא
.Ëלאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר -]- ִֵֵַַַָָָָ

והּזכּור  ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה ׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
זכר] על -[בא לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

אתנן. מּׁשּום מּתר זה ְֲִֵֶֶָָֻהרי
.È אצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
מּתר  זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
זה  הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'הא

ְֶָאתנן.
.‡È,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק

לּמזּבח  ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן לּהאפּלּו נתן ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ׁשאבֹוא  עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
קדם  והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה
.·È ּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

קדם  עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

הּורצה  קרב ואם יקרב, לא לפיכ. ְְְְִִִַַָָָֹ

.‚È אחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא
ּבגֹויה  אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותו ׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹוב:] ּבחצרּהמׁשיכה, הּטלה ׁשהיה [וקנתה ּביׂשראלית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

חצרה] ּפלֹוני,ע"י ּביֹום מעֹות לי אּתן לא 'אם לּה: ְְְִִִֵֶַָָָֹואמר
ּבטלה  לי 'הּבעלי לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי הּוא ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהרי
מּתר  זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻסתם',

אתנן. ְִֶָמּׁשּום
.„Èּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ

הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן  וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ
.ÂË אֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת ח ּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן

ּכׁשרים  אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכבר ׁשמן, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.

מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
אּלא  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ׁשהקּדׁשּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשעה
על  אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאם
קּבלה  ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי

רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא
.ÊËל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה

ּבהמֹות  ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
עֹופֹות  לּמזּבח.אֹו אסּורֹות ּכּלן - ּבהן ְְֲִֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

.ÊÈ לקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה [התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו -] ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּכנגד  העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּכלב,

מחירֹו ויהיה אחד [תמורתו]הּכלב ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ
ּכּלן  העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואחד

ֲִאסּורין.
.ÁÈונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָנׁשּתּנה

מּתר  זה הרי - ּכלבסלת אתנן טלה . ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֻ
זֹונהלבעליו] שנתן ּומחיר טלה באמצעות זונה שפחה [קנה ְִָ
לבדק לאדונה] מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן מּתרין. ,ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל מׁשּתּנין; הן ׁשהרי [כשקבל הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
רּקּועיםזהב] יעׂשה ק"ק]לּבית[ציפויים]לא ,[לקירות ִִִֵֶַַָֹ

את להביא - נדר" "לכל על]ׁשּנאמר: הרּקּועים.[ללמד ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ג  תמוז ט' שני יום
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ׁשהן ‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור

תקטירּו[מעט] לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ
לׁשם  אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ואינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוגֹו'";
- ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ואחד ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹקרּבן.
ׁשניהן  הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה
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ּבלאו  נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכאחד
ֶָאחד.

מּמּנה ·. הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל
לֹוקה  מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּפטּור ‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ
ניחֹוח  לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו

לֹוקה  הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלה ּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּׁשירי  אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם  אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה  - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל  להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית  "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו
אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות [הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
הּׁשמּועה  מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,

רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ
ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה [- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן [ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם  - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה  אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא  - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Ê ּפסּול הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ּברּוהּגֹונב והּקדֹוׁש ; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּכׁשר, הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹומר
ּומּפני  ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו
לרּבים  נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא  ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח ְְְְִֵֵֵֵַָָֹיאמרּו:
.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מי הּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ

הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ
.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לא אין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבן החדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ
המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין [חולין , ְְְִֵַָֹֻ

מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו [-וכלאי[אילן ְְְִִֵֵַָָָ
בין] שגדלה הּבאה תבואה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּכרם

לא  הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבעברה,
להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין להיֹותן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנתקּדׁשּו

ׁשּנפסלּו.ויהיּו ּכקדׁשים ְְְְְִִִֶָָ

.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ
לכ  הּלחם ׁשּתי ּבהןקדם נאמר ׁשהרי בשתי ּתחּלה, -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

נסכים הלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ
הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ

.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ּדבר  ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּקרב

קּבלה זה ודבר רבינו]והעצים; ממשה לֹו[מסורת ואין , ְְְִֵֵֶַָָָָָ
עליו[פסוק]מקרא זאת]לסמ למלח [המלמד ּומצוה . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ

האבר, את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ּכמֹולח יפה, יפה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבׂשר
- אחד מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומֹולח;

ֵָּכׁשר.
.·È ולא" ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹהקריב

הּקרּבן  ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והּורצה מעּכב [נתקבל]ּכׁשר ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

שקרב]ּבקּומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָ
."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו.העצים  לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ועל  הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, עֹורֹות ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹולחין

והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל עשב]ּובראׁשֹו [מין ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
העֹוף. ועֹולת הּנׂשרפֹות ְְְִַַָָָּומנחֹות

ה'תשע"ג  תמוז י' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ונבחר ‡. ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה נסכיו ּכׁשם ּכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ

לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן  יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו
הּמערכה·. עצי ולא [למזבח]וכן נבחרים, אּלא יהיּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּפסּול  לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה
ועצי  ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלּמזּבח;

שנהרס]סתירה אּלא [מבנין יביאּו לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְִִִֶָָָָֹ
ֲִָחדׁשים.

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל  ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים
אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום

מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין .לֹוקה. ְִֶַַַַ
והּלבֹונה „. והּיין והּׁשמן ּוכלי הּסלת והעצים והעֹופֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסל ּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת
ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר "והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ

הכהן"] -"והעמיד העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְֱֲִֵֵֶַַָָָָ
לעֹולם. נפּדין אין ְְְִִִֵָָלפיכ
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אחר ‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת  ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו

אֹותן  ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם אף - - טהֹורין אבל . ְְְְְֲִִִִִַָָ
אֹותם  ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין ּפי חּוץ על ; ְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ

חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר חֹוטא, ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּמנחת
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ׁשּמביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹומר
ּכקדּׁשת  היא הרי ׁשרת, ּבכלי ׁשּתתקּדׁש קדם ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻלפיכ
הּנסכים  וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ּופֹודין ְְְִִִִִֶַַַָָָָָּדמים,
וׂשֹורפן  עצמן, ּבפני מערכה להם עֹוׂשה - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנטמאּו

ְִֵַַּבּמזּבח.
.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברן ׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ

ואחר למקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,
ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ

יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו
.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות [סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

[- ּכׁשרים [משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,
מפקד ׁשהּמׁשקה אינֹו[שמור]לנסכים; ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ִמּגּופֹו.
.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה

זריעה  ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לקדׁשים  ׁשאינם מֹועלת ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ë והמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה [שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה  ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה  ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם [מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע [האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא  לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,

ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;
.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי [וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ

- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
- ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמה
.‡È ׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹסלת

וכל  ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמהן
ּפסּולה  קמח, ּבּה ׁשּנׁשאר .סלת ְְִֶֶֶַַָָֹ

.·È אם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת  אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית  אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚È ספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן עברה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאם

ּכׁשר  הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא .לא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹ

.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [של ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו

ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו רע [- ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין . אּלּו ּכל -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית אֹו[בין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
- ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאּו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשמן

ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא אּלּו ְִִִֵֵֵָָָֹּכל
.ÂË ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל

מן מן [היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמבחר,

יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן אּלא ּבאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשאינן

ה'תשע"ג  תמוז י"א רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלא

ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּכיצד?
ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו אין ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָ'הרי

הּמבחר.זכר" מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל אּלא ; ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ
מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים  ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, וחלֹוט,מן מּקרֹוח יין ּומביאין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹוסלת
החדׁשים ‚. העצים לּמערכה ּכל מביאין ּכׁשרים היּו ולא . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין [זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ

ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות ּובׁשל [ואין , ְְִֵֶֶָ
והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל התמיד]אגֹוז, קרבן ׁשעׂשה [של ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשל  ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם אּמה - ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמׁשה
גדושה]סאה סאה מידת לדֹורֹות.[- עֹוׂשין ּוכמֹותן ; ְְְִָָ

נר „. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה [חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם  האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

עד [משפשף]ׁשף - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְִִֵֵֶֶַַַָָ
ְְִֶַׁשּיתקּלפּו.

ׁשיפה ‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל
ׁשף [שפשוף] ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹׁשּתים
מאֹות  וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוחֹוזר

וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ההבאה [מחשיב]ּבעיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
השפשוף]וההֹולכה כיווני שני להחמיר.[- אחת, ּבׁשיפה ְְְְִִַַַַָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ יפה.[מנפה]ואחר יפה ְְֵֵֶֶַַַָָָ
.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכות היּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ

ודֹור,לארץ] ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
אחת  אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָוכֹונסין
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את  ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
מּפי  לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהחבית

הּקמחין מּפני ולא [גרגרים]החבית, הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּוליה,

ְִֶָאמצעית.
.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
ּומא לֹוקח  עד . לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי
טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי

.Á זית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה
ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו
ואם [כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר
ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ

ּונתנן  ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה  טענֹו ואם הרביעי. הּוא מ ּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען  וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר [שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר  הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
וטען  וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ë אין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף

ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני מּמּנּו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין  והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו .למּטה ְִֶַָ
.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין

לּמאֹור" - "ּכתית הּיֹוצא ׁשּנאמר: אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין ; ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡È ׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר
- עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
המׁשּבח  הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, יצרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיכף

ּבּתֹורה:ּביֹותר  נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אל  ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ּגם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ"והבל
האל  לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא מנחתֹו". ואל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהבל
יהיה  ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ׁשּיהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּטֹוב,
והּמתֹוק  הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל יׁשיבתֹו; מּבית ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנאה
הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ּכּסה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבׁשלחנֹו;
חלב  "ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר,

ַלה'".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  תמוז י"ב חמישי יום
יום ה 'י "ב תמוז 
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ(א)
ׁשּלא  (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ב)
יבּדיל  ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹֹלאכל
הּכהנים  ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבחּטאת
חּוץ  יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים קדׁשי ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹּבׂשר
סדר  (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט ) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
קדם  קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
מעׂשיה  ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָזריקת
חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכתּובין
מנחת  ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ(יד)
ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּכהן;
נדריו  ּכל אדם ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹהּכהנים
נדרֹו יאחר ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹונדבֹותיו
ּכל  להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָונדבתֹו
חּוצה  קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּקרּבנֹות
חּוץ  קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ּובאּור  לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹלעזרה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
מינין ‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:
הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה ·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים מינין: ואׁשם, וחּטאת, .עֹולה, ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח ‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ,ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות „. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם  עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי [שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

יֹום ‰. ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ּומּוספי קרּבנֹות , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
יֹום  ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה  ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.

לעובדה] הּפר [להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי  הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם  'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר
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אחר ‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה
הּׁשרת  ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו

אֹותן  ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם אף - - טהֹורין אבל . ְְְְְֲִִִִִַָָ
אֹותם  ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין ּפי חּוץ על ; ְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ

חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר חֹוטא, ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּמנחת
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ׁשּמביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹומר
ּכקדּׁשת  היא הרי ׁשרת, ּבכלי ׁשּתתקּדׁש קדם ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻלפיכ
הּנסכים  וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ּופֹודין ְְְִִִִִֶַַַָָָָָּדמים,
וׂשֹורפן  עצמן, ּבפני מערכה להם עֹוׂשה - ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנטמאּו

ְִֵַַּבּמזּבח.
.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברן ׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ

ואחר למקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,
ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ

יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו
.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות [סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

[- ּכׁשרים [משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,
מפקד ׁשהּמׁשקה אינֹו[שמור]לנסכים; ּוכאּלּו ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ִמּגּופֹו.
.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה

זריעה  ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לקדׁשים  ׁשאינם מֹועלת ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ë והמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה [שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה  ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה  ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם [מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע [האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא  לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,

ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;
.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי [וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ

- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
- ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמה
.‡È ׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹסלת

וכל  ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמהן
ּפסּולה  קמח, ּבּה ׁשּנׁשאר .סלת ְְִֶֶֶַַָָֹ

.·È אם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת  אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית  אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚È ספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן עברה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאם

ּכׁשר  הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא .לא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹ

.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [של ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו

ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו רע [- ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין . אּלּו ּכל -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית אֹו[בין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
- ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאּו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשמן

ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא אּלּו ְִִִֵֵֵָָָֹּכל
.ÂË ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל

מן מן [היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמבחר,

יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן אּלא ּבאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשאינן

ה'תשע"ג  תמוז י"א רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלא

ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּכיצד?
ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו אין ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָ'הרי

הּמבחר.זכר" מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל אּלא ; ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ
מּמֹואב,·. אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים  ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, וחלֹוט,מן מּקרֹוח יין ּומביאין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹוסלת
החדׁשים ‚. העצים לּמערכה ּכל מביאין ּכׁשרים היּו ולא . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין [זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ

ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות ּובׁשל [ואין , ְְִֵֶֶָ
והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל התמיד]אגֹוז, קרבן ׁשעׂשה [של ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשל  ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם אּמה - ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמׁשה
גדושה]סאה סאה מידת לדֹורֹות.[- עֹוׂשין ּוכמֹותן ; ְְְִָָ

נר „. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד
ּובׁשנה [חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי

קדם  האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

עד [משפשף]ׁשף - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְִִֵֵֶֶַַַָָ
ְְִֶַׁשּיתקּלפּו.

ׁשיפה ‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל
ׁשף [שפשוף] ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹׁשּתים
מאֹות  וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוחֹוזר

וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ההבאה [מחשיב]ּבעיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
השפשוף]וההֹולכה כיווני שני להחמיר.[- אחת, ּבׁשיפה ְְְְִִַַַַָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ יפה.[מנפה]ואחר יפה ְְֵֵֶֶַַַָָָ
.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכות היּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ

ודֹור,לארץ] ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
אחת  אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָוכֹונסין
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את  ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולא
מּפי  לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהחבית

הּקמחין מּפני ולא [גרגרים]החבית, הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּׁשּוליה,

ְִֶָאמצעית.
.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
ּומא לֹוקח  עד . לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי
טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי

.Á זית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה
ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו
ואם [כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר
ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ

ּונתנן  ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה  טענֹו ואם הרביעי. הּוא מ ּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען  וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר [שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר  הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
וטען  וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ë אין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַָָָֻאף

ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני מּמּנּו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי הּׁשליׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָואחריהם
אין  והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, הּׁשּׁשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואחריהם

מּמּנּו .למּטה ְִֶַָ
.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין

לּמאֹור" - "ּכתית הּיֹוצא ׁשּנאמר: אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין ; ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן

.‡È ׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּומאחר
- עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, מּמּנּו, ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
המׁשּבח  הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב הרע, יצרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻיכף

ּבּתֹורה:ּביֹותר  נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אל  ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ּגם הביא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ"והבל
האל  לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא מנחתֹו". ואל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהבל
יהיה  ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ׁשּיהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּטֹוב,
והּמתֹוק  הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל יׁשיבתֹו; מּבית ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנאה
הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ּכּסה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבׁשלחנֹו;
חלב  "ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן יקּדיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר,

ַלה'".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  תמוז י"ב חמישי יום
יום ה 'י "ב תמוז 
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עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ(א)
ׁשּלא  (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ב)
יבּדיל  ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹֹלאכל
הּכהנים  ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) העֹוף; ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבחּטאת
חּוץ  יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; קדׁשים קדׁשי ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹּבׂשר
סדר  (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא (ט ) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה;
קדם  קּלים קדׁשים ּבׂשר לאכל ׁשּלא (יא) ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים;
מעׂשיה  ּכסדר מנחה ּכל לעׂשֹות (יב) ּדמים; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָזריקת
חֹוטא; מנחת על ׁשמן יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכתּובין
מנחת  ּתאכל ׁשּלא (טו) לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ(יד)
ׁשּיאכלּו (יז) חמץ; מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּכהן;
נדריו  ּכל אדם ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹהּכהנים
נדרֹו יאחר ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹונדבֹותיו
ּכל  להקריב (כ) ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָונדבתֹו
חּוצה  קדׁשי להביא (כא) הּבחירה; ּבבית ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּקרּבנֹות
חּוץ  קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹלארץ
ּובאּור  לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹלעזרה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
מינין ‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:
הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

ארּבעה ·. יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמים מינין: ואׁשם, וחּטאת, .עֹולה, ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח ‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ,ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות „. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם  עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי [שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

יֹום ‰. ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ּומּוספי קרּבנֹות , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
יֹום  ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה  ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.

לעובדה] הּפר [להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי  הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם  'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר

צּבּור'. ׁשל ִֶָָּדבר
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.Â והּפסח והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד והחגיגה קרּבנֹות , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
והּוא  - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן  תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר  ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה  והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן
ואׁשם  חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת
וקרּבן  ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים וקרּבנֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָועֹולה;

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
עׂשה  לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת; והיא - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּכרת
ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
וכן  וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעברֹות
ּביֹום  מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיל
'ּפר  הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים

הּכּפּורים  וכל יֹום ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל .' ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד

.Ê נסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות [- וכל הּנדבה. מן חּוץ  ,ְְְְִַָָָָ

נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
יחיד  קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, קרב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואם

זמן לֹו פסח]ׁשּקבּוע ואינֹו[כגון צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Á ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ;ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּגדֹולים  ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
הּזכר  ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבין

ְְֵַָוהּנקבה.
.Ë ּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת

הּקטּנים.הּנקבֹות  ּומן הּגדֹולים מן , ְְְִִִִֵַַַַ
.È ּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם האׁשם יׁש - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא
.‡È הּכבׂשים מן ּבאים הּבקר,הּׁשלמים ּומן העּזים ּומן ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָ

ּבא  העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה  ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ

ׁשלמֹות  ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
מקריבין  ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

אֹותֹו.
.·È הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף

מּיֹום [ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה
הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים

מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם
.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות

ּבן  להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּפחתּו
א  - היה ׁשנה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף ם ְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָ

זריקה  ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבן
ּבכל  וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד נפסל; -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

.הּזבחים  ְִַָ
.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּבני אּלּו הרי מלאת]'ּכבׂשים', ׁשּנאמר ׁשנה [עד מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבני הּזכרים הם 'אילים', אֹו השנייה]'איל' [=בשנתם ְְִִִֵֵֵַַָ

אחד  ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשנתים.
ולא  לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּוׁשלׁשים
'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל 'ּפלּגס'. הּנקרא והּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאיל,

ׁשּתים ּבן 'ּפר', ׁשנה; ּבן זה שלש]הרי מלאת 'ׂשעיר [עד . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
'ׂשעיר'. נקרא הּוא ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעּזים',

.ÂË זכרים - הּצּבּור קרּבנֹות -ּכל צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל . ְְְְִִִֶַַָָָָָ
עֹולֹות  וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור

נקבה  - יחיד חּטאת מן ּכל ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
עז  ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר [- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והּוא  ּפר ונׂשרפת, - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא
.ÊË נאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹום ּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן [לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ
זרה עבֹודה הדין ׂשעירי בית  בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת , פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ
נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר .-] ְִַַַַָָ

המשיח] הכהן 'ּפרים שחטא נקראים - העלם ְְִִִֵֶַָָּופר
'ׂשעירים  נקראים זרה עבֹודה ּוׂשעירי ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהּנׂשרפין';
הּנׂשרפֹות: הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, הא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׂשרפין'.

לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ְְְְִִִַָָֹׁשּתים
.ÊÈ'זבחים' נקראים האּלּו הּקרּבנֹות העֹולֹות ּכל וכל . ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

עצרת  ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחּטאֹות
ּובכֹור  יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; 'קדׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָנקראים

קּלים'. 'קדׁשים נקראים ּופסח ְֲִִִִֵֶַַַָָָּומעׂשר
.ÁÈ החּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים

הּנקראין  הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל  חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי [מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחת הּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ויֹותרתהמתנים] מן], מעט [בליטה הּכבד  מן ונֹוטל  הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם

האליה אחורי]אּלּו הּׁשדרה [שומן מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
וכל  יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, מקֹום ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין
.ËÈ ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,
מאבריה  ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב .אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
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ה'תשע"ג  תמוז י"ג שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּנקראין ‡. הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיין

ּומנחת 'נסכים' נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ; ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
טעּונה אינּה ּתנּופה[זקוקה]נסכים הּגׁשה [הנפה]לא ולא ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ

המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ
החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על [שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

ויֹוצק  ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;
היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

נסכים  טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן אבל ׁשל . ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר "לפּלא ּונדבה;ׁשּנאמר: ּבנדר הּבא ּדבר - ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואינן  הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

הּנסכים „. ׁשעּור הּוא -ּכּמה כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
רביעית  לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין  זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי  אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים  ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין
הּזה ‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ואחד  אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואין  האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ  ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול  ׁשהּנסכים מּכבׂש העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי  על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Â חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורת ואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹון ממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל  ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
עם  יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָעם
את  והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל

איל]הּפלּגס לגיל כבש גיל איל,[בין נסּכי עּמֹו מביא - ְְִִִִֵֵַַַָ
זבחֹו. לֹו עלה ְְִָָֹולא

.Ê לג עׂשר ׁשנים הּוא עם ההין, הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר ; ְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹמּדֹות

ׁשעּור ּבענין [להפרשת]ׁשהּוא ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ַָחּלה.

.Á ּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
ׁשלׁשה  ׁשל ּבמּדה אֹותּה מֹודדין אין - צּבּור ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמנחת
הּכל  מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות

ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד -ּבעּׂשרֹון נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין

הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג
.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ

ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי

יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים
ּׁשּבּכלי  למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,

לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?
.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

ּבלינה  יּפסלּו לא, ואם לאועּמֹו; ואם אחר]. זבח ,[=כשאין ְְְְִִִִִָָָֹ
הּמזּבח ּבהן נדבה]מקּיצין קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְְְִִֵֶַַַָ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים עֹולֹות [- ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, הּבׂשר -ְֲִֵַַַָָָֹ

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין [- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבין [ניסוך]את הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

עׂשרה  אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא הּזבח, ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
הּנסכים  קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד אחד ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹימים,
יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָָּבכלי

ְִָּבלינה.
.‚È החּלין מן אּלא נסכים מביאין לא אין יביאם לא - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ

ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹמּתרּומה,
אּלא  נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ׁשּמביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתֹודה,

החּלין. ִִַֻמן
.„È יחזקאל ּבספר האמּורין  הּנסכים ׁשעּורי ּומנין ּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלם  - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן
המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד נֹוהגין [- ואין הן, ְֲִִִֵֵ

מקריבין  יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלדֹורֹות;
ּכׁשּיּבנה  הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח חנּכת עם ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּמּלּואין

ׁשליׁשי. ְִִִַּבית
.ÂË הּמזּבח ּבחנּכת הּנׂשיאים ׁשהקריבּו ּדברים ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

מקריב  הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין
ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו

.ÊË מהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות -וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּנֹוהגין  ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי  ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה
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.Â והּפסח והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד והחגיגה קרּבנֹות , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
והּוא  - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן  תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר  ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה  והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן
ואׁשם  חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת
וקרּבן  ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים וקרּבנֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָועֹולה;

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
עׂשה  לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת; והיא - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּכרת
ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
וכן  וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעברֹות
ּביֹום  מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיל
'ּפר  הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים

הּכּפּורים  וכל יֹום ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל .' ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד

.Ê נסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות [- וכל הּנדבה. מן חּוץ  ,ְְְְִַָָָָ

נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
יחיד  קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, קרב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואם

זמן לֹו פסח]ׁשּקבּוע ואינֹו[כגון צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Á ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ;ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּגדֹולים  ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
הּזכר  ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבין

ְְֵַָוהּנקבה.
.Ë ּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת

הּקטּנים.הּנקבֹות  ּומן הּגדֹולים מן , ְְְִִִִֵַַַַ
.È ּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם האׁשם יׁש - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא
.‡È הּכבׂשים מן ּבאים הּבקר,הּׁשלמים ּומן העּזים ּומן ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָ

ּבא  העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה  ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף לֹו[- נתעּברה , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש] י"ג עד שנה בן ׁשלׁש[ונחשב עד ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָָֹ

ׁשלמֹות  ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹׁשנים
מקריבין  ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמּיֹום

אֹותֹו.
.·È הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף

מּיֹום [ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה
הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים

מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם
.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות

ּבן  להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּפחתּו
א  - היה ׁשנה אפּלּו נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף ם ְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָ

זריקה  ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבן
ּבכל  וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד נפסל; -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

.הּזבחים  ְִַָ
.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּבני אּלּו הרי מלאת]'ּכבׂשים', ׁשּנאמר ׁשנה [עד מקֹום וכל . ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבני הּזכרים הם 'אילים', אֹו השנייה]'איל' [=בשנתם ְְִִִֵֵֵַַָ

אחד  ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשנתים.
ולא  לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּוׁשלׁשים
'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל 'ּפלּגס'. הּנקרא והּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאיל,

ׁשּתים ּבן 'ּפר', ׁשנה; ּבן זה שלש]הרי מלאת 'ׂשעיר [עד . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
'ׂשעיר'. נקרא הּוא ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעּזים',

.ÂË זכרים - הּצּבּור קרּבנֹות -ּכל צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל . ְְְְִִִֶַַָָָָָ
עֹולֹות  וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור

נקבה  - יחיד חּטאת מן ּכל ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
עז  ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר [- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והּוא  ּפר ונׂשרפת, - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא
.ÊË נאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹום ּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ

מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן [לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ
זרה עבֹודה הדין ׂשעירי בית  בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ

נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת , פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ
נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר .-] ְִַַַַָָ

המשיח] הכהן 'ּפרים שחטא נקראים - העלם ְְִִִֵֶַָָּופר
'ׂשעירים  נקראים זרה עבֹודה ּוׂשעירי ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהּנׂשרפין';
הּנׂשרפֹות: הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, הא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׂשרפין'.

לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ְְְְִִִַָָֹׁשּתים
.ÊÈ'זבחים' נקראים האּלּו הּקרּבנֹות העֹולֹות ּכל וכל . ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

עצרת  ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחּטאֹות
ּובכֹור  יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; 'קדׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָנקראים

קּלים'. 'קדׁשים נקראים ּופסח ְֲִִִִֵֶַַַָָָּומעׂשר
.ÁÈ החּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים

הּנקראין  הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל  חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי [מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחת הּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ויֹותרתהמתנים] מן], מעט [בליטה הּכבד  מן ונֹוטל  הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
על  מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם

האליה אחורי]אּלּו הּׁשדרה [שומן מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
וכל  יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, מקֹום ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין
.ËÈ ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,
מאבריה  ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב .אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
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ה'תשע"ג  תמוז י"ג שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּנקראין ‡. הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּיין

ּומנחת 'נסכים' נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה והּסלת ; ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
טעּונה אינּה ּתנּופה[זקוקה]נסכים הּגׁשה [הנפה]לא ולא ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ

המזבח] לבֹונה[לקרן עשב]ולא מלח;[מין טעּונה אבל , ְְְֲֶַָָָֹ
החיצֹון מזּבח על נׂשרפת על [שבעזרה]וכּלּה יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

ויֹוצק  ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמזּבח;
היסֹוד המזבח]על לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְְִִֵַַַ

ּבלבד,·. והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאין
ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן היּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

נסכים  טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול ּכהן אבל ׁשל . ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹ
נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות והאׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹוף
ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע מחּטאת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹחּוץ

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר "לפּלא ּונדבה;ׁשּנאמר: ּבנדר הּבא ּדבר - ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואינן  הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

הּנסכים „. ׁשעּור הּוא -ּכּמה כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
רביעית  לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעּׂשרֹון
ּבין  זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי וכן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָההין.
נסּכי  אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף רחל, נסּכי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנקבה;
ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשני הם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאיל
זכרים  ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ׁשליׁשית לנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויין
ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה - נקבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבין

ההין. חצי לנס ְְֲִִִֶֶַַויין
הּזה ‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ואחד  אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ואין  האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ  ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול  ׁשהּנסכים מּכבׂש העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי  על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Â חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורת ואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹון ממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל  ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
עם  יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָעם
את  והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל

איל]הּפלּגס לגיל כבש גיל איל,[בין נסּכי עּמֹו מביא - ְְִִִִֵֵַַַָ
זבחֹו. לֹו עלה ְְִָָֹולא

.Ê לג עׂשר ׁשנים הּוא עם ההין, הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר ; ְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
העמר, הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹמּדֹות

ׁשעּור ּבענין [להפרשת]ׁשהּוא ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ַָחּלה.

.Á ּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
ׁשלׁשה  ׁשל ּבמּדה אֹותּה מֹודדין אין - צּבּור ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמנחת
הּכל  מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות

ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד -ּבעּׂשרֹון נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין

הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג
.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ

ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי

יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים
ּׁשּבּכלי  למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,

לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?
.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

ּבלינה  יּפסלּו לא, ואם לאועּמֹו; ואם אחר]. זבח ,[=כשאין ְְְְִִִִִָָָֹ
הּמזּבח ּבהן נדבה]מקּיצין קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְְְִִֵֶַַַָ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים עֹולֹות [- ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, הּבׂשר -ְֲִֵַַַָָָֹ

.·Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין [- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבין [ניסוך]את הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

עׂשרה  אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא הּזבח, ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
הּנסכים  קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד אחד ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹימים,
יּפסלּו לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָָּבכלי

ְִָּבלינה.
.‚È החּלין מן אּלא נסכים מביאין לא אין יביאם לא - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ

ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹמּתרּומה,
אּלא  נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ׁשּמביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתֹודה,

החּלין. ִִַֻמן
.„È יחזקאל ּבספר האמּורין  הּנסכים ׁשעּורי ּומנין ּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלם  - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן
המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד נֹוהגין [- ואין הן, ְֲִִִֵֵ

מקריבין  יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלדֹורֹות;
ּכׁשּיּבנה  הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח חנּכת עם ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּמּלּואין

ׁשליׁשי. ְִִִַּבית
.ÂË הּמזּבח ּבחנּכת הּנׂשיאים ׁשהקריבּו ּדברים ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

מקריב  הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין
ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו

.ÊË מהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות -וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּנֹוהגין  ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי  ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה
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ג  ¤¤ּפרק
עֹולה ‡. להביא ׁשרצּו -ׁשנים ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֻ

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
עבדים ·. אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ּכל ואחד מביאין ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָ

עֹולֹות  אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם  את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי  על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";

זרה. עבֹודה עֹובד ולא ׁשהּוא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ולא ּבנדר מנחֹות ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ; ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יֹולדת  עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּונדבה
מּׁשּום  ולא נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹוכּיֹוצא

ְָָנדבה.
לּבֹו‚. ׁשהּגֹוי עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי

ּבהן  ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׁשמים.
אם  וכן יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָליׂשראל

אֹוכלן  ּכהן לּכהן, .נתנן ְְֵֵַָָָֹֹ
ׁשּבת „. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

עֹולה ּבפרהסיא  אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
המׁשּמד  מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה  מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא [מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין  - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד  היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו
ּבין  ּבּה, והרּגל לעׂשֹותּה, וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה,
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס

לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּבין עברה. להכעיס ּבין חלב, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אין [לתאבה]לתאבֹון - חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמּנּו. אֹותּה ְְִִֶַָמקּבלין
נסכים ‰. עּמהן מביאין אין - הּגֹויים "ּכל עֹולֹות ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאזרח
טעּונֹות  ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּביׂשראל,[סמיכת אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
ּבנׁשים. לא ְֲִִַָָֹּבאנׁשים

.Â נדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן סֹומ -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל

.Ê סמיכה טעּון אינֹו ׁשּיּפלּוהעֹוף ׁשּדינן הּמעֹות וכל . ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּכּלן  ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ִֵֵַַַַָָָָיביאּו
צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעֹולה,

עבֹודתּה ּכהן, היה מׁשמר.[הקרבתה]ואם אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
.Á ואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ,הּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אּלא  סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד  ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,
.Ë אחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה

קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה,
מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים אֹו ּומביא עֹולה עליו וסֹומ , ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ

ְָָנסכיו.
.È על סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

הּמׁשּתּלח  העלם[לעזזאל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור , שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
בטעות] הדין בית הוראת פי הּסנהדרין על מן ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה

ּבּצּבּור  ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסֹומכין
סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא

.‡È חֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין
ּבפנים  והכניס וסֹומ ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו
סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, אּלא סֹומ .[וכשר]אין ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·È ׁשֹוחטין ׁשּסֹומכין, ׁשחיטה.ּובּמקֹום לסמיכה ותכף ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם

היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ
מעלין  כן ּפי על ואף מע ּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם

לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ
.‚Èּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי על ידיו ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

ולא  הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עוֹון  חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עׂשה  עוֹון מתוּדה העֹולה ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָחּטאת,

ׁשּנּתק תעׂשה לא סמוך]ועוֹון שנכתב לעׂשה.[- ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹ
.ÂË ּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ועׂשיתי ּכיצד , ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּקרּבן  היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום  העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר  אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי
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ה'תשע"ג  תמוז ח' ראשון יום

ה'תשע"ג  תמוז ט' שני יום

ה'תשע"ג  תמוז י' שלישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שישי ח 'ֿ י "ג תמוז 

― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח

l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ

(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו

ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשע"ג  תמוז י"א רביעי יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
ֿ תבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
(d`x zyxt)אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ

לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ
(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ

לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה
hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין ֿ ּדבריהם את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ֿ ירחק ck)"וכי ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל ֿ ּגאל "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ
מּמּנּו ֿ נתּתי "ולא ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה

ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ
מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק ֿ הּמת את ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ

ה'תשע"ג  תמוז י"ב חמישי 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 ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּ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"ג  תמוז י"ג שישי יום

.‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ó˜ .·Ó˜

― הקמ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
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ה'תשע"ג  תמוז י"ד ש"ק יום

ג  ¤¤ּפרק
עֹולה ‡. להביא ׁשרצּו -ׁשנים ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֻ

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
עבדים ·. אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ּכל ואחד מביאין ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָ

עֹולֹות  אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם  את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי  על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";

זרה. עבֹודה עֹובד ולא ׁשהּוא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואׁשמֹות  חּטאֹות ולא ּבנדר מנחֹות ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ; ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

יֹולדת  עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּונדבה
מּׁשּום  ולא נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹוכּיֹוצא

ְָָנדבה.
לּבֹו‚. ׁשהּגֹוי עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי

ּבהן  ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׁשמים.
אם  וכן יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָליׂשראל

אֹוכלן  ּכהן לּכהן, .נתנן ְְֵֵַָָָֹֹ
ׁשּבת „. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

עֹולה ּבפרהסיא  אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
המׁשּמד  מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה  מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא [מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין  - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד  היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו
ּבין  ּבּה, והרּגל לעׂשֹותּה, וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה,
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס

לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּבין עברה. להכעיס ּבין חלב, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אין [לתאבה]לתאבֹון - חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמּנּו. אֹותּה ְְִִֶַָמקּבלין
נסכים ‰. עּמהן מביאין אין - הּגֹויים "ּכל עֹולֹות ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאזרח
טעּונֹות  ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּביׂשראל,[סמיכת אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
ּבנׁשים. לא ְֲִִַָָֹּבאנׁשים

.Â נדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן סֹומ -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל

.Ê סמיכה טעּון אינֹו ׁשּיּפלּוהעֹוף ׁשּדינן הּמעֹות וכל . ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּכּלן  ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ִֵֵַַַַָָָָיביאּו
צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעֹולה,

עבֹודתּה ּכהן, היה מׁשמר.[הקרבתה]ואם אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
.Á ואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ,הּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

אּלא  סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד  ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,
.Ë אחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה

קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻזה,
מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים אֹו ּומביא עֹולה עליו וסֹומ , ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָ

ְָָנסכיו.
.È על סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

הּמׁשּתּלח  העלם[לעזזאל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור , שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
בטעות] הדין בית הוראת פי הּסנהדרין על מן ְְְִִֶַַָֹׁשלׁשה

ּבּצּבּור  ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹסֹומכין
סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא

.‡È חֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין
ּבפנים  והכניס וסֹומ ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו
סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, אּלא סֹומ .[וכשר]אין ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·È ׁשֹוחטין ׁשּסֹומכין, ׁשחיטה.ּובּמקֹום לסמיכה ותכף ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם

היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ
מעלין  כן ּפי על ואף מע ּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם

לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ
.‚Èּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי על ידיו ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

ולא  הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עוֹון  חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עׂשה  עוֹון מתוּדה העֹולה ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָחּטאת,

ׁשּנּתק תעׂשה לא סמוך]ועוֹון שנכתב לעׂשה.[- ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹ
.ÂË ּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ועׂשיתי ּכיצד , ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּקרּבן  היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום  העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר  אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי
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fenz b"iÎ'g iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd fenz c"iÎ'g -

ה'תשע"ג  תמוז ח' ראשון יום

ה'תשע"ג  תמוז ט' שני יום

ה'תשע"ג  תמוז י' שלישי יום

.ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שישי ח 'ֿ י "ג תמוז 

― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח

l)לה'" ,fk `xwie)ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּתרּומה" ck)לה' ,bi xacna)הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[xacna) ְְֵֵַַָָָ

(`k ,giמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו

ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשע"ג  תמוז י"א רביעי יום

.ÁÎ˜ .ÊÎ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

הקודם. ביום נדפסה הקכ"ז ְִַַָהּמצוה

― הקכ"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
ֿ תבּואת ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשני,

ׁשנה" ׁשנה הּׂשדה הּיצא זרע(ak ,ci mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
(d`x zyxt)אֹותֹו מעּׂשרין ׁשאין מלּמד ― ׁשנה "ׁשנה :ְְְִֵֵֶַַָָָָ

לחברּתּה zyxtdמּׁשנה iciÎlr zg` dpy leai xyrl oi`) ְֲִֶַָָָ
(zxg` dpy leain xyrnׁשּבֹו ׁשני מעׂשר אּלא לי אין .ֲִִֵֵֵֶֶַָ

לֹומר, ּתלמּוד מעׂשרֹות? ׁשאר לרּבֹות מּנין הּכתּוב, ְְְְִִִֶַַַַַַַָָּדּבר
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּתעּׂשר" bk)עּׂשר ,my)זה ׁשני ׁשּמעׂשר , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

הזּכרנּו ּוכבר ׁשם. אֹותֹו אֹוכלים ּובעליו לירּוׁשלים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעֹולה
hiw)מּקדם dyr zevn)עסק ּוכבר זה ּבענין ֿ ּדבריהם את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

אפׁשר ׁשאי ׁשּמה ואמר, זֹו מצוה ּבהלכֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב
לבית ּדמיו ויעלה יּפדה ,הּדר רחּוק מחמת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהביאֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, מזֹון על ׁשם ויֹוציאם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּבחירה

ׂשאתֹו" תּוכל לא ּכי הּמקֹום מּמ ֿ ירחק ck)"וכי ,my), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
אֹותֹו יפדה ׁשאם זֹו, מצוה ּבהלכֹות הּתֹורה אמרה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגם
יגאל ֿ ּגאל "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש יֹוסיף ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹלעצמֹו

עליו" יסף חמּׁשיתֹו מּמעׂשרֹו l`)איׁש ,fk `xwie)ּוכבר . ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
היא וגם ׁשני. מעׂשר ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתּבארּו
ואין יׂשראל ארץ לפרֹות אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינה

ספרי ּולׁשֹון הּבית. ּבפני אּלא נאכל זה (zyxtמעׂשר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(d`xאינֹו ּבכֹור מה ׁשני: למעׂשר ּבכֹור אכילת "מּקיׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ

אּלא נאכל יהא לא ׁשני מעׂשר אף הּבית ּבפני אּלא ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנאכל
הּבית". ְִִֵַָּבפני

― הקנ"ב ּדמיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ׁשני Ð)מעׂשר dctpe milyexin wegx didy)ּבזּולת , ְֲִֵֵַַ
מּמּנּו ֿ נתּתי "ולא ּבֹו: אמרֹו והּוא והּׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהאכילה

ci)למת" ,ek mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(`eaz ik zyxt yix): ְְְִֵֵ
מּמּנּו הֹוציא ואם ותכריכין". ארֹון מּמּנּו לקחּתי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹ"ׁשּלא
ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּכנגּדֹו, יאכל ― ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹאיזה
ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף יאמר: ּכאּלּו לחּזּוק ֿ הּמת את ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַֹוהזּכיר
לי ונראה ׁשני. מעׂשר מעֹות עליו יֹוציא לא ― ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמצוה
ּבמזֹון ׁשני מעׂשר ּדמי להֹוציא יתעּלה ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכיון

וגֹו'" הּכסף "ונתּתה ׁשאמר: ּכמֹו ek)ּבלבד, ,ci my)― ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין למת, נתנֹו ּכאּלּו הּמזֹון, ּבזּולת אֹותֹו הּמֹוציא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָהרי

ּבכ לּמת znd)ּתֹועלת ikxv xikfd okle). ְֵֶֶַָ

ה'תשע"ג  תמוז י"ב חמישי 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 ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּ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"ג  תמוז י"ג שישי יום

.‡Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ó˜ .·Ó˜

― הקמ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
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fenzקיח c"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּ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"ג  תמוז י"ד קודש שבת 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
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äë:íéúðL ìàøNé-ìò Cìîiå äãeäé Cìî àñàì íézL úðLa ìàøNé-ìò Cìî íòáøé-ïa áãðå§¨¨´¤¨¨§À̈¨©Æ©¦§¨¥½¦§©´§©½¦§¨−̈¤´¤§¨®©¦§¬Ÿ©¦§¨¥−§¨¨«¦
åë:ìàøNé-úà àéèçä øLà Búàhçáe åéáà Cøãa Cìiå ýåýé éðéòa òøä NòiåæëàLòa åéìò øL÷iå ©©¬©¨©−§¥¥´§¨®©¥Æ¤Æ§¤´¤¨¦½¸§©¨½£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥«©¦§¸Ÿ¨¹̈©§¨³

ìtì øLà ïBúaâa àLòá eäkiå øëùOé úéáì äiçà-ïá:ïBúab-ìò íéøö ìàøNé-ìëå áãðå íézL ¤£¦¨Æ§¥´¦¨½̈©©¥´©§½̈§¦§−£¤´©§¦§¦®§¨¨Æ§¨¦§¨¥½¨¦−©¦§«
çëìL úðLa àLòá eäúîéå:åézçz Cìîiå äãeäé Cìî àñàì Lèëúéa-ìk-úà äkä Bëìîë éäéå ©§¦¥´©§½̈¦§©´¨½Ÿ§¨−̈¤´¤§¨®©¦§−Ÿ©§¨«©§¦´§¨§À¦¨Æ¤¨¥´

:éðìéMä äiçà Bcáò-ãéa øac øLà ýåýé øáãk BãîLä-ãò íòáøéì äîLð-ìk øéàLä-àì íòáøé̈¨§½̈«Ÿ¦§¦¯¨§¨¨²§¨¨§−̈©¦§¦®¦§©´§½̈£¤´¦¤½§©©§−£¦¨¬©¦Ÿ¦«
ìéäìà ýåýé-úà ñéòëä øLà Bñòëa ìàøNé-úà àéèçä øLàå àèç øLà íòáøé úåàhç-ìò©©³Ÿ¨¨§¨Æ£¤´¨½̈©£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥®§©§¾£¤´¦§¦½¤§−̈¡Ÿ¥¬

:ìàøNéàì:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àìä äNò øLà-ìëå áãð éøác øúéå ¦§¨¥«§¤²¤¦§¥¬¨−̈§¨£¤´¨¨®£Ÿ¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«
áì:íäéîé-ìk ìàøNé-Cìî àLòa ïéáe àñà ïéa äúéä äîçìîeâììL úðLaäãeäé Cìî àñàì L ¦§¨¨̧¨§¹̈¥´¨À̈¥²©§¨¬¤«¤¦§¨¥−¨§¥¤«¦§©´¨½Ÿ§¨−̈¤´¤§¨®

:äðL òaøàå íéøNò äöøúa ìàøNé-ìk-ìò äiçà-ïá àLòa CìîãìCìiå ýåýé éðéòa òøä Nòiå Â̈©©§¨̧¤£¦¨³©¨¦§¨¥Æ§¦§½̈¤§¦¬§©§©−¨¨«©©¬©¨©−§¥¥´§¨®©¥Æ¤Æ
:ìàøNé-úà àéèçä øLà Búàhçáe íòáøé Cøãa§¤´¤¨¨§½̈¸§©¨½£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥«

`ÎmiklnfhfÎ`

à:øîàì àLòa-ìò éððç-ïá àeäé-ìà ýåýé-øáã éäéåáéúîéøä øLà ïòéðzàå øôòä-ïî Eãéâð E ©§¦³§©§¨Æ¤¥´¤£½̈¦©©§−̈¥«Ÿ©À©£¤³£¦Ÿ¦ÆÆ¦¤´¨½̈¨¤¤§´¨¦½
:íúàhça éðñéòëäì ìàøNé énò-úà àèçzå íòáøé Cøãa | Cìzå ìàøNé énò ìòâøéòáî éððä ©−©¦´¦§¨¥®©¥´¤§¤´¤¨¨§À̈©«©£¦Æ¤©¦´¦§¨¥½§©§¦¥−¦§©Ÿ¨«¦§¦¬©§¦²

:èáð-ïa íòáøé úéák Eúéa-úà ézúðå Búéá éøçàå àLòá éøçàãíéáìkä eìëàé øéòa àLòáì únä ©£¥¬©§−̈§©£¥´¥®§¨«©¦Æ¤¥´§½§¥−¨¨§¨¬¤§¨«©¥³§©§¨Æ¨¦½«Ÿ§−©§¨¦®
:íéîMä óBò eìëàé äãOa Bì únäåäíéáeúk íä-àìä Búøeáâe äNò øLàå àLòá éøác øúéå §©¥¬Æ©¨¤½Ÿ§−¬©¨¨«¦§¤̧¤¦§¥¬©§¨²©£¤¬¨−̈§«¨®£Ÿ¥´§¦À
:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìòåBðá äìà Cìîiå äöøúa øáwiå åéúáà-íò àLòa ákLiå ©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«©¦§©³©§¨Æ¦£Ÿ½̈©¦¨¥−§¦§¨®©¦§²Ÿ¥¨¬§−

:åézçzæ| äòøä-ìk ìòå Búéa-ìàå àLòa-ìà äéä ýåýé-øác àéápä éððç-ïá àeäé-ãéa íâå ©§¨«§©¿§©¥¸¤£¹̈¦©¨¦À§©§¿̈¨¨Á¤©§¨̧§¤¥¹§©¬¨¨¨¨´
:Búà äkä-øLà ìòå íòáøé úéák úBéäì åéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa | äNò-øLà£¤¨¨´§¥¥´§À̈§©§¦Æ§©£¥´¨½̈¦§−§¥´¨¨§¨®§©¬£¤¦−̈Ÿ«

i"yx
(‰Î).ÌÈ˙˘:לאסא והשלישית ·˘˙(Ï‚)השניה

.‡˘Ú· ÍÏÓ ‰„Â‰È ÍÏÓ ‡Ò‡Ï ˘Ï˘ שנה
ולבעשא: לנדב נמנית לאסא, ·È„(Ê)השלישית Ì‚Â

.‡˘Ú· Ï‡ ‰È‰ '‰ ¯·„ ‡È·‰ ÈÁ Ô· ‡Â‰È כלומר
היה  ה' דבר זאת גם ואף בעשא, בן אלה שמלך הרי

מלכותו: תתקיים שלא יהוא, ‰Î‰ביד ¯˘‡ ÏÚÂ
.Â˙Â‡ היה שלא נמצא בחטאתיו, הלך הוא וגם הואיל

מצינו וכן הריגתו, על נענש לכך להורגו, א לו (בהושע

ולא ד) הואיל יהוא, בית על יזרעאל דמי את ופקדתי :
הריגתם: על נענשו אחאב, מדרכי סרו

cec zcevn
(‰Î).‡Ò‡Ï ÌÈ˙˘ ˙˘·,לירבעם כ' בשנת מלך  אסא  כי

בשנת הוא כן אם נדב מלך ומיד  כ ''ב , בשנת  מת  וירבעם
לאסא : היו :˘ÌÈ˙.שתים  היהÂ„·.(ÊÎ)ומקוטעות ואז

וכו': ישראל וכל Ò‡Ï‡.(ÁÎ)נדב ˘Ï˘ ˙˘· מלך נדב כי
והג', מאסא  הב' מקצת והם  מלך , ושנתים לאסא , שתים  בשנת 

מקוטעות : שנים  ב ' בו :·ÂÒÚÎ.(Ï)והם  ולמרוד להכעיסו ומתכוין רבונו , יודע  שהיה לומר : ‰È˙‰.(Ï‡)רצה ‰ÓÁÏÓÂעם
זאת כל  עם  ירבעם, בית להשמיד  לעשות הטיב הלא ובעשא  גמור, צדיק היה  שאסא אף לומר עתה בא  למעלה, נאמר שכבר
בית שהשמיד  מה  לזכות  כן  אם  לו נחשב ולא למטה , יאמר כאשר הרע עשה הוא גם כן על  עמו, מלהלחם  אסא נמנע  לא

Ò‡Ï‡.(Ï‚)ירבעם: ˘Ï˘ ˙˘·: מיד ומלך  לנדב, הרגו  ההיא בשנה  כי לבעשא, גם לנדב גם  נחשבת  ההיא  ÌÈ¯˘Úהשנה
.'ÂÎÂ:היו Â‰È‡.(Ê)ומקוטעות  „È· Ì‚Âהזכיר ולא ישראל , את  שהחטיא מה על  אם כי העונש לייעד הזכיר לא למעלה כי

שמיועד  יהוא , ביד ששלח  עצמה הנבואה באותה לומר : ורצה  וכו', יהוא  ביד וגם לומר, הוסיף לכן בעצמו, הוא  שחטא  מה
ידיו: במעשה בעצמו, עשה  אשר הרעה בעבור גם העונש ייעד  ההיא  בהנבואה  ישראל , את  החטיא  אשר על לעונש  ÏÚÂהוא 

.Â˙Â‡ ‰Î‰ לא‡˘¯ בעשא מקום מכל נעשה, ה' שבדבר ואף ירבעם , בית  שהכה בעבור העונש, עליו יביא  גם לומר : רצה
לדם לזאת  במעשיו, אחז הוא וגם הואיל  עליו, מערער  ימצא מבלי המלוכה, כסא על  לשבת  עשה אם כי ה ', דבר לקיים עשאו

לו: יחשב  נקי

oeiv zcevn
(ÊÎ).¯Â˘˜ÈÂקשורים אדם  בני  ידי על  הנעשה  מרד  ענין

אחת : לצורˆ¯ÌÈ.באגודה חנו לומר: רוצה מצור, מלשון 
והפרשה :‰¯ÍÈ˙ÂÓÈ.(·)ולסבב : תרומה ÈÚ·Ó¯.(‚)מלשון 

מהמקום: הפנוי ענין 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc oiaexir(iying meil)

øéñà àì÷ éãeìBà dpéî,zaya dxeq` lew zcledy jkn gken ± ¦¨¥¨¨£¦
.dxeq` zenirp ea oi`y lew zrnyd mb okle

:`xnbd dgecàìea oi`y lew zrnydy ef `ziixan di`x oi` - Ÿ
dlega xaecn ik ,dxeq` zenirpøéúc[xr-]íéðéìc éòa à÷å± §¦¥§¨¨¥§¥¦

dnirpae zgpa mind z` shthn dfay ,enicxdl utgeònzLîc§¦§©©
éîeæîæc àì÷ ékxeq` okle ,mcxie miizlvn lewk rnyiy ick ± ¦¨¨§©§¥

.`ixaa
:cer `xnbd dywndéáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia`ønLîä ¥¦¥©§©¥

úBôBòä éðtî åéúBøét,edelk`i `lyåxnyl dvexd okéðtî åéòìã ¥¨¦§¥¨§§¨¨¦§¥
÷tñé àlL ãáìáe ,úaMa Bkøãk ønLî ,äiçäick sk l` sk dki ± ©©¨§©¥§©§©©¨¦§©¤Ÿ§©¥

,zeigde zeterd z` gixadlçtèé àìå,eal lr ecia dki -àìå §Ÿ§©©§Ÿ
ãwøémwigxdl lew rinydl eilbxaéàî .ìBça ïéNBò ïäL Cøãk §©¥§¤¤¤¥¦©©

àîòè,xeq`àì÷ ãéìBî÷c åàì,lew cileny iptn `l m`d ±åyi ©£¨¨§¨¦¨¨§
y cenll,øéñà àì÷ éãeìBà ìk.zenirp ea oi` m` s` ¨¥¨¨£¦

:`xnbd zayiin,á÷òé øa àçà áø øîàea oi`y lew zrnyd ¨©©£¨©©£Ÿ
,el` zelert xeqi` mrhe ,zxzen zenirpànL äøéæbjezn §¥¨¤¨

lega ebdpnk dyeryøBøö ìBhéick miaxd zeyxl wexfie [oa`-] ¦§
.mgixadl

:dax lr cer dywn `xnbdeäé áø øîàc àä àlàå,áø øîà äã §¤¨¨§¨©©§¨¨©©
íéæBâàa úB÷çNîä íéLðdf relwl sc iab lr mifeb` zelblbn - ¨¦©§©£¤¡¦

owgyn ,dfaøeñà.zayaàì÷ ãéìBî à÷c åàì ,àîòè éàîm`d ± ¨©©£¨¨§¨¦¨¨
,dfa df mifeb`d zrilwn xvepd lewd iptn `lå,dfn cenll yi §

y,øéñà àì÷ éãeìBà ìk:`xnbd zayiin .zenirp ea oi`y s`àì ¨¥¨¨£¦Ÿ
,dxeq` zenirp ea oi`y lew zrnydy ax ixacn di`x oi` -

yygn `ed mifeb`a wgyl ax xq`y mrhdy okziyéúà àîìc¦§¨¨¥
úBîeb ééeåLàìmifeb`l jxc oikdl icka zeneb eeyi `ny ± §©§¥

.`neb e` xtr lz makri `le ,lblbzdl
`le zeneb iieey` yygn `ed xeqi`d mrhy dgiken `xnbd

:lew zrnyd meynéëä àîéz àì éàc,ok xn`z `l m`y ±àä §¦Ÿ¥¨¨¦¨
íéLð äãeäé áø øîàcda úB÷çNîzrilwíéçetzdfa df §¨©©§¨¨¦§©£¦©¦

owgyn ,mifeb`akøeñà,zayaíúämigetza my ±éãeìBà éàî ¨¨¨©¥
àkéà àì÷,lew lk mzribta oi` `lde ,zniiw lew zrnyd efi` - ¨¨¦¨

àlàel` miwgyn xeqi` mrh i`ce,úBîeb ééeåLàì éúà àîìéc ¤¨¦§¨¨¥§©§¥
.lew zrnyd oicl mdn cenll oi`e

:epzpynn dax lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -ïéàlîî §©§©§¦
,úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî,wiicl yieïéà Lc÷na- ¦©¨¦©¨©©§¨©©¨©¦§¨¦

la` ,lblba `lnl xzen ycwnay zexeadn wxéàî .àì äðéãna©§¦¨Ÿ©
àîòè,xeq` dpicnaøéñàå àì÷ éãeìBàc íeMî åàì`l m`d ± ©£¨¨¦§¥¨¨©£¦

mby ixd ,zaya xeq`d lblbd zlerta xvepd lewd iptn
.dxeq` zenirp ea oi`y lew zrnyd

:`xnbd zvxznàìzenirp ea oi`y lewy epzpynn di`x oi` - Ÿ
lblb ici lr min ae`yl dpynd dxq`y mrhd ik ,xeq`

`ed ,dpicnaànL äøéæbgxeh da oi` lblba dai`ydy jezn §¥¨¤¨
àlîéeaBúaøeçìe Búpéâìoday zerihpde mirxfd z` dwyie §©¥§¦¨§§¨

.rxef zk`ln meyn aiigzie ,zaya
:df xeqi` dliabnd xnin` mya dreny d`ian `xnbdøîénà©¥©

àæBçîa àìbìéâa àìîéîì àøLlblba min zelcl xizd xnin` ± §¨§¦§¨§¦§¨¨¦§¨
e ,[xir my-] `fegnaøîà,xzidd mrhaïðaø eøæb àîòè éàî ¨©©©£¨¨§©¨¨

yygn ,lblba min zelcl xeqi`,Búaøeçìe Búpéâì àlîé ànL¤¨§©¥§¦¨§§¨
àëä`fegna o`k ±àkéà äaøeç àìå àkéà äpéb àìdpib `l oi` ± ¨¨Ÿ¦¨¦¨§Ÿ§¨¦¨

zeaxege zepib mewna `l` exfb `le ,daxeg `le:`xnbd zxne` .
àæç à÷c ïåékxnin` d`xy oeik ±à÷c ¥¨§¨£¨§¨
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קיט fenz c"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּ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"ג  תמוז י"ד קודש שבת 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
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`ÎmiklnehclÎdk

äë:íéúðL ìàøNé-ìò Cìîiå äãeäé Cìî àñàì íézL úðLa ìàøNé-ìò Cìî íòáøé-ïa áãðå§¨¨´¤¨¨§À̈¨©Æ©¦§¨¥½¦§©´§©½¦§¨−̈¤´¤§¨®©¦§¬Ÿ©¦§¨¥−§¨¨«¦
åë:ìàøNé-úà àéèçä øLà Búàhçáe åéáà Cøãa Cìiå ýåýé éðéòa òøä NòiåæëàLòa åéìò øL÷iå ©©¬©¨©−§¥¥´§¨®©¥Æ¤Æ§¤´¤¨¦½¸§©¨½£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥«©¦§¸Ÿ¨¹̈©§¨³

ìtì øLà ïBúaâa àLòá eäkiå øëùOé úéáì äiçà-ïá:ïBúab-ìò íéøö ìàøNé-ìëå áãðå íézL ¤£¦¨Æ§¥´¦¨½̈©©¥´©§½̈§¦§−£¤´©§¦§¦®§¨¨Æ§¨¦§¨¥½¨¦−©¦§«
çëìL úðLa àLòá eäúîéå:åézçz Cìîiå äãeäé Cìî àñàì Lèëúéa-ìk-úà äkä Bëìîë éäéå ©§¦¥´©§½̈¦§©´¨½Ÿ§¨−̈¤´¤§¨®©¦§−Ÿ©§¨«©§¦´§¨§À¦¨Æ¤¨¥´

:éðìéMä äiçà Bcáò-ãéa øac øLà ýåýé øáãk BãîLä-ãò íòáøéì äîLð-ìk øéàLä-àì íòáøé̈¨§½̈«Ÿ¦§¦¯¨§¨¨²§¨¨§−̈©¦§¦®¦§©´§½̈£¤´¦¤½§©©§−£¦¨¬©¦Ÿ¦«
ìéäìà ýåýé-úà ñéòëä øLà Bñòëa ìàøNé-úà àéèçä øLàå àèç øLà íòáøé úåàhç-ìò©©³Ÿ¨¨§¨Æ£¤´¨½̈©£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥®§©§¾£¤´¦§¦½¤§−̈¡Ÿ¥¬

:ìàøNéàì:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìò íéáeúk íä-àìä äNò øLà-ìëå áãð éøác øúéå ¦§¨¥«§¤²¤¦§¥¬¨−̈§¨£¤´¨¨®£Ÿ¥´§¦À©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«
áì:íäéîé-ìk ìàøNé-Cìî àLòa ïéáe àñà ïéa äúéä äîçìîeâììL úðLaäãeäé Cìî àñàì L ¦§¨¨̧¨§¹̈¥´¨À̈¥²©§¨¬¤«¤¦§¨¥−¨§¥¤«¦§©´¨½Ÿ§¨−̈¤´¤§¨®

:äðL òaøàå íéøNò äöøúa ìàøNé-ìk-ìò äiçà-ïá àLòa CìîãìCìiå ýåýé éðéòa òøä Nòiå Â̈©©§¨̧¤£¦¨³©¨¦§¨¥Æ§¦§½̈¤§¦¬§©§©−¨¨«©©¬©¨©−§¥¥´§¨®©¥Æ¤Æ
:ìàøNé-úà àéèçä øLà Búàhçáe íòáøé Cøãa§¤´¤¨¨§½̈¸§©¨½£¤¬¤¡¦−¤¦§¨¥«

`ÎmiklnfhfÎ`

à:øîàì àLòa-ìò éððç-ïá àeäé-ìà ýåýé-øáã éäéåáéúîéøä øLà ïòéðzàå øôòä-ïî Eãéâð E ©§¦³§©§¨Æ¤¥´¤£½̈¦©©§−̈¥«Ÿ©À©£¤³£¦Ÿ¦ÆÆ¦¤´¨½̈¨¤¤§´¨¦½
:íúàhça éðñéòëäì ìàøNé énò-úà àèçzå íòáøé Cøãa | Cìzå ìàøNé énò ìòâøéòáî éððä ©−©¦´¦§¨¥®©¥´¤§¤´¤¨¨§À̈©«©£¦Æ¤©¦´¦§¨¥½§©§¦¥−¦§©Ÿ¨«¦§¦¬©§¦²

:èáð-ïa íòáøé úéák Eúéa-úà ézúðå Búéá éøçàå àLòá éøçàãíéáìkä eìëàé øéòa àLòáì únä ©£¥¬©§−̈§©£¥´¥®§¨«©¦Æ¤¥´§½§¥−¨¨§¨¬¤§¨«©¥³§©§¨Æ¨¦½«Ÿ§−©§¨¦®
:íéîMä óBò eìëàé äãOa Bì únäåäíéáeúk íä-àìä Búøeáâe äNò øLàå àLòá éøác øúéå §©¥¬Æ©¨¤½Ÿ§−¬©¨¨«¦§¤̧¤¦§¥¬©§¨²©£¤¬¨−̈§«¨®£Ÿ¥´§¦À
:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác øôñ-ìòåBðá äìà Cìîiå äöøúa øáwiå åéúáà-íò àLòa ákLiå ©¥²¤¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«©¦§©³©§¨Æ¦£Ÿ½̈©¦¨¥−§¦§¨®©¦§²Ÿ¥¨¬§−

:åézçzæ| äòøä-ìk ìòå Búéa-ìàå àLòa-ìà äéä ýåýé-øác àéápä éððç-ïá àeäé-ãéa íâå ©§¨«§©¿§©¥¸¤£¹̈¦©¨¦À§©§¿̈¨¨Á¤©§¨̧§¤¥¹§©¬¨¨¨¨´
:Búà äkä-øLà ìòå íòáøé úéák úBéäì åéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa | äNò-øLà£¤¨¨´§¥¥´§À̈§©§¦Æ§©£¥´¨½̈¦§−§¥´¨¨§¨®§©¬£¤¦−̈Ÿ«

i"yx
(‰Î).ÌÈ˙˘:לאסא והשלישית ·˘˙(Ï‚)השניה

.‡˘Ú· ÍÏÓ ‰„Â‰È ÍÏÓ ‡Ò‡Ï ˘Ï˘ שנה
ולבעשא: לנדב נמנית לאסא, ·È„(Ê)השלישית Ì‚Â

.‡˘Ú· Ï‡ ‰È‰ '‰ ¯·„ ‡È·‰ ÈÁ Ô· ‡Â‰È כלומר
היה  ה' דבר זאת גם ואף בעשא, בן אלה שמלך הרי

מלכותו: תתקיים שלא יהוא, ‰Î‰ביד ¯˘‡ ÏÚÂ
.Â˙Â‡ היה שלא נמצא בחטאתיו, הלך הוא וגם הואיל

מצינו וכן הריגתו, על נענש לכך להורגו, א לו (בהושע

ולא ד) הואיל יהוא, בית על יזרעאל דמי את ופקדתי :
הריגתם: על נענשו אחאב, מדרכי סרו

cec zcevn
(‰Î).‡Ò‡Ï ÌÈ˙˘ ˙˘·,לירבעם כ' בשנת מלך  אסא  כי

בשנת הוא כן אם נדב מלך ומיד  כ ''ב , בשנת  מת  וירבעם
לאסא : היו :˘ÌÈ˙.שתים  היהÂ„·.(ÊÎ)ומקוטעות ואז

וכו': ישראל וכל Ò‡Ï‡.(ÁÎ)נדב ˘Ï˘ ˙˘· מלך נדב כי
והג', מאסא  הב' מקצת והם  מלך , ושנתים לאסא , שתים  בשנת 

מקוטעות : שנים  ב ' בו :·ÂÒÚÎ.(Ï)והם  ולמרוד להכעיסו ומתכוין רבונו , יודע  שהיה לומר : ‰È˙‰.(Ï‡)רצה ‰ÓÁÏÓÂעם
זאת כל  עם  ירבעם, בית להשמיד  לעשות הטיב הלא ובעשא  גמור, צדיק היה  שאסא אף לומר עתה בא  למעלה, נאמר שכבר
בית שהשמיד  מה  לזכות  כן  אם  לו נחשב ולא למטה , יאמר כאשר הרע עשה הוא גם כן על  עמו, מלהלחם  אסא נמנע  לא

Ò‡Ï‡.(Ï‚)ירבעם: ˘Ï˘ ˙˘·: מיד ומלך  לנדב, הרגו  ההיא בשנה  כי לבעשא, גם לנדב גם  נחשבת  ההיא  ÌÈ¯˘Úהשנה
.'ÂÎÂ:היו Â‰È‡.(Ê)ומקוטעות  „È· Ì‚Âהזכיר ולא ישראל , את  שהחטיא מה על  אם כי העונש לייעד הזכיר לא למעלה כי

שמיועד  יהוא , ביד ששלח  עצמה הנבואה באותה לומר : ורצה  וכו', יהוא  ביד וגם לומר, הוסיף לכן בעצמו, הוא  שחטא  מה
ידיו: במעשה בעצמו, עשה  אשר הרעה בעבור גם העונש ייעד  ההיא  בהנבואה  ישראל , את  החטיא  אשר על לעונש  ÏÚÂהוא 

.Â˙Â‡ ‰Î‰ לא‡˘¯ בעשא מקום מכל נעשה, ה' שבדבר ואף ירבעם , בית  שהכה בעבור העונש, עליו יביא  גם לומר : רצה
לדם לזאת  במעשיו, אחז הוא וגם הואיל  עליו, מערער  ימצא מבלי המלוכה, כסא על  לשבת  עשה אם כי ה ', דבר לקיים עשאו

לו: יחשב  נקי

oeiv zcevn
(ÊÎ).¯Â˘˜ÈÂקשורים אדם  בני  ידי על  הנעשה  מרד  ענין

אחת : לצורˆ¯ÌÈ.באגודה חנו לומר: רוצה מצור, מלשון 
והפרשה :‰¯ÍÈ˙ÂÓÈ.(·)ולסבב : תרומה ÈÚ·Ó¯.(‚)מלשון 

מהמקום: הפנוי ענין 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc oiaexir(iying meil)

øéñà àì÷ éãeìBà dpéî,zaya dxeq` lew zcledy jkn gken ± ¦¨¥¨¨£¦
.dxeq` zenirp ea oi`y lew zrnyd mb okle

:`xnbd dgecàìea oi`y lew zrnydy ef `ziixan di`x oi` - Ÿ
dlega xaecn ik ,dxeq` zenirpøéúc[xr-]íéðéìc éòa à÷å± §¦¥§¨¨¥§¥¦

dnirpae zgpa mind z` shthn dfay ,enicxdl utgeònzLîc§¦§©©
éîeæîæc àì÷ ékxeq` okle ,mcxie miizlvn lewk rnyiy ick ± ¦¨¨§©§¥

.`ixaa
:cer `xnbd dywndéáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia`ønLîä ¥¦¥©§©¥

úBôBòä éðtî åéúBøét,edelk`i `lyåxnyl dvexd okéðtî åéòìã ¥¨¦§¥¨§§¨¨¦§¥
÷tñé àlL ãáìáe ,úaMa Bkøãk ønLî ,äiçäick sk l` sk dki ± ©©¨§©¥§©§©©¨¦§©¤Ÿ§©¥

,zeigde zeterd z` gixadlçtèé àìå,eal lr ecia dki -àìå §Ÿ§©©§Ÿ
ãwøémwigxdl lew rinydl eilbxaéàî .ìBça ïéNBò ïäL Cøãk §©¥§¤¤¤¥¦©©

àîòè,xeq`àì÷ ãéìBî÷c åàì,lew cileny iptn `l m`d ±åyi ©£¨¨§¨¦¨¨§
y cenll,øéñà àì÷ éãeìBà ìk.zenirp ea oi` m` s` ¨¥¨¨£¦

:`xnbd zayiin,á÷òé øa àçà áø øîàea oi`y lew zrnyd ¨©©£¨©©£Ÿ
,el` zelert xeqi` mrhe ,zxzen zenirpànL äøéæbjezn §¥¨¤¨

lega ebdpnk dyeryøBøö ìBhéick miaxd zeyxl wexfie [oa`-] ¦§
.mgixadl

:dax lr cer dywn `xnbdeäé áø øîàc àä àlàå,áø øîà äã §¤¨¨§¨©©§¨¨©©
íéæBâàa úB÷çNîä íéLðdf relwl sc iab lr mifeb` zelblbn - ¨¦©§©£¤¡¦

owgyn ,dfaøeñà.zayaàì÷ ãéìBî à÷c åàì ,àîòè éàîm`d ± ¨©©£¨¨§¨¦¨¨
,dfa df mifeb`d zrilwn xvepd lewd iptn `lå,dfn cenll yi §

y,øéñà àì÷ éãeìBà ìk:`xnbd zayiin .zenirp ea oi`y s`àì ¨¥¨¨£¦Ÿ
,dxeq` zenirp ea oi`y lew zrnydy ax ixacn di`x oi` -

yygn `ed mifeb`a wgyl ax xq`y mrhdy okziyéúà àîìc¦§¨¨¥
úBîeb ééeåLàìmifeb`l jxc oikdl icka zeneb eeyi `ny ± §©§¥

.`neb e` xtr lz makri `le ,lblbzdl
`le zeneb iieey` yygn `ed xeqi`d mrhy dgiken `xnbd

:lew zrnyd meynéëä àîéz àì éàc,ok xn`z `l m`y ±àä §¦Ÿ¥¨¨¦¨
íéLð äãeäé áø øîàcda úB÷çNîzrilwíéçetzdfa df §¨©©§¨¨¦§©£¦©¦

owgyn ,mifeb`akøeñà,zayaíúämigetza my ±éãeìBà éàî ¨¨¨©¥
àkéà àì÷,lew lk mzribta oi` `lde ,zniiw lew zrnyd efi` - ¨¨¦¨

àlàel` miwgyn xeqi` mrh i`ce,úBîeb ééeåLàì éúà àîìéc ¤¨¦§¨¨¥§©§¥
.lew zrnyd oicl mdn cenll oi`e

:epzpynn dax lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy -ïéàlîî §©§©§¦
,úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî,wiicl yieïéà Lc÷na- ¦©¨¦©¨©©§¨©©¨©¦§¨¦

la` ,lblba `lnl xzen ycwnay zexeadn wxéàî .àì äðéãna©§¦¨Ÿ©
àîòè,xeq` dpicnaøéñàå àì÷ éãeìBàc íeMî åàì`l m`d ± ©£¨¨¦§¥¨¨©£¦

mby ixd ,zaya xeq`d lblbd zlerta xvepd lewd iptn
.dxeq` zenirp ea oi`y lew zrnyd

:`xnbd zvxznàìzenirp ea oi`y lewy epzpynn di`x oi` - Ÿ
lblb ici lr min ae`yl dpynd dxq`y mrhd ik ,xeq`

`ed ,dpicnaànL äøéæbgxeh da oi` lblba dai`ydy jezn §¥¨¤¨
àlîéeaBúaøeçìe Búpéâìoday zerihpde mirxfd z` dwyie §©¥§¦¨§§¨

.rxef zk`ln meyn aiigzie ,zaya
:df xeqi` dliabnd xnin` mya dreny d`ian `xnbdøîénà©¥©

àæBçîa àìbìéâa àìîéîì àøLlblba min zelcl xizd xnin` ± §¨§¦§¨§¦§¨¨¦§¨
e ,[xir my-] `fegnaøîà,xzidd mrhaïðaø eøæb àîòè éàî ¨©©©£¨¨§©¨¨

yygn ,lblba min zelcl xeqi`,Búaøeçìe Búpéâì àlîé ànL¤¨§©¥§¦¨§§¨
àëä`fegna o`k ±àkéà äaøeç àìå àkéà äpéb àìdpib `l oi` ± ¨¨Ÿ¦¨¦¨§Ÿ§¨¦¨

zeaxege zepib mewna `l` exfb `le ,daxeg `le:`xnbd zxne` .
àæç à÷c ïåékxnin` d`xy oeik ±à÷c ¥¨§¨£¨§¨
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ãéúBçaæî-úà äéçøôà äúL-øLà dì ï÷ | øBøãe úéá äàöî øBtö-íb:éäìàå ékìî úBàáö ýåýé E ©¦¸¨¶§¨©¿¦§³¥¬¨»£¤¨¶¨¤§ÅŸ¤¬¨¤−¦§§¤§Ÿ̈´§¨®©¹§¦À¥«Ÿ¨«
ä:äìq Eeììäé ãBò Eúéá éáLBé éøLàå:íááìa úBlñî Cá Bì-æBò íãà éøLàæ÷îòa | éøáò −©§¥«§¥´¥¤®¹À§©§¬¤«¨©§¥´−¨¨¬¨®§¹¦À¦§¨¨««Ÿ§¥³§¥´¤

:äøBî äèòé úBëøa-íb eäeúéLé ïéòî àëaäç:ïBiöa íéäìà-ìà äàøé ìéç-ìà ìéçî eëìéèäåäé −©¨¨©§΅§¦®©§¹¨À©§¤¬¤«−¥«§¥©´¦¤¨®¦¥«̈¤−¤¡Ÿ¦´§¦«§Ÿ»¨³
:äìñ á÷òé éäìà äðéæàä éúlôú äòîL úBàáö íéäìàé:EçéLî éðt èaäå íéäìà äàø eðpâî ¡Ÿ¦´−§¨¦§¨´§¦¨¦®©«£¦̧¨¡Ÿ¥−©«£´Ÿ¤«¨−¨«¦¥§¥´¡Ÿ¦®§¹©¥À§¥´§¦¤«

àééøöça íBé-áBè ék:òLø-éìäàa øecî éäìà úéáa óôBzñä ézøça óìàî EáéL ékïâîe | Lî ¦³¬©«£¥¤À¥Å¨¬¤¨©À§¦−¦§¥§¥´¡Ÿ©®¦¹À§¨«¢¥¤«©¦³¤̧¤¨¥»
:íéîúa íéëìäì áBè-òðîé àì ýåýé ïzé ãBáëå ïç íéäìà äåäéâéçèa íãà éøLà úBàáö ýåýé §Ÿ̈¶¡ÅŸ¦¬¥´−§¨¦¥´§Ÿ̈®¬Ÿ¦§©¹À©«Ÿ§¦¬§¨¦«§Ÿ̈¬§¨®©«§¥¬¹̈À̈Ÿ¥¬©
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à:øBîæî çø÷-éðáì | çvðîìázáL Eöøà ýåýé úéöøáéúë)úåáù(:á÷òé úéáLâïåò úàNð ©«§©¥Ä©¦§¥ÄŸ©¦§«¨¦´¨§Ÿ̈´©§¤®©¹À§¨§¦´©«£«Ÿ−¨¨¨£´Ÿ
:äìñ íúàhç-ìë úéqk Enòã:Età ïBøçî úBáéLä Eúøáò-ìë zôñà ©¤®¦¦−¨¨©¨¨´¤«¨¨©¬§¨¨¤§¨¤®¡¹¦À¨¥«£¬©¤«

i"yx
(„).˙È· ‰‡ˆÓ ¯ÂÙˆ Ì‚,הצפרים בו קננו בחרבנו

כנסת  היא והצפור מדבר, בבניינו אגדה ומדרש
˘˙‰.ישראל: שיגיע ‡˘¯È.(‰)שמה:‡˘¯ מי

בתוכו: יהללוך ועוד בביתך לישב ÂÏ(Â)עוד ÊÂÚ
.Í·:מבטחו עוז אותך שם ·Ì··Ï.אשר ˙ÂÏÒÓ

דרכו: את ליישר דרכיו מסלות בלבו מחשב
(Ê).‡Î·‰ ˜ÓÚ· È¯·ÂÚ דתך על העוברים אותם

ויללה: בבכי גיהנם של בעומקה Â‰Â˙È˘È.והנם ÔÈÚÓ
עיניהם: ÂÓ¯‰.בדמעות ‰ËÚÈ ˙ÂÎ¯· Ì‚ מברכים

דינו  ואמת אותנו דן יפה ואומרים לשמו ומודים
הטוב  בדרך ללכת אותנו המורים לנו יעטה וברכות

לו: שמענו ÏÈÁ.(Á)ולא Ï‡ ÏÈÁÓ ÂÎÏÈ אותם
בלבבם: מסילות אשר ביתך יושבי למעלה הנזכרים

.ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ צבאם ויראה לב"ה המדרש מבית

בציון: הקב"ה אל ˙È˙ÏÙ.(Ë)וחילם ‰ÚÓ˘ לבנות
עלינו:Â‚Ó.(È)ביתך: המגין המקדש בית הוא

.ÈÙ Ë·‰Â(דוד).ÍÁÈ˘Ó ובטרחו בחסדיו והסתכל
בנינו: על וייגע טרח ÌÂÈ.(È‡)אשר ·ÂË ÈÎ אחד

אחר: במקום שנים אלף מלחיות ימות ולמחר בחצריך
.ÛÙÂ˙Ò‰ È˙¯Á·:לשקוד המזוזות ועל הסף Â„Ó¯על

.Ú˘¯ ÈÏ‰‡· הרשע עשו באהלי בשלוה דר מלהיות
בהם: Ô‚ÓÂ.(È·)להדבק ˘Ó˘ ÈÎ שמש לפתור יש

חומה: שיני ל' פותרו תהלים ומדרש כמשמעו,
(·).'Â‚Â Íˆ¯‡ '‰ ˙Èˆ¯ יעקב שבות שבת אם

מהם  עברתך ואספת חטאתם וכסית עונם את ונשאת
ועולמך  ארצך רצית אז אפך מחרון עצמך והשיבות
ועולמך  ארצך אין זאת תעשה שלא זמן וכל מתרצה

מתרצה:

cec zcevn
(„).¯ÂÙˆ Ì‚בית מצאה  צפור שגם ואומר חרבנה  על  יתאונן

שם שמה  אשר  קן  לעצמה בה  מצאה ודרור  המזבח  במקום 
ÍÈ˙ÂÁ·ÊÓ.אפרוחיה : המזבחות:‡˙ על  ר "ל  מזבחותיך  עם

(‰).È·˘ÂÈ È¯˘‡מיושבי ויהיה בבניינה שיחיה  לזה אשרי
עולם: עד  שם עוד  ויהללוך  ·Í.(Â)ביתך ÂÏ ÊÂÚעוזו המשים

בך: ·Ì··Ï.ומבטחו  ˙ÂÏÈÒÓבלבבם חושבים עת  בכל
ה': לבית העולות עםÈ¯·ÂÚ.(Ê)המסילות ברגל עולה להיות 

ממול  וכן  החוחים שם  שגדלים הבכא  עמק  דרך  העוברים
ה)בכאים  המהלך)(ש "ב היה שם דרך Â‰Â˙È˘È.:(כי ÔÈÚÓבעבורם

לשתות: ימצאו למען מים מעיינות  ה ' שם ÂÓ¯‰.ישים  ‰ËÚÈבברכות ומעוטף  עטוי יהיה בו ילכו  אשר  הדרך את להם המורה
ינהלם: מים מבועי על  כי יברכוהו ההולכים כל  Â‚Â'.(Á)כי ÂÎÏÈאנשים צבא  אל  אנשים מצבא  ילכו כי  עד העולי' ירבו

בציון : ה' פני אל נראי' להיות ילכו אשר רבות כתות בו:Â‚Ó.(È)ויפגשו וזכור אותו ראה ולמחסה למגן לנו שהוא  בה "מ
.Ë·‰Â: בה"מ על טרחתו  בחנם  יהיה שלא עשה  למענו משיחך דוד פני  ÂÎÂ'.(È‡)שא  ·ÂË ÈÎבבניינה לראות מתאוה  אני לזה 

אחרים: בחצרים  שנים  אלף מלשבת א' יום בחצריך  לשבת לי טוב יותר  בית·È˙¯Á.כי של השער בסף לחסות אבחר  יותר
רשע: באוהל  שלימה דירה מלדור ˘Ó˘.(È·)ה ' ÈÎלנו יתן עוד  כי אני מובטח  לזה עלינו ותגן כשמש  לנו תאיר  מעולם כי

תמים : בדרך לההולכים  מלתתו  הטוב את ימנע ולא וכבוד  מגלות¯ˆÈ˙.(·)חן יעקב שבות והשבת מאז ארצך את  שרצית כמו
יזכר:˘‡˙.(‚)בבל : לא  עולם  עד  חטאתם וכסית עונם מחלת  בהם:‡ÙÒ˙.(„)כי תכעוס  לבל עברתך  ‰˘Â·È˙.הכנסת

אפך : מחרון חזרת

oeiv zcevn
(„).¯Â¯„Â: מה עוף יקרא˜Ô.שם  כמו  העוף מדור נקרא כן 

צפור כ"ב):קן כמו‡ÈÁÂ¯Ù‰.שמה:˘˙‰.(דברי' הקטנים בניה
ביצים או ושביל :ÂÏÈÒÓ˙.(Â):(שם)אפרוחים  מסילה מל '

(Ê).‰ËÚÈיעטה כבגד כמו ולבישה  עטיפה קט)ענין :(לקמן
.‰¯ÂÓ:שיהיה בדבר  יהיה  ולמוד  הוראה ‰ÛÙÂ˙Ò.(È‡)מל '

ומזוזה: סף דירה:Â„Ó¯.מל ' רצון:¯ˆÈ˙.(·)מל ' מלשון
(‚).˙‡˘:העון מחילת  כמו‡ÙÒ˙.(„)ענין הכנסה  ענין
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ãéúBçaæî-úà äéçøôà äúL-øLà dì ï÷ | øBøãe úéá äàöî øBtö-íb:éäìàå ékìî úBàáö ýåýé E ©¦¸¨¶§¨©¿¦§³¥¬¨»£¤¨¶¨¤§ÅŸ¤¬¨¤−¦§§¤§Ÿ̈´§¨®©¹§¦À¥«Ÿ¨«
ä:äìq Eeììäé ãBò Eúéá éáLBé éøLàå:íááìa úBlñî Cá Bì-æBò íãà éøLàæ÷îòa | éøáò −©§¥«§¥´¥¤®¹À§©§¬¤«¨©§¥´−¨¨¬¨®§¹¦À¦§¨¨««Ÿ§¥³§¥´¤

:äøBî äèòé úBëøa-íb eäeúéLé ïéòî àëaäç:ïBiöa íéäìà-ìà äàøé ìéç-ìà ìéçî eëìéèäåäé −©¨¨©§΅§¦®©§¹¨À©§¤¬¤«−¥«§¥©´¦¤¨®¦¥«̈¤−¤¡Ÿ¦´§¦«§Ÿ»¨³
:äìñ á÷òé éäìà äðéæàä éúlôú äòîL úBàáö íéäìàé:EçéLî éðt èaäå íéäìà äàø eðpâî ¡Ÿ¦´−§¨¦§¨´§¦¨¦®©«£¦̧¨¡Ÿ¥−©«£´Ÿ¤«¨−¨«¦¥§¥´¡Ÿ¦®§¹©¥À§¥´§¦¤«

àééøöça íBé-áBè ék:òLø-éìäàa øecî éäìà úéáa óôBzñä ézøça óìàî EáéL ékïâîe | Lî ¦³¬©«£¥¤À¥Å¨¬¤¨©À§¦−¦§¥§¥´¡Ÿ©®¦¹À§¨«¢¥¤«©¦³¤̧¤¨¥»
:íéîúa íéëìäì áBè-òðîé àì ýåýé ïzé ãBáëå ïç íéäìà äåäéâéçèa íãà éøLà úBàáö ýåýé §Ÿ̈¶¡ÅŸ¦¬¥´−§¨¦¥´§Ÿ̈®¬Ÿ¦§©¹À©«Ÿ§¦¬§¨¦«§Ÿ̈¬§¨®©«§¥¬¹̈À̈Ÿ¥¬©

:Cä«
dt mildzcÎ`.

à:øBîæî çø÷-éðáì | çvðîìázáL Eöøà ýåýé úéöøáéúë)úåáù(:á÷òé úéáLâïåò úàNð ©«§©¥Ä©¦§¥ÄŸ©¦§«¨¦´¨§Ÿ̈´©§¤®©¹À§¨§¦´©«£«Ÿ−¨¨¨£´Ÿ
:äìñ íúàhç-ìë úéqk Enòã:Età ïBøçî úBáéLä Eúøáò-ìë zôñà ©¤®¦¦−¨¨©¨¨´¤«¨¨©¬§¨¨¤§¨¤®¡¹¦À¨¥«£¬©¤«

i"yx
(„).˙È· ‰‡ˆÓ ¯ÂÙˆ Ì‚,הצפרים בו קננו בחרבנו

כנסת  היא והצפור מדבר, בבניינו אגדה ומדרש
˘˙‰.ישראל: שיגיע ‡˘¯È.(‰)שמה:‡˘¯ מי

בתוכו: יהללוך ועוד בביתך לישב ÂÏ(Â)עוד ÊÂÚ
.Í·:מבטחו עוז אותך שם ·Ì··Ï.אשר ˙ÂÏÒÓ

דרכו: את ליישר דרכיו מסלות בלבו מחשב
(Ê).‡Î·‰ ˜ÓÚ· È¯·ÂÚ דתך על העוברים אותם

ויללה: בבכי גיהנם של בעומקה Â‰Â˙È˘È.והנם ÔÈÚÓ
עיניהם: ÂÓ¯‰.בדמעות ‰ËÚÈ ˙ÂÎ¯· Ì‚ מברכים

דינו  ואמת אותנו דן יפה ואומרים לשמו ומודים
הטוב  בדרך ללכת אותנו המורים לנו יעטה וברכות

לו: שמענו ÏÈÁ.(Á)ולא Ï‡ ÏÈÁÓ ÂÎÏÈ אותם
בלבבם: מסילות אשר ביתך יושבי למעלה הנזכרים

.ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ צבאם ויראה לב"ה המדרש מבית

בציון: הקב"ה אל ˙È˙ÏÙ.(Ë)וחילם ‰ÚÓ˘ לבנות
עלינו:Â‚Ó.(È)ביתך: המגין המקדש בית הוא

.ÈÙ Ë·‰Â(דוד).ÍÁÈ˘Ó ובטרחו בחסדיו והסתכל
בנינו: על וייגע טרח ÌÂÈ.(È‡)אשר ·ÂË ÈÎ אחד

אחר: במקום שנים אלף מלחיות ימות ולמחר בחצריך
.ÛÙÂ˙Ò‰ È˙¯Á·:לשקוד המזוזות ועל הסף Â„Ó¯על

.Ú˘¯ ÈÏ‰‡· הרשע עשו באהלי בשלוה דר מלהיות
בהם: Ô‚ÓÂ.(È·)להדבק ˘Ó˘ ÈÎ שמש לפתור יש

חומה: שיני ל' פותרו תהלים ומדרש כמשמעו,
(·).'Â‚Â Íˆ¯‡ '‰ ˙Èˆ¯ יעקב שבות שבת אם

מהם  עברתך ואספת חטאתם וכסית עונם את ונשאת
ועולמך  ארצך רצית אז אפך מחרון עצמך והשיבות
ועולמך  ארצך אין זאת תעשה שלא זמן וכל מתרצה

מתרצה:

cec zcevn
(„).¯ÂÙˆ Ì‚בית מצאה  צפור שגם ואומר חרבנה  על  יתאונן

שם שמה  אשר  קן  לעצמה בה  מצאה ודרור  המזבח  במקום 
ÍÈ˙ÂÁ·ÊÓ.אפרוחיה : המזבחות:‡˙ על  ר "ל  מזבחותיך  עם

(‰).È·˘ÂÈ È¯˘‡מיושבי ויהיה בבניינה שיחיה  לזה אשרי
עולם: עד  שם עוד  ויהללוך  ·Í.(Â)ביתך ÂÏ ÊÂÚעוזו המשים

בך: ·Ì··Ï.ומבטחו  ˙ÂÏÈÒÓבלבבם חושבים עת  בכל
ה': לבית העולות עםÈ¯·ÂÚ.(Ê)המסילות ברגל עולה להיות 

ממול  וכן  החוחים שם  שגדלים הבכא  עמק  דרך  העוברים
ה)בכאים  המהלך)(ש "ב היה שם דרך Â‰Â˙È˘È.:(כי ÔÈÚÓבעבורם

לשתות: ימצאו למען מים מעיינות  ה ' שם ÂÓ¯‰.ישים  ‰ËÚÈבברכות ומעוטף  עטוי יהיה בו ילכו  אשר  הדרך את להם המורה
ינהלם: מים מבועי על  כי יברכוהו ההולכים כל  Â‚Â'.(Á)כי ÂÎÏÈאנשים צבא  אל  אנשים מצבא  ילכו כי  עד העולי' ירבו

בציון : ה' פני אל נראי' להיות ילכו אשר רבות כתות בו:Â‚Ó.(È)ויפגשו וזכור אותו ראה ולמחסה למגן לנו שהוא  בה "מ
.Ë·‰Â: בה"מ על טרחתו  בחנם  יהיה שלא עשה  למענו משיחך דוד פני  ÂÎÂ'.(È‡)שא  ·ÂË ÈÎבבניינה לראות מתאוה  אני לזה 

אחרים: בחצרים  שנים  אלף מלשבת א' יום בחצריך  לשבת לי טוב יותר  בית·È˙¯Á.כי של השער בסף לחסות אבחר  יותר
רשע: באוהל  שלימה דירה מלדור ˘Ó˘.(È·)ה ' ÈÎלנו יתן עוד  כי אני מובטח  לזה עלינו ותגן כשמש  לנו תאיר  מעולם כי

תמים : בדרך לההולכים  מלתתו  הטוב את ימנע ולא וכבוד  מגלות¯ˆÈ˙.(·)חן יעקב שבות והשבת מאז ארצך את  שרצית כמו
יזכר:˘‡˙.(‚)בבל : לא  עולם  עד  חטאתם וכסית עונם מחלת  בהם:‡ÙÒ˙.(„)כי תכעוס  לבל עברתך  ‰˘Â·È˙.הכנסת

אפך : מחרון חזרת

oeiv zcevn
(„).¯Â¯„Â: מה עוף יקרא˜Ô.שם  כמו  העוף מדור נקרא כן 

צפור כ"ב):קן כמו‡ÈÁÂ¯Ù‰.שמה:˘˙‰.(דברי' הקטנים בניה
ביצים או ושביל :ÂÏÈÒÓ˙.(Â):(שם)אפרוחים  מסילה מל '

(Ê).‰ËÚÈיעטה כבגד כמו ולבישה  עטיפה קט)ענין :(לקמן
.‰¯ÂÓ:שיהיה בדבר  יהיה  ולמוד  הוראה ‰ÛÙÂ˙Ò.(È‡)מל '

ומזוזה: סף דירה:Â„Ó¯.מל ' רצון:¯ˆÈ˙.(·)מל ' מלשון
(‚).˙‡˘:העון מחילת  כמו‡ÙÒ˙.(„)ענין הכנסה  ענין

מאסף איש  י"ט)ואין וזעם:Í˙¯·Ú.:(שופטים עברה מל '
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לעיל במשנה א. עמוד נב ההיכל (נא:)דף בין הבדילו פרוכות שתי חכמים שלדעת שנינו

את  ומבארת חכמים כשיטת שנויה משנתינו אחת. פרוכת יוסי ולרבי הקדשים, לקודש

הפרוכת הקדשים. לקודש גדול הכהן כניסת ïîאופן äôeøt äúéä äðBöéçä©¦¨¨§¨§¨¦
íBøcä בצידה בפרוכת ונאחזת חוץ, כלפי דרום מצד כפולה שהיתה הדרומי, בקצה - ©¨

ועומדת, פתוחה להיותה זהב של בקרס ה åהחיצוני פרופהúéîéðôהפרוכת ïîהיתה §§¦¦¦
ïBôvä שבדרום החיצונה שבפרוכת הפריפה דרך נכנס גדול הכהן והיה הצפוני. בקצה - ©¨

ïäéðéaוהיה Cläî,הפרוכות שתי שבין אמה בחלל -ì òébnL ãò של פריפה §©¥¥¥¤©¤©¦©©
שב  הפנימית ïBôvìהפרוכת òébä ,ïBôv,הקדשים קודש של åéðtבפתחו CôBä ¨¦¦©©¨¥¨¨

íBøcìוהיה הארון, úëBøtäלכיוון íò BìàîNì Cläî לאורך דרום לכיוון הולך - ©¨§©¥¦§Ÿ¦©¨¤
משמאלו, כשהיא ïBøàìהפרוכת òébî àeäL ãò.בדיו שני ïúBðבין ,ïBøàì òébä ©¤©¦©¨¨¦¦©¨¨¥

äzçnä úàהגחלים øáöעם .íécaä éðL ïéaהערים -éab ìò úøèwä úà ¤©©§¨¥§¥©©¦¨©¤©§Ÿ¤©©¥
Búñéðkה  úéa Cøãa Bì àáe àöé .ïLò Blek úéaä ìk àlîúðå ,íéìçb- ¤¨¦§¦§©¥¨©©¦¨¨¨¨¨§¤¤¥§¦¨
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ïa äîìL äða øLà úéaa Lãwä ïBøà úà eðz 'äì íéLBãwä ìàøNé ìëì§¨¦§¨¥©§¦©§¤£©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤
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שוה בגזירה 'úøîLî'נגנז 'úøîLî'. היה לא שני שבבית בברייתא מוכח מקום מכל ¦§¤¤¦§¤¤

לארון'. 'הגיע במשנה כתוב ואיך נגנז, ראשון בבית שכבר ארון,

הגמרא: משנתינוíìBòìמתרצת ïBøàì'עוסקת òébä' éàîe ,éðL Lc÷îa היינו §¨§¦§¨¥¦©¦¦©¨¨
,ïBøà íB÷î.ראשון בבית שעמד היכן §¨
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לעיל במשנה א. עמוד נב ההיכל (נא:)דף בין הבדילו פרוכות שתי חכמים שלדעת שנינו

את  ומבארת חכמים כשיטת שנויה משנתינו אחת. פרוכת יוסי ולרבי הקדשים, לקודש

הפרוכת הקדשים. לקודש גדול הכהן כניסת ïîאופן äôeøt äúéä äðBöéçä©¦¨¨§¨§¨¦
íBøcä בצידה בפרוכת ונאחזת חוץ, כלפי דרום מצד כפולה שהיתה הדרומי, בקצה - ©¨
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שב  הפנימית ïBôvìהפרוכת òébä ,ïBôv,הקדשים קודש של åéðtבפתחו CôBä ¨¦¦©©¨¥¨¨
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yiyk la` .zeay elit` ea oi` ecia ecebi`y dzre ,zeay `l`

.dpicna ycwn zeay dxzed `l zeay xeqi`
déáéúéàzaya dpyna epipy ,iia`l `xtq ax cer dywd ±(:hi), ¥¦¥

ìLîøepzì çñtä úà ïéìLzay axra ezelvl,äëéLç íò`ly §©§§¦¤©¤©©©¦£¥¨
,dywe .ef drya xepza egipdl opax exq`y xya x`ykàëä àäå§¨¨¨

o`k ixde ±äðéãna Lc÷îc úeáLcjxev dilvdy s`y ,`id ¦§§¦§¨©§¦¨
mixizn mewn lkne ,ycwna `le ziyrp milyexia ,ycwn

,xepzl elylylïðéøæb àìåyygn xya x`yak mixfeb `le - §Ÿ¨§¦©
.íéìçba äzçé ànL,jci`ne ,dpicna zxzen ycwn zeayy ixd ¤¨§©¤©¤¨¦

zxtqn .ycwna s` exq` ycwnd jxevl dpicna exq`y dn
:`xnbd÷ézLéà.aiydl ecia did `ly ,iia` wzy ±àúà ék ¦§¦¦£¨

óñBé áøc dén÷ì,sqei ax lv` iia` oncfdyk ±déì øîàiia` ± §©¥§©¥¨©¥
,sqei axléëä[jk-],àøôñ áø éì øîà.el izayd `ledéì øîà ¨¦¨©¦©©§¨¨©¥

,sqei axdéì épLz àì àîòè éàîy el uxzz `l recn ±éða ©©£¨Ÿ§©¥¥§¥
däøeáçgqtd ilev,ïä ïéæéøæmifixf miycwa miwqerd lky £¨§¦¦¥

zeay dxzed `l mlerl la` ,ezgi `ny exfb `l okle ,minkge
:`xnbd zx`an .dpicna ycwnåly enrhééaàjk uxiz `ly §©©¥

,`xtq axlïðéøîà ïä ïéæéøæ íéðäkmipdky eplv` recid on ± Ÿ£¦§¦¦¥¨§¦©
la` ,xn`dl ozip df xace mifixf,ïðéøîà àì ïä ïéæéøæ äøeáç éða§¥£¨§¦¦¥Ÿ¨§¦©

.mifixf mlek oi`e gqt miaixwn l`xyi lky
:zeipynd oia wlgl iriax uexiz d`ian `xnbd,øîà àáø̈¨¨©

qer mlerlepzpyne ,cia dvvwl `aae dgl zlaia odizy zew
dkzgl dxizndøîàc àéä øæòéìà éaø,xzeny migqta dpyna ©¦¡¦¤¤¦§¨©

ezrclyå .úaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëîepzpyna xqe`y mrhd ©§¦¥¦§¨¦¤©©¨§
zek`ln mb mixiykn migec ezhiyly s` ilka dvvwl

,`ziixe`cì øLôàc änëc øæòéìà éaø äãBîïðépLî ééepLyiy ± ¤©¦¡¦¤¤§©¨§¤§¨§©¥§©¦©
z` uevwl ozipe xg`ne ,xyt`d lkk dk`lnd zxeva zepyl

.ilka dvvwl xeq` cia zlaid
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eznyקל in` cenr w sc ± iyily wxtoiaexir
øéåàì äùéîùúù äøéã éåäã íåùîixney da stezqdl `l` ,cinz da xecl dpi` Ð

.dcyd (xie`)äùìù êåúì äùìùî äìòîìî.ettke exfg dyly ediabdy xg`lc Ð

àúéðåùî éë åîããjezn miphw eiyxy oi`vei jk ,oiccvl rteyny df xdk ,rlq oyk Ð

xzei oeqkl`a oidiabne oikled milecbd ,o`kne o`kn ux`l oitetke oiccvl oilecbd

.dfk dylynéàìéòì é÷ìñãmilicbd Ð

.dylyn dlrnl diabdynïéøåñàixacl Ð

.lkdéàúúì éúçðãcv ly ey`xl milicbd Ð

oi`veid miphw oke dyly deab `ly lk ,oli`d

.eletiya milicbd onåøùlkd ixacl Ð

.ez` xeqi` llkl e`l izk`cïéããöìÐ

ly daeb jezn mi`veid miphwd miyxyd

zyy axl dyly jezl ux`l oihne ,milecb

.exy daxl .ez` `xeqi` gknc ,ixiq`ïëå
àøâéðàieyrd xvw uixg jezn `veid oli` Ð

cv ly oli`d iciv ipye ,zecyl mind jiledl

cecnl `a m`e .eiceciba oiqpkp uixgd icecib

xbpd jezay oiccvndyly deab `ed ixd Ð

ody miipyd eiccvn cecnl `a m`e ,xzeie

dlrnle uixgd icecibn.dyly deab oi` Ð

dylyn zegt lkc exy micecibd ccenc daxl

ixde ,ccen ewnern zyy axl .`rx`k `rx`l

.ez` `xeqi` gkne dyly deabúéåæ ïø÷ ïëåÐ

,xvg ly milzek ipy revwna dlerd oli`

revwnd jeza oiqpkp eiccv dylye

,uegany ecv `l` d`xp oi`e ,milzekay

.dylyn zegt lzekl dlrnl cr dlere jlede

,`ed oli` e`l dylyn zegt lk daxl

`rx`n zyy axle ,dyly deab `l mlernc

,zief oxw `wece .ez` `xeqi` gkne ,opigyn

`nlra lzek lv` la`li`edc ,dax dcen Ð

v zylyee` ux`l dey iriaxde oideab eicc

lzekl.lzekl deyc ecv elit` ,xeq`c Ð

àîåôéàá ÷éìñ äåäã,cner did ziad jeza Ð

zegt bbd on dlrnl daex` it jxc dlere

.dylynäéì àøùåbbd on d`xp epi`c Ð

.eiccvn cg`a elit` dylyêì àøù äáøëÐ

`kd `dc ,iz` `xeqi` gkn opixn` `l xn`c

.my d`xp edaeby xeq`c `ed ziad jezaéìîã
oelg :lirl oxn` `dc .`id `zkinq `rx`k Ð

ilnc o`nk dxyrn dlrnl miza ipy oiay

.incéôéë éøãäãlr ayi `lc opirny`e Ð

oideabd lr i`c .oitetkd`l izk` ,`hiyt Ð

,oli`a oiler `l :zeay meyn od el` opirny`

.(a,fl) dvia zkqnaõøàì äåù ãçà åãöãÐ

`kid dax dcen ,cg`d ecva deab rwxwdy

cv dxeq`c ,ux`d on oideab eiccv zylyc

.ux`l deydïìéàá ïéìúéð ïéàåÐ

.x"iilcphy`äøòîå çéùå øåáoda yiy oia Ð

min mda oi`y oia ,min.ñôèî,x"iitpc Ð

.oiekzna xaegnd on yelzi `ly `l` ,`gxhc meyn e`l `nrhc .cxeie qthnäìò íà.xaegna ynzyn `ed ezcixi jxc lkc .cxil xeq` ,oli`a Ðíåé ãåòáî äìòycwe Ð

meid eilr.cxeie ,dil opiqpw `l Ð'åëå úçà äðúîá ïéðúéðä.xg` xeka mca axrzpy xekad mc oebk Ðúçà äðúîá åðúðé.dfle dfl dpzn dze` dlere Ðòáøà ïúîá òáøà ïúî
ef z`hg mcl jtyp ef z`hg mc Ð.efle efl dlere ,zepzn rax` epzpi Ðòáøà ïúîá åðúðéxeka` xarc dxiar cv `ki` devn i`dac ab lr s` ,sicr devn dyr mew :xaqwc Ð

.xekac siqez lal igce "zepxw lr ozpe" :(c `xwie) aizkc z`hgc dyr iz` ,siqez la`úçà äðúîá åðúåð øîåà òùåäé éáøåoevigd gafn lr oipzipd lk :ol `niiwc oeik Ð

,eil`n "rxbz la" xwriy ahen :`nrh xn`wck ,z`hgc rxbz la meyn i`e .siqez la` opixar `le ,dligzkl elit` dlr opiknq xyt` `lc `kd ,xtik zg` dpzna opzpy

.micia exwer `edy "siqez la" lr xearn ,micia e`ld xwer epi`e ayei `edyãøåé éîð éëä,jkld .yinyz df ixde ynzyn ayei `edy onf lk `dc ,`id devn dcixi jdc Ð

xzeie xzei cxeiyk xg` yinyz ynzyn `zydc ab lr s`.my ayiyn sicr Ðäåöî ãéáò à÷ã.dyr miiwnc Ðäåöî ãéáò à÷ àì,dxiar ici lr `ed dxiard on yxet Ð

meiw la`.o`k oi` devn
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ïëåuegan d`xp oi`e ,revwnd jez oiqpkp eiccv dylyy :qxhpewa yxit Ð zief oxwa

xbpe ,zyy axc egk jricedl ,zief oxw ediiexz xninl jixhvi`e .iriax cv `l`

ux`l dey epi`y lzekl jenqa dax dcen ,edine .ixyc ,daxc egk jricedl eiccv ipync

axl iywz `l Ð ux`l dey cg` ecve :jenqa `ziixa hwpc `de .xeq`c cg` cvn `l`

`edc ,cg` ecv hwp `wec e`l diciclc ,zyy

.oiccv ipyn oicd

ïúî`idy dler :yexit Ð zg` ozna rax`

.gqta e` xekaa ,rax` ody mizy ozn

m`c Ð z`hg epiid rax` ozn yxtl oi` la`

mdl oi` xekaa e` gqta z`hg ogn daxrzp

.dhnl dfe `xwiqd hegn dlrnl dfy itl ,dpwz

!"siqez la"c e`l igcile dyr izile :xn`z m`e

`kdc ,ziviva mi`lkl llk inc `lc :xnel yie

`la miiwzdl leki dide ,`a `ed driyt ici lr

.e`ld ziigcåðúðé:ol `niiwc Ð zg` dpzna

.xtk zg` dpzna epzpy oipzipd lk
`l
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äøéc ìëå ,øéåàì dLéîLzL äøéc éåäc íeMî¦§¨¥¦¨¤©§¦¨¨£¦§¨¦¨
øéåàì dLéîLzL¯úéaî øúé da ïéìèìèî ïéà ¤©§¦¨¨£¦¥§©§§¦¨¨¥¦¥

.íéúàñõøàä ïî ïéäBáb åéLøL"éLøL ,øîzéà ."'åëå ¨©¦¨¨¨§¦¦¨¨¤¦§©¨§¥
ìMî äìòîìî ïéàaä ïìéàìL CBúì äLäaø ,äL ¦¨©¨¦¦§©§¨¦§¨§§¨©¨

øeñà :øîà úLL áø ,ïäa LnzLäì øzeî :øîà̈©¨§¦§©¥¨¤©¥¤¨©¨
ïäa LnzLäì øzeî øîà äaø .ïäa LnzLäì¯ §¦§©¥¨¤©¨¨©¨§¦§©¥¨¤

ìLî úBçt ìëcàòøàc äL¯úLL áø .àéä àòøà §¨¨¦§¨§©§¨©§¨¦©¥¤
éúà÷ øeqéà çkîc ïåéëc ,ïäa LnzLäì øeñà :øîà̈©¨§¦§©¥¨¤§¥¨§¦Ÿ©¦¨¨¥

¯àìéòì ïé÷ìñc ,àúépeLîk eîãc .ïéøeñà¯,ïéøeñà £¦§¨¦§¦¨§¨§¦§¥¨£¦
éàzúì ïézçðc¯ïéããöì .eøL¯áøå äaøc àzâeìt §¨§¦§©©¨¦§¨¦§§¨§©¨§©

äåäc àì÷éc àeää .úéåæ ïø÷a ïëå ,àøâépà ïëå .úLL¥¤§¥©¦§¨§¥§¤¤¨¦©¦§¨©£¨
:àôéìçz øa àçà áø øîà .déì àøLe óñBé áøc dén÷ì àúà .àîetéàa ÷éìñ äåäå ééaàì§©©¥©£¨¨¥§¦¨£¨§©¥§©¥§¨¥¨©©©¨©©£¦¨

Cì àøLc¯,éîc éìîc ïàîk àúéa ,úLL áøì eléôà :àîéúc eäî !àèéLt .Cì àøL äaøk ¦§¨¨§©¨§¨¨§¦¨©§¥¨£¦§©¥¤¥¨§©§¨¥¨¥
ìLî úBçôa LnzLéìåìL õøàä ïî ïéäBáb åéLøL" :ïðz .ïì òîLî à÷ ,âbì Ceîñ äLäL §¦§©¥§¨¦§¨¨©©¨©§©¨§©¨¨¨§¦¦¨¨¤§¨

íéçôè¯éôék éøãä àìc éà ?éîc éëéä ."íäéìò áLé àì¯àlà !àèéLtåàì¯áb ìò óà §¨¦Ÿ¥¥£¥¤¥¦¨¥¦§¨¨§¦¨§¦§¦¨¤¨¨©©©
äåL ãçà Bcéöc áb ìò óà :ïì òîLî à÷ àäå .éôék éøãä àìc íìBòì ,àì !éôék éøãäc§¨§¦¨§¦Ÿ§¨§¨¨§¦¨§¦§¨¨©§©¨©©©§¦¤¨¨¤

.õøàììL õøàä ïî ïéäBábL ïìéà éLøL :ïðaø eðzìL ïäézçz ììç LiL Bà .íéçôè äLäL ¨¨¤¨©¨©¨§¥¦¨¤§¦¦¨¨¤§¨§¨¦¤¥¨¨©§¥¤§¨
õøàì äåL ãçà BcévL ét ìò óà ,íéçôè¯,ïìéàa ïéìBò ïéàL éôì ,ïäéìò áLé àì äæ éøä §¨¦©©¦¤¦¤¨¨¤¨¨¤Ÿ¥¥£¥¤§¦¤¥¦¨¦¨

,Blek íBiä ìk íL áLéå íBé ãBòaî ïìéàa äìòé àìå ,ïìéàa ïéðòLð ïéàå ,ïìéàa ïéìúð ïéàå§¥¦§¦¨¦¨§¥¦§¨¦¨¦¨§Ÿ©£¤¨¦¨¦§§¥¥¨¨©
eléôàå ,ãøBéå ñtèî äìBòå ñtèî øãâå äøòîe çéL øBa ìáà .äîäaä ìk ãçàå ïìéà ãçà¤¨¦¨§¤¨¨©§¥¨£¨¦©§¨¨§¨¥§©¥§¤§©¥§¥©£¦

äìò íà :àãç éðz .änà äàî ïä¯ïàk ;àéL÷ àì .ãøéì øeñà :àãç éðúå ,ãøéì øzeî¯ ¥¥¨©¨¨¥£¨¦¨¨¨¥¥§¨¥£¨¨¥¥¨©§¨¨
ïàk ,íBé ãBòaî¯ïàk ;àéL÷ àìå ,äëéLçMî àäå àä :àîéà úéòaéàå .äëéLçMî¯,ââBLa ¦§¨¦¤¨¥¨§¦¨¥¥¨¨§¨¦¤¨¥¨§¨©§¨¨§¥

ïàk¯øî ;éâìtéî÷ ãéæî ehà ââBL eñð÷a àëäå ,ââBLa àäå àä :àîéà úéòaéàå .ãéæîa ¨§¥¦§¦¨¥¥¨¨§¨§¥§¨¨§¨§¥©¥¦¨¦©§¦¨
äðzîa ïéðzépä ,éàpúk :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .ïðéñð÷ àì :øáñ øîe ,ïðéñð÷ :øáñ̈©¨§¦©¨¨©¨¨§¦©¨©©¨§¥§©§ª©§©¨¥©¦¨¦§©¨¨

úçà äðzî ïéðzéða eáøòúpL úçà¯òaøà ïzîa òaøà ïzî .úçà äðzîa eðúpé¯eðúpé ©©¤¦§¨§§¦¨¦©¨¨©©¦¨§§©¨¨©©©©©§©§©©©§©¦¨§
úçà ïzîa òaøà ïzî .òaøà ïzîa¯òLBäé éaøå ,òaøà ïzîa eðúpé :øîBà øæòéìà éaø §©©©§©©©©§©§©©©©©¦¡¦¤¤¥¦¨§§©©©§©§©¦§ª©

éaø Bì øîà !"òøâz ìa" ìò øáBò àeä éøä :øæòéìà éaø Bì øîà .úçà äðzîa eðúpé :øîBà¥¦¨§§©¨¨©©¨©©¦¡¦¤¤£¥¥©©¦§©¨©©¦
éñBz ìá"a øáBò àeä éøä :òLBäé!"óøîà .Bîöòa àeäLk àlà eøîà àì :øæòéìà éaø øîà §ª©£¥¥§©¦¨©©¦¡¦¤¤Ÿ¨§¤¨§¤§©§¨©

zúpLk :òLBäé éaø øîà ãBòå .Bîöòa àeäLk àlà "òøâz ìa" øîàð àì :òLBäé éaø Bì©¦§ª©Ÿ¤¡©©¦§©¤¨§¤§©§§¨©©¦§ª©§¤¨©¨
¯éñBz ìa" ìò zøáòzúð àlLk ,Eãéa äNòî úéNòå "ó¯àìå "òøâz ìa" ìò zøáò ¨©§¨©©¦§¨¦¨©£¤§¨§§¤Ÿ¨©¨¨©§¨©©¦§©§Ÿ

éãò äNò íe÷ :íúä øîàc ,øæòéìà éaøì .Eãéa äNòî úéNòó¯òLBäé éaøì .ãøé éîð éëä ¨¦¨©£¤§¨§§©¦¡¦¤¤§¨©¨¨£¥¨¦¥¥§©¦§ª©
éãò äNòz ìàå áL íúä øîàcó¯øîà÷ àì ïàk ãò ,àéä àì àîìéc .ãøé àì éîð àëä §¨©¨¨¥§©©£¤£¦¨¨©¦Ÿ¥¥¦§¨Ÿ¦©¨¨¨¨©
éãò äNò íe÷ íúä øæòéìà éaøäåöî ãéáò àìc àëä ìáà ,äåöî ãéáò à÷c àlà ó¯éëä ©¦¡¦¤¤¨¨£¥¨¦¤¨§¨¨¥¦§¨£¨¨¨§¨¨¥¦§¨¨¦

éãò äNòz ìàå áL íúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,éîð éàå .ãøé àì éîðó¯àlà ©¦Ÿ¥¥§¦©¦©¨¨¨¨©©¦§ª©¨¨¥§©©£¤¨¦¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc oiaexir(oey`x meil)

:`xnbd zx`anéåäc íeMîdf mewnøéåàì dLéîLzL äøéc± ¦§¨¥¦¨¤©§¦¨©£¦
dcyd zxiny jxevl ,dl dvegy xie`d liaya ziyrpy
miyinyz jxevl ziyrpd dxenb dxic dpi`e ,dizeaiaqy

,dkezayì dLéîLzL äøéc ìëåda ïéìèìèî ïéà øéåàdghyyk §¨¦¨¤©§¦¨©£¦¥§©§§¦¨
íéúàñ úéaî øúé. ¨¥¦¥¨©¦

eid :dpyna epipy,'åëå õøàä ïî ïéäBáb åéLøL:odilr ayi `l ¨¨¨§¦¦¨¨¤
mideabd miyxyay jenpd wlgd oica zwelgn d`ian `xnbd

:dylynïìéà éLøL ,øîzéàrwxwd on mi`veidäìòîìî ïéàaä ¦§©¨§¥¦¨©¨¦¦§©§¨
ìMîìL CBúì äL,äLdlrnl `ed mday deabd wlgdy ,xnelk ¦§Ÿ¨§§Ÿ¨

xeiv] dylyn zegtl micxeie mixfege rwxwdn migth dylyn
.[`ïäa LnzLäì øzeî ,øîà äaø.rwxwl dyly jezay wlga ©¨¨©¨§¦§©¥¨¤

.ïäa LnzLäì øeñà ,øîà úLL áø:mnrh `xnbd zx`anäaø ©¥¤¨©¨§¦§©¥¨¤©¨
,ïäa LnzLäì øzeî øîàmeynìMî úBçt ìëcàòøàc äL± ¨©¨§¦§©¥¨¤§¨¨¦§Ÿ¨§©§¨

,migth dylyn zegta rwxwl jenq `vnpdàéä àòøàepic ± ©§¨¦
.yeniya mixzen jkle ,rwxwkLnzLäì øeñà øîà úLL áø©¥¤¨©¨§¦§©¥
éúà÷ øeqéà çkîc ïåéëc ,ïäamixeq` eid mnvr mdy oeik ± ¨¤§¥¨§¦Ÿ©¦¨¨¦

gkn mi`a md ixd ,xzei milcbyk mixzen eidi ji`d ,dligza
e xeqi`,ïéøeñà.mikenp md dzry s` £¦

:ef zwelgna mielzd mitqep mipte` d`ian `xnbdeîãc§¨
àúéðeLîk,xday rlq oyk mzlicba minecd miyxy ± ¦§¦¨

mdicivne ,dylyn xzeil oeqkl`a rwxwdn miler milecbdy
,mpic jk .[a xeiv] rwxwd cvl micxeid miphw miyxy mi`vei

àìéòì ïé÷ìñc,dylyn mideabd miwlgd ±ïéøeñà.lkd ixacl §¨§¦§¥¨£¦
éàzúì ïéúçðcdvwa ,milecbd miyxyd zligza jenpd wlgd ± §¨§¦§©©

mikenpd zenewndn mi`veid miphwd oke ,oli`l jenqd
,milecbayeøL.lkd ixacl mixzen ±ïéããöìmi`veid miphwd - ¨¦§¨¦

,dylyn zegtl micxeie milecbay mideabd zenewndnàzâeìt§§¨
zwelgna ielz mpic ±,úLL áøå äaøcmz`ivia dligzay §©¨§©¥¤

,rwxwl mikenq md dzry s`e ,xeq`d mewna eid milecbdn
mikenqy ,mixzen daxle .xeqi` gkn e`ay ,zyy axl mixeq`

.dyly jeza rwxwl
ïëåjeza lcbd oli`àøâépàmin zkledl dieyrd dxv dlrz ± §¥©¦§¨

agx oli`dy oeike ,dlrzd ztyn dyly edaeba oi`e ,zecyl
,milzka miqekn dlrzd ilzek cvay eiciv ipy ,dlrzd agexk
.[b xeiv] eiccv lkn `ed dlebn dlrne dlrzd ztyn wxe
edaeb ixde dlrzd zirwxwn ccen miielbd eiciva eccenyke
ccen ixd miqeknd eiciva ccenyke ,xzeie migth dyly my
,ef zwelgna ielz epic ixd .dyly my oi`e dlrzd ztyn
ztyn ccnp xeqi` zngn `ay zngn xqe` epi`y daxly

xzene rwxwl jenq `ed mye dlrzd`aa xqe`d zyy axle ,
,dyly deab `ed myne dlrzd zirwxwn ccnp xeqi` zngn
lcby meyn ,jenp `edy s` ,xeq` ,dlrzd lrny wlgd s`e

.`ed xeq` myy ,dlrzd jezay miccvd gkn `ae
ïëålcbdúéåæ ïø÷ailzeka miqekn eiciv dylye ,xvgd ly §¥§¤¤¨¦

,dylyn xzei ea oi` dlrne milzkd y`xne ,[c xeiv] ziefd
,xzeie dyly edaeb ixde rwxwdn eccen ielbd eciva eccenyke
edaeb ixde milzkd y`xn eccen miqeknd eiciva eccenyke
y`xn ccnp daxly ,zwelgna ielz df mbe .dylyn zegt myn
rwxwn ccnp zyy axle ,xzene dyly jeza `ed mye milzkd
s` xeq`e ,`a xeqi` gkne ,xzeie dyly edaeb ixd myne xvgd

:df oica dyrn d`ian `xnbd .oeilrd ewlgaàì÷éc àeää± ©¦§¨
lwca dyrnééaàì äåäc,eziaa rehp iia`l didy ±÷éìñ äåäå ©£¨§©©¥©£¨¨¦

àîetéàabbd lrn dlr `l j` ,bbay daex` jxc dler dide ± §¦¨
.[e xeiv] migth dylyóñBé áøc dén÷ì àúàax iptl iia` `a - £¨§©¥§©¥

lrny edaeb wx cecnl yi m`d ,df oli` y`x oic el`yl sqei
ezizgzn eccnl yiy e` .xzene dyly deab epi` mye ,bbd

.xeq`e dyly deab epid myne ,rwxwadéì àøLesqei axe ± §¨¥
.cg` cva s` bbd lrn dyly dlebn epi`y meyn ,el exizd

àôéìçz øa àçà áø déì øîà,lkd ixacl df xzid oi` ,iia`l ¨©¥©£¨©©£¦¨

`l`Cì àøLcwx jl xizdy sqei ax -,Cì àøL äaøkaxl la` ¦§¨¨§©¨§¨¨
`ae lcby oeik ,xeq`i dfa s` ,xeqi` gkn `ay xqe`d zyy

:`xnbd zl`ey .xeq`d oli`d gknàèéLt`l` xzen epi`y §¦¨
zyy axl `le ,xeqi` gkn `ay zngn xqe` epi`y dax zrcl
:`xnbd daiyn .z`f x`al jxved dnle ,xeqi` gkn `ay oeik

àîéúc eäîdf ote`ay xn`z `ny ±úLL áøì eléôàmiccen oi` ©§¥¨£¦§©¥¤
c ,ziad rwxway ezizgzn oli`déîc éìîc ïàîk àúéaziady ± ¥¨§©§¨¥¨¥

cnerd oli`d aygpe `ed rwxwd iaern eleke ,`ln eli`k aygp
,rwxwa oenhk ekezaåxzeny zyy ax dceiúBçôa LnzLéì §¦§©¥§¨

ìMîïì òîLî à÷ ,âbì Ceîñ äL,zyy ax xqe` dfa s`y `g` ax ¦§Ÿ¨¨©©¨©§©¨
.dax zhiyl `l` xzed `le

:daxl dywn `xnbdïðz,epzpynaìL õøàä ïî ïéäBáb åéLøLäL §©¨¨¨§¦¦¨¨¤§Ÿ¨
.íäéìò áLé àì ,íéçôè:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna - §¨¦Ÿ¥¥£¥¤¥¦¨¥

[éôéék] (éôéë) éøãä àìc éàjezl mittkpe mixfeg miyxyd oi`y ¦§Ÿ¨§¦¨§¦
,deab oiicr milcb `l` ,dylyàèéLtdkxved dnle mixeq`y §¦¨

.erinydl dpyndåàì àlàxaecn jgxk lr `l` ±áb ìò óà ¤¨¨©©©
[éôéék] (éôéë) éøãäc,dyly jezl mittkpe mixfeg miyxydy - §¨§¦¨§¦

,mday mikenpd miwlgd lr s` ayil xeq`y `pzd eprinyde
:`xnbd zvxzn .dfa xizdy daxl dyweàìgikedl oi` ± Ÿ

`l` ,mittkpe mixfeg miyxydy xaecn dpynayàìc íìBòì§¨§Ÿ
[éôéék] (éôéë) éøãä,mittkpe mixfeg mpi`y -,ïì òîLî à÷ àäå ¨§¦¨§¦§¨¨©§©¨

yãçà Bcéöc áb ìò óàyxeyd ly,õøàì äåLdf cvn rwxwdy ©©©§¦¤¨¨¤¨¨¤
,eilr ayil xeq` ok it lr s` ,eil` jenqa yxeyd cbpk dler

.rwxwl jenqd df cv lr s`
:oli`a dilr ipic zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìL õøàä ïî ïéäBábL ïìéà éLøLïäézçz ììç LiL Bà ,íéçôè äL ¨§¥¦¨¤§¦¦¨¨¤§Ÿ¨§¨¦¤¥¨¨©§¥¤
daeba miyxyd e`vnpeìLíéçôè äL,ux`d onBcévL ét ìò óà §Ÿ¨§¨¦©©¦¤¦

dãçàyxeyd lyõøàì äåL,[f xeiv]éôì .ïäéìò áLé àì äæ éøä ¤¨¨¤¨¨¤£¥¤Ÿ¥¥£¥¤§¦
minkg exfbyïìéàa ïéìúð ïéàå ,ïìéàa ïéìBò ïéàLxeq`y ± ¤¥¦¨¦¨§¥¦§¦¨¦¨

,oli`d lr eizerexf heyita oryidlïéðòLð ïéàåeabaïìéàa. §¥¦§¨¦¨¦¨
:`ziixad dtiqenås`íBiä ìk íL áLéå íBé ãBòaî ïìéàa äìòé àì §Ÿ©£¤¨¦¨¦§§¥¥¨¨©

,Blek.eilr ezaiyia `l` oli`a ynzyn epi`y s`
mixeq` el` miyinyzeãçàa [oia-]ãçàå ïìéàa [oiae-]ìë ¤¨¦¨§¤¨¨

,äîäaä.zaya ynzydl minkg exq` da mbyçéL ,øBa ìáà± ©§¥¨£¨¦©
,dxve dkex` dxitgñtèî ,øãâå äøòîemdaäìBòåe,ãøBéå ñtèî §¨¨§¨¥§©¥§¤§©¥§¥

,jka xeqi` oi`e,änà äàî ïä eléôàåeziilra c`n gxehy ©£¦¥¥¨©¨
`ny meyn `l` dndaae oli`a exfb `ly .exq` `l ,ezcixiae

.dgxih meyn `le ,yelzi
cxi m` oli`a dlry ina ,zeziixad oia dxizq d`ian `xnbd

:`l e`àãç éðz,epipy zg` `ziixaa -äìò íàoli`aãøéì øzeî ¨¥£¨¦¨¨¨¥¥
,zayaàãç éðúå,epipy zg` `ziixaa eli`e ±,ãøéì øeñàmeyn §¨¥£¨¨¥¥

dn lr sqep yinyz ea `ed ynzyn ,oli`dn ezcixi mvray
:dxizqd zayiin `xnbd .eilr ezaiyia ynzydy,àéL÷ àìŸ©§¨

,ïàkdlry xaecn ,dxiznd `ziixaa,íBé ãBòaîwitqd `le ¨¦§
edeqpw `l ,eziilra xeqi` dyr `ly ,zayd dqpkpy cr zcxl

.zcxl xzene,ïàkdlry ,zxqe`d `ziixaaäëéLçMî± ¨¦¤£¥¨
.edeqpwe ,eziilra xeqi` dyry ,zay dqpkpyn

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk ayiiz dvxz m`e -àäå àä± §¦¨¥¥¨¨§¨
dlry xaecn efae ef `ziixaaïàk ,àéL÷ àìå ,äëéLçMî¦¤£¥¨§Ÿ©§¨¨

dlry ,dxiznd `ziixaa,ââBLa,edeqpw `leïàk`ziixaa §¥¨
dlry ,zxqe`d,ãéæîa.edeqpw okleàäå àä àîéà úéòaéàåefa ± §¥¦§¦¨¥¥¨¨§¨

dlry xaecn efaeââBLa,od zewelg zeziixa ok`eeñð÷a àëäå §¥§¨¨§¨§
éâìôéî÷ ãéæî eèà ââBLbbeyd z` eqpw m`d zeziixad ewlgp ± ¥¨¥¦¨¦§§¦

,cifnd z` eqpwy jeznïðéñð÷ ,øáñ øîzngn bbeyd z` s` ©¨©¨§¦©
ygl yi ,bbeyl exizi m`y ,cifndbbey xn`ie cifna dlriy ye

,iziidïðéñð÷ àì ,øáñ øîebbeya dlry dfe ,cifnd zngn bbeyd ©¨©Ÿ¨§¦©
.cxil xzen

:zeziixad zwelgna sqep xe`ia,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©
éàpúkdpynay zwelgna ielz df oic ±(.t migaf)oic zx`and §©¨¥
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קלי ezny in` cenr w sc ± iyily wxtoiaexir
øéåàì äùéîùúù äøéã éåäã íåùîixney da stezqdl `l` ,cinz da xecl dpi` Ð

.dcyd (xie`)äùìù êåúì äùìùî äìòîìî.ettke exfg dyly ediabdy xg`lc Ð

àúéðåùî éë åîããjezn miphw eiyxy oi`vei jk ,oiccvl rteyny df xdk ,rlq oyk Ð

xzei oeqkl`a oidiabne oikled milecbd ,o`kne o`kn ux`l oitetke oiccvl oilecbd

.dfk dylynéàìéòì é÷ìñãmilicbd Ð

.dylyn dlrnl diabdynïéøåñàixacl Ð

.lkdéàúúì éúçðãcv ly ey`xl milicbd Ð

oi`veid miphw oke dyly deab `ly lk ,oli`d

.eletiya milicbd onåøùlkd ixacl Ð

.ez` xeqi` llkl e`l izk`cïéããöìÐ

ly daeb jezn mi`veid miphwd miyxyd

zyy axl dyly jezl ux`l oihne ,milecb

.exy daxl .ez` `xeqi` gknc ,ixiq`ïëå
àøâéðàieyrd xvw uixg jezn `veid oli` Ð

cv ly oli`d iciv ipye ,zecyl mind jiledl

cecnl `a m`e .eiceciba oiqpkp uixgd icecib

xbpd jezay oiccvndyly deab `ed ixd Ð

ody miipyd eiccvn cecnl `a m`e ,xzeie

dlrnle uixgd icecibn.dyly deab oi` Ð

dylyn zegt lkc exy micecibd ccenc daxl

ixde ,ccen ewnern zyy axl .`rx`k `rx`l

.ez` `xeqi` gkne dyly deabúéåæ ïø÷ ïëåÐ

,xvg ly milzek ipy revwna dlerd oli`

revwnd jeza oiqpkp eiccv dylye

,uegany ecv `l` d`xp oi`e ,milzekay

.dylyn zegt lzekl dlrnl cr dlere jlede

,`ed oli` e`l dylyn zegt lk daxl

`rx`n zyy axle ,dyly deab `l mlernc

,zief oxw `wece .ez` `xeqi` gkne ,opigyn

`nlra lzek lv` la`li`edc ,dax dcen Ð

v zylyee` ux`l dey iriaxde oideab eicc

lzekl.lzekl deyc ecv elit` ,xeq`c Ð

àîåôéàá ÷éìñ äåäã,cner did ziad jeza Ð

zegt bbd on dlrnl daex` it jxc dlere

.dylynäéì àøùåbbd on d`xp epi`c Ð

.eiccvn cg`a elit` dylyêì àøù äáøëÐ

`kd `dc ,iz` `xeqi` gkn opixn` `l xn`c

.my d`xp edaeby xeq`c `ed ziad jezaéìîã
oelg :lirl oxn` `dc .`id `zkinq `rx`k Ð

ilnc o`nk dxyrn dlrnl miza ipy oiay

.incéôéë éøãäãlr ayi `lc opirny`e Ð

oideabd lr i`c .oitetkd`l izk` ,`hiyt Ð

,oli`a oiler `l :zeay meyn od el` opirny`

.(a,fl) dvia zkqnaõøàì äåù ãçà åãöãÐ

`kid dax dcen ,cg`d ecva deab rwxwdy

cv dxeq`c ,ux`d on oideab eiccv zylyc

.ux`l deydïìéàá ïéìúéð ïéàåÐ

.x"iilcphy`äøòîå çéùå øåáoda yiy oia Ð

min mda oi`y oia ,min.ñôèî,x"iitpc Ð

.oiekzna xaegnd on yelzi `ly `l` ,`gxhc meyn e`l `nrhc .cxeie qthnäìò íà.xaegna ynzyn `ed ezcixi jxc lkc .cxil xeq` ,oli`a Ðíåé ãåòáî äìòycwe Ð

meid eilr.cxeie ,dil opiqpw `l Ð'åëå úçà äðúîá ïéðúéðä.xg` xeka mca axrzpy xekad mc oebk Ðúçà äðúîá åðúðé.dfle dfl dpzn dze` dlere Ðòáøà ïúîá òáøà ïúî
ef z`hg mcl jtyp ef z`hg mc Ð.efle efl dlere ,zepzn rax` epzpi Ðòáøà ïúîá åðúðéxeka` xarc dxiar cv `ki` devn i`dac ab lr s` ,sicr devn dyr mew :xaqwc Ð

.xekac siqez lal igce "zepxw lr ozpe" :(c `xwie) aizkc z`hgc dyr iz` ,siqez la`úçà äðúîá åðúåð øîåà òùåäé éáøåoevigd gafn lr oipzipd lk :ol `niiwc oeik Ð

,eil`n "rxbz la" xwriy ahen :`nrh xn`wck ,z`hgc rxbz la meyn i`e .siqez la` opixar `le ,dligzkl elit` dlr opiknq xyt` `lc `kd ,xtik zg` dpzna opzpy

.micia exwer `edy "siqez la" lr xearn ,micia e`ld xwer epi`e ayei `edyãøåé éîð éëä,jkld .yinyz df ixde ynzyn ayei `edy onf lk `dc ,`id devn dcixi jdc Ð

xzeie xzei cxeiyk xg` yinyz ynzyn `zydc ab lr s`.my ayiyn sicr Ðäåöî ãéáò à÷ã.dyr miiwnc Ðäåöî ãéáò à÷ àì,dxiar ici lr `ed dxiard on yxet Ð
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ïëåuegan d`xp oi`e ,revwnd jez oiqpkp eiccv dylyy :qxhpewa yxit Ð zief oxwa

xbpe ,zyy axc egk jricedl ,zief oxw ediiexz xninl jixhvi`e .iriax cv `l`

ux`l dey epi`y lzekl jenqa dax dcen ,edine .ixyc ,daxc egk jricedl eiccv ipync

axl iywz `l Ð ux`l dey cg` ecve :jenqa `ziixa hwpc `de .xeq`c cg` cvn `l`

`edc ,cg` ecv hwp `wec e`l diciclc ,zyy

.oiccv ipyn oicd

ïúî`idy dler :yexit Ð zg` ozna rax`

.gqta e` xekaa ,rax` ody mizy ozn

m`c Ð z`hg epiid rax` ozn yxtl oi` la`

mdl oi` xekaa e` gqta z`hg ogn daxrzp

.dhnl dfe `xwiqd hegn dlrnl dfy itl ,dpwz

!"siqez la"c e`l igcile dyr izile :xn`z m`e

`kdc ,ziviva mi`lkl llk inc `lc :xnel yie
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äøéc ìëå ,øéåàì dLéîLzL äøéc éåäc íeMî¦§¨¥¦¨¤©§¦¨¨£¦§¨¦¨
øéåàì dLéîLzL¯úéaî øúé da ïéìèìèî ïéà ¤©§¦¨¨£¦¥§©§§¦¨¨¥¦¥

.íéúàñõøàä ïî ïéäBáb åéLøL"éLøL ,øîzéà ."'åëå ¨©¦¨¨¨§¦¦¨¨¤¦§©¨§¥
ìMî äìòîìî ïéàaä ïìéàìL CBúì äLäaø ,äL ¦¨©¨¦¦§©§¨¦§¨§§¨©¨

øeñà :øîà úLL áø ,ïäa LnzLäì øzeî :øîà̈©¨§¦§©¥¨¤©¥¤¨©¨
ïäa LnzLäì øzeî øîà äaø .ïäa LnzLäì¯ §¦§©¥¨¤©¨¨©¨§¦§©¥¨¤

ìLî úBçt ìëcàòøàc äL¯úLL áø .àéä àòøà §¨¨¦§¨§©§¨©§¨¦©¥¤
éúà÷ øeqéà çkîc ïåéëc ,ïäa LnzLäì øeñà :øîà̈©¨§¦§©¥¨¤§¥¨§¦Ÿ©¦¨¨¥

¯àìéòì ïé÷ìñc ,àúépeLîk eîãc .ïéøeñà¯,ïéøeñà £¦§¨¦§¦¨§¨§¦§¥¨£¦
éàzúì ïézçðc¯ïéããöì .eøL¯áøå äaøc àzâeìt §¨§¦§©©¨¦§¨¦§§¨§©¨§©

äåäc àì÷éc àeää .úéåæ ïø÷a ïëå ,àøâépà ïëå .úLL¥¤§¥©¦§¨§¥§¤¤¨¦©¦§¨©£¨
:àôéìçz øa àçà áø øîà .déì àøLe óñBé áøc dén÷ì àúà .àîetéàa ÷éìñ äåäå ééaàì§©©¥©£¨¨¥§¦¨£¨§©¥§©¥§¨¥¨©©©¨©©£¦¨

Cì àøLc¯,éîc éìîc ïàîk àúéa ,úLL áøì eléôà :àîéúc eäî !àèéLt .Cì àøL äaøk ¦§¨¨§©¨§¨¨§¦¨©§¥¨£¦§©¥¤¥¨§©§¨¥¨¥
ìLî úBçôa LnzLéìåìL õøàä ïî ïéäBáb åéLøL" :ïðz .ïì òîLî à÷ ,âbì Ceîñ äLäL §¦§©¥§¨¦§¨¨©©¨©§©¨§©¨¨¨§¦¦¨¨¤§¨

íéçôè¯éôék éøãä àìc éà ?éîc éëéä ."íäéìò áLé àì¯àlà !àèéLtåàì¯áb ìò óà §¨¦Ÿ¥¥£¥¤¥¦¨¥¦§¨¨§¦¨§¦§¦¨¤¨¨©©©
äåL ãçà Bcéöc áb ìò óà :ïì òîLî à÷ àäå .éôék éøãä àìc íìBòì ,àì !éôék éøãäc§¨§¦¨§¦Ÿ§¨§¨¨§¦¨§¦§¨¨©§©¨©©©§¦¤¨¨¤

.õøàììL õøàä ïî ïéäBábL ïìéà éLøL :ïðaø eðzìL ïäézçz ììç LiL Bà .íéçôè äLäL ¨¨¤¨©¨©¨§¥¦¨¤§¦¦¨¨¤§¨§¨¦¤¥¨¨©§¥¤§¨
õøàì äåL ãçà BcévL ét ìò óà ,íéçôè¯,ïìéàa ïéìBò ïéàL éôì ,ïäéìò áLé àì äæ éøä §¨¦©©¦¤¦¤¨¨¤¨¨¤Ÿ¥¥£¥¤§¦¤¥¦¨¦¨

,Blek íBiä ìk íL áLéå íBé ãBòaî ïìéàa äìòé àìå ,ïìéàa ïéðòLð ïéàå ,ïìéàa ïéìúð ïéàå§¥¦§¦¨¦¨§¥¦§¨¦¨¦¨§Ÿ©£¤¨¦¨¦§§¥¥¨¨©
eléôàå ,ãøBéå ñtèî äìBòå ñtèî øãâå äøòîe çéL øBa ìáà .äîäaä ìk ãçàå ïìéà ãçà¤¨¦¨§¤¨¨©§¥¨£¨¦©§¨¨§¨¥§©¥§¤§©¥§¥©£¦

äìò íà :àãç éðz .änà äàî ïä¯ïàk ;àéL÷ àì .ãøéì øeñà :àãç éðúå ,ãøéì øzeî¯ ¥¥¨©¨¨¥£¨¦¨¨¨¥¥§¨¥£¨¨¥¥¨©§¨¨
ïàk ,íBé ãBòaî¯ïàk ;àéL÷ àìå ,äëéLçMî àäå àä :àîéà úéòaéàå .äëéLçMî¯,ââBLa ¦§¨¦¤¨¥¨§¦¨¥¥¨¨§¨¦¤¨¥¨§¨©§¨¨§¥

ïàk¯øî ;éâìtéî÷ ãéæî ehà ââBL eñð÷a àëäå ,ââBLa àäå àä :àîéà úéòaéàå .ãéæîa ¨§¥¦§¦¨¥¥¨¨§¨§¥§¨¨§¨§¥©¥¦¨¦©§¦¨
äðzîa ïéðzépä ,éàpúk :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .ïðéñð÷ àì :øáñ øîe ,ïðéñð÷ :øáñ̈©¨§¦©¨¨©¨¨§¦©¨©©¨§¥§©§ª©§©¨¥©¦¨¦§©¨¨

úçà äðzî ïéðzéða eáøòúpL úçà¯òaøà ïzîa òaøà ïzî .úçà äðzîa eðúpé¯eðúpé ©©¤¦§¨§§¦¨¦©¨¨©©¦¨§§©¨¨©©©©©§©§©©©§©¦¨§
úçà ïzîa òaøà ïzî .òaøà ïzîa¯òLBäé éaøå ,òaøà ïzîa eðúpé :øîBà øæòéìà éaø §©©©§©©©©§©§©©©©©¦¡¦¤¤¥¦¨§§©©©§©§©¦§ª©

éaø Bì øîà !"òøâz ìa" ìò øáBò àeä éøä :øæòéìà éaø Bì øîà .úçà äðzîa eðúpé :øîBà¥¦¨§§©¨¨©©¨©©¦¡¦¤¤£¥¥©©¦§©¨©©¦
éñBz ìá"a øáBò àeä éøä :òLBäé!"óøîà .Bîöòa àeäLk àlà eøîà àì :øæòéìà éaø øîà §ª©£¥¥§©¦¨©©¦¡¦¤¤Ÿ¨§¤¨§¤§©§¨©

zúpLk :òLBäé éaø øîà ãBòå .Bîöòa àeäLk àlà "òøâz ìa" øîàð àì :òLBäé éaø Bì©¦§ª©Ÿ¤¡©©¦§©¤¨§¤§©§§¨©©¦§ª©§¤¨©¨
¯éñBz ìa" ìò zøáòzúð àlLk ,Eãéa äNòî úéNòå "ó¯àìå "òøâz ìa" ìò zøáò ¨©§¨©©¦§¨¦¨©£¤§¨§§¤Ÿ¨©¨¨©§¨©©¦§©§Ÿ

éãò äNò íe÷ :íúä øîàc ,øæòéìà éaøì .Eãéa äNòî úéNòó¯òLBäé éaøì .ãøé éîð éëä ¨¦¨©£¤§¨§§©¦¡¦¤¤§¨©¨¨£¥¨¦¥¥§©¦§ª©
éãò äNòz ìàå áL íúä øîàcó¯øîà÷ àì ïàk ãò ,àéä àì àîìéc .ãøé àì éîð àëä §¨©¨¨¥§©©£¤£¦¨¨©¦Ÿ¥¥¦§¨Ÿ¦©¨¨¨¨©
éãò äNò íe÷ íúä øæòéìà éaøäåöî ãéáò àìc àëä ìáà ,äåöî ãéáò à÷c àlà ó¯éëä ©¦¡¦¤¤¨¨£¥¨¦¤¨§¨¨¥¦§¨£¨¨¨§¨¨¥¦§¨¨¦

éãò äNòz ìàå áL íúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,éîð éàå .ãøé àì éîðó¯àlà ©¦Ÿ¥¥§¦©¦©¨¨¨¨©©¦§ª©¨¨¥§©©£¤¨¦¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc oiaexir(oey`x meil)

:`xnbd zx`anéåäc íeMîdf mewnøéåàì dLéîLzL äøéc± ¦§¨¥¦¨¤©§¦¨©£¦
dcyd zxiny jxevl ,dl dvegy xie`d liaya ziyrpy
miyinyz jxevl ziyrpd dxenb dxic dpi`e ,dizeaiaqy

,dkezayì dLéîLzL äøéc ìëåda ïéìèìèî ïéà øéåàdghyyk §¨¦¨¤©§¦¨©£¦¥§©§§¦¨
íéúàñ úéaî øúé. ¨¥¦¥¨©¦

eid :dpyna epipy,'åëå õøàä ïî ïéäBáb åéLøL:odilr ayi `l ¨¨¨§¦¦¨¨¤
mideabd miyxyay jenpd wlgd oica zwelgn d`ian `xnbd

:dylynïìéà éLøL ,øîzéàrwxwd on mi`veidäìòîìî ïéàaä ¦§©¨§¥¦¨©¨¦¦§©§¨
ìMîìL CBúì äL,äLdlrnl `ed mday deabd wlgdy ,xnelk ¦§Ÿ¨§§Ÿ¨

xeiv] dylyn zegtl micxeie mixfege rwxwdn migth dylyn
.[`ïäa LnzLäì øzeî ,øîà äaø.rwxwl dyly jezay wlga ©¨¨©¨§¦§©¥¨¤

.ïäa LnzLäì øeñà ,øîà úLL áø:mnrh `xnbd zx`anäaø ©¥¤¨©¨§¦§©¥¨¤©¨
,ïäa LnzLäì øzeî øîàmeynìMî úBçt ìëcàòøàc äL± ¨©¨§¦§©¥¨¤§¨¨¦§Ÿ¨§©§¨

,migth dylyn zegta rwxwl jenq `vnpdàéä àòøàepic ± ©§¨¦
.yeniya mixzen jkle ,rwxwkLnzLäì øeñà øîà úLL áø©¥¤¨©¨§¦§©¥
éúà÷ øeqéà çkîc ïåéëc ,ïäamixeq` eid mnvr mdy oeik ± ¨¤§¥¨§¦Ÿ©¦¨¨¦

gkn mi`a md ixd ,xzei milcbyk mixzen eidi ji`d ,dligza
e xeqi`,ïéøeñà.mikenp md dzry s` £¦

:ef zwelgna mielzd mitqep mipte` d`ian `xnbdeîãc§¨
àúéðeLîk,xday rlq oyk mzlicba minecd miyxy ± ¦§¦¨

mdicivne ,dylyn xzeil oeqkl`a rwxwdn miler milecbdy
,mpic jk .[a xeiv] rwxwd cvl micxeid miphw miyxy mi`vei

àìéòì ïé÷ìñc,dylyn mideabd miwlgd ±ïéøeñà.lkd ixacl §¨§¦§¥¨£¦
éàzúì ïéúçðcdvwa ,milecbd miyxyd zligza jenpd wlgd ± §¨§¦§©©

mikenpd zenewndn mi`veid miphwd oke ,oli`l jenqd
,milecbayeøL.lkd ixacl mixzen ±ïéããöìmi`veid miphwd - ¨¦§¨¦

,dylyn zegtl micxeie milecbay mideabd zenewndnàzâeìt§§¨
zwelgna ielz mpic ±,úLL áøå äaøcmz`ivia dligzay §©¨§©¥¤

,rwxwl mikenq md dzry s`e ,xeq`d mewna eid milecbdn
mikenqy ,mixzen daxle .xeqi` gkn e`ay ,zyy axl mixeq`

.dyly jeza rwxwl
ïëåjeza lcbd oli`àøâépàmin zkledl dieyrd dxv dlrz ± §¥©¦§¨

agx oli`dy oeike ,dlrzd ztyn dyly edaeba oi`e ,zecyl
,milzka miqekn dlrzd ilzek cvay eiciv ipy ,dlrzd agexk
.[b xeiv] eiccv lkn `ed dlebn dlrne dlrzd ztyn wxe
edaeb ixde dlrzd zirwxwn ccen miielbd eiciva eccenyke
ccen ixd miqeknd eiciva ccenyke ,xzeie migth dyly my
,ef zwelgna ielz epic ixd .dyly my oi`e dlrzd ztyn
ztyn ccnp xeqi` zngn `ay zngn xqe` epi`y daxly

xzene rwxwl jenq `ed mye dlrzd`aa xqe`d zyy axle ,
,dyly deab `ed myne dlrzd zirwxwn ccnp xeqi` zngn
lcby meyn ,jenp `edy s` ,xeq` ,dlrzd lrny wlgd s`e

.`ed xeq` myy ,dlrzd jezay miccvd gkn `ae
ïëålcbdúéåæ ïø÷ailzeka miqekn eiciv dylye ,xvgd ly §¥§¤¤¨¦

,dylyn xzei ea oi` dlrne milzkd y`xne ,[c xeiv] ziefd
,xzeie dyly edaeb ixde rwxwdn eccen ielbd eciva eccenyke
edaeb ixde milzkd y`xn eccen miqeknd eiciva eccenyke
y`xn ccnp daxly ,zwelgna ielz df mbe .dylyn zegt myn
rwxwn ccnp zyy axle ,xzene dyly jeza `ed mye milzkd
s` xeq`e ,`a xeqi` gkne ,xzeie dyly edaeb ixd myne xvgd

:df oica dyrn d`ian `xnbd .oeilrd ewlgaàì÷éc àeää± ©¦§¨
lwca dyrnééaàì äåäc,eziaa rehp iia`l didy ±÷éìñ äåäå ©£¨§©©¥©£¨¨¦

àîetéàabbd lrn dlr `l j` ,bbay daex` jxc dler dide ± §¦¨
.[e xeiv] migth dylyóñBé áøc dén÷ì àúàax iptl iia` `a - £¨§©¥§©¥

lrny edaeb wx cecnl yi m`d ,df oli` y`x oic el`yl sqei
ezizgzn eccnl yiy e` .xzene dyly deab epi` mye ,bbd

.xeq`e dyly deab epid myne ,rwxwadéì àøLesqei axe ± §¨¥
.cg` cva s` bbd lrn dyly dlebn epi`y meyn ,el exizd

àôéìçz øa àçà áø déì øîà,lkd ixacl df xzid oi` ,iia`l ¨©¥©£¨©©£¦¨

`l`Cì àøLcwx jl xizdy sqei ax -,Cì àøL äaøkaxl la` ¦§¨¨§©¨§¨¨
`ae lcby oeik ,xeq`i dfa s` ,xeqi` gkn `ay xqe`d zyy

:`xnbd zl`ey .xeq`d oli`d gknàèéLt`l` xzen epi`y §¦¨
zyy axl `le ,xeqi` gkn `ay zngn xqe` epi`y dax zrcl
:`xnbd daiyn .z`f x`al jxved dnle ,xeqi` gkn `ay oeik

àîéúc eäîdf ote`ay xn`z `ny ±úLL áøì eléôàmiccen oi` ©§¥¨£¦§©¥¤
c ,ziad rwxway ezizgzn oli`déîc éìîc ïàîk àúéaziady ± ¥¨§©§¨¥¨¥

cnerd oli`d aygpe `ed rwxwd iaern eleke ,`ln eli`k aygp
,rwxwa oenhk ekezaåxzeny zyy ax dceiúBçôa LnzLéì §¦§©¥§¨

ìMîïì òîLî à÷ ,âbì Ceîñ äL,zyy ax xqe` dfa s`y `g` ax ¦§Ÿ¨¨©©¨©§©¨
.dax zhiyl `l` xzed `le

:daxl dywn `xnbdïðz,epzpynaìL õøàä ïî ïéäBáb åéLøLäL §©¨¨¨§¦¦¨¨¤§Ÿ¨
.íäéìò áLé àì ,íéçôè:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna - §¨¦Ÿ¥¥£¥¤¥¦¨¥

[éôéék] (éôéë) éøãä àìc éàjezl mittkpe mixfeg miyxyd oi`y ¦§Ÿ¨§¦¨§¦
,deab oiicr milcb `l` ,dylyàèéLtdkxved dnle mixeq`y §¦¨

.erinydl dpyndåàì àlàxaecn jgxk lr `l` ±áb ìò óà ¤¨¨©©©
[éôéék] (éôéë) éøãäc,dyly jezl mittkpe mixfeg miyxydy - §¨§¦¨§¦

,mday mikenpd miwlgd lr s` ayil xeq`y `pzd eprinyde
:`xnbd zvxzn .dfa xizdy daxl dyweàìgikedl oi` ± Ÿ

`l` ,mittkpe mixfeg miyxydy xaecn dpynayàìc íìBòì§¨§Ÿ
[éôéék] (éôéë) éøãä,mittkpe mixfeg mpi`y -,ïì òîLî à÷ àäå ¨§¦¨§¦§¨¨©§©¨

yãçà Bcéöc áb ìò óàyxeyd ly,õøàì äåLdf cvn rwxwdy ©©©§¦¤¨¨¤¨¨¤
,eilr ayil xeq` ok it lr s` ,eil` jenqa yxeyd cbpk dler

.rwxwl jenqd df cv lr s`
:oli`a dilr ipic zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìL õøàä ïî ïéäBábL ïìéà éLøLïäézçz ììç LiL Bà ,íéçôè äL ¨§¥¦¨¤§¦¦¨¨¤§Ÿ¨§¨¦¤¥¨¨©§¥¤
daeba miyxyd e`vnpeìLíéçôè äL,ux`d onBcévL ét ìò óà §Ÿ¨§¨¦©©¦¤¦

dãçàyxeyd lyõøàì äåL,[f xeiv]éôì .ïäéìò áLé àì äæ éøä ¤¨¨¤¨¨¤£¥¤Ÿ¥¥£¥¤§¦
minkg exfbyïìéàa ïéìúð ïéàå ,ïìéàa ïéìBò ïéàLxeq`y ± ¤¥¦¨¦¨§¥¦§¦¨¦¨

,oli`d lr eizerexf heyita oryidlïéðòLð ïéàåeabaïìéàa. §¥¦§¨¦¨¦¨
:`ziixad dtiqenås`íBiä ìk íL áLéå íBé ãBòaî ïìéàa äìòé àì §Ÿ©£¤¨¦¨¦§§¥¥¨¨©

,Blek.eilr ezaiyia `l` oli`a ynzyn epi`y s`
mixeq` el` miyinyzeãçàa [oia-]ãçàå ïìéàa [oiae-]ìë ¤¨¦¨§¤¨¨

,äîäaä.zaya ynzydl minkg exq` da mbyçéL ,øBa ìáà± ©§¥¨£¨¦©
,dxve dkex` dxitgñtèî ,øãâå äøòîemdaäìBòåe,ãøBéå ñtèî §¨¨§¨¥§©¥§¤§©¥§¥

,jka xeqi` oi`e,änà äàî ïä eléôàåeziilra c`n gxehy ©£¦¥¥¨©¨
`ny meyn `l` dndaae oli`a exfb `ly .exq` `l ,ezcixiae

.dgxih meyn `le ,yelzi
cxi m` oli`a dlry ina ,zeziixad oia dxizq d`ian `xnbd

:`l e`àãç éðz,epipy zg` `ziixaa -äìò íàoli`aãøéì øzeî ¨¥£¨¦¨¨¨¥¥
,zayaàãç éðúå,epipy zg` `ziixaa eli`e ±,ãøéì øeñàmeyn §¨¥£¨¨¥¥

dn lr sqep yinyz ea `ed ynzyn ,oli`dn ezcixi mvray
:dxizqd zayiin `xnbd .eilr ezaiyia ynzydy,àéL÷ àìŸ©§¨

,ïàkdlry xaecn ,dxiznd `ziixaa,íBé ãBòaîwitqd `le ¨¦§
edeqpw `l ,eziilra xeqi` dyr `ly ,zayd dqpkpy cr zcxl

.zcxl xzene,ïàkdlry ,zxqe`d `ziixaaäëéLçMî± ¨¦¤£¥¨
.edeqpwe ,eziilra xeqi` dyry ,zay dqpkpyn

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk ayiiz dvxz m`e -àäå àä± §¦¨¥¥¨¨§¨
dlry xaecn efae ef `ziixaaïàk ,àéL÷ àìå ,äëéLçMî¦¤£¥¨§Ÿ©§¨¨

dlry ,dxiznd `ziixaa,ââBLa,edeqpw `leïàk`ziixaa §¥¨
dlry ,zxqe`d,ãéæîa.edeqpw okleàäå àä àîéà úéòaéàåefa ± §¥¦§¦¨¥¥¨¨§¨

dlry xaecn efaeââBLa,od zewelg zeziixa ok`eeñð÷a àëäå §¥§¨¨§¨§
éâìôéî÷ ãéæî eèà ââBLbbeyd z` eqpw m`d zeziixad ewlgp ± ¥¨¥¦¨¦§§¦

,cifnd z` eqpwy jeznïðéñð÷ ,øáñ øîzngn bbeyd z` s` ©¨©¨§¦©
ygl yi ,bbeyl exizi m`y ,cifndbbey xn`ie cifna dlriy ye

,iziidïðéñð÷ àì ,øáñ øîebbeya dlry dfe ,cifnd zngn bbeyd ©¨©Ÿ¨§¦©
.cxil xzen

:zeziixad zwelgna sqep xe`ia,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©
éàpúkdpynay zwelgna ielz df oic ±(.t migaf)oic zx`and §©¨¥
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קלב
ezny ina cenr w sc ± iyily wxtoiaexir

àøåñéà ãéáò à÷ àìãozep epi`e ayei `edyk Ðdf la` .odil`n oixwrp zepxw lr ozpec dyrde rxbz lac e`ld Ð.oli`a ynzyn `edy ,`ed yinyz ezaiyi Ðùáéoi`y Ð

.`ed xaegn e`le ,gelgl eaäîçä úåîéáxeq` ipzwc `de .oilr `iven epi`y yai `edy lkl xkip ixdy ,oird zi`xn meyn elit` `kilc ,xzen yai Ðoi`y ,minybd zenia Ð

.oird zi`xn meyn `ki`e ,yai oia gl oia xkipéøéô éøúð à÷`teb `idc opixfb `l glc dilr eh` yaic dilrc idp .glc dyilz dia ixynl iz`e ,dxary dpyn ea ex`ypy Ð

.xfbp dyilz eh` dyilz ,edin .dxifbàãåãâá.mlek eitpr exypy xegi Ðàöî äò÷á.uext lkde xney dl oi`y ef drwak .xdfdl erciy dxez ipa opi` :xnelk Ðíéìâøá õàå
àèåç`kde .dil ixw `hg inp jeld :`nl` Ð

.miayr ylezy `hg `ki`íéçìiedc ,xeq` Ð

.inc oiyelzk oiyai ylezéðàñî íééñ.ixy Ð

éðàñî íééñ àìoiwacp miayry ,xeq` Ð

.oiylzpe eizerav` ixywaàö÷åò,`"ity` =

.oyleze my miwacp miayrde ,eizgzn letk

àëøù.xeq` jex` ayrdy dkex` dlizt Ð

äîçä úåîéá.oxiyne oileraba yi rxf Ðéáøë
ïåòîù.xzen oiekzn oi`y xac :xn`c Ðøáãì
äåöî.yinyz Ðíéìâøá,yinyz oeyl Ð

."aky ltp rxk dilbx oia" :(d mihtey) aizkc

úòã àìá íâmilbxa u` `xw i`dc `yix Ð

.`edáåè àì ùôðmiyrpd mipad miaeh `l Ð

.milbxa u` dlra didy ,dy`d zrc `la

äðåùå ìòåáä.dgixhny Ðúòãì.dy`d Ð

äðùéå ìåòáéde`zp dpey`x d`ia zngny Ð

dipy d`ia `ayke ,de`z dyalede dy`d

zrxfn `idc `kide .dligz zrxfn `id

.xkf zclei dligzäåöî øáãì.yinyz Ð

íéðåáð.xac jezn xac mipian ÐøëùùéÐ

il` xn`ze" devn xacl awri z` draz d`l

.'ebe "jizxky xky ik `eazøåáò øòöÐ

.od zeleg zexaeråòîùîë.dcild xrv Ð

ú÷÷åúùî.yinyzl de`zn Ðêá ìùîé àåäå
dy`de ,eal ze`z dta xnel lyen `edy Ð

.dta `ivedl dyeae alaééåöøà àééöøîã
äéî÷.daig ipipr eiptl d`xn Ðìáàë äôåèò

.rext dy`xa z`vl dyea Ðíãà ìëì äãåðî
ueg mc` lkl dxeq`y yxtn dinwl Ð

.daxd miyp `yep yi`de ,dlranäùåáçå
íéøåñàä úéáá.dnipt jln za dceak lk Ð

úéìéìë.cy Ðäîäáë`idyk zrxeky Ð

.ok zeyrl dcixt jxce zpzynäìòáì øëÐ

.yinyz zrya dlrnl `edyäì àåä çáùÐ

melk dxqg dpi`e ,zeripva zpzyne zayei

dlral xk ziyrpe .xacalk gxeh dl oi` Ð

.dlyn daexn egxeh ,jkåðôìî.epcnln Ð

õøà úåîäáî.epl zexedl dnkg mda ozpy Ð

ñééôîùqeit `ede ,eitpk hyete jled Ð

ribny yealn zepwl dl xne`y ,onwl xn`ck

.ux`lìåúçî úåòéðöipta irx lihn epi`y Ð

.ez`ev dqkne ,mc`äìîðî ìæâåaizkc Ð

zlfeb zg` oi`e "dngl uiwa (dxb`)" :(e ilyn)

.dzxag lk`näðåéî úåéøòåwwfp epi`y Ð

.ebef zal `l`àâéæ.d"hew oixewy yealn Ð

éëä øúáìsteke rprpny ,dlira xg`l Ð

.ux`l dl ey`xäéì úéà éà.gwil dna Ð
äðùî
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àì:xn`z m`e Ð miyaia `d migla `d `iyw

ixzp `de :jixtc ,yaia opixq` lirl `de

jiiy deab `edy oli`ac :xnel yie !'ek iqpiw

.iqpiw ixzip dia xkpinc meyn ,ith xfbnl

àðãéàäåixy edlek oerny iaxk ol `niiwc

xzid i`dc :l`ppg epiax yxit Ð

la` .oipr lka ixyc ,miayr` `l` i`w `l

.yai elit` ,xzid mey my gikedl oi` oli`a

.`zlin `xkpnc meyn ,ith xfbinl jiiyc
iaizin
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àøeqéà ãéáò à÷c àëä ìáà ,àøeqéà ãéáò à÷ àìc§¨¨¨¥¦¨£¨¨¨§¨¨¥¦¨
¯ãçàå çì ïìéà ãçà :àãç éðz .ãøéc éîð éëä̈¦©¦§¥¥¨¥£¨¤¨¦¨©§¤¨

íéøeîà íéøác äna :Cãéà àéðúå .Láé ïìéà¯,çìa ¦¨¨¥§©§¨¦¨©¤§¨¦£¦§©
Láéa ìáà¯ïàk ;àéL÷ àì :äãeäé áø øîà .øzeî £¨§¨¥¨¨©©§¨¨©§¨¨

¯éìçî BòæbLaïàk ,ó¯éìçî Bòæb ïéàLaBòæb .ó §¤¦§©£¦¨§¤¥¦§©£¦¦§
éìçîïàk ;àéL÷ àì :àlà ?déì úéø÷ Láé ó¯úBîéa ©£¦¨¥¨¥¥¤¨¨©§¨¨¦

ïàk ,änçä¯éøúð àä änçä úBîéa .íéîLbä úBîéa ©©¨¨¦©§¨¦¦©©¨¨¨§¦
.àãeãâa !éñðé÷ éøúð à÷ àäå .éøét àkéìãa !éøét¥¥¦§¥¨¥¥§¨¨¨§¦¦§¥¦§¨
áø !àãeãâa øñàå ,àièñtàì òì÷éà áø àäå !?éðéà¦¦§¨©¦§©§©§§©¨©£©¦§¨©

.øãb da øãâå ,àöî äò÷aéab ìò CläiL íãàì øeñà :éñà áø øîà ,àaà øa éîø øîà ¦§¨¨¨§¨©¨¨¥¨©¨¦©©¨¨©©©¦¨§¨¨¤§©¥©©¥
íéáNò éáâ ìò Cìéì øzeî :àãç éðz ."àèBç íéìâøa õàå" :øîàpL íeMî ,úaMa íéáNò£¨¦©©¨¦¤¤¡©§¨§©§©¦¥¨¥£¨¨¥¥£¨¦

àä ;àéL÷ àì .øeñà :Cãéà àéðúå ,úaMa¯àä ,íéçìa¯àä :àîéà úéòa éàå .íéLáéa ©©¨§©§¨¦¨¨¨©§¨¨§©¦¨¦¥¦§¦¨¥¥¨¨
ïàk ;àéL÷ àìå ,íéçìa àäå¯ïàk ,änçä úBîéa¯àä :àîéà úéòaéàå .íéîLbä úBîéa §¨§©¦§¨©§¨¨¦©©¨¨¦©§¨¦§¦¨¥¥¨¨

àä ;àéL÷ àìå ,änçä úBîéa àäå¯àä ,déðàñî íéiñc¯úéòaéàå .déðàñî íéiñ àìc §¨¦©©¨§¨©§¨¨§¦¥§¨¥¨§¨¦¥§¨¥§¦¨¥
àä ;àéL÷ àìå ,déðàñî íéiñc àäå àä :àîéà¯.éö÷eò déì úéìc àä ,éö÷eò déì úéàc ¥¨¨§¨§¦¥§¨¥§¨©§¨¨§¦¥§¥¨§¥¥§¥

àä ,éö÷eò déì úéàc àäå àä :àîéà úéòaéàå¯àä ,àëøL déì úéàc¯.àëøL déì úéìc §¦¨¥¥¨¨§¨§¦¥§¥¨§¦¥§¨¨¨§¥¥§¨¨
øeñà :éñà áø øîà ,àîç øa éîø øîàå .éøL eälek ïBòîL éaøk ïì àîéé÷c àðcéàäå§¨¦¨¨§©§¨¨§©¦¦§§¨¥§¨©¨¦©¨¨¨©©©¦¨

:øîàpL ,äåöî øáãì BzLà óBëiL íãàì:éåì ïa òLBäé éaø øîàå ."àèBç íéìâøa õàå" ¨¨¨¤¨¦§¦§©¦§¨¤¤¡©§¨§©§©¦¥§¨©©¦§ª©¤¥¦
äåöî øáãì BzLà äôBkä ìk¯éàî :àðpéç øa à÷éà áø øîà .ïéðbeäî ïðéàL íéða Bì ïééåä ¨©¤¦§¦§©¦§¨¨§¨¨¦¤¥¨§¨¦¨©©¦¨©¦¨¨©

"áBè àì Lôð úòã àìa íb" :éëä éîð àéðz ."áBè àì Lôð úòã àìa íb" dàø÷¯äæ §¨¨©§Ÿ©©¤¤Ÿ©§¨©¦¨¦©§Ÿ©©¤¤Ÿ¤
"àèBç íéìâøa õàå" .äåöî øáãì BzLà äôBkä¯:àáø øîàäå !?éðéà .äðBLå ìòBaä äæ ©¤¦§¦§©¦§¨§¨§©§©¦¥¤©¥§¤¦¦§¨¨©¨¨

íéøëæ åéða ìk úBNòì äöBøä¯ïàk ;àéL÷ àì !äðLéå ìBòáé¯ïàk ,úòãì¯.úòãì àlL ¨¤©£¨¨¨§¨¦¦§§¦§¤¨©§¨¨§©©¨¤Ÿ§©©
äåöî øáãì dìòa úòáBzL äMà ìk :ïðçBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà¯ïéååä ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¦¨¤©©©§¨¦§©¦§¨¨§¨

íëì eáä" :áéúk äLî ìL BøBãa eléàc .ïúBîk eéä àì äLî ìL BøBãa eléôàL íéða dì̈¨¦¤£¦§¤¤Ÿ¨§¨§¦§¤¤§¦¨¨¤
ì íéòeãéå íéðBáðe íéîëç íéLðàíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø úà çwàå" :áéúëe ,"íëéèáL £¨¦£¨¦§¦¦¦§¦§¥¤§¦¨¤©¤¨¥¦§¥¤£¨¦£¨¦

b eléàå .çkLà àì íéðBáð eléàå ,"íéòeãéåéìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå" :áéúk äàì éa ¦¦§¦§¦¨©§©§¦©¥¥¨§¦©¥¥¥¨¦§¨©Ÿ¤¥©
ézøëN øBëN ék àBázìàøNé äNòi äî úòãì íézòì äðéá éòãBé øëLLé éðaîe" :áéúëe ,"E ¨¦¨§©§¦§¦¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦¨©©©©£¤¦§¨¥

úBìì÷ øNò :éîécáà øa ÷çöé áø øîàäå !?éðéà ."íäét ìò íäéçà ìëå íéúàî íäéLàø̈¥¤¨©¦§¨£¥¤©¦¤¦¦§¨¨©©¦§¨©©§¦¦¤¤§¨
"äaøà äaøä øîà äMàä ìà" :áéúëc ,äeç äìl÷úð¯,äcð íc úçà ,íéîã étè éðL elà ¦§©§¨©¨¦§¦¤¨¦¨¨©©§¨©§¤¥§¥¦¥¨¦©©©¦¨

ðBávò" .íéìeúa íc úçàå"C¯ðBøäå" .íéða ìecéb øòö äæ"C¯áöòa" .øeaéòä øòö äæ §©©©§¦¦§¥¤©©¦¨¦§¥¥¤©©¨¦§¤¤
"íéðá éãìz¯"Cú÷eLz CLéà ìàå" .BòîLîk¯dìòa ìò ú÷÷BzLî äMàäL ãnìî ¥§¦¨¦§©§¨§¤¦¥§¨¥§©¥¤¨¦¨¦§¤¤©©§¨

"Ca ìLîé àeäå" .Cøcì àöBiL äòLa¯,äta òáBz Léàäå ,ála úòáBz äMàäL ãnìî §¨¨¤¥©¤¤§¦§¨¨§©¥¤¨¦¨©©©¥§¨¦¥©©¤
ïðéøîà÷ ék !íéLpa äáBè äcî àéä Bæ¯àúà ék !ïéååä òáL éðä .dén÷ ééeöøà àiöøîc ¦¦¨¨©¨¦¦¨¨§¦©§©§©¨©§¥©¥¨¥¤©¨§¨¦£¨

ìkî äceðî éàî .ïéøeñàä úéáa äLeáçå ,íãà ìkî äceðîe ,ìáàk äôeèò :øîà ,éîéc áø©¦¦£©£¨§¨¥§¨¦¨¨¨©£¨§¥¨£¦©§¨¦¨
ãeçéé dì øéñàc íeMî àîéìéà ?íãà¯.éøz éáì àøéñàc àlà !ãeçéé déì øéñà éîð eäéà ¨¨¦¥¨¦©£¦¨¦¦©¦£¦¥¦¤¨©£¦¨§¥§¥

úðzLîe úáLBéå ,úéìéìk øòN úìcâî :àðz àúéðúîa.dìòáì øk úéNòðå ,äîäák íéî §©§¦¨¨¨§©¤¤¥¨§¦¦§¤¤©§¤¤©¦¦§¥¨§©£¥©§©§¨
Cãéàå¯óBòîe õøà úBîäaî eðôlî" áéúëc éàî :àéiç éaø øîàc .dì àeä çáL ,éðä §¦¨¨¥¤©¨§¨©©¦¦¨©¦§¦©§¥¦§¥¨¤¥

"úBîäaî eðôlî" ,"eðîkçé íéîMä¯íéîMä óBòîe" .íéî úðzLîe úòøBkL äãéøt Bæ ©¨©¦§©§¥©§¥¦§¥§¥¨¤©©©§¤¤©¦¥©¨©¦
"eðîkçé¯äøBz äðzéð àì àìîìéà :ïðçBé éaø øîà .ìòBa Ck øçàå ñéiônL ìBâðøz äæ¯ìæâå ,ìeúçî úeòéðö ïéãéîì eðééä §©§¥¤©§§¤§©¥§©©¨¥¨©©¦¨¨¦§¨¥Ÿ¦§¨¨¨¦§¥¦§¦¥¨§¨¥

ìBâðøzî õøà Cøc .äðBiî úBéøòå ,äìîpî¯:dì øîà÷ éëä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà ?dì ñéiôî éàîe .ìòBa Ck øçàå ñéiônL ¦§¨¨©£¨¦¨¤¤¤¤¦©§§¤§©¥§©©¨¥©§©¥¨¨©©§¨¨©©¨¦¨¨©¨
éì àððéaæéì eèîc àâéæ Céòøk ãò Céì àððéaæ àìå déì úéà éà ,àìBâðøz àeääc dézìaøëì dézhîLéì :dì øîà éëä øúáì .C.C ©¦§¨¦¦¨§¨¦©©§¦§¨©¨¦¨©¨¦©©§¥§©§¨§¥§©©§§¨¦¦¥§¨©¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc oiaexir(oey`x meil)

àøeqéà ãéáò à÷ àìcoaxwl zepzn rax` zzln rpnpy dfay ± §Ÿ¨¨¦¦¨
dyrd zxiwre rxbz la xeqi`e ,xeqi` dyer epi` ,mda aiegnd

,mdil`n miyrp mcd zpizp lyàëä ìáàoli`d lr ayeiaà÷c £¨¨¨§¨
àøeqéà ãéáòynzyn my ezaiyiay ,sqep dyrn `la s` ¨¦¦¨

,xaegnaénð éëäxeaqi `ed mb dfay okzi ok` ±.ãøéc ¨¦©¦§¥¥
:oli`a zeynzyd oica ztqep dxizq d`ian `xnbdàãç éðz- ¨¥£¨

,epipy zg` `ziixaaãçà[oia-]ãçàå ,çì ïìéà[oiae-]Láé ïìéà ¤¨¦¨©§¤¨¦¨¨¥
.zaya ea miler oi` ,rwxwdn wpei epi` xaky ,zigelgl ea oi`y

Cãéà àéðúå,epipy zxg`a eli`e ±íéøeîà íéøác änaoi`y §©§¨¦¨©¤§¨¦£¦
,oli`a miler,øzeî Láéa ìáà ,çìa`le xaegnk aygp epi`y §©£¨§¨¥¨

:`xnbd zvxzn .ea exfbïàk ,àéL÷ àì ,äãeäé áø øîà`ziixad ± ¨©©§¨Ÿ©§¨¨
,zxqe`daoli`éìçî BòæbLóea yi oiicr ezeyai s` lry ± §¤¦§©£¦

.xeq`e gl oli`k aygpe ,genvle aeyl egeka yie ,zigelglïàk̈
,dxiznd `ziixad ±éìçî Bòæb ïéàLaó`xnbd .ixnbl yaiy ± §¤¥¦§©£¦
yk :df uexiz dgecéìçî Bòæbdéì úéø÷ Láé ,ódz` yai ike - ¦§©£¦¨¥¨¥¥

,`ed gl ixd genvle xefgle ycgzdl egeka m` ixde ,el `xew
.silgn erfbya `ziixaay 'yai' yxtl okzi `l ok m`e

:xg` ote`a `xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àlà`ziixad ± ¤¨Ÿ©§¨¨
,dxizndänçä úBîéan zepli`d x`y f`yoli`e ,milr mi`ive ¦©©¨

oir zi`xn yyg oi`e ,yaiy lkl xkip ,milr `iven epi`y df
.gl oli`a xizdl erhiyïàk,zxqe`d `ziixad ±úBîéa ¨¦

,íéîLbägl oia xkip epi`e ,milr `la zepli`d x`y mb f`y ©§¨¦
dywn .oird zi`xn yyg yie ,miyaik mincp mleke yail

s` ixde :df uexiz lr `xnbdéøét éøúð àä ,änçä úBîéaixd ± ¦©©¨¨¨§¦¥¥
dpyn ea mi`vnpd zexit mixyep oli`a ezcixie eziilr ici lr
,xeq`l yi oiicr ,dyilz meyn ea oi`e `ed yaiy s`e ,dxary
s` yelzl e`eai `nye ,zexit xiyny mi`exl xkip edaeb iptny
,jkl zyyeg dpi`y ef `ziixa :`xnbd zvxzn .gl oli`n

zxacnéøét àkéìãa.oli`a zexit oi`y ± ¦§¥¨¥¥
:`xnbd dywnéñðé÷ éøúð à÷ àäå,zexit ea oi`yk s` ixde - §¨¨¨§¦¦§¥

zvxzn .xeq`l yi jk meyne ,ea dleryk minqiw epnn mixyep
zxacn ef `ziixa :`xnbdàãeãâa,eitpr lk exypy oli` rfb ± ¦§¨

:`xnbd zl`ey .melk epnn xyep oi`eéðéàxzeny `ed jk m`d - ¦¦
,`cecba ynzydlòìwéà áø àäå[oncfd-]àéèñôàìmy-] §¨©¦§©§©§©§¨

[mewn.àãeãâa øñàå,`cecba zelrl xzen ok` :`xnbd zvxzn §¨©¦§¨
eáø`l` ,xq` oicd xwirn `l ,`ihqt` ipal xq`yàöî äò÷a ©¦§¨¨¨

,øãb da øãâåmircei mpi`e dxez ipa mpi`y mze` d`x ,xnelk §¨©¨¨¥
s` xizdl e`eaie ,xney `ll dvext `idy drwak ,xdfdl

.`cecba s` xeq`l mdl xcb ok lre ,zepli` x`ya
:zaya dyilz meyn exq`y sqep oic d`ian `xnbdøa éîø øîà̈©¨¦©

,úaMa íéáNò éab ìò CläiL íãàì øeñà ,éqà áø øîà àaà`ny ©¨¨©©©¦¨¨¨¨¤§©¥©©¥£¨¦©©¨
,eilbxa mylziøîàpL íeMî(a hi ilyn),'àèBç íéìâøa õàå'± ¦¤¤¡©§¨§©§©¦¥

,`heg `xwp cala dkilday minrty ,`heg milbxa xdnnd
.zaya miayr ylez ezkilday df oebk

:df oica zeziixad zxizq d`ian `xnbdàãç éðz`ziixaa - ¨¥£¨
,epipy zg`Cãéà àéðúå ,úaMa íéáNò éab ìò Cìéì øzeîeli`e ± ¨¥¥©©¥£¨¦©©¨§©§¨¦¨

,epipy zxg`aøeñàylezy meyn ,zaya miayr iab lr jlil ¨
:`xnbd zvxzn .ezkilda miayràä ,àéL÷ àì`ziixad ± Ÿ©§¨¨

,zxqe`d,íéçìa.ezkilda mylezyàä,dxiznd `ziixad ± §©¦¨
,íéLáéa.micnere miyelzk miaygpy §§¥¦

:sqep uexizàîéà úéòa éàåzxizq ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jk zeziixadàäå àädxiznd oiae zxqe`d `ziixad oia ± ¨§¨

ïàk ,àéL÷ àìå ,íéçìa,zxqe`d `ziixaa ±änçä úBîéaf` yiy §©¦§Ÿ©§¨¨¦©©¨
.ezkilda mxiyne mileraiba rxfïàk,dxiznd `ziixaa ± ¨

íéîLbä úBîéa.mileraiba rxf oi`y ¦©§¨¦
:iyily uexiz,àéL÷ àìå ,änçä úBîéa àäå àä àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¨¦©©¨§Ÿ©§¨

àä,dxiznd `ziixad ±déðàñî íééñcoi`e ,milrpna lerpyk - ¨§¨¦§¨¥
.ezkilda miylzp miayrdàä,zxqe`d `ziixad -íééñ àìc ¨§Ÿ¨¦

,déðàñî.ezkilda miylzpe eizerav` oia miayrd miqtzp f`y §¨¥

:iriax uexiz,àéL÷ àìå ,déðàñî íééñc àäå àä àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨§¨§¨¦§¨¥§Ÿ©§¨
àä,zxqe`d `ziixad -éö÷eò déì úéàclrpnd zizgza yiy ± ¨§¦¥§¥

.miylzpe mda miqtzp miayrde ,mitetk mixnqnàä`ziixad ± ¨
,dxizndéö÷eò déì úéìc.el` mixnqn oi`y ± §¥¥§¥

:iying uexizàä ,éö÷eò déì úéàc àäå àä ,àîéà úéòaéàå- §¦¨¥¥¨¨§¨§¦¥§¥¨
,zxqe`d `ziixadàëøL déì úéàcmikex` miayrdy ± §¦¥©§¨

.miylzpe eilbxa miqtzp jk ici lre ,dliztkàä`ziixad ± ¨
,dxizndàëøL déì úéìc.mikex` mpi`y ± §¥¥©§¨

:dfa dkldd dwiqn `xnbdàðcéàäå,epipnfae ±ïì àîéé÷c± §©¦§¨§¨§¨¨
weqtl epicia laewnyïBòîL éaøk(.ak zay),oiekzn oi`y xacy §©¦¦§

,xzenéøL eäleks` ,mipte`d lka miayr iab lr jlil xzen ± §¨¦
.mylezl oiekn epi` ixdy ,eylziy yyg yiy el`a

:'`heg milbxa u`e' weqtdn cnlpy sqep oic d`ian `xnbd
óBkiL íãàì øeñà ,éqà áø øîà àîç øa éîø øîàå[gixki-]BzLà §¨©¨¦©¨¨¨©©©¦¨¨¨¨¤¨¦§

äåöî øáãì,yinyzl -øîàpL(a hi ilyn)`l Wtp zrc `lA mB' , ¦§©¦§¨¤¤¡©©§Ÿ©©¤¤Ÿ
,aFh'àèBç íéìâøa õàåe ezy`a ui`nd ±yinyzl dgixkn §¨§©§©¦¥

.`ed `heg ,milbxa `edy
:df oipra ztqep `xninäôBkä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¤

z` [gixknd-]äåöî øáãì BzLà,yinyzl ±Bì ïéååäel eidi ± ¦§¦§©¦§¨¨§¨
ïéðbeäî ïðéàL íéða.miryx -äàø÷ éàî ,àðpéç øa à÷éà áø øîà ¨¦¤¥¨§¨¦¨©©¦¨©¦§¨©§¨¨

,xkfpd weqtd zligza xn`py ,df yper ea fnxpy weqtd edn ±
,'áBè àì Lôð úòã àìa íb'miclepd zeytpd miaeh `l ,xnelk ©§Ÿ©©¤¤Ÿ

.devn xacl d`tky ,dy`d oevxe zrc `lay dyrnnénð àéðz©§¨©¦
éëäweqta xn`py dn .`wi` ax ixackàì Lôð úòã àìa íb' ¨¦©§Ÿ©©¤¤Ÿ

.äåöî øáãì BzLà äôBkä äæ ,'áBèweqtd jynda xn`py dne ¤©¤¦§¦§©¦§¨
äðBLå ìòBaä äæ ,'àèBç íéìâøa õàå'`hegy ,zipy lreae aye ± §¨§©§©¦¥¤©¥§¤

.ezy` gixhny
:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d -úBNòì äöBøä ,àáø øîàäå ¦¦§¨¨©¨¨¨¤©£

,äðLéå ìBòáé ,íéøëæ åéða ìkzngn de`zz ezy`y ici lry ¨¨¨§¨¦¦§§¦§¤
dy`dyky ,dipy dliraa dligz rixfz `id ,dpey`x dlira

:`xnbd zvxzn .xkf zclei dligz zrxfnïàk ,àéL÷ àìixac ± Ÿ©§¨¨
dyeryk ,zepyle leral `ed ie`x xacy `axúòãìoevxe §©©

.ezy`ïàkdyeryk ,`ed `hgy `ziixad ixac ±úòãì àlL ¨¤Ÿ§©©

.ezy`
:mipbedn mipal d`iand dbdpd d`ian `xnbdìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥

,äåöî øáãì dìòa úòáBzL äMà ìk ,ïðçBé éaø øîà éðîçð øa©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¦¨¤©©©§¨¦§©¦§¨
,mipa `iadl devnl de`znydì ïéååädl eidiy dkef ±íéða ¨§¨¨¨¦

.ïúBîk eéä àì äLî ìL BøBãa eléôàL¤£¦§¤Ÿ¤Ÿ¨§¨
:dyn ly execn xzei el` mipa zlrn dn zx`an `xnbdeléàc§¦

áéúk äLî ìL BøBãa(bi ` mixac)l`xyil dyn xn`y ,íëì eáä' §¤Ÿ¤§¦¨¨¤
ì íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà'íëéèáLmiyp` hay lkn exga - £¨¦£¨¦§Ÿ¦¦ª¦§¦§¥¤

,mipeap .a ,minkg .` ,el` zelrn yly ilra mipiic mzepnl
mipebdk mkl mixken ,mireci .b ,xac jezn xac mipiany

.mihteyleseqaláéúk(eh ` my)' ,íéLðà íëéèáL éLàø úà çwàå §¦¨¤©¤¨¥¦§¥¤£¨¦
,'íéòãéå íéîëç,mirecie minkg ,zelrn izy ilra wx `vny ixd £¨¦¦ª¦

çkLà àì íéðBáð eléàå.`vn `l -áéúk äàì éab eléàål ziy`xa) §¦§¦Ÿ©§©§¦©¥¥¨§¦
(fh,ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå','E ©¥¥¥¨¦§¨©Ÿ¤¥©¨¦¨Ÿ§©§¦

.devn xacl eze` draze awri z`xwl d`viyed`iany epivn
c ,mipeap eid eipany xkyyi clep efáéúë(bl ai '` minid ixac)éðaî' §¦¦§¥

íéúàî íäéLàø ,ìàøNé äNòi äî úòãì íézòì äðéá éòãBé øëNOé¦¨¨§¥¦¨¨¦¦¨©©©©£¤¦§¨¥¨¥¤¨©¦
,'íäét ìò íäéçà ìëå`ly dn dpia ilra eid xkyyiny xnelk §¨£¥¤©¦¤

.mihay x`ya eid
.devn xacl dlra reazl dy`l ie`x ok` m`d zxxan `xnbd

:`xnbd dywnéðéàzraezy dy`l `id dlrny `ed jk m`d - ¦¦
,dlra,äeç äìl÷úð úBìì÷ øNò ,éîécáà øa ÷çöé áø øîàäå§¨¨©©¦§¨©©§¦¦¤¤§¨¦§©§¨©¨
áéúëc(fh b ziy`xa),øîà äMàä ìà'Kpxde KpFaSr dAx` dAxd ¦§¦¤¨¦¨¨©©§¨©§¤¦§¥§¥Ÿ¥

zx`an .'KA lWni `Ede KzwEWY KWi` l`e mipa iclY avrA§¤¤¥§¦¨¦§¤¦¥§¨¥§¦§¨¨
,df weqtay dllwd zepeyl `xnbdétè éðL elà 'äaøà äaøä'©§¨©§¤¥§¥¦¥

íéîã,dy`l xrv mdayðBávò' .íéìeúa íc úçàå äcð íc úçà'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

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118
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קלג
ezny ina cenr w sc ± iyily wxtoiaexir

àøåñéà ãéáò à÷ àìãozep epi`e ayei `edyk Ðdf la` .odil`n oixwrp zepxw lr ozpec dyrde rxbz lac e`ld Ð.oli`a ynzyn `edy ,`ed yinyz ezaiyi Ðùáéoi`y Ð

.`ed xaegn e`le ,gelgl eaäîçä úåîéáxeq` ipzwc `de .oilr `iven epi`y yai `edy lkl xkip ixdy ,oird zi`xn meyn elit` `kilc ,xzen yai Ðoi`y ,minybd zenia Ð

.oird zi`xn meyn `ki`e ,yai oia gl oia xkipéøéô éøúð à÷`teb `idc opixfb `l glc dilr eh` yaic dilrc idp .glc dyilz dia ixynl iz`e ,dxary dpyn ea ex`ypy Ð

.xfbp dyilz eh` dyilz ,edin .dxifbàãåãâá.mlek eitpr exypy xegi Ðàöî äò÷á.uext lkde xney dl oi`y ef drwak .xdfdl erciy dxez ipa opi` :xnelk Ðíéìâøá õàå
àèåç`kde .dil ixw `hg inp jeld :`nl` Ð

.miayr ylezy `hg `ki`íéçìiedc ,xeq` Ð

.inc oiyelzk oiyai ylezéðàñî íééñ.ixy Ð

éðàñî íééñ àìoiwacp miayry ,xeq` Ð

.oiylzpe eizerav` ixywaàö÷åò,`"ity` =

.oyleze my miwacp miayrde ,eizgzn letk

àëøù.xeq` jex` ayrdy dkex` dlizt Ð

äîçä úåîéá.oxiyne oileraba yi rxf Ðéáøë
ïåòîù.xzen oiekzn oi`y xac :xn`c Ðøáãì
äåöî.yinyz Ðíéìâøá,yinyz oeyl Ð

."aky ltp rxk dilbx oia" :(d mihtey) aizkc

úòã àìá íâmilbxa u` `xw i`dc `yix Ð

.`edáåè àì ùôðmiyrpd mipad miaeh `l Ð

.milbxa u` dlra didy ,dy`d zrc `la

äðåùå ìòåáä.dgixhny Ðúòãì.dy`d Ð

äðùéå ìåòáéde`zp dpey`x d`ia zngny Ð

dipy d`ia `ayke ,de`z dyalede dy`d

zrxfn `idc `kide .dligz zrxfn `id

.xkf zclei dligzäåöî øáãì.yinyz Ð

íéðåáð.xac jezn xac mipian ÐøëùùéÐ

il` xn`ze" devn xacl awri z` draz d`l

.'ebe "jizxky xky ik `eazøåáò øòöÐ

.od zeleg zexaeråòîùîë.dcild xrv Ð

ú÷÷åúùî.yinyzl de`zn Ðêá ìùîé àåäå
dy`de ,eal ze`z dta xnel lyen `edy Ð

.dta `ivedl dyeae alaééåöøà àééöøîã
äéî÷.daig ipipr eiptl d`xn Ðìáàë äôåèò

.rext dy`xa z`vl dyea Ðíãà ìëì äãåðî
ueg mc` lkl dxeq`y yxtn dinwl Ð

.daxd miyp `yep yi`de ,dlranäùåáçå
íéøåñàä úéáá.dnipt jln za dceak lk Ð

úéìéìë.cy Ðäîäáë`idyk zrxeky Ð

.ok zeyrl dcixt jxce zpzynäìòáì øëÐ

.yinyz zrya dlrnl `edyäì àåä çáùÐ

melk dxqg dpi`e ,zeripva zpzyne zayei

dlral xk ziyrpe .xacalk gxeh dl oi` Ð

.dlyn daexn egxeh ,jkåðôìî.epcnln Ð

õøà úåîäáî.epl zexedl dnkg mda ozpy Ð

ñééôîùqeit `ede ,eitpk hyete jled Ð

ribny yealn zepwl dl xne`y ,onwl xn`ck

.ux`lìåúçî úåòéðöipta irx lihn epi`y Ð

.ez`ev dqkne ,mc`äìîðî ìæâåaizkc Ð

zlfeb zg` oi`e "dngl uiwa (dxb`)" :(e ilyn)

.dzxag lk`näðåéî úåéøòåwwfp epi`y Ð

.ebef zal `l`àâéæ.d"hew oixewy yealn Ð

éëä øúáìsteke rprpny ,dlira xg`l Ð

.ux`l dl ey`xäéì úéà éà.gwil dna Ð
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àì:xn`z m`e Ð miyaia `d migla `d `iyw

ixzp `de :jixtc ,yaia opixq` lirl `de

jiiy deab `edy oli`ac :xnel yie !'ek iqpiw

.iqpiw ixzip dia xkpinc meyn ,ith xfbnl

àðãéàäåixy edlek oerny iaxk ol `niiwc

xzid i`dc :l`ppg epiax yxit Ð

la` .oipr lka ixyc ,miayr` `l` i`w `l

.yai elit` ,xzid mey my gikedl oi` oli`a

.`zlin `xkpnc meyn ,ith xfbinl jiiyc
iaizin
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àøeqéà ãéáò à÷c àëä ìáà ,àøeqéà ãéáò à÷ àìc§¨¨¨¥¦¨£¨¨¨§¨¨¥¦¨
¯ãçàå çì ïìéà ãçà :àãç éðz .ãøéc éîð éëä̈¦©¦§¥¥¨¥£¨¤¨¦¨©§¤¨

íéøeîà íéøác äna :Cãéà àéðúå .Láé ïìéà¯,çìa ¦¨¨¥§©§¨¦¨©¤§¨¦£¦§©
Láéa ìáà¯ïàk ;àéL÷ àì :äãeäé áø øîà .øzeî £¨§¨¥¨¨©©§¨¨©§¨¨

¯éìçî BòæbLaïàk ,ó¯éìçî Bòæb ïéàLaBòæb .ó §¤¦§©£¦¨§¤¥¦§©£¦¦§
éìçîïàk ;àéL÷ àì :àlà ?déì úéø÷ Láé ó¯úBîéa ©£¦¨¥¨¥¥¤¨¨©§¨¨¦

ïàk ,änçä¯éøúð àä änçä úBîéa .íéîLbä úBîéa ©©¨¨¦©§¨¦¦©©¨¨¨§¦
.àãeãâa !éñðé÷ éøúð à÷ àäå .éøét àkéìãa !éøét¥¥¦§¥¨¥¥§¨¨¨§¦¦§¥¦§¨
áø !àãeãâa øñàå ,àièñtàì òì÷éà áø àäå !?éðéà¦¦§¨©¦§©§©§§©¨©£©¦§¨©

.øãb da øãâå ,àöî äò÷aéab ìò CläiL íãàì øeñà :éñà áø øîà ,àaà øa éîø øîà ¦§¨¨¨§¨©¨¨¥¨©¨¦©©¨¨©©©¦¨§¨¨¤§©¥©©¥
íéáNò éáâ ìò Cìéì øzeî :àãç éðz ."àèBç íéìâøa õàå" :øîàpL íeMî ,úaMa íéáNò£¨¦©©¨¦¤¤¡©§¨§©§©¦¥¨¥£¨¨¥¥£¨¦

àä ;àéL÷ àì .øeñà :Cãéà àéðúå ,úaMa¯àä ,íéçìa¯àä :àîéà úéòa éàå .íéLáéa ©©¨§©§¨¦¨¨¨©§¨¨§©¦¨¦¥¦§¦¨¥¥¨¨
ïàk ;àéL÷ àìå ,íéçìa àäå¯ïàk ,änçä úBîéa¯àä :àîéà úéòaéàå .íéîLbä úBîéa §¨§©¦§¨©§¨¨¦©©¨¨¦©§¨¦§¦¨¥¥¨¨

àä ;àéL÷ àìå ,änçä úBîéa àäå¯àä ,déðàñî íéiñc¯úéòaéàå .déðàñî íéiñ àìc §¨¦©©¨§¨©§¨¨§¦¥§¨¥¨§¨¦¥§¨¥§¦¨¥
àä ;àéL÷ àìå ,déðàñî íéiñc àäå àä :àîéà¯.éö÷eò déì úéìc àä ,éö÷eò déì úéàc ¥¨¨§¨§¦¥§¨¥§¨©§¨¨§¦¥§¥¨§¥¥§¥

àä ,éö÷eò déì úéàc àäå àä :àîéà úéòaéàå¯àä ,àëøL déì úéàc¯.àëøL déì úéìc §¦¨¥¥¨¨§¨§¦¥§¥¨§¦¥§¨¨¨§¥¥§¨¨
øeñà :éñà áø øîà ,àîç øa éîø øîàå .éøL eälek ïBòîL éaøk ïì àîéé÷c àðcéàäå§¨¦¨¨§©§¨¨§©¦¦§§¨¥§¨©¨¦©¨¨¨©©©¦¨

:øîàpL ,äåöî øáãì BzLà óBëiL íãàì:éåì ïa òLBäé éaø øîàå ."àèBç íéìâøa õàå" ¨¨¨¤¨¦§¦§©¦§¨¤¤¡©§¨§©§©¦¥§¨©©¦§ª©¤¥¦
äåöî øáãì BzLà äôBkä ìk¯éàî :àðpéç øa à÷éà áø øîà .ïéðbeäî ïðéàL íéða Bì ïééåä ¨©¤¦§¦§©¦§¨¨§¨¨¦¤¥¨§¨¦¨©©¦¨©¦¨¨©

"áBè àì Lôð úòã àìa íb" :éëä éîð àéðz ."áBè àì Lôð úòã àìa íb" dàø÷¯äæ §¨¨©§Ÿ©©¤¤Ÿ©§¨©¦¨¦©§Ÿ©©¤¤Ÿ¤
"àèBç íéìâøa õàå" .äåöî øáãì BzLà äôBkä¯:àáø øîàäå !?éðéà .äðBLå ìòBaä äæ ©¤¦§¦§©¦§¨§¨§©§©¦¥¤©¥§¤¦¦§¨¨©¨¨

íéøëæ åéða ìk úBNòì äöBøä¯ïàk ;àéL÷ àì !äðLéå ìBòáé¯ïàk ,úòãì¯.úòãì àlL ¨¤©£¨¨¨§¨¦¦§§¦§¤¨©§¨¨§©©¨¤Ÿ§©©
äåöî øáãì dìòa úòáBzL äMà ìk :ïðçBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà¯ïéååä ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¦¨¤©©©§¨¦§©¦§¨¨§¨

íëì eáä" :áéúk äLî ìL BøBãa eléàc .ïúBîk eéä àì äLî ìL BøBãa eléôàL íéða dì̈¨¦¤£¦§¤¤Ÿ¨§¨§¦§¤¤§¦¨¨¤
ì íéòeãéå íéðBáðe íéîëç íéLðàíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø úà çwàå" :áéúëe ,"íëéèáL £¨¦£¨¦§¦¦¦§¦§¥¤§¦¨¤©¤¨¥¦§¥¤£¨¦£¨¦

b eléàå .çkLà àì íéðBáð eléàå ,"íéòeãéåéìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå" :áéúk äàì éa ¦¦§¦§¦¨©§©§¦©¥¥¨§¦©¥¥¥¨¦§¨©Ÿ¤¥©
ézøëN øBëN ék àBázìàøNé äNòi äî úòãì íézòì äðéá éòãBé øëLLé éðaîe" :áéúëe ,"E ¨¦¨§©§¦§¦¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦¨©©©©£¤¦§¨¥

úBìì÷ øNò :éîécáà øa ÷çöé áø øîàäå !?éðéà ."íäét ìò íäéçà ìëå íéúàî íäéLàø̈¥¤¨©¦§¨£¥¤©¦¤¦¦§¨¨©©¦§¨©©§¦¦¤¤§¨
"äaøà äaøä øîà äMàä ìà" :áéúëc ,äeç äìl÷úð¯,äcð íc úçà ,íéîã étè éðL elà ¦§©§¨©¨¦§¦¤¨¦¨¨©©§¨©§¤¥§¥¦¥¨¦©©©¦¨

ðBávò" .íéìeúa íc úçàå"C¯ðBøäå" .íéða ìecéb øòö äæ"C¯áöòa" .øeaéòä øòö äæ §©©©§¦¦§¥¤©©¦¨¦§¥¥¤©©¨¦§¤¤
"íéðá éãìz¯"Cú÷eLz CLéà ìàå" .BòîLîk¯dìòa ìò ú÷÷BzLî äMàäL ãnìî ¥§¦¨¦§©§¨§¤¦¥§¨¥§©¥¤¨¦¨¦§¤¤©©§¨

"Ca ìLîé àeäå" .Cøcì àöBiL äòLa¯,äta òáBz Léàäå ,ála úòáBz äMàäL ãnìî §¨¨¤¥©¤¤§¦§¨¨§©¥¤¨¦¨©©©¥§¨¦¥©©¤
ïðéøîà÷ ék !íéLpa äáBè äcî àéä Bæ¯àúà ék !ïéååä òáL éðä .dén÷ ééeöøà àiöøîc ¦¦¨¨©¨¦¦¨¨§¦©§©§©¨©§¥©¥¨¥¤©¨§¨¦£¨

ìkî äceðî éàî .ïéøeñàä úéáa äLeáçå ,íãà ìkî äceðîe ,ìáàk äôeèò :øîà ,éîéc áø©¦¦£©£¨§¨¥§¨¦¨¨¨©£¨§¥¨£¦©§¨¦¨
ãeçéé dì øéñàc íeMî àîéìéà ?íãà¯.éøz éáì àøéñàc àlà !ãeçéé déì øéñà éîð eäéà ¨¨¦¥¨¦©£¦¨¦¦©¦£¦¥¦¤¨©£¦¨§¥§¥

úðzLîe úáLBéå ,úéìéìk øòN úìcâî :àðz àúéðúîa.dìòáì øk úéNòðå ,äîäák íéî §©§¦¨¨¨§©¤¤¥¨§¦¦§¤¤©§¤¤©¦¦§¥¨§©£¥©§©§¨
Cãéàå¯óBòîe õøà úBîäaî eðôlî" áéúëc éàî :àéiç éaø øîàc .dì àeä çáL ,éðä §¦¨¨¥¤©¨§¨©©¦¦¨©¦§¦©§¥¦§¥¨¤¥

"úBîäaî eðôlî" ,"eðîkçé íéîMä¯íéîMä óBòîe" .íéî úðzLîe úòøBkL äãéøt Bæ ©¨©¦§©§¥©§¥¦§¥§¥¨¤©©©§¤¤©¦¥©¨©¦
"eðîkçé¯äøBz äðzéð àì àìîìéà :ïðçBé éaø øîà .ìòBa Ck øçàå ñéiônL ìBâðøz äæ¯ìæâå ,ìeúçî úeòéðö ïéãéîì eðééä §©§¥¤©§§¤§©¥§©©¨¥¨©©¦¨¨¦§¨¥Ÿ¦§¨¨¨¦§¥¦§¦¥¨§¨¥

ìBâðøzî õøà Cøc .äðBiî úBéøòå ,äìîpî¯:dì øîà÷ éëä ,áø øîà ,äãeäé áø øîà ?dì ñéiôî éàîe .ìòBa Ck øçàå ñéiônL ¦§¨¨©£¨¦¨¤¤¤¤¦©§§¤§©¥§©©¨¥©§©¥¨¨©©§¨¨©©¨¦¨¨©¨
éì àððéaæéì eèîc àâéæ Céòøk ãò Céì àððéaæ àìå déì úéà éà ,àìBâðøz àeääc dézìaøëì dézhîLéì :dì øîà éëä øúáì .C.C ©¦§¨¦¦¨§¨¦©©§¦§¨©¨¦¨©¨¦©©§¥§©§¨§¥§©©§§¨¦¦¥§¨©¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc oiaexir(oey`x meil)

àøeqéà ãéáò à÷ àìcoaxwl zepzn rax` zzln rpnpy dfay ± §Ÿ¨¨¦¦¨
dyrd zxiwre rxbz la xeqi`e ,xeqi` dyer epi` ,mda aiegnd

,mdil`n miyrp mcd zpizp lyàëä ìáàoli`d lr ayeiaà÷c £¨¨¨§¨
àøeqéà ãéáòynzyn my ezaiyiay ,sqep dyrn `la s` ¨¦¦¨

,xaegnaénð éëäxeaqi `ed mb dfay okzi ok` ±.ãøéc ¨¦©¦§¥¥
:oli`a zeynzyd oica ztqep dxizq d`ian `xnbdàãç éðz- ¨¥£¨

,epipy zg` `ziixaaãçà[oia-]ãçàå ,çì ïìéà[oiae-]Láé ïìéà ¤¨¦¨©§¤¨¦¨¨¥
.zaya ea miler oi` ,rwxwdn wpei epi` xaky ,zigelgl ea oi`y

Cãéà àéðúå,epipy zxg`a eli`e ±íéøeîà íéøác änaoi`y §©§¨¦¨©¤§¨¦£¦
,oli`a miler,øzeî Láéa ìáà ,çìa`le xaegnk aygp epi`y §©£¨§¨¥¨

:`xnbd zvxzn .ea exfbïàk ,àéL÷ àì ,äãeäé áø øîà`ziixad ± ¨©©§¨Ÿ©§¨¨
,zxqe`daoli`éìçî BòæbLóea yi oiicr ezeyai s` lry ± §¤¦§©£¦

.xeq`e gl oli`k aygpe ,genvle aeyl egeka yie ,zigelglïàk̈
,dxiznd `ziixad ±éìçî Bòæb ïéàLaó`xnbd .ixnbl yaiy ± §¤¥¦§©£¦
yk :df uexiz dgecéìçî Bòæbdéì úéø÷ Láé ,ódz` yai ike - ¦§©£¦¨¥¨¥¥

,`ed gl ixd genvle xefgle ycgzdl egeka m` ixde ,el `xew
.silgn erfbya `ziixaay 'yai' yxtl okzi `l ok m`e

:xg` ote`a `xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì àlà`ziixad ± ¤¨Ÿ©§¨¨
,dxizndänçä úBîéan zepli`d x`y f`yoli`e ,milr mi`ive ¦©©¨

oir zi`xn yyg oi`e ,yaiy lkl xkip ,milr `iven epi`y df
.gl oli`a xizdl erhiyïàk,zxqe`d `ziixad ±úBîéa ¨¦

,íéîLbägl oia xkip epi`e ,milr `la zepli`d x`y mb f`y ©§¨¦
dywn .oird zi`xn yyg yie ,miyaik mincp mleke yail

s` ixde :df uexiz lr `xnbdéøét éøúð àä ,änçä úBîéaixd ± ¦©©¨¨¨§¦¥¥
dpyn ea mi`vnpd zexit mixyep oli`a ezcixie eziilr ici lr
,xeq`l yi oiicr ,dyilz meyn ea oi`e `ed yaiy s`e ,dxary
s` yelzl e`eai `nye ,zexit xiyny mi`exl xkip edaeb iptny
,jkl zyyeg dpi`y ef `ziixa :`xnbd zvxzn .gl oli`n
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ðø÷éúñøôe ìæøa íéNà C,'åâå íéaø íénò úBwéãäå äLeçð íéNà C ©§¥¨¦©§¤©§Ÿ©¦¨¦§¨©£¦©¦©¦

.zene`d z` l`xyi ewcdiy ixd

äðùî
,zxg` zeyxa lehlhe zg` zeyxa dcinra zwqer ef dpyn
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.(l'åë éùåãå éîå÷."minr zewicde" :`xwc ditiq Ðäðùîãåîòé àìÐãéçéä úåùøáit lr s`e .miaxd zeyxay zepg gzt ea gztie ,miaxd zeyxa gpend gztn lehie Ð

zen` rax` gztl gztn mewnn oi`ygpend zepg gztn oebk ,drax` agexe dxyrn deab dlrnl eci hiyeie miaxd zeyxa mc` cenri `l oke .elv` gztnd qipki `ny dxifb Ð

dxyrn dlrnl deab `ede zepgd da gztie ,gztnd my lehie ebb lr.dxyr jezl elv` dp`iai `ny dxifb Ðäöéçî äì åùò ïë íà àìà.i`w `tiq`e ,dkeza cenrie Ðïéîèô
.miavw Ðïéìòåð.dxyrn dlrnl lerpnde miaxd zeyxa oicnere ozepg gzt Ðíéøîö.xnv ixken Ðàøîâúéìîøë åäðéà äéì åøãäîåzilnxk dlek milyexi `dc dinza Ð

.dlek z` oiaxrn dlila zelrpp dizezlce li`edc eaxir `ly miax ly xvgk dlek `idy ,`idäéìò ïéáééçeiykr la` .dl oi`a daxd oiqelke`y ,`id miax ly xirc Ð

zelrpp dizezlcci`c dil iziin `nlic cigid zeyxa gztie da cenri `ly xfbinl ol zil zilnxkc oeike .dry lk gezt jxc `edy xacn ilbck dpi`y ,miaxd zeyx e`l Ð

.`ed zevxt da dvxtpy xg`l oizipzn :opixfb `l dxifbl dxifbe `id `nlra zeay diabl iziin inpïàúà àôéñ,zilnxk `idy dpib xryl dpib ixry` ibelti`l ez` opax Ð

.dxyrn deabd lerpnd gztn lehie ,cigid zeyx `edy drax` agexe dxyr deab mewn lr eci hiyedle da cenrl xi`n iax xq`weãéçéä úåùøá ãåîòé àì,exivga oebk Ð

eci hiyeie dpiba cenri `l oke .opaxc zeieyxa elit` xi`n iax xingne .eil` gztnd jyni `ny ,dpibd jezn lerpn da gztie gztn ea lehie ,wcq e` xeg jxc zepbl eci hiyeie

.dxicl swed `ly miz`q zian xzei `iedc ,`id zilnxk dpib .dxyrn dlrnl lerpn gztie ,ea gpen gztne ,cigid zeyx `edy ,drax` agexe dxyr deab mewnl
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éáéúéî"zxxbp" dl ixwc ,`tiql `yix iieyw`l ivn ded ikd e`la Ð zxxbpd zlc

."jinrhile" xninl ivn dede ,"ux`d on oideab" dl ixweúìãdpnl`

i`n Ð xiv odl oi` i`c .xiv odl yiyk ixii`c :wgvi epiax yxit ± da oilrep oi` zxxbpd

.inp `pixg` zlc elit` ?dpnl` zlc `ixi`

ïëålr mivia xcqny :qxhpewa yxit ± `zria

dcearla xnel yicxb oixewy lfxa ilk

ixdy ,jka oipa jxc wgvi epiaxl d`xp oi`e .dxf

`ixete ziagl enc `le ,xak zeieyr zevignd lk

`ed heyt xzid ixdy ,rcze .ef lv` ef xcqnc

epiaxl d`xpe .`citxh iab lr dxicw gipdl

dvia gipne ,mivia e` mivr xcqny :yxtl wgvi

xkke o`kn xkk oixcqn ep`y dne .odiab lr

,`xeqi` `kil Ð xtqa e` ,mdiab lr xkke o`kn

inc `l :inp i` .mdizgzy xie`l jixvyk `l`

lr `le ,rwxwd iab lr dyeryk `l` oipal

.oglyd
`ian
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äðùîúBìöçîe ,äöøtaL íé÷ãçå ,äö÷enaL úìcä©¤¤¤©§¤©£¨¦¤©¦§¨©§¨
¯.õøàä ïî íéäBáb ïk íà àlà ïäa ïéìòBð ïéà¥£¦¨¤¤¨¦¥§¦¦¨¨¤

àøîâ,úøøâpä úìöçîe ,úøøâpä úìc :eäðéîøe§¦§¤¤©¦§¤¤©§¤¤©¦§¤¤
ïééeìúe ïéøeLwL ïîæa ,øøâpä ï÷ð÷å¯ïäa ïéìòBð §©§©©¦§¨¦§©¤§¦§¦£¦¨¤

øö ïéàå ,úaMaéLiLa :ééaà øîà !áBè íBéa øîBì C ©©¨§¥¨¦©§¨©©©¥§¤¥
:éáéúéî .øéö ïäì äéäLa :øîà àáø .øéö íäì̈¤¦¨¨¨©§¤¨¨¨¤¦¥¦¦
ïîæa ,øøâpä ï÷ð÷å ,úøøâpä úìöçîe ,úøøâpä úìc¤¤©¦§¤¤©£¤¤©¦§¤¤§©§©©¦§¨¦§©
àîéð àìî eléôà õøàä ïî íéäBáâe ïééeìúe ïéøeLwL¤§¦§¦§¦¦¨¨¤£¦§Ÿ¦¨

¯åàì íàå ,ïäa ïéìòBð¯õøúî ééaà .ïäa ïéìòBð ïéà £¦¨¤§¦¨¥£¦¨¤©©¥§¨¥
:déîòèì õøúî ééaà .déîòèì õøúî àáøå ,déîòèì§©§¥§¨¨§¨¥§©§¥©©¥§¨¥§©§¥

ïéäBábL Bà ,øéö ïäì äéäLk :déîòèì õøúî àáø .õøàä ïî ïéäBábL Bà ,øéö ïäì LiL Bà¤¥¨¤¦¤§¦¦¨¨¤¨¨§¨¥§©§¥§¤¨¨¨¤¦¤§¦
ïééeìúe ïéøeLwL ïîæa ,øöçaL äöøéôì ïðé÷úäL ïéìéáçå íéöB÷ éëBñ :ïðaø eðz .õøàä ïî¦¨¨¤¨©¨©¥¦©£¦¦¤¦§¦¨§¦§¨¤©¨¥¦§©¤§¦§¦

¯éøö ïéàå ,úaMa ïäa ïéìòBðúøøâpä äðîìà úìc :àéiç éaø éðz .áBè íBéa øîBì C¯ïéà £¦¨¤©©¨§¥¨¦©§¨¥©¦¦¨¤¤©§¨¨©¦§¤¤¥
äðîìà úìc éîc éëéä .da ïéìòBð¯déì úéìc :éøîàc àkéàå ,àtéL ãçc :éøîàc àkéà £¦¨¥¦¨¥¤¤©§¨¨¦¨§¨§¦§©¦¨§¦¨§¨§¦§¥¥

éøL ähîì äìònî ,àúøeãî éàä :äãeäé áø øîà .äîLb¯äìòîì ähnî¯ïëå .øéñà ¦§¨¨©©§¨©§§¨¦©§¨§©¨¨¥¦©¨§©§¨£¦§¥
.àúéáç ïëå ,àéøet ïëå ,àøãé÷ ïëå ,àúòéa:äéððç ïa òLBäé éaøì é÷Bãö àeää déì øîà ¥£¨§¥¦§¨§¥§¨§¥¨¦¨£©¥©§¦§©¦§ª©¤£©§¨

øLé" :áéúëc ,àø÷c déôéñì ìéôL ,àéèL :déì øîà ."÷ãçk íáBè" :eëa áéúëc !äà÷ãç¦§¨¨¦§¦§¨§¥¤£©¥¨§¨§¦§¥¥¦§¨¦§¦¨¨
éàî àlàå ."äëeñnî¯"÷ãçk íáBè"¯íéáBè Ck ,äöøétä ìò ïépéâî eìlä íé÷ãçL íLk ¦§¨§¤¨©¨§¥¤§¥¤£¨¦©¨§¦¦©©¦§¨¨¦

"÷ãçk íáBè" :øçà øác .eðéìò íéðéâî eðaL¯,ípäébì íéòLøä úà ïé÷cänL:øîàpL ¤¨§¦¦¨¥¨¨©¥¨§¥¤¤§©§¦¤¨§¨¦©¥¦¨¤¤¡©
ðø÷ ék ïBiö úá éLBãå éîe÷"éúBñøôe ìæøa íéNà C"íéaø íénò úBwéãäå äLeçð íéNà C ¦¨¦©¦¦©§¥¨¦©§¤©§©¦¨¦§¨©£¦©¦©¦

.'åâåäðùîçzôéå íéaøä úeLøa ,íéaøä úeLøa çzôéå ãéçiä úeLøa íãà ãBîòé àìŸ©£¨¨¦§©¨¦§¦§©¦§¨©¦¦§¨©¦§¦§©
:Bì eøîà .øéàî éaø éøác ,íéçôè äøNò dBáb ävéçî äNò ïk íà àlà ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦¤¨¦¥¨¨§¦¨¨©£¨¨§¨¦¦§¥©¦¥¦¨§
ìòL ïBlça çzônä úà ïéçépîe ïéìòBð eéäL íéìLeøéa äéäL íéîht ìL ÷eLa äNòî©£¤§¤©¨¦¤¨¨¦¨©¦¤¨£¦©¦¦¤©©§¥©©©¤©

.äåä íéønö ìL ÷eL :øîBà éñBé éaø .çútä éabàøîâúeLø øéàî éaø øîà ,ïðaøå ©¥©¤©©¦¥¥¤©¨¦£¨§©¨©¨©©¦¥¦§
íéaøä¯àìîìà ,íéìLeøé :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîàc ?úéìîøk eäðéà eøcäîe ¨©¦§©§¦§©§§¦§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨©¦¦§¨¥

äìéla úBìòðð äéúBúìc¯ïàk :àtt áø øîà .íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiç¯íãB÷ ©§¤¨¦§¨©©§¨©¨¦¨¤¨¦§¨©¦¨©©©¨¨¤
ïàk .úBöøt da eöøôpL¯ì ïàúà àôéñ :øîà àáø .úBöøt da eöøôpL øçàì.äpéb éøòL ¤¦§§¨§¨¨§©©¤¦§§¨§¨¨¨¨©¥¨£¨§©£¥¦¨

,ãéçiä úeLøa çzôéå úéìîøëa ,úéìîøëa çzôéå ãéçiä úeLøa ãBîòé àì ïëå :øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©§¥Ÿ©£¦§©¨¦§¦§©§©§§¦§©§§¦§¦§©¦§©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc oiaexir(ipy meil)

äðùî
:zaya zi`xr zlc zxibql miyxcpd mi`pza zwqer ef dpyn

äö÷enaL úìcäzxaegn dpi`y ziad ixeg`y dagx ly zlc ± ©¤¤¤©§¤
,ux`a zxxbpe ea dielzy e` ,lzeklåokíé÷ãçmivew iliag ± §£¨¦

Lozpäöøta,dnzeqlåokúBìöçîgzta zepezpd mipw ly ¤©¦§¨§©£¨
,exbeqlïäa ïéìòBð ïéàynn dpea llk mixaegn mpi`ay ,zaya ¥£¦¨¤

mdiabnyk dpeak d`xp mireaw mpi`y oeik mixeywa s`e ,`ed
,lerpl sewynd lrïk íà àlàe mixeywõøàä ïî íéäBáâlk ¤¨¦¥§¦¦¨¨¤

.dpeak d`xp epi`e df gztl mikiiyy xkid yiy ,`edy

àøîâ
dpynd oia dxizq dywn `xnbdoi`y x`ean dpyna :`ziixal

ddeabe zxaegn zlcdyk `l` zereaw opi`y zezlca milrep
,ux`d on,eäðéîøe,`ziixaa epipyúøøâpä úìöçîe úøøâpä úìc §¦§¤¤©¦§¤¤©£¤¤©¦§¤¤

ï÷ð÷å[dyxgn zici-]øøâpä,gzt zxibql miynyndïîæa §©§©©¦§¨¦§©
ïéøeLwLoipad l`åmipeilrd odiy`xïééeìzxie`aïäa ïéìòBð ¤§¦§§¦£¦¨¤

éøö ïéàå úaMaáBè íBéa øîBì Cmipezgzd odivw oi`y s` ,lwd ©©¨§¥¨¦©§
:`xnbd zvxzn .ux`d on mideab,ééaà øîà`ziixad ixac ¨©©©¥

mixen`,øéö íäì LiLaokle ,md zexenb zezlcy giken xivdy §¤¥¨¤¦
.ux`d on mideab eidiy jxev oi`e miielze mixeywa ic,øîà àáø̈¨¨©

ic ,xiv mdl oi` dzr m` s`ajkïäì äéäLokl mcew,øéö §¤¨¨¨¤¦
.zlck miynyny gikene ,mda xkip oiicr eneyixe

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyúìöçîe úøøâpä úìc ¥¦¥¤¤©¦§¤¤©£¤¤
[øéö ïäì LiL] (ïééåìúå ïéøåù÷ù) ïîæa ,øøâpä ï÷ð÷å úøøâpä©¦§¤¤§©§©©¦§¨¦§©¤¥¨¤¦

eléôà õøàä ïî íéäBáâeïéìòBð ïéà åàì íàå ,ïäa ïéìòBð àîéð àìî §¦¦¨¨¤£¦§Ÿ¦¨£¦¨¤§¦¨¥£¦
,ïäaon mideab mb eidiy cr elld mixaca lerpl xzid oi`y ixd ¨¤

.xiv ilra mbe ux`d
:`xnbd zayiindéîòèì õøúî ééaà,ezhiyl ±õøúî àáøå ©©¥§¨¥§©§¥§¨¨§¨¥

,déîòèì õøúî ééaà ,déîòèìxiv jixvdl `ziixad zpeek oi` §©§¥©©¥§¨¥§©§¥
`l` ,eicgi ux`d on oideabeïî ïéäBábL Bà øéö ïäì LiL Bà¤¥¨¤¦¤§¦¦

,déîòèì õøúî àáø .õøàäicy `ziixad zpeekøéö ïäì äéäLk ¨¨¤¨¨§¨¥§©§¥§¤¨¨¨¤¦
.õøàä ïî ïéäBábL Bà¤§¦¦¨¨¤

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdéëBñ ,ïðaø eðz[igiy-] ¨©¨¨¥
ïéìéáçå íéöB÷mivew lyì ïðé÷úäLznizqïîæa ,øöçaL äöøét ¦©£¦¦¤¦§¦¨¦¦§¨¤¤¨¥¦§©

éøö ïéàå úaMa ïäa ïéìòBð ïééeìúe ïéøeLwL.áBè íBéa øîBì C ¤§¦§¦£¦¨¤©©¨§¥¨¦©§
:ef `ibeql rbepd sqep oic d`ian `xnbdúìc ,àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨¤¤

äðîìà[dipewizn dpnl`-]úøøâpä,ux`d lrda ïéìòBð ïéàs` ©§¨¨©¦§¤¤¥£¦¨
:`xnbd zl`ey .xiv dl yiykéîc éëéäzaygp ote` dfi`a ± ¥¦¨¥

.äðîìà úìc:`xnbd daiynàôéL ãçc ,éøîàc àkéàdieyr ± ¤¤©§¨¨¦¨§¨§¦§©¦¨
dpi`e ,mixqp dnkn zeieyrd zezlc lkk `ly cala cg` yxwn

,da lrepyk dpeak d`xp jkitle ,zlck zi`xpéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
äîLb déì úéìc.migixa da oi`y ± §¥¥©§¨

:aeh meia oipa ipica zwqerd ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
àzøeãî éàä ,äãeäé áømivr xeciqa dzpkd jxcy ,ef dxecn ± ©§¨©§§¨

meia mzpizp ,mitqep mivra dlrnln llgd ieqike aiaq reaixa
aehähîì äìònîmipezgzd zqpkde xie`a mipeilrd zfig`a ¦©§¨§©¨

,mzgzéøLla` ,zxzen ±äìòîì ähnîux`d lr mivr xeciqa ¨¦¦©¨§©§¨
,mdilr mipeilrd zgpdeøéñàdnece bbe zeptc xveiy ,dxeq` ± £¦

.ld` oipalïëåa oicdàúòéálr dzelvl dvexdy ,dvia ± §¥¥£¨
aeh meiae ,mivr ixfb ipy e` lfxa zyx iab lr dgipn milgbd

.jtidl `le ,dizgz micinrnd agzie xie`a dviad fg`iïëå§¥
aàøãé÷zeiag izy iab lr dzavda y`d lrn dxcw zcnrd ± ¦§¨

zeiagd gipie xie`a dxcwd z` fg`i aeh meiay ,diciv ipyn
.dizgzïëåaàéøeômilbx zlra zxbqnn zakxend dhn ± §¥§¨

daikxdl mi`ady ,ze`lela zxbqnd l` zxywp xer zrixie
zxbqnd z` e`iai okn xg`le ,xie`a gehy xerd z` efg`i

.mexagieïëåaàúéáçoxcql oi` ,szxna zeiag zexey zavd ± §¥£¦¨
xie`a dpeilrd efg`i `l` ,dlrnl dhnn mizy lr zg` zgpda

.dizgz zepezgzd egipie
miynynd [mivew] miwcg oipra dcb` ixac d`ian `xnbd

:dvxit znizql,äéððç ïa òLBäé éaøì àðéî àeää déì øîà̈©¥©¦¨§©¦§ª©¤£©§¨
äà÷ãç,uewk leyn jpd ±eëa áéúëcl`xyi lr d`eapa -dkin) ¦§¨¨¦§¦§

(c f,'÷ãçk íáBè'.mivewk mday miaeh ,xnelkdéì øîàiax ¨§¥¤¨©¥
,dippg oa ryediàéèL,dhey ±àø÷c déôéñì ìétLjipir ltyd ± ©§¨©¦§¥¥¦§¨

,mzepba `le l`xyi gaya wqer `edy gkeeize weqtd jyndl
áéúëcmy,'äëeñnî øLé'mdilr mipibn mday mixyid ,xnelk ¦§¦¨¨¦§¨

.mivew xcbkàlàål`yz m`éàîmilnd zpeek ok m` dn ±íáBè' §¤¨©¨
,'÷ãçk,dpeekd efíéáBè Ck äöøétä ìò ïépéâî eìlä íé÷ãçL íLk §¥¤§¥¤£¨¦©¨§¦¦©©¦§¨¨¦

øçà øác .eðéìò íépéâî eðaLa sqep xe`ia ±L ,'÷ãçk íáBè'miaeh ¤¨§¦¦¨¥¨¨©¥¨§¥¤¤
l`xyiayíéòLøä úà ïé÷cäî[mlerd zene`-],ípäéâìitk §©§¦¤¨§¨¦§¥¦Ÿ

øîàpLminid zixg` lr d`eapa(bi c my)ék ïBiö úá éLBãå éîe÷' ¤¤¡©¦¨¦©¦¦
ðø÷éúñøôe ìæøa íéNà C,'åâå íéaø íénò úBwéãäå äLeçð íéNà C ©§¥¨¦©§¤©§Ÿ©¦¨¦§¨©£¦©¦©¦

.zene`d z` l`xyi ewcdiy ixd

äðùî
,zxg` zeyxa lehlhe zg` zeyxa dcinra zwqer ef dpyn

lirl dpynak(:gv):zwelgn dfa d`iane ,íãà ãBîòé àìzaya Ÿ©£¨¨
ãéçiä úeLøamiaxd zeyxn gztn lehieçzôéåzepg eaúeLøa ¦§©¨¦§¦§©¦§

,íéaøäcenri `l okeíéaøä úeLøacigid zeyxn gztn lehie ¨©¦¦§¨©¦
çzôéåzlc,ãéçiä úeLøaezcinr mewn l` ep`iai `ny dxifb §¦§©¦§©¨¦

,zeyxl zeyxn xiarieäNò ïk íà àlàmiaxd zeyxa cnerd ¤¨¦¥¨¨
ävéçîeaiaq,íéçôè äøNò dBáb,cigid zeyxa `ed s` `vnpy §¦¨¨©£¨¨§¨¦

Bì eøîà .øéàî éaø éøác,minkgíéîht ìL ÷eLa äNòîixken ± ¦§¥©¦¥¦¨§©£¤§¤©¨¦
xyaïéìòBð eéäL ,íéìLeøéa äéäLzeiepg miaxd zeyxa mcnra ¤¨¨¦¨©¦¤¨£¦

,dxyrn dlrnl olerpnyéab ìòL ïBlça çzônä úà ïéçépîe©¦¦¤©©§¥©©©¤©©¥
çútä.miaxd zeyxl edecixeiy eyyg `le ,did cigid zeyxy ©¤©

íéønö ìL ÷eL ,øîBà éñBé éaøxnv ixken ±,äåä.minht ly `le ©¦¥¥¤©¨¦£¨

àøîâ
`ziixe`c zeieyxa dpynay zwelgnd dxn`p m`d dpc `xnbd

:`xnbd dywn .opaxc zeieyxa mb e` `weecïðaøå,ok eaiyd ji` §©¨¨
øéàî éaø øîàa xefbl yiyíéaøä úeLø,`ziixe`ceäðéà eøcäîe ¨©©¦¥¦§¨©¦©§§¦§

ky milyexia exizdy epivny md edeaiyde ±úéìîøëike ,`id ©§§¦
mewn l` gztnd zxardy mewna wxy okzi `lde ,`id daeyz
xeqi`yk `le ,geztl `ly exfb `ziixe`cn dxeq` ezcinr
milyexiy jkl xewn `xnbd d`ian .opaxcn `ed envr dxardd

:zilnxkkðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàcàìîìà ,íéìLeøé ,ï §¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨©¦¦§¨¥
äìéla úBìòðð äéúBúìceid,íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiçla` ©§¤¨¦§¨©©§¨©¨¦¨¤¨¦§¨©¦

.zilnxkk dpic zelrppy dzr
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzvexna milyexil eid mipic ipy ¨©©¨¨

,mipydïàkdpica zwqer opgei iax ly `xnind ±eöøôpL íãB÷ ¨¤¤¦§§
,úBöøt dae ,zilnxkk dzid milrpp dixry eidy oeikeïàëoic ± ¨§¨¨

xen` epizpyn,úBöøt da eöøôpL øçàìzeyxk dpic did jkitle §©©¤¦§§¨§¨
d`ian `xnbd .eixac oirka xi`n iaxl minkg eaiyde ,miaxd

:sqep uexiz,øîà àáøxfb xi`n iaxe ,zilnxkk milyexi mlerl ¨¨¨©
e ,zilnxka mbàôéñmilyexin di`xd ±ïàúàd`a ±ìz` giked ¥¨£¨§

oicäpéâ éøòL,mixqg dpynay xi`n iax ixace ,zilnxkayéëäå ©£¥¦¨§¨¦
øîà÷,mdilr siqedl yi jke ±øa ãBîòé àì ïëåãéçiä úeLlehie ¨¨©§¥Ÿ©£¦§©¨¦

dpibd jezn gztnçzôéåy dpibd lerpn z` ea,úéìîøëa`l s`e §¦§©§©§§¦
cenriúéìîøëacigid zeyxn gztn lehieçzôéålerpn ea §©§§¦§¦§©

y,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦
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קלו
ezny ina cenr `w sc ± iyily wxtoiaexir

'åëå åùò ïë íà àìàdlere cigid zeyxa i`w dpiba i`w ik `zydc ,i`w `tiq` Ð

riwxl cr.äðéâ éøòù.od cigid zeyxe ,drax` oiagxe dxyr oideab odilerpn mzq Ð

øòù úéámiaxd zeyxl oikenqd dpibd ixryae .ea gezt dpibd gzte ,ohw zia Ð

.miaxd zeyxl zegeztd zeiepg oke :`tiq ipzwcn ,opiwqrìòåðå çúåôÐíéðôáziac Ð

.uegn `edyk oke ,`ed cigid zeyx xryàì
ïàëîå ïàëî ïéøåñà ïàëì àìå ïàëìÐ

it lr s`e ,`ed cigid zeyx lerpndc

eilr gpen gztndy`ly xi`n iax xfb Ð

gztn lehie ,dpiba `le miaxd zeyxa cenri

cigid zeyx lyzeyxl elv` ep`iai `ny Ð

.zilnxkl e` miaxdúåéåðç ïëåyxtn onwl Ð

.xn`w dpiba zilnxk ztewqi`ac ,"oke" i`d

,oideab mdilerpny minrt zeiepg ixry

.welig oda ozp jkitl ,oikenp ody minrte

äôå÷ñéàä ìò åçéðîå çúåô øçîì)dinwl Ð

xi`n iax dia xcdc opirny `kdnc yxtn

miaxd zeyxa cnera xfb `le ,dpib ixryn

zilnxk dtewqi` `dc .zilnxka lhlhi `ly

dxyr ddeab dpi`e drax` dagxc ,`id

zeyxa cner `ede myn gztn lhepyke

lerpnl dtewqi`d xie` jxc ekilene ,miaxd

dxyrn dhnl eiab lrylhlhn `w Ð

`ny xi`n iax xfb `le ,zilnxkl zilnxkn

.(dtewqi`d iaerl ueg elv` ep`iaiøçîì
'åëå ìòåðå çúåôcner `ed dtewqi`d lre Ð

jxc lr lerpnl dtewqi`n gztn lhlhne

.zilnxka `l` lehlh oi`c ,dtewqi`d xie`

åîå÷îì åøéæçîå.dtewqi`l Ðìåòðîá åçéðîÐ

dtewqi`n dil ihnn ikc ,dtewqi`a `l la`

.cigid zeyxl zilnxkn witn `d lerpnl

åîå÷îìelld oilerpn oebk ,eiab lr lerpnl Ð

,oiagx odiy`xe odigzta miipr oiyery ur ly

.`"xecxy frlae'åëå íéøîåà íéîëçåonwl Ð

lerpn i`dl dil eeyn `lc ,`nrh yxtn

.cigid zeyxåîå÷îìoelgl e` ,dtewqi`l Ð

dxyr deabc ab lr s`c .drax` ea oi`yÐ

.`ed `nlra xeht mewnúåùøî àéöåîù
úåùøìoelgl zilnxk `edy dtewqi`n Ð

dligz egipdc ab lr s`e .cigid zeyx `edy

lv` lhae ,opaxl xeht mewn `edy ,lerpna

zeieyxd lkxn`c .ol `niiw inic axk Ð

.etilgi `ly calae :`nw wxtaøåèô íå÷î
àåädxyrn dlrnl ied ike Ðieyn ikid Ð

.xq`e ,cigid zeyx xi`n iax dil÷åçì åá ùéå
ly eiaera lerpnd y`x lv` zlcd jeza Ð

.drax`l lerpnd y`x milydle zlcïé÷÷åç
íéìùäì.wewg eli`k eze` oi`ex Ðïé÷÷åç ïéà

.`ed `nlra xeht mewn ,jkld Ðéáø äéá øãä
äðéâ éøòùî øéàîzeyxa) cenrl ixy `wcn Ð

zilnxk ztewqi`n gztn lehil miaxd

dxyrn dhnly lerpnl `xie` jxc ekiledle

rnye miaxd zeyxl elv` ep`iai `ny xfb `le

elv` ep`iai `ny xfb `le lerpnl `xie` jxc ekiledle zilnxk ztewqi`a dxyrn dlrnl lerpna gztn lehile zilnxk dtewqi`d lr (cenrl ixy `wcn inp `tiq dpin

.zilnxk `idy dtewqi`lïðáøãî äðéî òîùådrax` lr drax` yi m` :ixn`c Ðoelga egipdle myn elhile xeht mewn `edy lerpna lerple dtewqi`n gztn lehil xeq` Ð

.xeht mewn zgpd ici lr cigid zeyx `edy oelgl zilnxk ztewqi`n silgn `wc meyn cigid zeyx `edyéîéã áøãì àúéà.etilgi `ly calae xn`c ÐäðùîøâðÐ

.zlcd lerpl dtewqi`ay xega eze` oiagezy ,`"iliawàøèñåìâ åùàøá ùéùeilr ilk zxezc ,ikd elit`e .oiltlt ea wegyle yezkl `pkeal ie`xe ,dar ey`xy Ðxfril` iax Ð

.`xnba yxtnck ,zlca ielze xeyw ok m` `l` ,xqe`øéúî éñåé éáøå.dpeak ifgin `le `xhqelb meyn ,eilr ilk zxezc Ðàøîâåãâàá ìèéðálaga ielze xeyw `edyk Ð

.dicia wqtp epi`e ,lag eze` ici lr elhlhl ie`xe ,`niiw lyéâéìô àì àîìò éìåëdti ielze xeywc oeikc ,ixyc Ð.dpeak ifgin `le ,i`w lerplc `zln `gken Ð
ïéàùë
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àéáîxi`n iax dia xcdc wcwcn `dnc :qxhpewa yxit Ð dtewqi`a gipne gztn

dtewqi` `dc .zilnxka lhlhi `ly miaxd zeyxa cnerl xfb `le ,dpib ixryn

`nwe`l `ki`c gikedl oi` o`knc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .onwl opixn`ck ,`id zilnxk

Ð i`w miaxd zeyxa i`c .yxtl jixv oke .dtewqi`d lr cnery oebk ,lrepe gzet xgnl

n.dpib ixryc `eddc `inec rnync ?"oke" i`

qxhpewa dibdy enk wgvi epiaxl d`xpe

xi`n iax da xcdc gken `tiqnc :eiyexita

egipn Ð dxyrn dlrnl :ipzwc ,dpib ixryn

lr inp i`w ikc .lrepe gzet xgnle ,lerpna

,cigid zeyxl zilnxkn dil ded Ð dtewqi`d

mewn i`c .`id zilnxk dtewqi` jgxk lrc

egipi ?lerpna gztnd gipdl jixv i`n` Ð xeht

!dtewqi`a

øîà÷ãîztewqi`ac llkn zeipg oke

`inec rnyn okec Ð zilnxk

Ð cigid zeyx ztewqi` `ied i`e .dpib ixryc

oke .zilnxkl cigid zeyxn lhlhn did ok m`

zeyxn lhlhn did Ð miaxd zeyx dzid m`

dpib ixryc `inec ied `le ,zilnxkl miaxd

.`peeb i`d ika ixq`cïéàmewn iede ± oiwweg

oicd `ed Ð dtewqi`a egipne xn`wc `de .xeht

,rwxwa xhpin `l `nzqc `l` ,miaxd zeyxa

.dl hiwp `l ikd meynéáøxeqi` xne` iqei

opixn` `de :xn`z m`e Ð mdl exizde ea ebdp

mewn" wxtae (`,`t) "mixcp el`e" wxta mixcpa

mixg`e mixzend mixac :(`,`p migqt) "ebdpy

oxizdl i`yx dz` i` Ð xeqi` mda ebdp

,xzeny mirceiyk epiidc :xnel yie !mdipta

,lwdl mc` ipa elibxi `ly onvr lr oixingne

zngn oixingn m` la` .xeqi` xizdl e`aie

.mdipta xizdl xzen Ð zerh

éëwgvi epiax Ð ecebi`a lhip oi`ya ibilt

ey`xac meyn ,ixy `kd `wecc yxtn

dcen Ð `xhqelb ey`xa oi`a la` .`xhqelb

opaxk dil `xiaqe .zlca xeyw elit` ,xeq`c

iaxk dil `xiaq :inp i` .xxbpd xbpa dcedi iaxc

`xaira xeywa ixii` `kde ,xxbpa ixyc dcedi

,ecebi`a lhip epi`ya dcedi iax dcenc ,`ycc

`diy oizipzna ira ikd meyne .jenqa gkenck

ey`xa
`xhqelb

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

éøác ,íéçôè äøNò ääBáb ävéçî äNò ïk íà àlà¤¨¦¥¨¨§¦¨§¨£¨¨§¨¦¦§¥
äéäL íéîht ìL ÷eLa äNòî :Bì eøîà .øéàî éaø©¦¥¦¨§©£¤§¤©¨¦¤¨¨
lça çzônä úà ïéçépîe ïéìòBð eéäL ,íéìLeøéaïB ¦¨©¦¤¨£¦©¦¦¤©©§¥©©©

.äéä íéønö ìL ÷eL :øîBà éñBé éaø .çútä éab ìòL¤©©¥©¤©©¦¥¥¤©¨¦¨¨
úéa ïäì LiL ïîæa ,äpéâ éøòL éçút :ïðaø eðz̈©¨©¦§¥©£¥¦¨¦§©¤¥¨¤¥

íéðôaî øòL¯õeçaî .íéðôaî ìòBðå çúBt¯çúBt ©©¦¦§¦¥©§¥¦¦§¦¦©¥©
ïàkîe ïàkî .õeçaî ìòBðå¯.ïàëå ïàk ìòBðå çúBt §¥¦©¦¨¦¨¥©§¥¨§¨

ïàëì àìå ïàëì àì ïäì ïéà¯.ïàëå ïàk ïéøeñà ¥¨¤Ÿ§¨§Ÿ§¨£¦¨§¨
ìeòðnäL ïîæa ,íéaøä úeLøì úBçeútä úBéeðç ïëå§¥¨©§¦§¨©¦¦§©¤©©§

äøNòî ähîì¯Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáî §©¨¥£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦
.äte÷ñéàì Bøéæçîe ìòBðå çúBt øçîì ,äte÷ñéàä¦§¨§¨¨¥©§¥©£¦¨¦§¨

äøNòî äìòîì ìeòðnäL ïîæáe¯áøòî çzôî àéáî ¦§©¤©©§§©§¨¥£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤
Bøéæçîe ìòBðå çúBt øçîì ,ìeòðna Bçépîe ,úaL©¨©¦©©§§¨¨¥©§¥©£¦
ïîæa óà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,BîB÷îì¦§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¦§©

íéçôè äøNòî äìòîì ìeòðnäL¯çzôî àéáî ¤©©§§©§¨¥£¨¨§¨¦¥¦©§¥©
ìòBðå çúBt øçîì ,äte÷ñéàa Bçépîe ,úaL áøòî¥¤¤©¨©¦¨¦§¨§¨¨¥©§¥
íà .çútä éab ìòL ïBlça Bà ,BîB÷îì Bøéæçîe©£¦¦§©©¤©©¥©¤©¦

äòaøà ìò äòaøà ïBlça Lé¯àeäL éðtî ,øeñà ¥©©©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥¤
úBéeðç ïëå øîà÷cî .úeLøì úeLøî àéöBîk¯ììkî §¦¥§¦§¦§¨¨©§¥£¦§¨

?éîc éëéä ìeòðî éàä .ïðé÷ñò úéìîøk úte÷ñéàác¦§¦§©©§§¦¨§¦©©©§¥¦¨¥
äòaøà déa úéìc éà¯úéà éàå ,àeä øeèt íB÷î ¦§¥¥©§¨¨§§§¦¦

äòaøà déa¯óà :ïðaø àîéì àäaìeòðnäL ïîæa ¥©§¨¨§¨¥¨©¨©©¦§©¤©©§
Bçépîe ,úaL áøòî çzôî àéáî äøNòî äìòîì§©§¨¦£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦
,äte÷ñéàì Bøéæçîe Ba ìòBðå çúBt øçîì ,äte÷ñéàä¦§¨§¨¨¥©§¥©£¦¨¦§¨
úéìîøkî ìèìèî à÷ àäå ?çútä éab ìòL ïBìçì Bà©£¤©©¥©¤©§¨¨§©§¥¦©§§¦
,äòaøà Ba ïéàc íìBòì :ééaà øîà !ãéçiä úeLøì¦§©¨¦¨©©©¥§¨§¥©§¨¨
éaøc ;éâéìt àäáe .äòaøàì BîéìLäìe ÷Bçì Ba Léå§¥¨§©§¦§©§¨¨§¨§¦¦§©¦
ïé÷÷Bç ïéà :éøáñ ïðaøå ,íéìLäì ïé÷÷Bç :øáñ øéàî¥¦¨©§¦§©§¦§©¨©¨§¦¥§¦
àäî dpéî òîL :ééaà øa éáéa áø øîà .íéìLäì§©§¦¨©©¥¨©©©¥§©¦¨¥¨
òîLe ,íéìLäì ïé÷÷Bç :dpéî òîL ;úìz àúéðúî©§¦¨§¨§©¦¨§¦§©§¦§©
àúà éëc .éîéc áøãì àúéà ïðaøcî :dpéî zòîLå ,äpéâ éøòMî øéàî éaø déa øãä :dpéî¦¨£©¥©¦¥¦¦©£¥¦¨§¨©§¨¦¨¦§©¨©¦¨¦§©¦¦§¦£¨

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø¯íéaøä úeLø éðáì øzeî ©¦¦¨©©¦¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥§¨©¦
.eôéìçé àlL ãáìáe ,åéìò ózëì ãéçiä úeLø éðáìåäðùî,àøèñeìb BLàøa LiL øâð §¦§¥§©¨¦§©¥¨¨¦§©¤Ÿ©£¦¤¤¤¥§Ÿ§§§¨

ïéâäBð eéäL àéøaèaL úñðëa äNòî :øæòéìà éaø øîà .øézî éñBé éaøå ,øñBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§©¦¥©¦¨©©¦¡¦¤¤©£¤¦§¤¤¤§¦¤§¨¤¨£¦
àáe ,Ba eâäð øeqéà :øîBà éñBé éaø .ïäì eøñàå íéð÷fäå ìàéìîb ïaø àaL ãò ,øzéä Ba¤¥©¤¨©¨©§¦¥§©§¥¦§¨§¨¤©¦¥¥¦¨£¨

.ïäì eøézäå íéð÷fäå ìàéìîb ïaøàøîâBcâàa ìhéða¯éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò élek ©¨©§¦¥§©§¥¦§¦¦¨¤§¦¨§¦§¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦
åðéàùá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc oiaexir(ipy meil)

äNò ïk íà àlàcigid zeyxa gzete zilnxka cnerdävéçî ¤¨¦¥¨¨§¦¨
eaiaq,íéçôè äøNò ääBáb,cigid zeyxa cner `vnpyéaø éøác §¨£¨¨§¨¦¦§¥©¦

Bì eøîà .øéàî,minkgíéìLeøéa äéäL íéîht ìL ÷eLa äNòî ¥¦¨§©£¤§¤©¨¦¤¨¨¦¨©¦
,`id zilnxkkyïéìòBð eéäL,zeiepg zaya eaçzônä úà ïéçépîe ¤¨£¦©¦¦¤©©§¥©

çútä éab ìòL ïBlçaeyyg `ly ixd ,did cigid zeyxy ©©¤©©¥©¤©
.zilnxkl edecixeiy.äéä íéønö ìL ÷eL ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¤©¨¦¨¨

dnk dpnn zcnele df oecip `aen da `ziixa d`ian `xnbd
:mixacäpéâ éøòL éçút ,ïðaø eðzzeyx oial dpia milicand ¨©¨¨¦§¥©£¥¦¨

zilnxk dpibde ,miaxddxyr mideab zeidl zepib ilerpn jxce ,
,md cigid zeyxe drax` miagxeøòL úéa ïäì LiL ïîæazia ± ¦§©¤¥¨¤¥©©

gztd aiaq ohwíéðôaî,dpibd cvn ±,íéðôaî ìòBðå çúBtmby ¦¦§¦¥©§¥¦¦§¦
xry ziady onfae ,cigid zeyxa ezlert mbe `edõeçaîcvn ± ¦©

,miaxd zeyx,õeçaî ìòBðå çúBtodl yiyke ,cigid zeyx myy ¥©§¥¦©
xry zia.ïàëå ïàk ìòBðå çúBt ,ïàkîe ïàkîyk la`àì ïäì ïéà ¦¨¦¨¥©§¥¨§¨¥¨¤Ÿ

,ïàëì àìå ïàëìzeyxl zilnxkd oia cixtn ecal dpibd xrye §¨§Ÿ§¨
,miaxdïéøeñàn dgiztae ïàkn,ïàklrn gpen gztndyk mb £¦¨¨

,zeyxl zeyxn dxard oi` ea geztl elehlhae lerpnl
e` miaxd zeyxa ezcinr mewn l` epcixeiy miyyegy

:sqep ote` d`ian `ziixad .zilnxkaúBçeútä úBéeðç ïëå§¥£©§
äøNòî ähîì ìeòðnäL ïîæa ,íéaøä úeLøì,zilnxkk epiceàéáî ¦§¨©¦¦§©¤©©§§©¨¥£¨¨¥¦

äte÷ñéàa Bçépîe úaL áøòî çzôîdyly deabd zlcd oztn ± ©§¥©¥¤¤©¨©¦¨¦§¨
e ,zilnxk `ed s`e drax` agxeøçîìdtewqi`d lr cner §¨¨

eìòBðå çúBôgztna,äte÷ñéàì Bøéæçîewx elehlh lky ¥©§¥©£¦¨¦§¨
.zilnxkaäøNòî äìòîì ìeòðnäL ïîæáe,`ed cigid zeyxe ¦§©¤©©§§©§¨¥£¨¨

zilnxkn lhlhny ,dtewqi`dn gztn eil` xiardl xeq`
`l` ,cigid zeyxlìeòðna Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáîlr ± ¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦©©§

e ,lerpnd iabøçîìe dtewqi`d lr cnerìòBðå çúBôeaBøéæçîe §¨¨¥©§¥©£¦
,BîB÷îì,zilnxka ezcinr mewnl epcixeiy miyyeg oi`eéøác ¦§¦§¥

äøNòî äìòîì ìeòðnäL ïîæa óà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø©¦¥¦©£¨¦§¦©¦§©¤©©§§©§¨¥£¨¨
äte÷ñéàa Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáî íéçôè,zilnxkd §¨¦¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦¨¦§¨

eøçîìe lerpnd l` myn elhepìòBðå çúBô,eaBîB÷îì Bøéæçîe §¨¨¥©§¥©£¦¦§
zilnxkayBàegipnçútä éab ìòL ïBlçadrax` agx epi`y ©©¤©©¥©¤©

e .`ed xeht mewne migthøeñà äòaøà ìò äòaøà ïBlça Lé íà¦¥©©©§¨¨©©§¨¨¨
,dlirpd xg` ea egipdl.úeLøì úeLøî àéöBîk àeäL éðtî¦§¥¤§¦¥§¦§

a zwelgnd z` zx`an `xnbd.dxyrn dlrnl deab lerpn
:`xnbd zwiicnøîà÷cî`ziixad dxn`y jkn -'úBéeðç ïëå' ¦§¨¨©§¥£

,dpibl mze` dzeeydeììkîrnyn ±ïðé÷ñò úéìîøk úte÷ñéàác ¦§¨¦§¦§©©§§¦¨§¦©
drax` dagxe dyly ddeab oztewqi`y zeiepga xaecny ±

:`xnbd dywn .dpibk `id zilnxkeìeòðî éàäzeiepgd lerpn ± ©©§
miaxd zeyxl zegeztdéîc éëéä,xaecn dna ±déa úéìc éà± ¥¦¨¥¦§¥¥

ea oi` m`äòaøà,migth drax` lr,àeä øeèt íB÷îrecne ©§¨¨§§
,lerpnd l` dtewqi`dn gztnd z` lhlhl xi`n iax xq`

,xeht mewn l` zeyx lkn lhlhl xzen `ldedéa úéà éàåm`e ± §¦¦¥
ea yi,äòaøà,`ed cigid zeyx dxyrn deab `edykeàîéì àäa ©§¨¨§¨¥¨

ïðaøopax exn`iy okzi dfa ike ±äìòîì ìeòðnäL ïîæa óà' ©¨¨©¦§©¤©©§§©§¨
äte÷ñéàa Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáî äøNòîeçúBt øçîì ¥£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦¨¦§¨§¨¨¥©

b ìòL ïBlçì Bà äte÷ñéàì Bøéæçîe Ba ìòBðåà÷ àäå ,'çútä éa §¥©£¦¨¦§¨©©¤©©¥©¤©§¨¨
ìèìèîgztnd z`î`idy dtewqi`dì úéìîøk`edy lerpn §©§¥¥©§§¦©

.ãéçiä úeLø§©¨¦
:`xnbd zvxznBa ïéàc íìBòì ,ééaà øîàecal lerpnd wnera ± ¨©©©¥§¨§¥

äòaøà,migthemewn lknBa Léick ,zlcd iaera ±÷Bçì ©§¨¨¤¨
BîéìLäìelerpnd mewn z` -éâéìt àäáe ,äòaøàì,ewlgp dfae ± §©§¦§©§¨¨§¨§¦¦

íéìLäì ïé÷÷Bç ,øáñ øéàî éaøcwewgl ozipy mewnd z` mi`ex ± §©¦¥¦¨©§¦§©§¦
zeyx xeriyl lerpnd mewn z` milydl icka wewg `ed eli`k

,zilnxkn eil` lhlhl xeq`e ,cigidïé÷÷Bç ïéà ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦¥§¦
,íéìLäìxeht mewn migth drax` oi` envr lerpnae xg`ne §©§¦

.zilnxkn eil` lhlhl xzene `ed
:`ziixadn milerd miyecigd z` zhxtn `xnbdéáéa áø øîà̈©©¥©

úìz àúéðúî àäî dpéî òîL ,ééaà øacenll yi ef `ziixan ± ©©©¥§©¦¨¥¨©§¦¨§¨
.mixac dylydpéî òîLy cenll yi xi`n iax ixacn -ïé÷÷Bç §©¦¨§¦

,íéìLäìlerpnd l` dtewqi`dn gztn lhlhl xq` df mrhny §©§¦
.xen`kdpéî òîLexi`n iax xizdy dnn cenll yi cere ± §©¦¨

zeyx lerpn lrn gztn lehil zilnxk ztewqi` lr cnerl
y ,eil` ep`iaiy yyg `le cigiddéa øãäea xfg ±î øéàî éaødn £©¥©¦¥¦¦

a z`f xq`yäpéâ éøòLwx xeq`l yi ezrc seqle ,`id zilnxky ©£¥¦¨
.jtidl e` miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa cneraúòîLå§¨§©

ïðaøcî dpéîgztn xiardl opax exq`y jkn cenll yi cere ± ¦¨¦§©¨¨
ribdy meyn cigid zeyx oelgl xeht mewn `edy lerpndn

,zilnxk ztewqi`n myléîéc áøãì àúéàax ly epic oekpy ± ¦¨¦§©¦¦
,inicàúà éëc`ayky ±øîà éîéc áømyaïéàL íB÷î ,ïðçBé éaø §¦£¨©¦¦¨©©¦¨¨§¤¥

äòaøà ìò äòaøà Ba,`ed xeht mewneøzeîodíéaøä úeLø éðáì ©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥§¨©¦
åodåéìò ózëì ãéçiä úeLø éðáìxefgle mdize`yn eilr gipdl ± §¦§¥§©¨¦§©¥¨¨

epnne eil` zeieyxd lkn xiardl xzeny ,mnky lr mzzle
,odil`eôéìçé àlL ãáìáeutg cigid zeyxl myn exiari `ly ± ¦§©¤Ÿ©£¦

edexiardy exn`i `ly icka ,jtidl e` miaxd zeyxn ribdy
mewna dgpd `la dxenb dxard xizdl e`eaie zeyxl zeyxn
mewnl zilnxkn ribdy utga mby o`k epcnle .rvn`a xeht

.zexg` zeieyxl exiardl `ly exfb xeht

äðùî
oztnay xega czi zvirpa zewqer dixg`lye ef dpyn
mipte` el`ae dpeak d`xpy meyn xeq` izni` ,[dtewqi`]

:xzenøâðdzlirpl zlcd oztnay xega rwzpd czi ±LiL ¤¤¤¥
àøèñeìb BLàøa,oiltlt ea wegWl ie`xd dar wlg ±øæòéìà éaø §Ÿ§§§¨©¦¡¦¤¤

øñBàxeyw xbpd oi` cer lk dpeak d`xpy ,zaya ea lerpl ¥
,dlirpl cnery gkene ielze,øézî éñBé éaøåilkk d`xpy itl §©¦¥©¦

.reaw ote`a my exizedl ezrca oi`y xkipe,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤
,ixack gike`a äNòîd ziaøzéä Ba ïéâäBð eéäL àéøáèaL úñðk ©£¤§§¤¤¤¦§¤§¨¤¨£¦¤¥

,drici xqegn df xaca.ïäì eøñàå íéð÷fäå ìàéìîb ïaø àaL ãò©¤¨©¨©§¦¥§©§¥¦§¨§¨¤
øîBà éñBé éaø`l` ,dyrnd did jk `lïaø àáe Ba eâäð øeqéà ©¦¥¥¦¨£¨©¨

.ïäì eøézäå íéð÷fäå ìàéìîb©§¦¥§©§¥¦§¦¦¨¤

àøîâ
zwlgn .iqei iaxe xfril` iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbdBãbàa ìhéðaediabdl xyt`y wfg laga xeywd xbpa ± §¦¨§¦ª
,ux`d on eaéâéìt àì àîìò élekxfril` iaxe iqei iax oi` ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦

cnery gken dti ielze xeywy oeiky ,ea lerpl xzeny miwleg
,diipak zi`xp xega ezgpd oi`e dlirpléâéìt ékote` dfi`a ± ¦§¦¦

,ewlgp
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קלז
ezny ina cenr `w sc ± iyily wxtoiaexir

'åëå åùò ïë íà àìàdlere cigid zeyxa i`w dpiba i`w ik `zydc ,i`w `tiq` Ð

riwxl cr.äðéâ éøòù.od cigid zeyxe ,drax` oiagxe dxyr oideab odilerpn mzq Ð

øòù úéámiaxd zeyxl oikenqd dpibd ixryae .ea gezt dpibd gzte ,ohw zia Ð

.miaxd zeyxl zegeztd zeiepg oke :`tiq ipzwcn ,opiwqrìòåðå çúåôÐíéðôáziac Ð

.uegn `edyk oke ,`ed cigid zeyx xryàì
ïàëîå ïàëî ïéøåñà ïàëì àìå ïàëìÐ

it lr s`e ,`ed cigid zeyx lerpndc

eilr gpen gztndy`ly xi`n iax xfb Ð

gztn lehie ,dpiba `le miaxd zeyxa cenri

cigid zeyx lyzeyxl elv` ep`iai `ny Ð

.zilnxkl e` miaxdúåéåðç ïëåyxtn onwl Ð

.xn`w dpiba zilnxk ztewqi`ac ,"oke" i`d

,oideab mdilerpny minrt zeiepg ixry

.welig oda ozp jkitl ,oikenp ody minrte

äôå÷ñéàä ìò åçéðîå çúåô øçîì)dinwl Ð

xi`n iax dia xcdc opirny `kdnc yxtn

miaxd zeyxa cnera xfb `le ,dpib ixryn

zilnxk dtewqi` `dc .zilnxka lhlhi `ly

dxyr ddeab dpi`e drax` dagxc ,`id

zeyxa cner `ede myn gztn lhepyke

lerpnl dtewqi`d xie` jxc ekilene ,miaxd

dxyrn dhnl eiab lrylhlhn `w Ð

`ny xi`n iax xfb `le ,zilnxkl zilnxkn

.(dtewqi`d iaerl ueg elv` ep`iaiøçîì
'åëå ìòåðå çúåôcner `ed dtewqi`d lre Ð

jxc lr lerpnl dtewqi`n gztn lhlhne

.zilnxka `l` lehlh oi`c ,dtewqi`d xie`

åîå÷îì åøéæçîå.dtewqi`l Ðìåòðîá åçéðîÐ

dtewqi`n dil ihnn ikc ,dtewqi`a `l la`

.cigid zeyxl zilnxkn witn `d lerpnl

åîå÷îìelld oilerpn oebk ,eiab lr lerpnl Ð

,oiagx odiy`xe odigzta miipr oiyery ur ly

.`"xecxy frlae'åëå íéøîåà íéîëçåonwl Ð

lerpn i`dl dil eeyn `lc ,`nrh yxtn

.cigid zeyxåîå÷îìoelgl e` ,dtewqi`l Ð

dxyr deabc ab lr s`c .drax` ea oi`yÐ

.`ed `nlra xeht mewnúåùøî àéöåîù
úåùøìoelgl zilnxk `edy dtewqi`n Ð

dligz egipdc ab lr s`e .cigid zeyx `edy

lv` lhae ,opaxl xeht mewn `edy ,lerpna

zeieyxd lkxn`c .ol `niiw inic axk Ð

.etilgi `ly calae :`nw wxtaøåèô íå÷î
àåädxyrn dlrnl ied ike Ðieyn ikid Ð

.xq`e ,cigid zeyx xi`n iax dil÷åçì åá ùéå
ly eiaera lerpnd y`x lv` zlcd jeza Ð

.drax`l lerpnd y`x milydle zlcïé÷÷åç
íéìùäì.wewg eli`k eze` oi`ex Ðïé÷÷åç ïéà

.`ed `nlra xeht mewn ,jkld Ðéáø äéá øãä
äðéâ éøòùî øéàîzeyxa) cenrl ixy `wcn Ð

zilnxk ztewqi`n gztn lehil miaxd

dxyrn dhnly lerpnl `xie` jxc ekiledle

rnye miaxd zeyxl elv` ep`iai `ny xfb `le

elv` ep`iai `ny xfb `le lerpnl `xie` jxc ekiledle zilnxk ztewqi`a dxyrn dlrnl lerpna gztn lehile zilnxk dtewqi`d lr (cenrl ixy `wcn inp `tiq dpin

.zilnxk `idy dtewqi`lïðáøãî äðéî òîùådrax` lr drax` yi m` :ixn`c Ðoelga egipdle myn elhile xeht mewn `edy lerpna lerple dtewqi`n gztn lehil xeq` Ð

.xeht mewn zgpd ici lr cigid zeyx `edy oelgl zilnxk ztewqi`n silgn `wc meyn cigid zeyx `edyéîéã áøãì àúéà.etilgi `ly calae xn`c ÐäðùîøâðÐ

.zlcd lerpl dtewqi`ay xega eze` oiagezy ,`"iliawàøèñåìâ åùàøá ùéùeilr ilk zxezc ,ikd elit`e .oiltlt ea wegyle yezkl `pkeal ie`xe ,dar ey`xy Ðxfril` iax Ð

.`xnba yxtnck ,zlca ielze xeyw ok m` `l` ,xqe`øéúî éñåé éáøå.dpeak ifgin `le `xhqelb meyn ,eilr ilk zxezc Ðàøîâåãâàá ìèéðálaga ielze xeyw `edyk Ð

.dicia wqtp epi`e ,lag eze` ici lr elhlhl ie`xe ,`niiw lyéâéìô àì àîìò éìåëdti ielze xeywc oeikc ,ixyc Ð.dpeak ifgin `le ,i`w lerplc `zln `gken Ð
ïéàùë
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àéáîxi`n iax dia xcdc wcwcn `dnc :qxhpewa yxit Ð dtewqi`a gipne gztn

dtewqi` `dc .zilnxka lhlhi `ly miaxd zeyxa cnerl xfb `le ,dpib ixryn

`nwe`l `ki`c gikedl oi` o`knc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .onwl opixn`ck ,`id zilnxk

Ð i`w miaxd zeyxa i`c .yxtl jixv oke .dtewqi`d lr cnery oebk ,lrepe gzet xgnl

n.dpib ixryc `eddc `inec rnync ?"oke" i`

qxhpewa dibdy enk wgvi epiaxl d`xpe

xi`n iax da xcdc gken `tiqnc :eiyexita

egipn Ð dxyrn dlrnl :ipzwc ,dpib ixryn

lr inp i`w ikc .lrepe gzet xgnle ,lerpna

,cigid zeyxl zilnxkn dil ded Ð dtewqi`d

mewn i`c .`id zilnxk dtewqi` jgxk lrc

egipi ?lerpna gztnd gipdl jixv i`n` Ð xeht

!dtewqi`a

øîà÷ãîztewqi`ac llkn zeipg oke

`inec rnyn okec Ð zilnxk

Ð cigid zeyx ztewqi` `ied i`e .dpib ixryc

oke .zilnxkl cigid zeyxn lhlhn did ok m`

zeyxn lhlhn did Ð miaxd zeyx dzid m`

dpib ixryc `inec ied `le ,zilnxkl miaxd

.`peeb i`d ika ixq`cïéàmewn iede ± oiwweg

oicd `ed Ð dtewqi`a egipne xn`wc `de .xeht

,rwxwa xhpin `l `nzqc `l` ,miaxd zeyxa

.dl hiwp `l ikd meynéáøxeqi` xne` iqei

opixn` `de :xn`z m`e Ð mdl exizde ea ebdp

mewn" wxtae (`,`t) "mixcp el`e" wxta mixcpa

mixg`e mixzend mixac :(`,`p migqt) "ebdpy

oxizdl i`yx dz` i` Ð xeqi` mda ebdp

,xzeny mirceiyk epiidc :xnel yie !mdipta

,lwdl mc` ipa elibxi `ly onvr lr oixingne

zngn oixingn m` la` .xeqi` xizdl e`aie

.mdipta xizdl xzen Ð zerh

éëwgvi epiax Ð ecebi`a lhip oi`ya ibilt

ey`xac meyn ,ixy `kd `wecc yxtn

dcen Ð `xhqelb ey`xa oi`a la` .`xhqelb

opaxk dil `xiaqe .zlca xeyw elit` ,xeq`c

iaxk dil `xiaq :inp i` .xxbpd xbpa dcedi iaxc

`xaira xeywa ixii` `kde ,xxbpa ixyc dcedi

,ecebi`a lhip epi`ya dcedi iax dcenc ,`ycc

`diy oizipzna ira ikd meyne .jenqa gkenck

ey`xa
`xhqelb
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éøác ,íéçôè äøNò ääBáb ävéçî äNò ïk íà àlà¤¨¦¥¨¨§¦¨§¨£¨¨§¨¦¦§¥
äéäL íéîht ìL ÷eLa äNòî :Bì eøîà .øéàî éaø©¦¥¦¨§©£¤§¤©¨¦¤¨¨
lça çzônä úà ïéçépîe ïéìòBð eéäL ,íéìLeøéaïB ¦¨©¦¤¨£¦©¦¦¤©©§¥©©©

.äéä íéønö ìL ÷eL :øîBà éñBé éaø .çútä éab ìòL¤©©¥©¤©©¦¥¥¤©¨¦¨¨
úéa ïäì LiL ïîæa ,äpéâ éøòL éçút :ïðaø eðz̈©¨©¦§¥©£¥¦¨¦§©¤¥¨¤¥

íéðôaî øòL¯õeçaî .íéðôaî ìòBðå çúBt¯çúBt ©©¦¦§¦¥©§¥¦¦§¦¦©¥©
ïàkîe ïàkî .õeçaî ìòBðå¯.ïàëå ïàk ìòBðå çúBt §¥¦©¦¨¦¨¥©§¥¨§¨

ïàëì àìå ïàëì àì ïäì ïéà¯.ïàëå ïàk ïéøeñà ¥¨¤Ÿ§¨§Ÿ§¨£¦¨§¨
ìeòðnäL ïîæa ,íéaøä úeLøì úBçeútä úBéeðç ïëå§¥¨©§¦§¨©¦¦§©¤©©§

äøNòî ähîì¯Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáî §©¨¥£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦
.äte÷ñéàì Bøéæçîe ìòBðå çúBt øçîì ,äte÷ñéàä¦§¨§¨¨¥©§¥©£¦¨¦§¨

äøNòî äìòîì ìeòðnäL ïîæáe¯áøòî çzôî àéáî ¦§©¤©©§§©§¨¥£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤
Bøéæçîe ìòBðå çúBt øçîì ,ìeòðna Bçépîe ,úaL©¨©¦©©§§¨¨¥©§¥©£¦
ïîæa óà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,BîB÷îì¦§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¦§©

íéçôè äøNòî äìòîì ìeòðnäL¯çzôî àéáî ¤©©§§©§¨¥£¨¨§¨¦¥¦©§¥©
ìòBðå çúBt øçîì ,äte÷ñéàa Bçépîe ,úaL áøòî¥¤¤©¨©¦¨¦§¨§¨¨¥©§¥
íà .çútä éab ìòL ïBlça Bà ,BîB÷îì Bøéæçîe©£¦¦§©©¤©©¥©¤©¦

äòaøà ìò äòaøà ïBlça Lé¯àeäL éðtî ,øeñà ¥©©©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥¤
úBéeðç ïëå øîà÷cî .úeLøì úeLøî àéöBîk¯ììkî §¦¥§¦§¦§¨¨©§¥£¦§¨

?éîc éëéä ìeòðî éàä .ïðé÷ñò úéìîøk úte÷ñéàác¦§¦§©©§§¦¨§¦©©©§¥¦¨¥
äòaøà déa úéìc éà¯úéà éàå ,àeä øeèt íB÷î ¦§¥¥©§¨¨§§§¦¦

äòaøà déa¯óà :ïðaø àîéì àäaìeòðnäL ïîæa ¥©§¨¨§¨¥¨©¨©©¦§©¤©©§
Bçépîe ,úaL áøòî çzôî àéáî äøNòî äìòîì§©§¨¦£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦
,äte÷ñéàì Bøéæçîe Ba ìòBðå çúBt øçîì ,äte÷ñéàä¦§¨§¨¨¥©§¥©£¦¨¦§¨
úéìîøkî ìèìèî à÷ àäå ?çútä éab ìòL ïBìçì Bà©£¤©©¥©¤©§¨¨§©§¥¦©§§¦
,äòaøà Ba ïéàc íìBòì :ééaà øîà !ãéçiä úeLøì¦§©¨¦¨©©©¥§¨§¥©§¨¨
éaøc ;éâéìt àäáe .äòaøàì BîéìLäìe ÷Bçì Ba Léå§¥¨§©§¦§©§¨¨§¨§¦¦§©¦
ïé÷÷Bç ïéà :éøáñ ïðaøå ,íéìLäì ïé÷÷Bç :øáñ øéàî¥¦¨©§¦§©§¦§©¨©¨§¦¥§¦
àäî dpéî òîL :ééaà øa éáéa áø øîà .íéìLäì§©§¦¨©©¥¨©©©¥§©¦¨¥¨
òîLe ,íéìLäì ïé÷÷Bç :dpéî òîL ;úìz àúéðúî©§¦¨§¨§©¦¨§¦§©§¦§©
àúà éëc .éîéc áøãì àúéà ïðaøcî :dpéî zòîLå ,äpéâ éøòMî øéàî éaø déa øãä :dpéî¦¨£©¥©¦¥¦¦©£¥¦¨§¨©§¨¦¨¦§©¨©¦¨¦§©¦¦§¦£¨

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø¯íéaøä úeLø éðáì øzeî ©¦¦¨©©¦¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥§¨©¦
.eôéìçé àlL ãáìáe ,åéìò ózëì ãéçiä úeLø éðáìåäðùî,àøèñeìb BLàøa LiL øâð §¦§¥§©¨¦§©¥¨¨¦§©¤Ÿ©£¦¤¤¤¥§Ÿ§§§¨

ïéâäBð eéäL àéøaèaL úñðëa äNòî :øæòéìà éaø øîà .øézî éñBé éaøå ,øñBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§©¦¥©¦¨©©¦¡¦¤¤©£¤¦§¤¤¤§¦¤§¨¤¨£¦
àáe ,Ba eâäð øeqéà :øîBà éñBé éaø .ïäì eøñàå íéð÷fäå ìàéìîb ïaø àaL ãò ,øzéä Ba¤¥©¤¨©¨©§¦¥§©§¥¦§¨§¨¤©¦¥¥¦¨£¨

.ïäì eøézäå íéð÷fäå ìàéìîb ïaøàøîâBcâàa ìhéða¯éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò élek ©¨©§¦¥§©§¥¦§¦¦¨¤§¦¨§¦§¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc oiaexir(ipy meil)

äNò ïk íà àlàcigid zeyxa gzete zilnxka cnerdävéçî ¤¨¦¥¨¨§¦¨
eaiaq,íéçôè äøNò ääBáb,cigid zeyxa cner `vnpyéaø éøác §¨£¨¨§¨¦¦§¥©¦

Bì eøîà .øéàî,minkgíéìLeøéa äéäL íéîht ìL ÷eLa äNòî ¥¦¨§©£¤§¤©¨¦¤¨¨¦¨©¦
,`id zilnxkkyïéìòBð eéäL,zeiepg zaya eaçzônä úà ïéçépîe ¤¨£¦©¦¦¤©©§¥©

çútä éab ìòL ïBlçaeyyg `ly ixd ,did cigid zeyxy ©©¤©©¥©¤©
.zilnxkl edecixeiy.äéä íéønö ìL ÷eL ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¤©¨¦¨¨

dnk dpnn zcnele df oecip `aen da `ziixa d`ian `xnbd
:mixacäpéâ éøòL éçút ,ïðaø eðzzeyx oial dpia milicand ¨©¨¨¦§¥©£¥¦¨

zilnxk dpibde ,miaxddxyr mideab zeidl zepib ilerpn jxce ,
,md cigid zeyxe drax` miagxeøòL úéa ïäì LiL ïîæazia ± ¦§©¤¥¨¤¥©©

gztd aiaq ohwíéðôaî,dpibd cvn ±,íéðôaî ìòBðå çúBtmby ¦¦§¦¥©§¥¦¦§¦
xry ziady onfae ,cigid zeyxa ezlert mbe `edõeçaîcvn ± ¦©

,miaxd zeyx,õeçaî ìòBðå çúBtodl yiyke ,cigid zeyx myy ¥©§¥¦©
xry zia.ïàëå ïàk ìòBðå çúBt ,ïàkîe ïàkîyk la`àì ïäì ïéà ¦¨¦¨¥©§¥¨§¨¥¨¤Ÿ

,ïàëì àìå ïàëìzeyxl zilnxkd oia cixtn ecal dpibd xrye §¨§Ÿ§¨
,miaxdïéøeñàn dgiztae ïàkn,ïàklrn gpen gztndyk mb £¦¨¨

,zeyxl zeyxn dxard oi` ea geztl elehlhae lerpnl
e` miaxd zeyxa ezcinr mewn l` epcixeiy miyyegy

:sqep ote` d`ian `ziixad .zilnxkaúBçeútä úBéeðç ïëå§¥£©§
äøNòî ähîì ìeòðnäL ïîæa ,íéaøä úeLøì,zilnxkk epiceàéáî ¦§¨©¦¦§©¤©©§§©¨¥£¨¨¥¦

äte÷ñéàa Bçépîe úaL áøòî çzôîdyly deabd zlcd oztn ± ©§¥©¥¤¤©¨©¦¨¦§¨
e ,zilnxk `ed s`e drax` agxeøçîìdtewqi`d lr cner §¨¨

eìòBðå çúBôgztna,äte÷ñéàì Bøéæçîewx elehlh lky ¥©§¥©£¦¨¦§¨
.zilnxkaäøNòî äìòîì ìeòðnäL ïîæáe,`ed cigid zeyxe ¦§©¤©©§§©§¨¥£¨¨

zilnxkn lhlhny ,dtewqi`dn gztn eil` xiardl xeq`
`l` ,cigid zeyxlìeòðna Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáîlr ± ¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦©©§

e ,lerpnd iabøçîìe dtewqi`d lr cnerìòBðå çúBôeaBøéæçîe §¨¨¥©§¥©£¦
,BîB÷îì,zilnxka ezcinr mewnl epcixeiy miyyeg oi`eéøác ¦§¦§¥

äøNòî äìòîì ìeòðnäL ïîæa óà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø©¦¥¦©£¨¦§¦©¦§©¤©©§§©§¨¥£¨¨
äte÷ñéàa Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáî íéçôè,zilnxkd §¨¦¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦¨¦§¨

eøçîìe lerpnd l` myn elhepìòBðå çúBô,eaBîB÷îì Bøéæçîe §¨¨¥©§¥©£¦¦§
zilnxkayBàegipnçútä éab ìòL ïBlçadrax` agx epi`y ©©¤©©¥©¤©

e .`ed xeht mewne migthøeñà äòaøà ìò äòaøà ïBlça Lé íà¦¥©©©§¨¨©©§¨¨¨
,dlirpd xg` ea egipdl.úeLøì úeLøî àéöBîk àeäL éðtî¦§¥¤§¦¥§¦§

a zwelgnd z` zx`an `xnbd.dxyrn dlrnl deab lerpn
:`xnbd zwiicnøîà÷cî`ziixad dxn`y jkn -'úBéeðç ïëå' ¦§¨¨©§¥£

,dpibl mze` dzeeydeììkîrnyn ±ïðé÷ñò úéìîøk úte÷ñéàác ¦§¨¦§¦§©©§§¦¨§¦©
drax` dagxe dyly ddeab oztewqi`y zeiepga xaecny ±

:`xnbd dywn .dpibk `id zilnxkeìeòðî éàäzeiepgd lerpn ± ©©§
miaxd zeyxl zegeztdéîc éëéä,xaecn dna ±déa úéìc éà± ¥¦¨¥¦§¥¥

ea oi` m`äòaøà,migth drax` lr,àeä øeèt íB÷îrecne ©§¨¨§§
,lerpnd l` dtewqi`dn gztnd z` lhlhl xi`n iax xq`

,xeht mewn l` zeyx lkn lhlhl xzen `ldedéa úéà éàåm`e ± §¦¦¥
ea yi,äòaøà,`ed cigid zeyx dxyrn deab `edykeàîéì àäa ©§¨¨§¨¥¨

ïðaøopax exn`iy okzi dfa ike ±äìòîì ìeòðnäL ïîæa óà' ©¨¨©¦§©¤©©§§©§¨
äte÷ñéàa Bçépîe úaL áøòî çzôî àéáî äøNòîeçúBt øçîì ¥£¨¨¥¦©§¥©¥¤¤©¨©¦¨¦§¨§¨¨¥©

b ìòL ïBlçì Bà äte÷ñéàì Bøéæçîe Ba ìòBðåà÷ àäå ,'çútä éa §¥©£¦¨¦§¨©©¤©©¥©¤©§¨¨
ìèìèîgztnd z`î`idy dtewqi`dì úéìîøk`edy lerpn §©§¥¥©§§¦©

.ãéçiä úeLø§©¨¦
:`xnbd zvxznBa ïéàc íìBòì ,ééaà øîàecal lerpnd wnera ± ¨©©©¥§¨§¥

äòaøà,migthemewn lknBa Léick ,zlcd iaera ±÷Bçì ©§¨¨¤¨
BîéìLäìelerpnd mewn z` -éâéìt àäáe ,äòaøàì,ewlgp dfae ± §©§¦§©§¨¨§¨§¦¦

íéìLäì ïé÷÷Bç ,øáñ øéàî éaøcwewgl ozipy mewnd z` mi`ex ± §©¦¥¦¨©§¦§©§¦
zeyx xeriyl lerpnd mewn z` milydl icka wewg `ed eli`k

,zilnxkn eil` lhlhl xeq`e ,cigidïé÷÷Bç ïéà ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦¥§¦
,íéìLäìxeht mewn migth drax` oi` envr lerpnae xg`ne §©§¦

.zilnxkn eil` lhlhl xzene `ed
:`ziixadn milerd miyecigd z` zhxtn `xnbdéáéa áø øîà̈©©¥©

úìz àúéðúî àäî dpéî òîL ,ééaà øacenll yi ef `ziixan ± ©©©¥§©¦¨¥¨©§¦¨§¨
.mixac dylydpéî òîLy cenll yi xi`n iax ixacn -ïé÷÷Bç §©¦¨§¦

,íéìLäìlerpnd l` dtewqi`dn gztn lhlhl xq` df mrhny §©§¦
.xen`kdpéî òîLexi`n iax xizdy dnn cenll yi cere ± §©¦¨

zeyx lerpn lrn gztn lehil zilnxk ztewqi` lr cnerl
y ,eil` ep`iaiy yyg `le cigiddéa øãäea xfg ±î øéàî éaødn £©¥©¦¥¦¦

a z`f xq`yäpéâ éøòLwx xeq`l yi ezrc seqle ,`id zilnxky ©£¥¦¨
.jtidl e` miaxd zeyxa lhlhne cigid zeyxa cneraúòîLå§¨§©

ïðaøcî dpéîgztn xiardl opax exq`y jkn cenll yi cere ± ¦¨¦§©¨¨
ribdy meyn cigid zeyx oelgl xeht mewn `edy lerpndn

,zilnxk ztewqi`n myléîéc áøãì àúéàax ly epic oekpy ± ¦¨¦§©¦¦
,inicàúà éëc`ayky ±øîà éîéc áømyaïéàL íB÷î ,ïðçBé éaø §¦£¨©¦¦¨©©¦¨¨§¤¥

äòaøà ìò äòaøà Ba,`ed xeht mewneøzeîodíéaøä úeLø éðáì ©§¨¨©©§¨¨¨¦§¥§¨©¦
åodåéìò ózëì ãéçiä úeLø éðáìxefgle mdize`yn eilr gipdl ± §¦§¥§©¨¦§©¥¨¨

epnne eil` zeieyxd lkn xiardl xzeny ,mnky lr mzzle
,odil`eôéìçé àlL ãáìáeutg cigid zeyxl myn exiari `ly ± ¦§©¤Ÿ©£¦

edexiardy exn`i `ly icka ,jtidl e` miaxd zeyxn ribdy
mewna dgpd `la dxenb dxard xizdl e`eaie zeyxl zeyxn
mewnl zilnxkn ribdy utga mby o`k epcnle .rvn`a xeht

.zexg` zeieyxl exiardl `ly exfb xeht

äðùî
oztnay xega czi zvirpa zewqer dixg`lye ef dpyn
mipte` el`ae dpeak d`xpy meyn xeq` izni` ,[dtewqi`]

:xzenøâðdzlirpl zlcd oztnay xega rwzpd czi ±LiL ¤¤¤¥
àøèñeìb BLàøa,oiltlt ea wegWl ie`xd dar wlg ±øæòéìà éaø §Ÿ§§§¨©¦¡¦¤¤

øñBàxeyw xbpd oi` cer lk dpeak d`xpy ,zaya ea lerpl ¥
,dlirpl cnery gkene ielze,øézî éñBé éaøåilkk d`xpy itl §©¦¥©¦

.reaw ote`a my exizedl ezrca oi`y xkipe,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤
,ixack gike`a äNòîd ziaøzéä Ba ïéâäBð eéäL àéøáèaL úñðk ©£¤§§¤¤¤¦§¤§¨¤¨£¦¤¥

,drici xqegn df xaca.ïäì eøñàå íéð÷fäå ìàéìîb ïaø àaL ãò©¤¨©¨©§¦¥§©§¥¦§¨§¨¤
øîBà éñBé éaø`l` ,dyrnd did jk `lïaø àáe Ba eâäð øeqéà ©¦¥¥¦¨£¨©¨

.ïäì eøézäå íéð÷fäå ìàéìîb©§¦¥§©§¥¦§¦¦¨¤

àøîâ
zwlgn .iqei iaxe xfril` iax ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbdBãbàa ìhéðaediabdl xyt`y wfg laga xeywd xbpa ± §¦¨§¦ª
,ux`d on eaéâéìt àì àîìò élekxfril` iaxe iqei iax oi` ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦

cnery gken dti ielze xeywy oeiky ,ea lerpl xzeny miwleg
,diipak zi`xp xega ezgpd oi`e dlirpléâéìt ékote` dfi`a ± ¦§¦¦

,ewlgp
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קלח
ezny in` cenr aw sc ± iyily wxtoiaexir

åãâéàá ìèéð ïéàùëeze` ici lr elhlhl myn elhil dvex did m`e ,wc lagdy Ð

lagecbi`a lhip epi`c oeik :xaq xfril` iax .wqtp cin Ð,xeyw epi`y ink dedc Ð

zlca xeyw epi`y ,gpend xbp :onwl opzemeyn .`ed gpen inp i`de .ea oilrep oi` Ð

`ed ilkc oeikc ,dil `ipdn `xhqelb :xaq iqei iaxe .dil ixy `l `xhqelbied `l Ð

.oipak

äðùîøøâðä øâðepi` la` zlca xeywy Ð

xxbpy jezne ,jex` lagdy .ielzd`xp epi` Ð

.xn`w `xhqelb ey`xa oi`yke ,xeywkïéìòåð
ùã÷îá åádpea epi`c ,`ed `nlra zeayc Ð

xxbpe li`ed `l` .jkl xeywe li`ed ,ynnÐ

`lc ,ycwna opaxc zeay oi`e .dpeak ifgin

.my exfbçðåîäållk xeyw epi`y Ðied Ð

,`ed ynn oipa e`l :xaq dcedi iaxe .ynn oipa

.zeay exfb `l ycwnae ,oipal dnec `l`

àøîâøúåî äðéãîá åìéôà äæli`ed Ð

.ielz epi`y it lr s` ,xeyweäãåäé éáøë äëìä
øøâðá,gpena `l la` dpicna elit` xzenc Ð

ycwna dcedi iax dil ixyc`zkld zil Ð

my xeyw epi`y oeikc .dizeekxenb oipa Ð

dpeade .milzeka mivrepy mixbp x`yk ,`ed

`edy lk`l `ziixe`c dk`lne .aiig Ð

oitqene oicinz zaxwdn ueg ycwna dxzed

zxifbn zayd z` oigecy ,xeav zepaxwe

.aezkdúìãá øåù÷ù àåäågkenc ,dnvr Ð

.dfefna xeywy `le ,xityåãâéàá ìèéðÐ

.wfg laga did xeyw :xnelk÷åøèð àì ïéãÐ

inbl dizilc o`nkc ,xeyw epi`y lerpi `l df

.incåäî æî÷ð,dtewq`d xega xbpd qpkpy Ð

,rwxwd cvl xbpd `veie xegd eze` zgtpe

dtewq`dyk ixii` `zyd cre .rwxwa urepe

.ux`l cr awip xegd oi`e ,ddeabèîùðÐ

gpen `ed ixde ,ea xeyw `edy lagd wqtpy

.eze` gzetyk zief oxwaãé úéá åì äùòÐ

ci zia agze ,llk xeyw epi`y xbpl

gken i`ce `zydc .zawnl dnece ,ezirvn`a

.ea lerpl edn ,`ed ilkc `ed `zlinàðëåá
úøîà÷,zawn = `pkea .ixy i`ce `d Ð

.oilaze oihg ea oiyzekeàúéøù:enk .dxew Ð

.izexy llha (hi ziy`xa) "izxew lva"éá
äøùòdid mc` ipa dxyr ie`yn :xnelk Ð

.ediilr xq` `l ikd elit`e ,daäéì åãùå
àùãà.dlila dkneql Ðéìë úøåúÐ

.dilr ayil die`xyàúéñà.x"iihxen Ð

àáéøãàivg ,oi`q xyr dyng ,oihg jzl Ð

.xekàáøàã éôéë,dpitqa oiyery zenle` Ð

ey`x ,l"wxv oixewy oilbrn oirk oivrepy

,df oteca ipy ey`xe dpitq ly df oteca cg`

wigxne .dtik enk cnere ,mle` enk setk `ede

oiqxete dlek ipt lr oke ,xg` urepe dn` ivgk

dpvd iptn oibdl inb ly zelvgne micba

.minybdeçôè íäá ùéùlbrn ly agexy Ð

agexyk la` .ld` ied `l gthn xivac ,gth

gth.siqen `l` epi` xgnl cbad eilr qxet `edyke ,mei ceran eilr ld` my `vnp .ld` ixwn Ðäùìù äæì äæ ïéá ïéàå çôè åáçøá ïéà éîð éà.ceal xninl `ki`c Ðéøëã
.mili` Ðàìåè åòá àîîéáã.axyd iptn Ðàøéåà åòá àéìéìáå.dlila oilhepe ,meia zelvgn odilr oiqxet eid legd zeniae .uiwd lad iptn ,xewd z`pd Ðáøã äéî÷ì àúà

.`zaya edl ciarp dn Ðàéãåá êåøëiedlc dqext gth da xiiye ,bbd lrn jxeke dze` lleb ied `l` ,myn dlek dpwlqz l` ,zay axr zeptl odilrn zlvgnd wlzqzyk Ð

.ld` my dilräéèùô øçîìå.ixye ztqez iedc Ðïåìéå.zeripvl ,gztd cbpk Ðåúåèðì øúåî.`nlra zlck wlzqdle ozpil ekxc ok `l` ,mzd `riaw `lc ,`ed ld` e`lc Ð

íéðúç úìéë.oyil dhnl aiaq oiqxety drixi `ide .retiya dpezp `idy iptn ,gth agex dlrnl bb dl oi`y iptn ,`ed ld` e`l Ðçôè ââì êåîñ äùìùî úåçôá ïéàùÐ

dbbl dylyn dhnl dagx ccen dz`yky ,xvw oeqkl`a dpezpydbbl dyly jeza gth cr daigxd la` .llk ld` o`k oi`e ,otec dilek iedc ,gth agex ea oi` Ðeli`k Ð

.dzehpl xeq`e ,inc gth dbb
äòåôéùá
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,ux`d on mideab ediy irac ,dvxitay oiwcde dvwenay zlcc lirlc oizipzne .`xhqelb

m`y ,ecebi`a lhip epi` mewn lkn ,lag eze` ici lr cenrl lekic ab lr s` :yxtl d`xp

mideab eidiy jixv ikd meyn ,wqtp did lag eze` ici lr mewnl mewnn elhlhl mivex eid

xxbp elit` Ð ecebi`a lhip ded i`c ,opiwqt dizeekc ,dcedi iaxk inp `iz`e .ux`d on

,`ycc `xaira xihw elit`e ,`xhqelb `lae

dcedi iax xizn.`kd gkenck

äëìä:qxhpewa yxit Ð xxbpa dcedi iaxk

ixyc i`na la` ,dpicna ea oilrepc

.dizeek `zkld zil Ð ycwna gpen

æî÷ðixii` ded `zyd cr :yexit ± edn

cr awep xegd oi`e ,ddeab dtewq`dyk

qpkpy cr jled xegd m` :ira `zyde .ux`l

.dpeal ith ince ,rwxwa urepeàåää`zixy

opixn`c :xn`z m`e Ð dxyr ia dl elcn eedc

xn` ,`zlg iab (`,dl zay) "oiwilcn dna" seq

ixy `le ixek ixz za elit` xnc dipin ira :iia`

zelibx oi` `zlgc ,inc `lc xnel yie !il

dkxc Ð `zixy i`d la` ,llk lega dlhlhl

ikd meyn ,zlcd lerpl lega cinz dlhlhl

.ixyàìÐ gth dretiya oi`y `l` oxn`

,efl ef zekenq zephw zelik yiy :qxhpewa yxit

dlikn ceal `nilc :dnize .gth zg` lka oi`e

:xnel yie .gth dretiya yiy `vnpe ,ef dlikl ef

epiidc Ð ceal ici lr lirl ld` dil aiygc `dc

`l la` ,zaya xgnl siqedl lkeiy oiprl

xeq`l ld` ziiyr `peeb i`d ika aygiy xazqn

zehpl xeq` didi eh`c .zaya zeyrl eilr

!?ld` ziiyr meyn dyly jez oiheg ipy zaya
`d
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âéàa ìhéð BðéàLaBc¯BLàøa Léc ïåék :øáñ øîc §¤¥¦¨§¦§§¨¨©¥¨§¥§Ÿ
àøèñeìâ¯Bðéàc ïåék :øáñ øîe ,åéìò éìk úøBz §§§¨©§¦¨¨¨¨©¥¨§¥

Bcâéàa ìhéð¯.àìäðùîøøâpä øâð¯Ba ïéìòBð ¦¨§¦§Ÿ¤¤©¦§¨£¦
çpenäå .äðéãna àì ìáà ,Lc÷na¯.øeñà ïàëå ïàk ©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨§©¨¨§¨¨

çpenä :øîBà äãeäé éaø¯øøâpäå ,Lc÷na øzeî¯ ©¦§¨¥©¨¨©¦§¨§©¦§¨
.äðéãnaàøîâïéìòBpL øøâpä øâð eäæéà :ïðaø eðz ©§¦¨¨©¨©¥¤¤¤©¦§¨¤£¦

äðéãna àì ìáà Lc÷na¯BLàøå ,éeìúå øeLwL ìk ©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨Ÿ¤¨§¨§Ÿ
äæ øîBà äãeäé éaø .õøàì òébî ãçà¯äðéãna óà ¤¨©¦©¨¨¤©¦§¨¥¤©©§¦¨

àì ìáà Lc÷na ïéìòBpL øâð eäæéà àlà ,øzeî¨¤¨¥¤¤¤¤£¦©¦§¨£¨Ÿ
äðéãna¯BèîBLå ,éeìz àìå øeL÷ àì BðéàL ìk ©§¦¨Ÿ¤¥Ÿ¨§Ÿ¨§§

:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .úéåæ ïø÷a Bçépîe©¦§¤¤¨¦¨©©§¨¨©§¥
øeLwL àeäå :àáø øîà .øøâpa äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨©¦§¨¨©¨¨§¤¨
àæçå ,àæBçîì òì÷éà àìáè éaø àäå !?éðéà .úìca©¤¤¦¦§¨©¦©§¨¦§©¦§¨©£¨
eäì øîà àìå ,àMãc àøáéòa éìz äåäc àeääì§©©£¨¨¥§¦§¨§©¨§¨£©§
òì÷éà àéåà áø .äåä Bcâéàa ìhéð àeää !écéî àìå§¨¦¥©¦¨§¦§£¨©¨§¨¦§©

àeääì dééæç ,àòcøäðì,éîâa øéè÷ à÷ äåäc àøáb ¦§©§§¨©§¥§©©§¨©£¨¨¨¥§¤¦
øîà ?eäî æî÷ð :àøéæ éaø éòa .÷Bøèð àì ïéc :øîà£©¥¨¦§¨¥©¦¥¨¦§¨©£©
:àéðúc àä déì òéîL àì ?déì éòaéz éàî :óñBé áø©¥©¦¨¥¥¨§¦©¥¨§©§¨

èîLð¯æî÷ð ,øeñà¯æî÷ð :øîà äãeäé éaøå .øzeî ¦§¨¨¦§¨¨§©¦§¨¨©¦§¨
èîLð BðéàL ét ìò óà¯,äãeäé áø øîàå .øeñà ©©¦¤¥¦§¨¨§¨©©§¨

.äðBák éæçéîc íeMî :ééaà øîà ?éàî àîòèå .æî÷ða äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦§¨§¦§¨§©§¨©¨©©©¥¦§¤¡¥§¤

.zøîà÷ àðëea :déì øîà ?eäî ,ãé úéa Bì äNò :ééaàî äéøëæ øa éîeçð áø dépéî àòa§¨¦¥©§¥©§©§¨¥©©¥¨¨¥¨©£©¥§¨¨¨§©§
ãé úéa Bì äNò :àcà øa éîeçð áø øîà ,øîzéà¯éaø éa äåäc àúéøL àeää .øzeî ¦§©¨©©§¥©©¨¨¨¥¨¨©¨¦¨©£¨¥©¦

úøBz :øîà .écéî àìå eäì øîà àìå ,àMcà dì eãLe äøNò éa dì eìãî äåäc ,úãt§¨©£¨¦§¨¥£¨¨§¨©©¨§¨£©§§¨¦¥£©©
ìàeîL øî àøL ,àáéøãà ú÷æçî äåäc ,ìàeîL øî éa úåäc àúéñà àéää .äéìò éìk§¦¨¤¨©¦¨¦¨©£©¥¨§¥©£¨©£¤¤©§¦¨§¨©§¥

.äéìò éìk úøBz :øîà ,àMcà déécLéîìàîéð :íøîò áøì ìà÷æçé øa éîø déì çìL §¦§§¥©©¨£©©§¦¨¤¨§©¥¨¥©§¤§¥§©©§¨¥¨
éëä ,déì çìL !àaøàc éôéëa éñà áøc déîMî ïì zøîàc àúééìòî éléî ïéìäî øî ïì̈¨¥£¥¦¥©©§¨¨§¨§©§¨¦§¥§©©¦§¥¥§©§¨§©¥¨¦
ïéa ïéàå çôè ïäa ïéà ,éîð éà ,çôè ïäa LiL ïîæa ,àaøàc éôék éðä :éñà áø øîà£©©©¦¨¥¥¥§©§¨¦§©¤¥¨¤¤©¦©¦¥¨¤¤©§¥¥

ìL äæì äæäL¯àîòè éàî .ïäéìò ñøBôe úìöçî àéáî øçîì¯éñBîéàøò ìäà ìò ó ¤¨¤§¨§¨¨¥¦©£¤¤¥£¥¤©©§¨¦©Ÿ¤£©
.àøéåà eòa àéìéìáe àleè eòa àîîéác ,àðeä áøì déì eåäc éøëc eäðä .éîc øétLå ,àeä§©¦¨¥¨§¦§¥§¨¥§©¨§¦¨¨§¨§¥§¨§£¦¨
éñBîe ,dhLt øçîì .çôè da øéiLå ,àééãea CBøk ìéæ :déì øîà .áøc dén÷ì àúàó £¨§©¥§©£©¥¦§§¨§©¥¨¤©§¨¨§©¨¦

øzeîe BúBèðì øzeî ïBléå :àéiç éaø íeMî áø øîà .éîc øétLå ,àeä éàøò ìäà ìò©Ÿ¤£©§©¦¨¥¨©©¦©¦¦¨¦¨¦§¨
áøc déøa úLL áø øîà .úaMa dúBèðìå d÷øBôì øzeî íéðúç úlék .úaMa B÷øBôì§§©©¨¦©£¨¦¨§§¨§¦§¨©©¨¨©©¥¤§¥§©

çôè äbâa Lé ìáà ,çôè äbâa ïéàL àlà ïøîà àì :éãéà¯çôè äbâa ïéà éëå .øeñà ¦¦¨£©©¤¨¤¥§©¨¤©£¨¥§©¨¤©¨§¦¥§©¨¤©
ìMî úBçôa ïéàL àlà ïøîà àììMî úBçôa Lé ìáà ,çôè âbì Ceîñ äLCeîñ äL ¨£©©¤¨¤¥§¨¦§¨¨©©¤©£¨¥§¨¦§¨¨

çôè âbì¯ìMî úBçôa ïéà éëå .øeñàïéàL àlà ïøîà àì ,éîð çôè âbì Ceîñ äL ©©¤©¨§¦¥§¨¦§¨¨©©¤©©¦¨£©©¤¨¤¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc oiaexir(iyily meil)

Bãbéàa ìhéð BðéàLa,wqti ea epdiabi m`y wc laga xeywa ±øîc §¤¥¦¨§¦ª§©
[iqei iax-]åéìò éìk úøBz àøèñeìb BLàøa Léc ïåék ,øáñgkene ¨©¥¨§¥§Ÿ§§§¨©§¦¨¨

,ea lerpl xzen okle my elhan epi`yøîe[xfril` iax-],øáñ ©¨©
Bãbéàa ìhéð Bðéàc ïåékcnery xkid oi`e xeyw epi`k `ed ixd ¥¨§¥¦¨§¦ª

e ,dlirplàì.zxzn dpi` ilk zxeze ,ea lerpl exizd Ÿ

äðùî
:`xhqelb `ll xbpa zwqer ef dpynøøâpä øâðrwzpd czi ± ¤¤©¦§¨

jex` laga zlcd l` xeywe ,dzlirpl zlcd oztnay xega
ea lrepd oi` ,xeywk d`xp epi` jk jezne ux`a xxbdl egipnd
oi`y iptn opaxcn xeq`y `l` ,xeyw `edy iptn ynn dpea

okle ,dpeak d`xpe zxkip dxiywdLc÷na Ba ïéìòBðexfb `ly £¦©¦§¨
,zeayd lr myäðéãna àì ìáà.zenewnd x`ya ±åxbpçpenä± £¨Ÿ©§¦¨§©¨

,llk xeyw epi`yïàëå ïàkycwna oiae dpicna oia ±,øeñà ¨§¨¨
.`ed `ziixe`c dpeay,øîBà äãeäé éaøxeq` xeyw epi`e gpen ©¦§¨¥

jkitle ,ixnbl xzen xxbpe xeywe ,opaxcn wxçpenä`ed zeayy ©¨
øøâpäå ,Lc÷na øzeîmb.äðéãna ¨©¦§¨§©¦§¨©§¦¨

àøîâ
:mi`pzd ewlgp dna zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïéìòBpL øøâpä øâð eäæéàeaøeLwL ìk ,äðéãna àì ìáà Lc÷na ¥¤¤¤©¦§¨¤£¦©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨Ÿ¤¨
zlcd l`åcg` ey`x,õøàì òébî ãçà BLàøå éeìzey`xy s`y §¨§Ÿ¤¨©¦©¨¨¤

dpicna xeq`e ,ux`l ribnd ey`x iptn dpeak d`xp ielz cg`
.opaxcnäæ ,øîBà äãeäé éaø[xeywd±]àlà ,øzeî äðéãna óà ©¦§¨¥¤©©§¦¨¨¤¨

L øâð eäæéàokle opaxcn exeqi`ïéìòBðea,äðéãna àì ìáà Lc÷na ¥¤¤¤¤£¦©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨
e ,éeìz àìå øeL÷ àì BðéàL ìkzlcd zgizt zraBèîBLewlqn ± Ÿ¤¥Ÿ¨§Ÿ¨§

xegd on.úéåæ ïø÷a Bçépîe©¦§¤¤¨¦
:mzwelgna dkld wqt d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,øøâða äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîLmb ea milrep xeywy oeiky §¥£¨¨§©¦§¨§¦§¨
.dpicnaúìca øeL÷L àeäå ,àáø øîàl` xeywa la` ,dnvr ¨©¨¨§¤¨©¤¤

dywn .dcedi iaxl mb ea lerpl xeq` gixad l` e` dfefnd
:`xnbdéðéà,`ed jk m`d -òìwéà àìáè éaø àäå[oncfd-] ¥¦§¨©¦©§¨¦§©

àLãc àøaéòa éìz äåäc àeääì àæçå ,àæBçîìdidy xbp d`xe ± ¦§¨©£¨§©©£¨¨¥§¦§¨§¨¨
,dzlirpl yniye zlcd gixaa ielze xeywàìå eäì øîà àìå§Ÿ¨©§§Ÿ

éãéîea lerpl xqe` dcedi iax mb m`e ,melk mdl xn` `le ± ¦¦
:`xnbd zvxzn .zegnl el didäåä Bãbéàa ìhéð àeääxbp eze` ± ©¦¨§¦ª£¨

mb xzen dfae ,ea ediabdl did ozipy wfg laga xeyw did
dxizn dpi` gixal dxiywy `ax ixace ,gixad l` xeywyk

.rxwi ea edediabi m`y dtx laga xeywa exn`p
:sqep xeq` ote` d`ian `xnbddééæç ,àòcøäðì òìwéà àéåà áø©©§¨¦§©¦§©§§¨©§¥

éîâa øéè÷ à÷ äåäc àøáb àeääìl` xbp xywy mc` d`x ± §©©§¨©£¨¨¨¦§¤¦
,inba zlcd÷Bøèð àì ïéc ,øîàxeywy s` lerpl xeq` df xbpa ± ¨©¥Ÿ¦§

.`ed epi`y inke yelg inbdy ,zlcd l`
:dnvr rwxwa urppd xbp oic dn dpc `xnbdæî÷ð ,àøéæ éaø éòä¥©¦¥¨¦§¨

eäî,yletn dyrpe lcb xbpd xegy dtewqi` oic dn ±urepyke ©¨¨
dtewqi`a urppdn xeng m`d ,rwxwa urppe xaer xbpd z` ea

:`xnbd zhyet .dcaldéì éòaéz éàî ,óñBé áø øîàrecn ± ¨©©¥©¦¨¥¥
,wtzqdàéðúc àä déì òéîL àìz`e `ziixad z` rny `l ike ± Ÿ§¦©¥¨§©§¨

e lagd rxwp ,`ziixaa epipyy ,l`eny zwiqtèîLðxbpd ¦§¨
zlcdnøeñàla` ,ea lerplæî÷ð ,øîà äãeäé éaøå ,øzeî æî÷ð ¨¦§¨¨§©¦§¨¨©¦§¨

äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ,øeñà èîLð BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥¦§¨¨§¨©©§¨¨©§¥£¨¨
.æî÷ða äãeäé éaøk:`xnbd zl`ey .xeqi`l `irai`d dhytpe §©¦§¨§¦§¨

éàî àîòèå:`xnbd daiyn .fnwpa lerpl xeq` recne ±øîà §©£¨©¨©
äðBák éæçéîc íeMî ,ééaàxzei dipak zi`xp rwxwa dvirp ± ©©¥¦§¦§¥§¤

.opaxcn xeq` okle ,dtewqi`a dvirpn

:ci zia el epiwzdy xbp oic dn dpc `xnbdéîeçð áø dépéî àòa§¨¦¥©©¦
Bì äNò ,ééaàî äéøëæ øallk xeyw epi`y xbplãé úéaezirvn`a ©§©§¨¥©©¥¨¨¥¨

,xenb ilkk,eäî.`l e` xeyw epi`y s` ea lerpl xzen m`d ©
:`xnbd zhyetúøîà÷ àðëea ,déì øîàxbpl jzpeek m`d ± ¨©¥§¨¨¨§©

lerpl xzeny i`ce ,mipilaze mihg ea miyzeky ilrl dnecd¡¦
.ea:dfa ztqep `xnin d`ian `xnbdøa éîeçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©¦©

Bì äNò ,àcàxeyw epi`y xbpl.øzeî ,ãé úéa ©¨¨¨¥¨¨
mpi`y epcnll ,milecb milka dlirp xzid oic d`ian `xnbd

:dvwenúãt éaø éa äåäc àúéøL àeääziaa dzid dcak dxew ± ©¨¦¨©£¨¥©¦§¨
,zct iaxàLcà dì eãLå äøNò éa dì elãî äåäcdxyr eidy ± ©£¨§©¨¥£¨¨§¨¨©¨¨

,zlcd zlirpl oztnd lr dze` mikilyne minixn miyp`àìå§Ÿ
éãéî àìå eäì øîàe ,zaya ok eyryk melk mdl xn` `l ±øîà ¨©§§Ÿ¦¦¨©

y ,ezwizy mrha,äéìò éìk úøBzokle ,daiyil die`xy itl ©§¦¨¤¨
.dvwen dpi`ìàeîL øî éa úåäc àúéñà àéääzyzkn dze` ± ©¦£¦¨©£©¥©§¥

,l`eny xn ziaa dzidyàaéøcà ú÷æçî äåäczwfgn dzidy ± ©£¨©§¤¤©§¦¨
,xek ivg mdy mihg jzlàLcà déécLéîì ìàeîL øî àøL± §¨©§¥§¦§§¥©¨¨

e ,zaya zlcd zlirpl oztnd lr dkilydl l`eny xizdøîà̈©
y xzidd mrha.äéìò éìk úøBz©§¦¨¤¨

d`ian `xnbd:zaya i`xr ld` zqixt ipica zexnindéì çìL̈©¥
ïì àîéð ,íøîò áøì ìà÷æçé øa éîøepl xn`i ±øîaeyéléî ïéìäî ¨¦©§¤§¥§©©§¨¥¨¨©¥¨¥¦¥

àúéilòîzelern zereny oze`n ±ïì zøîàcxaraáøc déîMî §©¦¨¨©£©§§¨¦§¥§©
éqàzaya yeniy zece`àaøàc éôéka,zepitq ly milde` ± ©¦§¦¥§©§¨

ipya efn ef dn` ivg wgxna zexew dnk uerpl mkxc didy
jxevd zrae ,dzxag l` otecn zywk zetetke dpitqd iptec

.minybd one dngd on obdl zerixi odilr miqxetéëä ,déì çìL̈©¥¨¦
ïäa LiL ïîæa ,àaøàc éôék éðä ,éqà áø øîàzg` agexa - ¨©©©¦¨¥¦¥§©§¨¦§©¤¥¨¤

zexewdénð éà ,çôèelit` e` ±e çôè ïäa ïéàmewn lknïéa ïéà ¤©¦©¦¥¨¤¤©¥¥
ìL äæì äæäLgth yi `linne ,ceal oicn od zexaegnke migth ¤¨¤§Ÿ¨

,mei ceran cnerøçîì[zaya-]ïäéìò ñøBôe úìöçî àéáîoi`e §¨¨¥¦©§¤¤¥£¥¤
:iq` ax yxtn .ld` ziiyr xeqi`àîòè éàî,xzidd mrh edn - ©©£¨

éñBîàeä éàøò ìäà ìò ócerany gthdy ,dligzn edyer `le ¦©Ÿ¤£©
,ld`l aygp meiéîc øétLå.eilr siqedl xzene ±ok d`ian §©¦¨¥

:ax mya mb `xnbdéøëc eäðämili` mze` ±,àðeä áøì déì eåäc ©§¦§¥©£¥§©¨
àìeè eòa àîîéác,axyd iptn lvl ekxved meiay ±eòa àéìéìáe §¦¨¨¨¨§¥§¨¨

àøéåàmdilr mikkqn eide ,xie` zaiypl miwewf eid dlilae ± £¦¨
.dlila mixiqne meiaáøc dén÷ì àúàax l` `ped ax `a ± £¨§©¥§©

.zaya dyri dn el`ylàééãea CBøk ìéæ ,déì øîàceran jl ± ¨©¥¦§§¨
zlvgn my lelbe meida øéiLåda xzede ±çôècaln ,qext §©¥¨¤©

e ,lelbddèLt øçîì,dzlilb z` gzt ±éñBîeéàøò ìäà ìò ó §¨¨©§¨¦©Ÿ¤£©
.éîc øétLå àeä§©¦¨¥

:mitqep mixzen drixi zqixt ipte` d`ian `xnbdíeMî áø øîà̈©©¦
ïBìéå ,àéiç éaøzeripvl gzta jqnl qxtpdøzeîe BúBèðì øzeî ©¦¦¨¦¨¦§¨
,úaMa B÷øBôì`l` reaw epi`y xaca ld` ziiyr xeqi` oi`y §§©©¨

.cvd on dvigna `le bbl qxtpa
:sqep xzen ote` hxtn `iig iaxíéðúç úlékzrteyn dlik ± ¦©£¨¦

l` dhind rvn`n,mipzg zhina dqxetl jxce diciv ipyøzeî¨
,úaMa dúBèðìå d÷øBôìxeqi` oi` okle gth bb dl oi` aexly §§¨§¦§¨©©¨

:mixac dnka z`f dpzn `xnbd .ld`áøc déøa úLL áø øîà̈©©¥¤§¥§©
ïøîà àì ,éãéàxzeny epxn` `l ±àlàkdbâa ïéàLdlikd ly ¦¦Ÿ£¨¨¤¨¤¥§©¨

éëå .øeñà çôè dbâa Lé ìáà ,çôè[xy`k s`e-],çôè dbâa ïéà ¤©£¨¥§©¨¤©¨§¦¥§©¨¤©
ïøîà àìxzenyàlàkïéàLzagxznìMî úBçôaäLdaebCeîñ Ÿ£¨¨¤¨¤¥§¨¦§Ÿ¨¨

âbìagex cr,çôè,bb `la oteck zpecip okle ,c`n cg retiydy ©©¤©
ìáàm`LédaìMî úBçôaâbì Ceîñ äLagex,øeñà ,çôèlry £¨¥§¨¦§Ÿ¨¨©©¤©¨

.gth bba yik aygp ceal iciìMî úBçôa ïéà éëåâbì Ceîñ äL §¦¥§¨¦§Ÿ¨¨©©
énð çôè,mb ±àlà ïøîà àìkïéàL ¤©©¦Ÿ£¨¨¤¨¤¥
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קלט
ezny in` cenr aw sc ± iyily wxtoiaexir

åãâéàá ìèéð ïéàùëeze` ici lr elhlhl myn elhil dvex did m`e ,wc lagdy Ð

lagecbi`a lhip epi`c oeik :xaq xfril` iax .wqtp cin Ð,xeyw epi`y ink dedc Ð

zlca xeyw epi`y ,gpend xbp :onwl opzemeyn .`ed gpen inp i`de .ea oilrep oi` Ð

`ed ilkc oeikc ,dil `ipdn `xhqelb :xaq iqei iaxe .dil ixy `l `xhqelbied `l Ð

.oipak

äðùîøøâðä øâðepi` la` zlca xeywy Ð

xxbpy jezne ,jex` lagdy .ielzd`xp epi` Ð

.xn`w `xhqelb ey`xa oi`yke ,xeywkïéìòåð
ùã÷îá åádpea epi`c ,`ed `nlra zeayc Ð

xxbpe li`ed `l` .jkl xeywe li`ed ,ynnÐ

`lc ,ycwna opaxc zeay oi`e .dpeak ifgin

.my exfbçðåîäållk xeyw epi`y Ðied Ð

,`ed ynn oipa e`l :xaq dcedi iaxe .ynn oipa

.zeay exfb `l ycwnae ,oipal dnec `l`

àøîâøúåî äðéãîá åìéôà äæli`ed Ð

.ielz epi`y it lr s` ,xeyweäãåäé éáøë äëìä
øøâðá,gpena `l la` dpicna elit` xzenc Ð

ycwna dcedi iax dil ixyc`zkld zil Ð

my xeyw epi`y oeikc .dizeekxenb oipa Ð

dpeade .milzeka mivrepy mixbp x`yk ,`ed

`edy lk`l `ziixe`c dk`lne .aiig Ð

oitqene oicinz zaxwdn ueg ycwna dxzed

zxifbn zayd z` oigecy ,xeav zepaxwe

.aezkdúìãá øåù÷ù àåäågkenc ,dnvr Ð

.dfefna xeywy `le ,xityåãâéàá ìèéðÐ

.wfg laga did xeyw :xnelk÷åøèð àì ïéãÐ

inbl dizilc o`nkc ,xeyw epi`y lerpi `l df

.incåäî æî÷ð,dtewq`d xega xbpd qpkpy Ð

,rwxwd cvl xbpd `veie xegd eze` zgtpe

dtewq`dyk ixii` `zyd cre .rwxwa urepe

.ux`l cr awip xegd oi`e ,ddeabèîùðÐ

gpen `ed ixde ,ea xeyw `edy lagd wqtpy

.eze` gzetyk zief oxwaãé úéá åì äùòÐ

ci zia agze ,llk xeyw epi`y xbpl

gken i`ce `zydc .zawnl dnece ,ezirvn`a

.ea lerpl edn ,`ed ilkc `ed `zlinàðëåá
úøîà÷,zawn = `pkea .ixy i`ce `d Ð

.oilaze oihg ea oiyzekeàúéøù:enk .dxew Ð

.izexy llha (hi ziy`xa) "izxew lva"éá
äøùòdid mc` ipa dxyr ie`yn :xnelk Ð

.ediilr xq` `l ikd elit`e ,daäéì åãùå
àùãà.dlila dkneql Ðéìë úøåúÐ

.dilr ayil die`xyàúéñà.x"iihxen Ð

àáéøãàivg ,oi`q xyr dyng ,oihg jzl Ð

.xekàáøàã éôéë,dpitqa oiyery zenle` Ð

ey`x ,l"wxv oixewy oilbrn oirk oivrepy

,df oteca ipy ey`xe dpitq ly df oteca cg`

wigxne .dtik enk cnere ,mle` enk setk `ede

oiqxete dlek ipt lr oke ,xg` urepe dn` ivgk

dpvd iptn oibdl inb ly zelvgne micba

.minybdeçôè íäá ùéùlbrn ly agexy Ð

agexyk la` .ld` ied `l gthn xivac ,gth

gth.siqen `l` epi` xgnl cbad eilr qxet `edyke ,mei ceran eilr ld` my `vnp .ld` ixwn Ðäùìù äæì äæ ïéá ïéàå çôè åáçøá ïéà éîð éà.ceal xninl `ki`c Ðéøëã
.mili` Ðàìåè åòá àîîéáã.axyd iptn Ðàøéåà åòá àéìéìáå.dlila oilhepe ,meia zelvgn odilr oiqxet eid legd zeniae .uiwd lad iptn ,xewd z`pd Ðáøã äéî÷ì àúà

.`zaya edl ciarp dn Ðàéãåá êåøëiedlc dqext gth da xiiye ,bbd lrn jxeke dze` lleb ied `l` ,myn dlek dpwlqz l` ,zay axr zeptl odilrn zlvgnd wlzqzyk Ð

.ld` my dilräéèùô øçîìå.ixye ztqez iedc Ðïåìéå.zeripvl ,gztd cbpk Ðåúåèðì øúåî.`nlra zlck wlzqdle ozpil ekxc ok `l` ,mzd `riaw `lc ,`ed ld` e`lc Ð

íéðúç úìéë.oyil dhnl aiaq oiqxety drixi `ide .retiya dpezp `idy iptn ,gth agex dlrnl bb dl oi`y iptn ,`ed ld` e`l Ðçôè ââì êåîñ äùìùî úåçôá ïéàùÐ

dbbl dylyn dhnl dagx ccen dz`yky ,xvw oeqkl`a dpezpydbbl dyly jeza gth cr daigxd la` .llk ld` o`k oi`e ,otec dilek iedc ,gth agex ea oi` Ðeli`k Ð

.dzehpl xeq`e ,inc gth dbb
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,ux`d on mideab ediy irac ,dvxitay oiwcde dvwenay zlcc lirlc oizipzne .`xhqelb

m`y ,ecebi`a lhip epi` mewn lkn ,lag eze` ici lr cenrl lekic ab lr s` :yxtl d`xp

mideab eidiy jixv ikd meyn ,wqtp did lag eze` ici lr mewnl mewnn elhlhl mivex eid

xxbp elit` Ð ecebi`a lhip ded i`c ,opiwqt dizeekc ,dcedi iaxk inp `iz`e .ux`d on

,`ycc `xaira xihw elit`e ,`xhqelb `lae

dcedi iax xizn.`kd gkenck

äëìä:qxhpewa yxit Ð xxbpa dcedi iaxk

ixyc i`na la` ,dpicna ea oilrepc

.dizeek `zkld zil Ð ycwna gpen

æî÷ðixii` ded `zyd cr :yexit ± edn

cr awep xegd oi`e ,ddeab dtewq`dyk

qpkpy cr jled xegd m` :ira `zyde .ux`l

.dpeal ith ince ,rwxwa urepeàåää`zixy

opixn`c :xn`z m`e Ð dxyr ia dl elcn eedc

xn` ,`zlg iab (`,dl zay) "oiwilcn dna" seq

ixy `le ixek ixz za elit` xnc dipin ira :iia`

zelibx oi` `zlgc ,inc `lc xnel yie !il

dkxc Ð `zixy i`d la` ,llk lega dlhlhl

ikd meyn ,zlcd lerpl lega cinz dlhlhl

.ixyàìÐ gth dretiya oi`y `l` oxn`

,efl ef zekenq zephw zelik yiy :qxhpewa yxit

dlikn ceal `nilc :dnize .gth zg` lka oi`e

:xnel yie .gth dretiya yiy `vnpe ,ef dlikl ef

epiidc Ð ceal ici lr lirl ld` dil aiygc `dc

`l la` ,zaya xgnl siqedl lkeiy oiprl

xeq`l ld` ziiyr `peeb i`d ika aygiy xazqn

zehpl xeq` didi eh`c .zaya zeyrl eilr

!?ld` ziiyr meyn dyly jez oiheg ipy zaya
`d
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âéàa ìhéð BðéàLaBc¯BLàøa Léc ïåék :øáñ øîc §¤¥¦¨§¦§§¨¨©¥¨§¥§Ÿ
àøèñeìâ¯Bðéàc ïåék :øáñ øîe ,åéìò éìk úøBz §§§¨©§¦¨¨¨¨©¥¨§¥

Bcâéàa ìhéð¯.àìäðùîøøâpä øâð¯Ba ïéìòBð ¦¨§¦§Ÿ¤¤©¦§¨£¦
çpenäå .äðéãna àì ìáà ,Lc÷na¯.øeñà ïàëå ïàk ©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨§©¨¨§¨¨

çpenä :øîBà äãeäé éaø¯øøâpäå ,Lc÷na øzeî¯ ©¦§¨¥©¨¨©¦§¨§©¦§¨
.äðéãnaàøîâïéìòBpL øøâpä øâð eäæéà :ïðaø eðz ©§¦¨¨©¨©¥¤¤¤©¦§¨¤£¦

äðéãna àì ìáà Lc÷na¯BLàøå ,éeìúå øeLwL ìk ©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨Ÿ¤¨§¨§Ÿ
äæ øîBà äãeäé éaø .õøàì òébî ãçà¯äðéãna óà ¤¨©¦©¨¨¤©¦§¨¥¤©©§¦¨

àì ìáà Lc÷na ïéìòBpL øâð eäæéà àlà ,øzeî¨¤¨¥¤¤¤¤£¦©¦§¨£¨Ÿ
äðéãna¯BèîBLå ,éeìz àìå øeL÷ àì BðéàL ìk ©§¦¨Ÿ¤¥Ÿ¨§Ÿ¨§§

:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .úéåæ ïø÷a Bçépîe©¦§¤¤¨¦¨©©§¨¨©§¥
øeLwL àeäå :àáø øîà .øøâpa äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨©¦§¨¨©¨¨§¤¨
àæçå ,àæBçîì òì÷éà àìáè éaø àäå !?éðéà .úìca©¤¤¦¦§¨©¦©§¨¦§©¦§¨©£¨
eäì øîà àìå ,àMãc àøáéòa éìz äåäc àeääì§©©£¨¨¥§¦§¨§©¨§¨£©§
òì÷éà àéåà áø .äåä Bcâéàa ìhéð àeää !écéî àìå§¨¦¥©¦¨§¦§£¨©¨§¨¦§©

àeääì dééæç ,àòcøäðì,éîâa øéè÷ à÷ äåäc àøáb ¦§©§§¨©§¥§©©§¨©£¨¨¨¥§¤¦
øîà ?eäî æî÷ð :àøéæ éaø éòa .÷Bøèð àì ïéc :øîà£©¥¨¦§¨¥©¦¥¨¦§¨©£©
:àéðúc àä déì òéîL àì ?déì éòaéz éàî :óñBé áø©¥©¦¨¥¥¨§¦©¥¨§©§¨

èîLð¯æî÷ð ,øeñà¯æî÷ð :øîà äãeäé éaøå .øzeî ¦§¨¨¦§¨¨§©¦§¨¨©¦§¨
èîLð BðéàL ét ìò óà¯,äãeäé áø øîàå .øeñà ©©¦¤¥¦§¨¨§¨©©§¨

.äðBák éæçéîc íeMî :ééaà øîà ?éàî àîòèå .æî÷ða äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦§¨§¦§¨§©§¨©¨©©©¥¦§¤¡¥§¤

.zøîà÷ àðëea :déì øîà ?eäî ,ãé úéa Bì äNò :ééaàî äéøëæ øa éîeçð áø dépéî àòa§¨¦¥©§¥©§©§¨¥©©¥¨¨¥¨©£©¥§¨¨¨§©§
ãé úéa Bì äNò :àcà øa éîeçð áø øîà ,øîzéà¯éaø éa äåäc àúéøL àeää .øzeî ¦§©¨©©§¥©©¨¨¨¥¨¨©¨¦¨©£¨¥©¦

úøBz :øîà .écéî àìå eäì øîà àìå ,àMcà dì eãLe äøNò éa dì eìãî äåäc ,úãt§¨©£¨¦§¨¥£¨¨§¨©©¨§¨£©§§¨¦¥£©©
ìàeîL øî àøL ,àáéøãà ú÷æçî äåäc ,ìàeîL øî éa úåäc àúéñà àéää .äéìò éìk§¦¨¤¨©¦¨¦¨©£©¥¨§¥©£¨©£¤¤©§¦¨§¨©§¥

.äéìò éìk úøBz :øîà ,àMcà déécLéîìàîéð :íøîò áøì ìà÷æçé øa éîø déì çìL §¦§§¥©©¨£©©§¦¨¤¨§©¥¨¥©§¤§¥§©©§¨¥¨
éëä ,déì çìL !àaøàc éôéëa éñà áøc déîMî ïì zøîàc àúééìòî éléî ïéìäî øî ïì̈¨¥£¥¦¥©©§¨¨§¨§©§¨¦§¥§©©¦§¥¥§©§¨§©¥¨¦
ïéa ïéàå çôè ïäa ïéà ,éîð éà ,çôè ïäa LiL ïîæa ,àaøàc éôék éðä :éñà áø øîà£©©©¦¨¥¥¥§©§¨¦§©¤¥¨¤¤©¦©¦¥¨¤¤©§¥¥

ìL äæì äæäL¯àîòè éàî .ïäéìò ñøBôe úìöçî àéáî øçîì¯éñBîéàøò ìäà ìò ó ¤¨¤§¨§¨¨¥¦©£¤¤¥£¥¤©©§¨¦©Ÿ¤£©
.àøéåà eòa àéìéìáe àleè eòa àîîéác ,àðeä áøì déì eåäc éøëc eäðä .éîc øétLå ,àeä§©¦¨¥¨§¦§¥§¨¥§©¨§¦¨¨§¨§¥§¨§£¦¨
éñBîe ,dhLt øçîì .çôè da øéiLå ,àééãea CBøk ìéæ :déì øîà .áøc dén÷ì àúàó £¨§©¥§©£©¥¦§§¨§©¥¨¤©§¨¨§©¨¦

øzeîe BúBèðì øzeî ïBléå :àéiç éaø íeMî áø øîà .éîc øétLå ,àeä éàøò ìäà ìò©Ÿ¤£©§©¦¨¥¨©©¦©¦¦¨¦¨¦§¨
áøc déøa úLL áø øîà .úaMa dúBèðìå d÷øBôì øzeî íéðúç úlék .úaMa B÷øBôì§§©©¨¦©£¨¦¨§§¨§¦§¨©©¨¨©©¥¤§¥§©

çôè äbâa Lé ìáà ,çôè äbâa ïéàL àlà ïøîà àì :éãéà¯çôè äbâa ïéà éëå .øeñà ¦¦¨£©©¤¨¤¥§©¨¤©£¨¥§©¨¤©¨§¦¥§©¨¤©
ìMî úBçôa ïéàL àlà ïøîà àììMî úBçôa Lé ìáà ,çôè âbì Ceîñ äLCeîñ äL ¨£©©¤¨¤¥§¨¦§¨¨©©¤©£¨¥§¨¦§¨¨

çôè âbì¯ìMî úBçôa ïéà éëå .øeñàïéàL àlà ïøîà àì ,éîð çôè âbì Ceîñ äL ©©¤©¨§¦¥§¨¦§¨¨©©¤©©¦¨£©©¤¨¤¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc oiaexir(iyily meil)

Bãbéàa ìhéð BðéàLa,wqti ea epdiabi m`y wc laga xeywa ±øîc §¤¥¦¨§¦ª§©
[iqei iax-]åéìò éìk úøBz àøèñeìb BLàøa Léc ïåék ,øáñgkene ¨©¥¨§¥§Ÿ§§§¨©§¦¨¨

,ea lerpl xzen okle my elhan epi`yøîe[xfril` iax-],øáñ ©¨©
Bãbéàa ìhéð Bðéàc ïåékcnery xkid oi`e xeyw epi`k `ed ixd ¥¨§¥¦¨§¦ª

e ,dlirplàì.zxzn dpi` ilk zxeze ,ea lerpl exizd Ÿ

äðùî
:`xhqelb `ll xbpa zwqer ef dpynøøâpä øâðrwzpd czi ± ¤¤©¦§¨

jex` laga zlcd l` xeywe ,dzlirpl zlcd oztnay xega
ea lrepd oi` ,xeywk d`xp epi` jk jezne ux`a xxbdl egipnd
oi`y iptn opaxcn xeq`y `l` ,xeyw `edy iptn ynn dpea

okle ,dpeak d`xpe zxkip dxiywdLc÷na Ba ïéìòBðexfb `ly £¦©¦§¨
,zeayd lr myäðéãna àì ìáà.zenewnd x`ya ±åxbpçpenä± £¨Ÿ©§¦¨§©¨

,llk xeyw epi`yïàëå ïàkycwna oiae dpicna oia ±,øeñà ¨§¨¨
.`ed `ziixe`c dpeay,øîBà äãeäé éaøxeq` xeyw epi`e gpen ©¦§¨¥

jkitle ,ixnbl xzen xxbpe xeywe ,opaxcn wxçpenä`ed zeayy ©¨
øøâpäå ,Lc÷na øzeîmb.äðéãna ¨©¦§¨§©¦§¨©§¦¨

àøîâ
:mi`pzd ewlgp dna zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïéìòBpL øøâpä øâð eäæéàeaøeLwL ìk ,äðéãna àì ìáà Lc÷na ¥¤¤¤©¦§¨¤£¦©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨Ÿ¤¨
zlcd l`åcg` ey`x,õøàì òébî ãçà BLàøå éeìzey`xy s`y §¨§Ÿ¤¨©¦©¨¨¤

dpicna xeq`e ,ux`l ribnd ey`x iptn dpeak d`xp ielz cg`
.opaxcnäæ ,øîBà äãeäé éaø[xeywd±]àlà ,øzeî äðéãna óà ©¦§¨¥¤©©§¦¨¨¤¨

L øâð eäæéàokle opaxcn exeqi`ïéìòBðea,äðéãna àì ìáà Lc÷na ¥¤¤¤¤£¦©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨
e ,éeìz àìå øeL÷ àì BðéàL ìkzlcd zgizt zraBèîBLewlqn ± Ÿ¤¥Ÿ¨§Ÿ¨§

xegd on.úéåæ ïø÷a Bçépîe©¦§¤¤¨¦
:mzwelgna dkld wqt d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,øøâða äãeäé éaøk äëìä ,ìàeîLmb ea milrep xeywy oeiky §¥£¨¨§©¦§¨§¦§¨
.dpicnaúìca øeL÷L àeäå ,àáø øîàl` xeywa la` ,dnvr ¨©¨¨§¤¨©¤¤

dywn .dcedi iaxl mb ea lerpl xeq` gixad l` e` dfefnd
:`xnbdéðéà,`ed jk m`d -òìwéà àìáè éaø àäå[oncfd-] ¥¦§¨©¦©§¨¦§©

àLãc àøaéòa éìz äåäc àeääì àæçå ,àæBçîìdidy xbp d`xe ± ¦§¨©£¨§©©£¨¨¥§¦§¨§¨¨
,dzlirpl yniye zlcd gixaa ielze xeywàìå eäì øîà àìå§Ÿ¨©§§Ÿ

éãéîea lerpl xqe` dcedi iax mb m`e ,melk mdl xn` `le ± ¦¦
:`xnbd zvxzn .zegnl el didäåä Bãbéàa ìhéð àeääxbp eze` ± ©¦¨§¦ª£¨

mb xzen dfae ,ea ediabdl did ozipy wfg laga xeyw did
dxizn dpi` gixal dxiywy `ax ixace ,gixad l` xeywyk

.rxwi ea edediabi m`y dtx laga xeywa exn`p
:sqep xeq` ote` d`ian `xnbddééæç ,àòcøäðì òìwéà àéåà áø©©§¨¦§©¦§©§§¨©§¥

éîâa øéè÷ à÷ äåäc àøáb àeääìl` xbp xywy mc` d`x ± §©©§¨©£¨¨¨¦§¤¦
,inba zlcd÷Bøèð àì ïéc ,øîàxeywy s` lerpl xeq` df xbpa ± ¨©¥Ÿ¦§

.`ed epi`y inke yelg inbdy ,zlcd l`
:dnvr rwxwa urppd xbp oic dn dpc `xnbdæî÷ð ,àøéæ éaø éòä¥©¦¥¨¦§¨

eäî,yletn dyrpe lcb xbpd xegy dtewqi` oic dn ±urepyke ©¨¨
dtewqi`a urppdn xeng m`d ,rwxwa urppe xaer xbpd z` ea

:`xnbd zhyet .dcaldéì éòaéz éàî ,óñBé áø øîàrecn ± ¨©©¥©¦¨¥¥
,wtzqdàéðúc àä déì òéîL àìz`e `ziixad z` rny `l ike ± Ÿ§¦©¥¨§©§¨

e lagd rxwp ,`ziixaa epipyy ,l`eny zwiqtèîLðxbpd ¦§¨
zlcdnøeñàla` ,ea lerplæî÷ð ,øîà äãeäé éaøå ,øzeî æî÷ð ¨¦§¨¨§©¦§¨¨©¦§¨

äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå ,øeñà èîLð BðéàL ét ìò óà©©¦¤¥¦§¨¨§¨©©§¨¨©§¥£¨¨
.æî÷ða äãeäé éaøk:`xnbd zl`ey .xeqi`l `irai`d dhytpe §©¦§¨§¦§¨

éàî àîòèå:`xnbd daiyn .fnwpa lerpl xeq` recne ±øîà §©£¨©¨©
äðBák éæçéîc íeMî ,ééaàxzei dipak zi`xp rwxwa dvirp ± ©©¥¦§¦§¥§¤

.opaxcn xeq` okle ,dtewqi`a dvirpn

:ci zia el epiwzdy xbp oic dn dpc `xnbdéîeçð áø dépéî àòa§¨¦¥©©¦
Bì äNò ,ééaàî äéøëæ øallk xeyw epi`y xbplãé úéaezirvn`a ©§©§¨¥©©¥¨¨¥¨

,xenb ilkk,eäî.`l e` xeyw epi`y s` ea lerpl xzen m`d ©
:`xnbd zhyetúøîà÷ àðëea ,déì øîàxbpl jzpeek m`d ± ¨©¥§¨¨¨§©

lerpl xzeny i`ce ,mipilaze mihg ea miyzeky ilrl dnecd¡¦
.ea:dfa ztqep `xnin d`ian `xnbdøa éîeçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©¦©

Bì äNò ,àcàxeyw epi`y xbpl.øzeî ,ãé úéa ©¨¨¨¥¨¨
mpi`y epcnll ,milecb milka dlirp xzid oic d`ian `xnbd

:dvwenúãt éaø éa äåäc àúéøL àeääziaa dzid dcak dxew ± ©¨¦¨©£¨¥©¦§¨
,zct iaxàLcà dì eãLå äøNò éa dì elãî äåäcdxyr eidy ± ©£¨§©¨¥£¨¨§¨¨©¨¨

,zlcd zlirpl oztnd lr dze` mikilyne minixn miyp`àìå§Ÿ
éãéî àìå eäì øîàe ,zaya ok eyryk melk mdl xn` `l ±øîà ¨©§§Ÿ¦¦¨©

y ,ezwizy mrha,äéìò éìk úøBzokle ,daiyil die`xy itl ©§¦¨¤¨
.dvwen dpi`ìàeîL øî éa úåäc àúéñà àéääzyzkn dze` ± ©¦£¦¨©£©¥©§¥

,l`eny xn ziaa dzidyàaéøcà ú÷æçî äåäczwfgn dzidy ± ©£¨©§¤¤©§¦¨
,xek ivg mdy mihg jzlàLcà déécLéîì ìàeîL øî àøL± §¨©§¥§¦§§¥©¨¨

e ,zaya zlcd zlirpl oztnd lr dkilydl l`eny xizdøîà̈©
y xzidd mrha.äéìò éìk úøBz©§¦¨¤¨

d`ian `xnbd:zaya i`xr ld` zqixt ipica zexnindéì çìL̈©¥
ïì àîéð ,íøîò áøì ìà÷æçé øa éîøepl xn`i ±øîaeyéléî ïéìäî ¨¦©§¤§¥§©©§¨¥¨¨©¥¨¥¦¥

àúéilòîzelern zereny oze`n ±ïì zøîàcxaraáøc déîMî §©¦¨¨©£©§§¨¦§¥§©
éqàzaya yeniy zece`àaøàc éôéka,zepitq ly milde` ± ©¦§¦¥§©§¨

ipya efn ef dn` ivg wgxna zexew dnk uerpl mkxc didy
jxevd zrae ,dzxag l` otecn zywk zetetke dpitqd iptec

.minybd one dngd on obdl zerixi odilr miqxetéëä ,déì çìL̈©¥¨¦
ïäa LiL ïîæa ,àaøàc éôék éðä ,éqà áø øîàzg` agexa - ¨©©©¦¨¥¦¥§©§¨¦§©¤¥¨¤

zexewdénð éà ,çôèelit` e` ±e çôè ïäa ïéàmewn lknïéa ïéà ¤©¦©¦¥¨¤¤©¥¥
ìL äæì äæäLgth yi `linne ,ceal oicn od zexaegnke migth ¤¨¤§Ÿ¨

,mei ceran cnerøçîì[zaya-]ïäéìò ñøBôe úìöçî àéáîoi`e §¨¨¥¦©§¤¤¥£¥¤
:iq` ax yxtn .ld` ziiyr xeqi`àîòè éàî,xzidd mrh edn - ©©£¨

éñBîàeä éàøò ìäà ìò ócerany gthdy ,dligzn edyer `le ¦©Ÿ¤£©
,ld`l aygp meiéîc øétLå.eilr siqedl xzene ±ok d`ian §©¦¨¥

:ax mya mb `xnbdéøëc eäðämili` mze` ±,àðeä áøì déì eåäc ©§¦§¥©£¥§©¨
àìeè eòa àîîéác,axyd iptn lvl ekxved meiay ±eòa àéìéìáe §¦¨¨¨¨§¥§¨¨

àøéåàmdilr mikkqn eide ,xie` zaiypl miwewf eid dlilae ± £¦¨
.dlila mixiqne meiaáøc dén÷ì àúàax l` `ped ax `a ± £¨§©¥§©

.zaya dyri dn el`ylàééãea CBøk ìéæ ,déì øîàceran jl ± ¨©¥¦§§¨
zlvgn my lelbe meida øéiLåda xzede ±çôècaln ,qext §©¥¨¤©

e ,lelbddèLt øçîì,dzlilb z` gzt ±éñBîeéàøò ìäà ìò ó §¨¨©§¨¦©Ÿ¤£©
.éîc øétLå àeä§©¦¨¥

:mitqep mixzen drixi zqixt ipte` d`ian `xnbdíeMî áø øîà̈©©¦
ïBìéå ,àéiç éaøzeripvl gzta jqnl qxtpdøzeîe BúBèðì øzeî ©¦¦¨¦¨¦§¨
,úaMa B÷øBôì`l` reaw epi`y xaca ld` ziiyr xeqi` oi`y §§©©¨

.cvd on dvigna `le bbl qxtpa
:sqep xzen ote` hxtn `iig iaxíéðúç úlékzrteyn dlik ± ¦©£¨¦

l` dhind rvn`n,mipzg zhina dqxetl jxce diciv ipyøzeî¨
,úaMa dúBèðìå d÷øBôìxeqi` oi` okle gth bb dl oi` aexly §§¨§¦§¨©©¨

:mixac dnka z`f dpzn `xnbd .ld`áøc déøa úLL áø øîà̈©©¥¤§¥§©
ïøîà àì ,éãéàxzeny epxn` `l ±àlàkdbâa ïéàLdlikd ly ¦¦Ÿ£¨¨¤¨¤¥§©¨

éëå .øeñà çôè dbâa Lé ìáà ,çôè[xy`k s`e-],çôè dbâa ïéà ¤©£¨¥§©¨¤©¨§¦¥§©¨¤©
ïøîà àìxzenyàlàkïéàLzagxznìMî úBçôaäLdaebCeîñ Ÿ£¨¨¤¨¤¥§¨¦§Ÿ¨¨

âbìagex cr,çôè,bb `la oteck zpecip okle ,c`n cg retiydy ©©¤©
ìáàm`LédaìMî úBçôaâbì Ceîñ äLagex,øeñà ,çôèlry £¨¥§¨¦§Ÿ¨¨©©¤©¨

.gth bba yik aygp ceal iciìMî úBçôa ïéà éëåâbì Ceîñ äL §¦¥§¨¦§Ÿ¨¨©©
énð çôè,mb ±àlà ïøîà àìkïéàL ¤©©¦Ÿ£¨¨¤¨¤¥
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eznyקמ ina cenr aw sc ± iyily wxtoiaexir
äòåôéùáiedc gth aigxd `l .my dlk drixi ztyy mewn cr dbb zirvn` cbpkn Ð

gth dpeqkl`a otece otec lk daigxd la` llk ld` o`k oi`e oteck dlek`edd ied Ð

dkeq zkqna xfril` iaxc` ibiltc opaxk ,ld` iexw rteyn `edy it lr s` ,oeqkl`

,edyn xqg dyly e` migth ipy dagxa oi`y dhn efi` :il `iywe ,izrny jk (a,hi)

cg` lk diretiy ipye gthn zegt dbba didiy

dagx dhndy :xnel yie ?gthn zegt

ipyl dpnid oi`vei daxd oihilwpe ,dhtynk

cg`e jenp cg` oixecq dlrnl oilere ,diy`x

dy`xay oihilwpn mdilr mipezp mipwe ,deab

mizy dhnd lr qxete ,dilbxay oihilwpl

dqext dlecb drixie ,dbba zephw zelik ylye

.zeptcl dhnd aiaqéøù àðééñly raek Ð

.zaya ea z`vl xzen ,i"xhlt oixewy ,cal

çôè äéá úéàã àäezty agex gth `veiy Ð

ey`xn oldl.ld` iedc ,xiq` Ðáéáøù
äéîéìâá,ey`xn oldl ezilha jix`d Ð

gth d`ivede.xeq`c inp ikd Ðàä àìà
÷ãäéî àìã àä ÷ãäéîãmeyn `l `nrhe Ð

iz`e diyixn litp `nlic `l` ,`ed ld`

zgz drevxa xeywe wcdin ik ,jkld .iiez`l

ex`ev`l i`e ,ixy Ð.xeq` Ðäðùî
ïåúçúä øéö ïéøéæçîdciy oelg zlc ly Ð

,oezgzd xivc .odicvn mdigzty lcbne daiz

oeilrd `vi `ly onf lkoi`e .exifgdl gep Ð

.oipa o`käðéãîá àì ìáàrwzi `ny dxifb Ð

.dk`ln `iedc ,zeawna e` ofxbaïàë ïåéìòäå
øåñà ïàëåoeilrd `viy oeikc Ð,ltep elek Ð

`l dk`lne ,ilka oipa yi :xaq `we .dpeak iede

.ycwna elit` dxzedàøîâùã÷îá
ïéøéæçîoebk ,oaxw xacl el oikixvy oebk Ð

zeay oi`e ,zxehw e` dpeal e` gln my didy

.ycwnaïé÷çåã äðéãîáåelek `vi `l m` Ð

hnyl ligzd `l` ,dtewq`d xegnoiwgec Ð

.`"xcpiitp` frla xegløåñà ïàëå ïàë ïåéìòäå
øéæçäì.ynn dpea iedc Ðò÷úé àîù`ny Ð

.dk`ln `iede ,ofxbae zeawna epwifgi

,i`w oeilr` i`c ,i`w dpicna dpezgz`e

dxifb dxfg jdc ,zeay dil ded ,ycwnae

xn`c ycwna xqzin i`n`e ,rwzi `ny meyn

`l ycwna zeay `de ,xeq` o`ke o`k oeilrde

.exfbúåã ìùå øåá ìùxaegnd oipa iedc Ð

zec dxitga xea :edc lka oipa aiyg ,rwxwl

.`"piicwyi` ,rwxwd jeza oipaaäðùî
äéèø ïéøéæçîdilr ozpe ,ecia dwly odk Ð

zaya dcear cearl jxvede ,mei ceran dihx

`dz `ly eci lrn dihx lhpe aeh meia e`

zlqet dvivgc .dcearl eci oiae epia zvveg

`l uiigc oeike "odkd gwle" opirac ,daied

odka dgiwlzixy `l i`c .ycwna dxifgn Ð

dxifgdl dilrpnne ,dicin dil liwy `l Ð

mixac dylyn cg` dfe .dcear ciar `le

.ozlgz meyn oteq exzedy dvia zkqna mixen`däðéãîá àì ìáà.zay ly zek`ln zea`a xen`d wgen epiid gexine .dihxd gxni `ny dxifb Ðäìçúá íàdzid `ly Ð

.dcear jxevl 'wlq `l df odke ,mei ceran dxeywøåñà ïàëå ïàë.envr jxevl `l` ,`ed deab jxev e`l zeay i`d i`ce `dc ,ycwna zeay oi` xninl `kil `kde Ðàøîâ
äùøôù äéèø.zrcn dlhp `l ixdy ,dyxt hwp ikdle ,ixiin `w dpicnae .dltpy Ðïéøéæçî.opax da xefb `le ,`ed `giky `lc `zlinc Ðøîåà äãåäé éáødltp m` ÐÐ

dwlged m` la` ,oixifgn oi`.[dknl dwilgne] dwgec Ðçøîî àåäù.wgnn meyn aiig gexin .dihxay zeneb wilgn Ðåðù àì.dxifgdl ixy `nw `pzc Ðìò äùøôù àìà
éìë éáâ.zqkd lr e` xkd lr Ðò÷ø÷ éáâ ìò.inc dlgzklk Ðàéãñ éáà"eizey`xn" mbxzny enk .eizey`xnay xkd lr el dltp Ð.idecqi` Ðáøã àäì øî äì øáñ àì
àãñç.dcedi iaxk dkld :l`eny xn`e dcedi iaxk xq` ikd elit`e ,ilkd lr dltpya ediizbeltl iwenc Ðéì òéîù àìdcedi iax bilt ikc il `xiaq `p`c ,`cqg axc `d Ð

ilk iab lr dlitpa la` ,rwxw iab lr dlitpa Ð.`nlra dwlgedk dedc ,dcen Ðäðùîàîéð ïéøùå÷yxtn `xnbae .zaya dwqtp m` ,oaxwl mield xiy ly xepk znip Ð

dwqtp meid `dc ,lenz`n ozeyrl leki did `ly devn ixiykn xaqwc ,`nrh.(`,br) zay zkqna `ed dk`ln a` xywc ab lr s`e .zayd z` dgec Ðäìéçúá íàå`ly Ð

lenz`n zeyrl lekic ,mlern my dzid.xeq` Ðàøîâzeyrle mivr aehgl xizn xfril` iaxy (`,lw zay) dlin iab opaxe xfril` iaxc `zbeltzeyrl zaya oingt

.dcic oixiykn ied xiye ,zayd z` dgecd devn ded xeav oaxw .ea lenl lnfi`éîð äìéçúëì åìéôàxiykn `edy oingt zeyrl elit`c Ð.ixy Ðäãåäé éáøìdaipr :xn`c Ð

daper `ipzc `de .oigec devn ixiykn :xaqwc .xyewe ,dxiywl daipr oia welig oi` (`,biw) zay zkqna ,dk`ln a`daipra xyt`c oeike ,`id dk`ln e`l ixn`c ,opax ÐÐ

.zay opillgn `läãåäé éáøå.o`nc `ail` ,`id dk`ln a` xyewe ,diail` oizipzn opinwenc Ð
éà
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àädf itle .`ed ld` meyn e`l `nrhc :qxhpewa yxit Ð wcdin `lc `d wcdinc

,epexb zgz xeyw didiy calae ,gth lid`ny it lr s` ,cal ly oiraek oze` oixzen

wcdinc yxtn l`ppg epiax la` .miaxd zeyxa zen` rax` iiezi`l iz`e ,leti `ly

.oixeq` miraek df itle .ld` d`xpe stkp epi`y wfg raekd on `veid gthdyk ,xeq`

ïåéìòäå:qxhpewa yxit Ð xeq` o`ke o`k

lrc ,milka dxizqe oipa yi xaqwc

eh` :dnize .`xnba dl xn`w lcbne daiz dciy

dxizqe oipa oi` lld zialc ?i`ny ziak oizipzn

:dyw cere !(`,ak) dviac ipy wxta ,milka

`k oeilrde iab `xnbac,rwzi `ny xeq` o`ke o

i`c ,oezgz lr i`w rwzi `nyc yxtl wgc

zeay oi`c ,ycwna xeq` did `l Ð oeilr`

:wgvi epiaxl d`xpe .`ed lecb wgece .ycwna

dfk dlecb zeayc ,opaxc `ed oeilrd xiv elit`c

exizd `lc ogky` `aehe .ycwna exizd `l

dgec epi`c ozlihpe mipwd xeciq oebk ,ycwna

.zayd z`

ïéøéæçîÐ dpicna `l la` ycwna dihx

.gxni `ny dxifb :qxhpewa yxit

oeik ,yginl `kil oipnnq zwigyl la`

dna" wxtac :dywe .dielir ded lenz`nc

ltlita d`vei dy` :xn` (a,cq zay) "dy`

oeik ?i`n`e .xifgz `l Ð ltp m`e ,gln xibxbae

itl `nrh mzdc :xnel yie !dielir ied xakc

iz`e ,uegl `ivedl oeekzny enk zi`xpy

Ð myl yxit sqei epiax axde .d`ved ixynl

yxtl yi oke ,mipnnq zwigy meyn mrhd

`ki`c ab lr s` ,`zeaxl dihx hwpe .oizrnya

ikd elit` Ð gexinle oipnnq zwigyl yginl

.ycwna oixifgn

äéèø:xn`z m`e Ð dze` oixifgn dyxity

xibxbae ltlit iab xn`c `py i`ne

ltlitc jdc :xnel yie ?xifgz `l ltp ,gln

iab lr ltpy `kde ,rwxw iab lr ltpy ixii`

xn`wc iy` axe .jenqa `cqg ax xn`wck ,ilk

`cqg axc` i`w `l Ð il riny `l jenqa

.dcedi iaxk dkld` i`w `l` ,qxhpewa yxitck

`lc dcene ,bilt `l Ð `cqg axc `zlin` la`

xibxbc `idd :xnel yi cere .ilka `l` opax exy

.`kd xq`c dcedi iaxk iz` Ð gln

øîà`axc dinw `pni`w ded iy` ax xa xn

oke ."`a`c dinw" :qxb l`ppg epiax Ð

meic ,"`axc dinw" opiqxb `lc d`xp

.iy` ax clep `ax zny

ïéøùå÷o`ke o`k dligzkl m`e 'ek `nip

dzid `ly :qxhpewa yxit Ð xeq`

Ð dligzkl :yxtn wgvi epiaxe .lenz`n my

dzeyrle dlylyl dvxe ,meid dwqtp elit`

.dligzkl edf Ð xyw `la
`d
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çôè dòetéLa Lé ìáà ,çôè dòetéLa¯éòetéL §¦¨¤©£¨¥§¦¨¤©¦¥
:éãéà áøc déøa àLéL áø øîàå .eîc íéìäàk íéìäàŸ¨¦§Ÿ¨¦¨§¨©©¥¨§¥§©¦¦

àä ;àéL÷ àì !øeñà :àéðúäå .éøL àðééñ¯úéàc ©§¨¨¥§¨©§¨¨¨©§¨¨§¦
àä ,çôè déa¯áéaøL äzòî àlà .çôè déa úéìc ¥¤©¨§¥¥¤©¤¨¥©¨©§¥

;àéL÷ àì àlà !øeñàc éîð éëä çôè déîéìâa¦§¦¥¤©¨¦©¦§¨¤¨¨©§¨
àä¯àä ,÷ãäéîc¯.÷ãäéî àìcäðùîïéøéæçî ¨§¦£©¨§¨¦£©©£¦¦

ïBéìòäå .äðéãna àì ìáà ,Lc÷na ïBzçzä øéö¯ ¦©©§©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨§¨¤§
,Lc÷na ïBéìòä :øîBà äãeäé éaø .øeñà ïàëå ïàk̈§¨¨©¦§¨¥¨¤§©¦§¨

.äðéãna ïBzçzäåàøîâäcéL úìc øéö :ïðaø eðz §©©§©§¦¨¨©¨©¦¤¤¦¨
Lc÷na ,ìcâîe äáéz¯äðéãna ,ïéøéæçî¯.ïé÷çBc ¥¨¦§¨©¦§¨©£¦¦©§¦¨£¦

ïBéìòäå¯íàå .ò÷úé ànL äøæb ,øéæçé àì ïàëå ïàk §¨¤§¨§¨¨©£¦§¥¨¤¨¦§©§¦
ò÷z¯òéöé ìLå úec ìLå øBa ìL .úàhç áéiç¯àì ¨©©¨©¨¤§¤§¤¨¦©Ÿ

øéæçä íàå ,øéæçé¯.úàhç áéiçäðùîäièø ïéøéæç ©£¦§¦¤¡¦©¨©¨©£¦¦§¦¨
äléçza íà .äðéãna àì ìáà ,Lc÷na¯ïàëå ïàk ©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨¦©§¦¨¨§¨

øeñà.àøîâäkî éab ìòî äLøtL äièø :ïðaø eðz ¨¨©¨©§¦¨¤¨§¨¥©©¥©¨
¯ähîì ä÷ìçeä :øîBà äãeäé éaø .úaMa ïéøéæçî¯ ©£¦¦©©¨©¦§¨¥§§¨§©¨

äìòîì ,äìòîì d÷çBc¯úö÷î älâîe .ähîì d÷çBc £¨§©§¨§©§¨£¨§©¨§©¤¦§¨
,äièø úö÷î älâîe øæBçå ,äknä ét çp÷îe äièøä̈§¦¨§©¥©¦©©¨§¥§©¤¦§¨§¦¨
àeäL éðtî ,çp÷é àì dîöò äièøe .äknä ét çp÷îe§©¥©¦©©¨§¦¨©§¨Ÿ§©¥©¦§¥¤

çøéî íàå .çøîî¯,äãeäé áø øîà .úàhç áéiç §¨¥©§¦¥©©¨©¨¨©©§¨
àì :àcñç áø øîà .äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦§¨¨©©¦§¨Ÿ
éab ìò dLøét ìáà ,éìk éab ìò äLøétL àlà eðL̈¤¨¤¥§¨©©¥§¦£¨¥§¨©©¥

ò÷ø÷¯äåä :éLà áø øa øî øîà !øeñà ìkä éøác ©§©¦§¥©Ÿ¨£©¨©©©¦£¨
øãäî à÷å àéãñ éaà déì äìôð !àaà dén÷ àðîéà÷̈¥§¨©¥©¨¨§¨¥©¥¨§¨§¨©£©
áø øîàc àäì øî dì øáñ àì :déì àðéîà .déì¥¨¦¨¥¨¨©¨¨§¨§¨©©

ú÷Bìçî :àcñç¯dLøét ìáà ,éìk éab ìò äLøétL ¦§¨©£¤¤¥§¨©©¥§¦£¨¥§¨
ò÷ø÷ éab ìò¯éaøk äëìä :ìàeîL øîàå .øeñà ©©¥©§©¨§¨©§¥£¨¨§©¦

àøéáñ àì :øîBìk .éì òéîL àì :éì øîà !äãeäé§¨£©¦¨§¦©¦§©¨§¦¨
.éìäðùî.äðéãna àì ìáà ,Lc÷na àîéð ïéøLB÷ ¦§¦¦¨©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨

äléçza íàå¯.øeñà ïàëå ïàkàøîâ:eäðéîøe §¦©§¦¨¨§¨¨§¦§
ä÷ñôpL øBpk úîéð¯!dáðBò àlà ,døLB÷ äéä àì ¦©¦¤¦§§¨Ÿ¨¨§¨¤¨§¨

àä ;àéL÷ àì¯àäå ,ïðaø¯éaøì .øæòéìà éaø ¨©§¨¨©¨©§¨©¦¡¦¤¤§©¦
"úaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëî" :øîàc øæòéìà¯ ¡¦¤¤§¨©©§¦¥¦§¨¦¤©©¨

ïéçBc ïéà éøîàc ïðaøì ,døLB÷¯éaø éà ,dáðBò §¨§©¨¨§¨§¦¥¦§¨¦©¦
øæòéìà¯àä ;àéL÷ àì ,àlà !éîð äléçzëì eléôà ¡¦¤¤£¦§©§¦¨©¦¤¨¨©§¨¨

àäå ,äãeäé éaø¯?ïàîc àaélà äãeäé éaøå .ïðaø ©¦§¨§¨©¨©§©¦§¨©¦¨§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc oiaexir(iyily meil)

dòetéLaagex cv lkn dlikd lyìáà ,çôèm`dòetéLa Lé §¦¨¤©£¨¥§¦¨
agex cv lkl,çôèy ,dqxetl xeq`eîc íéìäàk íéìäà éòetéL ¤©¦¥Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨

.gth ld` o`k ixde ,ld`e bbk aygp mild`d retiyay agexd ±
:zaya z`vl xzen cal raek dfi`a dpc `xnbdàLéL áø øîàå ¤¤§¨©©¦¨

àðééñ ,éãéà áøc déøa,cal raek ±éøL.zaya ea z`vl xzen - §¥§©¦¦§¨¨¨¦
:`xnbd dywn.øeñà àéðúäå:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì± §¨©§¨¨Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer zxqe`d `ziixaddéa úéàceiley agexa yiy ± §¦¥
çôèezyial mvre ,ld` ziiyr `id ezyiale eipt lr lid`ne ¤©

e ,ea d`ivid wx `le dxeq`àädxiznd `yiy ax ly `xnind ± ¨
ote`a zwqerdéa úéìceileya oi`y ±,çôè.ld` o`k oi`e §¥¥¤©

:`xnbd dywnäzòî àlàxie` lr milid`nd micba zyialy ¤¨¥©¨
,zaya dxeq` gthdéîéìâa áéaøLey`x lry zilhd z` jyn ± ¦§¥¦§¦¥

eiptn oldl crøeñàc énð éëä ,çôèheyt `lde ,xeq` didi mb ± ¤©¨¦©¦§¨
.xzenyàlà`le ,llk micba zyiala ld` xeqi` oi` i`ce ¤¨

miaxd zeyxl ea d`ivid `l` ,raekd zyiag `ziixaa dxq`p
zeyxa zen` rax` eplhlhie ey`xn gexd eplitzy yygn

,ayiil yi `ziixadn `yiy ax lr ddinzd z`e .miaxdàìŸ
àä ,àéL÷a mixen` ea z`vl xiznd `yiy ax ixac ±÷cäéîc± ©§¨¨§¦©©

e ,letiy yyg oi`e eil` wcedn raekdykàä`ziixad ± ¨
a zwqer zxqe`d÷cäéî àìcletiy yyg yie ,wcedn epi`a ± §Ÿ¦©©

.miaxd zeyxa zen` rax` epxiarie

äðùî
ixiv zxfgd oica dpicnl ycwnd oia weliga zwqer ef dpyn

:zaya zezlcïBzçzä øéö ïéøéæçîenewnn hnypy ilk zlc ly ©£¦¦¦©©§
jkl creind awpd jezl,Lc÷naoi`e opaxcn ezxfgd xeqi`y ©¦§¨

,ycwna zeayäðéãna àì ìáàs` exq`e ,zenewnd x`y ± £¨Ÿ©§¦¨
yihte ofxba wfega eprwzi `ny dxifb ,eicia z`f dyeryk

.`ziixe`cn aiigzieåxivd zxfgdïàëå ïàk ,ïBéìòädpicna ± §¨¤§¨§¨
ycwnae,øeñàeaiynde dlek zlcd zltep df xiv hnypyky ¨

.ycwna mb xeq` jkitle ,`ziixe`cn aiig enewnläãeäé éaø©¦§¨
,øîBàmdixiv zaydy `l` ,llk `ziixe`c oipa milka oi` ¥

zayde ,yihta merwzi `ny dxifb opaxcn dxeq` mipeilrd
xivd z` xifgdl xzen jkitle ,ixnbl zxzen mipezgzd mdixiv

å ,Lc÷na ïBéìòäz`ïBzçzäs`.äðéãna ¨¤§©¦§¨§©©§©§¦¨

àøîâ
:xaegnl milk oia dfa zwlgnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìcâîe äáéz äcéL úìc øéö,hnypy oezgzdïéøéæçî Lc÷naeze` ¦¤¤¦¨¥¨¦§¨©¦§¨©£¦¦
e ,enewnläðéãnáhnydl ligznyk mle` ,exifgdl xeq`ïé÷çBc ©§¦¨£¦

.opaxc xeqi` mb oi` dfay ,`vi `ly awpd jezl dxfg eze`åxiv §
ïBéìòä,hnypy,øéæçé àì ïàëå ïàkxeqi` mrhe .`ed xenb oipay ¨¤§¨§¨Ÿ©£¦

,dpicna oezgz xiv zxfgdò÷úé ànL äøæb.yihte ofxba eze` §¥¨¤¨¦§©
íàåe xar.úàhç áéiç ò÷úmdixiv z`eìLd dqknìLå øBa §¦¨©©¨©¨¤§¤

d dqknìLå úecd zlcòéöirwxwl mixaegnd,øéæçé àìs` §¤¨¦©Ÿ©£¦
,ycwnae oezgzd xivaíàåe xar,úàhç áéiç øéæçäxaegnay §¦¤¡¦©¨©¨

.`edy lk dyrna mb `ziixe`c dpea yi rwxwl

äðùî
dihx zxfgd oica dpicnl ycwnd oia weliga zwqer ef dpyn

:dknd lrn dxqedyLc÷na äièø ïéøéæçîxifgdl odkd xzen ± ©£¦¦§¦¨©¦§¨
jxevl dxiqdyk ,eciay dkn lr dgyn mr zyeagz zaya

,exfb `l ycwnae opaxcn dzxfgd xeqi`y ,ycwna dcearìáà£¨
äðéãna àìdgynd z` gxni `ny dxifb ,zenewnd x`y ± Ÿ©§¦¨

e .dilryíàzaya dgipdl `ae dihx my dzid `lïàk ,äléçza ¦©§¦¨¨
ïàëåycwnae dpicna ±,øeñàjxevl wxy,zeay exizd ycwnd §¨¨

.`id odkd jxev dihxd zgpde

àøîâ
:zaya dihxa bedpl cvik zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

äLøtL äièø ,ïðaødltpy ±ïéøéæçî ,äkî éab ìòî.úaMa dúBà ©¨¨§¦¨¤¥§¨¥©©¥©¨©£¦¦¨©©¨
,øîBà äãeäé éaøwxyk la` ,daiydl xeq` ixnbl dltpä÷ìçeä ©¦§¨¥§§¨

dcxi m` ,hrnd÷çBc ähîìdaiyne,äìòîìdzlrykeäìòîì §©¨£¨§©§¨§©§¨
å .ähîì d÷çBc,ezkn z` zewpl dvexdçp÷îe äièøä úö÷î älâî £¨§©¨§§©¤¦§¨¨§¦¨§©¥©

äknä étdnewnl daiyne dlebnd wlgaälâîe øæBçåz`úö÷î ¦©©¨§¥§©¤¦§¨
däièøipydäknä ét çp÷îe.daiyneåd z`dîöò äièøcv-] §¦¨§©¥©¦©©¨§§¦¨©§¨

[iniptd dihxdçp÷é àì,ote` meyaL éðtîdfaçøîî àeädeyne Ÿ§©©¦§¥¤§¨¥©
dgynd z` dilr,íàåe xarúàhç áéiç çøéî.wgnn meyn §¦¥©©¨©¨

:dkld zwiqt dfa d`ian `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
äãeäé éaøk äëìä.ixnbl dltpy dihx xifgdl xqe`d £¨¨§©¦§¨

:`l dfi`ae ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdàì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ
eðLmzwelgn dzpyp `l ±àlàaäLøétLdihxdéìk éab ìò`le ¨¤¨¤¥§¨©©¥§¦

,ux`l dltp,øeñà ìkä éøác ò÷ø÷ éab ìò äLøét ìáà`pzl mby £¨¥§¨©©¥©§©¦§¥©Ÿ¨
.dpyi dihx zaydk `le dligzkl dpizpk dzayd zaygp `nw

:dpey drc d`ian `xnbddén÷ àðîéà÷ äåä ,éMà áø øa øî øîà̈©©©©©¦£¨¨¦§¨©¥
àaà,`a` iptl iziid cner ±déì äìôðda yeag didy dihxéaà ©¨¨§¨¥©¥
àéãñ,eizey`xnly xkd lr ±déì øcäî à÷ålr dxifgde ± ©§¨§¨©§©¥

,rvtddéì àðéîà,el izxn` ±øî dì øáñ àìxaeq axd oi` ike ± £¦¨¥Ÿ¨©¨©
àäì`xnin dze`l ±éab ìò äLøétL ú÷Bìçî ,àcñç áø øîàc §¨§¨©©¦§¨©£¤¤¥§¨©©¥

,øeñà ò÷ø÷ éab ìò äLøét ìáà éìkxingnd dcedi iaxly ixd §¦£¨¥§¨©©¥©§©¨
,ilkd lr dltpa mb daiydl xeq`éaøk äëìä ìàeîL øîàå§¨©§¥£¨¨§©¦

éì òéîL àì ,éì øîà .äãeäé,ef `xnin izrny `l ±àì øîBìk §¨¨©¦Ÿ§¦©¦§©Ÿ
éì àøéáñdltpa ewlgp izrcly ,ok xaeq ipi`y xnel ipevxe ± §¦¨¦

`ed mb xizn ilk lr dltpa la` ,dcedi iax xq` dae rwxwd lr
.`l eze `id dnewnn dwlgedky ,daiydl

äðùî
znip zxiyw oica dpicnl ycwnd oiay weliga zwqer ef dpyn

:zaya drxwpy xepkïéøLB÷zayaàîéðdrxwpy [heg±] §¦¦¨
miield zxiy zexepka,Lc÷naoeik ,dk`ln a` dxiywdy s`y ©¦§¨

dgece devn ixiyknl ef dxiyw zaygp zaya ycwna mipbpny
,zay,äðéãna àì ìáà.`id dk`lnyíàå`nip xepkd xqg £¨Ÿ©§¦¨§¦

ea dxywl dvexeäléçza,zayaïàëå ïàkycwnae dpicna ± ©§¦¨¨§¨
,øeñàxyt` did `lyk `l` zay migec mixiykn oi`y ¨

.zay axrn mzeyrl

àøîâ
:`ziixan dpynd lr dywn `xnbdeäðéîøe,dpynd lr eywde ± §¦§

,`ziixaa epipyøBpk úîéðmiield zxiyä÷ñôpL,zayaäéä àì ¦©¦¤¦§§¨Ÿ¨¨
døLB÷ynn xywadáðBò àlàxzend daipr xywa dxyew ± §¨¤¨§¨

:`xnbd zvxzn .xenb xywa dxizd epzpyne ,zaya,àéL÷ àìŸ©§¨
àäaeprl wx dxiznd `ziixad ±ïðaø,`idàäåepzpyn ± ¨©¨¨§¨

xeywl dxizndøæòéìà éaø,`idäåöî éøéLëî øîàc øæòéìà éaøì ©¦¡¦¤¤§©¦¡¦¤¤§¨©©§¦¥¦§¨
zay dgecdúaMä úà ïéçBc,dzenk,døLB÷`nipd zxiywy ¦¤©©¨§¨

e ,xeaivd zepaxw dyrnk zxzenéøîàc ïðaøìdevn ixiyknïéà §©¨¨§¨§¦¥
ïéçBc,zay,dáðBò:`xnbd dywn .xeqi` oi` daiprayéàm` ± ¦§¨¦

k epzpynøæòéìà éaø,zay migec devn ixiyknyeléôà ©¦¡¦¤¤£¦
énð äléçzëìdrxwpa wx `le dligza mb dzxiyw xzez ± §©§¦¨©¦

ozipy mixiykn mb ezrcl ixdy ,epzpyna x`eank `ly ,zaya
:`xnbd da zxfeg .zay migec lenz`n mzeyrlàlàoi` i`ce ¤¨

`ziixal dpynd oia dxizqde ,xfril` iaxk epzpyn,àéL÷ àìŸ©§¨
mdl xyt` i`yk zay migec devn ixiykn odizy zrcly

e ,lenz`nàä,xeywl dxiznd epzpyn ±äãeäé éaøxaeqd ,`id ¨©¦§¨
,xyew zk`ln dxzed jgxk lre ,dxenb dxiywk daipryàäå± §¨

,aeprl wx dxizdy `ziixadïðaødxiywdy mixaeqd ,`id ©¨¨
.xeywl xeq` aeprl xyt`y oeike zxzen daiprde dk`ln

:`xnbd zl`eyäãeäé éaøå,ezrck dzpyp epzpynyïàîc àaélà §©¦§¨©¦¨§©
zhiyl m` ,eixac exn`p devn ixiykn oipra dhiy efi` itl ±

,obpi `le xeywi `l zay migec mpi` devn ixiykny opax
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קמי ezny ina cenr aw sc ± iyily wxtoiaexir
äòåôéùáiedc gth aigxd `l .my dlk drixi ztyy mewn cr dbb zirvn` cbpkn Ð

gth dpeqkl`a otece otec lk daigxd la` llk ld` o`k oi`e oteck dlek`edd ied Ð

dkeq zkqna xfril` iaxc` ibiltc opaxk ,ld` iexw rteyn `edy it lr s` ,oeqkl`

,edyn xqg dyly e` migth ipy dagxa oi`y dhn efi` :il `iywe ,izrny jk (a,hi)

cg` lk diretiy ipye gthn zegt dbba didiy

dagx dhndy :xnel yie ?gthn zegt

ipyl dpnid oi`vei daxd oihilwpe ,dhtynk

cg`e jenp cg` oixecq dlrnl oilere ,diy`x

dy`xay oihilwpn mdilr mipezp mipwe ,deab

mizy dhnd lr qxete ,dilbxay oihilwpl

dqext dlecb drixie ,dbba zephw zelik ylye

.zeptcl dhnd aiaqéøù àðééñly raek Ð

.zaya ea z`vl xzen ,i"xhlt oixewy ,cal

çôè äéá úéàã àäezty agex gth `veiy Ð

ey`xn oldl.ld` iedc ,xiq` Ðáéáøù
äéîéìâá,ey`xn oldl ezilha jix`d Ð

gth d`ivede.xeq`c inp ikd Ðàä àìà
÷ãäéî àìã àä ÷ãäéîãmeyn `l `nrhe Ð

iz`e diyixn litp `nlic `l` ,`ed ld`

zgz drevxa xeywe wcdin ik ,jkld .iiez`l

ex`ev`l i`e ,ixy Ð.xeq` Ðäðùî
ïåúçúä øéö ïéøéæçîdciy oelg zlc ly Ð

,oezgzd xivc .odicvn mdigzty lcbne daiz

oeilrd `vi `ly onf lkoi`e .exifgdl gep Ð

.oipa o`käðéãîá àì ìáàrwzi `ny dxifb Ð

.dk`ln `iedc ,zeawna e` ofxbaïàë ïåéìòäå
øåñà ïàëåoeilrd `viy oeikc Ð,ltep elek Ð

`l dk`lne ,ilka oipa yi :xaq `we .dpeak iede

.ycwna elit` dxzedàøîâùã÷îá
ïéøéæçîoebk ,oaxw xacl el oikixvy oebk Ð

zeay oi`e ,zxehw e` dpeal e` gln my didy

.ycwnaïé÷çåã äðéãîáåelek `vi `l m` Ð

hnyl ligzd `l` ,dtewq`d xegnoiwgec Ð

.`"xcpiitp` frla xegløåñà ïàëå ïàë ïåéìòäå
øéæçäì.ynn dpea iedc Ðò÷úé àîù`ny Ð

.dk`ln `iede ,ofxbae zeawna epwifgi

,i`w oeilr` i`c ,i`w dpicna dpezgz`e

dxifb dxfg jdc ,zeay dil ded ,ycwnae

xn`c ycwna xqzin i`n`e ,rwzi `ny meyn

`l ycwna zeay `de ,xeq` o`ke o`k oeilrde

.exfbúåã ìùå øåá ìùxaegnd oipa iedc Ð

zec dxitga xea :edc lka oipa aiyg ,rwxwl

.`"piicwyi` ,rwxwd jeza oipaaäðùî
äéèø ïéøéæçîdilr ozpe ,ecia dwly odk Ð

zaya dcear cearl jxvede ,mei ceran dihx

`dz `ly eci lrn dihx lhpe aeh meia e`

zlqet dvivgc .dcearl eci oiae epia zvveg

`l uiigc oeike "odkd gwle" opirac ,daied

odka dgiwlzixy `l i`c .ycwna dxifgn Ð

dxifgdl dilrpnne ,dicin dil liwy `l Ð

mixac dylyn cg` dfe .dcear ciar `le

.ozlgz meyn oteq exzedy dvia zkqna mixen`däðéãîá àì ìáà.zay ly zek`ln zea`a xen`d wgen epiid gexine .dihxd gxni `ny dxifb Ðäìçúá íàdzid `ly Ð

.dcear jxevl 'wlq `l df odke ,mei ceran dxeywøåñà ïàëå ïàë.envr jxevl `l` ,`ed deab jxev e`l zeay i`d i`ce `dc ,ycwna zeay oi` xninl `kil `kde Ðàøîâ
äùøôù äéèø.zrcn dlhp `l ixdy ,dyxt hwp ikdle ,ixiin `w dpicnae .dltpy Ðïéøéæçî.opax da xefb `le ,`ed `giky `lc `zlinc Ðøîåà äãåäé éáødltp m` ÐÐ

dwlged m` la` ,oixifgn oi`.[dknl dwilgne] dwgec Ðçøîî àåäù.wgnn meyn aiig gexin .dihxay zeneb wilgn Ðåðù àì.dxifgdl ixy `nw `pzc Ðìò äùøôù àìà
éìë éáâ.zqkd lr e` xkd lr Ðò÷ø÷ éáâ ìò.inc dlgzklk Ðàéãñ éáà"eizey`xn" mbxzny enk .eizey`xnay xkd lr el dltp Ð.idecqi` Ðáøã àäì øî äì øáñ àì
àãñç.dcedi iaxk dkld :l`eny xn`e dcedi iaxk xq` ikd elit`e ,ilkd lr dltpya ediizbeltl iwenc Ðéì òéîù àìdcedi iax bilt ikc il `xiaq `p`c ,`cqg axc `d Ð

ilk iab lr dlitpa la` ,rwxw iab lr dlitpa Ð.`nlra dwlgedk dedc ,dcen Ðäðùîàîéð ïéøùå÷yxtn `xnbae .zaya dwqtp m` ,oaxwl mield xiy ly xepk znip Ð

dwqtp meid `dc ,lenz`n ozeyrl leki did `ly devn ixiykn xaqwc ,`nrh.(`,br) zay zkqna `ed dk`ln a` xywc ab lr s`e .zayd z` dgec Ðäìéçúá íàå`ly Ð

lenz`n zeyrl lekic ,mlern my dzid.xeq` Ðàøîâzeyrle mivr aehgl xizn xfril` iaxy (`,lw zay) dlin iab opaxe xfril` iaxc `zbeltzeyrl zaya oingt

.dcic oixiykn ied xiye ,zayd z` dgecd devn ded xeav oaxw .ea lenl lnfi`éîð äìéçúëì åìéôàxiykn `edy oingt zeyrl elit`c Ð.ixy Ðäãåäé éáøìdaipr :xn`c Ð

daper `ipzc `de .oigec devn ixiykn :xaqwc .xyewe ,dxiywl daipr oia welig oi` (`,biw) zay zkqna ,dk`ln a`daipra xyt`c oeike ,`id dk`ln e`l ixn`c ,opax ÐÐ

.zay opillgn `läãåäé éáøå.o`nc `ail` ,`id dk`ln a` xyewe ,diail` oizipzn opinwenc Ð
éà
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àädf itle .`ed ld` meyn e`l `nrhc :qxhpewa yxit Ð wcdin `lc `d wcdinc

,epexb zgz xeyw didiy calae ,gth lid`ny it lr s` ,cal ly oiraek oze` oixzen

wcdinc yxtn l`ppg epiax la` .miaxd zeyxa zen` rax` iiezi`l iz`e ,leti `ly

.oixeq` miraek df itle .ld` d`xpe stkp epi`y wfg raekd on `veid gthdyk ,xeq`

ïåéìòäå:qxhpewa yxit Ð xeq` o`ke o`k

lrc ,milka dxizqe oipa yi xaqwc

eh` :dnize .`xnba dl xn`w lcbne daiz dciy

dxizqe oipa oi` lld zialc ?i`ny ziak oizipzn

:dyw cere !(`,ak) dviac ipy wxta ,milka

`k oeilrde iab `xnbac,rwzi `ny xeq` o`ke o

i`c ,oezgz lr i`w rwzi `nyc yxtl wgc

zeay oi`c ,ycwna xeq` did `l Ð oeilr`

:wgvi epiaxl d`xpe .`ed lecb wgece .ycwna

dfk dlecb zeayc ,opaxc `ed oeilrd xiv elit`c

exizd `lc ogky` `aehe .ycwna exizd `l

dgec epi`c ozlihpe mipwd xeciq oebk ,ycwna

.zayd z`

ïéøéæçîÐ dpicna `l la` ycwna dihx

.gxni `ny dxifb :qxhpewa yxit

oeik ,yginl `kil oipnnq zwigyl la`

dna" wxtac :dywe .dielir ded lenz`nc

ltlita d`vei dy` :xn` (a,cq zay) "dy`

oeik ?i`n`e .xifgz `l Ð ltp m`e ,gln xibxbae

itl `nrh mzdc :xnel yie !dielir ied xakc

iz`e ,uegl `ivedl oeekzny enk zi`xpy

Ð myl yxit sqei epiax axde .d`ved ixynl

yxtl yi oke ,mipnnq zwigy meyn mrhd

`ki`c ab lr s` ,`zeaxl dihx hwpe .oizrnya

ikd elit` Ð gexinle oipnnq zwigyl yginl

.ycwna oixifgn

äéèø:xn`z m`e Ð dze` oixifgn dyxity

xibxbae ltlit iab xn`c `py i`ne

ltlitc jdc :xnel yie ?xifgz `l ltp ,gln

iab lr ltpy `kde ,rwxw iab lr ltpy ixii`

xn`wc iy` axe .jenqa `cqg ax xn`wck ,ilk

`cqg axc` i`w `l Ð il riny `l jenqa

.dcedi iaxk dkld` i`w `l` ,qxhpewa yxitck

`lc dcene ,bilt `l Ð `cqg axc `zlin` la`

xibxbc `idd :xnel yi cere .ilka `l` opax exy

.`kd xq`c dcedi iaxk iz` Ð gln

øîà`axc dinw `pni`w ded iy` ax xa xn

oke ."`a`c dinw" :qxb l`ppg epiax Ð

meic ,"`axc dinw" opiqxb `lc d`xp

.iy` ax clep `ax zny

ïéøùå÷o`ke o`k dligzkl m`e 'ek `nip

dzid `ly :qxhpewa yxit Ð xeq`

Ð dligzkl :yxtn wgvi epiaxe .lenz`n my

dzeyrle dlylyl dvxe ,meid dwqtp elit`

.dligzkl edf Ð xyw `la
`d
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çôè dòetéLa Lé ìáà ,çôè dòetéLa¯éòetéL §¦¨¤©£¨¥§¦¨¤©¦¥
:éãéà áøc déøa àLéL áø øîàå .eîc íéìäàk íéìäàŸ¨¦§Ÿ¨¦¨§¨©©¥¨§¥§©¦¦

àä ;àéL÷ àì !øeñà :àéðúäå .éøL àðééñ¯úéàc ©§¨¨¥§¨©§¨¨¨©§¨¨§¦
àä ,çôè déa¯áéaøL äzòî àlà .çôè déa úéìc ¥¤©¨§¥¥¤©¤¨¥©¨©§¥

;àéL÷ àì àlà !øeñàc éîð éëä çôè déîéìâa¦§¦¥¤©¨¦©¦§¨¤¨¨©§¨
àä¯àä ,÷ãäéîc¯.÷ãäéî àìcäðùîïéøéæçî ¨§¦£©¨§¨¦£©©£¦¦

ïBéìòäå .äðéãna àì ìáà ,Lc÷na ïBzçzä øéö¯ ¦©©§©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨§¨¤§
,Lc÷na ïBéìòä :øîBà äãeäé éaø .øeñà ïàëå ïàk̈§¨¨©¦§¨¥¨¤§©¦§¨

.äðéãna ïBzçzäåàøîâäcéL úìc øéö :ïðaø eðz §©©§©§¦¨¨©¨©¦¤¤¦¨
Lc÷na ,ìcâîe äáéz¯äðéãna ,ïéøéæçî¯.ïé÷çBc ¥¨¦§¨©¦§¨©£¦¦©§¦¨£¦

ïBéìòäå¯íàå .ò÷úé ànL äøæb ,øéæçé àì ïàëå ïàk §¨¤§¨§¨¨©£¦§¥¨¤¨¦§©§¦
ò÷z¯òéöé ìLå úec ìLå øBa ìL .úàhç áéiç¯àì ¨©©¨©¨¤§¤§¤¨¦©Ÿ

øéæçä íàå ,øéæçé¯.úàhç áéiçäðùîäièø ïéøéæç ©£¦§¦¤¡¦©¨©¨©£¦¦§¦¨
äléçza íà .äðéãna àì ìáà ,Lc÷na¯ïàëå ïàk ©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨¦©§¦¨¨§¨

øeñà.àøîâäkî éab ìòî äLøtL äièø :ïðaø eðz ¨¨©¨©§¦¨¤¨§¨¥©©¥©¨
¯ähîì ä÷ìçeä :øîBà äãeäé éaø .úaMa ïéøéæçî¯ ©£¦¦©©¨©¦§¨¥§§¨§©¨

äìòîì ,äìòîì d÷çBc¯úö÷î älâîe .ähîì d÷çBc £¨§©§¨§©§¨£¨§©¨§©¤¦§¨
,äièø úö÷î älâîe øæBçå ,äknä ét çp÷îe äièøä̈§¦¨§©¥©¦©©¨§¥§©¤¦§¨§¦¨
àeäL éðtî ,çp÷é àì dîöò äièøe .äknä ét çp÷îe§©¥©¦©©¨§¦¨©§¨Ÿ§©¥©¦§¥¤

çøéî íàå .çøîî¯,äãeäé áø øîà .úàhç áéiç §¨¥©§¦¥©©¨©¨¨©©§¨
àì :àcñç áø øîà .äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦§¨¨©©¦§¨Ÿ
éab ìò dLøét ìáà ,éìk éab ìò äLøétL àlà eðL̈¤¨¤¥§¨©©¥§¦£¨¥§¨©©¥

ò÷ø÷¯äåä :éLà áø øa øî øîà !øeñà ìkä éøác ©§©¦§¥©Ÿ¨£©¨©©©¦£¨
øãäî à÷å àéãñ éaà déì äìôð !àaà dén÷ àðîéà÷̈¥§¨©¥©¨¨§¨¥©¥¨§¨§¨©£©
áø øîàc àäì øî dì øáñ àì :déì àðéîà .déì¥¨¦¨¥¨¨©¨¨§¨§¨©©

ú÷Bìçî :àcñç¯dLøét ìáà ,éìk éab ìò äLøétL ¦§¨©£¤¤¥§¨©©¥§¦£¨¥§¨
ò÷ø÷ éab ìò¯éaøk äëìä :ìàeîL øîàå .øeñà ©©¥©§©¨§¨©§¥£¨¨§©¦

àøéáñ àì :øîBìk .éì òéîL àì :éì øîà !äãeäé§¨£©¦¨§¦©¦§©¨§¦¨
.éìäðùî.äðéãna àì ìáà ,Lc÷na àîéð ïéøLB÷ ¦§¦¦¨©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨

äléçza íàå¯.øeñà ïàëå ïàkàøîâ:eäðéîøe §¦©§¦¨¨§¨¨§¦§
ä÷ñôpL øBpk úîéð¯!dáðBò àlà ,døLB÷ äéä àì ¦©¦¤¦§§¨Ÿ¨¨§¨¤¨§¨

àä ;àéL÷ àì¯àäå ,ïðaø¯éaøì .øæòéìà éaø ¨©§¨¨©¨©§¨©¦¡¦¤¤§©¦
"úaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëî" :øîàc øæòéìà¯ ¡¦¤¤§¨©©§¦¥¦§¨¦¤©©¨

ïéçBc ïéà éøîàc ïðaøì ,døLB÷¯éaø éà ,dáðBò §¨§©¨¨§¨§¦¥¦§¨¦©¦
øæòéìà¯àä ;àéL÷ àì ,àlà !éîð äléçzëì eléôà ¡¦¤¤£¦§©§¦¨©¦¤¨¨©§¨¨

àäå ,äãeäé éaø¯?ïàîc àaélà äãeäé éaøå .ïðaø ©¦§¨§¨©¨©§©¦§¨©¦¨§©
éà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc oiaexir(iyily meil)

dòetéLaagex cv lkn dlikd lyìáà ,çôèm`dòetéLa Lé §¦¨¤©£¨¥§¦¨
agex cv lkl,çôèy ,dqxetl xeq`eîc íéìäàk íéìäà éòetéL ¤©¦¥Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨

.gth ld` o`k ixde ,ld`e bbk aygp mild`d retiyay agexd ±
:zaya z`vl xzen cal raek dfi`a dpc `xnbdàLéL áø øîàå ¤¤§¨©©¦¨

àðééñ ,éãéà áøc déøa,cal raek ±éøL.zaya ea z`vl xzen - §¥§©¦¦§¨¨¨¦
:`xnbd dywn.øeñà àéðúäå:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì± §¨©§¨¨Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer zxqe`d `ziixaddéa úéàceiley agexa yiy ± §¦¥
çôèezyial mvre ,ld` ziiyr `id ezyiale eipt lr lid`ne ¤©

e ,ea d`ivid wx `le dxeq`àädxiznd `yiy ax ly `xnind ± ¨
ote`a zwqerdéa úéìceileya oi`y ±,çôè.ld` o`k oi`e §¥¥¤©

:`xnbd dywnäzòî àlàxie` lr milid`nd micba zyialy ¤¨¥©¨
,zaya dxeq` gthdéîéìâa áéaøLey`x lry zilhd z` jyn ± ¦§¥¦§¦¥

eiptn oldl crøeñàc énð éëä ,çôèheyt `lde ,xeq` didi mb ± ¤©¨¦©¦§¨
.xzenyàlà`le ,llk micba zyiala ld` xeqi` oi` i`ce ¤¨

miaxd zeyxl ea d`ivid `l` ,raekd zyiag `ziixaa dxq`p
zeyxa zen` rax` eplhlhie ey`xn gexd eplitzy yygn

,ayiil yi `ziixadn `yiy ax lr ddinzd z`e .miaxdàìŸ
àä ,àéL÷a mixen` ea z`vl xiznd `yiy ax ixac ±÷cäéîc± ©§¨¨§¦©©

e ,letiy yyg oi`e eil` wcedn raekdykàä`ziixad ± ¨
a zwqer zxqe`d÷cäéî àìcletiy yyg yie ,wcedn epi`a ± §Ÿ¦©©

.miaxd zeyxa zen` rax` epxiarie

äðùî
ixiv zxfgd oica dpicnl ycwnd oia weliga zwqer ef dpyn

:zaya zezlcïBzçzä øéö ïéøéæçîenewnn hnypy ilk zlc ly ©£¦¦¦©©§
jkl creind awpd jezl,Lc÷naoi`e opaxcn ezxfgd xeqi`y ©¦§¨

,ycwna zeayäðéãna àì ìáàs` exq`e ,zenewnd x`y ± £¨Ÿ©§¦¨
yihte ofxba wfega eprwzi `ny dxifb ,eicia z`f dyeryk

.`ziixe`cn aiigzieåxivd zxfgdïàëå ïàk ,ïBéìòädpicna ± §¨¤§¨§¨
ycwnae,øeñàeaiynde dlek zlcd zltep df xiv hnypyky ¨

.ycwna mb xeq` jkitle ,`ziixe`cn aiig enewnläãeäé éaø©¦§¨
,øîBàmdixiv zaydy `l` ,llk `ziixe`c oipa milka oi` ¥

zayde ,yihta merwzi `ny dxifb opaxcn dxeq` mipeilrd
xivd z` xifgdl xzen jkitle ,ixnbl zxzen mipezgzd mdixiv

å ,Lc÷na ïBéìòäz`ïBzçzäs`.äðéãna ¨¤§©¦§¨§©©§©§¦¨

àøîâ
:xaegnl milk oia dfa zwlgnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìcâîe äáéz äcéL úìc øéö,hnypy oezgzdïéøéæçî Lc÷naeze` ¦¤¤¦¨¥¨¦§¨©¦§¨©£¦¦
e ,enewnläðéãnáhnydl ligznyk mle` ,exifgdl xeq`ïé÷çBc ©§¦¨£¦

.opaxc xeqi` mb oi` dfay ,`vi `ly awpd jezl dxfg eze`åxiv §
ïBéìòä,hnypy,øéæçé àì ïàëå ïàkxeqi` mrhe .`ed xenb oipay ¨¤§¨§¨Ÿ©£¦

,dpicna oezgz xiv zxfgdò÷úé ànL äøæb.yihte ofxba eze` §¥¨¤¨¦§©
íàåe xar.úàhç áéiç ò÷úmdixiv z`eìLd dqknìLå øBa §¦¨©©¨©¨¤§¤

d dqknìLå úecd zlcòéöirwxwl mixaegnd,øéæçé àìs` §¤¨¦©Ÿ©£¦
,ycwnae oezgzd xivaíàåe xar,úàhç áéiç øéæçäxaegnay §¦¤¡¦©¨©¨

.`edy lk dyrna mb `ziixe`c dpea yi rwxwl

äðùî
dihx zxfgd oica dpicnl ycwnd oia weliga zwqer ef dpyn

:dknd lrn dxqedyLc÷na äièø ïéøéæçîxifgdl odkd xzen ± ©£¦¦§¦¨©¦§¨
jxevl dxiqdyk ,eciay dkn lr dgyn mr zyeagz zaya

,exfb `l ycwnae opaxcn dzxfgd xeqi`y ,ycwna dcearìáà£¨
äðéãna àìdgynd z` gxni `ny dxifb ,zenewnd x`y ± Ÿ©§¦¨

e .dilryíàzaya dgipdl `ae dihx my dzid `lïàk ,äléçza ¦©§¦¨¨
ïàëåycwnae dpicna ±,øeñàjxevl wxy,zeay exizd ycwnd §¨¨

.`id odkd jxev dihxd zgpde

àøîâ
:zaya dihxa bedpl cvik zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

äLøtL äièø ,ïðaødltpy ±ïéøéæçî ,äkî éab ìòî.úaMa dúBà ©¨¨§¦¨¤¥§¨¥©©¥©¨©£¦¦¨©©¨
,øîBà äãeäé éaøwxyk la` ,daiydl xeq` ixnbl dltpä÷ìçeä ©¦§¨¥§§¨

dcxi m` ,hrnd÷çBc ähîìdaiyne,äìòîìdzlrykeäìòîì §©¨£¨§©§¨§©§¨
å .ähîì d÷çBc,ezkn z` zewpl dvexdçp÷îe äièøä úö÷î älâî £¨§©¨§§©¤¦§¨¨§¦¨§©¥©

äknä étdnewnl daiyne dlebnd wlgaälâîe øæBçåz`úö÷î ¦©©¨§¥§©¤¦§¨
däièøipydäknä ét çp÷îe.daiyneåd z`dîöò äièøcv-] §¦¨§©¥©¦©©¨§§¦¨©§¨

[iniptd dihxdçp÷é àì,ote` meyaL éðtîdfaçøîî àeädeyne Ÿ§©©¦§¥¤§¨¥©
dgynd z` dilr,íàåe xarúàhç áéiç çøéî.wgnn meyn §¦¥©©¨©¨

:dkld zwiqt dfa d`ian `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
äãeäé éaøk äëìä.ixnbl dltpy dihx xifgdl xqe`d £¨¨§©¦§¨

:`l dfi`ae ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdàì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ
eðLmzwelgn dzpyp `l ±àlàaäLøétLdihxdéìk éab ìò`le ¨¤¨¤¥§¨©©¥§¦

,ux`l dltp,øeñà ìkä éøác ò÷ø÷ éab ìò äLøét ìáà`pzl mby £¨¥§¨©©¥©§©¦§¥©Ÿ¨
.dpyi dihx zaydk `le dligzkl dpizpk dzayd zaygp `nw

:dpey drc d`ian `xnbddén÷ àðîéà÷ äåä ,éMà áø øa øî øîà̈©©©©©¦£¨¨¦§¨©¥
àaà,`a` iptl iziid cner ±déì äìôðda yeag didy dihxéaà ©¨¨§¨¥©¥
àéãñ,eizey`xnly xkd lr ±déì øcäî à÷ålr dxifgde ± ©§¨§¨©§©¥

,rvtddéì àðéîà,el izxn` ±øî dì øáñ àìxaeq axd oi` ike ± £¦¨¥Ÿ¨©¨©
àäì`xnin dze`l ±éab ìò äLøétL ú÷Bìçî ,àcñç áø øîàc §¨§¨©©¦§¨©£¤¤¥§¨©©¥

,øeñà ò÷ø÷ éab ìò äLøét ìáà éìkxingnd dcedi iaxly ixd §¦£¨¥§¨©©¥©§©¨
,ilkd lr dltpa mb daiydl xeq`éaøk äëìä ìàeîL øîàå§¨©§¥£¨¨§©¦

éì òéîL àì ,éì øîà .äãeäé,ef `xnin izrny `l ±àì øîBìk §¨¨©¦Ÿ§¦©¦§©Ÿ
éì àøéáñdltpa ewlgp izrcly ,ok xaeq ipi`y xnel ipevxe ± §¦¨¦

`ed mb xizn ilk lr dltpa la` ,dcedi iax xq` dae rwxwd lr
.`l eze `id dnewnn dwlgedky ,daiydl

äðùî
znip zxiyw oica dpicnl ycwnd oiay weliga zwqer ef dpyn

:zaya drxwpy xepkïéøLB÷zayaàîéðdrxwpy [heg±] §¦¦¨
miield zxiy zexepka,Lc÷naoeik ,dk`ln a` dxiywdy s`y ©¦§¨

dgece devn ixiyknl ef dxiyw zaygp zaya ycwna mipbpny
,zay,äðéãna àì ìáà.`id dk`lnyíàå`nip xepkd xqg £¨Ÿ©§¦¨§¦

ea dxywl dvexeäléçza,zayaïàëå ïàkycwnae dpicna ± ©§¦¨¨§¨
,øeñàxyt` did `lyk `l` zay migec mixiykn oi`y ¨

.zay axrn mzeyrl

àøîâ
:`ziixan dpynd lr dywn `xnbdeäðéîøe,dpynd lr eywde ± §¦§

,`ziixaa epipyøBpk úîéðmiield zxiyä÷ñôpL,zayaäéä àì ¦©¦¤¦§§¨Ÿ¨¨
døLB÷ynn xywadáðBò àlàxzend daipr xywa dxyew ± §¨¤¨§¨

:`xnbd zvxzn .xenb xywa dxizd epzpyne ,zaya,àéL÷ àìŸ©§¨
àäaeprl wx dxiznd `ziixad ±ïðaø,`idàäåepzpyn ± ¨©¨¨§¨

xeywl dxizndøæòéìà éaø,`idäåöî éøéLëî øîàc øæòéìà éaøì ©¦¡¦¤¤§©¦¡¦¤¤§¨©©§¦¥¦§¨
zay dgecdúaMä úà ïéçBc,dzenk,døLB÷`nipd zxiywy ¦¤©©¨§¨

e ,xeaivd zepaxw dyrnk zxzenéøîàc ïðaøìdevn ixiyknïéà §©¨¨§¨§¦¥
ïéçBc,zay,dáðBò:`xnbd dywn .xeqi` oi` daiprayéàm` ± ¦§¨¦

k epzpynøæòéìà éaø,zay migec devn ixiyknyeléôà ©¦¡¦¤¤£¦
énð äléçzëìdrxwpa wx `le dligza mb dzxiyw xzez ± §©§¦¨©¦

ozipy mixiykn mb ezrcl ixdy ,epzpyna x`eank `ly ,zaya
:`xnbd da zxfeg .zay migec lenz`n mzeyrlàlàoi` i`ce ¤¨

`ziixal dpynd oia dxizqde ,xfril` iaxk epzpyn,àéL÷ àìŸ©§¨
mdl xyt` i`yk zay migec devn ixiykn odizy zrcly

e ,lenz`nàä,xeywl dxiznd epzpyn ±äãeäé éaøxaeqd ,`id ¨©¦§¨
,xyew zk`ln dxzed jgxk lre ,dxenb dxiywk daipryàäå± §¨

,aeprl wx dxizdy `ziixadïðaødxiywdy mixaeqd ,`id ©¨¨
.xeywl xeq` aeprl xyt`y oeike zxzen daiprde dk`ln

:`xnbd zl`eyäãeäé éaøå,ezrck dzpyp epzpynyïàîc àaélà §©¦§¨©¦¨§©
zhiyl m` ,eixac exn`p devn ixiykn oipra dhiy efi` itl ±

,obpi `le xeywi `l zay migec mpi` devn ixiykny opax
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eznyקמב in` cenr bw sc ± iyily wxtoiaexir
øîà÷ øæòéìà éáøã àáéìà éàdil `xiaq xfril` iaxkc oeike :dil `xiaq xfril` iaxk jgxk lr ,oixiykna dil `xiaq o`nk :xnelk Ð.xeq` dligzkl ied i`n` Ðàä àìà

àäå ïåòîù éáøïðáødxyew ixn`e ,oerny iaxc dilr ibiltc opax oizipzn Ð,lenz`n zeyrl xyt` i`ya oebke 'eke oigec devn ixiyknc ,`cga xfril` iaxk edl `xiaqc Ð

`lc meyn ,ikd opipy `l `nrh i`n dcedi iaxk dl opinwen ded ik `xwirne xeq` dligza ,jkld .mei ceran zeyrl xyt`ya dilr ibilte ,exepka `nip el dwqtpy :ipzwck

.ipn oizipznc `nzq ol `irain `icda ikd xn`c `pz gky` `lc dnk lke xyt` i`l xyt` oia bltnl `xaq i`d dil zi`c `icda opirnyàéä óàdxyew e` daper did m` Ð

a` inp dxiywe li`ede ,lewd z` zrnyn dpi`

`id dk`ln,lewd z` rinyzy `ticr `d Ð

miiwl eleylya zayd z` llgl epl aehe

zay llgln miel ly xiy lew zrnyd

mey da miiwp `le ,dk`ln a` `idy ,dxiywa

.lew rnyd ivn `lc .devnäèîìî ìùìùî
äìòîìî êøåëådlrnln zeczi yi ixdy Ð

`edyke oda oikexk oinipd iy`xy ,dhnle

dvexoirk ,zkx`p `nipde czid lblbn Ð

cr jix`nc ,`"tx` xnf ilk ipinl oiyery

`id ixde ,ea dkxeke dlrnly czil ribiy

zhytzny cr czid oilblbne .dlgzak

ixynl `ticr opaxle .dlew zrnyne dzkldk

,`ed dk`ln a` inp lylyn `dc ,dxiyw

[ixyc] (incc) oeike ezkldk ilk owznc

xepka oinip xizdl inp iz`e silgn ,dlgzkl

`ticr dxiyw ,jkld ,dlgzkl ycg.àäå àä
ïðáø.oigec mei ceran xyt` i`y oixiyknc Ð

dxyew oizipzn ipzwc `dedwqtpyk Ð

dlew rnyz `l daper ilnli`y ,zirvn`a

daper ipzwc `deoi`y ,diy`xa dwqtpyk Ð

.daipra dil ibqe ,jk lk wefig my dkixvéàå
òöîàá àäå àä àîéà úéòáoerny iax `d Ð

dxyew did `l ipzwc `ziixae ,opax `deÐ

oerny iaxl dil `xiaqc ,ixy `ziixe`cn

edl xyt` `lc `kid oigec devnc oixiykn

on eh` rvn` xfbc `ed dxifb meyne .lenz`n

.igc icin xfbinl `kilc ,`nlra la` ,cvd

äðùîúìáé,cinzl men `ede .d"`exe Ð

e`" :(ak `xwie) aizkck .zayd z` dgecy

oi`y ,zlai opixw `xwc zlai "zlai e` uexg

`le xeayc `inec ,zxbig enk `l` xac my

la` .oexeir aizk `l inp zxere ,xay aizk

oizipznc zlai.mend ly xac my `ed Ð

úìáé ïéëúåç.xn`w cia Ðïàëå ïàë éìëá íà
øåñà`ed owzn cia inp ciar ikc ab lr s`e Ð

ffebc dclez iede miig ilran jzeg dil dede

ciar `w ci xg`lkc oeik ikd elit` xnvd z`

`l` o`k oi` oikqa `l` dkzegl jxc ok oi`y

.zeayøåñà ïàëå ïàë éìëá íàåa`c Ð

.lega oiyery zenkn dpyn epi`e li`ed ,ied dk`lnàøîâåáéëøä.megzl uegn e`iadl e` miaxd zeyxa etizk lr eaikxd :xn`w zaya `ad gqta Ðïéà åúìáé úëéúçå
ïéçåã.`nzq` `nzq `iyw Ðàäxyt`y dk`ln oebk zay oigec devn ixiykn dil `xiaqc .ixy ilka elit` xfril` iaxe oizipznc `pz xn`w inp ikde .ilka migqtc Ð

.ibilt oixiyknae zayd dgec oaxwde `ed oaxw ixiykn mend xewa oebk mei ceran dzeyrläùéáéá ïéúéðúî,xeq` ilka ikd elit`e Ð.ciar `w dk`ln oipre ,dl owznc meyn

.cia ediiexze ,dgla migqtceéìëá êì øîà.izkec ixza dinzql `pzl dil dnle `kd dl opirny xak `d xeq`c migqta opireny`l il dnl Ðêãéàåmzd `ipz xcd ikdl Ð

.ixy ilka elit`c opireny`c ,xfril` iaxc `zbelt meynêãéàå.ixii`c `ed zeayc `d mzde ,dk`ln a` dil ded ok m`c .ilkae ,dgla migqtc `iddl opinwen `l ikdl Ð

åáéëøäã àéîåãlenz`n xyt`e li`ed :ikd elit`e ,opaxc inp oinegze .envr `yep igc ,opaxcn `l` xqzin `lc Ð.igc `l Ðêãéàådxenb dk`ln dteb ez`ade eaikxd Ð

myk" wxta dheq zkqna xn`c ,`aiwr iaxk dl xaq oinegzae .envr z` `yep ig :(`,cv) "ripvnd" wxta zay zkqna xn`c ,ozp iaxk migqta `pz i`dl dil `xiaq `lc ,`id

.`ziixe`c oinegz (a,fk) "oiwcea mindyøîåçå ì÷ øæòéìà éáø øîà.(a,dq migqt) "mixac el`" wxta dl opipz ediizbelt iab mzd Ðúåáù íåùîù åìà`nw `pz :`nl` Ð

.`nwezn ilka e`lc dpin rnye ,edl xq` `w zeay meynãéá àäå àä óñåé áø øîà àìàok m`c .dl opinwen `l dyiaia oizipzn ,edine Ðdgla `l` .ixy ilka elit` Ð

ixyc `nrh epiid ciae`ed ycwn jxeve ,`ed zeayc ab lr s`c ,xeq`c `nrh epiid migqtae .oze` oixwan md ycwna xeav zepaxwe oicinzy ,ycwnae .`ed zeayc Ðelit` Ð

ycwnl e`ian jk xg`e eziaa epwzne ,egqt xwan cg`e cg` lkc oeik ikd.dpicna zeayd lr xearl exizd `l Ðàúòîù àäì.sqei axc Ðåìöà åììåâ,ecia ecbi`c oeikc Ð

zeay `ki`c ab lr s`.dpicna s` xzed ycwn jxevc zeay :`nl` .`ed ycw ixdy ,dil ixw ycwnc zeay inp xtq .iiezi`l iz`e miaxd zeyxl dilek litp `nlic Ðàä
àðîé÷åàdtewq`d jxc ziad jezl dil ihnn ik ,dilek litp inp i`c .xfbnl `kil zeay elit`c 'eke zilnxk dtewq`a oiwxit yixa Ð.z`hg aeig o`k oi` Ð'åëå ïéìùìùîÐ

dxifb ,mei ceran eleviy ick `l` dviae lva xya oilev oi` opixn` `nlrc xyaae .envrn dlvi `ede ,ezelvl.(a,hi) zayc `nw wxta ,milgba dzgi `nyàëä àäålkc Ð

.dpicna inp dil ixywe ,eziaa egqt dlev cg`äøåáç éðá.izgn `l ,jkld ,minkge oifixf miycwa oiwqerd lkc ,od oifixf gqtd lr oipnpd Ðééáàåmipdk :xaq ,wizyi`c Ð

od oifixf dxeag ipa la` .ycw zekld edecnly recia dcearl qpkpy oeikc .izkec dnka opixn` ,od oifixf.gqt dyer epi`y mc` jl oi`y ,opixn` `l Ðøîà àáø`de `d Ð

dyiaia i`c ,dgla `de `de .dk`ln meyn migqtl inwe`l `kil ilkac ,xn`ck ciaixiykn inwn igcin lenz`n dl xyt`c zeay ipzwc oizipzn `l` .ilka xqzin `l Ð

devnoigec xn`e ,migqtc `eddc dlr inp biltc ,`id xfril` iax Ð`de .zeay oky lke ,ediinwn igcin dk`ln a` elit`c Ðxeq` ilkac oizipzna ipzwcxfril` iax dcen Ð

lnfi` iab oebk ,xyt` `lc `kide .`zay opillgn `le ,dil opipyn iiepyl xyt`c dnkc.dk`ln a` elit` opigc Ð
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àä,[dyiaia oizipzn] Ð dyiaia `d dgla

.`ed lecb zeayc Ð ilka opixq` ikd elit`e

äùéáéxazqn `le Ð ixy ilka elit`

.jixtn ikext`c oeik ,eilr xingdl

åàìå,dniz Ð zilnxk dtewq`a `pniwe`

e` mizav o`vn iab (`,fv) lirl xn`c

:`nl` ,zen` rax`n zegt zegt o`ian :zekixk

zeayc :xnel yie !exizd dpicna ycwnc zeay

.exizd ,oeifaa oilheny i`ce `peeb i`d ik
dn
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øîà÷ øæòéìà éaøc àaélà éà¯äléçzëì eléôà ¦©¦¨§©¦¡¦¤¤¨¨©£¦§©§¦¨
àä ;àéL÷ àì àlà !éîð¯àä ,ïBòîL éaø¯.ïðaø ©¦¤¨¨©§¨¨©¦¦§¨©¨©

øBpka àîéð Bì ä÷ñôpL éåì ïa :àéðúc¯éaø ,døLB÷ §©§¨¤¥¦¤¦§§¨¦¨©¦§¨©¦
óà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .dáðBò :øîBà ïBòîL¦§¥§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©

ìLî àlà ,ìBwä úà úòîLî dðéà àéäähîlî ìL ¦¥¨©§©©¤©¤¨§©§¥¦§©¨
ìLî Bà ,äìòîìî CøBëå.ähîlî CøBëå äìòîìî ìL §¥¦§©§¨§©§¥¦§©§¨§¥¦§©¨

ïàk ;àéL÷ àìå ,ïðaø àäå àä :àîéà úéòaéàå¯ §¦¨¥¥¨¨§¨©¨©§¨©§¨¨
ïàk ,òöîàa¯àäå àä :àîéà úéòaéàå .ãvä ïî ¨¤§©¨¦©©§¦¨¥¥¨¨§¨

.ïðéøæb àì :øáñ øîe ,ïðéøæb :øáñ øî ,òöîàaäðùîàì ìáà ,Lc÷na úìaé ïéëúBç ¨¤§©¨¨©¨§¦©¨¨©¨¨§¦©§¦©¤¤©¦§¨£¨Ÿ
éìka íàå .äðéãna¯.øeñà ïàëå ïàkàøîâíeçzì õeçî Búàáäå Báékøä eäðéîøe ©§¦¨§¦©§¦¨§¨¨§¦§¤§¥©£¨¨¦©§

ãç ;àðéðç ïa éñBé éaøå øæòìà éaø !ïéçBc :øîBà øæòéìà éaø ,ïéçBc ïéà Bzìaé úëéúçå©£¦©©©§¥¦©¦¡¦¤¤¥¦©¦¤§¨¨§©¦¥¤£¦¨©
àä :øîàïàk ;àéL÷ àìå ,äçìa àäå¯ïàk ,ãia¯àìå ,ãia àäå àä :øîà ãçå ,éìka ¨©¨§¨§©¨§¨©§¨¨©¨¨©§¦§©¨©¨§¨©¨§¨

àä ;àéL÷¯àä ,äçìa¯àä" øîàc ïàîìe .äLéáéa¯àä ,ãia¯àì àîòè éàî "éìka ©§¨¨§©¨¨¦¥¨§©§¨©¨©¨¨©§¦©©§¨Ÿ
àä øîà¯àä ,äçìa¯àîòè éàî .éøL éîð éìka eléôà äLéáé :Cì øîà ?äLéáéa¯ ¨©¨§©¨¨¦¥¨¨©¨§¥¨£¦©§¦©¦¨¥©©§¨

àä" øîàc ïàîìe .àëøôéà éëeøôéà¯àäå ,äçìa¯àä" øîà àì àîòè éàî "äLéáéa ¦§¥¦§§¨©©£©¨§©¨§¨¦¥¨©©§¨Ÿ¨©¨
¯àä ,ãia¯éìka :Cì øîà !?éìka¯éìka íà :ïðz àä¯àä :Cãéàå .øeñà ïàëå ïàk ©¨¨©§¦¨©¨©§¦¨§©¦©§¦¨§¨¨§¦¨¨

íúä éðú÷c¯Búàáäå Báékøäc àéîec :Cãéàå .ïðaøå øæòéìà éaø éâeìôéà éòa à÷c íeMî §¨¨¥¨¨¦§¨¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤§©¨©§¦¨§¨§¤§¥©£¨¨
.Bîöò úà àNBð éçä :øîàc ,ïúð éaøk àìc Báékøä :Cãéàå .ïðaøc ,éðú÷ íeçzì õeçî¦©§¨¨¥§©¨©§¦¨¤§¥§Ÿ§©¦¨¨§¨©©©¥¤©§
éaø øîà ,óñBé áø áéúî .àúééøBàc ïéîeçz :øîàc ,àáé÷ò éaøk íeçzì õeçî Búàáä£¨¨¦©§§©¦£¦¨§¨©§¦§©§¨§¦©¥¨©©¦

äëàìî íeMî àéäL äèéçM äîe øîBçå ì÷ :øæòéìà¯íeMnL elà ,úaMä úà äçBc ¡¦¤¤©¨¤©§¦¨¤¦¦§¨¨¨¤©©¨¥¤¦
úeáL¯àäå àä :óñBé áø øîà àlà ?úaMä úà eçãiL ïéc Bðéà¯Lc÷î úeáLe ,ãia §¥¦¤¦§¤©©¨¤¨¨©©¥¨§¨©¨§¦§¨

Lc÷na¯äðéãna Lc÷îc úeáL ,eøézä¯.àúòîL àäì øîà÷å ééaà áéúé .eøézä àì ©¦§¨¦¦§§¦§¨©§¦¨Ÿ¦¦¨¥©©¥§¨¨©§¨§©£¨
Bãiî øôqä ìbìbúðå ,äte÷ñàä ìò øôqa àøB÷ äéä :ééaàì àøôñ áø déáéúéà¯BììBb ¥¦¥©¨§¨§©©¥¨¨¥©¥¤©¨¦§¨§¦§©§¥©¥¤¦¨§

àìå !ééezéàì éúàå ìéôð àîìéc ïðéøæb àìå àeä äðéãna Lc÷îc úeáLc ,àëä àäå .Bìöà¤§§¨¨¨¦§§¦§¨©§¦¨§¨¨§¦©¦§¨¨¥§¨¥§¦¥§¨
Bãéa Bcâéàc ïåéëc !äéðôì úøáBò íéaøä úeLøe ,úéìîøk äte÷ñàa àðîé÷Bà¯úeáL eléôà ¦§¨§¦§¨©§§¦§¨©¦¤¤§¨¤¨§¥¨§¦§§¨£¦§

ìLî :déáéúéà .àkéì éîðLc÷îc úeáLc ,àëä àäå .äëéLç íò øepzì çñtä úà ïéìL ©¦¥¨¥¦¥§©§§¦¤©¤©©©¦£¥¨§¨¨¨¦§§¦§¨
:déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà ék .÷ézLéà !íéìçba äzçé ànL ïðéøæb àìå äðéãna©§¦¨§¨¨§¦©¤¨©§¤©¤¨¦¦§¦¦£¨§©¥§©¥£©¥
,ééaàå ?ïä ïéæéøæ äøeáç éða :déì épLz àì àîòè éàî :déì øîà .àøôñ áø éì øîà éëä̈¦£©¦©¨§¨£©¥©©§¨¨§©¥¥§¥£¨§¦¦¥§©©¥

ïä ïéæéøæ íéðäk¯ïä ïéæéøæ äøeáç éða ,ïðéøîà¯,àéä øæòéìà éaø :øîà àáø .ïðéøîà àì Ÿ£¦§¦¦¥¨§¦©§¥£¨§¦¦¥¨¨§¦©¨¨¨©©¦¡¦¤¤¦
ì øLôàc änëc ,øæòéìà éaø äãBîe .úaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëî øîàcééepL¯.ïðépLî §¨©©§¦¥¦§¨¦¤©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¨§¤§¨§©¥§©¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc oiaexir(iriax meil)

eàaélà éàezhiyl m`e ±,øîà÷ øæòéìà éaøcz` migecy xaeqd ¦©¦¨§©¦¡¦¤¤¨¨©
,zaydénð äléçzëì eléôàdligza elit` `nip zxiyw xzez ± £¦§©§¦¨©¦

iax ,devn ixiykna od zehiy izyy ,zaya drxwpa wx `le
s` mixqe`d opaxe lenz`n mzeyrl xyt`a s` xiznd xfril`

.`id in zrck mdipia zwlgnd epzpyne ,xyt` i`a
:`xnbd zayiinàlàdxizqde ,dcedi iaxk epzpyn oi` mlerl ¤¨

`ziixal dpynd oiaàä ,àéL÷ àìxeywl zxqe`d `ziixad ± Ÿ©§¨¨
kïBòîL éaøe ,oldlc `ziixaayàäk dxiznd epzpyn ±ïðaø ©¦¦§¨©¨¨

i` oial lenz`n ezeyrl xyt` oia miwlgnd ,ef `ziixaay
,xyt`Bì ä÷ñôpL éåì ïa ,àéðúczayaøBpëa àîéðea mipbpny §©§¨¤¥¦¤¦§§¨¦¨§¦
,dxfra,døLB÷`nip ea reawl la` ,zay migec devn ixiykny §¨

.lenz`n ezeyrl xyt`y ,xeq` dligzn,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
dáðBòmigec mixiykn oi`y ,xzend daipr xywa dpxywi ± §¨
.zayìBwä úà úòîLî dðéà àéä óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦¥¨©§©©¤©

,dxyew epi` okle ,dxiywe daipr ici lr dligzakàlàdpwzn ¤¨
,ekxckìLîìLy xepkd zeczi leblba `nipd z` xizneähîlî §©§¥¦§©¨

oezgzd ecv ±CøBëåy eizeczi lr dvw z`äìòîìîecv ± §¥¨¤¨¦§©§¨
,ie`xk dgznl olblbne ,oeilrdBà,jtidlìLîìLleblba §©§¥

y zeczidCøBëå äìòîìîy zeczid lr dvw z`.ähîlî ¦§©§¨§¥¦§©¨
k `ziixade dpynd ± `de `d ,`ni` zirAi`eïðaøef `ziixaay §¦¨¥¥¨¨§¨©¨¨

,lenz`n mzeyrl xyt` i`y devn ixiykna mixizndàìå§Ÿ
ïàk ,àéL÷`nipd drxwpa zwqer epzpyn ±òöîàa,xepkd ©§¨¨§¤§©

dxizd okle ,dl lirez `l daipre dwfg dgizn dkixvy
,dxyewlïàkdrxwpa zwqer `ziixad ±,ãvä ïîdgizna dicy ¨¦©©

.xeywl `le aeprl dazk okle ,dyelw
drxwpa zewqer `ziixade dpynd ± `de `d ,`ni` zirAi`e§¦¨¥¥¨¨§¨

,òöîàaoerny iax s`e ,oerny iaxk `ziixade opaxk dpynde ¨¤§©
y `l` ,zay migec devn ixiykn oicd xwirny dcenøîiax ± ©

oernyïðéøæb øáñxeywl xizp m`y ,cvd on eh` rvn`d on ¨©¨§¦©
miwelgy epiai `le cvd on drxwpa mb exywi rvn`a drxwpyk

,dfn df dndøîeopax -,ïðéøæb àì øáñdrxwpa xeywl mixizne ©¨©Ÿ¨§¦©
.rvn`a

äðùî
zlai jezig oica dpicnl ycwnd oiay weliga zwqer ef dpyn

:zayaïéëúBçzayaúìaé[xya zhila±],Lc÷nalr d`vnpyk §¦©¤¤©¦§¨
`ede ,`id men dxiqd `l cer lke ,meia ea daxwdl cnerd yak
oi`e xzen `ziixe`cne `ed ci xg`lk owzny ,ecia jezgiy

,ycwna zeay,äðéãna àì ìáà.`ed opaxc xeqi` mewn lkny £¨Ÿ©§¦¨
íàåjezgl `aïàëå ïàk ,éìëaycwnae dpicna ±,øeñàffeby §¦¦§¦¨§¨¨

.ycwna dxzed `l dxenb dk`lne ,`ed `ziixe`c

àøîâ
:epzpynl migqta dpynn dxizq dywn `xnbdeäðéîøe± §¦§

dpyna epipy ,eywde(:dq migqt),Báékøäszkd lr gqtd dy ly ¤§¥
,miaxd zeyx jxc dxfrl e`iadl zaya axwykõeçî Búàáäå©£¨¨¦

ïéçBc ïéà ,Bzìaé úëéúçå íeçzì.zay.ïéçBc ,øîBà øæòéìà éaø ©§©£¦©©©§¥¦©¦¡¦¤¤¥¦
,daxwd jxevl zaya zlai uevwl xeq` dpyn mzqly ixd

.dxizd epzpyn eli`e
:`xnbd zxne` .mivexiz ipy dligza d`ian `xnbdøæòìà éaø©¦¤§¨¨

àðéðç [éaøa] (ïá) éñBé éaøåin reci oi`e ,mipte` ipya z`f evxiz §©¦¥§©¦£¦¨
,uexiz lk xn`àäå àä ,øîà ãçzewqer zeipynd izy ±azlai ©¨©¨§¨§

äçì,ffebl aygp dkzegde sebdn wlg `idyïàk ,àéL÷ àìå± ©¨§Ÿ©§¨¨
dkzega zwqer dxiznd epzpynãiadpicnae ,`ed ci xg`lky ©¨

,xzen zeayd ea dxzedy ycwnae opaxcn xeq`ïàkdpynd ± ¨
dkzega zwqer zxqe`d migqtaéìëa`ziixe`c ffeby ,ekxck ¦§¦

.ycwna mb xeq`e `edàäå àä ,øîà ãçåzeipynd izy ± §©¨©¨§¨
dvvewa zewqerãia,`ed iepiyyàä ,àéL÷ àìådpynd ± ©¨§Ÿ©§¨¨

zwqer migqtaazlai,äçìdidy meyn ycwna xeqi`d mrhe §©¨
,lenz`n dvvwl lekiàäzwqer epzpyn ±,äLéáéadyelzky ¨¦¥¨

ycwna dkzgl xzed jkitle ,dzvivwa oi` zeay elit`e `id
.lenz`n dvvwl did lekiy s`

:`xnbd zl`ey .mipvxzd ipy zexaqa dpc `xnbdøîàc ïàîìe§©§¨©
éìëa àä ãia àä,dgla odizyeàä äçìa àä øîà àì àîòè éàî ¨©¨¨¦§¦©©£¨Ÿ¨©¨§©¨¨

äLéáéa:`xnbd daiyn .cia odizyeéìëa eléôà äLéáé ,Cì øîà ¦¥¨¨©¨§¥¨£¦¦§¦
éøL énð,dvvwl xzen ±àîòè éàî,mrhd dne ±éëeøtéà ©¦¨¦©©£¨¦§¥
àëøtéàoeike ,sebl zxaegnk zaygp dpi`e dribpa `id zkxtp ± ¦¨§¨

zwqer `idy jgxk lr ilka dkzgl epzpyn dxq` `tiqay
.dgla

:jtidl `xnbd zl`eyäLéáéa àäå äçìa àä øîàc ïàîìe§©§¨©¨§©¨§¨¦¥¨
,cia odizyeéìëa àä ãia àä øîà àì àîòè éàî.dgla odizye ©©£¨Ÿ¨©¨©¨¨¦§¦

:`xnbd daiyn,Cì øîàmigqta dpynd z` cinrp m`,éìëadn ¨©¨¦§¦
,`pzd eprinynïðz àäepzpyna yxetn xak ixd -éìëa íà' ¨§©¦¦§¦
,'øeñà ïàëå ïàkzx`an .zeipyn izya xacd `pzd ltk recne ¨§¨¨

:ef dprh wlegd dgci cvik `xnbdCãéàåz` cinrdy wlegde ± §¦¨
,dgci ,ilka migqta dpyndíúä éðz÷c àädkxvedy mrhd ± ¨§¨¨¥¨¨

,df oic `iadl my dpyndéâeìôéà éòa à÷c íeMîdzvxy ± ¦§¨¨¥¦§¥
zwelgn z` `iadl,ïðaøå øæòéìà éaød`aed `l epzpynay ©¦¡¦¤¤§©¨¨

.ilka s` xiznd xfril` iax zrc
:dyiail dgl oia wlgnd ly enyn oerhl `xnbd dkiynnCãéàå§¦¨

oicy xnel did xyt` ok` ,oreh dyiail dgl oia wlgnde ±
oiicr j` ,zwelgnd z` epcnll migqta `aed ilka zlai zvivw

oky ,ilka my dpynd z` cinrdl jiiy `lBáékøäc àéîec§¨§¤§¥
éðz÷ íeçzì õeçî Búàáäåmipicl dneca my dpyp df oic ± ©£¨¨¦©§¨¨¥

,megzl uegn ez`ade mc`d szk lr dyd zakxd ,mikenqd
n mxeqi`y,ïðaøc,`id opaxc xeqi` zlaid zvivw mb jgxk lre §©¨¨

`ziixe`cn dxeq` ilka dzvivwy ,cia dgl zlai zvivw epiide
wlegd dgci cvik `xnbd zx`an .mipicd x`yl dnec dpi`e

:ef dprhãéàåCdpynd z` cinrne cil ilk oia wlgnde ± §¦¨
zlai jezig oic i`ce ,dgci ,ilkae dgl zlaia migqta
mixg`d mixacd ipy s`y ef dpyn dxaqy `l` ,`ed `ziixe`c

,`ziixe`cn mixeq`Báékøä,szkd lréçä øîàc ïúð éaøk àìc ¤§¥§Ÿ§©¦¨¨§¨©©©
,Bîöò úà àNBð.aiig igd z` `yepd mby mixaeqdk `l` ¥¤©§

e.àúééøBàc ïéîeçz øîàc àáé÷ò éaøk ,íeçzì õeçî Búàáä£¨¨¦©§§©¦£¦¨§¨©§¦§©§¨
:dywne `xnbd zxfegáéúîdywd ±,óñBé áøcinrdl okzi `l ¥¦©¥

jynda my epipy oky ,`ziixe`c mixeqi`a migqta dpynd z`
,mi`pzd gekie jeza,øæòéìà éaø øîànøîBçå ì÷mixacy oec` ¨©©¦¡¦¤¤©¨¤

,zay migec el`àéäL äèéçM äîedxeq`äëàìî íeMîdxenb ©§¦¨¤¦¦§¨¨
úaMä úà äçBc,gqtd zhigyaL elàmxeqi`úeáL íeMîcala ¨¤©©¨¥¤¦§

.úaMä úà eçãiL ïéc Bðéà,opaxc zlai jeziga xaecny epcnle ¥¦¤¦§¤©©¨
.cia dkzega epiid jgxk lre

ian `xnbd:zeipynd oia wlgl iyily uexiz d`áø øîà àlà¤¨¨©©
àäå àä ,óñBédkzgl `aae ,dgl zlaia zewqer zeipynd izy ± ¥¨§¨

ãia,epzpyn dxizd okle ,opaxcn exeqi`yådpynd mrh ©¨§
,zxqe`d migqtaLc÷îc úeáL ,eøézä Lc÷na Lc÷î úeáL§¦§¨©¦§¨¦¦§§¦§¨

eøézä àì äðéãnaenvr ycwnd mewna `l` zeayd dxzed `l ± ©§¦¨Ÿ¦¦
ly exewiae xg`ne ,ycwnd jxevl dpicna dilr xaeryk `le
`ly ,ezlai zkizg dxzed `l milrad ziaa dyrp menn gqtd

.ycwna dyrp mxewiay epzpynay xeaivd zepaxwak
:evexiz lr zeiyew d`ian `xnbdáéúéayi -àäì øîà÷å ,ééaà ¨¦©©¥§¨¨©§¨

àzòîL.sqei ax ly ewelig z` xn`e ±déáéúéàdywd -áø §©§¨¥¦¥©
,ééaàì àøôñlirl dpyna epipy(:fv),àøB÷ äéädxez ixacøôqa ©§¨§©©¥¨¨¥§¥¤

dcinra zayaäte÷ñàä ìò,zlcd oztn ±ìbìbúðådvwøôqä ©¨¦§¨§¦§©§¥©¥¤
Bãiî,ecia feg` ipyd edvwe miaxd zeyxl,Bìöà BììBboeifa iptn ¦¨§¤§

,dywe .zeay xeqi` ezlilba yiy s` ,xtqdàëä àäåo`k ixde ± §¨¨¨
àeä äðéãna Lc÷îc úeáLczyecw iptn `ed ycwn zeayy ± ¦§§¦§¨©§¦¨

,ellebl exizd ok it lr s`e ,dpicna `vnpe xtqdb àìåïðéøæ §Ÿ¨§¦©
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המשך בעמוד קכח



קמג ezny in` cenr bw sc ± iyily wxtoiaexir
øîà÷ øæòéìà éáøã àáéìà éàdil `xiaq xfril` iaxkc oeike :dil `xiaq xfril` iaxk jgxk lr ,oixiykna dil `xiaq o`nk :xnelk Ð.xeq` dligzkl ied i`n` Ðàä àìà

àäå ïåòîù éáøïðáødxyew ixn`e ,oerny iaxc dilr ibiltc opax oizipzn Ð,lenz`n zeyrl xyt` i`ya oebke 'eke oigec devn ixiyknc ,`cga xfril` iaxk edl `xiaqc Ð

`lc meyn ,ikd opipy `l `nrh i`n dcedi iaxk dl opinwen ded ik `xwirne xeq` dligza ,jkld .mei ceran zeyrl xyt`ya dilr ibilte ,exepka `nip el dwqtpy :ipzwck

.ipn oizipznc `nzq ol `irain `icda ikd xn`c `pz gky` `lc dnk lke xyt` i`l xyt` oia bltnl `xaq i`d dil zi`c `icda opirnyàéä óàdxyew e` daper did m` Ð

a` inp dxiywe li`ede ,lewd z` zrnyn dpi`

`id dk`ln,lewd z` rinyzy `ticr `d Ð

miiwl eleylya zayd z` llgl epl aehe

zay llgln miel ly xiy lew zrnyd

mey da miiwp `le ,dk`ln a` `idy ,dxiywa

.lew rnyd ivn `lc .devnäèîìî ìùìùî
äìòîìî êøåëådlrnln zeczi yi ixdy Ð

`edyke oda oikexk oinipd iy`xy ,dhnle

dvexoirk ,zkx`p `nipde czid lblbn Ð

cr jix`nc ,`"tx` xnf ilk ipinl oiyery

`id ixde ,ea dkxeke dlrnly czil ribiy

zhytzny cr czid oilblbne .dlgzak

ixynl `ticr opaxle .dlew zrnyne dzkldk

,`ed dk`ln a` inp lylyn `dc ,dxiyw

[ixyc] (incc) oeike ezkldk ilk owznc

xepka oinip xizdl inp iz`e silgn ,dlgzkl

`ticr dxiyw ,jkld ,dlgzkl ycg.àäå àä
ïðáø.oigec mei ceran xyt` i`y oixiyknc Ð

dxyew oizipzn ipzwc `dedwqtpyk Ð

dlew rnyz `l daper ilnli`y ,zirvn`a

daper ipzwc `deoi`y ,diy`xa dwqtpyk Ð

.daipra dil ibqe ,jk lk wefig my dkixvéàå
òöîàá àäå àä àîéà úéòáoerny iax `d Ð

dxyew did `l ipzwc `ziixae ,opax `deÐ

oerny iaxl dil `xiaqc ,ixy `ziixe`cn

edl xyt` `lc `kid oigec devnc oixiykn

on eh` rvn` xfbc `ed dxifb meyne .lenz`n

.igc icin xfbinl `kilc ,`nlra la` ,cvd

äðùîúìáé,cinzl men `ede .d"`exe Ð

e`" :(ak `xwie) aizkck .zayd z` dgecy

oi`y ,zlai opixw `xwc zlai "zlai e` uexg

`le xeayc `inec ,zxbig enk `l` xac my

la` .oexeir aizk `l inp zxere ,xay aizk

oizipznc zlai.mend ly xac my `ed Ð

úìáé ïéëúåç.xn`w cia Ðïàëå ïàë éìëá íà
øåñà`ed owzn cia inp ciar ikc ab lr s`e Ð

ffebc dclez iede miig ilran jzeg dil dede

ciar `w ci xg`lkc oeik ikd elit` xnvd z`

`l` o`k oi` oikqa `l` dkzegl jxc ok oi`y

.zeayøåñà ïàëå ïàë éìëá íàåa`c Ð

.lega oiyery zenkn dpyn epi`e li`ed ,ied dk`lnàøîâåáéëøä.megzl uegn e`iadl e` miaxd zeyxa etizk lr eaikxd :xn`w zaya `ad gqta Ðïéà åúìáé úëéúçå
ïéçåã.`nzq` `nzq `iyw Ðàäxyt`y dk`ln oebk zay oigec devn ixiykn dil `xiaqc .ixy ilka elit` xfril` iaxe oizipznc `pz xn`w inp ikde .ilka migqtc Ð

.ibilt oixiyknae zayd dgec oaxwde `ed oaxw ixiykn mend xewa oebk mei ceran dzeyrläùéáéá ïéúéðúî,xeq` ilka ikd elit`e Ð.ciar `w dk`ln oipre ,dl owznc meyn

.cia ediiexze ,dgla migqtceéìëá êì øîà.izkec ixza dinzql `pzl dil dnle `kd dl opirny xak `d xeq`c migqta opireny`l il dnl Ðêãéàåmzd `ipz xcd ikdl Ð

.ixy ilka elit`c opireny`c ,xfril` iaxc `zbelt meynêãéàå.ixii`c `ed zeayc `d mzde ,dk`ln a` dil ded ok m`c .ilkae ,dgla migqtc `iddl opinwen `l ikdl Ð

åáéëøäã àéîåãlenz`n xyt`e li`ed :ikd elit`e ,opaxc inp oinegze .envr `yep igc ,opaxcn `l` xqzin `lc Ð.igc `l Ðêãéàådxenb dk`ln dteb ez`ade eaikxd Ð

myk" wxta dheq zkqna xn`c ,`aiwr iaxk dl xaq oinegzae .envr z` `yep ig :(`,cv) "ripvnd" wxta zay zkqna xn`c ,ozp iaxk migqta `pz i`dl dil `xiaq `lc ,`id

.`ziixe`c oinegz (a,fk) "oiwcea mindyøîåçå ì÷ øæòéìà éáø øîà.(a,dq migqt) "mixac el`" wxta dl opipz ediizbelt iab mzd Ðúåáù íåùîù åìà`nw `pz :`nl` Ð

.`nwezn ilka e`lc dpin rnye ,edl xq` `w zeay meynãéá àäå àä óñåé áø øîà àìàok m`c .dl opinwen `l dyiaia oizipzn ,edine Ðdgla `l` .ixy ilka elit` Ð

ixyc `nrh epiid ciae`ed ycwn jxeve ,`ed zeayc ab lr s`c ,xeq`c `nrh epiid migqtae .oze` oixwan md ycwna xeav zepaxwe oicinzy ,ycwnae .`ed zeayc Ðelit` Ð

ycwnl e`ian jk xg`e eziaa epwzne ,egqt xwan cg`e cg` lkc oeik ikd.dpicna zeayd lr xearl exizd `l Ðàúòîù àäì.sqei axc Ðåìöà åììåâ,ecia ecbi`c oeikc Ð

zeay `ki`c ab lr s`.dpicna s` xzed ycwn jxevc zeay :`nl` .`ed ycw ixdy ,dil ixw ycwnc zeay inp xtq .iiezi`l iz`e miaxd zeyxl dilek litp `nlic Ðàä
àðîé÷åàdtewq`d jxc ziad jezl dil ihnn ik ,dilek litp inp i`c .xfbnl `kil zeay elit`c 'eke zilnxk dtewq`a oiwxit yixa Ð.z`hg aeig o`k oi` Ð'åëå ïéìùìùîÐ

dxifb ,mei ceran eleviy ick `l` dviae lva xya oilev oi` opixn` `nlrc xyaae .envrn dlvi `ede ,ezelvl.(a,hi) zayc `nw wxta ,milgba dzgi `nyàëä àäålkc Ð

.dpicna inp dil ixywe ,eziaa egqt dlev cg`äøåáç éðá.izgn `l ,jkld ,minkge oifixf miycwa oiwqerd lkc ,od oifixf gqtd lr oipnpd Ðééáàåmipdk :xaq ,wizyi`c Ð

od oifixf dxeag ipa la` .ycw zekld edecnly recia dcearl qpkpy oeikc .izkec dnka opixn` ,od oifixf.gqt dyer epi`y mc` jl oi`y ,opixn` `l Ðøîà àáø`de `d Ð

dyiaia i`c ,dgla `de `de .dk`ln meyn migqtl inwe`l `kil ilkac ,xn`ck ciaixiykn inwn igcin lenz`n dl xyt`c zeay ipzwc oizipzn `l` .ilka xqzin `l Ð

devnoigec xn`e ,migqtc `eddc dlr inp biltc ,`id xfril` iax Ð`de .zeay oky lke ,ediinwn igcin dk`ln a` elit`c Ðxeq` ilkac oizipzna ipzwcxfril` iax dcen Ð

lnfi` iab oebk ,xyt` `lc `kide .`zay opillgn `le ,dil opipyn iiepyl xyt`c dnkc.dk`ln a` elit` opigc Ð
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àä,[dyiaia oizipzn] Ð dyiaia `d dgla

.`ed lecb zeayc Ð ilka opixq` ikd elit`e

äùéáéxazqn `le Ð ixy ilka elit`

.jixtn ikext`c oeik ,eilr xingdl

åàìå,dniz Ð zilnxk dtewq`a `pniwe`

e` mizav o`vn iab (`,fv) lirl xn`c

:`nl` ,zen` rax`n zegt zegt o`ian :zekixk

zeayc :xnel yie !exizd dpicna ycwnc zeay

.exizd ,oeifaa oilheny i`ce `peeb i`d ik
dn
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øîà÷ øæòéìà éaøc àaélà éà¯äléçzëì eléôà ¦©¦¨§©¦¡¦¤¤¨¨©£¦§©§¦¨
àä ;àéL÷ àì àlà !éîð¯àä ,ïBòîL éaø¯.ïðaø ©¦¤¨¨©§¨¨©¦¦§¨©¨©

øBpka àîéð Bì ä÷ñôpL éåì ïa :àéðúc¯éaø ,døLB÷ §©§¨¤¥¦¤¦§§¨¦¨©¦§¨©¦
óà :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .dáðBò :øîBà ïBòîL¦§¥§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥©

ìLî àlà ,ìBwä úà úòîLî dðéà àéäähîlî ìL ¦¥¨©§©©¤©¤¨§©§¥¦§©¨
ìLî Bà ,äìòîìî CøBëå.ähîlî CøBëå äìòîìî ìL §¥¦§©§¨§©§¥¦§©§¨§¥¦§©¨

ïàk ;àéL÷ àìå ,ïðaø àäå àä :àîéà úéòaéàå¯ §¦¨¥¥¨¨§¨©¨©§¨©§¨¨
ïàk ,òöîàa¯àäå àä :àîéà úéòaéàå .ãvä ïî ¨¤§©¨¦©©§¦¨¥¥¨¨§¨

.ïðéøæb àì :øáñ øîe ,ïðéøæb :øáñ øî ,òöîàaäðùîàì ìáà ,Lc÷na úìaé ïéëúBç ¨¤§©¨¨©¨§¦©¨¨©¨¨§¦©§¦©¤¤©¦§¨£¨Ÿ
éìka íàå .äðéãna¯.øeñà ïàëå ïàkàøîâíeçzì õeçî Búàáäå Báékøä eäðéîøe ©§¦¨§¦©§¦¨§¨¨§¦§¤§¥©£¨¨¦©§

ãç ;àðéðç ïa éñBé éaøå øæòìà éaø !ïéçBc :øîBà øæòéìà éaø ,ïéçBc ïéà Bzìaé úëéúçå©£¦©©©§¥¦©¦¡¦¤¤¥¦©¦¤§¨¨§©¦¥¤£¦¨©
àä :øîàïàk ;àéL÷ àìå ,äçìa àäå¯ïàk ,ãia¯àìå ,ãia àäå àä :øîà ãçå ,éìka ¨©¨§¨§©¨§¨©§¨¨©¨¨©§¦§©¨©¨§¨©¨§¨

àä ;àéL÷¯àä ,äçìa¯àä" øîàc ïàîìe .äLéáéa¯àä ,ãia¯àì àîòè éàî "éìka ©§¨¨§©¨¨¦¥¨§©§¨©¨©¨¨©§¦©©§¨Ÿ
àä øîà¯àä ,äçìa¯àîòè éàî .éøL éîð éìka eléôà äLéáé :Cì øîà ?äLéáéa¯ ¨©¨§©¨¨¦¥¨¨©¨§¥¨£¦©§¦©¦¨¥©©§¨

àä" øîàc ïàîìe .àëøôéà éëeøôéà¯àäå ,äçìa¯àä" øîà àì àîòè éàî "äLéáéa ¦§¥¦§§¨©©£©¨§©¨§¨¦¥¨©©§¨Ÿ¨©¨
¯àä ,ãia¯éìka :Cì øîà !?éìka¯éìka íà :ïðz àä¯àä :Cãéàå .øeñà ïàëå ïàk ©¨¨©§¦¨©¨©§¦¨§©¦©§¦¨§¨¨§¦¨¨

íúä éðú÷c¯Búàáäå Báékøäc àéîec :Cãéàå .ïðaøå øæòéìà éaø éâeìôéà éòa à÷c íeMî §¨¨¥¨¨¦§¨¨¥¦§¥©¦¡¦¤¤§©¨©§¦¨§¨§¤§¥©£¨¨
.Bîöò úà àNBð éçä :øîàc ,ïúð éaøk àìc Báékøä :Cãéàå .ïðaøc ,éðú÷ íeçzì õeçî¦©§¨¨¥§©¨©§¦¨¤§¥§Ÿ§©¦¨¨§¨©©©¥¤©§
éaø øîà ,óñBé áø áéúî .àúééøBàc ïéîeçz :øîàc ,àáé÷ò éaøk íeçzì õeçî Búàáä£¨¨¦©§§©¦£¦¨§¨©§¦§©§¨§¦©¥¨©©¦

äëàìî íeMî àéäL äèéçM äîe øîBçå ì÷ :øæòéìà¯íeMnL elà ,úaMä úà äçBc ¡¦¤¤©¨¤©§¦¨¤¦¦§¨¨¨¤©©¨¥¤¦
úeáL¯àäå àä :óñBé áø øîà àlà ?úaMä úà eçãiL ïéc Bðéà¯Lc÷î úeáLe ,ãia §¥¦¤¦§¤©©¨¤¨¨©©¥¨§¨©¨§¦§¨

Lc÷na¯äðéãna Lc÷îc úeáL ,eøézä¯.àúòîL àäì øîà÷å ééaà áéúé .eøézä àì ©¦§¨¦¦§§¦§¨©§¦¨Ÿ¦¦¨¥©©¥§¨¨©§¨§©£¨
Bãiî øôqä ìbìbúðå ,äte÷ñàä ìò øôqa àøB÷ äéä :ééaàì àøôñ áø déáéúéà¯BììBb ¥¦¥©¨§¨§©©¥¨¨¥©¥¤©¨¦§¨§¦§©§¥©¥¤¦¨§

àìå !ééezéàì éúàå ìéôð àîìéc ïðéøæb àìå àeä äðéãna Lc÷îc úeáLc ,àëä àäå .Bìöà¤§§¨¨¨¦§§¦§¨©§¦¨§¨¨§¦©¦§¨¨¥§¨¥§¦¥§¨
Bãéa Bcâéàc ïåéëc !äéðôì úøáBò íéaøä úeLøe ,úéìîøk äte÷ñàa àðîé÷Bà¯úeáL eléôà ¦§¨§¦§¨©§§¦§¨©¦¤¤§¨¤¨§¥¨§¦§§¨£¦§

ìLî :déáéúéà .àkéì éîðLc÷îc úeáLc ,àëä àäå .äëéLç íò øepzì çñtä úà ïéìL ©¦¥¨¥¦¥§©§§¦¤©¤©©©¦£¥¨§¨¨¨¦§§¦§¨
:déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà ék .÷ézLéà !íéìçba äzçé ànL ïðéøæb àìå äðéãna©§¦¨§¨¨§¦©¤¨©§¤©¤¨¦¦§¦¦£¨§©¥§©¥£©¥
,ééaàå ?ïä ïéæéøæ äøeáç éða :déì épLz àì àîòè éàî :déì øîà .àøôñ áø éì øîà éëä̈¦£©¦©¨§¨£©¥©©§¨¨§©¥¥§¥£¨§¦¦¥§©©¥

ïä ïéæéøæ íéðäk¯ïä ïéæéøæ äøeáç éða ,ïðéøîà¯,àéä øæòéìà éaø :øîà àáø .ïðéøîà àì Ÿ£¦§¦¦¥¨§¦©§¥£¨§¦¦¥¨¨§¦©¨¨¨©©¦¡¦¤¤¦
ì øLôàc änëc ,øæòéìà éaø äãBîe .úaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëî øîàcééepL¯.ïðépLî §¨©©§¦¥¦§¨¦¤©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¨§¤§¨§©¥§©¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc oiaexir(iriax meil)

eàaélà éàezhiyl m`e ±,øîà÷ øæòéìà éaøcz` migecy xaeqd ¦©¦¨§©¦¡¦¤¤¨¨©
,zaydénð äléçzëì eléôàdligza elit` `nip zxiyw xzez ± £¦§©§¦¨©¦

iax ,devn ixiykna od zehiy izyy ,zaya drxwpa wx `le
s` mixqe`d opaxe lenz`n mzeyrl xyt`a s` xiznd xfril`

.`id in zrck mdipia zwlgnd epzpyne ,xyt` i`a
:`xnbd zayiinàlàdxizqde ,dcedi iaxk epzpyn oi` mlerl ¤¨

`ziixal dpynd oiaàä ,àéL÷ àìxeywl zxqe`d `ziixad ± Ÿ©§¨¨
kïBòîL éaøe ,oldlc `ziixaayàäk dxiznd epzpyn ±ïðaø ©¦¦§¨©¨¨

i` oial lenz`n ezeyrl xyt` oia miwlgnd ,ef `ziixaay
,xyt`Bì ä÷ñôpL éåì ïa ,àéðúczayaøBpëa àîéðea mipbpny §©§¨¤¥¦¤¦§§¨¦¨§¦
,dxfra,døLB÷`nip ea reawl la` ,zay migec devn ixiykny §¨

.lenz`n ezeyrl xyt`y ,xeq` dligzn,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
dáðBòmigec mixiykn oi`y ,xzend daipr xywa dpxywi ± §¨
.zayìBwä úà úòîLî dðéà àéä óà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥©¦¥¨©§©©¤©

,dxyew epi` okle ,dxiywe daipr ici lr dligzakàlàdpwzn ¤¨
,ekxckìLîìLy xepkd zeczi leblba `nipd z` xizneähîlî §©§¥¦§©¨

oezgzd ecv ±CøBëåy eizeczi lr dvw z`äìòîìîecv ± §¥¨¤¨¦§©§¨
,ie`xk dgznl olblbne ,oeilrdBà,jtidlìLîìLleblba §©§¥

y zeczidCøBëå äìòîìîy zeczid lr dvw z`.ähîlî ¦§©§¨§¥¦§©¨
k `ziixade dpynd ± `de `d ,`ni` zirAi`eïðaøef `ziixaay §¦¨¥¥¨¨§¨©¨¨

,lenz`n mzeyrl xyt` i`y devn ixiykna mixizndàìå§Ÿ
ïàk ,àéL÷`nipd drxwpa zwqer epzpyn ±òöîàa,xepkd ©§¨¨§¤§©

dxizd okle ,dl lirez `l daipre dwfg dgizn dkixvy
,dxyewlïàkdrxwpa zwqer `ziixad ±,ãvä ïîdgizna dicy ¨¦©©

.xeywl `le aeprl dazk okle ,dyelw
drxwpa zewqer `ziixade dpynd ± `de `d ,`ni` zirAi`e§¦¨¥¥¨¨§¨

,òöîàaoerny iax s`e ,oerny iaxk `ziixade opaxk dpynde ¨¤§©
y `l` ,zay migec devn ixiykn oicd xwirny dcenøîiax ± ©

oernyïðéøæb øáñxeywl xizp m`y ,cvd on eh` rvn`d on ¨©¨§¦©
miwelgy epiai `le cvd on drxwpa mb exywi rvn`a drxwpyk

,dfn df dndøîeopax -,ïðéøæb àì øáñdrxwpa xeywl mixizne ©¨©Ÿ¨§¦©
.rvn`a

äðùî
zlai jezig oica dpicnl ycwnd oiay weliga zwqer ef dpyn

:zayaïéëúBçzayaúìaé[xya zhila±],Lc÷nalr d`vnpyk §¦©¤¤©¦§¨
`ede ,`id men dxiqd `l cer lke ,meia ea daxwdl cnerd yak
oi`e xzen `ziixe`cne `ed ci xg`lk owzny ,ecia jezgiy

,ycwna zeay,äðéãna àì ìáà.`ed opaxc xeqi` mewn lkny £¨Ÿ©§¦¨
íàåjezgl `aïàëå ïàk ,éìëaycwnae dpicna ±,øeñàffeby §¦¦§¦¨§¨¨

.ycwna dxzed `l dxenb dk`lne ,`ed `ziixe`c

àøîâ
:epzpynl migqta dpynn dxizq dywn `xnbdeäðéîøe± §¦§

dpyna epipy ,eywde(:dq migqt),Báékøäszkd lr gqtd dy ly ¤§¥
,miaxd zeyx jxc dxfrl e`iadl zaya axwykõeçî Búàáäå©£¨¨¦

ïéçBc ïéà ,Bzìaé úëéúçå íeçzì.zay.ïéçBc ,øîBà øæòéìà éaø ©§©£¦©©©§¥¦©¦¡¦¤¤¥¦
,daxwd jxevl zaya zlai uevwl xeq` dpyn mzqly ixd

.dxizd epzpyn eli`e
:`xnbd zxne` .mivexiz ipy dligza d`ian `xnbdøæòìà éaø©¦¤§¨¨

àðéðç [éaøa] (ïá) éñBé éaøåin reci oi`e ,mipte` ipya z`f evxiz §©¦¥§©¦£¦¨
,uexiz lk xn`àäå àä ,øîà ãçzewqer zeipynd izy ±azlai ©¨©¨§¨§

äçì,ffebl aygp dkzegde sebdn wlg `idyïàk ,àéL÷ àìå± ©¨§Ÿ©§¨¨
dkzega zwqer dxiznd epzpynãiadpicnae ,`ed ci xg`lky ©¨

,xzen zeayd ea dxzedy ycwnae opaxcn xeq`ïàkdpynd ± ¨
dkzega zwqer zxqe`d migqtaéìëa`ziixe`c ffeby ,ekxck ¦§¦

.ycwna mb xeq`e `edàäå àä ,øîà ãçåzeipynd izy ± §©¨©¨§¨
dvvewa zewqerãia,`ed iepiyyàä ,àéL÷ àìådpynd ± ©¨§Ÿ©§¨¨

zwqer migqtaazlai,äçìdidy meyn ycwna xeqi`d mrhe §©¨
,lenz`n dvvwl lekiàäzwqer epzpyn ±,äLéáéadyelzky ¨¦¥¨

ycwna dkzgl xzed jkitle ,dzvivwa oi` zeay elit`e `id
.lenz`n dvvwl did lekiy s`

:`xnbd zl`ey .mipvxzd ipy zexaqa dpc `xnbdøîàc ïàîìe§©§¨©
éìëa àä ãia àä,dgla odizyeàä äçìa àä øîà àì àîòè éàî ¨©¨¨¦§¦©©£¨Ÿ¨©¨§©¨¨

äLéáéa:`xnbd daiyn .cia odizyeéìëa eléôà äLéáé ,Cì øîà ¦¥¨¨©¨§¥¨£¦¦§¦
éøL énð,dvvwl xzen ±àîòè éàî,mrhd dne ±éëeøtéà ©¦¨¦©©£¨¦§¥
àëøtéàoeike ,sebl zxaegnk zaygp dpi`e dribpa `id zkxtp ± ¦¨§¨

zwqer `idy jgxk lr ilka dkzgl epzpyn dxq` `tiqay
.dgla

:jtidl `xnbd zl`eyäLéáéa àäå äçìa àä øîàc ïàîìe§©§¨©¨§©¨§¨¦¥¨
,cia odizyeéìëa àä ãia àä øîà àì àîòè éàî.dgla odizye ©©£¨Ÿ¨©¨©¨¨¦§¦

:`xnbd daiyn,Cì øîàmigqta dpynd z` cinrp m`,éìëadn ¨©¨¦§¦
,`pzd eprinynïðz àäepzpyna yxetn xak ixd -éìëa íà' ¨§©¦¦§¦
,'øeñà ïàëå ïàkzx`an .zeipyn izya xacd `pzd ltk recne ¨§¨¨

:ef dprh wlegd dgci cvik `xnbdCãéàåz` cinrdy wlegde ± §¦¨
,dgci ,ilka migqta dpyndíúä éðz÷c àädkxvedy mrhd ± ¨§¨¨¥¨¨

,df oic `iadl my dpyndéâeìôéà éòa à÷c íeMîdzvxy ± ¦§¨¨¥¦§¥
zwelgn z` `iadl,ïðaøå øæòéìà éaød`aed `l epzpynay ©¦¡¦¤¤§©¨¨

.ilka s` xiznd xfril` iax zrc
:dyiail dgl oia wlgnd ly enyn oerhl `xnbd dkiynnCãéàå§¦¨

oicy xnel did xyt` ok` ,oreh dyiail dgl oia wlgnde ±
oiicr j` ,zwelgnd z` epcnll migqta `aed ilka zlai zvivw

oky ,ilka my dpynd z` cinrdl jiiy `lBáékøäc àéîec§¨§¤§¥
éðz÷ íeçzì õeçî Búàáäåmipicl dneca my dpyp df oic ± ©£¨¨¦©§¨¨¥

,megzl uegn ez`ade mc`d szk lr dyd zakxd ,mikenqd
n mxeqi`y,ïðaøc,`id opaxc xeqi` zlaid zvivw mb jgxk lre §©¨¨

`ziixe`cn dxeq` ilka dzvivwy ,cia dgl zlai zvivw epiide
wlegd dgci cvik `xnbd zx`an .mipicd x`yl dnec dpi`e

:ef dprhãéàåCdpynd z` cinrne cil ilk oia wlgnde ± §¦¨
zlai jezig oic i`ce ,dgci ,ilkae dgl zlaia migqta
mixg`d mixacd ipy s`y ef dpyn dxaqy `l` ,`ed `ziixe`c

,`ziixe`cn mixeq`Báékøä,szkd lréçä øîàc ïúð éaøk àìc ¤§¥§Ÿ§©¦¨¨§¨©©©
,Bîöò úà àNBð.aiig igd z` `yepd mby mixaeqdk `l` ¥¤©§

e.àúééøBàc ïéîeçz øîàc àáé÷ò éaøk ,íeçzì õeçî Búàáä£¨¨¦©§§©¦£¦¨§¨©§¦§©§¨
:dywne `xnbd zxfegáéúîdywd ±,óñBé áøcinrdl okzi `l ¥¦©¥

jynda my epipy oky ,`ziixe`c mixeqi`a migqta dpynd z`
,mi`pzd gekie jeza,øæòéìà éaø øîànøîBçå ì÷mixacy oec` ¨©©¦¡¦¤¤©¨¤

,zay migec el`àéäL äèéçM äîedxeq`äëàìî íeMîdxenb ©§¦¨¤¦¦§¨¨
úaMä úà äçBc,gqtd zhigyaL elàmxeqi`úeáL íeMîcala ¨¤©©¨¥¤¦§

.úaMä úà eçãiL ïéc Bðéà,opaxc zlai jeziga xaecny epcnle ¥¦¤¦§¤©©¨
.cia dkzega epiid jgxk lre

ian `xnbd:zeipynd oia wlgl iyily uexiz d`áø øîà àlà¤¨¨©©
àäå àä ,óñBédkzgl `aae ,dgl zlaia zewqer zeipynd izy ± ¥¨§¨

ãia,epzpyn dxizd okle ,opaxcn exeqi`yådpynd mrh ©¨§
,zxqe`d migqtaLc÷îc úeáL ,eøézä Lc÷na Lc÷î úeáL§¦§¨©¦§¨¦¦§§¦§¨

eøézä àì äðéãnaenvr ycwnd mewna `l` zeayd dxzed `l ± ©§¦¨Ÿ¦¦
ly exewiae xg`ne ,ycwnd jxevl dpicna dilr xaeryk `le
`ly ,ezlai zkizg dxzed `l milrad ziaa dyrp menn gqtd

.ycwna dyrp mxewiay epzpynay xeaivd zepaxwak
:evexiz lr zeiyew d`ian `xnbdáéúéayi -àäì øîà÷å ,ééaà ¨¦©©¥§¨¨©§¨

àzòîL.sqei ax ly ewelig z` xn`e ±déáéúéàdywd -áø §©§¨¥¦¥©
,ééaàì àøôñlirl dpyna epipy(:fv),àøB÷ äéädxez ixacøôqa ©§¨§©©¥¨¨¥§¥¤

dcinra zayaäte÷ñàä ìò,zlcd oztn ±ìbìbúðådvwøôqä ©¨¦§¨§¦§©§¥©¥¤
Bãiî,ecia feg` ipyd edvwe miaxd zeyxl,Bìöà BììBboeifa iptn ¦¨§¤§

,dywe .zeay xeqi` ezlilba yiy s` ,xtqdàëä àäåo`k ixde ± §¨¨¨
àeä äðéãna Lc÷îc úeáLczyecw iptn `ed ycwn zeayy ± ¦§§¦§¨©§¦¨

,ellebl exizd ok it lr s`e ,dpicna `vnpe xtqdb àìåïðéøæ §Ÿ¨§¦©
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קמד
ezny ina cenr bw sc ± iyily wxtoiaexir

àéä éàîopipyn iiepyl xyt`c dnkc xfril` iax icenc `xniz `pn Ðodk :`ipzc Ð

.'eke zlai ea dzlryïéà åéðéùáilka ,`ed zeayc Ðexiag ,eipiya elit`e .`l ÐÐ

edi`e ,oi`"ripvnd" wxta zay zkqna xn` ikde .xity dil owzn `l exiagc ,`l Ð

z`hg aiign xfril` iaxy ,eipiya e` efa ef eipxetv lhepa opaxe xfril` iax ibiltc

mzd `pniwe`e .zeay meyn oixqe` minkge

xfril` iax aiign ikcla` ,envrl lhepa Ð

exiagl.xeht lkd ixac Ðéðîxn`wc `d Ð

.`l envrae `l ilkaïðáø àîéìéà:ixn`c Ð

opirny`e ,dk`ln a` egc `l devn ixiykn

egc zeaycoebke ,exiaga eipiya oebk Ð

dilwynl dil xyt` `lc ,zaya el dzlry

.lenz`nïðáø éøîàã ïåéëzeyxd xac iabl Ð

eipiya e` efa ef envrl lhepc`l` o`k oi` Ð

.zeay meynàëämeyn exiaga exywc Ð

ycwnc zeay`dc ,envrl inp ixzyil Ð

`ed zeay inp diteb edi`.éáø åàì àìà
àéä øæòéìà,envrl eipiya lhepa xn`c Ð

devnl `ly `nlrcmeyne .z`hg aiigc Ð

zeay iedc exiaga xyt`c oeik inp ikd ,ikdÐ

dilwynle dk`ln a` igcinl dil opixy `l

ixiykn xfril` iax xn`c ab lr s`e .diytpl

dk`ln a` oigec devniiepyl xyt`c dnk Ð

.opipynïðáø íìåòì`l xfril` iaxl i`c Ð

,ixy ilka elit`e envrl elit`e ,iepiy ira

zeay inp envrl lhepc oeik ,opaxl `iywce

.diytpl edi` dilwyip ,`edåì äúìòã éà
åñéøëáe` ecia dlhil el xyt`y mewn Ð

eipiya.opiqxb ikd :inp ikd Ðïðáø éàå
'åëå øæòéìà éáøã èåùôúå ãéá äéìäéð äéì÷ùéì
`id xfril` iax `nlya zxn` i` :xnelk Ð

iepiy meyneuxzny enk ,xity `nwezn Ð

`l ilkac `nrhe ,opax zxn` i` `l` .dinwl

opaxe ,dk`ln a` egc `l oixiyknc meyn

'ipyn diteb edi`c idp .ixcdnc `ed zeay`

dil.`ed eabac ,dilwynl xyt` `lc Ð

inp eci `dc ,cia dlhepc opirnyl `din exiag

dipin opirnyc .ipznl xity ikde `id zeay

a` `le ,egc zeay oixiyknc :`cg .izxz

opirny cere .`zyd ol rnynck ,dk`ln

ilka `le cia dil ixycn :dpin`ed `kdc Ð

"ripvnd" wxta mzd xn`c .xfril` iaxck

ilka la` ,cia zwelgn :(a,cv zay)ecen Ð

ffebc dclez dil opiaygc ,z`hg aiigc opax

ilral xaegnd on jzeg `edy ,xnvd z`

wcinle ,dpin dihytinl epivn `l `zyd la` .miig.dil ixyw `le ,`ed zeay inp cia `dc ,`ed dk`ln a`c meyn `l ilka `dc Ðéîð øæòéìà éáøì êéîòèìå`nrhc idp Ð

cia dildip dilwyp ,ded iepy meyn.zeay `l` epi`y exiagl lhepa xfril` iax dcenc ,iepy `ki` `dc Ðøæòéìà éáø àîìùá úøîà éàxeqi`e zeay devn ixiykn iabl Ð

`nrhe ,edl ieyn xzid `ziixe`czeayl dk`ln a`n opipync ikid ik ,opipyn iiepyl xyt`c meyn Ð,mipiyn dxeng ci ,jkld .dlwd zeayl dxengd zeayn inp opipyn Ð

.ilk eh` ci ith da xfbnl `ki`e ,ilkl dnece ikda digxe`cïðáø éà àìà`l`) ixecd`l edl dnl igcin `l dk`ln a`c meyn ediinrhe Ð.edc lk zeay` (àëéì åúåÐ

.icin iieyw`läðùîéîâ äéìò êøåëdceard mr ezkn d`xzy `rx` gxe` e`lc ,`id dcear jxev `din `zyde li`ed dknd z` `txn inbdy it lr s`e Ðdze` dqkn Ð

.inbaäðéãîá àì ìáà.xeq`e ,`id zeay zaya d`etxe ,zaya `txny Ðíã àéöåäì íàå.dnc `ivedl ick inba dwcdny Ðøåñà ïàëå ïàë:cere .dcear jxev df oi`y Ð

.ediiabl ixzyn `l dk`ln a`e ,laeg dil dedcàøîâïè÷ ìåöìö.l"icpa frlae (a,h) dheqc "(ohw) levlva dxbg `id" :enk .d`p ohw xef` Ðíéãâá øåúé éåä`ipze Ð

dcear care ecba zgz exya lr dihx el dzidy e` ,zg` xzei e` zg` xqg ,mihpa` ipy ,miqpkn ipy yal (`,gi migaf) ipy wxta miycw zhigyadl silie .dleqt ezcear Ð

"mipdkd oxd` ipa" i`xwn mzdcare lecb odk icba yaly heicd odk mdl oiwewfd heicd icbaa :xnelk .mpedka Ð.micba xezi epiidc dleqt ezcear Ðåøîà àìdze`a Ð

micba xezi dpynrav`a oebk micba mewna `ly la` ,micba mewna `l` Ð.micba xezi ied `l Ðäéì ÷åôéúågwle) op`e ,dcearl eici oia uiigc meyn ,levlv oia inb oia Ð

.mixg` ici lr `le ,eci lr envra rnync opira ,"odkd wxfe" "odkd gwle" (opiraìàîùádxyk dcear oi`y Ð(oda) e` rav` xn`py mewn lk :oileg zhigya xn`ck ,da

[odk].oini `l` epi` Ðäãåáò íå÷îá àìù ïéîéá éîð éà.rav`d ab lr oebk Ðàâéìôålr dyly cba elit`e ,micba xezi ied `l micba mewna `ly xn`c ,opgei iaxc `d Ð

.liqt `lc rnyn dylyàáøãà`ed cba e`l `dc ,xninl `kil micba xezi meync ab lr s`e .zvveg zg` `nip elit` ,micba mewna :xn`c Ðaizkc ,`ied `din dvivg Ð

"exya lr yali ca iqpkne" :(e `xwie).uveg xac `di `ly Ðúåööåç ùìù ìò ùìùdvivg oeyla hwpc i`de .micba xezi ied ixwn cbac oeikc Ð`nipa ixii` `yixc meyn Ð

.`ed cba e`lc micba xezi diipznl ivn `lc ,micba mewna zg`úåööåç ïéà ùìùî úåçôcba aiyg `lc icii`c Ðo`k oi` inp dvivge .`ed cba e`lc ,o`k oi` micba xezi Ð

.dcear mewna `lye ,`ed micba mewna `lyc Ðàâéìô éàãå ïðçåé éáøãà` llk xezi aiyg `l opgei iax micba mewna `ly oxn`ck ,`axc `d Ð.lecb cbaa elitäãåäé áøãà
àâéìô àîéð éî àééç éáøã äéøá.yly lr yly ied `lc ab lr s`e ,uiig ohw levlvc :xn` edi`e zevveg oi` ylyn zegt micba mewna `ly xn`c ,`axc `d Ðïè÷ ìåöìö

õöåçdvivg oeyla dcedi axc dizlina dl ihwpc i`de .wgvi epiaxc dizlina `l` welig da oi`e ,`nw `pyilk inp epiide .micba xezi meyn Ðopgei iaxc `zbelt jd meyn Ð

oeyla dlekl dl hwp ikdl ,dvivg meyn `l` micba xezi xninl ivn `l ylyn zegte ,micba mewna uveg yly lr ylyn zegt xn`wc ,micba xezi meyn diipznl ivn `lc

.dvivg
ùìù
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äî`l` `kd ixy `l `de ?`gip in xfril` iaxke :xn`z m`e Ð exiag il dne `ed il

Ð cia `d rnyn .xeq` o`ke o`k Ð ilka m` :ipzwcn ,cia ixy oizipznae ,eipiya

`l` eipiya jezgl ekxved `l Ð eipiya jezgl qe`in `ki`c dnda iabc :xnel yie !ixy

?opipyn iiepyl xyt`c `kidc xfril` iaxc `ail` xninl epivn ikide :xn`z m`e .cia

(`,lw zay) `iad `l m` wxta xn`w `de

s` ,miaxd zeyx jxc elit` lenl oikq `ianc

zebb jxc e`iadle iiepyl xyt`c ab lr

ekxc xvwn mzdc :xnel yie !zexivge zetitxwe

ekzegl lekic `kd la` ,miaxd zeyx jxc jlil

.opipync xfril` iax dcen Ð ilka enk cia

äúìòùopirnylc :dniz Ð eaba dkiyp el

mewna dzlry oebk ith `zeax

`ed ixy ikd elit`e ,lehil envra `ed lekiy

yie !ci xg`lk ied `lc ab lr s` ,lehil envra

`wlq ied Ð exiaga opirny` `l i`c :xnel

ceariy ick lehil dixagl opixy `lc jzrc

.exiag

éëäiaxc heytze cia dilwyp opax i`e :opiqxb

,izxz dpin opirnyc :yexit ± xfrl`

:cere ,dk`ln a` egc `l devn ixiyknc :`cg

`zyd la` .z`hg aiigc ecen ilkac opirnyc

meynÐ `l ilkac wcinle ,dihytinl epivn `l

`le `ed zeay inp cia `dc ,`id dk`ln a`c

.exywéà:yexit Ð xfril` iax `nlya zxn`

opipyn Ð zeayl dk`ln a`n opipync ikid ik

zxn` i` `l` .lwd zeayl xeng zeayn inp

ay` (`l`) ixecd`l edl dnl Ð opaxlk ze

dil `gip i`n`c :ivewn xyd dywde ?edc

dide ?opaxln ith xfril` iaxl dwgxd carinl

uxize !ith lwin xfril` iax `dc ,jtdl d`xp

,zeay lk xizdl yi opaxc `ail` ,zpzepd `idc

meync edl zi`c oeik ,daxeg dpin witp `lc

zi`c ,xfril` iax la` .zay opigc `l xykd

Ð iiepyl xyt`a ,edine ,dgec oixiyknc dil

`ai `ly lwd zeay xg` xfgl epl yi ,opipyn

.iiepyl xyt`a ,iepiy `la xizdl
opirnyil
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úìaé Ba äúìòL ïäk :àéðúc ?àéä éàî¯Bøéáç ©¦§©§¨Ÿ¥¤¨§¨©¤¤£¥
åépéLa .åépéLa Bì dëúBç¯éìka ,ïéà¯Bøéáç .àì §¨§¦¨§¦¨¦©§¦¨£¥

¯eäéà ,ïéà¯ïåék ,Lc÷náe ïðaø àîéìéà ?épî .àì ¦¦¨©¦¦¥¨©¨©©¦§¨¥¨
úeáL íeMî àîìòa ïðaø éøîàc¯él äî àëä §¨§¦©¨©§¨§¨¦§¨¨©¦

øîàc ,øæòéìà éaø åàì àlà ?Bøéáç él äî àeä©¦£¥¤¨¨©¦¡¦¤¤§¨©
àëäå ,úàhç áéiç àîìòa¯éøéLëîc áb ìò óà §¨§¨©¨©¨§¨¨©©©§©§¦¥

úaMä úà ïéçBc äåöî¯ì øLôàc änk.ïðépLî ééepL ¦§¨¦¤©©¨©¨§¤§¨§¦¥§©¥©
Bñéøëa äúìò éàå ,ïðaø íìBòì ,àì¯.éîð éëä Ÿ§¨©¨©§¦¨§¨¦§¥¨¦©¦

ïðé÷ñò éàîa àëä¯Baâa äëéLð Bì äúìòL ïBâk ¨¨§©¨§¦©§¤¨§¨§¦¨§©
,ïðaø éàå .dì ìé÷L éöî àì eäéàc ,åéãé éìévàáe§©¦¥¨¨§¦¨¨¥¨¥¨§¦©¨©
øîàc .øæòìà éaøc èBLôúå ,ãia déìäéð déì÷Lð¦§§¥¦£¥©¨§¦§§©¦¤§¨¨§¨©

éìka ìáà ,ãia ú÷Bìçî :øæòìà éaø¯ìkä éøác¯ ©¦¤§¨¨©£¤©¨£¨©§¦¦§¥©Ÿ
éîòèéìå !áéiçdéìäéð déì÷Léì :éîð øæòéìà éaøì ,C ©¨§¦©§¦§©¦¡¦¤¤©¦¦§©¥¦£¥

øæòéìà éaø àîìLa zøîà éà ?éàî éàä !ãia¯ ©¨©©¦¨§©§¦§¨¨©¦¡¦¤¤
àéä ïðaø zøîà éà àlà .éìk ehà ãé øæâc eðééä©§§¨©¨©§¦¤¨¦¨§©§©¨©¦

¯.écéî àì eúå ,ãia déìäéð déì÷Lðäðùîïäk ¦§§¥¦£¥©¨§¨¦¥Ÿ¥
Bòaöàa ä÷lL¯àì ìáà ,Lc÷na éîb äéìò CøBk ¤¨¨§¤§¨¥¨¤¨¤¦©¦§¨£¨Ÿ

íc àéöBäì íà .äðéãna¯.øeñà ïàëå ïàkàøîâ ©§¦¨¦§¦¨¨§¨¨
éaøc déøa äãeäé áø øîààlà eðL àì :àéiç ¨©©§¨§¥§©¦¦¨Ÿ¨¤¨

ïè÷ ìBöìö ìáà ,éîb¯ïðçBé éaøå .íéãâa øezé éåä ¤¦£¨¦§¨¨¨¥¦§¨¦§©¦¨¨
ìáà ,íéãâa íB÷îa àlà íéãâa øezé eøîà àì :øîà̈©Ÿ¨§¦§¨¦¤¨¦§§¨¦£¨

íéãâa íB÷îa àlL¯÷Btéúå .íéãâa øezé éåä àì ¤Ÿ¦§§¨¦¨¨¥¦§¨¦§¥
àlLå ,ïéîia :éîð éà ,ìàîNa !äöéöç íeMî déì¥¦£¦¨©§Ÿ¦©¦©¨¦§¤Ÿ
áø øîà ,àáø øîàc ,àáøc àâéìôe .äãBáò íB÷îa¦§£¨§¦¨§¨¨§¨©¨¨¨©©

íéãâa íB÷îa :àcñç¯,úööBç úçà àîéð eléôà ¦§¨¦§§¨¦£¦¦¨©©¤¤
íéãâa íB÷îa àlL¯ìLìL ìò LúBçt ,úBööBç L ¤Ÿ¦§§¨¦¨©¨§¨

ìMîìL ìò LL¯àéiç éaøc déøa äãeäé áøcà ,àâéìt éàcå ïðçBé éaøcà .úBööBç ïðéà ¦¨©¨¥¨§©§©¦¨¨©©§¦¨©§©§¨§¥§©¦¦¨
äãeäé áø øîà ,dì éøîà ,àðéøçà àðMéì .áéLçc ïè÷ ìBöìö éðàL ?àâéìt àîéð éî¦¥¨§¦¨¨¥¦§¨¨©£¦¦¨¨©£¦¨¨§¦¨¨©©§¨

ïè÷ ìBöìö ìáà ,éîb àlà eðL àì :àéiç éaøc déøa¯àì :øîà ïðçBé éaøå .õöBç §¥§©¦¦¨Ÿ¨¤¨¤¦£¨¦§¨¨¥§©¦¨¨¨©Ÿ
ìMî úBçôa äöéöç eøîàìL ìò L,íéãâa íB÷îa àlL ìáà ,íéãâa íB÷îa àlà L ¨§£¦¨§¨¦¨©¨¤¨¦§§¨¦£¨¤Ÿ¦§§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oiaexir(iriax meil)

:`xnbd zl`eyàéä éàîwelig xfril` iax zrca epivn okid ± ©¦
,xewnd o`kn :`xnbd daiyn .zepyl xyt` i` oial xyt` oia

åépéLa Bì dëúBç Bøéáç ,úìaé Ba äúìòL ïäk ,àéðúczaya §©§¨Ÿ¥¤¨§¨©¤¤£¥§¨§¦¨
:`ziixadn `xnbd zwiicn .dcearl exiykneïéà åépéLawx ± §¦¨¦

la` ,dkzgl xzen eipiya.àì éìëa,sqep weiceïéà Bøéáçmb ± ¦§¦Ÿ£¥¦
la` ,exiagl wx xzen miipiyaeäéà,envr zlaid lra ±.àì ¦Ÿ

ezrcl mbye ,`id xfril` iax `ziixady `xnbd dgiken dzr
zxxan .opaxc xeqi`l zepyl xyt`yk migcp dxez ixeqi` oi`

:`xnbdépî,ef `ziixa in zrck ±àîéìéàky xn`p m` ±ïðaø ©¦¦¥¨©¨¨
,xfril` iax lr miwlegdåzwqer `id ixd,Lc÷na,dywïåék §©¦§¨¥¨

àîìòa ïðaø éøîàcdpyna] zenewn x`ya ±(:cv zay)uvew iabl §¨§¦©¨¨§¨§¨
exeqi`y [zeyx jxevl eipiya e` eicia eipxtvàëä ,úeáL íeMî¦§¨¨

,zeayd ea dxzedy ycwna o`k ±él äîdpvvwiél äî àeä ©¦©¦
,Bøéáç.envrl s` uevwl xzen `dieåàì àlài`ce `l` ± £¥¤¨¨

`ziixadøæòéìà éaø,`idàîìòa øîàcuvewa my dpyna ± ©¦¡¦¤¤§¨©§¨§¨
zeyx jxevl eipiya e` eicia envrl,úàhç áéiçexiagl uvewae ©¨©¨

,opaxcn wx xeq`y dcenàëäådxen zlai lra odka o`k - §¨¨
exeqi`y envr `ed `le `id zeayy eipiya exiag dpvvwiy

,`ziixe`cnáb ìò óàxaeqyúaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëîcmb ©©©§©§¦¥¦§¨¦¤©©¨
y meyn enrh jgxk lre ,`ziixe`caì øLôàc änkïðépLî ééepL ©¨§¤§¨§©¥§©¦©

kk ±.mipyn ep` opaxcl `ziixe`c xeqi`n zepyl xyt`y l
zepyl yi xfril` iaxl mby `ax ixacl xewnd o`kne

.xyt`yk
:`xnbd dgecíìBòì ,àì`ziixae ,zepyl jxev oi` xfril` iaxl Ÿ§¨

k uevwl zlaid lra ly exiagl wx dxizdy efïðaømixaeqd ©¨¨
,exiag iciak zeay envr cia dzlihpyådazk `ly mrhd §

,eipiya envr zlaid lra dpvvwiyBñéøëa äúìò éàlekiy ¦¨§¨¦§¥
,eipiya e` eicia myl ribdlénð éëädpvvwiy dxen ok` dzid ± ¨¦©¦

`l` ,envraäëéLð Bì äúìòL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä[zlai-] ¨¨§©¨§¦©§¤¨§¨§¦¨
åéãé éìévàáe Baâa,eiwtxn ±dì ìé÷L éöî àì eäéàcepi` `edy ± §©§©¦¥¨¨§¦Ÿ¨¥¨¦¨

.exiaga xzidd z` dhwp okle ,eipiya dlhil leki
dpnn cenlle xfril` iaxk `ziixady gikedl day `xnbd

:`xnbd dywn .xyt`yk zepyl yiyéàålawp m` s`e ± §¦
k `ziixadyïðaøxeqi` migec mixiykn oi`y mixaeqd ©¨¨

envr odkdy mpn` od ,ilka dlhil dxizd `l okle `ziixe`c
exiag mewn lkn ,zlaid l` ribdl ecia oi`y meyn xkfed `l

ãia déìäéð déì÷Lð,eipiyak `id zeayy ,ecia dlhil el xzEi ± ¦§§¥¦¨¥©¨©
oey`xd ,mixac ipy micnl epiid ok zazek dzid eli`e
did sqep cenile ,`ziixe`c `le zeay wx migec oixiykny
,opaxl mb `ziixe`cn aiig ilka zlai lhepdy ,epicia

edf cenil zervn`aøæòìà éaøc èBLôzixacy dpnn cnlp ± ¦§§©¦¤§¨¨
,mipekp xfrl` iaxú÷Bìçî ,øæòìà éaø øîàcopaxe xfril` iax §¨©©¦¤§¨¨©£¤

ovvewa wx `id eipxtv uvewd xeqi` zbxcaéøác éìëa ìáà ,ãia©¨£¨¦§¦¦§¥
áéiç ìkäffeb zclez lega ekxck igd on jzegdy ,`ziixe`cn ©Ÿ©¨

cenll xyt` i` ecia `le eipiya wx dxizdy dzr la` .`id
lr opaxcn dxeq`d cia dvivwd z` dxizd `ly oeiky ,z`f
exeqi`y dgked da mieqn hxt zxkfd i`a oi` jgxk
,ecia dlhil exiagl dxizd `l recn `eti` dywe .`ziixe`cn
mrhd i`ce `l` .mixkfpd micenild z` micnel epiid dfay
opax zhiyk dpi`y iptn cia dlhil el dxizd `l `ziixady
xeng xeqi`a zigcp zay oi`y `ed xaeqe ,xfril` iaxk `l`

.lw xeqi`l zepyl xyt`yk
:xfril` iax `ziixady gikend lr dywne `xnbd zxfeg

éîòèéìåClw xeqi`l zepyl yi xfril` iaxly jzhiyl mbe ± §¦©§¨
,`iyew dze` dyw ,ezhiyk `ziixade ,xyt`ykøæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤

ãia déìäéð déì÷Léì énðodkd xagl xizz xfril` iaxl s` ± ©¦¦§§¥¦¨¥©¨
opaxc xeqi` ezrcl mb xagd cia zlai zlihpy ,ecia dlhil
recne ,ilka dzlihpay `ziixe`c dk`lndn dpiyy oeike ,`id

`ziixad zcnrda melk zlred `le .eipiya wx dlhil el dxizd
:`xnbd zayiin .xfril` iaxkéàî éàä,`id `iyew dn ike ±éà ©©¦

àîìLa úøîàk `ziixady xn`p m` ±øæòéìà éaømrhdy ,oaen ¨§©¦§¨¨©¦¡¦¤¤
eipiya `le ecia wx dlhil xagl xizdyeðééämeynøæâclr ©§§¨©

a dzlihpeèà ãia dzlihpéìëyiy myky ,`ziixe`cn dxeq`d ¨¨§¦
,dlwl dxeng zeayn zepyl yi jk opaxcl `ziixe`cn zepyl

,miipiya dzlihpn dxeng cia zlaid zlihpeúøîà éà àlà± ¤¨¦¨§©
y xn`z m` la`àéä ïðaø`linne ycwna zeay oi`y mixaeqd ©¨¨¦

,opaxc mixeqi` oia wlgl mewn oi`ãia déìäéð déì÷Lðxzei ± ¦§§¥¦¨¥©¨
iaxk `ziixad i`ce `l` .eipiya wx `le ecia dlhil xagl
.lw xeqi`l zepyl yi xyt`d mewnay dpnn cenll yie xfril`

:`xnbd zniiqnéãéî àì eúå.`ed ok i`cey ,dfa oecl oi` xzeie ± §Ÿ¦¦

äðùî
:zaya dpicnae ycwna inba dkn zyiag oica zwqer ef dpyn

CøBk ,Bòaöàa ä÷lL ïäkzayaäéìò[ezkn lr-]éîbdzeqkl Ÿ¥¤¨¨§¤§¨¥¨¤¨¤¦
ezcear zrya,Lc÷nazeyrl exq` minkge ,`txn inbdy s`e ©¦§¨

lkn ,[eteb lka dlgp `l m`] dpkq mewna `ly zaya d`etx
dxzed ,dceard zrya ezkn d`xizy ux` jxc oi`y oeik mewn
zk`ln lr xearl `eai `ly ick minkg exfby dxifb-] zeay

,ycwna [dxezd on dxeq`d zayàì ìáàezkn lr zaya jexki £¨Ÿ
äðéãna.zaya d`etx lk minkg exq` ixdy ,ycwnl uegn - ©§¦¨

eíàick ezkn lr inbd z` wcdníc àéöBäì,dkndnïàëå ïàk ¦§¦¨¨§¨
ycwnae dpicna ±,øeñàyiy cere ,dcear jxev dfa oi`y oeik ¨

.ycwna exzed `l dxez ixeqi`e ,dxez xeqi` dfa

àøîâ
zecearl mirbepd mipic dylya `xnbd oecz epiptly ef `ibeqa
oic .a .zxy ilkl odkd ci oia dvivg oic .` .ycwna mipdkd
micba yaeld odk oic .b .dpedk icbal odkd seb oia dvivg

.mda aiegny dpedkd icba caln mitqep
.ycwna inb dilr jxek erav`a dwly odk ,dpyna epipy

:ycwna dxzed inb zkixk wx m`d zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©
eðL àì ,àéiç éaøc déøa äãeäé áødkn lr jexkl df xzid ©§¨§¥§©¦¦¨Ÿ¨

,ycwna erav`ay,éîb àlà,cba epi`yìáàjexklïè÷ ìeöìö ¤¨¤¦£¨©§¨¨
,d`pe dphw dxebg ±,íéãâa øezé éåä`edyk ycwna caerd odke ¨¥¦§¨¦

inia s`e ,dleqt ezcear ,mda aiegny micbadn xzei yeal
.ezkn lr levlv jexkl xeq` legd

:zwleg drceøîà àì ,øîà ïðçBé éaøåoicàlà íéãâa øezésiqena §©¦¨¨¨©Ÿ¨§¦§¨¦¤¨
cbaíB÷îazyiall cnerdíéãâa,[dpedk icba-]àlL ìáà §¨§¨¦£¨¤Ÿ

,íéãâa íB÷îa,erav` lr oebkéåä àìmeyn jka oi` ±øezé ¦§§¨¦Ÿ¨¥¦
,íéãâa.levlv mb erav` lr jexkl odkd i`yxe §¨¦

:erav` lr levlv e` inb jexkl xzidd lr dywn `xnbd
déì ÷etéúåinb zkixk xeq`l yi ,micba xezi oic caln `lde ± §¦¥

erav` lr levlveäöéöç íeMîeay zxy ilkl odkd ci oia ¦£¦¨
lr jexkl dpynd dxizd ji`e ,zepaxwd zecear z` odkd dyer

.[levlv s` opgei iax itle] inb erav`
dwly ote`a ,xen` [opgei iax ixace] epzpyn oic :`xnbd zvxzn

odkdaciîNìàleqt da jiiy `le ,da dxiyk dcear oi`y §§Ÿ
.dvivgénð éàs` dwly ,dvivg ea oi`y sqep ote` ±,ïéîia ¦©¦©¨¦

äãBáò íB÷îa àlLå,zxy ilka wifgn day eci ska dknd oi` - §¤Ÿ¦§£¨
leqt my jiiy `le ,zxy ilka zrbep dpi`y erav` ab lr `l`

.dvivg
:`xnbd zxne` .opgei iax lr zwlegd ztqep drc d`ian `xnbd

àáøã àâéìôe`ly lqet micba xezi oi`y xn`y opgei iaxe ± §¦¨§¨¨
,`ax lr wleg ,micba mewna,àcñç áø øîà àáø øîàcyiy odk §¨©¨¨¨©©¦§¨

`ed m` ,exya lr xac elíéãâa íB÷îa,[dpedk icba-]eléôà ¦§§¨¦£¦
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קמה
ezny ina cenr bw sc ± iyily wxtoiaexir

àéä éàîopipyn iiepyl xyt`c dnkc xfril` iax icenc `xniz `pn Ðodk :`ipzc Ð

.'eke zlai ea dzlryïéà åéðéùáilka ,`ed zeayc Ðexiag ,eipiya elit`e .`l ÐÐ

edi`e ,oi`"ripvnd" wxta zay zkqna xn` ikde .xity dil owzn `l exiagc ,`l Ð

z`hg aiign xfril` iaxy ,eipiya e` efa ef eipxetv lhepa opaxe xfril` iax ibiltc

mzd `pniwe`e .zeay meyn oixqe` minkge

xfril` iax aiign ikcla` ,envrl lhepa Ð

exiagl.xeht lkd ixac Ðéðîxn`wc `d Ð

.`l envrae `l ilkaïðáø àîéìéà:ixn`c Ð

opirny`e ,dk`ln a` egc `l devn ixiykn

egc zeaycoebke ,exiaga eipiya oebk Ð

dilwynl dil xyt` `lc ,zaya el dzlry

.lenz`nïðáø éøîàã ïåéëzeyxd xac iabl Ð

eipiya e` efa ef envrl lhepc`l` o`k oi` Ð

.zeay meynàëämeyn exiaga exywc Ð

ycwnc zeay`dc ,envrl inp ixzyil Ð

`ed zeay inp diteb edi`.éáø åàì àìà
àéä øæòéìà,envrl eipiya lhepa xn`c Ð

devnl `ly `nlrcmeyne .z`hg aiigc Ð

zeay iedc exiaga xyt`c oeik inp ikd ,ikdÐ

dilwynle dk`ln a` igcinl dil opixy `l

ixiykn xfril` iax xn`c ab lr s`e .diytpl

dk`ln a` oigec devniiepyl xyt`c dnk Ð

.opipynïðáø íìåòì`l xfril` iaxl i`c Ð

,ixy ilka elit`e envrl elit`e ,iepiy ira

zeay inp envrl lhepc oeik ,opaxl `iywce

.diytpl edi` dilwyip ,`edåì äúìòã éà
åñéøëáe` ecia dlhil el xyt`y mewn Ð

eipiya.opiqxb ikd :inp ikd Ðïðáø éàå
'åëå øæòéìà éáøã èåùôúå ãéá äéìäéð äéì÷ùéì
`id xfril` iax `nlya zxn` i` :xnelk Ð

iepiy meyneuxzny enk ,xity `nwezn Ð

`l ilkac `nrhe ,opax zxn` i` `l` .dinwl

opaxe ,dk`ln a` egc `l oixiyknc meyn

'ipyn diteb edi`c idp .ixcdnc `ed zeay`

dil.`ed eabac ,dilwynl xyt` `lc Ð

inp eci `dc ,cia dlhepc opirnyl `din exiag

dipin opirnyc .ipznl xity ikde `id zeay

a` `le ,egc zeay oixiyknc :`cg .izxz

opirny cere .`zyd ol rnynck ,dk`ln

ilka `le cia dil ixycn :dpin`ed `kdc Ð

"ripvnd" wxta mzd xn`c .xfril` iaxck

ilka la` ,cia zwelgn :(a,cv zay)ecen Ð

ffebc dclez dil opiaygc ,z`hg aiigc opax

ilral xaegnd on jzeg `edy ,xnvd z`

wcinle ,dpin dihytinl epivn `l `zyd la` .miig.dil ixyw `le ,`ed zeay inp cia `dc ,`ed dk`ln a`c meyn `l ilka `dc Ðéîð øæòéìà éáøì êéîòèìå`nrhc idp Ð

cia dildip dilwyp ,ded iepy meyn.zeay `l` epi`y exiagl lhepa xfril` iax dcenc ,iepy `ki` `dc Ðøæòéìà éáø àîìùá úøîà éàxeqi`e zeay devn ixiykn iabl Ð

`nrhe ,edl ieyn xzid `ziixe`czeayl dk`ln a`n opipync ikid ik ,opipyn iiepyl xyt`c meyn Ð,mipiyn dxeng ci ,jkld .dlwd zeayl dxengd zeayn inp opipyn Ð

.ilk eh` ci ith da xfbnl `ki`e ,ilkl dnece ikda digxe`cïðáø éà àìà`l`) ixecd`l edl dnl igcin `l dk`ln a`c meyn ediinrhe Ð.edc lk zeay` (àëéì åúåÐ

.icin iieyw`läðùîéîâ äéìò êøåëdceard mr ezkn d`xzy `rx` gxe` e`lc ,`id dcear jxev `din `zyde li`ed dknd z` `txn inbdy it lr s`e Ðdze` dqkn Ð

.inbaäðéãîá àì ìáà.xeq`e ,`id zeay zaya d`etxe ,zaya `txny Ðíã àéöåäì íàå.dnc `ivedl ick inba dwcdny Ðøåñà ïàëå ïàë:cere .dcear jxev df oi`y Ð

.ediiabl ixzyn `l dk`ln a`e ,laeg dil dedcàøîâïè÷ ìåöìö.l"icpa frlae (a,h) dheqc "(ohw) levlva dxbg `id" :enk .d`p ohw xef` Ðíéãâá øåúé éåä`ipze Ð

dcear care ecba zgz exya lr dihx el dzidy e` ,zg` xzei e` zg` xqg ,mihpa` ipy ,miqpkn ipy yal (`,gi migaf) ipy wxta miycw zhigyadl silie .dleqt ezcear Ð

"mipdkd oxd` ipa" i`xwn mzdcare lecb odk icba yaly heicd odk mdl oiwewfd heicd icbaa :xnelk .mpedka Ð.micba xezi epiidc dleqt ezcear Ðåøîà àìdze`a Ð

micba xezi dpynrav`a oebk micba mewna `ly la` ,micba mewna `l` Ð.micba xezi ied `l Ðäéì ÷åôéúågwle) op`e ,dcearl eici oia uiigc meyn ,levlv oia inb oia Ð

.mixg` ici lr `le ,eci lr envra rnync opira ,"odkd wxfe" "odkd gwle" (opiraìàîùádxyk dcear oi`y Ð(oda) e` rav` xn`py mewn lk :oileg zhigya xn`ck ,da

[odk].oini `l` epi` Ðäãåáò íå÷îá àìù ïéîéá éîð éà.rav`d ab lr oebk Ðàâéìôålr dyly cba elit`e ,micba xezi ied `l micba mewna `ly xn`c ,opgei iaxc `d Ð

.liqt `lc rnyn dylyàáøãà`ed cba e`l `dc ,xninl `kil micba xezi meync ab lr s`e .zvveg zg` `nip elit` ,micba mewna :xn`c Ðaizkc ,`ied `din dvivg Ð

"exya lr yali ca iqpkne" :(e `xwie).uveg xac `di `ly Ðúåööåç ùìù ìò ùìùdvivg oeyla hwpc i`de .micba xezi ied ixwn cbac oeikc Ð`nipa ixii` `yixc meyn Ð

.`ed cba e`lc micba xezi diipznl ivn `lc ,micba mewna zg`úåööåç ïéà ùìùî úåçôcba aiyg `lc icii`c Ðo`k oi` inp dvivge .`ed cba e`lc ,o`k oi` micba xezi Ð

.dcear mewna `lye ,`ed micba mewna `lyc Ðàâéìô éàãå ïðçåé éáøãà` llk xezi aiyg `l opgei iax micba mewna `ly oxn`ck ,`axc `d Ð.lecb cbaa elitäãåäé áøãà
àâéìô àîéð éî àééç éáøã äéøá.yly lr yly ied `lc ab lr s`e ,uiig ohw levlvc :xn` edi`e zevveg oi` ylyn zegt micba mewna `ly xn`c ,`axc `d Ðïè÷ ìåöìö

õöåçdvivg oeyla dcedi axc dizlina dl ihwpc i`de .wgvi epiaxc dizlina `l` welig da oi`e ,`nw `pyilk inp epiide .micba xezi meyn Ðopgei iaxc `zbelt jd meyn Ð

oeyla dlekl dl hwp ikdl ,dvivg meyn `l` micba xezi xninl ivn `l ylyn zegte ,micba mewna uveg yly lr ylyn zegt xn`wc ,micba xezi meyn diipznl ivn `lc

.dvivg
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äî`l` `kd ixy `l `de ?`gip in xfril` iaxke :xn`z m`e Ð exiag il dne `ed il

Ð cia `d rnyn .xeq` o`ke o`k Ð ilka m` :ipzwcn ,cia ixy oizipznae ,eipiya

`l` eipiya jezgl ekxved `l Ð eipiya jezgl qe`in `ki`c dnda iabc :xnel yie !ixy

?opipyn iiepyl xyt`c `kidc xfril` iaxc `ail` xninl epivn ikide :xn`z m`e .cia

(`,lw zay) `iad `l m` wxta xn`w `de

s` ,miaxd zeyx jxc elit` lenl oikq `ianc

zebb jxc e`iadle iiepyl xyt`c ab lr

ekxc xvwn mzdc :xnel yie !zexivge zetitxwe

ekzegl lekic `kd la` ,miaxd zeyx jxc jlil

.opipync xfril` iax dcen Ð ilka enk cia

äúìòùopirnylc :dniz Ð eaba dkiyp el

mewna dzlry oebk ith `zeax

`ed ixy ikd elit`e ,lehil envra `ed lekiy

yie !ci xg`lk ied `lc ab lr s` ,lehil envra

`wlq ied Ð exiaga opirny` `l i`c :xnel

ceariy ick lehil dixagl opixy `lc jzrc

.exiag

éëäiaxc heytze cia dilwyp opax i`e :opiqxb

,izxz dpin opirnyc :yexit ± xfrl`

:cere ,dk`ln a` egc `l devn ixiyknc :`cg

`zyd la` .z`hg aiigc ecen ilkac opirnyc

meynÐ `l ilkac wcinle ,dihytinl epivn `l

`le `ed zeay inp cia `dc ,`id dk`ln a`c

.exywéà:yexit Ð xfril` iax `nlya zxn`

opipyn Ð zeayl dk`ln a`n opipync ikid ik

zxn` i` `l` .lwd zeayl xeng zeayn inp

ay` (`l`) ixecd`l edl dnl Ð opaxlk ze

dil `gip i`n`c :ivewn xyd dywde ?edc

dide ?opaxln ith xfril` iaxl dwgxd carinl

uxize !ith lwin xfril` iax `dc ,jtdl d`xp

,zeay lk xizdl yi opaxc `ail` ,zpzepd `idc

meync edl zi`c oeik ,daxeg dpin witp `lc

zi`c ,xfril` iax la` .zay opigc `l xykd

Ð iiepyl xyt`a ,edine ,dgec oixiyknc dil

`ai `ly lwd zeay xg` xfgl epl yi ,opipyn

.iiepyl xyt`a ,iepiy `la xizdl
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úìaé Ba äúìòL ïäk :àéðúc ?àéä éàî¯Bøéáç ©¦§©§¨Ÿ¥¤¨§¨©¤¤£¥
åépéLa .åépéLa Bì dëúBç¯éìka ,ïéà¯Bøéáç .àì §¨§¦¨§¦¨¦©§¦¨£¥

¯eäéà ,ïéà¯ïåék ,Lc÷náe ïðaø àîéìéà ?épî .àì ¦¦¨©¦¦¥¨©¨©©¦§¨¥¨
úeáL íeMî àîìòa ïðaø éøîàc¯él äî àëä §¨§¦©¨©§¨§¨¦§¨¨©¦

øîàc ,øæòéìà éaø åàì àlà ?Bøéáç él äî àeä©¦£¥¤¨¨©¦¡¦¤¤§¨©
àëäå ,úàhç áéiç àîìòa¯éøéLëîc áb ìò óà §¨§¨©¨©¨§¨¨©©©§©§¦¥

úaMä úà ïéçBc äåöî¯ì øLôàc änk.ïðépLî ééepL ¦§¨¦¤©©¨©¨§¤§¨§¦¥§©¥©
Bñéøëa äúìò éàå ,ïðaø íìBòì ,àì¯.éîð éëä Ÿ§¨©¨©§¦¨§¨¦§¥¨¦©¦

ïðé÷ñò éàîa àëä¯Baâa äëéLð Bì äúìòL ïBâk ¨¨§©¨§¦©§¤¨§¨§¦¨§©
,ïðaø éàå .dì ìé÷L éöî àì eäéàc ,åéãé éìévàáe§©¦¥¨¨§¦¨¨¥¨¥¨§¦©¨©
øîàc .øæòìà éaøc èBLôúå ,ãia déìäéð déì÷Lð¦§§¥¦£¥©¨§¦§§©¦¤§¨¨§¨©

éìka ìáà ,ãia ú÷Bìçî :øæòìà éaø¯ìkä éøác¯ ©¦¤§¨¨©£¤©¨£¨©§¦¦§¥©Ÿ
éîòèéìå !áéiçdéìäéð déì÷Léì :éîð øæòéìà éaøì ,C ©¨§¦©§¦§©¦¡¦¤¤©¦¦§©¥¦£¥

øæòéìà éaø àîìLa zøîà éà ?éàî éàä !ãia¯ ©¨©©¦¨§©§¦§¨¨©¦¡¦¤¤
àéä ïðaø zøîà éà àlà .éìk ehà ãé øæâc eðééä©§§¨©¨©§¦¤¨¦¨§©§©¨©¦

¯.écéî àì eúå ,ãia déìäéð déì÷Lðäðùîïäk ¦§§¥¦£¥©¨§¨¦¥Ÿ¥
Bòaöàa ä÷lL¯àì ìáà ,Lc÷na éîb äéìò CøBk ¤¨¨§¤§¨¥¨¤¨¤¦©¦§¨£¨Ÿ

íc àéöBäì íà .äðéãna¯.øeñà ïàëå ïàkàøîâ ©§¦¨¦§¦¨¨§¨¨
éaøc déøa äãeäé áø øîààlà eðL àì :àéiç ¨©©§¨§¥§©¦¦¨Ÿ¨¤¨

ïè÷ ìBöìö ìáà ,éîb¯ïðçBé éaøå .íéãâa øezé éåä ¤¦£¨¦§¨¨¨¥¦§¨¦§©¦¨¨
ìáà ,íéãâa íB÷îa àlà íéãâa øezé eøîà àì :øîà̈©Ÿ¨§¦§¨¦¤¨¦§§¨¦£¨

íéãâa íB÷îa àlL¯÷Btéúå .íéãâa øezé éåä àì ¤Ÿ¦§§¨¦¨¨¥¦§¨¦§¥
àlLå ,ïéîia :éîð éà ,ìàîNa !äöéöç íeMî déì¥¦£¦¨©§Ÿ¦©¦©¨¦§¤Ÿ
áø øîà ,àáø øîàc ,àáøc àâéìôe .äãBáò íB÷îa¦§£¨§¦¨§¨¨§¨©¨¨¨©©

íéãâa íB÷îa :àcñç¯,úööBç úçà àîéð eléôà ¦§¨¦§§¨¦£¦¦¨©©¤¤
íéãâa íB÷îa àlL¯ìLìL ìò LúBçt ,úBööBç L ¤Ÿ¦§§¨¦¨©¨§¨

ìMîìL ìò LL¯àéiç éaøc déøa äãeäé áøcà ,àâéìt éàcå ïðçBé éaøcà .úBööBç ïðéà ¦¨©¨¥¨§©§©¦¨¨©©§¦¨©§©§¨§¥§©¦¦¨
äãeäé áø øîà ,dì éøîà ,àðéøçà àðMéì .áéLçc ïè÷ ìBöìö éðàL ?àâéìt àîéð éî¦¥¨§¦¨¨¥¦§¨¨©£¦¦¨¨©£¦¨¨§¦¨¨©©§¨

ïè÷ ìBöìö ìáà ,éîb àlà eðL àì :àéiç éaøc déøa¯àì :øîà ïðçBé éaøå .õöBç §¥§©¦¦¨Ÿ¨¤¨¤¦£¨¦§¨¨¥§©¦¨¨¨©Ÿ
ìMî úBçôa äöéöç eøîàìL ìò L,íéãâa íB÷îa àlL ìáà ,íéãâa íB÷îa àlà L ¨§£¦¨§¨¦¨©¨¤¨¦§§¨¦£¨¤Ÿ¦§§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc oiaexir(iriax meil)

:`xnbd zl`eyàéä éàîwelig xfril` iax zrca epivn okid ± ©¦
,xewnd o`kn :`xnbd daiyn .zepyl xyt` i` oial xyt` oia

åépéLa Bì dëúBç Bøéáç ,úìaé Ba äúìòL ïäk ,àéðúczaya §©§¨Ÿ¥¤¨§¨©¤¤£¥§¨§¦¨
:`ziixadn `xnbd zwiicn .dcearl exiykneïéà åépéLawx ± §¦¨¦

la` ,dkzgl xzen eipiya.àì éìëa,sqep weiceïéà Bøéáçmb ± ¦§¦Ÿ£¥¦
la` ,exiagl wx xzen miipiyaeäéà,envr zlaid lra ±.àì ¦Ÿ

ezrcl mbye ,`id xfril` iax `ziixady `xnbd dgiken dzr
zxxan .opaxc xeqi`l zepyl xyt`yk migcp dxez ixeqi` oi`

:`xnbdépî,ef `ziixa in zrck ±àîéìéàky xn`p m` ±ïðaø ©¦¦¥¨©¨¨
,xfril` iax lr miwlegdåzwqer `id ixd,Lc÷na,dywïåék §©¦§¨¥¨

àîìòa ïðaø éøîàcdpyna] zenewn x`ya ±(:cv zay)uvew iabl §¨§¦©¨¨§¨§¨
exeqi`y [zeyx jxevl eipiya e` eicia eipxtvàëä ,úeáL íeMî¦§¨¨

,zeayd ea dxzedy ycwna o`k ±él äîdpvvwiél äî àeä ©¦©¦
,Bøéáç.envrl s` uevwl xzen `dieåàì àlài`ce `l` ± £¥¤¨¨

`ziixadøæòéìà éaø,`idàîìòa øîàcuvewa my dpyna ± ©¦¡¦¤¤§¨©§¨§¨
zeyx jxevl eipiya e` eicia envrl,úàhç áéiçexiagl uvewae ©¨©¨

,opaxcn wx xeq`y dcenàëäådxen zlai lra odka o`k - §¨¨
exeqi`y envr `ed `le `id zeayy eipiya exiag dpvvwiy

,`ziixe`cnáb ìò óàxaeqyúaMä úà ïéçBc äåöî éøéLëîcmb ©©©§©§¦¥¦§¨¦¤©©¨
y meyn enrh jgxk lre ,`ziixe`caì øLôàc änkïðépLî ééepL ©¨§¤§¨§©¥§©¦©

kk ±.mipyn ep` opaxcl `ziixe`c xeqi`n zepyl xyt`y l
zepyl yi xfril` iaxl mby `ax ixacl xewnd o`kne

.xyt`yk
:`xnbd dgecíìBòì ,àì`ziixae ,zepyl jxev oi` xfril` iaxl Ÿ§¨

k uevwl zlaid lra ly exiagl wx dxizdy efïðaømixaeqd ©¨¨
,exiag iciak zeay envr cia dzlihpyådazk `ly mrhd §

,eipiya envr zlaid lra dpvvwiyBñéøëa äúìò éàlekiy ¦¨§¨¦§¥
,eipiya e` eicia myl ribdlénð éëädpvvwiy dxen ok` dzid ± ¨¦©¦

`l` ,envraäëéLð Bì äúìòL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä[zlai-] ¨¨§©¨§¦©§¤¨§¨§¦¨
åéãé éìévàáe Baâa,eiwtxn ±dì ìé÷L éöî àì eäéàcepi` `edy ± §©§©¦¥¨¨§¦Ÿ¨¥¨¦¨

.exiaga xzidd z` dhwp okle ,eipiya dlhil leki
dpnn cenlle xfril` iaxk `ziixady gikedl day `xnbd

:`xnbd dywn .xyt`yk zepyl yiyéàålawp m` s`e ± §¦
k `ziixadyïðaøxeqi` migec mixiykn oi`y mixaeqd ©¨¨

envr odkdy mpn` od ,ilka dlhil dxizd `l okle `ziixe`c
exiag mewn lkn ,zlaid l` ribdl ecia oi`y meyn xkfed `l

ãia déìäéð déì÷Lð,eipiyak `id zeayy ,ecia dlhil el xzEi ± ¦§§¥¦¨¥©¨©
oey`xd ,mixac ipy micnl epiid ok zazek dzid eli`e
did sqep cenile ,`ziixe`c `le zeay wx migec oixiykny
,opaxl mb `ziixe`cn aiig ilka zlai lhepdy ,epicia

edf cenil zervn`aøæòìà éaøc èBLôzixacy dpnn cnlp ± ¦§§©¦¤§¨¨
,mipekp xfrl` iaxú÷Bìçî ,øæòìà éaø øîàcopaxe xfril` iax §¨©©¦¤§¨¨©£¤

ovvewa wx `id eipxtv uvewd xeqi` zbxcaéøác éìëa ìáà ,ãia©¨£¨¦§¦¦§¥
áéiç ìkäffeb zclez lega ekxck igd on jzegdy ,`ziixe`cn ©Ÿ©¨

cenll xyt` i` ecia `le eipiya wx dxizdy dzr la` .`id
lr opaxcn dxeq`d cia dvivwd z` dxizd `ly oeiky ,z`f
exeqi`y dgked da mieqn hxt zxkfd i`a oi` jgxk
,ecia dlhil exiagl dxizd `l recn `eti` dywe .`ziixe`cn
mrhd i`ce `l` .mixkfpd micenild z` micnel epiid dfay
opax zhiyk dpi`y iptn cia dlhil el dxizd `l `ziixady
xeng xeqi`a zigcp zay oi`y `ed xaeqe ,xfril` iaxk `l`

.lw xeqi`l zepyl xyt`yk
:xfril` iax `ziixady gikend lr dywne `xnbd zxfeg

éîòèéìåClw xeqi`l zepyl yi xfril` iaxly jzhiyl mbe ± §¦©§¨
,`iyew dze` dyw ,ezhiyk `ziixade ,xyt`ykøæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤

ãia déìäéð déì÷Léì énðodkd xagl xizz xfril` iaxl s` ± ©¦¦§§¥¦¨¥©¨
opaxc xeqi` ezrcl mb xagd cia zlai zlihpy ,ecia dlhil
recne ,ilka dzlihpay `ziixe`c dk`lndn dpiyy oeike ,`id

`ziixad zcnrda melk zlred `le .eipiya wx dlhil el dxizd
:`xnbd zayiin .xfril` iaxkéàî éàä,`id `iyew dn ike ±éà ©©¦

àîìLa úøîàk `ziixady xn`p m` ±øæòéìà éaømrhdy ,oaen ¨§©¦§¨¨©¦¡¦¤¤
eipiya `le ecia wx dlhil xagl xizdyeðééämeynøæâclr ©§§¨©

a dzlihpeèà ãia dzlihpéìëyiy myky ,`ziixe`cn dxeq`d ¨¨§¦
,dlwl dxeng zeayn zepyl yi jk opaxcl `ziixe`cn zepyl

,miipiya dzlihpn dxeng cia zlaid zlihpeúøîà éà àlà± ¤¨¦¨§©
y xn`z m` la`àéä ïðaø`linne ycwna zeay oi`y mixaeqd ©¨¨¦

,opaxc mixeqi` oia wlgl mewn oi`ãia déìäéð déì÷Lðxzei ± ¦§§¥¦¨¥©¨
iaxk `ziixad i`ce `l` .eipiya wx `le ecia dlhil xagl
.lw xeqi`l zepyl yi xyt`d mewnay dpnn cenll yie xfril`

:`xnbd zniiqnéãéî àì eúå.`ed ok i`cey ,dfa oecl oi` xzeie ± §Ÿ¦¦

äðùî
:zaya dpicnae ycwna inba dkn zyiag oica zwqer ef dpyn

CøBk ,Bòaöàa ä÷lL ïäkzayaäéìò[ezkn lr-]éîbdzeqkl Ÿ¥¤¨¨§¤§¨¥¨¤¨¤¦
ezcear zrya,Lc÷nazeyrl exq` minkge ,`txn inbdy s`e ©¦§¨

lkn ,[eteb lka dlgp `l m`] dpkq mewna `ly zaya d`etx
dxzed ,dceard zrya ezkn d`xizy ux` jxc oi`y oeik mewn
zk`ln lr xearl `eai `ly ick minkg exfby dxifb-] zeay

,ycwna [dxezd on dxeq`d zayàì ìáàezkn lr zaya jexki £¨Ÿ
äðéãna.zaya d`etx lk minkg exq` ixdy ,ycwnl uegn - ©§¦¨

eíàick ezkn lr inbd z` wcdníc àéöBäì,dkndnïàëå ïàk ¦§¦¨¨§¨
ycwnae dpicna ±,øeñàyiy cere ,dcear jxev dfa oi`y oeik ¨

.ycwna exzed `l dxez ixeqi`e ,dxez xeqi` dfa

àøîâ
zecearl mirbepd mipic dylya `xnbd oecz epiptly ef `ibeqa
oic .a .zxy ilkl odkd ci oia dvivg oic .` .ycwna mipdkd
micba yaeld odk oic .b .dpedk icbal odkd seb oia dvivg

.mda aiegny dpedkd icba caln mitqep
.ycwna inb dilr jxek erav`a dwly odk ,dpyna epipy

:ycwna dxzed inb zkixk wx m`d zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©
eðL àì ,àéiç éaøc déøa äãeäé áødkn lr jexkl df xzid ©§¨§¥§©¦¦¨Ÿ¨

,ycwna erav`ay,éîb àlà,cba epi`yìáàjexklïè÷ ìeöìö ¤¨¤¦£¨©§¨¨
,d`pe dphw dxebg ±,íéãâa øezé éåä`edyk ycwna caerd odke ¨¥¦§¨¦

inia s`e ,dleqt ezcear ,mda aiegny micbadn xzei yeal
.ezkn lr levlv jexkl xeq` legd

:zwleg drceøîà àì ,øîà ïðçBé éaøåoicàlà íéãâa øezésiqena §©¦¨¨¨©Ÿ¨§¦§¨¦¤¨
cbaíB÷îazyiall cnerdíéãâa,[dpedk icba-]àlL ìáà §¨§¨¦£¨¤Ÿ

,íéãâa íB÷îa,erav` lr oebkéåä àìmeyn jka oi` ±øezé ¦§§¨¦Ÿ¨¥¦
,íéãâa.levlv mb erav` lr jexkl odkd i`yxe §¨¦

:erav` lr levlv e` inb jexkl xzidd lr dywn `xnbd
déì ÷etéúåinb zkixk xeq`l yi ,micba xezi oic caln `lde ± §¦¥

erav` lr levlveäöéöç íeMîeay zxy ilkl odkd ci oia ¦£¦¨
lr jexkl dpynd dxizd ji`e ,zepaxwd zecear z` odkd dyer

.[levlv s` opgei iax itle] inb erav`
dwly ote`a ,xen` [opgei iax ixace] epzpyn oic :`xnbd zvxzn

odkdaciîNìàleqt da jiiy `le ,da dxiyk dcear oi`y §§Ÿ
.dvivgénð éàs` dwly ,dvivg ea oi`y sqep ote` ±,ïéîia ¦©¦©¨¦

äãBáò íB÷îa àlLå,zxy ilka wifgn day eci ska dknd oi` - §¤Ÿ¦§£¨
leqt my jiiy `le ,zxy ilka zrbep dpi`y erav` ab lr `l`

.dvivg
:`xnbd zxne` .opgei iax lr zwlegd ztqep drc d`ian `xnbd

àáøã àâéìôe`ly lqet micba xezi oi`y xn`y opgei iaxe ± §¦¨§¨¨
,`ax lr wleg ,micba mewna,àcñç áø øîà àáø øîàcyiy odk §¨©¨¨¨©©¦§¨

`ed m` ,exya lr xac elíéãâa íB÷îa,[dpedk icba-]eléôà ¦§§¨¦£¦
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המשך בעמוד מ



eznyקמו in` cenr cw sc ± iyily wxtoiaexir
úåööåç ùìù ìò ùìù.micba xezi meyne Ðàâéìô àîéìdcedi axc` `axc `d Ð

.micba xezi ohw levlv aiygc ,`iig iaxc dixaáéùçã ìåöìö éðàùxninl `ki`e Ð

.bilte i`w dlr `dc ,dilr bilt opgei iax la` .`ax da dcencïðçåé éáøìåxn`c Ð

.ixy inp levlvïðéòîùéì.inb oky lke ,uiig `lc ohw levlv oizipznc `pz Ðéîâã
éñîs`c ,inb ipznl jixhvi` zay meyn Ð

.ycwna ixy iqnc ab lr

äðùîçìî ïé÷æåálr oizzkne oixftn Ð

oiltep minybdyke .`ed wlgy iptn ,yakd

oiwfea .wilgn `ed eilrxn`ck ,zezik oeyl Ð

mcwtie" i`dc i`nn :(a,ak) `neic 'a wxta

"wfad d`xnk" cere ,`ed wfainc icin "wfaa

miqxgd oia `veid xe`k (a,bi) dbibga yxtn

adle ,miwecqe miaewp mde ,adf oda oitxevy

.mcnc` e` wxwxi d`xnk ea yi awpa `veid

'åë ìåãâä øåáî ïéàìîîåmdipye ,ony jk Ð

.dxfrd zkylaìâìâála` .frla o"xeh Ð

`ny meyn `xnba yxtn `nrh ,`l dpicna

.ezaxegle ezpibl `lniáåè íåéá ø÷ä øàáîå
.edip i`n yxtn `xnbae ,zaya `le Ð

àøîâàéðåøùôî.mewn Ðäá äãøîåÐ

.da gheyäéì ìèáî àìãmeyn `kile Ð

oipak iedc ,zaya `ed dk`lnc zeneb iieey`

`l zenegd hihl e` dnda lk`nl ifgc icinc

`l lbxa qxcpyn gln la` mzd dil lihan

.xeq` dpicnae dil lihan `nzqne ifgà÷
éñåîïéðáà ólr siqedl xeq` lega elit`e Ð

"likyd ilr 'd cin azka lkd" aizkc ,gafnd

`ly ,mi`iapd ici lr cecl xqnp oipady

meyn dil ihwpc zi`e .rexbl `lye siqedl

zia "mcd ieqk"a `dc .`id `le ,zay

,lega ixii`c (a,bt oileg) "oileg zhigi`ny

.opikxt inp ikdäöéöç éåä à÷ àäoia Ð

,dleqt `peeb i`d ik dvivge ,yakl mdilbx

lk :(a,eh migaf) "miycw zhigi`ny zia opzc

cnere ayei ,lxre ope`e xf onc lawy migafd

lbx iab lr ,ilk iab lrlbx iab lre ,dnda

exiag.`nrh sili mzde .leqt Ðúëìåäá
àéä äãåáò åàìã ùáëì íéøáà`l mlerl Ð

epnn oiglen dqixc xg`l `l` ,dil lhan

dvivg ied `d jl `iywce .miycw zexerÐ

gln oiwfea ipzwc `dc ,dywz `lzkleda Ð

`wlq `wc .dcear e`lc ,xn`w yakl mixa`

s` ,mca dielz dxtkd lkc oeikc `zyd jzrc

dcear ded mialg xhwdc ab lrdkled Ð

.aiyg `l `din edcicìëä úà áéø÷äåÐ

"mina ugxi mirxkde axwde" :`xwc `yix

dpedk iracne ,`xw irzynw mixa`a :`nl`

.`id dcear dpin rny Ðäá äãøîåqexcl Ð

.dilräôå÷á àìå ìñá àì.leg jxck Ðéìåù
äôå÷ä.mileyd ex`ype ,dxazypy Ðóøè
àááàrinyde ,etexb`a zlcd lr yiwd Ð

.lewúáù ìéçî à÷ã`lw icele` lk :xaqwc Ð

.xiq`øéù ìù ìå÷á,xiy oirk rnypd Ð

.zgpae dnirpaéôåéãá ïéìòîn Ðoii oilr

mikezgd mipw ipy ici lr ziagl ziagn

iteic .eil`n elek `vei oiide myn wlqne ,eil` oiid on hrn xg`d dpwd y`xa eita uvene ziaga mipwd on cg` ozepe ,df cbpk df mirteynd oiy`x gipne ,oeqkl`a.zeit izy Ð

äìåçì ÷øàéî ïéôéèîåÐmezq eity onf lke .oeilrd eit mzeqe min `lnne ,oiwc miawp miawp ezizgza awepne `ed zkzn lye ,xv eite ,`ed ilkÐmiawpa oi`vei mind oi` Ð

dvexyke ,mipezgzd.dlegl rnyp olewe ,eizgz edteke zkzn ilk ozepe .sih xg` sih miawpa oi`vei minde ,oeilrd wwt lhep Ðéøåòúàì éòá à÷åoi`xizne ,df lew ici lr Ð

`ed uiwdlc oeike .zirai `ny micia eviwdlikd elit` .jlede enicxn mirp lew ixdy ,rnyp zgpae dnirpa `l Ð.`l `ixal Ðéîåæîæ.y"apiv =çôèé àì.eal lr eici Ð

÷åôñé.sk l` sk Ðã÷øé.zeterd ziradl lew rinydl ,lbxa Ðøåøö ìåèé àîù.zeterd gixadl miaxd zeyxl wexfie Ðíéæåâàá úå÷çùîz` ef zekne ,sc jxc olblbl Ð

.miypd zewgyny jxck ,efúåîåâ ééååùàìfeb`d lblbl jxc oikdl Ð.íéçåôúá.`peeb i`dk inp Ðàì÷ éãåìåà.lew rinyn lblbdy Ðåúðéâì àìîé àîù äøæâoi`lnny jezn Ð

.zaya ezaxege ezpiba ea zewydl iz` ,gxeh `la ea
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ïðéòîùéì,levlv opirnyil xity jixt Ð dpicna xeq` levlv i` Ð ohw levlv

ixy levlvc wgvi epiaxl d`xp la` .xeq` dpicnae xzen ycwnac

odk oizipzna ipzilc :ikd jixtc wgvi epiax yxtne ?jixt i`n ,ok m`c :`iywe .dpicna

.xeq` o`ke o`k Ð mc `ivedl m`e ,dpicna oia ycwna oia ,levlv el jxek rav`a dwly

ùøã`zkld Ð dlwlwzpy xvg `ax

dtewa `le lqa `l dcxi `lc ,wiqnck

da ex`ype dxazypy ,dtew ileya `l`

dtewd jted :inp i` .qxhpewa yxitck miileyd

cia la` .iepiy ici lr epiidc ,diley lr dpzepe

.xeq`c wgvi epiaxl d`xp Ð

éëämiyp ax xn`c `d `l` :qxhpewa qixb

ieey` meyn `l .'ek mifeb`a zewgynd

axc izxz :dnize .'ek ikd `niz `l i`c ,zeneb

dzxag llkn `cgc :xnel yi ,edine ?il dnl

ax xn`c `l` :ikd qxb l`ppg epiaxe .xnzi`

rnzync ,`l 'ek mifeb`a zewgynd miyp dcedi

cg` lawne cg` wxefy :yexit .inefnf ik `lw

`d `l`e :xn`w xcde .xeq`c ,lew zrnyda

.'ek migetza zewgynd miyp dcedi ax xn`c

ixz `zyde .zeneb iieey` meyn ,`l :ipyne

miypa zegnl oi` ,edine .opirny` xeqi` ipiipr

.oicifn edi l`e oibbey ediy ahenc Ð zewepize

lew elit`c ,`lerk `zkldc l`ppg epiax yxit

ipd lk dax ipyc ab lr s` .xeq` xiy ly epi`y

axe .opiknq `l iiepy` Ð dil iyw`c `zaeiz

,daxk ewqt iilifxa xa dcedi epiax axde qtl`

xnin` i`we .diail` uxzn awri xa `g` axc

.`fegna `lebliba `lninl `xyc ,dizeek inp

äøæâyxtn Ð ezaxegle ezpibl `lni `ny

,milecb milblba `wecc :mz epiax

la` ,xfbinl jiiy cgia min daxd oi`lnny

.opixfb `le ,md miphw eply
`vi
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ìLìL ìò LL¯ìMî úBçt ,úBööBçL¯ïéà ¨©¨§¨¦¨¥
àâéìt àîéì .àcñç áø øîà àáøc eðééäå .úBööBç§§©§§¨¨¨©©¦§¨¥¨§¦¨
ïè÷ ìBöìö éðàL ?àéiç éaøc déøa äãeäé áøc§©§¨§¥§©¦¦¨¨¥¦§¨¨
ìBöìö ïðéòîLéì ,éîb ïðéòîLàcà ,ïðçBé éaøìe .áéLçc©£¦§©¦¨¨©§©§©¦©¤¦¦§¨¦©¦§
.éqî éîâc ,ïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléî ïè÷̈¨¦§¨©©§¥¨©§©¨¦§¦©¥

äðùî,e÷éìçé àlL ìéáLa Lák éab ìò çìî ïé÷æBa§¦¤©©©¥¤¤¦§¦¤Ÿ©£¦
,úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî ïéàlîîe§©§¦¦©¨¦©¨©©§©©©¨

.áBè íBéa ø÷ä øàaîeàøîâà÷éà áø déì éîø ¦§¥¥¥§¨¥¥©¦¨
Lákä éab ìò çìî ïé÷æBa :ïðz ,àáøì àéðBøLôî¦©§§¨§¨¨§©§¦¤©©©¥©¤¤

Lc÷na .e÷éìçé àlL ìéáLa¯äðéãna ,ïéà¯.àì ¦§¦¤Ÿ©£¦©¦§¨¦©§¦¨¨
íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç :éäðéîøe¯ïáz àéáî §¦§¦¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦¤¤

déì øîà .déì ìéháî àìc ïáz éðàL !da äcøîe§©¤¨¨¥¤¤§¨§©¥¥£©¥
?éîc éëéä çìî éàä :éLà áøì àáøc déøa àçà áø©©¨§¥§¨¨§©©¦©¤©¥¦¨¥

déìháîc éà¯éñBî à÷áúëa ìkä" :áéúëe ,ïéðaà ó ¦¦§©§¥¨¦©¦§¨§¦©Ÿ¦§¨
déìháî à÷ àìc éàå "ìékNä éìò 'ä ãiî¯àéåä à÷ ¦©¨©¦§¦§¦§¨¨§©§¥¨¨§¨

.àéä äãBáò åàìc ,Lákì íéøáà úëìBäa !äöéöç£¦¨§¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨¦
ìkä úà ïäkä áéø÷äå" :áéúk àäå ?àìåøéè÷äå §Ÿ§¨§¦§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦

àlà !Lákì íéøáà úëìBä Bæ :øî øîàå ,"äçaænä©¦§¥¨§¨©¨¨©¥¨¦©¤¤¤¨
.àéä äãBáò åàìc ,äëøònì íéöò úëìBäa :àîéà¥¨§¨©¥¦©©£¨¨§¨£¨¦

íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç :àáø Løc¯àéáî ¨©¨¨¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦
:àéðúäå ,àáøì àtt áø déì øîà .da äcøîe ïáz¤¤§©¤¨¨©¥©©¨§¨¨§¨©§¨

äcøî àeäLk¯àlà äte÷a àìå ìqa àì äcøî Bðéà §¤§©¤¥§©¤Ÿ©©§Ÿ§¨¤¨
:Løãå déìò àøBîà àáø íé÷Bà øãä !äte÷ éìeLa§¥¨£©¦¨¨¨¨£¥§¨©

äcøî àeäLëe :øæòéìà éaø íeMî eøîà Ck íøa ,éãéa ïä úeòè íëéðôì ézøîàL íéøác§¨¦¤¨©§¦¦§¥¤¨¥§¨¦§©¨¨§¦©¦¡¦¤¤§¤§©¤
.äte÷ éìeLa àlà ätewa àìå ìqa àì äcøî Bðéàòì÷éà àleò ."äìBbä øBaî ïéàlîî" ¥§©¤Ÿ©©§Ÿ©¨¤¨§¥¨§©§¦¦©¨¨¦§©

ìéçî à÷c ,déôeb ìçúéì ?éàä ïàî :øîà .àáaà óøè àøáb àeää àúà ,äMðî áø éáì§¥©§©¤£¨©©§¨§©©¨¨£©©©¦§©¥§¨¥¦
ì déì,éôBéãá ïéìòî :ééaà déáéúéà .øéL ìL ìB÷ àlà eøñà àì :äaø déì øîà .àúaL ¥§©§¨£©¥©¨Ÿ¨§¤¨¤¦¥¦¥©©¥©£¦¦§¥

äìBçì .úaMa äìBçì ÷øàéî ïéôéhîe¯ì ,ïéààéøa¯éòa à÷å íéðc åàì ?éîc éëéä .àì ©¦¦¦©©©¤©©¨©¤¦©¨¦¨¥¦¨¥¨§¦§¨¨¥
àì÷ ék ònzLîc ,íéðéìc éòa à÷å øéúc ,àì !øéñà àì÷ éãBìBà :dpéî òîL ?øòúéìc§¦§©§©¦¨¥¨¨£¦¨§¦§¨¨¥§¥¦§¦§©©¦¨¨

äiçä éðtî åéòìãe úBôBòä éðtî åéúBøét ønLîä :déáéúéà .éîeæîæc¯,úaMa Bkøãk ønLî §©§¥¥¦¥©§©¥¥¨¦§¥¨§¨¨¦§¥©©¨§©¥§©§©©¨
àîòè éàî .ìBça ïéNBò ïäL Cøãk ãwøé àìå çtèé àìå ÷tñé àlL ãáìáe¯ãéìBî÷ã åàì ¦§©¤Ÿ§©¥§Ÿ§©©§Ÿ§©¥§¤¤¤¥¦©©©§¨¨§¨¦

àä àlàå .øBøö ìBhé ànL äøéæb :á÷òé øa àçà áø øîà !øéñà àì÷ éãBìBà ìëå ,àì÷̈¨§¨¥¨¨£¦¨©©©¨©©£Ÿ§¥¨¤¨¦§§¤¨¨
íéæBâàa úB÷çNîä íéLð :áø øîà äãeäé áø øîàc¯àîòè éàî .øeñà¯ãéìBî à÷c åàì §¨©©§¨¨©©¨¦©§©£¤¡¦¨©©§¨¨§¨¦

éëä àîéz àì éàc .úBneb ééeåLàì éúà àîìc ,àì ?øéñà àì÷ éãBìBà ìëå ,àì÷¯àä ¨¨§¨¥¨¨£¦¨¦§¨¨¥§©§¥§¦¨¥¨¨¦¨
:àlà ?àkéà àì÷ éãBìBà éàî íúä ,øeñà íéçetúa úB÷çNî íéLð :äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨¦§©£§©¦¨¨¨©¥¨¨¦¨¤¨
Lc÷na .úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî ïéàlîî :ïðz .úBneb ééeåLàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©§¥§©§©§¦¦©¨¦©¨©©§©©©¨©¦§¨

¯äðéãna ,ïéà¯àîòè éàî .àì¯àlîé ànL äøéæb ,àì øéñàå àì÷ éãBìBàc íeMî åàì ¦©§¦¨¨©©§¨¨¦§¥¨¨©£¦Ÿ§¥¨¤¨§©¥
ïðaø eøæb àîòè éàî :øîà ,àæBçîa àlâìéâa àìîéîì àøL øîéîà .Búaøeçìe Búpéâì¯ §¦¨§§¨©¥¨§¨§¦§¨§¦§§¨¦§¨£©©©§¨¨§©¨©

à÷c àæç à÷c ïåék .àkéà daøeç àìå àkéà äpéb àì àëä ,Búaøeçìe Búpéâì àlîé ànL¤¨§©¥§¦¨§§¨¨¨¨¦¨¦¨§¨§¨¦¨¥¨§¨£¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc oiaexir(iying meil)

ìLìL ìò LúBööBç L,micba xezi meyn zelqet ±ìMî úeçtL ¨Ÿ©¨Ÿ§¨¦¨Ÿ
yly lrúBööBç ïéàoi`y meyn ,micba xezi meyn zelqet oi` ± ¥§

epi` yly lr yly ea oi`y oeik ohw levlve .cba xeriy mda
.micba xezi meyn lqet epi`e cba

:`xnbd zxne`eðééäåezhiyk `id opgei iax zhiye ±øîà àáøc §©§§¨¨¨©
àcñç áø(:bw lirl),zvveg zg` `nip elit` micba mewnay , ©¦§¨

lr ylyn zegt ,zelqet yly lr yly ,micba mewna `lye
ax lr welgl eixaca `vi opgei iaxy `l` .zelqet opi` yly
eli`e ,micba mewna `ly levlv lqty `iig iaxc dixa dcedi

.dnvr ipta `xnink dxn` `ax
:`iig iaxc dixa dcedi ax lr wleg `ax m`d zxxan `xnbd

àîéìlr yly ea oi`y cbay `ax ly `xnindy xn`p m`d ± ¥¨
,micba xezi meyn lqet epi` ylyàâéìt`xnind lr zwleg ± §¦¨

,àéiç éaøc déøa äãeäé áøcxezi meyn lqet ohw levlvy xn`y §©§¨§¥§©¦¦¨
.yly lr yly ea oi`y s` ,micbagikedl oi` :`xnbd zxne`

c iptn ,`ax ixacn okáéLçc ïè÷ ìeöìö éðàLohw levlv dpey - ¨¦©§¨¨©£¦
oi`y s` cba aygpy dcei `ax mbe ,aeyg `edy micba x`yn

.micba xezi meyn leqtie yly lr yly ea
:`xnbd dywnïðçBé éaøìe,ohw levlva jexkl xiznd §©¦¨¨
éîb ïðéòîLàcàycwna inba dkixky `pzd eprinydy cr ± ©§©§§¦©¤¦

,zxzenïè÷ ìeöìö ïðéòîLéìohw levlva dkixky eprinyi - ¦§©¦©©§¨¨
oky lky mircei epiide ,micba xezi meyn jka oi`e ,zxzen

`pzd :`xnbd zvxzn .zxzen inba dkixkdéçøBà ábà àúléî± ¦§¨©©§¥
,zay zeklda weqrl zkqnd lka ekxc ab`ïì òîLî à÷- ¨©§©¨

,zay zeklda oic o`k mb eprinydéqî énâcs`e ,[`txn±] §¤¦©¥
oi`y meyn ycwna dkn ea jexkl xzen ,zaya dxeq` d`etxy

.ycwna zeay

äðùî
:ycwna ebdpy mitqep mixzid d`ian ef dpynçìî ïé÷æBa- §¦¤©

eze` mixftne gln mixxtnLák éab ìò,zaya gafndìéáLa ©©¥¤¤¦§¦
e÷éìçé àlLminybd ici lry ,gafnd y`xl ea milerd mipdkd ¤Ÿ©£¦

iieey` meyn jka oi`e .wilgn `ed gafnd yak lr miltepd
dpea zk`ln meyn dxeq`y zeneb.

:sqep xzidïéàlîîeminìBãbä øBaîe äìBbä øBaîzkylay §©§¦¦©¨¦©¨
dxfrdìbìbaici lr min mia`ey eay ilcd z` zelrdl ieyrd ©©§¨

s` milagå .úaMalblba min `lnl exizd okøwä øàaîx`an - ©©¨§¦§¥©©
,ycwnl uegn didy 'xwd' iexwdáBè íBéa.zaya `le cala §

.aeh meie zaya lblba `lnl xeq` zex`a x`yn la`

àøîâ
.ewilgi `ly liaya yakd iab lr gln oiwfea ,dpyna epipy

:`ziixan jk lr dywn `xnbddéì éîøel dywd ±à÷éà áø ¨¦¥©¦¨
àéðBøLtî[mewn my-]ïðz ,àáøì,epzpyna epipy -çìî ïé÷æBa ¦§¨§¨§¨¨§©§¦¤©

,e÷éìçé àlL ìéáLa Lákä éab ìòdf xzid `pzd rawy dnne ©©¥©¤¤¦§¦¤Ÿ©£¦
,wiicl yi gafnd yakaïéà Lc÷nala` ,z`f xzed ycwna wx ± ©¦§¨¦

y rteyn mewnaàì ,äðéãna`ly ick zaya gln wefal xeq` - ©§¦¨Ÿ
.ea mikledd ewilgiéäðéîøeepipyy dnn jk lr dywe ± §¦§¦

,`ziixaa,íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç,da jlil dyweàéáî ¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦
zayaäcøîe ïáz[ghey-],da.dpicna s` xzeny ixd ¤¤§©¤¨

e ,oaza `ziixade glna zwqer epzpyn :`xnbd zvxznéðàL̈¦
ïázmeyn glnn oaz dpey ±déì ìéháî àìczeidl elhan epi` - ¤¤§Ÿ§©¥¥

dnda lk`n jxevl ea ynzydl elhil cizr `l` ,mlerl my
z`eeyd meyn xvgd rwxwa ezghyda oi` ok lr ,hihl e`
.xzed dpicna mb jkle ,'dpea' zk`ln meyn dxeq`y zeneb
,mikledd ilbx zqixc xg`l yeniyl ie`x epi` gln la`
zeneb deyny iptn egheyl xeq` dpicna jkitl ,my elhane

.exftl xzed ycwna wxe ,dpeak aygpe

:yakd iab lr glnd z` lhan m`d zxxan `xnbdáø déì øîà̈©¥©
çìî éàä ,éMà áøì àáøc déøa àçàxftl xzedy df gln ± £¨§¥§¨¨§©©¦©¤©

yakd lr ycwnaéîc éëéä,xaecn dna ±déìháîc éàm` ± ¥¦¨¥¦¦§©§¥
,yakd lr cinz x`yiy elhanéñBî à÷ïéðaà ólr `ed siqen ± ¨¦©¦§¨

yakd daebáéúëe)ycwnd oipa lr dnlyl cec ieeivaminid ixac) §¦
(hi gk '`ìékNä éìò 'ä ãiî áúëa ìkä','zipaYd zFk`ln lM ©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦Ÿ©§£©©§¦

dzepyl oi`e mi`iapdn il dxqnp ycwnd zipaz lk xnelk,(mbe
,xeq` legadéìháî à÷ àìc éàåmy zeidl elhan epi` m`e ± §¦§Ÿ¨§©§¥

,ea oi` oipad lr ztqez cvny s` ,myn elhil ezrc `l` ,cinz
la`äöéöç àéåä à÷lqete yakl mipdkd ilbx oia `ed uveg ± ¨¨§¨£¦¨

.mzcear
oi` okle ,yakd lr glnd z` lhan epi` mlerl :`xnbd daiyn
dvivg jka yi ok m`y dywz l`e ,oipad lr ztqez meyn jka
wx exftna zxacn epzpyny meyn ,yakl mipdkd ilbx oia

azryLákì íéøáà úëìBä,gafnd y`xa mxihwdläãBáò åàìc ¦¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨
,àéä.da zlqet dvivg oi` jkle ,dxtk jxevl d`a dpi`y oeik ¦

:`xnbd dywnàìå,dcear zaygp yakl mixa` zkled oi` ike ± ¨Ÿ
áéúk àäådler zyxta(bi ` `xwie)miOA ugxi mirxMde axTde' , §¨§¦§©¤¤§©§¨©¦¦§©©¨¦

,øî øîàå ,'äçaænä øéè÷äå ìkä úà ïäkä áéø÷äå'odkd aixwde' §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦©¦§¥¨§¨©©
,Lákì íéøáà úëìBä Bæ,`id dcear ok m`e dpedk dperhy ixd ¨©¥¨¦©¤¤

z` lqete uveg yakd lry glnd oi` recn dl`yd zxfege
.dceard:`xnbd zayiinàîéà àlàxftl xziddy ,[xen`±] ¤¨¥¨

wx epid yakd lr glnazryäãBáò åàìc ,äëøònì íéöò úëìBä ¦¨©¥¦©©£¨¨§¨£¨
àéä.dzlqet dvivg oi` ok lre ,dpedk zaiignd ¦

ina dlwlwzpy xvga oaz zgihy xzida oecl zxfeg `xnbd
:minybàéáî íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç ,àáø Løczayaïáz ¨©¨¨¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦¤¤

.da äcøîeezyxc miiqykàéðúäå ,àáøì àtt áø déì øîà §©¤¨¨©¥©¨¨§¨¨§¨©§¨
,`ziixaaäcøî àeäLk,oazd ghey ±a àì äcøî Bðéàdkity §¤§©¤¥§©¤Ÿ¦

na àìå ìqn dkityätew`aie yibxi `l jk jezn `ny ,legak ©§Ÿ¦¨
,zeneb zeeydlàlàdcxnäte÷ éìeLadizeptc exaypy dtew - ¤¨§¥¨

`ly xekfie ,`ed iepiyy ,oxftne oaz dilr `ian diley ex`ype
.zeneb zeeydl

déìò àøBîà àáø íé÷Bà øãälra-] '`xen`' cinrde `ax xfg ± £©¦¨¨£¨£¥
,eixac z` miaxl rinyiy ick [wfg lewézøîàL íéøác ,Løãå§¨©§¨¦¤¨©§¦

íëéðôì,iepiy `ll zaya oaz xftl xzeny mdn oaedeïä úeòè ¦§¥¤¨¥
íøa .éãéa[la`-]äcøî àeäLëe ,øæòéìà éaø íeMî eøîà Ck §¨¦§©¨¨§¦©¦¡¦¤¤§¤§©¤

,xvga oaz zayaéìeLa àlà äte÷a àìå ìña àì äcøî Bðéà¥§©¤Ÿ§©§Ÿ§¨¤¨§¥
.äte÷¨

:dpyna epipyäìBbä øBaî ïéàlîî.lblba 'eke §©§¦¦©¨
,zaya lew rinydl minkgd exq`y xeqi`a zwqer ef `ibeq
.epzpynn oecipl di`x d`iane ,zenirp ea oi`y lew oica dpce

:`xnbd zxtqnòìwéà àleò[oncfp-]éáì[zial-]äMðî áø ¨¦§©§¥©§©¤
,zayaàáaà óøè àøáb àeää àúàzlcd lr yiwde mc` `a ± £¨©©§¨¨©©¨¨

,lew rinyde etexb`aøîà,`leréàä ïàîok dyerd in ± ¨©©©
,zayaì déì ìéçî à÷c déôeb ìçzéìàúaLlr eteb llgzi ± ¦©©¥§¨©¦¥§©§¨

meyn dxeq` zaya lew zrnyd lk `ler zrcly ,zay lligy
.lew cilenäaø déì øîà,`lerlàlà eøñà àìaøéL ìL ìB÷- ¨©¥©¨Ÿ¨§¤¨¤¦

`ai `ny xefbl yi dfay ,zgpae zenirpa xiy ly oirk rnypd
.zxzen zlc lr dywd la` ,xiy ilk owzl

:dax lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd±]ééaàepipy ,daxl ¥¦¥©©¥
,`ziixaaïéìòîziagn oiiéôBéãamilfep a`eyd xepiv ici lr ± ©£¦¦§¦

,zhren dvivn xg`l ziagd onïéôéhîen min÷øàéîilk-] ©¦¦¥£¨
lew rinydl jetd zkzn ilk lr [min sihndìjxev.úaMa äìBç §¤©©¨

,wiicl yieïéà äìBçìmin sihdl zaya xzed dleg jxevl wx ± §¤¦
la` ,lew mirinyndìjxevéîc éëéä .àì àéøa,xaecn dna ± §¨¦Ÿ¥¦¨¥

øòzéìc éòa à÷å íéðc åàìexxerl dvexe oyid dlega `l m`d ± ¨§¦§¨¨¥§¦§©
shthn epi` df jxevle ,zrai `ly mind sehth lewn ehi`l

,`ixa jxevl xacd xeq` ok it lr s`e ,zgpae zenirpaòîL§©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד קיח



קמז ezny in` cenr cw sc ± iyily wxtoiaexir
úåööåç ùìù ìò ùìù.micba xezi meyne Ðàâéìô àîéìdcedi axc` `axc `d Ð

.micba xezi ohw levlv aiygc ,`iig iaxc dixaáéùçã ìåöìö éðàùxninl `ki`e Ð

.bilte i`w dlr `dc ,dilr bilt opgei iax la` .`ax da dcencïðçåé éáøìåxn`c Ð

.ixy inp levlvïðéòîùéì.inb oky lke ,uiig `lc ohw levlv oizipznc `pz Ðéîâã
éñîs`c ,inb ipznl jixhvi` zay meyn Ð

.ycwna ixy iqnc ab lr

äðùîçìî ïé÷æåálr oizzkne oixftn Ð

oiltep minybdyke .`ed wlgy iptn ,yakd

oiwfea .wilgn `ed eilrxn`ck ,zezik oeyl Ð

mcwtie" i`dc i`nn :(a,ak) `neic 'a wxta

"wfad d`xnk" cere ,`ed wfainc icin "wfaa

miqxgd oia `veid xe`k (a,bi) dbibga yxtn

adle ,miwecqe miaewp mde ,adf oda oitxevy

.mcnc` e` wxwxi d`xnk ea yi awpa `veid

'åë ìåãâä øåáî ïéàìîîåmdipye ,ony jk Ð

.dxfrd zkylaìâìâála` .frla o"xeh Ð

`ny meyn `xnba yxtn `nrh ,`l dpicna

.ezaxegle ezpibl `lniáåè íåéá ø÷ä øàáîå
.edip i`n yxtn `xnbae ,zaya `le Ð

àøîâàéðåøùôî.mewn Ðäá äãøîåÐ

.da gheyäéì ìèáî àìãmeyn `kile Ð

oipak iedc ,zaya `ed dk`lnc zeneb iieey`

`l zenegd hihl e` dnda lk`nl ifgc icinc

`l lbxa qxcpyn gln la` mzd dil lihan

.xeq` dpicnae dil lihan `nzqne ifgà÷
éñåîïéðáà ólr siqedl xeq` lega elit`e Ð

"likyd ilr 'd cin azka lkd" aizkc ,gafnd

`ly ,mi`iapd ici lr cecl xqnp oipady

meyn dil ihwpc zi`e .rexbl `lye siqedl

zia "mcd ieqk"a `dc .`id `le ,zay

,lega ixii`c (a,bt oileg) "oileg zhigi`ny

.opikxt inp ikdäöéöç éåä à÷ àäoia Ð

,dleqt `peeb i`d ik dvivge ,yakl mdilbx

lk :(a,eh migaf) "miycw zhigi`ny zia opzc

cnere ayei ,lxre ope`e xf onc lawy migafd

lbx iab lr ,ilk iab lrlbx iab lre ,dnda

exiag.`nrh sili mzde .leqt Ðúëìåäá
àéä äãåáò åàìã ùáëì íéøáà`l mlerl Ð

epnn oiglen dqixc xg`l `l` ,dil lhan

dvivg ied `d jl `iywce .miycw zexerÐ

gln oiwfea ipzwc `dc ,dywz `lzkleda Ð

`wlq `wc .dcear e`lc ,xn`w yakl mixa`

s` ,mca dielz dxtkd lkc oeikc `zyd jzrc

dcear ded mialg xhwdc ab lrdkled Ð

.aiyg `l `din edcicìëä úà áéø÷äåÐ

"mina ugxi mirxkde axwde" :`xwc `yix

dpedk iracne ,`xw irzynw mixa`a :`nl`

.`id dcear dpin rny Ðäá äãøîåqexcl Ð

.dilräôå÷á àìå ìñá àì.leg jxck Ðéìåù
äôå÷ä.mileyd ex`ype ,dxazypy Ðóøè
àááàrinyde ,etexb`a zlcd lr yiwd Ð

.lewúáù ìéçî à÷ã`lw icele` lk :xaqwc Ð

.xiq`øéù ìù ìå÷á,xiy oirk rnypd Ð

.zgpae dnirpaéôåéãá ïéìòîn Ðoii oilr

mikezgd mipw ipy ici lr ziagl ziagn

iteic .eil`n elek `vei oiide myn wlqne ,eil` oiid on hrn xg`d dpwd y`xa eita uvene ziaga mipwd on cg` ozepe ,df cbpk df mirteynd oiy`x gipne ,oeqkl`a.zeit izy Ð

äìåçì ÷øàéî ïéôéèîåÐmezq eity onf lke .oeilrd eit mzeqe min `lnne ,oiwc miawp miawp ezizgza awepne `ed zkzn lye ,xv eite ,`ed ilkÐmiawpa oi`vei mind oi` Ð

dvexyke ,mipezgzd.dlegl rnyp olewe ,eizgz edteke zkzn ilk ozepe .sih xg` sih miawpa oi`vei minde ,oeilrd wwt lhep Ðéøåòúàì éòá à÷åoi`xizne ,df lew ici lr Ð

`ed uiwdlc oeike .zirai `ny micia eviwdlikd elit` .jlede enicxn mirp lew ixdy ,rnyp zgpae dnirpa `l Ð.`l `ixal Ðéîåæîæ.y"apiv =çôèé àì.eal lr eici Ð

÷åôñé.sk l` sk Ðã÷øé.zeterd ziradl lew rinydl ,lbxa Ðøåøö ìåèé àîù.zeterd gixadl miaxd zeyxl wexfie Ðíéæåâàá úå÷çùîz` ef zekne ,sc jxc olblbl Ð

.miypd zewgyny jxck ,efúåîåâ ééååùàìfeb`d lblbl jxc oikdl Ð.íéçåôúá.`peeb i`dk inp Ðàì÷ éãåìåà.lew rinyn lblbdy Ðåúðéâì àìîé àîù äøæâoi`lnny jezn Ð

.zaya ezaxege ezpiba ea zewydl iz` ,gxeh `la ea
åøú

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

ïðéòîùéì,levlv opirnyil xity jixt Ð dpicna xeq` levlv i` Ð ohw levlv

ixy levlvc wgvi epiaxl d`xp la` .xeq` dpicnae xzen ycwnac

odk oizipzna ipzilc :ikd jixtc wgvi epiax yxtne ?jixt i`n ,ok m`c :`iywe .dpicna

.xeq` o`ke o`k Ð mc `ivedl m`e ,dpicna oia ycwna oia ,levlv el jxek rav`a dwly

ùøã`zkld Ð dlwlwzpy xvg `ax

dtewa `le lqa `l dcxi `lc ,wiqnck

da ex`ype dxazypy ,dtew ileya `l`

dtewd jted :inp i` .qxhpewa yxitck miileyd

cia la` .iepiy ici lr epiidc ,diley lr dpzepe

.xeq`c wgvi epiaxl d`xp Ð

éëämiyp ax xn`c `d `l` :qxhpewa qixb

ieey` meyn `l .'ek mifeb`a zewgynd

axc izxz :dnize .'ek ikd `niz `l i`c ,zeneb

dzxag llkn `cgc :xnel yi ,edine ?il dnl

ax xn`c `l` :ikd qxb l`ppg epiaxe .xnzi`

rnzync ,`l 'ek mifeb`a zewgynd miyp dcedi

cg` lawne cg` wxefy :yexit .inefnf ik `lw

`d `l`e :xn`w xcde .xeq`c ,lew zrnyda

.'ek migetza zewgynd miyp dcedi ax xn`c

ixz `zyde .zeneb iieey` meyn ,`l :ipyne

miypa zegnl oi` ,edine .opirny` xeqi` ipiipr

.oicifn edi l`e oibbey ediy ahenc Ð zewepize

lew elit`c ,`lerk `zkldc l`ppg epiax yxit

ipd lk dax ipyc ab lr s` .xeq` xiy ly epi`y

axe .opiknq `l iiepy` Ð dil iyw`c `zaeiz

,daxk ewqt iilifxa xa dcedi epiax axde qtl`

xnin` i`we .diail` uxzn awri xa `g` axc

.`fegna `lebliba `lninl `xyc ,dizeek inp

äøæâyxtn Ð ezaxegle ezpibl `lni `ny

,milecb milblba `wecc :mz epiax

la` ,xfbinl jiiy cgia min daxd oi`lnny

.opixfb `le ,md miphw eply
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ìLìL ìò LL¯ìMî úBçt ,úBööBçL¯ïéà ¨©¨§¨¦¨¥
àâéìt àîéì .àcñç áø øîà àáøc eðééäå .úBööBç§§©§§¨¨¨©©¦§¨¥¨§¦¨
ïè÷ ìBöìö éðàL ?àéiç éaøc déøa äãeäé áøc§©§¨§¥§©¦¦¨¨¥¦§¨¨
ìBöìö ïðéòîLéì ,éîb ïðéòîLàcà ,ïðçBé éaøìe .áéLçc©£¦§©¦¨¨©§©§©¦©¤¦¦§¨¦©¦§
.éqî éîâc ,ïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúléî ïè÷̈¨¦§¨©©§¥¨©§©¨¦§¦©¥

äðùî,e÷éìçé àlL ìéáLa Lák éab ìò çìî ïé÷æBa§¦¤©©©¥¤¤¦§¦¤Ÿ©£¦
,úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî ïéàlîîe§©§¦¦©¨¦©¨©©§©©©¨

.áBè íBéa ø÷ä øàaîeàøîâà÷éà áø déì éîø ¦§¥¥¥§¨¥¥©¦¨
Lákä éab ìò çìî ïé÷æBa :ïðz ,àáøì àéðBøLôî¦©§§¨§¨¨§©§¦¤©©©¥©¤¤

Lc÷na .e÷éìçé àlL ìéáLa¯äðéãna ,ïéà¯.àì ¦§¦¤Ÿ©£¦©¦§¨¦©§¦¨¨
íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç :éäðéîøe¯ïáz àéáî §¦§¦¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦¤¤

déì øîà .déì ìéháî àìc ïáz éðàL !da äcøîe§©¤¨¨¥¤¤§¨§©¥¥£©¥
?éîc éëéä çìî éàä :éLà áøì àáøc déøa àçà áø©©¨§¥§¨¨§©©¦©¤©¥¦¨¥

déìháîc éà¯éñBî à÷áúëa ìkä" :áéúëe ,ïéðaà ó ¦¦§©§¥¨¦©¦§¨§¦©Ÿ¦§¨
déìháî à÷ àìc éàå "ìékNä éìò 'ä ãiî¯àéåä à÷ ¦©¨©¦§¦§¦§¨¨§©§¥¨¨§¨

.àéä äãBáò åàìc ,Lákì íéøáà úëìBäa !äöéöç£¦¨§¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨¦
ìkä úà ïäkä áéø÷äå" :áéúk àäå ?àìåøéè÷äå §Ÿ§¨§¦§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦

àlà !Lákì íéøáà úëìBä Bæ :øî øîàå ,"äçaænä©¦§¥¨§¨©¨¨©¥¨¦©¤¤¤¨
.àéä äãBáò åàìc ,äëøònì íéöò úëìBäa :àîéà¥¨§¨©¥¦©©£¨¨§¨£¨¦

íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç :àáø Løc¯àéáî ¨©¨¨¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦
:àéðúäå ,àáøì àtt áø déì øîà .da äcøîe ïáz¤¤§©¤¨¨©¥©©¨§¨¨§¨©§¨

äcøî àeäLk¯àlà äte÷a àìå ìqa àì äcøî Bðéà §¤§©¤¥§©¤Ÿ©©§Ÿ§¨¤¨
:Løãå déìò àøBîà àáø íé÷Bà øãä !äte÷ éìeLa§¥¨£©¦¨¨¨¨£¥§¨©

äcøî àeäLëe :øæòéìà éaø íeMî eøîà Ck íøa ,éãéa ïä úeòè íëéðôì ézøîàL íéøác§¨¦¤¨©§¦¦§¥¤¨¥§¨¦§©¨¨§¦©¦¡¦¤¤§¤§©¤
.äte÷ éìeLa àlà ätewa àìå ìqa àì äcøî Bðéàòì÷éà àleò ."äìBbä øBaî ïéàlîî" ¥§©¤Ÿ©©§Ÿ©¨¤¨§¥¨§©§¦¦©¨¨¦§©

ìéçî à÷c ,déôeb ìçúéì ?éàä ïàî :øîà .àáaà óøè àøáb àeää àúà ,äMðî áø éáì§¥©§©¤£¨©©§¨§©©¨¨£©©©¦§©¥§¨¥¦
ì déì,éôBéãá ïéìòî :ééaà déáéúéà .øéL ìL ìB÷ àlà eøñà àì :äaø déì øîà .àúaL ¥§©§¨£©¥©¨Ÿ¨§¤¨¤¦¥¦¥©©¥©£¦¦§¥

äìBçì .úaMa äìBçì ÷øàéî ïéôéhîe¯ì ,ïéààéøa¯éòa à÷å íéðc åàì ?éîc éëéä .àì ©¦¦¦©©©¤©©¨©¤¦©¨¦¨¥¦¨¥¨§¦§¨¨¥
àì÷ ék ònzLîc ,íéðéìc éòa à÷å øéúc ,àì !øéñà àì÷ éãBìBà :dpéî òîL ?øòúéìc§¦§©§©¦¨¥¨¨£¦¨§¦§¨¨¥§¥¦§¦§©©¦¨¨

äiçä éðtî åéòìãe úBôBòä éðtî åéúBøét ønLîä :déáéúéà .éîeæîæc¯,úaMa Bkøãk ønLî §©§¥¥¦¥©§©¥¥¨¦§¥¨§¨¨¦§¥©©¨§©¥§©§©©¨
àîòè éàî .ìBça ïéNBò ïäL Cøãk ãwøé àìå çtèé àìå ÷tñé àlL ãáìáe¯ãéìBî÷ã åàì ¦§©¤Ÿ§©¥§Ÿ§©©§Ÿ§©¥§¤¤¤¥¦©©©§¨¨§¨¦

àä àlàå .øBøö ìBhé ànL äøéæb :á÷òé øa àçà áø øîà !øéñà àì÷ éãBìBà ìëå ,àì÷̈¨§¨¥¨¨£¦¨©©©¨©©£Ÿ§¥¨¤¨¦§§¤¨¨
íéæBâàa úB÷çNîä íéLð :áø øîà äãeäé áø øîàc¯àîòè éàî .øeñà¯ãéìBî à÷c åàì §¨©©§¨¨©©¨¦©§©£¤¡¦¨©©§¨¨§¨¦

éëä àîéz àì éàc .úBneb ééeåLàì éúà àîìc ,àì ?øéñà àì÷ éãBìBà ìëå ,àì÷¯àä ¨¨§¨¥¨¨£¦¨¦§¨¨¥§©§¥§¦¨¥¨¨¦¨
:àlà ?àkéà àì÷ éãBìBà éàî íúä ,øeñà íéçetúa úB÷çNî íéLð :äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨¦§©£§©¦¨¨¨©¥¨¨¦¨¤¨
Lc÷na .úaMa ìbìba ìBãbä øBaîe äìBbä øBaî ïéàlîî :ïðz .úBneb ééeåLàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©§¥§©§©§¦¦©¨¦©¨©©§©©©¨©¦§¨

¯äðéãna ,ïéà¯àîòè éàî .àì¯àlîé ànL äøéæb ,àì øéñàå àì÷ éãBìBàc íeMî åàì ¦©§¦¨¨©©§¨¨¦§¥¨¨©£¦Ÿ§¥¨¤¨§©¥
ïðaø eøæb àîòè éàî :øîà ,àæBçîa àlâìéâa àìîéîì àøL øîéîà .Búaøeçìe Búpéâì¯ §¦¨§§¨©¥¨§¨§¦§¨§¦§§¨¦§¨£©©©§¨¨§©¨©

à÷c àæç à÷c ïåék .àkéà daøeç àìå àkéà äpéb àì àëä ,Búaøeçìe Búpéâì àlîé ànL¤¨§©¥§¦¨§§¨¨¨¨¦¨¦¨§¨§¨¦¨¥¨§¨£¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc oiaexir(iying meil)

ìLìL ìò LúBööBç L,micba xezi meyn zelqet ±ìMî úeçtL ¨Ÿ©¨Ÿ§¨¦¨Ÿ
yly lrúBööBç ïéàoi`y meyn ,micba xezi meyn zelqet oi` ± ¥§

epi` yly lr yly ea oi`y oeik ohw levlve .cba xeriy mda
.micba xezi meyn lqet epi`e cba

:`xnbd zxne`eðééäåezhiyk `id opgei iax zhiye ±øîà àáøc §©§§¨¨¨©
àcñç áø(:bw lirl),zvveg zg` `nip elit` micba mewnay , ©¦§¨

lr ylyn zegt ,zelqet yly lr yly ,micba mewna `lye
ax lr welgl eixaca `vi opgei iaxy `l` .zelqet opi` yly
eli`e ,micba mewna `ly levlv lqty `iig iaxc dixa dcedi

.dnvr ipta `xnink dxn` `ax
:`iig iaxc dixa dcedi ax lr wleg `ax m`d zxxan `xnbd

àîéìlr yly ea oi`y cbay `ax ly `xnindy xn`p m`d ± ¥¨
,micba xezi meyn lqet epi` ylyàâéìt`xnind lr zwleg ± §¦¨

,àéiç éaøc déøa äãeäé áøcxezi meyn lqet ohw levlvy xn`y §©§¨§¥§©¦¦¨
.yly lr yly ea oi`y s` ,micbagikedl oi` :`xnbd zxne`

c iptn ,`ax ixacn okáéLçc ïè÷ ìeöìö éðàLohw levlv dpey - ¨¦©§¨¨©£¦
oi`y s` cba aygpy dcei `ax mbe ,aeyg `edy micba x`yn

.micba xezi meyn leqtie yly lr yly ea
:`xnbd dywnïðçBé éaøìe,ohw levlva jexkl xiznd §©¦¨¨
éîb ïðéòîLàcàycwna inba dkixky `pzd eprinydy cr ± ©§©§§¦©¤¦

,zxzenïè÷ ìeöìö ïðéòîLéìohw levlva dkixky eprinyi - ¦§©¦©©§¨¨
oky lky mircei epiide ,micba xezi meyn jka oi`e ,zxzen

`pzd :`xnbd zvxzn .zxzen inba dkixkdéçøBà ábà àúléî± ¦§¨©©§¥
,zay zeklda weqrl zkqnd lka ekxc ab`ïì òîLî à÷- ¨©§©¨

,zay zeklda oic o`k mb eprinydéqî énâcs`e ,[`txn±] §¤¦©¥
oi`y meyn ycwna dkn ea jexkl xzen ,zaya dxeq` d`etxy

.ycwna zeay

äðùî
:ycwna ebdpy mitqep mixzid d`ian ef dpynçìî ïé÷æBa- §¦¤©

eze` mixftne gln mixxtnLák éab ìò,zaya gafndìéáLa ©©¥¤¤¦§¦
e÷éìçé àlLminybd ici lry ,gafnd y`xl ea milerd mipdkd ¤Ÿ©£¦

iieey` meyn jka oi`e .wilgn `ed gafnd yak lr miltepd
dpea zk`ln meyn dxeq`y zeneb.

:sqep xzidïéàlîîeminìBãbä øBaîe äìBbä øBaîzkylay §©§¦¦©¨¦©¨
dxfrdìbìbaici lr min mia`ey eay ilcd z` zelrdl ieyrd ©©§¨

s` milagå .úaMalblba min `lnl exizd okøwä øàaîx`an - ©©¨§¦§¥©©
,ycwnl uegn didy 'xwd' iexwdáBè íBéa.zaya `le cala §

.aeh meie zaya lblba `lnl xeq` zex`a x`yn la`

àøîâ
.ewilgi `ly liaya yakd iab lr gln oiwfea ,dpyna epipy

:`ziixan jk lr dywn `xnbddéì éîøel dywd ±à÷éà áø ¨¦¥©¦¨
àéðBøLtî[mewn my-]ïðz ,àáøì,epzpyna epipy -çìî ïé÷æBa ¦§¨§¨§¨¨§©§¦¤©

,e÷éìçé àlL ìéáLa Lákä éab ìòdf xzid `pzd rawy dnne ©©¥©¤¤¦§¦¤Ÿ©£¦
,wiicl yi gafnd yakaïéà Lc÷nala` ,z`f xzed ycwna wx ± ©¦§¨¦

y rteyn mewnaàì ,äðéãna`ly ick zaya gln wefal xeq` - ©§¦¨Ÿ
.ea mikledd ewilgiéäðéîøeepipyy dnn jk lr dywe ± §¦§¦

,`ziixaa,íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç,da jlil dyweàéáî ¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦
zayaäcøîe ïáz[ghey-],da.dpicna s` xzeny ixd ¤¤§©¤¨

e ,oaza `ziixade glna zwqer epzpyn :`xnbd zvxznéðàL̈¦
ïázmeyn glnn oaz dpey ±déì ìéháî àìczeidl elhan epi` - ¤¤§Ÿ§©¥¥

dnda lk`n jxevl ea ynzydl elhil cizr `l` ,mlerl my
z`eeyd meyn xvgd rwxwa ezghyda oi` ok lr ,hihl e`
.xzed dpicna mb jkle ,'dpea' zk`ln meyn dxeq`y zeneb
,mikledd ilbx zqixc xg`l yeniyl ie`x epi` gln la`
zeneb deyny iptn egheyl xeq` dpicna jkitl ,my elhane

.exftl xzed ycwna wxe ,dpeak aygpe

:yakd iab lr glnd z` lhan m`d zxxan `xnbdáø déì øîà̈©¥©
çìî éàä ,éMà áøì àáøc déøa àçàxftl xzedy df gln ± £¨§¥§¨¨§©©¦©¤©

yakd lr ycwnaéîc éëéä,xaecn dna ±déìháîc éàm` ± ¥¦¨¥¦¦§©§¥
,yakd lr cinz x`yiy elhanéñBî à÷ïéðaà ólr `ed siqen ± ¨¦©¦§¨

yakd daebáéúëe)ycwnd oipa lr dnlyl cec ieeivaminid ixac) §¦
(hi gk '`ìékNä éìò 'ä ãiî áúëa ìkä','zipaYd zFk`ln lM ©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦Ÿ©§£©©§¦

dzepyl oi`e mi`iapdn il dxqnp ycwnd zipaz lk xnelk,(mbe
,xeq` legadéìháî à÷ àìc éàåmy zeidl elhan epi` m`e ± §¦§Ÿ¨§©§¥

,ea oi` oipad lr ztqez cvny s` ,myn elhil ezrc `l` ,cinz
la`äöéöç àéåä à÷lqete yakl mipdkd ilbx oia `ed uveg ± ¨¨§¨£¦¨

.mzcear
oi` okle ,yakd lr glnd z` lhan epi` mlerl :`xnbd daiyn
dvivg jka yi ok m`y dywz l`e ,oipad lr ztqez meyn jka
wx exftna zxacn epzpyny meyn ,yakl mipdkd ilbx oia

azryLákì íéøáà úëìBä,gafnd y`xa mxihwdläãBáò åàìc ¦¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨
,àéä.da zlqet dvivg oi` jkle ,dxtk jxevl d`a dpi`y oeik ¦

:`xnbd dywnàìå,dcear zaygp yakl mixa` zkled oi` ike ± ¨Ÿ
áéúk àäådler zyxta(bi ` `xwie)miOA ugxi mirxMde axTde' , §¨§¦§©¤¤§©§¨©¦¦§©©¨¦

,øî øîàå ,'äçaænä øéè÷äå ìkä úà ïäkä áéø÷äå'odkd aixwde' §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦©¦§¥¨§¨©©
,Lákì íéøáà úëìBä Bæ,`id dcear ok m`e dpedk dperhy ixd ¨©¥¨¦©¤¤

z` lqete uveg yakd lry glnd oi` recn dl`yd zxfege
.dceard:`xnbd zayiinàîéà àlàxftl xziddy ,[xen`±] ¤¨¥¨

wx epid yakd lr glnazryäãBáò åàìc ,äëøònì íéöò úëìBä ¦¨©¥¦©©£¨¨§¨£¨
àéä.dzlqet dvivg oi` ok lre ,dpedk zaiignd ¦

ina dlwlwzpy xvga oaz zgihy xzida oecl zxfeg `xnbd
:minybàéáî íéîLb éîéîa äì÷ì÷úpL øöç ,àáø Løczayaïáz ¨©¨¨¨¥¤¦§©§§¨§¥¥§¨¦¥¦¤¤

.da äcøîeezyxc miiqykàéðúäå ,àáøì àtt áø déì øîà §©¤¨¨©¥©¨¨§¨¨§¨©§¨
,`ziixaaäcøî àeäLk,oazd ghey ±a àì äcøî Bðéàdkity §¤§©¤¥§©¤Ÿ¦

na àìå ìqn dkityätew`aie yibxi `l jk jezn `ny ,legak ©§Ÿ¦¨
,zeneb zeeydlàlàdcxnäte÷ éìeLadizeptc exaypy dtew - ¤¨§¥¨

`ly xekfie ,`ed iepiyy ,oxftne oaz dilr `ian diley ex`ype
.zeneb zeeydl

déìò àøBîà àáø íé÷Bà øãälra-] '`xen`' cinrde `ax xfg ± £©¦¨¨£¨£¥
,eixac z` miaxl rinyiy ick [wfg lewézøîàL íéøác ,Løãå§¨©§¨¦¤¨©§¦

íëéðôì,iepiy `ll zaya oaz xftl xzeny mdn oaedeïä úeòè ¦§¥¤¨¥
íøa .éãéa[la`-]äcøî àeäLëe ,øæòéìà éaø íeMî eøîà Ck §¨¦§©¨¨§¦©¦¡¦¤¤§¤§©¤

,xvga oaz zayaéìeLa àlà äte÷a àìå ìña àì äcøî Bðéà¥§©¤Ÿ§©§Ÿ§¨¤¨§¥
.äte÷¨

:dpyna epipyäìBbä øBaî ïéàlîî.lblba 'eke §©§¦¦©¨
,zaya lew rinydl minkgd exq`y xeqi`a zwqer ef `ibeq
.epzpynn oecipl di`x d`iane ,zenirp ea oi`y lew oica dpce

:`xnbd zxtqnòìwéà àleò[oncfp-]éáì[zial-]äMðî áø ¨¦§©§¥©§©¤
,zayaàáaà óøè àøáb àeää àúàzlcd lr yiwde mc` `a ± £¨©©§¨¨©©¨¨

,lew rinyde etexb`aøîà,`leréàä ïàîok dyerd in ± ¨©©©
,zayaì déì ìéçî à÷c déôeb ìçzéìàúaLlr eteb llgzi ± ¦©©¥§¨©¦¥§©§¨

meyn dxeq` zaya lew zrnyd lk `ler zrcly ,zay lligy
.lew cilenäaø déì øîà,`lerlàlà eøñà àìaøéL ìL ìB÷- ¨©¥©¨Ÿ¨§¤¨¤¦

`ai `ny xefbl yi dfay ,zgpae zenirpa xiy ly oirk rnypd
.zxzen zlc lr dywd la` ,xiy ilk owzl

:dax lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd±]ééaàepipy ,daxl ¥¦¥©©¥
,`ziixaaïéìòîziagn oiiéôBéãamilfep a`eyd xepiv ici lr ± ©£¦¦§¦

,zhren dvivn xg`l ziagd onïéôéhîen min÷øàéîilk-] ©¦¦¥£¨
lew rinydl jetd zkzn ilk lr [min sihndìjxev.úaMa äìBç §¤©©¨

,wiicl yieïéà äìBçìmin sihdl zaya xzed dleg jxevl wx ± §¤¦
la` ,lew mirinyndìjxevéîc éëéä .àì àéøa,xaecn dna ± §¨¦Ÿ¥¦¨¥

øòzéìc éòa à÷å íéðc åàìexxerl dvexe oyid dlega `l m`d ± ¨§¦§¨¨¥§¦§©
shthn epi` df jxevle ,zrai `ly mind sehth lewn ehi`l

,`ixa jxevl xacd xeq` ok it lr s`e ,zgpae zenirpaòîL§©
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eznyקמח ina cenr cw sc ± iyily wxtoiaexir
àðúéë äá åøú.oinqek `zpea :iqxbc zi`e .lega ozyt ea oixey Ðåøú.oixey Ðíéøáã äéìò åø÷äùzeayd zpwz elhae ,dexizde epnipe onwlck ,dl ekxved dlebd on elryk Ð

exwd .dcal dze` `l` exizd `le lblba dpnid ze`lnl dpnn.owgec iptn zeay xewrl gk oda yiy ,mdixacl zei`x da e`iady (dxwn ici lr) d`ixw oeyl Ðãáìá åæ éàî
xwd xea ipzwcne .ef lr `l` mixac exwed `l ixd ?xwd xea zexea x`yl e`xwi j`id Ð.ixyw dicegl `eddc `hiyt Ð÷çöé øá ïîçð áø øîà àìàmiig miny ici lr Ð

.dzrx dxwd jk ,cinz siqene jlede ycgzn raepd (dinin) xewn oirny enk "dinin xia xiwdk" enk .xewn oeyl ,xwd xea dil ixw dzidøéá.x`a enk Ðíäéðéáù íéàéáðÐ

.ik`lne dixkf ibgíäéúåáà âäðîeze`a Ð

.xeadäðùîåðééîäá åàéöåî ïäëzaya Ð

epiinda .ycwna zeay oi`c lehlhl yiig `le

`edy hpa`l dil inhnc ab lr s`e .ehpa`a

yecwd`nehd z` zedyl `ly ,sicr ikd Ð

iheyt `idy ur ly zav xg` xfgle ,dxfra

rbp `l eiciae .d`neh zlawn dpi`y ur ilk

daodk inhip `lc Ðepiinda ,jkld .diteb

,`yna `nhn epi` uxye .dia rbp `lc ,efge`

uxya `nhiny hpa`deodkd `nhn epi` Ð

.d`nehl oey`x hpa` dil dedc ,efge`d

mc` oi`y cenlzd lka `id zgeex dklde

d`nehd a`n `l` d`neh oilawn milke

milkl d`neh epivn `l `xwna mbe .cala

,oda `veike dlapde uxyd on `l` mc`le

d`nehl oey`x la` .d`nehd a` `edy

lke" :(`i `xwie) aizkck ,oiwyne oilke` `nhn

ilk dil dedc 'ebe "mdn leti xy` yxg ilk

uxy dlzpy oeikn ,d`nehl oey`x qxg

`nhne xfeg ilkde rbp `ly it lr s`e .exie`a

e`nhi ekeza eid milk m` leki ,ekezay dn

ekeza xy` lk :xnel cenlz .oey`x ilk zngn

,lk`i xy` lke`d lkn :dil jinqe ,`nhi

,ilkd zngn d`neh oilawn oiwyne oilke`

lkd" idlya ezngn `nhin xg` ilk oi`e

."oihgeyõò ìù úáöá.ur ilk iheyt `idy Ð

äàîåèä úà úåáøì àìùgepe hpa`d `nhl Ð

zeaxln ,zavd ixg` xfgle my ezedydl el

.d`nehdåúåà ïéàéöåî ïëéäî.zaya Ðïî
íìåàä ïîå ìëéää`vnp m` ,dxfra la` Ð

my.jygzy cr egipne ,xiqa edqkn Ðìë
úøë åðåãæ ìò ïéáééçù íå÷î` Ðel qpki m

.dxfr dlek epiidc ,d`nehaúåîå÷î ìë øàùå
qpp oal .dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl Ð

`aiwr iaxl ,dxfr dlek Ð.zekyl Ðïéôåë
øúëñô åéìòcr ezeqkl ,zygp ly xiq Ð

"eizexiq" .zay i`venl jygzyopinbxzn Ð

.(fk zeny) dizeexzkqtøîåà ïåòîù éáø.i`w `kid` `xnba yxtn Ðêì åðúð êìùî.`xnba yxtnck Ðàøîâõøù àîè ñéðëîä.uxya `nhpy ilk Ðáééçz`hg Ð

.(hi xacna) "`nh 'd ycwn z` ik" meyn ,epecf lr zxke ,bbeyaåçìùú äá÷ð ãòå øëæî`inec "mkeza okey ip` xy` mdipgn z` e`nhi `le" :ditiqa aizkck ,i`w ycwna Ð

.dliaha dxdh el yiy mc` ,dawpe xkfcñøç éìëì èøôycwnl eqipkd m`y ,`nh Ð.xeht Ðäøäè åì ïéàã"exeayz eze`e" :(`i `xwie) aizkc Ð.ezxiaya `l` dxdh el oi`y

àìqxg ilkc `nrhe ,aiig uxy qipknd jl `ni` mlerl Ðdawpe xkfc `inec opirac (d`nehd a` dyrpy in) ,d`nehd a` zeidle qxcnl ie`x epi`y meyn Ð`edy minrt Ð

afd ayenle qxcnl ie`x `edy ilk oebk .dawpe xkf oebk d`nehd a` zeyril oie`xe li`ed ,inp milkd oke .zn `nhe dafe af oebk d`nehd a`qxcn ici lr d`nehd a` ied Ð

afd qxcna erbp e` afd rbna e`nhpy oebk ,mipey`x odyk elit` ,ycwnl oqipknd ,"`nhi afd eilr ayi xy` ilkd lr ayeide" :(eh `xwie) aizkck ,milke mc` oi`nhne ,af ly

d`nehd zea` x`ya e`.znd rbn e` ,lirl ziyixtck ,afd qxcn `l` ilk e` mc` `nhl d`nehd a` dyrp ilk jl oi`y ,d`nehd a` dyrp epi`y qxg ilk `vi .aiig Ð

`nhpy ,df `nha ea zrbepd ytp :yexit "axrd cr `nhz zrbepd ytpde `nhi `nhd ea rbi xy` lke" zna rbpy "mc`a e` ilka" "zwg z`f"a aizkck ,d`nehd zea` ia` znc

znaok m`c ,xn`w envr zna rbepa zrbepd ytpde i`dc xninl zivn `l `de .axrd cr `nhz Ð`nhl `xw dil ieyn d`nehd a` zn `nh :`nl` .`ki` dray z`neh Ð

ifg `l qxcnlc ,llk d`nehd a` dyrp epi` qxg ilk :jkld .mc`inp rbn ici lre .xedh qxg ilk qxcn :(`,ct) zay zkqna "`aiwr iax" wxta `icda `ipze ,xaypc meyn Ð

dliaha dxdh el yic ,e`hge dia opixwc `kid lk 'ebe "`nhd ea rbi xy` lke" 'ebe "iyilyd meia e`hge" :`xw `eddn lirl aizkc ,d`nehd a` ied `lytpde" dia opixw Ð

"e`hge" dia opixw `lc `kid lke ."`nhz zrbepd."zrbepd ytpde" dia opixw `l Ðøáñ÷ úåäùì àìù øîàã ïàîieax inwn igcin `l ,jkld ,`ziixe`cn geliy oerh uxy Ð

.hpa`c d`nehdõøù ñéðëîä.opiqxb ÐééåäùÐéãòó.`ed ycwc icin inp hpa` `dc .d`neh iyet`n Ðàì äøæòî øîàã ïàîã éâìôéî à÷ àäá åàì éàî.zaya dil opiwtn Ð

øåèô ùã÷îì õøù ñéðëîä øáñ÷opira `lc Ðminkg ecinrd `l dpiky ceak meync ,dil opiwtnc `ed mle`ne lkidne .dinwn zeay `igcn `l ,jkld .`ziixe`cn geliy
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àöéyxit Ð d`nehd a` dyrp oi`y qxg ilk

zn z`neh iabe ,ifg `l qxcnlc :qxhpewa

ilke ,"iriayd meia e`hge" :(hi xacna) aizk

eze`e" :(`i `xwie) aizkc ,`ed iehig xa e`l qxg

."exeayz

àìxeht xn`c l`enye Ð aiig `nlr ilekc

o`nk dil `xiaqe ,`id i`pzc dil zi`

`nlr ilekc" :qxb l`ppg epiaxe .xeht xn`c

xn`c o`nc `nrh i`nc :eyexitl `iywe ."xeht

`ziixe`c `xeqi` `ki` epiinda `d ,epiinda

.dewna dxdh dil zi` `dc ,ycwna ezedydl

dxdh dil zilc ,`ziixe`c `xeqi` `kil uxyae

.xwir qxhpewd zqxib d`xp jkl !dewna
xn`
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.eäì øñà ,àðúék da eøzéàî ."ø÷ä øàaîe" ¨¨¦§¨£©§¦§¥¥¥©
äéìò eø÷äL øBa :ìàeîL øîà ?ø÷ä øàaíéøác §¥¥¥¨©§¥¤¦§¨¤¨§¨¦

àlà ,eøézä úBøwä úBøBaä ìk àì :éáéúéî .äeøézäå§¦¦¨¥¦¦Ÿ¨©©¨¦¦¤¨
Bæ" éàî "äéìò íéøác eø÷äL" zøîà éàå .ãáìa Bæ¦§©§¦¨§©§¤¦§§¨¦¨¤¨©
íéî øàa :÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà ?"ãáìa¦§©¤¨¨©©©§¨©¦§¨§¥©¦
àì :àôeb .'åâå "äéîéî øéa øé÷äk" :øîàpL ,íéiç©¦¤¤¡©§¨¦©¦¥¤¨¨Ÿ
éða eìòLëe .ãáìa Bæ àlà ,eøézä úBøwä úBøBaä ìk̈©©¨¦¦¤¨¦§©§¤¨§¥
àìå .ïäì eøézä ïäéðéaL íéàéáðe ,äéìò eðç äìBbä©¨¨¨¤¨§¦¦¤¥¥¤¦¦¨¤§Ÿ

.íäéãéa íúBáà âäðî àlà ,ïäéðéaL íéàéáðäðùî §¦¦¤¥¥¤¤¨¦§©£¨¦¥¤
Lc÷na àöîpL õøL¯àlL ,Bðééîäa BàéöBî ïäk ¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦§¤§¨¤Ÿ

ìéaø .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø éøác ,äàîehä úà úBäL §©¤©§¨¦§¥©¦¨¨¤§¨©¦
BúBà ïéàéöBî ïëéäî .äàîehä úà úBaøì àlL ,õò ìL úáöa :øîBà äãeäé¯,ìëéää ïî §¨¥¦§¨¤¥¤Ÿ§©¤©§¨¥¥¨¦¦¦©¥¨

íB÷î ìk :øîBà àáé÷ò éaø .ñpð ïa ïBòîL éaø éøác ,çaænìå íìeàä ïéaîe ,íìeàä ïîe¦¨¨¦¥¨¨§©¦§¥©¦§¥©¦¦§¤©¨©¦£¦¨¥¨¨
úBîB÷îä ìk øàLe .BúBà ïéàéöBî íMî ,úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL¯ïéôBk ¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨¦¨¦¦§¨¨©§¦

íéîëç Eì eøézäL íB÷î :øîBà ïBòîL éaø .øzëñt åéìò¯eøézä àlL .Eì eðúð ElMî ¨¨§©§¥©¦¦§¥¨¤¦¦§£¨¦¦¤§¨§§¤Ÿ¦¦
úeáL íeMî àlà Eì.àøîâõøL àîè ñéðënä :ìàeîL øîà ,àðñé÷ øa éáè áø øîà §¤¨¦§¨©©¨¦©¦§¨¨©§¥©©§¦§¥¤¤

Lc÷nì¯Bîöò õøL .áéiç¯"eçlLz äá÷ð ãòå øëfî" :àø÷ øîà ?àîòè éàî .øeèt¯ ©¦§¨©¨¤¤©§¨©©§¨¨©§¨¦¨¨§©§¥¨§©¥
äá÷ð ãò øëfî" :déì òéiñî àîéì .äøäè Bì ïéàL õøL àöé ,äå÷na äøäè Bì LiL éî¦¤¥¨¢¨©¦§¤¨¨¤¤¤¥¨¢¨¥¨§©©¥¦¨¨©§¥¨

àîòè éàî .éìéìbä éñBé éaø éøác ,Nøç éìëì èøt "eçlLz¯døäè déì úéìc íeMî åàì §©¥§¨¦§¦¤¤¦§¥©¦¥©§¦¦©©§¨¨¦§¥¥¨¢¨
äàîehä áà äNòpL éî ,àì ?äå÷na¯àîéì .äàîehä áà äNòð BðéàL ñøç éìk àöé ©¦§¤Ÿ¦¤©£¨¨©§¨¨¨§¦¤¤¤¥©£¤¨©§¨¥¨

Lc÷na àöîpL õøL :éàpúk¯ì àlL ,Bðééîäa BàéöBî ïäkéøác ,äàîehä úà úBäL §©¨¥¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦§¤§¨¤Ÿ§©¤©§¨¦§¥
.äàîehä úà úBaøì àlL ,BàéöBî õò ìL úáöa :øîBà äãeäé éaø .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨©¦§¨¥¦§¨¤¥¦¤Ÿ§©¤©§¨

ì àlL øîàc ïàîc :éâìtéî à÷ àäa åàì éàîúBäL¯Lc÷nì õøL ñéðënä :øáñ÷¯ ©¨§¨¨¦©§¦§©§¨©¤Ÿ§©¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨
úBaøì àlL øîàc ïàîe ,áéiç¯Lc÷nì õøL ñéðënä :øáñ÷¯àîìò éleëc ,àì !øeèt ©¨©©£©¤Ÿ§©¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨¨Ÿ§¥¨§¨

:øáñ øî ;éâìtéî à÷ àäa àëäå ,áéiçéãò äàîeè ééeäLéãò äàîeè éLetà øáñ øîe ,ó.ó ©¨§¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©§¥§¨¨¦¨¨©©¥§¨¨¦
øîàc ïàîc ;éâìtéî à÷ àäa åàì éàî ?'åë BúBà ïéàéöBî ïëéäî :ïðúc ,éàpz éðäk àlà¤¨§¨¥©¨¥¦§©¥¥¨¦¦©¨§¨¨¦©§¦§©§¨©

äøæòî¯äøæò dlekî øîàc ïàîe ,øeèt Lc÷nì õøL ñéðënä :øáñ÷ ,àì¯.áéiç :øáñ÷ ¥£¨¨¨¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨¨©§¨©¦¨£¨¨¨¨©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc oiaexir(iying meil)

àðzék da eøzozyt ea mixeye lblbd ici lr min mi`lnn eid - ¨¨¦¨¨
,legaeäì øñà.zaya lblba ae`yl £©§

:dpyna epipyøwä øàaîe.aeh meia ¦§¥©©
lblba epnn ae`yl xzed recne 'xwd x`a' edn zyxtn `xnbd

:`xnbd zxxan .aeh meiaøwä øàa éàîx`a' myd xyt dn ± ©§¥©©
:`xnbd daiyn .'xwdeø÷äL øBa ,ìàeîL øîà[e`xw-]äéìò ¨©§¥¤¦§¨¤¨

,íéøácxewrl gk mdl yiy mdixacl zei`x e`iady xnelk §¨¦
,wgcd iptn zeayäeøézäå.zexecl xzidd da xzepe - §¦¦¨

:`xnbd dywnéáéúéî,l`eny lr `iyew daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipyàìneøézä úBøwä úBøBaä ìkmeia lblba ae`yl Ÿ¨©©¨¦¦

,aehàlànL úøîà éàå .ãáìa Bæmeyn jk z`xwp 'xwd x`a' ¤¨¦§©§¦¨§©¤
yäéìò íéøác eø÷ä,dxizdlãáìa Bæ éàîx`yl mi`xew ji` ± ¦§§¨¦¨¤¨©¦§©

oeikne ,cala ef lr `l` mixac exwed `l `lde ,'xwd xea' zexea
heyt ,xwd x`an lblba ze`lnl exizdy dpyna epipyy
recne ,zex`a x`y `le dxzed `id wxy dpynd zpeeky
egcpe ,exizd zexwd zexead lk `ly xnel `ziixad dkxved

.l`eny ixac
:xg` xe`ia `xnbd zx`an,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàx`a' ¤¨¨©©©§¨©¦§¨

`idy iptn jk z`xwp 'xwdøàazraepd,íéiç íéîoeyln 'xwd'e §¥©¦©¦
itke ,'xewn'øîàpLmilyexi iyp`l dgkeza(f e dinxi),øé÷äk' ¤¤¡©§¨¦

äéîéî øéa[x`ad in xewnk-]'åâåenk ,xnelk ,'Dzrx dxwd oM ©¦¥¤¨¥¥¥¨¨¨¨
milyexi iyp` zrx jk ,wqtd ila cinz miraepy x`ad in
s`y `ziixad dycige .da miycgne mitiqeny ,cinz zraep
exizd `l mewn lkn ,miig min zeraepd zeax zex`a yiy

.mieqn cg` oiirnn wx `l` aeh meia lblba min ae`yl
:xwd x`an dai`y xzid zece` mitqep mihxt d`ian `xnbd

àôeb,jenqa d`aedy `ziixad ixac z` x`ap ±àìaúBøBaä ìë ¨Ÿ¨©
àlà ,eøézä úBøwäaäìBbä éða eìòLëe .ãáìa Bæux`l laan ©¨¦¦¤¨¦§©§¤¨§¥©¨

,ipy zia onfa l`xyiäéìò eðçmzelra aeh meia [dl jenqa-] ¨¨¤¨
,minl ekxvede lbxlïäéðéaL íéàéáðe,ik`lne dixkf ibg mdy §¦¦¤¥¥¤

,ïäì eøézä`l j` ,aeh meia epnn oi`lnny exizda xacd x`ype ¦¦¨¤
.zexea x`y lr df xzidn ecnlïäéðéaL íéàéáð àìåcala §Ÿ§¦¦¤¥¥¤

,mexizdàlàeqtze ,mdizea` s` ebdp jk.íäéãéa íúBáà âäðî ¤¨¦§©£¨¦¥¤

äðùî
oecze ,ycwna exzedy zeay ixeqi`a weqrl jiynz ef dpyn
ilan ,ycwna `vnpy zn uxy zaya `ivedl xzen izn m`
ea ote`a dpynd weqrz jk ab` .zaya dvwen xeqi`l yeygl

.uxyd z` mi`iven
a` oic mzen xg`l mdl yi ,dxeza mixen`d mivxy dpeny
e` milke`a ,milka e` mc`a rbpy d`nehd a` .d`nehd
dyrp mivxyd ici lr `nhpy dne .mze` `nhn ,miwyna
`l` `nhn epi`e ,['d`nehd cle' mb `xwpe] d`nehl oey`x
zia mdl oi`y ur ilk] ur ilk iheyt mpn` .miwyne milke`

.llk d`neh milawn mpi` [leaiw
mc`d z` mi`nhnd [dnda zlap oebk] d`nehd zea` mpyi

.rbna `l` `nhn epi` zn uxy mle` ,`yn z`neha m`yepd
`ll cin e`ivedl mipdkd lr daeg ,ycwna `vnpy zn uxy
mxebe ,odkd `nhi ok ici lry ,e`ivedl xeq` ciay `l` .zedy
ipy mpyie .zxk xeqi` dfa yie ,ycwna `vni `nh mc`y jkl
.zedy `lle ,odkd ly ehpa`a .` :odkd e`ivei ji`d mipte`
`vniy cr oizni .a .`nhp ycew ilky `ed ef jxca oexqgde
jkae ,mci lr e`iveie ,d`neh milawn mpi`y ur ilk iheyt
d`nehd z` ddyny ef jxca oexqgde ,ycew ilk z`neh rpni

.ycwna
uxyd z` `ivedl sicr jxc dfi`a zwelgn d`ian dpynd

:ycwna `vnpyõøLznùc÷na àöîpLd ,zayaBàéöBî ïäk ¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦
e`ivene ,ycwna zeay oi`y ,dvwen xeqi`l yyeg epi`eBðééîäa§¤§¨

e`ivedl lkeiy cr oiznn oi`e ,uxyd ep`nhi `ly ick [ehpa`-]
cin e`ivedl jixv `l` ,d`neh lawn epi`y ur ly zava

ick ehpa`aì àlL,äàîehä úà úBäLjk ici lry it lr s` ¤Ÿ§©¤©§¨
.ycew ilk `edy hpa`d `nhp.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø éøác¦§¥©¦¨¨¤§¨

,øîBà äãeäé éaø`l` ep`ivei `lúáöa[miigwln-]õò ìLepi`y ©¦§¨¥¦§©¤¥
lawny hpa`a `l la` ,ur ilk iheyt oicke ,d`neh lawn

ick ,d`nehäàîehä úà úBaøì àlL`ly ycew ilk ze`nhle ¤Ÿ§©¤©§¨
.ycwna uxyd iediyl jka mxeby s` ,jxevl

ycwnd on uxy `ivedl xzidd xwira oecl zxfeg dpynd
.dxfrde lkidd ,miixwir zenewn ipyl wlgp ycwnd zia .zaya

:dfn miptl df ,zenewn dylyl wlegn lkidd,iniptd wlgd .`
iptly oevigd wlgd .a .xiac mya `xwpe ,miycwd ycew `edy
zia oirk didy ,mle`d .b .lkid mya `xwpe ,miycwd ycew
.lkid mya cgi mlek mi`xwp minrtle .ycewd iptl xry
mle`d oia .` :zenewn dylyl zwlegn dzid `id mb dxfrde

.l`xyi zxfr .b .mipdk zxfr .a .gafnl
z` `ivedl xzen mewn dfi`n mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:zaya uxydBúBà ïéàéöBî ïëéäîyegl `la zaya uxyd z` - ¥¥¨¦¦
,dvwen xeqi`lå ,íìeàä ïîe ,ìëéää ïîdxfrdn okíìeàä ïéaî ¦©¥¨¦¨¨§¦¥¨¨

,çaænìåuxy my `vnpy dpikyd ceak df oi` el` zenewnay §©¦§¥©
mi`iven oi` ,l`xyi zxfra e` mipdk zxfra `vnp m` la` .zn

.df ote`a dvwen xeqi` xzed `ly ,zaya eze`ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§
.ñpð ïa¤©¨

L íB÷î ìk ,øîBà àáé÷ò éaød`neha eil` miqpkpdìò ïéáéiç ©¦£¦¨¥¨¨¤©¨¦©
BðBãæ[cifna eqpkp m`-]BúââL ìòå úøk[bbeya eqpkp m`-] §¨¥§©¦§¨

BúBà ïéàéöBî íMî ,úàhçxnelk ,dvwenl yegl `la zaya ©¨¦¨¦¦
,uxy ea `vnpy [lkidae mle`a oky lke] dxfra mewn lkn

.zaya eze` mi`iven
eaúBîB÷nä ìk øàLiaxl ziad xda oebk] uxy my `vnpy §¨¨©§

eze` mi`iven oi`y ,[qpp oa oerny iax zrcl dxfra e` ,`aiwr
,el` zenewnnøzëñt åéìò ïéôBkcr zyegp xiqa eze` miqkn ± ¦¨¨§©§¥

zay i`venae ,epnn e`nhie ea erbi `ly ick ,zayd xg`l
.ep`ivei

exzedy mixacd z` zepnl el` zeipyna `pzd miiqy xg`l
lirl epipyy dna oecl oerny iax xfeg ,ycwna(:aw)xzedy

`ae ,miield zxiy jxevl ycwna xepik ly `nip [zaya] xeywl
lirly dna enrh z` x`an jk ab`e ,xeq`le welgl(:ap)oiprl

minkg ixac lr wlg megzl uegn `edyk zay dqpkpy in
:mznerl xingd xepik ly `nipa o`ke ,mdn xzei lwideéaø©¦

íB÷î ,øîBà ïBòîLepivnyíéîëç Eì eøézäL`l ,lwdl carica ¦§¥§¤¦¦§£¨¦
`weec `l` ,jl exizd xeqi`d z`ElMîxwirn jl xzend on ± ¦¤§

oicd,Eì eðúðxwirn xzeny xaca `l` minkg eliwd `l xnelk ¨§§
oi` ,dxezd on xeqi`a lykil mexbl lekid xac la` .oicd

,ycwna elit`e ote` meya exizdlLycwna mbEì eøézä àì ¤Ÿ¦¦§
àlàmixeq`d mixacúeáL íeMî,opaxcn wx mixeq`d mixac ± ¤¨¦§

lykil mexbl lekiy dn lk ok enke ,dxezd on xeq`d xac `le
.exizd `l ,dxezd on xeqi`a

àøîâ
ok enk .eilr ez`neh cer lk ycwnl qpkil el xeq` `nh mc`

xeqi`d xewn .ycwnl mi`nh milk qipkdl xeq`xn`pdn
mi`nh geliy zyxta(a d xacna)lke ,'ebe dpgnd on eglyie'

weqta x`eanke ,df xaca yi e`l xeqi` mbe .'ytpl `nh(b d my)

oia xn`p df e`le ,'mkeza okey ip` xy` mdipgn z` e`nhi `le'
milk qipkdy ina oiae ,ycwna ddeyy e` qpkpy `nh mc`a
zn uxy zqpkda mb m`d ,`ed epziibeqa oecipd .ycwnl mi`nh

.`l e` xeqi` yi ycwnl
õøL àîè ñéðënä ,ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáè áø øîàilk ± ¨©©¨¦©¦§¨¨©§¥©©§¦§¥¤¤
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קמט ezny ina cenr cw sc ± iyily wxtoiaexir
àðúéë äá åøú.oinqek `zpea :iqxbc zi`e .lega ozyt ea oixey Ðåøú.oixey Ðíéøáã äéìò åø÷äùzeayd zpwz elhae ,dexizde epnipe onwlck ,dl ekxved dlebd on elryk Ð

exwd .dcal dze` `l` exizd `le lblba dpnid ze`lnl dpnn.owgec iptn zeay xewrl gk oda yiy ,mdixacl zei`x da e`iady (dxwn ici lr) d`ixw oeyl Ðãáìá åæ éàî
xwd xea ipzwcne .ef lr `l` mixac exwed `l ixd ?xwd xea zexea x`yl e`xwi j`id Ð.ixyw dicegl `eddc `hiyt Ð÷çöé øá ïîçð áø øîà àìàmiig miny ici lr Ð

.dzrx dxwd jk ,cinz siqene jlede ycgzn raepd (dinin) xewn oirny enk "dinin xia xiwdk" enk .xewn oeyl ,xwd xea dil ixw dzidøéá.x`a enk Ðíäéðéáù íéàéáðÐ

.ik`lne dixkf ibgíäéúåáà âäðîeze`a Ð

.xeadäðùîåðééîäá åàéöåî ïäëzaya Ð

epiinda .ycwna zeay oi`c lehlhl yiig `le

`edy hpa`l dil inhnc ab lr s`e .ehpa`a

yecwd`nehd z` zedyl `ly ,sicr ikd Ð

iheyt `idy ur ly zav xg` xfgle ,dxfra

rbp `l eiciae .d`neh zlawn dpi`y ur ilk

daodk inhip `lc Ðepiinda ,jkld .diteb

,`yna `nhn epi` uxye .dia rbp `lc ,efge`

uxya `nhiny hpa`deodkd `nhn epi` Ð

.d`nehl oey`x hpa` dil dedc ,efge`d

mc` oi`y cenlzd lka `id zgeex dklde

d`nehd a`n `l` d`neh oilawn milke

milkl d`neh epivn `l `xwna mbe .cala

,oda `veike dlapde uxyd on `l` mc`le

d`nehl oey`x la` .d`nehd a` `edy

lke" :(`i `xwie) aizkck ,oiwyne oilke` `nhn

ilk dil dedc 'ebe "mdn leti xy` yxg ilk

uxy dlzpy oeikn ,d`nehl oey`x qxg

`nhne xfeg ilkde rbp `ly it lr s`e .exie`a

e`nhi ekeza eid milk m` leki ,ekezay dn

ekeza xy` lk :xnel cenlz .oey`x ilk zngn

,lk`i xy` lke`d lkn :dil jinqe ,`nhi

,ilkd zngn d`neh oilawn oiwyne oilke`

lkd" idlya ezngn `nhin xg` ilk oi`e

."oihgeyõò ìù úáöá.ur ilk iheyt `idy Ð

äàîåèä úà úåáøì àìùgepe hpa`d `nhl Ð

zeaxln ,zavd ixg` xfgle my ezedydl el

.d`nehdåúåà ïéàéöåî ïëéäî.zaya Ðïî
íìåàä ïîå ìëéää`vnp m` ,dxfra la` Ð

my.jygzy cr egipne ,xiqa edqkn Ðìë
úøë åðåãæ ìò ïéáééçù íå÷î` Ðel qpki m

.dxfr dlek epiidc ,d`nehaúåîå÷î ìë øàùå
qpp oal .dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl Ð

`aiwr iaxl ,dxfr dlek Ð.zekyl Ðïéôåë
øúëñô åéìòcr ezeqkl ,zygp ly xiq Ð

"eizexiq" .zay i`venl jygzyopinbxzn Ð

.(fk zeny) dizeexzkqtøîåà ïåòîù éáø.i`w `kid` `xnba yxtn Ðêì åðúð êìùî.`xnba yxtnck Ðàøîâõøù àîè ñéðëîä.uxya `nhpy ilk Ðáééçz`hg Ð

.(hi xacna) "`nh 'd ycwn z` ik" meyn ,epecf lr zxke ,bbeyaåçìùú äá÷ð ãòå øëæî`inec "mkeza okey ip` xy` mdipgn z` e`nhi `le" :ditiqa aizkck ,i`w ycwna Ð

.dliaha dxdh el yiy mc` ,dawpe xkfcñøç éìëì èøôycwnl eqipkd m`y ,`nh Ð.xeht Ðäøäè åì ïéàã"exeayz eze`e" :(`i `xwie) aizkc Ð.ezxiaya `l` dxdh el oi`y

àìqxg ilkc `nrhe ,aiig uxy qipknd jl `ni` mlerl Ðdawpe xkfc `inec opirac (d`nehd a` dyrpy in) ,d`nehd a` zeidle qxcnl ie`x epi`y meyn Ð`edy minrt Ð

afd ayenle qxcnl ie`x `edy ilk oebk .dawpe xkf oebk d`nehd a` zeyril oie`xe li`ed ,inp milkd oke .zn `nhe dafe af oebk d`nehd a`qxcn ici lr d`nehd a` ied Ð

afd qxcna erbp e` afd rbna e`nhpy oebk ,mipey`x odyk elit` ,ycwnl oqipknd ,"`nhi afd eilr ayi xy` ilkd lr ayeide" :(eh `xwie) aizkck ,milke mc` oi`nhne ,af ly

d`nehd zea` x`ya e`.znd rbn e` ,lirl ziyixtck ,afd qxcn `l` ilk e` mc` `nhl d`nehd a` dyrp ilk jl oi`y ,d`nehd a` dyrp epi`y qxg ilk `vi .aiig Ð

`nhpy ,df `nha ea zrbepd ytp :yexit "axrd cr `nhz zrbepd ytpde `nhi `nhd ea rbi xy` lke" zna rbpy "mc`a e` ilka" "zwg z`f"a aizkck ,d`nehd zea` ia` znc

znaok m`c ,xn`w envr zna rbepa zrbepd ytpde i`dc xninl zivn `l `de .axrd cr `nhz Ð`nhl `xw dil ieyn d`nehd a` zn `nh :`nl` .`ki` dray z`neh Ð

ifg `l qxcnlc ,llk d`nehd a` dyrp epi` qxg ilk :jkld .mc`inp rbn ici lre .xedh qxg ilk qxcn :(`,ct) zay zkqna "`aiwr iax" wxta `icda `ipze ,xaypc meyn Ð

dliaha dxdh el yic ,e`hge dia opixwc `kid lk 'ebe "`nhd ea rbi xy` lke" 'ebe "iyilyd meia e`hge" :`xw `eddn lirl aizkc ,d`nehd a` ied `lytpde" dia opixw Ð

"e`hge" dia opixw `lc `kid lke ."`nhz zrbepd."zrbepd ytpde" dia opixw `l Ðøáñ÷ úåäùì àìù øîàã ïàîieax inwn igcin `l ,jkld ,`ziixe`cn geliy oerh uxy Ð

.hpa`c d`nehdõøù ñéðëîä.opiqxb ÐééåäùÐéãòó.`ed ycwc icin inp hpa` `dc .d`neh iyet`n Ðàì äøæòî øîàã ïàîã éâìôéî à÷ àäá åàì éàî.zaya dil opiwtn Ð

øåèô ùã÷îì õøù ñéðëîä øáñ÷opira `lc Ðminkg ecinrd `l dpiky ceak meync ,dil opiwtnc `ed mle`ne lkidne .dinwn zeay `igcn `l ,jkld .`ziixe`cn geliy

.mdixac
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àöéyxit Ð d`nehd a` dyrp oi`y qxg ilk

zn z`neh iabe ,ifg `l qxcnlc :qxhpewa

ilke ,"iriayd meia e`hge" :(hi xacna) aizk

eze`e" :(`i `xwie) aizkc ,`ed iehig xa e`l qxg

."exeayz

àìxeht xn`c l`enye Ð aiig `nlr ilekc

o`nk dil `xiaqe ,`id i`pzc dil zi`

`nlr ilekc" :qxb l`ppg epiaxe .xeht xn`c

xn`c o`nc `nrh i`nc :eyexitl `iywe ."xeht

`ziixe`c `xeqi` `ki` epiinda `d ,epiinda

.dewna dxdh dil zi` `dc ,ycwna ezedydl

dxdh dil zilc ,`ziixe`c `xeqi` `kil uxyae

.xwir qxhpewd zqxib d`xp jkl !dewna
xn`
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.eäì øñà ,àðúék da eøzéàî ."ø÷ä øàaîe" ¨¨¦§¨£©§¦§¥¥¥©
äéìò eø÷äL øBa :ìàeîL øîà ?ø÷ä øàaíéøác §¥¥¥¨©§¥¤¦§¨¤¨§¨¦

àlà ,eøézä úBøwä úBøBaä ìk àì :éáéúéî .äeøézäå§¦¦¨¥¦¦Ÿ¨©©¨¦¦¤¨
Bæ" éàî "äéìò íéøác eø÷äL" zøîà éàå .ãáìa Bæ¦§©§¦¨§©§¤¦§§¨¦¨¤¨©
íéî øàa :÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà ?"ãáìa¦§©¤¨¨©©©§¨©¦§¨§¥©¦
àì :àôeb .'åâå "äéîéî øéa øé÷äk" :øîàpL ,íéiç©¦¤¤¡©§¨¦©¦¥¤¨¨Ÿ
éða eìòLëe .ãáìa Bæ àlà ,eøézä úBøwä úBøBaä ìk̈©©¨¦¦¤¨¦§©§¤¨§¥
àìå .ïäì eøézä ïäéðéaL íéàéáðe ,äéìò eðç äìBbä©¨¨¨¤¨§¦¦¤¥¥¤¦¦¨¤§Ÿ

.íäéãéa íúBáà âäðî àlà ,ïäéðéaL íéàéáðäðùî §¦¦¤¥¥¤¤¨¦§©£¨¦¥¤
Lc÷na àöîpL õøL¯àlL ,Bðééîäa BàéöBî ïäk ¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦§¤§¨¤Ÿ

ìéaø .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø éøác ,äàîehä úà úBäL §©¤©§¨¦§¥©¦¨¨¤§¨©¦
BúBà ïéàéöBî ïëéäî .äàîehä úà úBaøì àlL ,õò ìL úáöa :øîBà äãeäé¯,ìëéää ïî §¨¥¦§¨¤¥¤Ÿ§©¤©§¨¥¥¨¦¦¦©¥¨

íB÷î ìk :øîBà àáé÷ò éaø .ñpð ïa ïBòîL éaø éøác ,çaænìå íìeàä ïéaîe ,íìeàä ïîe¦¨¨¦¥¨¨§©¦§¥©¦§¥©¦¦§¤©¨©¦£¦¨¥¨¨
úBîB÷îä ìk øàLe .BúBà ïéàéöBî íMî ,úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL¯ïéôBk ¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨¦¨¦¦§¨¨©§¦

íéîëç Eì eøézäL íB÷î :øîBà ïBòîL éaø .øzëñt åéìò¯eøézä àlL .Eì eðúð ElMî ¨¨§©§¥©¦¦§¥¨¤¦¦§£¨¦¦¤§¨§§¤Ÿ¦¦
úeáL íeMî àlà Eì.àøîâõøL àîè ñéðënä :ìàeîL øîà ,àðñé÷ øa éáè áø øîà §¤¨¦§¨©©¨¦©¦§¨¨©§¥©©§¦§¥¤¤

Lc÷nì¯Bîöò õøL .áéiç¯"eçlLz äá÷ð ãòå øëfî" :àø÷ øîà ?àîòè éàî .øeèt¯ ©¦§¨©¨¤¤©§¨©©§¨¨©§¨¦¨¨§©§¥¨§©¥
äá÷ð ãò øëfî" :déì òéiñî àîéì .äøäè Bì ïéàL õøL àöé ,äå÷na äøäè Bì LiL éî¦¤¥¨¢¨©¦§¤¨¨¤¤¤¥¨¢¨¥¨§©©¥¦¨¨©§¥¨

àîòè éàî .éìéìbä éñBé éaø éøác ,Nøç éìëì èøt "eçlLz¯døäè déì úéìc íeMî åàì §©¥§¨¦§¦¤¤¦§¥©¦¥©§¦¦©©§¨¨¦§¥¥¨¢¨
äàîehä áà äNòpL éî ,àì ?äå÷na¯àîéì .äàîehä áà äNòð BðéàL ñøç éìk àöé ©¦§¤Ÿ¦¤©£¨¨©§¨¨¨§¦¤¤¤¥©£¤¨©§¨¥¨

Lc÷na àöîpL õøL :éàpúk¯ì àlL ,Bðééîäa BàéöBî ïäkéøác ,äàîehä úà úBäL §©¨¥¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦§¤§¨¤Ÿ§©¤©§¨¦§¥
.äàîehä úà úBaøì àlL ,BàéöBî õò ìL úáöa :øîBà äãeäé éaø .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨©¦§¨¥¦§¨¤¥¦¤Ÿ§©¤©§¨

ì àlL øîàc ïàîc :éâìtéî à÷ àäa åàì éàîúBäL¯Lc÷nì õøL ñéðënä :øáñ÷¯ ©¨§¨¨¦©§¦§©§¨©¤Ÿ§©¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨
úBaøì àlL øîàc ïàîe ,áéiç¯Lc÷nì õøL ñéðënä :øáñ÷¯àîìò éleëc ,àì !øeèt ©¨©©£©¤Ÿ§©¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨¨Ÿ§¥¨§¨

:øáñ øî ;éâìtéî à÷ àäa àëäå ,áéiçéãò äàîeè ééeäLéãò äàîeè éLetà øáñ øîe ,ó.ó ©¨§¨¨§¨¨¦©§¦¨¨©§¥§¨¨¦¨¨©©¥§¨¨¦
øîàc ïàîc ;éâìtéî à÷ àäa åàì éàî ?'åë BúBà ïéàéöBî ïëéäî :ïðúc ,éàpz éðäk àlà¤¨§¨¥©¨¥¦§©¥¥¨¦¦©¨§¨¨¦©§¦§©§¨©

äøæòî¯äøæò dlekî øîàc ïàîe ,øeèt Lc÷nì õøL ñéðënä :øáñ÷ ,àì¯.áéiç :øáñ÷ ¥£¨¨¨¨¨©©©§¦¤¤©¦§¨¨©§¨©¦¨£¨¨¨¨©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc oiaexir(iying meil)

àðzék da eøzozyt ea mixeye lblbd ici lr min mi`lnn eid - ¨¨¦¨¨
,legaeäì øñà.zaya lblba ae`yl £©§

:dpyna epipyøwä øàaîe.aeh meia ¦§¥©©
lblba epnn ae`yl xzed recne 'xwd x`a' edn zyxtn `xnbd

:`xnbd zxxan .aeh meiaøwä øàa éàîx`a' myd xyt dn ± ©§¥©©
:`xnbd daiyn .'xwdeø÷äL øBa ,ìàeîL øîà[e`xw-]äéìò ¨©§¥¤¦§¨¤¨

,íéøácxewrl gk mdl yiy mdixacl zei`x e`iady xnelk §¨¦
,wgcd iptn zeayäeøézäå.zexecl xzidd da xzepe - §¦¦¨

:`xnbd dywnéáéúéî,l`eny lr `iyew daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipyàìneøézä úBøwä úBøBaä ìkmeia lblba ae`yl Ÿ¨©©¨¦¦

,aehàlànL úøîà éàå .ãáìa Bæmeyn jk z`xwp 'xwd x`a' ¤¨¦§©§¦¨§©¤
yäéìò íéøác eø÷ä,dxizdlãáìa Bæ éàîx`yl mi`xew ji` ± ¦§§¨¦¨¤¨©¦§©

oeikne ,cala ef lr `l` mixac exwed `l `lde ,'xwd xea' zexea
heyt ,xwd x`an lblba ze`lnl exizdy dpyna epipyy
recne ,zex`a x`y `le dxzed `id wxy dpynd zpeeky
egcpe ,exizd zexwd zexead lk `ly xnel `ziixad dkxved

.l`eny ixac
:xg` xe`ia `xnbd zx`an,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàx`a' ¤¨¨©©©§¨©¦§¨

`idy iptn jk z`xwp 'xwdøàazraepd,íéiç íéîoeyln 'xwd'e §¥©¦©¦
itke ,'xewn'øîàpLmilyexi iyp`l dgkeza(f e dinxi),øé÷äk' ¤¤¡©§¨¦

äéîéî øéa[x`ad in xewnk-]'åâåenk ,xnelk ,'Dzrx dxwd oM ©¦¥¤¨¥¥¥¨¨¨¨
milyexi iyp` zrx jk ,wqtd ila cinz miraepy x`ad in
s`y `ziixad dycige .da miycgne mitiqeny ,cinz zraep
exizd `l mewn lkn ,miig min zeraepd zeax zex`a yiy

.mieqn cg` oiirnn wx `l` aeh meia lblba min ae`yl
:xwd x`an dai`y xzid zece` mitqep mihxt d`ian `xnbd

àôeb,jenqa d`aedy `ziixad ixac z` x`ap ±àìaúBøBaä ìë ¨Ÿ¨©
àlà ,eøézä úBøwäaäìBbä éða eìòLëe .ãáìa Bæux`l laan ©¨¦¦¤¨¦§©§¤¨§¥©¨

,ipy zia onfa l`xyiäéìò eðçmzelra aeh meia [dl jenqa-] ¨¨¤¨
,minl ekxvede lbxlïäéðéaL íéàéáðe,ik`lne dixkf ibg mdy §¦¦¤¥¥¤

,ïäì eøézä`l j` ,aeh meia epnn oi`lnny exizda xacd x`ype ¦¦¨¤
.zexea x`y lr df xzidn ecnlïäéðéaL íéàéáð àìåcala §Ÿ§¦¦¤¥¥¤

,mexizdàlàeqtze ,mdizea` s` ebdp jk.íäéãéa íúBáà âäðî ¤¨¦§©£¨¦¥¤

äðùî
oecze ,ycwna exzedy zeay ixeqi`a weqrl jiynz ef dpyn
ilan ,ycwna `vnpy zn uxy zaya `ivedl xzen izn m`
ea ote`a dpynd weqrz jk ab` .zaya dvwen xeqi`l yeygl

.uxyd z` mi`iven
a` oic mzen xg`l mdl yi ,dxeza mixen`d mivxy dpeny
e` milke`a ,milka e` mc`a rbpy d`nehd a` .d`nehd
dyrp mivxyd ici lr `nhpy dne .mze` `nhn ,miwyna
`l` `nhn epi`e ,['d`nehd cle' mb `xwpe] d`nehl oey`x
zia mdl oi`y ur ilk] ur ilk iheyt mpn` .miwyne milke`

.llk d`neh milawn mpi` [leaiw
mc`d z` mi`nhnd [dnda zlap oebk] d`nehd zea` mpyi

.rbna `l` `nhn epi` zn uxy mle` ,`yn z`neha m`yepd
`ll cin e`ivedl mipdkd lr daeg ,ycwna `vnpy zn uxy
mxebe ,odkd `nhi ok ici lry ,e`ivedl xeq` ciay `l` .zedy
ipy mpyie .zxk xeqi` dfa yie ,ycwna `vni `nh mc`y jkl
.zedy `lle ,odkd ly ehpa`a .` :odkd e`ivei ji`d mipte`
`vniy cr oizni .a .`nhp ycew ilky `ed ef jxca oexqgde
jkae ,mci lr e`iveie ,d`neh milawn mpi`y ur ilk iheyt
d`nehd z` ddyny ef jxca oexqgde ,ycew ilk z`neh rpni

.ycwna
uxyd z` `ivedl sicr jxc dfi`a zwelgn d`ian dpynd

:ycwna `vnpyõøLznùc÷na àöîpLd ,zayaBàéöBî ïäk ¤¤¤¦§¨©¦§¨Ÿ¥¦
e`ivene ,ycwna zeay oi`y ,dvwen xeqi`l yyeg epi`eBðééîäa§¤§¨

e`ivedl lkeiy cr oiznn oi`e ,uxyd ep`nhi `ly ick [ehpa`-]
cin e`ivedl jixv `l` ,d`neh lawn epi`y ur ly zava

ick ehpa`aì àlL,äàîehä úà úBäLjk ici lry it lr s` ¤Ÿ§©¤©§¨
.ycew ilk `edy hpa`d `nhp.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø éøác¦§¥©¦¨¨¤§¨

,øîBà äãeäé éaø`l` ep`ivei `lúáöa[miigwln-]õò ìLepi`y ©¦§¨¥¦§©¤¥
lawny hpa`a `l la` ,ur ilk iheyt oicke ,d`neh lawn

ick ,d`nehäàîehä úà úBaøì àlL`ly ycew ilk ze`nhle ¤Ÿ§©¤©§¨
.ycwna uxyd iediyl jka mxeby s` ,jxevl

ycwnd on uxy `ivedl xzidd xwira oecl zxfeg dpynd
.dxfrde lkidd ,miixwir zenewn ipyl wlgp ycwnd zia .zaya

:dfn miptl df ,zenewn dylyl wlegn lkidd,iniptd wlgd .`
iptly oevigd wlgd .a .xiac mya `xwpe ,miycwd ycew `edy
zia oirk didy ,mle`d .b .lkid mya `xwpe ,miycwd ycew
.lkid mya cgi mlek mi`xwp minrtle .ycewd iptl xry
mle`d oia .` :zenewn dylyl zwlegn dzid `id mb dxfrde

.l`xyi zxfr .b .mipdk zxfr .a .gafnl
z` `ivedl xzen mewn dfi`n mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:zaya uxydBúBà ïéàéöBî ïëéäîyegl `la zaya uxyd z` - ¥¥¨¦¦
,dvwen xeqi`lå ,íìeàä ïîe ,ìëéää ïîdxfrdn okíìeàä ïéaî ¦©¥¨¦¨¨§¦¥¨¨

,çaænìåuxy my `vnpy dpikyd ceak df oi` el` zenewnay §©¦§¥©
mi`iven oi` ,l`xyi zxfra e` mipdk zxfra `vnp m` la` .zn

.df ote`a dvwen xeqi` xzed `ly ,zaya eze`ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§
.ñpð ïa¤©¨

L íB÷î ìk ,øîBà àáé÷ò éaød`neha eil` miqpkpdìò ïéáéiç ©¦£¦¨¥¨¨¤©¨¦©
BðBãæ[cifna eqpkp m`-]BúââL ìòå úøk[bbeya eqpkp m`-] §¨¥§©¦§¨

BúBà ïéàéöBî íMî ,úàhçxnelk ,dvwenl yegl `la zaya ©¨¦¨¦¦
,uxy ea `vnpy [lkidae mle`a oky lke] dxfra mewn lkn

.zaya eze` mi`iven
eaúBîB÷nä ìk øàLiaxl ziad xda oebk] uxy my `vnpy §¨¨©§

eze` mi`iven oi`y ,[qpp oa oerny iax zrcl dxfra e` ,`aiwr
,el` zenewnnøzëñt åéìò ïéôBkcr zyegp xiqa eze` miqkn ± ¦¨¨§©§¥

zay i`venae ,epnn e`nhie ea erbi `ly ick ,zayd xg`l
.ep`ivei

exzedy mixacd z` zepnl el` zeipyna `pzd miiqy xg`l
lirl epipyy dna oecl oerny iax xfeg ,ycwna(:aw)xzedy

`ae ,miield zxiy jxevl ycwna xepik ly `nip [zaya] xeywl
lirly dna enrh z` x`an jk ab`e ,xeq`le welgl(:ap)oiprl

minkg ixac lr wlg megzl uegn `edyk zay dqpkpy in
:mznerl xingd xepik ly `nipa o`ke ,mdn xzei lwideéaø©¦

íB÷î ,øîBà ïBòîLepivnyíéîëç Eì eøézäL`l ,lwdl carica ¦§¥§¤¦¦§£¨¦
`weec `l` ,jl exizd xeqi`d z`ElMîxwirn jl xzend on ± ¦¤§

oicd,Eì eðúðxwirn xzeny xaca `l` minkg eliwd `l xnelk ¨§§
oi` ,dxezd on xeqi`a lykil mexbl lekid xac la` .oicd

,ycwna elit`e ote` meya exizdlLycwna mbEì eøézä àì ¤Ÿ¦¦§
àlàmixeq`d mixacúeáL íeMî,opaxcn wx mixeq`d mixac ± ¤¨¦§

lykil mexbl lekiy dn lk ok enke ,dxezd on xeq`d xac `le
.exizd `l ,dxezd on xeqi`a

àøîâ
ok enk .eilr ez`neh cer lk ycwnl qpkil el xeq` `nh mc`

xeqi`d xewn .ycwnl mi`nh milk qipkdl xeq`xn`pdn
mi`nh geliy zyxta(a d xacna)lke ,'ebe dpgnd on eglyie'

weqta x`eanke ,df xaca yi e`l xeqi` mbe .'ytpl `nh(b d my)

oia xn`p df e`le ,'mkeza okey ip` xy` mdipgn z` e`nhi `le'
milk qipkdy ina oiae ,ycwna ddeyy e` qpkpy `nh mc`a
zn uxy zqpkda mb m`d ,`ed epziibeqa oecipd .ycwnl mi`nh

.`l e` xeqi` yi ycwnl
õøL àîè ñéðënä ,ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáè áø øîàilk ± ¨©©¨¦©¦§¨¨©§¥©©§¦§¥¤¤
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המשך בעמוד קעק



קנ
ezny in` cenr dw sc ± iyily wxtoiaexir

ïðçåé éáø øîà`vnpd `ivedl oiprle .aiig uxy qipknd `nlr ilek ,ileir oiprl Ð

zaya dxfra.ibilt `xw i`da Ðäàîåèä åàéöåéå ìëéäá 'ä úéá éîéðô íéðäëä åàáéå
.ld`a oi`nhn ody ,dizaexwze dxf dcear Ð'ä úéá øöçì.dxfr Ðíéåìä åìá÷éå

íùî àéöåäìïåøã÷ ìçðìmikixv eidy it lr s` oi`nhin `l mixg` mipdk la` Ð

,dxfrl lkidd on oi`iven el` .daxd miyp`l

uegle myn eli`e`le oi`nhinc `ed miel Ð

dxfr z`neh ipzy`cn :xaq qpp oa .mipdk

dxfra `zi`c `kid dpin rny ,miell mipdkn

opixcdn `l` ,dxiara dil opiwtn `l Ð

yae .`xizd`.zeay opigc `l inp zaäàîåè
àúéì äøæòámzd `zi`c `kid :xnelk ÐÐ

.i`d ilek `xing `løùôà àìã`l lkida Ð

`l` lrinl ixiq` mipdk elit`c ,miel iliir

zr lka `ai l`e" :(fh `xwie) aizkck ,dcearl

"ycwd l`"zkextl zian" ,lkid df Ðdf Ð

.miptle iptlíéðäëì ïðéàîèî àì åúixdy Ð

`zxe` cr iiedyl la` ,miela xyt`.`l Ð

éðäë òééñîiticr oi`nh mipdk :onwl xn`c Ð

.mil`xyi ixedhn'åâå úëåøôä ìà êàÐ

.aizk oinen ilraaïéòå÷ø,adf ly oiqh Ð

.ekezn miycwd iycw zia oda oitgnyêà
÷ìçoiz` lk .oiherin oiwxe oik` :xnelk Ð

wlg .oiieax oinbeixy dk`lnlc .hrin Ð

.ileirlíåî ìòáå àîècg`a `l` xyt` i` Ð

.oiqipkn odn dfi` ,odnúãåáòá éøúùéà àäã
øåáö"ecrena" :(gk xacna) aizkc ÐÐ

,xzed `l men lra la` ,d`neha elit`e

eidl` mgl z` ea men :mipdk zxeza `ipzc

ody ,oicinz `l` il oi` ,aixwdl ybi `l

ingl ipaxw z`" :xn`py oiprk ,mgl oiiexw

xnel cenlz ?oipn xeav zepaxw x`y "iy`l

mgl" :dixza aizke ,`pixg` `xw ,mgl :aey

,`nw `xw` dil jinqe "miycwd iycwn eidl`

.eidl` mgl aixwdl ybi `l :ikd rnzypc

íéùã÷ úìéëàá éøúùéà àäã`xw i`dn Ð

miycwd one miycwd iycwn eidl` mgl"

."lk`iúåçåùîäoiaivne ,oinegzd oiccen Ð

.ozcn oiccen odyk oniqäãîä éòåè éðôîÐ

megzl ueg el jiygdy ine ,ribd `l megzd oiicry `vnp ,dze` oixvwn ,jkld ,da erhi `ny"ede`ivedy i`rivn `aa ziyixtck ,zen` dxyr yng mitl` jeza qpkp xak Ð

oirehd iptn :`pixg` `pyil (`,ap lirl)`vi m`y .megzd jeza oiaivne ,oniqd megzd z` oiccend oixvwn jkitl ,oiqpkpe oixfege oi`veie oigkeyy Ð.`xeqi` ciar `l Ðñðëé
zay xeqi`a ip` lwin `niz `lc ,dizlinl `nrh azinl oerny iax `z` `kde .enegz jeza `ed xaky ,jl epzp jlync Ð`zbelt meyn dl hwp `kde .el izzp elyn `l` Ð

.lif`e yxtnck ,xepk znipcäøùå÷`l` ycwna exzed `l :xn`e ,lirlc `pz` bilte ,`zlinl `nrh `kd xn`e .daper :`ziixaa xn`e oerny iax bilte ,dwqtpy xepk znipa Ð

ip` xingn ,megzl ueg jiygna izlwdy it lr s` :`nw `pzl oerny iax xn`w ikde ,xepk znipa `tiqe ,megzl ueg jiygna `yix :oerny iaxc `zlin `bltin izxzae .zeay

.zeay `l` exizd `l o`k la` jl epzp jlyn mzdc xepk znipaúàèç áåéç éãéì àéúàã äøéù÷.`niiw ly xyw xeywi `ny dxfb dpicna Ð

ïéáåøéò úëñî äì à÷éìñå ïéìéôú àöåîä êìò ïøãä
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øîàqipkn `nlr ilekc uxzl `ay :qxhpewa yxit ± eyxc cg` `xwn mdipye opgei iax

uxy qipkn i`c ,welig oi` dxe`klc :dnize .ibilt d`neh z`ved oiprle ,aiig uxy

z` e`nhi `l" opixwc `kid lkc ,"dpgnd on eglyie"n `ivedl xdfenc oicd `ed Ð aiig

`zlinc d`xpe ?`l dxfrn xn`c o`nc `nrh i`n ,ok m`e ,"eglyie" opixw Ð "ipkyn

xn`wc `d iiegcl i`w `le ,`id dytp it`a

oi`c ,`ivena oia qipkna oia bilte ,i`pzk lirl

o`nl `xw ikenq`l `a `l` .epyxitck ,welig

.xeht xn`c o`nle ,aiig xn`c

øîàiax dil xn`w ikde ± qpki oerny iax

ip` lwiny it lr s` :`nw `pzl oerny

,xepkd znipa ip` xingn Ð megzl ueg jiygna

mbe .jl epzp jlyn `l` ,`ed `lew e`l mzdc

dedc ,daipr epiidc ,jlyn `l` jl epzp `l o`k

irac meyn Ð `kd cr xhpc `de .xzend xac

.dpicna `l la` ycwnac ilin iweq`l

ïéìéôú àöåîä êìò ïøãä
ïéáåøéò úëñî äì à÷éìñå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

eàáiå" :eLøc ãçà àø÷î íäéðLe :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§©¨Ÿ
ìk úà eàéöBiå øäèì 'ä úéá äîéðôì íéðäkä©Ÿ£¦¦§¦¨¥§©¥©¦¥¨
eìa÷éå 'ä úéa øöçì 'ä ìëéäa eàöî øLà äàîehä©§¨£¤¨§§¥©©£©¥©§©§
éðzLàcî :øáñ øî ."äöeç ïBøã÷ ìçðì àéöBäì íiåìä©§¦¦§¦§©©¦§¨¨¨©¦§¦§©¥

íiåìa äøæòa¯ãò :øáñ øîe .àkéì äøæòa äàîeè ¨£¨¨©§¦¦§¨¨£¨¨¥¨¨¨©©
íiåìa øLôà àìc àëéä¯àzLä ,íéðäk é÷tî ¥¨§Ÿ¤§¨©§¦¦©§¥Ÿ£¦¨§¨

íiåìa øLôàc¯ìkä :ïðaø eðz .íéðäk éànhî àì ez §¤§¨©§¦¦¨¦©§¦Ÿ£¦¨©¨©©Ÿ
,äàîehä úà àéöBäìe ïwúì úBðáì ìëéäa ïéñðëð¦§¨¦©¥¨¦§§©¥§¦¤©§¨

íéðäk íL ïéà íà .íéðäëa äåöîe¯ïéà ,íiåì ïéñðëð ¦§¨§Ÿ£¦¦¥¨Ÿ£¦¦§¨¦§¦¦¥
íiåì íL¯ïéøBäè éãéàå éãéàå .íéìàøNé ïéñðëð¯,ïéà ¨§¦¦¦§¨¦¦§§¥¦§¦¦§¦¦§¦¦

ïéàîè¯,éðäk òéiñî àðäk áø :àðeä áø øîà .àì §¥¦¨¨©©¨©¨£¨§©©¨£¥
ì úëBøtä ìà Cà" :øîàpL CBzî :àðäk áø éðúcà §¨¥©¨£¨¦¤¤¡©©¤©¨¤Ÿ

íéçt éòewéø úBNòì çaænìå íìeàä ïéa ïéñðëð ïéîeî éìòa íéðäk eäé àì ìBëé "àáé¯ãeîìz ¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ£¦©£¥¦¦§¨¦¥¨¨§©¦§¥©©£¦¥©¦©§
"Cà" :øîBì¯íéîéîz íL ïéà ,íéîéîúa äåöî .÷lç¯,ïéøBäèa äåöî .ïéîeî éìòa ïéñðëð ©©¦¥¦§¨¦§¦¦¥¨§¦¦¦§¨¦©£¥¦¦§¨¦§¦

ïéøBäè íL ïéà¯íéðäk ,éãéàå éãéà .ïéàîè ïéñðëð¯íéìàøNé ,ïéà¯àîè :eäì àéòaéà .àì ¥¨§¦¦§¨¦§¥¦¦¦§¦¦Ÿ£¦¦¦§§¥¦¨¦©£¨§¨¥
úãBáòa éøzLéà àäc ,ñðëð àîè :áø øîà éLà øa àéiç áø ?ñðëð ïäî Bæéà íeî ìòáe©©¥¥¤¦§¨©¦¨©©¦¨©©¨¥¦§¨§¨¦§§¥©£©
.íéLã÷ úìéëàa éøzLéà àäc ,ñðëð íeî ìòa :øîBà øæòìà éaø .øeaéö¦©¦¤§¨¨¥©©¦§¨§¨¦§§¥©£¦©¨¨¦

éLçäL éî :ïðúc ,éà÷ íúä ?éà÷ àëéä ïBòîL éaø ."'åëå øîBà ïBòîL éaø",íeçzì õeç C ©¦¦§¥©¦¦§¥¨¨¥¨¨¨¥¦§©¦¤¤§¦©§
ïéàL éôì ,ñðké änà äøNò Lîç eléôà :øîBà ïBòîL éaø .ñðké àì úçà änà eléôà£¦©¨©©Ÿ¦¨¥©¦¦§¥£¦£¥¤§¥©¨¦¨¥§¦¤¥
éaø déì øîàå ,ñðké àì àn÷ àpz øîà÷c .íéòBhä éðtî úBcnä úà ïéòvîî úBçBLnä©¨§©§¦¤©¦¦§¥©¦§¨¨©©¨©¨Ÿ¦¨¥§¨©¥©¦
:àn÷ àpz øîà÷c ,éà÷ íúä ?éà÷ àëéä ."úeáL íeMî àlà Eì eøézä àlL" .ñðké ïBòîL¦§¦¨¥¤Ÿ¦¦§¤¨¦§¥¨¨¥¨¨¨¥§¨¨©©¨©¨

úàhç áeiç éãéì éúà àìc äáéðò .dáðBò :ïBòîL éaø déì øîàå ,døLB÷¯,ïðaø déì eøL §¨§¨©¥©¦¦§§¨£¦¨§¨¨¥¦¥¦©¨¨¥©¨©
úàhç áeiç éãéì éúàc äøéL÷¯àì.ïðaø déì eøL §¦¨§¨¥¦¥¦©¨¨¨¥©¨©

ïéáåøéò úëñî äì à÷éìñå ïéìéôú àöåîä êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd dgec,ïðçBé éaø øîàuxy qipknd mlek zrcl zn`a ¨©©¦¨¨
xg`l dxfrd on ez`ved aeig xnega ewlgp `l` ,aiig ycwnl
,`l e` jk jxevl dvwen xeqi` xzed m`d ,da `vnp xaky

íäéðLe`aiwr iaxe qpp oa oerny iax ±,eLøc ãçà àø÷îepnne §¥¤¦§¨¤¨¨§
weqta xn`p ,ezhiyk cg` lk ecnl(fh hk 'a minid ixac)oipra ,

,dxf dceard ivewiyn ediwfg inia ycwnd zia xediheàáiå'©¨Ÿ
'ä úéá äîéðôì íéðäkäickøäèì,eze`äàîhä ìk úà eàéöBiå ©Ÿ£¦¦§¦¨¥§©¥©¦¥¨©ª§¨

[dizeaexwze dxf dceard-],'ä úéa øöçì 'ä ìëéäa eàöî øLà£¤¨§§¥©©£©¥
íiåìä eìa÷éåick mipdkdn d`nehd z`àéöBäìdze`ìçðì ©§©§©§¦¦§¦§©©

ïBøã÷däöeçmiyp`l ekxvede xg`n ,xnelk ,'milyexi xirdn ¦§¨
d`vedd z` ewlig ,lkida dzidy d`nehd z` `ivedl miax
lgpl dxfrdn miielde ,dxfrl lkiddn e`ived mipdkd ,mipyl§©¦
,mipdk e`ivei dxfrl lkiddn wxy ecitwdy x`eane .oexcw
e`ived uegle dxfrdn la` ,lkidl qpkidl miiell xzed `ly
z` zedydl mxb xacdy s` ,mcia mipdk eriiq `le ,miield wx

,xacd mrha ewlgpe .d`nehdøîqpp oa oerny iax -,øáñ ©¨©
íiåìa äøæòa épzLàcîdxfra d`nehd z`ved dzpzydy dnn ± ¦§¦§©¥¨£¨¨¦§¦¦

y gken ,mipdka `le `weec miiela zeidläàîeèz`vnpdäøæòa §¨¨£¨¨
àkéìz` `nhl xzen `diy cr d`ivedl aeig jk lk oi` ± ¥¨

,jk jxevl dgcp `l dvwen xeqi` mb ok m`e ,jk jxevl mipdkd
øáñ øîe,dxfrl lkidd oia welig oi`y xaq `aiwr iaxe - ©¨©

`nhdl odkl xzene cin d`nehd z` `ivedl aeig yi mdipyay
mrhd `l` ,df jxevl dvwen xeqi` lr xearl oke ,jk jxevl

y ,dxfrdn mi`iven mipdkd oi`yíiåìa øLôà àìc àëéä ãò©¥¨§Ÿ¤§¨¦§¦¦
íéðäk é÷tîmi`yx miield oi` miptle epnny mewnd cr ± ©§¦Ÿ£¦

,d`ivedl mipdkd egxked ,zyblàì ez íiåìa øLôàc àzLä©§¨§¤§¨¦§¦¦Ÿ
íéðäk éànhîoi` d`ivedl miield milekiy [dxfra] o`k ± ¦©§¦Ÿ£¦

.hrn dxfra uxyd ddey df ici lry s` ,mipdk da mi`nhin
qpkp in ,epewizle eziipal ycwnl dqipkd oipra dpc `xnbd

:carica ine dligzklïðaø eðz,`ziixaa,ìëéäa ïéñðëð ìkäick ¨©¨¨©Ÿ¦§¨¦©¥¨
úBðáìee ,ïwúìicke .äàîehä úà àéöBäìdligzkl mewn lkn ¦§§©¥§¦¤©§¨

,íéðäëa äåöîek íL ïéà íà,íiåì ïéñðëð ,íéðäm`eíiåì íL ïéà ¦§¨§Ÿ£¦¦¥¨Ÿ£¦¦§¨¦§¦¦¥¨§¦¦
.íéìàøNé ïéñðëð¦§¨¦¦§§¥¦

s`y yexita dxikfd `l `ziixady dnn :`xnbd zwiicn
,qpkidl exzed mi`nhéãéàå éãéàåmiiel mipdk ,el`e el`e ± §¦¦§¦¦

,mil`xyieàì ïéàîè ïéà ïéøBäèmi`nh la` eqpki mixedh wx - §¦¦§¥¦Ÿ
mil`xyiy epcnle .mi`nh eqpki mixedh my oi`yk wxe ,`l

.mi`nh mipdkl mincew mixedh
:df dnicw xcq lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

àðäk áø`ed odkyéðäk òéiñî,mnicwdl mipdkd z` riiqn ± ©©£¨§©©¨£¥
àðäk áø éðúc,`ziixa `pdk ax dpyy ±øîàpL CBzîlra odka §¨¥©©£¨¦¤¤¡©

men(bk `k `xwie)àáé àì úëBøtä ìà Cà'iM WBi `l gAfOd l`e ©¤©¨¤Ÿ¨Ÿ§¤©¦§¥©Ÿ¦©¦
,miptle gafnle mle`d oian qpkidl xeq`y eprny ,'FA mEnìBëé̈

çaænìå íìeàä ïéa ïéñðëð ïéîeî éìòa íéðäk eäé àìm`eaa mb Ÿ§Ÿ£¦©£¥¦¦§¨¦¥¨¨§©¦§¥©
íéçt éòewéø úBNòìmiptan miycwd ycew ilzek z` zetvl ± ©£¦¥©¦

,adf ly miqha'Cà' øîBì ãeîìzhrnldf herinae ,÷ìçaezkd ©§©©¨©
jxevl `id ezqipky lky ,jxevl `ly dqipkl ,jxevl dqipk oia

dligzkl mle` .qpkil i`yx ycwnd,íéîéîúa äåöîm`eïéà ¦§¨¦§¦¦¥
.ïéîeî éìòa ïéñðëð íéîéîz íLdligzkl oke,ïéøBäèa äåöîm`e ¨§¦¦¦§¨¦©£¥¦¦§¨¦§¦

.ïéàîè ïéñðëð ïéøBäè íL ïéà¥¨§¦¦§¨¦§¥¦
s`y yexita `ziixad dxikfd `ly dnn :`xnbd zwiicn

,qpkidl exzed mil`xyiéãéàå éãéàilrae mininz ,el`e el` ± ¦¦§¦¦
,mi`nhe mixedh ,oinenàì íéìàøNé ïéà íéðäkmipdk `weec - Ÿ£¦¦¦§§¥¦Ÿ

eqpki mipdk my oi`yk wxe ,eqpki `l mil`xyi la` eqpki
mincew mi`nhe oinen ilra mipdky epcnle .mil`xyi

.mixedhe mininz mil`xyil

:dnicwd ipica oecl dkiynn `xnbd,eäì àéòaéàipy yi m` ¦©§¨§
cg`d ,mipdkàîèminzåipydíeî ìòá,xedh,ñðëð ïäî eæéà ¨¥§©©¥¥¤¦§¨

.men lra epi`y `nh e` ,xedh men lra qpkiy sicr m`d
:mi`xen` jka ewlgpeøîà éMà øa àéiç áømyaàîè ,áøminz ©¦¨©©¦¨©©¨¥

øeaéö úãBáòa éøzLéà àäc ,ñðëðoaxwa cearl el xzed oky ± ¦§¨§¨¦§§¥©£©¦
lra la` ,xeaiva dxzed d`nehy ,mi`nh xeaivdyk xeaiv

.mlerl dceara xzed `l men
íéLã÷ úìéëàa éøzLéà àäc ,ñðëð íeî ìòa ,øîBà øæòìà éaø± ©¦¤§¨¨¥©©¦§¨§¨¦§§¥©£¦©¨¨¦

zlik`a xeq` `nh la` ,dligzkl miycw zlik`a xzed ixdy
.miycw

:dpyna epipy'åëå øîBà ïBòîL éaøminkg jl exizdy mewn ©¦¦§¥
.jl epzp jlyn

:`xnbd zl`ey .epzpyna oerny iax ixac z` zx`an `xnbd
éà÷ àëéä ïBòîL éaø.eixac exn`p dn lre cnr `ibeq efi`a ± ©¦¦§¥¨¨¥

:`xnbd daiynéà÷ íúä,lirl epipyy dn lr miler eixac ± ¨¨¨¥
ïðúcdpyna(:ap lirl),L éîe zay axra jxca `aéLçäCmeid el ¦§©¦¤¤§¦

n eceraeléôà ,íeçzì õeçwgxna cnerúçà änàdvwn cala ©§£¦©¨©©
,megzdñðké àìdn` miitl` wx jlil leki `l` ,zaya xirl Ÿ¦¨¥

.ea cnery mewn eze`n cv lkleléôà ,øîBà ïBòîL éaøcnr m` ©¦¦§¥£¦
wgxna meid ycwzpy zraänà äøNò Lîçmegzd seqnñðké £¥¤§¥©¨¦¨¥

,xird iyp`k epice xirlúBcnä úà ïéòvîî úBçBLnä ïéàL éôì± §¦¤¥©¨§©§¦¤©¦
dvwa megzd seq oniq z` cinrdl miwiicn megzd iccen oi`

miitl` jezl hrn miqpek `l` ,eleabíéòBhä éðtîiptn ± ¦§¥©¦
uegn jiygdy ote`a wgcd zrya okle ,hrn erhy miyyegy
jenql ozip ,megzd dvwn dn` dxyr yng jeza `vnpe megzl
dxyr yng `ed megzd seqe ,mzcicna erh `l d`xpky jk lr

.oniql uegn dn`
xkfeny dn lry ,eixacl mrh siqedl epzpyna oerny iax `ae

lirl dpyna(my)àn÷ àpz øîà÷cyñðké àì,xirldéì øîàå §¨¨©©¨©¨Ÿ¦¨¥§¨©¥
ïBòîL éaøoky,ñðkélwin epi`y xn`e mrh o`k siqed jk lr ©¦¦§¦¨¥

x`iay dne .el epzp oicd xwirn el xzend on `l` ,zay xeqi`a
,xepik znip oiprl eixac jynd meyn ,`weec ef dpyna eixac z`

.oldl x`eaiy itk
:dpyna epipy.úeáL íeMî àlà Eì eøézä àlL¤Ÿ¦¦§¤¨¦§

:`xnbd zl`ey .oerny iax ixac jynd z` zx`an `xnbd
éà÷ àëéä.eixac exn`p dn lre oerny iax cnr okid ± ¥¨¨¥

:`xnbd daiynéà÷ íúädpynd lr mixfeg eixac ±(:aw lirl) ¨¨¨¥
,zaya dwqtpy ycwnay xepik znip oipraàn÷ àpz øîà÷c§¨¨©©¨©¨

døLB÷s`y ,`ziixe`c devn `idy miield zxiy jxevl zaya §¨
zxiy jxevl mewn lkn ,dxezd on zaya dxeq` dxiywy

,xzen ycwna miieldïBòîL éaø déì øîàå`ziixaa(.bw my), §¨©¥©¦¦§
`l` dxyew epi`ydáðBòmb `id efe .zaya zxzend daipra §¨

dpyna `nw `pz ixac lr welgl ,epzpyna oerny iax zpeek
xn` jk lre ,zaya ycwna xepik znip zxiyw xeq`le lirl
minkg exizd `ly xnelk 'zeay meyn `l` jl exizd `ly'
xac `l la` ,zeay meyn `l` mda oi`y mixeqi` `l` ycwna

`weec okle ,z`hg aeig icil e`iadl lekidéãéì éúà àìc äáéðò£¦¨§Ÿ¨¥¦¥
úàhç áeiçelit` xzen ixdy ,z`hg aeig icil ea `ai `ly ± ¦©¨

,dpicnaïðaø déì eøL,ycwna zaya ezeyrl minkg el exizd ± ¨¥©¨¨
la`úàhç áeiç éãéì éúàc äøéL÷lelr ycwna dpxizp m`y ± §¦¨§¨¥¦¥¦©¨

,z`hg aiigzdle dpicna mb dzeyrl `edïðaø déì eøL àì`l ± Ÿ¨¥©¨¨
mrh ozil oerny iax zpeeke .ycwna elit` minkg el exizd
dne ,el`l el` zexzeq opi`y xnele ,zeibeqd izyay eixacl
,zg` dhiy lkd ,xepik znipa xingde el jiygdy ina lwidy
xeqi`l ea ribdl lelry z` xeq`le exwirn xzend z` xizdl

dxezd on.
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zea` iwxtl mixe`ia

לנצל שיש ברורה הוראה הבריאה,ÏÎלפנינו עניני
שהרי  ומצות. תורה לעניני וכיו"ב, התקשורת כלי לרבות

ש" אומרת –ÏÎמשנתנו בעולמו הקב"ה שברא בראו Ï‡מה

‡Ï‡.יתברך בכבודו להוסיף בכדי לנצלו יש – לכבודו"

דחסידותא" ה"מילי של וחותם הסיום היא זו והוראה
אבות  !12דפרקי

השומעים12.12.12.12. רשימת פי על – תשמ"א בלק ש"פ בלבד.משיחת
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קני
ezny in` cenr dw sc ± iyily wxtoiaexir

ïðçåé éáø øîà`vnpd `ivedl oiprle .aiig uxy qipknd `nlr ilek ,ileir oiprl Ð

zaya dxfra.ibilt `xw i`da Ðäàîåèä åàéöåéå ìëéäá 'ä úéá éîéðô íéðäëä åàáéå
.ld`a oi`nhn ody ,dizaexwze dxf dcear Ð'ä úéá øöçì.dxfr Ðíéåìä åìá÷éå

íùî àéöåäìïåøã÷ ìçðìmikixv eidy it lr s` oi`nhin `l mixg` mipdk la` Ð

,dxfrl lkidd on oi`iven el` .daxd miyp`l

uegle myn eli`e`le oi`nhinc `ed miel Ð

dxfr z`neh ipzy`cn :xaq qpp oa .mipdk

dxfra `zi`c `kid dpin rny ,miell mipdkn

opixcdn `l` ,dxiara dil opiwtn `l Ð

yae .`xizd`.zeay opigc `l inp zaäàîåè
àúéì äøæòámzd `zi`c `kid :xnelk ÐÐ

.i`d ilek `xing `løùôà àìã`l lkida Ð

`l` lrinl ixiq` mipdk elit`c ,miel iliir

zr lka `ai l`e" :(fh `xwie) aizkck ,dcearl

"ycwd l`"zkextl zian" ,lkid df Ðdf Ð

.miptle iptlíéðäëì ïðéàîèî àì åúixdy Ð

`zxe` cr iiedyl la` ,miela xyt`.`l Ð

éðäë òééñîiticr oi`nh mipdk :onwl xn`c Ð

.mil`xyi ixedhn'åâå úëåøôä ìà êàÐ

.aizk oinen ilraaïéòå÷ø,adf ly oiqh Ð

.ekezn miycwd iycw zia oda oitgnyêà
÷ìçoiz` lk .oiherin oiwxe oik` :xnelk Ð

wlg .oiieax oinbeixy dk`lnlc .hrin Ð

.ileirlíåî ìòáå àîècg`a `l` xyt` i` Ð

.oiqipkn odn dfi` ,odnúãåáòá éøúùéà àäã
øåáö"ecrena" :(gk xacna) aizkc ÐÐ

,xzed `l men lra la` ,d`neha elit`e

eidl` mgl z` ea men :mipdk zxeza `ipzc

ody ,oicinz `l` il oi` ,aixwdl ybi `l

ingl ipaxw z`" :xn`py oiprk ,mgl oiiexw

xnel cenlz ?oipn xeav zepaxw x`y "iy`l

mgl" :dixza aizke ,`pixg` `xw ,mgl :aey

,`nw `xw` dil jinqe "miycwd iycwn eidl`

.eidl` mgl aixwdl ybi `l :ikd rnzypc

íéùã÷ úìéëàá éøúùéà àäã`xw i`dn Ð

miycwd one miycwd iycwn eidl` mgl"

."lk`iúåçåùîäoiaivne ,oinegzd oiccen Ð

.ozcn oiccen odyk oniqäãîä éòåè éðôîÐ

megzl ueg el jiygdy ine ,ribd `l megzd oiicry `vnp ,dze` oixvwn ,jkld ,da erhi `ny"ede`ivedy i`rivn `aa ziyixtck ,zen` dxyr yng mitl` jeza qpkp xak Ð

oirehd iptn :`pixg` `pyil (`,ap lirl)`vi m`y .megzd jeza oiaivne ,oniqd megzd z` oiccend oixvwn jkitl ,oiqpkpe oixfege oi`veie oigkeyy Ð.`xeqi` ciar `l Ðñðëé
zay xeqi`a ip` lwin `niz `lc ,dizlinl `nrh azinl oerny iax `z` `kde .enegz jeza `ed xaky ,jl epzp jlync Ð`zbelt meyn dl hwp `kde .el izzp elyn `l` Ð

.lif`e yxtnck ,xepk znipcäøùå÷`l` ycwna exzed `l :xn`e ,lirlc `pz` bilte ,`zlinl `nrh `kd xn`e .daper :`ziixaa xn`e oerny iax bilte ,dwqtpy xepk znipa Ð

ip` xingn ,megzl ueg jiygna izlwdy it lr s` :`nw `pzl oerny iax xn`w ikde ,xepk znipa `tiqe ,megzl ueg jiygna `yix :oerny iaxc `zlin `bltin izxzae .zeay

.zeay `l` exizd `l o`k la` jl epzp jlyn mzdc xepk znipaúàèç áåéç éãéì àéúàã äøéù÷.`niiw ly xyw xeywi `ny dxfb dpicna Ð
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øîàqipkn `nlr ilekc uxzl `ay :qxhpewa yxit ± eyxc cg` `xwn mdipye opgei iax

uxy qipkn i`c ,welig oi` dxe`klc :dnize .ibilt d`neh z`ved oiprle ,aiig uxy

z` e`nhi `l" opixwc `kid lkc ,"dpgnd on eglyie"n `ivedl xdfenc oicd `ed Ð aiig

`zlinc d`xpe ?`l dxfrn xn`c o`nc `nrh i`n ,ok m`e ,"eglyie" opixw Ð "ipkyn

xn`wc `d iiegcl i`w `le ,`id dytp it`a

oi`c ,`ivena oia qipkna oia bilte ,i`pzk lirl

o`nl `xw ikenq`l `a `l` .epyxitck ,welig

.xeht xn`c o`nle ,aiig xn`c

øîàiax dil xn`w ikde ± qpki oerny iax

ip` lwiny it lr s` :`nw `pzl oerny

,xepkd znipa ip` xingn Ð megzl ueg jiygna

mbe .jl epzp jlyn `l` ,`ed `lew e`l mzdc

dedc ,daipr epiidc ,jlyn `l` jl epzp `l o`k

irac meyn Ð `kd cr xhpc `de .xzend xac

.dpicna `l la` ycwnac ilin iweq`l

ïéìéôú àöåîä êìò ïøãä
ïéáåøéò úëñî äì à÷éìñå
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eàáiå" :eLøc ãçà àø÷î íäéðLe :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§©¨Ÿ
ìk úà eàéöBiå øäèì 'ä úéá äîéðôì íéðäkä©Ÿ£¦¦§¦¨¥§©¥©¦¥¨
eìa÷éå 'ä úéa øöçì 'ä ìëéäa eàöî øLà äàîehä©§¨£¤¨§§¥©©£©¥©§©§
éðzLàcî :øáñ øî ."äöeç ïBøã÷ ìçðì àéöBäì íiåìä©§¦¦§¦§©©¦§¨¨¨©¦§¦§©¥

íiåìa äøæòa¯ãò :øáñ øîe .àkéì äøæòa äàîeè ¨£¨¨©§¦¦§¨¨£¨¨¥¨¨¨©©
íiåìa øLôà àìc àëéä¯àzLä ,íéðäk é÷tî ¥¨§Ÿ¤§¨©§¦¦©§¥Ÿ£¦¨§¨

íiåìa øLôàc¯ìkä :ïðaø eðz .íéðäk éànhî àì ez §¤§¨©§¦¦¨¦©§¦Ÿ£¦¨©¨©©Ÿ
,äàîehä úà àéöBäìe ïwúì úBðáì ìëéäa ïéñðëð¦§¨¦©¥¨¦§§©¥§¦¤©§¨

íéðäk íL ïéà íà .íéðäëa äåöîe¯ïéà ,íiåì ïéñðëð ¦§¨§Ÿ£¦¦¥¨Ÿ£¦¦§¨¦§¦¦¥
íiåì íL¯ïéøBäè éãéàå éãéàå .íéìàøNé ïéñðëð¯,ïéà ¨§¦¦¦§¨¦¦§§¥¦§¦¦§¦¦§¦¦

ïéàîè¯,éðäk òéiñî àðäk áø :àðeä áø øîà .àì §¥¦¨¨©©¨©¨£¨§©©¨£¥
ì úëBøtä ìà Cà" :øîàpL CBzî :àðäk áø éðúcà §¨¥©¨£¨¦¤¤¡©©¤©¨¤Ÿ

íéçt éòewéø úBNòì çaænìå íìeàä ïéa ïéñðëð ïéîeî éìòa íéðäk eäé àì ìBëé "àáé¯ãeîìz ¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ£¦©£¥¦¦§¨¦¥¨¨§©¦§¥©©£¦¥©¦©§
"Cà" :øîBì¯íéîéîz íL ïéà ,íéîéîúa äåöî .÷lç¯,ïéøBäèa äåöî .ïéîeî éìòa ïéñðëð ©©¦¥¦§¨¦§¦¦¥¨§¦¦¦§¨¦©£¥¦¦§¨¦§¦

ïéøBäè íL ïéà¯íéðäk ,éãéàå éãéà .ïéàîè ïéñðëð¯íéìàøNé ,ïéà¯àîè :eäì àéòaéà .àì ¥¨§¦¦§¨¦§¥¦¦¦§¦¦Ÿ£¦¦¦§§¥¦¨¦©£¨§¨¥
úãBáòa éøzLéà àäc ,ñðëð àîè :áø øîà éLà øa àéiç áø ?ñðëð ïäî Bæéà íeî ìòáe©©¥¥¤¦§¨©¦¨©©¦¨©©¨¥¦§¨§¨¦§§¥©£©
.íéLã÷ úìéëàa éøzLéà àäc ,ñðëð íeî ìòa :øîBà øæòìà éaø .øeaéö¦©¦¤§¨¨¥©©¦§¨§¨¦§§¥©£¦©¨¨¦

éLçäL éî :ïðúc ,éà÷ íúä ?éà÷ àëéä ïBòîL éaø ."'åëå øîBà ïBòîL éaø",íeçzì õeç C ©¦¦§¥©¦¦§¥¨¨¥¨¨¨¥¦§©¦¤¤§¦©§
ïéàL éôì ,ñðké änà äøNò Lîç eléôà :øîBà ïBòîL éaø .ñðké àì úçà änà eléôà£¦©¨©©Ÿ¦¨¥©¦¦§¥£¦£¥¤§¥©¨¦¨¥§¦¤¥
éaø déì øîàå ,ñðké àì àn÷ àpz øîà÷c .íéòBhä éðtî úBcnä úà ïéòvîî úBçBLnä©¨§©§¦¤©¦¦§¥©¦§¨¨©©¨©¨Ÿ¦¨¥§¨©¥©¦
:àn÷ àpz øîà÷c ,éà÷ íúä ?éà÷ àëéä ."úeáL íeMî àlà Eì eøézä àlL" .ñðké ïBòîL¦§¦¨¥¤Ÿ¦¦§¤¨¦§¥¨¨¥¨¨¨¥§¨¨©©¨©¨

úàhç áeiç éãéì éúà àìc äáéðò .dáðBò :ïBòîL éaø déì øîàå ,døLB÷¯,ïðaø déì eøL §¨§¨©¥©¦¦§§¨£¦¨§¨¨¥¦¥¦©¨¨¥©¨©
úàhç áeiç éãéì éúàc äøéL÷¯àì.ïðaø déì eøL §¦¨§¨¥¦¥¦©¨¨¨¥©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd dgec,ïðçBé éaø øîàuxy qipknd mlek zrcl zn`a ¨©©¦¨¨
xg`l dxfrd on ez`ved aeig xnega ewlgp `l` ,aiig ycwnl
,`l e` jk jxevl dvwen xeqi` xzed m`d ,da `vnp xaky

íäéðLe`aiwr iaxe qpp oa oerny iax ±,eLøc ãçà àø÷îepnne §¥¤¦§¨¤¨¨§
weqta xn`p ,ezhiyk cg` lk ecnl(fh hk 'a minid ixac)oipra ,

,dxf dceard ivewiyn ediwfg inia ycwnd zia xediheàáiå'©¨Ÿ
'ä úéá äîéðôì íéðäkäickøäèì,eze`äàîhä ìk úà eàéöBiå ©Ÿ£¦¦§¦¨¥§©¥©¦¥¨©ª§¨

[dizeaexwze dxf dceard-],'ä úéa øöçì 'ä ìëéäa eàöî øLà£¤¨§§¥©©£©¥
íiåìä eìa÷éåick mipdkdn d`nehd z`àéöBäìdze`ìçðì ©§©§©§¦¦§¦§©©

ïBøã÷däöeçmiyp`l ekxvede xg`n ,xnelk ,'milyexi xirdn ¦§¨
d`vedd z` ewlig ,lkida dzidy d`nehd z` `ivedl miax
lgpl dxfrdn miielde ,dxfrl lkiddn e`ived mipdkd ,mipyl§©¦
,mipdk e`ivei dxfrl lkiddn wxy ecitwdy x`eane .oexcw
e`ived uegle dxfrdn la` ,lkidl qpkidl miiell xzed `ly
z` zedydl mxb xacdy s` ,mcia mipdk eriiq `le ,miield wx

,xacd mrha ewlgpe .d`nehdøîqpp oa oerny iax -,øáñ ©¨©
íiåìa äøæòa épzLàcîdxfra d`nehd z`ved dzpzydy dnn ± ¦§¦§©¥¨£¨¨¦§¦¦

y gken ,mipdka `le `weec miiela zeidläàîeèz`vnpdäøæòa §¨¨£¨¨
àkéìz` `nhl xzen `diy cr d`ivedl aeig jk lk oi` ± ¥¨

,jk jxevl dgcp `l dvwen xeqi` mb ok m`e ,jk jxevl mipdkd
øáñ øîe,dxfrl lkidd oia welig oi`y xaq `aiwr iaxe - ©¨©

`nhdl odkl xzene cin d`nehd z` `ivedl aeig yi mdipyay
mrhd `l` ,df jxevl dvwen xeqi` lr xearl oke ,jk jxevl

y ,dxfrdn mi`iven mipdkd oi`yíiåìa øLôà àìc àëéä ãò©¥¨§Ÿ¤§¨¦§¦¦
íéðäk é÷tîmi`yx miield oi` miptle epnny mewnd cr ± ©§¦Ÿ£¦

,d`ivedl mipdkd egxked ,zyblàì ez íiåìa øLôàc àzLä©§¨§¤§¨¦§¦¦Ÿ
íéðäk éànhîoi` d`ivedl miield milekiy [dxfra] o`k ± ¦©§¦Ÿ£¦

.hrn dxfra uxyd ddey df ici lry s` ,mipdk da mi`nhin
qpkp in ,epewizle eziipal ycwnl dqipkd oipra dpc `xnbd

:carica ine dligzklïðaø eðz,`ziixaa,ìëéäa ïéñðëð ìkäick ¨©¨¨©Ÿ¦§¨¦©¥¨
úBðáìee ,ïwúìicke .äàîehä úà àéöBäìdligzkl mewn lkn ¦§§©¥§¦¤©§¨

,íéðäëa äåöîek íL ïéà íà,íiåì ïéñðëð ,íéðäm`eíiåì íL ïéà ¦§¨§Ÿ£¦¦¥¨Ÿ£¦¦§¨¦§¦¦¥¨§¦¦
.íéìàøNé ïéñðëð¦§¨¦¦§§¥¦

s`y yexita dxikfd `l `ziixady dnn :`xnbd zwiicn
,qpkidl exzed mi`nhéãéàå éãéàåmiiel mipdk ,el`e el`e ± §¦¦§¦¦

,mil`xyieàì ïéàîè ïéà ïéøBäèmi`nh la` eqpki mixedh wx - §¦¦§¥¦Ÿ
mil`xyiy epcnle .mi`nh eqpki mixedh my oi`yk wxe ,`l

.mi`nh mipdkl mincew mixedh
:df dnicw xcq lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

àðäk áø`ed odkyéðäk òéiñî,mnicwdl mipdkd z` riiqn ± ©©£¨§©©¨£¥
àðäk áø éðúc,`ziixa `pdk ax dpyy ±øîàpL CBzîlra odka §¨¥©©£¨¦¤¤¡©

men(bk `k `xwie)àáé àì úëBøtä ìà Cà'iM WBi `l gAfOd l`e ©¤©¨¤Ÿ¨Ÿ§¤©¦§¥©Ÿ¦©¦
,miptle gafnle mle`d oian qpkidl xeq`y eprny ,'FA mEnìBëé̈

çaænìå íìeàä ïéa ïéñðëð ïéîeî éìòa íéðäk eäé àìm`eaa mb Ÿ§Ÿ£¦©£¥¦¦§¨¦¥¨¨§©¦§¥©
íéçt éòewéø úBNòìmiptan miycwd ycew ilzek z` zetvl ± ©£¦¥©¦

,adf ly miqha'Cà' øîBì ãeîìzhrnldf herinae ,÷ìçaezkd ©§©©¨©
jxevl `id ezqipky lky ,jxevl `ly dqipkl ,jxevl dqipk oia

dligzkl mle` .qpkil i`yx ycwnd,íéîéîúa äåöîm`eïéà ¦§¨¦§¦¦¥
.ïéîeî éìòa ïéñðëð íéîéîz íLdligzkl oke,ïéøBäèa äåöîm`e ¨§¦¦¦§¨¦©£¥¦¦§¨¦§¦

.ïéàîè ïéñðëð ïéøBäè íL ïéà¥¨§¦¦§¨¦§¥¦
s`y yexita `ziixad dxikfd `ly dnn :`xnbd zwiicn

,qpkidl exzed mil`xyiéãéàå éãéàilrae mininz ,el`e el` ± ¦¦§¦¦
,mi`nhe mixedh ,oinenàì íéìàøNé ïéà íéðäkmipdk `weec - Ÿ£¦¦¦§§¥¦Ÿ

eqpki mipdk my oi`yk wxe ,eqpki `l mil`xyi la` eqpki
mincew mi`nhe oinen ilra mipdky epcnle .mil`xyi

.mixedhe mininz mil`xyil

:dnicwd ipica oecl dkiynn `xnbd,eäì àéòaéàipy yi m` ¦©§¨§
cg`d ,mipdkàîèminzåipydíeî ìòá,xedh,ñðëð ïäî eæéà ¨¥§©©¥¥¤¦§¨

.men lra epi`y `nh e` ,xedh men lra qpkiy sicr m`d
:mi`xen` jka ewlgpeøîà éMà øa àéiç áømyaàîè ,áøminz ©¦¨©©¦¨©©¨¥

øeaéö úãBáòa éøzLéà àäc ,ñðëðoaxwa cearl el xzed oky ± ¦§¨§¨¦§§¥©£©¦
lra la` ,xeaiva dxzed d`nehy ,mi`nh xeaivdyk xeaiv

.mlerl dceara xzed `l men
íéLã÷ úìéëàa éøzLéà àäc ,ñðëð íeî ìòa ,øîBà øæòìà éaø± ©¦¤§¨¨¥©©¦§¨§¨¦§§¥©£¦©¨¨¦

zlik`a xeq` `nh la` ,dligzkl miycw zlik`a xzed ixdy
.miycw

:dpyna epipy'åëå øîBà ïBòîL éaøminkg jl exizdy mewn ©¦¦§¥
.jl epzp jlyn

:`xnbd zl`ey .epzpyna oerny iax ixac z` zx`an `xnbd
éà÷ àëéä ïBòîL éaø.eixac exn`p dn lre cnr `ibeq efi`a ± ©¦¦§¥¨¨¥

:`xnbd daiynéà÷ íúä,lirl epipyy dn lr miler eixac ± ¨¨¨¥
ïðúcdpyna(:ap lirl),L éîe zay axra jxca `aéLçäCmeid el ¦§©¦¤¤§¦

n eceraeléôà ,íeçzì õeçwgxna cnerúçà änàdvwn cala ©§£¦©¨©©
,megzdñðké àìdn` miitl` wx jlil leki `l` ,zaya xirl Ÿ¦¨¥

.ea cnery mewn eze`n cv lkleléôà ,øîBà ïBòîL éaøcnr m` ©¦¦§¥£¦
wgxna meid ycwzpy zraänà äøNò Lîçmegzd seqnñðké £¥¤§¥©¨¦¨¥

,xird iyp`k epice xirlúBcnä úà ïéòvîî úBçBLnä ïéàL éôì± §¦¤¥©¨§©§¦¤©¦
dvwa megzd seq oniq z` cinrdl miwiicn megzd iccen oi`

miitl` jezl hrn miqpek `l` ,eleabíéòBhä éðtîiptn ± ¦§¥©¦
uegn jiygdy ote`a wgcd zrya okle ,hrn erhy miyyegy
jenql ozip ,megzd dvwn dn` dxyr yng jeza `vnpe megzl
dxyr yng `ed megzd seqe ,mzcicna erh `l d`xpky jk lr

.oniql uegn dn`
xkfeny dn lry ,eixacl mrh siqedl epzpyna oerny iax `ae

lirl dpyna(my)àn÷ àpz øîà÷cyñðké àì,xirldéì øîàå §¨¨©©¨©¨Ÿ¦¨¥§¨©¥
ïBòîL éaøoky,ñðkélwin epi`y xn`e mrh o`k siqed jk lr ©¦¦§¦¨¥

x`iay dne .el epzp oicd xwirn el xzend on `l` ,zay xeqi`a
,xepik znip oiprl eixac jynd meyn ,`weec ef dpyna eixac z`

.oldl x`eaiy itk
:dpyna epipy.úeáL íeMî àlà Eì eøézä àlL¤Ÿ¦¦§¤¨¦§

:`xnbd zl`ey .oerny iax ixac jynd z` zx`an `xnbd
éà÷ àëéä.eixac exn`p dn lre oerny iax cnr okid ± ¥¨¨¥

:`xnbd daiynéà÷ íúädpynd lr mixfeg eixac ±(:aw lirl) ¨¨¨¥
,zaya dwqtpy ycwnay xepik znip oipraàn÷ àpz øîà÷c§¨¨©©¨©¨

døLB÷s`y ,`ziixe`c devn `idy miield zxiy jxevl zaya §¨
zxiy jxevl mewn lkn ,dxezd on zaya dxeq` dxiywy

,xzen ycwna miieldïBòîL éaø déì øîàå`ziixaa(.bw my), §¨©¥©¦¦§
`l` dxyew epi`ydáðBòmb `id efe .zaya zxzend daipra §¨

dpyna `nw `pz ixac lr welgl ,epzpyna oerny iax zpeek
xn` jk lre ,zaya ycwna xepik znip zxiyw xeq`le lirl
minkg exizd `ly xnelk 'zeay meyn `l` jl exizd `ly'
xac `l la` ,zeay meyn `l` mda oi`y mixeqi` `l` ycwna

`weec okle ,z`hg aeig icil e`iadl lekidéãéì éúà àìc äáéðò£¦¨§Ÿ¨¥¦¥
úàhç áeiçelit` xzen ixdy ,z`hg aeig icil ea `ai `ly ± ¦©¨

,dpicnaïðaø déì eøL,ycwna zaya ezeyrl minkg el exizd ± ¨¥©¨¨
la`úàhç áeiç éãéì éúàc äøéL÷lelr ycwna dpxizp m`y ± §¦¨§¨¥¦¥¦©¨

,z`hg aiigzdle dpicna mb dzeyrl `edïðaø déì eøL àì`l ± Ÿ¨¥©¨¨
mrh ozil oerny iax zpeeke .ycwna elit` minkg el exizd
dne ,el`l el` zexzeq opi`y xnele ,zeibeqd izyay eixacl
,zg` dhiy lkd ,xepik znipa xingde el jiygdy ina lwidy
xeqi`l ea ribdl lelry z` xeq`le exwirn xzend z` xizdl

dxezd on.
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עירובין. פרק עשירי - המוצא תפילין דף קה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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קנב
izni`n` cenr a sc ± oey`x wxtmigqt

äðùîøùò äòáøàì øåà.opiqxb Ðøðä øåàì.`nrh yxtn (a,f) `xnba Ðïé÷ãåá
."`vni la"ae "d`xi la"a eilr xeari `ly Ðåøîà äîáåonwl Ð

.oizipznaúåøåù éúùzeiag ly Ðixg` .mdipia wecal jixv ,oii ly szxna zexecqd

oi`y mewn lk epxn`yekxved dnl ,wecal jixv oi` ung ea oiqipkn?owceal:yxtne

oebk ,ung ea oiqipkny szxna `l` exn` `l

wtzqny szxnoii epnnminrte .epgleyl

ezte ,oii befnl cner ynydyoiidyke ,ecia

qpkp dlk.oii `iadl szxnléðô ìò úåøåù éúù
ìëóúøîä.`id i`n yxtn (a,g) `xnba Ðéúù

'åë úåðåöéçä úåøåù.(my) `xnba yxtn Ð

àøîâ.opiqxb ikdïàî êúòã à÷ìñ à÷
ùîî éäâð éäâð øîàãxi`iyk Ð,xgyd

ilil xn`c o`n :xyr drax` ly zixgy

`ed ilil i`ce `dc ,opiqxb `l ynn ilil

.ynnøåà ø÷áäikdc jzrc `wlq `w Ð

:xn`w,xe` enyy :xnelk ,xe` epiidc xwale

.egley miyp`dø÷á øåàä áéúë éîÐ

rnzylcivnizc ,xwa epiidc xe`lexnel

xe`c.xe` xwal ixwe ,`ed xac myø÷áä
áéúë øåà,`ed xac my e`l xe` i`d Ð

o`nk .egley miyp`de xi`d xwad `l`

aezkd jcnil ekxc itle .xdp `xtv xn`c

epizndy sqei ig`n ux` jxcxi`dy cr

xac my `edy xe` la` .dcedi axck gxfnd

.dlil `l` epi` Ðáåè éëájxcl `veid Ð

,zgxef dngd cera oeln zial ziaxr qpki

f`e .`vie dngd upd cr oizni xgnle,el aeh

`id dne ."aeh ik" xe`a xn`py ,el aeh xe`dy

ezaehÐzeigd iptn.mihqld iptneøåàëå
ø÷áikde ,`ed xac myc ol rnyn `zyd Ð

xe`ke :cec xn`wxwa epiidc ,dfgxfi ok Ð

e`viy miwicvl ynyozlit`n.`ad mlerl

ø÷á øåà áéúë éîxe` `nipe ,xac my epiidc Ð

.yny gxfi oke ,xwa `edáéúë ø÷á øåàëåÐ

gxfi xwa ly xi`nk `l` ,xac my df oi`e

ligznyk ,ynydfd mlera xi`dl xwad

dbep xgyd zelra ,lt`e jyg `edezgixfk Ð

miwicvl dry dze` didz eiykr ly ynyd

,c`n lecb dngd xe` `diy itl .`al cizrl

updk xi`i dly xgyd zelr elit`ely dngd

.eiykríåé åàø÷ àáå øéàîìdryn Ð

xe` i`de ,xi`dl ligznyxac my e`l Ð

.`edïì àîéé÷ àäå`ziinw `zrnya Ð

.zekxacàîîé íéáëåëä úàö ãòaizkck Ð

"miakekd z`v cre xgyd zelrn"`xfrc

.(c dingp)àìà.ikd uixz Ðäéø÷àðîçø
àøåäðì'åë"`xwie" i`d Ðmy z`ixw e`l Ð

:`l` ,mei xe`d my z` `xwy `nizc ,`ed

`xw`xay ,dxi`nd d`ixalcedndhrn

.eyealäéã÷ôåàúåöîààîîéãedev Ðynyl

,meiajyegle`xw .dlila ynyl devjlnk Ð

.eiptl `aiy ecarl `xwyïì òîùî à÷ àä
àåä øåà éîð íéáëåë øåàãmiakek mlerl Ðopi`y `d jl `iyw `wce ,xn`w mixi`nd

`l oixi`nc `d Ðyi miakek lkc ,oixi`n opi`y miakek ihernl e`l xe` iakek hwp

xcepl dpin `wtpe ,xe` iexw miakek xe`c opirny` `xwe ,icin ihernl `kile ,xe` mdl

xq`iy xe`d on d`pdoxe`a.miakek ly
øîà÷ãî
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øåàlae d`xi laa eilr xearl `ly :qxhpewd yxit Ð ungd z` oiwcea xyr drax`l

jixv wcead :(a,e) `xnba xn`ck ,lehia jixvc oeik :wgvi epiaxl dywe .`vni

epiaxl d`xpe ?llk dwica minkg ekixvd i`n` ,ibq `nlra lehiaa `ziixe`cne ,lhaiy

`nlra lehiaa ibqc ab lr s`c :wgvingd Ð`ai `ly ,exrale ung wecal minkg exi

xkk :`ax irac ,(a,i) onwl rnyn oke .elk`l

iz`e ltpc oipnif :`nlc e` 'eke dxew inya

x`yan ith o`k exingdy mrhde .dilkinl

mxral ekixvd `ly ,d`pd ixeqi`meyn Ð

`le ,gqta wx xq`p `le ,dpyd lk xzen ungc

xyal inc `le .(`,`i) onwl xn`ck .dipin ilica

mxkd i`lke dlxre algabdep mxeqi`y Ð

inp xifpe .mler xeqi`.ipixg`l ixy dixeqi` Ð

xearl dxez ea dxingdy ung ip`y :inp i`

"`vni lae d`xi la"awecal minkg exingd Ð

iz` `nlic meyn ,elhiac `kid elit` exrale

mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .dilkinl

exingdc xnel jixv oexg`d mrh itl elit`c

ici lre ,dywep unga elit` ,ung lka minkg

zaexrzyexitl d`xi la `kilc ab lr s` Ð

xn` `dc (`,an) "oixaer el`" yixa mz epiax

sxyi xe`iy.mzd gkenck ,dywep ung epiide Ð

xenb ung oky lkc mzd inp xn`c o`nl `ki`e

i`c ,ezedydl xeq`c rnyn .zaexrz ici lr

ezedydl xzencr eze` ddyi ?sxyi i`n` Ð

`lc .dcedi iaxl elit` xzen `die ,gqtd xg`

unga `l` gqtd xg` ung dcedi iax xq`

xg`le epnf iptle epnf jezl i`xw 'b `ki`c ,xenb

cg `l` `kilc ,dywepa la` .(a,gk migqt) epnf

`xw.dcen dcedi iax elit` Ð

à÷`l Ð 'eke idbp xn`c o`n jzrc `wlq

xn`c o`n meyn `l` jzrc `wlq `w hwp

ilil inp hwp digxe` ab`e .ikd i`w `lc ,idbp

.mixtqd yayl oi` ikd meyne .ynn

áøãëåxn`ck ipync i`n` i`w `l Ð dcedi

dytp it`a `zlin `l` ,xdp `xtv

.`nlr ilekl weqtd eprinyd dn yxtne ,`id

ñðëéwxtac :wgvi epiax xne` Ð aeh ika

ied mrhc rnyn (a mye `,q) "qpekd"

yi` e`vz `l"n mzd dil witnc .oiwifn meyn

,xidfn `w oiwifn meyn `xwe "ezia gztn

zigynl zeyx ozipy oeik mzd dipin opiwtnc

xdfil jixv mc` exirn elit` ,df itle .'eke

dlgz dqipk hwpc `de .aeh ika `viyepiid Ð

qthn enk ,ikd hwpinl `xnbc `gxe`c meyn

a cxeie qthne dlere(`,`k) "oiqt oiyer" wxt

:(a,cl) "oiwilcn dna" wxtae ,dlgz dilr hwpc

:dywe .`vei dfe qpkp df ,oir sxdk zeynyd oia

`xwn dteb dyxc `d dcedi ax yixc `d

!(a mye `,q) "qpekd" wxta "e`vz `l"c `pixg`

ixz ikixvc :mdxa` oa oeyny epiax xne`e

xe` xwad ,i`xwelit`e ,zxg` xirl jixv Ð

eedc sqei ig` oebk ,oiwifnl yginl `kilc `kid

e`vz `lc `xwe .mizgtd iptn mrhde ,`"i.oiwifnd iptne ,exirl jixhvi` Ð

øåàëåcinz" wxta gkenck ,meid ivg cr epiidc :mz epiax yxit Ð dfd mlera xwa

epiidc ,ynyd zgixf zlgz didi df oirk ,xwa `xwp zery 'e crc (gp) "hgyp

.`al cizrl miwicvl ,dngd upd

àäå`xnbl dil `hiytc :wgvi epiax xne` Ð `ed `nni miakekd z`v cr ol `niiw

dlild epl dide" :xne`e ,"miakekd z`v cr xgyd zelrn dk`lna miyer epgp`e" :aizkc ,`ed mei xgyd zelrnc (a,k) dlibnc ipy wxt seqa opiwqnc meyn ,`nni miakekd z`v crc
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izni`n` cenr a sc ± oey`x wxtmigqt

äðùîøùò äòáøàì øåà.opiqxb Ðøðä øåàì.`nrh yxtn (a,f) `xnba Ðïé÷ãåá
."`vni la"ae "d`xi la"a eilr xeari `ly Ðåøîà äîáåonwl Ð

.oizipznaúåøåù éúùzeiag ly Ðixg` .mdipia wecal jixv ,oii ly szxna zexecqd

oi`y mewn lk epxn`yekxved dnl ,wecal jixv oi` ung ea oiqipkn?owceal:yxtne

oebk ,ung ea oiqipkny szxna `l` exn` `l

wtzqny szxnoii epnnminrte .epgleyl

ezte ,oii befnl cner ynydyoiidyke ,ecia

qpkp dlk.oii `iadl szxnléðô ìò úåøåù éúù
ìëóúøîä.`id i`n yxtn (a,g) `xnba Ðéúù

'åë úåðåöéçä úåøåù.(my) `xnba yxtn Ð

àøîâ.opiqxb ikdïàî êúòã à÷ìñ à÷
ùîî éäâð éäâð øîàãxi`iyk Ð,xgyd

ilil xn`c o`n :xyr drax` ly zixgy

`ed ilil i`ce `dc ,opiqxb `l ynn ilil

.ynnøåà ø÷áäikdc jzrc `wlq `w Ð

:xn`w,xe` enyy :xnelk ,xe` epiidc xwale

.egley miyp`dø÷á øåàä áéúë éîÐ

rnzylcivnizc ,xwa epiidc xe`lexnel

xe`c.xe` xwal ixwe ,`ed xac myø÷áä
áéúë øåà,`ed xac my e`l xe` i`d Ð

o`nk .egley miyp`de xi`d xwad `l`

aezkd jcnil ekxc itle .xdp `xtv xn`c

epizndy sqei ig`n ux` jxcxi`dy cr

xac my `edy xe` la` .dcedi axck gxfnd

.dlil `l` epi` Ðáåè éëájxcl `veid Ð

,zgxef dngd cera oeln zial ziaxr qpki

f`e .`vie dngd upd cr oizni xgnle,el aeh

`id dne ."aeh ik" xe`a xn`py ,el aeh xe`dy

ezaehÐzeigd iptn.mihqld iptneøåàëå
ø÷áikde ,`ed xac myc ol rnyn `zyd Ð

xe`ke :cec xn`wxwa epiidc ,dfgxfi ok Ð

e`viy miwicvl ynyozlit`n.`ad mlerl

ø÷á øåà áéúë éîxe` `nipe ,xac my epiidc Ð

.yny gxfi oke ,xwa `edáéúë ø÷á øåàëåÐ

gxfi xwa ly xi`nk `l` ,xac my df oi`e

ligznyk ,ynydfd mlera xi`dl xwad

dbep xgyd zelra ,lt`e jyg `edezgixfk Ð

miwicvl dry dze` didz eiykr ly ynyd

,c`n lecb dngd xe` `diy itl .`al cizrl
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.eiykríåé åàø÷ àáå øéàîìdryn Ð

xe` i`de ,xi`dl ligznyxac my e`l Ð

.`edïì àîéé÷ àäå`ziinw `zrnya Ð

.zekxacàîîé íéáëåëä úàö ãòaizkck Ð

"miakekd z`v cre xgyd zelrn"`xfrc

.(c dingp)àìà.ikd uixz Ðäéø÷àðîçø
àøåäðì'åë"`xwie" i`d Ðmy z`ixw e`l Ð

:`l` ,mei xe`d my z` `xwy `nizc ,`ed
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.eyealäéã÷ôåàúåöîààîîéãedev Ðynyl

,meiajyegle`xw .dlila ynyl devjlnk Ð

.eiptl `aiy ecarl `xwyïì òîùî à÷ àä
àåä øåà éîð íéáëåë øåàãmiakek mlerl Ðopi`y `d jl `iyw `wce ,xn`w mixi`nd

`l oixi`nc `d Ðyi miakek lkc ,oixi`n opi`y miakek ihernl e`l xe` iakek hwp

xcepl dpin `wtpe ,xe` iexw miakek xe`c opirny` `xwe ,icin ihernl `kile ,xe` mdl

xq`iy xe`d on d`pdoxe`a.miakek ly
øîà÷ãî

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

øåàlae d`xi laa eilr xearl `ly :qxhpewd yxit Ð ungd z` oiwcea xyr drax`l

jixv wcead :(a,e) `xnba xn`ck ,lehia jixvc oeik :wgvi epiaxl dywe .`vni

epiaxl d`xpe ?llk dwica minkg ekixvd i`n` ,ibq `nlra lehiaa `ziixe`cne ,lhaiy

`nlra lehiaa ibqc ab lr s`c :wgvingd Ð`ai `ly ,exrale ung wecal minkg exi

xkk :`ax irac ,(a,i) onwl rnyn oke .elk`l

iz`e ltpc oipnif :`nlc e` 'eke dxew inya

x`yan ith o`k exingdy mrhde .dilkinl

mxral ekixvd `ly ,d`pd ixeqi`meyn Ð

`le ,gqta wx xq`p `le ,dpyd lk xzen ungc

xyal inc `le .(`,`i) onwl xn`ck .dipin ilica

mxkd i`lke dlxre algabdep mxeqi`y Ð

inp xifpe .mler xeqi`.ipixg`l ixy dixeqi` Ð

xearl dxez ea dxingdy ung ip`y :inp i`

"`vni lae d`xi la"awecal minkg exingd Ð

iz` `nlic meyn ,elhiac `kid elit` exrale

mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .dilkinl

exingdc xnel jixv oexg`d mrh itl elit`c

ici lre ,dywep unga elit` ,ung lka minkg

zaexrzyexitl d`xi la `kilc ab lr s` Ð

xn` `dc (`,an) "oixaer el`" yixa mz epiax

sxyi xe`iy.mzd gkenck ,dywep ung epiide Ð

xenb ung oky lkc mzd inp xn`c o`nl `ki`e

i`c ,ezedydl xeq`c rnyn .zaexrz ici lr

ezedydl xzencr eze` ddyi ?sxyi i`n` Ð

`lc .dcedi iaxl elit` xzen `die ,gqtd xg`

unga `l` gqtd xg` ung dcedi iax xq`

xg`le epnf iptle epnf jezl i`xw 'b `ki`c ,xenb

cg `l` `kilc ,dywepa la` .(a,gk migqt) epnf

`xw.dcen dcedi iax elit` Ð

à÷`l Ð 'eke idbp xn`c o`n jzrc `wlq

xn`c o`n meyn `l` jzrc `wlq `w hwp

ilil inp hwp digxe` ab`e .ikd i`w `lc ,idbp

.mixtqd yayl oi` ikd meyne .ynn

áøãëåxn`ck ipync i`n` i`w `l Ð dcedi

dytp it`a `zlin `l` ,xdp `xtv

.`nlr ilekl weqtd eprinyd dn yxtne ,`id

ñðëéwxtac :wgvi epiax xne` Ð aeh ika

ied mrhc rnyn (a mye `,q) "qpekd"

yi` e`vz `l"n mzd dil witnc .oiwifn meyn

,xidfn `w oiwifn meyn `xwe "ezia gztn

zigynl zeyx ozipy oeik mzd dipin opiwtnc

xdfil jixv mc` exirn elit` ,df itle .'eke

dlgz dqipk hwpc `de .aeh ika `viyepiid Ð

qthn enk ,ikd hwpinl `xnbc `gxe`c meyn

a cxeie qthne dlere(`,`k) "oiqt oiyer" wxt

:(a,cl) "oiwilcn dna" wxtae ,dlgz dilr hwpc

:dywe .`vei dfe qpkp df ,oir sxdk zeynyd oia

`xwn dteb dyxc `d dcedi ax yixc `d

!(a mye `,q) "qpekd" wxta "e`vz `l"c `pixg`

ixz ikixvc :mdxa` oa oeyny epiax xne`e

xe` xwad ,i`xwelit`e ,zxg` xirl jixv Ð

eedc sqei ig` oebk ,oiwifnl yginl `kilc `kid

e`vz `lc `xwe .mizgtd iptn mrhde ,`"i.oiwifnd iptne ,exirl jixhvi` Ð

øåàëåcinz" wxta gkenck ,meid ivg cr epiidc :mz epiax yxit Ð dfd mlera xwa

epiidc ,ynyd zgixf zlgz didi df oirk ,xwa `xwp zery 'e crc (gp) "hgyp

.`al cizrl miwicvl ,dngd upd

àäå`xnbl dil `hiytc :wgvi epiax xne` Ð `ed `nni miakekd z`v cr ol `niiw

dlild epl dide" :xne`e ,"miakekd z`v cr xgyd zelrn dk`lna miyer epgp`e" :aizkc ,`ed mei xgyd zelrnc (a,k) dlibnc ipy wxt seqa opiwqnc meyn ,`nni miakekd z`v crc

ipty onf lk ,dngd rwyzyn dcedi iax xn`wc (`,dle a,cl) "oiwilcn dna" wxtc i`pzl `xw `eddn dyw `le .`ed mei miakekd z`v crc gken inp mzdne ."dk`ln meide xnyn

miakekd z`v iptl dlecb dry d`xpd itl `edy ,lin iwlg ipy :mzd xn`c o`nl `ki`e .oinic`n gxfnoi`xpd milecb miakek `l :mzd xn`ck ,miakekd z`va oi`iwa ep` oi`c Ð

dlila oi`xpd miphw miakek `le meia.mipepia `l` Ð

(ïðúãë)`xwnd oeylk epi` mc` ipa oeylc `kid ,edin Ð xe`d on xcepd`ziixe`cn ,ilr ici lwyn xne`d iab (a,hi) oikxra opixn`ck ,mc` ipa oeyl xg` opilf` Ðzxeaiw Ð

mixcpa .dlek.liv`d cr epiidc ,mc` ipa oeyl xg` jld Ð
i`
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ózøna úBøeL ézL¯úéa ,õîç Ba ïéñéðënL íB÷î §¥©©§¥¨¤©§¦¦¨¥¥

úéáe ,ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézL :íéøîBà éànL©©§¦§¥©§¥¨©©§¥¥
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éìéì øîàc ïàîe ,Lnî¯ø÷aä" :éáéúéî .Lnî éìéì ©¨©§¨©¥¥¥¥©¨¥¦¦©Ÿ¤
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àúåönà déãwôe ;àøBäðì àðîçø dééø÷ :øîà÷ éëä̈¦¨¨©©§¥©£¨¨¦§¨©§¥©¦§¨¨
àúåönà déãwôe àëeLçì àðîçø dééø÷å ,àîîéc¦¨¨§©§¥©£¨¨©£¨©§¥©¦§¨¨
øBà àîìà "øBà éáëBk ìk eäeììä" :éáéúéî .äìéìc§©§¨¥¦¦©§¨§¥©§¨
.íéøéànä íéáëBk ìk eäeììä :øîà÷ éëä !àeä àúøBà§¨¨¦¨¨©©§¨¨¦©§¦¦
ïðéàL ,éçeaL eòác àeä íéøéànä íéáëBk ,äzòî àlà¤¨¥©¨¨¦©§¦¦§¨©¥¤¥¨

ïéøéàî¯ìk eäeììä" :áéúk àäå !?éçeaL eòa àì §¦¦¨¨©¥§¨§¦©§¨
éîð íéáëBëc øBàc :ïì òîLî à÷ àä àlà !"åéàáö§¨¨¤¨¨¨©§©¨§§¨¦©¦

dpéî à÷ôð éàîì .àeä øBà¯:ïðúc ,øBàä ïî øãBðì §©¨§¨¦¨§¥¦¨¦§©
øBàä ïî øãBpä¯:éáéúéî .íéáëBk ìL ïøBàa øeñà ©¥¦¨¨§¨¤¨¦¥¦¦

"ápbë éäé äìéláe ïBéáàå éðò ìè÷é çöBø íe÷é øBàì"¨¨¥©¦§¨¨¦§¤§©©§¨§¦©©¨
àä

פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

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

øùò äòáøàì øåà ¯ ïåùàø ÷øô
xaer ezeyxa eze` ddynde ,gqta ung zedydl dxq` dxezd

xn`py ,e`la(hi ai zeny),'mkiYaA `vOi `l x`U mini zraW'¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤
xn`p oke(f bi my)lkA x`U Ll d`xi `le ung Ll d`xi `le'§Ÿ¥¨¤§¨¥§Ÿ¥¨¤§§Ÿ§¨

zevga ezeyxn ungd z` ziaydl dyr zevn dpyi oke .'LlaB§ª¤
xn`py ,[gqt axr `edy] oqip c"i ly meid(eh ai my)mFIA K`'©©

mcew ezia z` wecal mc` aiige .'mkiYAn x`V EziAWY oFW`xd̈¦©§¦§Ÿ¦¨¥¤
ribiykl exral lkeiy ick ,ea `vnpd ungd xg` ytgle gqtd

.ungd xeriae zwica ipica oc epiptly wxtd .exeria onf

äðùî
:da miaiig mewn dfi`ae ,ung zwica onf edn zx`an dpynd

øNò äòaøàì øBàoqipa c"i lila ±,øpä øBàì õîçä úà ïé÷ãBa §©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥
.meia zxgnl exral ick ,ung ea `vndl lelry mewn lka

mle`eõîç Ba ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìkdpyd lkéøö ïéà.ä÷éãa C ¨¨¤¥©§¦¦¨¥¥¨¦§¦¨
:dpynd zl`eyåok m`eøîà änadpynd ixac jynda minkg §©¤¨§

yúBøeL ézLy oii zeiag lyózøna`ld ,odipia dwica zekixv §¥©©§¥
a wx :dpynd daiyn .szxnl ung miqipkn oi`ïéñéðënL íB÷î̈¤©§¦¦

õîç Badcerql oii milhep epnny oii ly szxna oebke ,ok exn` ¨¥
,ecia ezte dcerqa oii bfene cner ynyd minrtly ,dpyd lk
.my dxi`yne oii lehil ick ztd mr myl qpkp `ed dlk oiidyke
.dwica zekixvd zexeyd izy od dn ,minkg ewlgp df szxnae

ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézL ,íéøîBà éànL úéazeaky izy ± ¥©©§¦§¥©§¥¨©©§¥
.dwica zekixv oagxe okxe` lkl zeiag ly,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

wx od el` zexeyézLdúBðBöéçä úBøeL,gztl zekenqdïäLmb §¥©¦¤¥
,úBðBéìòä.zenily zeaky izy `le ¨¤§

àøîâ
ewlgpe .ungd z` oiwcea xyr drax`l xe` ,epzpyna epipy

:`xnbd zl`ey .'xe`' `xwpd onfd edn mi`xen`éàî[edn±] ©
'øBà':`xnbd daiyn .epzpyna epipyyéäâð ,øîà àðeä áø,dbep ± ©¨¨©©§¥
,xe`éìéì ,øîà äãeäé áøådlil -,`xnbd zx`an .à÷ìñ à÷ §©§¨¨©¥¥¨¨§¨

Czòc,xnel epzrca dzr dlr ±'éäâð' øîàc ïàîcl ezpeekéäâð ©§¨§©§¨©©§¥©§¥
,Lnîz` miwcea oqipa xyr drax` ly xgyd xi`i xy`ky ©¨

.ungd'éìéì' øîàc ïàîel ezpeek,Lnî éìéìxyr drax` lilay ©§¨©¥¥¥¥©¨
.ungd z` miwcea oqipa

:dlil `ed 'xe`'y xaeqd dcedi ax lr dywn `xnbdéáéúéî± ¥¦¥
sqeil e`ae mixvnl ecxiy awri ipaa xn`p ,daiyid ipa eywd
sqei mgliy okn xg`le ,mixvn jlnl dpyn didy mdig`

mkxcl(b cn ziy`xa),àîìà .'eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä'[gkene-] ©Ÿ¤§¨£¨¦ª§©§¨
y ,o`knàîîé 'øBà'[mei-],àeäxwead ly enyy xn`p ixdy §¨¨

:`xnbd zvxzn .'xe`' `edáéúk éî[aezk ike-],'ø÷a øBàä' ¦§¦¨Ÿ¤
`ld ,xwead ly eny iepik `ed 'xe`'y jkn rnzyiy'øBà ø÷aä'©Ÿ¤

.áéúkzx`d ly dlertd my `l` xac my epi` 'xe`' ok m`e §¦
e ,xweadøäð àøôö øîàc ïàîkxn`y enk `id zernynde ± §©§¨©©§¨§©

xwead'e`viy awri ipan ux` jxc epcnll aezkd `ae .'xi`d
,dngd zgixfa wx mkxcläãeäé áø øîàc .áø øîà äãeäé áøãëå§¦§©§¨¨©©§¨©©§¨
íãà ñðké íìBòì ,áø øîàepeln zial jxca jleddameid xe` ¨©©§¨¦¨¥¨¨§

ea xn`py(c ` ziy`xa),'áBè ék',zgxef dngd ceraåokàöé ¦§¥¥
ekxclaea xn`py meid xe`,'áBè ék'.dngd zgixf xg`l §¦

:dcedi ax lr `xnbd dywn cer,éáéúéîcec z`eapa xn`p ¥¦¥
(c bk 'a l`eny).'LîL çøæé ø÷a øBàëe'dzr `xnbd dpiade §Ÿ¤¦§©¨¤

dfd mlerd zlit`n miwicvd e`vi xy`ky ,mixacd zernyna

xwea `edy 'xe`' enk ,ynyd mdl gxfi ,`ad mlerl.àîìà©§¨
y [gken-]àîîé 'øBà'[mei-].àeä:`xnbd zvxznáéúk éîike-] §¨¨¦§¦

[aezk'ø÷a øBà'`ld ,xwead ly eny `ed 'xe`'y jkn rnzyiy Ÿ¤
,áéúk 'ø÷a øBàëe'`l` xac my epi` o`k xen`d 'xe`' ok m`e §Ÿ¤§¦

.dx`dd zlert `id ezernynøîà÷ éëäå,aezkd xn` jke ± §¨¦¨¨©
äfä íìBòa ø÷a øBàke`edúçéøæ ïéòkdíìBòì íé÷écvì LîL §Ÿ¤¨¨©¤§¥§¦©¤¤©©¦¦¨¨

.àaäoiicr xgyd zelra xi`dl xwead ligznyk dfd mleray ©¨
,c`n lecb dngd xe` didi `eal cizrl la` ,dlit`e jyeg `ed
daexn xe` didi ,xi`dl xwead ligznyk xgyd zelra s`e

.dfd mlera ynyd zgixf zrya enk
:dcedi ax lr `xnbd dywn cer,éáéúéîmlerd z`ixaa xn`p ¥¦¥

(d ` ziy`xa),àeä àîîé øBà àîìà ,'íBé øBàì íéäìà àø÷iå'± ©¦§¨¡Ÿ¦¨©§¨§¨¨
'd `xwy ,`id aezkd ixac zernyn oky ,mei `ed 'xe`'y gkene
epi` 'xe`' mlerl :`xnbd zvxzn .'xe`' `ed enyy onfl 'mei'

e .meid zx`d ly dlertd my `ed `l` ,meid ly enyøîà÷ éëä̈¦¨¨©
,aezkd [xn` jke-]ìd onfàáe øéàn[xi`dl ligzny-]Bàø÷'d ©¥¦¨§¨

.'íBé'
:df uexiz `xnbd dgecäzòî àlàmb yxtp ike ,df yexit itl ¤¨¥©¨

aezkd jynda xn`py dna(my)ì ,'äìéì àø÷ CLçìå'onf §©Ÿ¤¨¨¨§¨©
déLçnàáe C[jiygdl ligzny-]å .äìéì àø÷xyt` i` ixd ©§¦¨¨¨¨§¨©

c ,ok yxtlïì àîéé÷ àäepicia dkld `ldy ±íéáëBkä úàö ãòc ¨¨§¨¨§©¥©¨¦
,àeä àîîé`le 'mei' iexw `ed oiicr jiygdl meid ligznyke §¨¨

yxtl oi` s` ,ef jxca yxtzn epi` aezkd seqy xg`ne .'dlil'
.ezligza jk

:`xnbd zvxzn .xg` uexiz zvxzn `xnbd ef diigc meyn
,my z`ixw zernyna epi` o`k xen`d '`xwie'øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©

,aezkd [xn` jk±]àîîéc àúåönà déã÷ôe àøBäðì àðîçø dééø÷©§¥©£¨¨¦§¨©§¥©¦§§¨¦¨¨
deive eyeal dhrn cedn `xay dxi`n d`ixa dze`l 'd `xw -

,meia ynyl dilräìéìc àúåönà déã÷ôe àëBLçì àðîçø dééø÷å§©§¥©£¨¨©£¨©§¥©¦§§¨§©§¨
`id ef d`ixwe .dlild zerya ynyl eze` deive jyegl `xwe -

.mdilr devne eicarl `xewd jlnk
:mei `ed 'xe`'y xaeqd `ped ax lr dywn `xnbd,éáéúéîxn`p ¥¦¥

mildza(b gnw),,'øBà éáëBk ìk eäeììä'mixi`n miakekd ixde ©§¨§¥
'xe` iakek' e`xwpy jkne ,dlilaàîìày [gken-]àúøBà øBà ©§¨§¨

[dlil-].àeä:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,aezkd zpeek `id jk ± ¨¦¨¨©
,íéøéànä íéáëBk ìk eäeììämixi`n eay onfd epi` 'xe`'e ©§¨¨¦©§¦¦

.mzx`d zlert my lr `ed `l` ,miakekd
:df uexiz lr `xnbd dywnäzòî àlàwx ike ,df uexiz itl ¤¨¥©¨

éçeaL eòác àeä íéøéànä íéáëBkeli`e ,'d z` [gayl mikixv-] ¨¦©§¦¦§¨©¥
miakekéçeaL eòa àì ïéøéàî ïðéàL,egayl mikixv mpi` ±àäå ¤¥¨§¦¦Ÿ¨©¥§¨

áéúkeiptly aezka [xn`p ixde-](a gnw my),'åéàáö ìk eäeììä' §¦©§¨§¨¨
yxtl okzi `l ok m`e ,df llka mixi`n mpi`y miakek s`e
zvxzn .'dl lldl mikixv mixi`nd miakek wxy aezkd zpeeka
`a `l mle` ,mixi`nd miakekl `id aezkd zpeek ok` :`xnbd
lkl ixdy ,'d z` gayln mixi`n mpi`y miakek hrnl aezkd

.hrnl in z` oi`e ,xe` yi miakekdïì òîLî à÷ àä àlà± ¤¨¨¨©§©¨
,'xe` iakek' m`xwy jka aezkd eprinynénð íéáëBëc øBàc§§¨¦©¦

[ok mb-]dpéî à÷ôð éàîì .àeä øBàdf xacn `veid oic dfi`le ± §©¨§¨¦¨
,exne`l aezkd jxvpìd mc`øãBðd`pd(ïðúã) .øBàä ïî §¥¦¨

øãBpä ,[àéðúã]d`pdøeñà ,øBàä ïîmb,íéáëBk ìL ïøBàaitl §©§¨©¥¦¨¨§¨¤¨¦
.excp llka `ede ,xe`l aygp df xe` mby

:dlil `ed 'xe`'y xaeqd dcedi ax lr zeywdl zxfeg `xnbd
,éáéúéîaei`a xn`p(ci ck),ïBéáàå éðò ìè÷é ,çöBø íe÷é øBàì' ¥¦¥¨¨¥©¦§¨¨¦§¤§

.'ápbë éäé äìéláe©©§¨§¦©©¨
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קנד
izni`na cenr a sc ± oey`x wxtmigqt

éäé äìéìáå øîà÷ãîáðâë,meia :xn`w ikde .`ed `nni `xwc diyixc xe`c llkn Ð

ixaerykmikled mikxcdlilae .mpenn z` lhepe obxede mikxcd m`a gvex cner Ð

dyrp `ed,apbkmiza xezgl.aepbleøîà÷ éëä`ad lr zeyx dxez jl dpzpy dn Ð

zeny) aizkck ,ebxedl zxzgna(akapbd `vni zxzgna m`"dkedeel oi` zne

xe`k xacd jl xexa m` ,"minclr `a `edy

zeytp iwqrlr a`n ueg mc` lk epiidc Ð

.c`n eade` `edy ea xikny ,ea `veike oad

cner oennd lra did m` ,mc` lk x`y la`

epenn epnn livdl ecbpkeilr cner df Ð

ebxedemcewd lkl zeyx ozipe ,`ed gvex Ð

`a ly eytpa oennd lra z` livdl

,dlilk jl `wtqn m` ,dlilae .zxzgnaoebk

m`e ,jilr eingxe jia` `edy jade` mc`y

livdl ecbpk cner ziidjpennepi`jbxedÐ

opixn` ikde .ebxedl ozip `le ,apbk jipira idi

bxdp epi` oad lr a`c (a,ar) oixcdpqa

.zxzgnaéáëåëåôùð.elil iakek Ðå÷éøåàì
dtvi Ð.meiléôòôò.xedif ÐàøåäðìÐ

xacl.xi`nd`le ,xe` meid my didiy `le

xn`wmeil ewi`l` Ðewixi`iy.oi`eøîåàå
êùåç êàéðôåùéxne`e Ðiipera iziid xeaq Ð

`ede ;zen` df jyga j` ,scxp iziidyk

ipteyi.syp oeyl ,ilr cinz jiygi `ede Ð

ipcra xe` dyrp ea iexy iziidy jyge dlile

`nl` .mei xninl jiiy dlil iabe .ilv` Ð

.mei il dyrp dlild :cec xn`w ikdéðà
éúøîàiptn Ð,i`hg`ad mlerd on s`y

oer eze` lr il lgny eiykre .cxh`on s` Ð

dtxgae jyga ea iexy iziidy ,dfd mlerdÐ

`ed jexa yecwd ricedy ,ipcra xi`di`peyl

qipkdl ywayk ,cecl lgny dnly inia cec

miycwd iycw zial oex`ewacedf mixry

,h) ohw crena ,dfa.(`ïé÷ãåá.ung Ð

øåàã ììëî úéøçù øùò äòáøàáå øîà÷ãî
àåä àúøåàonwl yxtn dcedi iaxc `nrhe Ð

.oiwxitaäëàìî úééùòá øåñàebdpy mewna Ð

mewn :(`,p) onwl opixn`c ,xeqi` bedpl ea

dk`ln zeyrl `ly ebdpy.oiyer oi` Ð

øåàä úòùîebdp elit` ,okl mcew la` ÐÐ

.ozrc dlhaõîç úìéëàá øúåîyy cr Ð

c) oiwxta onwlck ,zery.(a,`i 'àåä àúøåà
.xyr dyly ly dng drwye dkiygyn Ð

äéùôðì åäéà àîéðxeq` meidy epivn okid Ð

xzen dlilde?äéì øîà÷ éëä`xeqi` jd Ð

,icicl `nlyae .`ziixe`c e`le ,`id opaxc

xgyd cenr zryn `pin`c`nlra ogky` Ð

.xeq` meide xzen dlildc opaxc icinaéâìôã
ïðáø äéá,mixeriya welig epzpy Ðxeqi`l df

.xzidl dfeïðáøã àðà êì àðéîàokid Ð

.exfb jk inp `kdc `nipc ,ok zeyrl elbxed

éì úøîà úàå,`ziixe`c ilina di`x Ð

zxifby.minkg zcn ef oi`e ,`id jk aezkd

ïðáøã úåòù`edy dxez ly xeqi` cal Ð

c) onwlck ,dlrnle zery yyn,zexeq` zery izy mdixac lya jl ixd .yy zlgza oitxeye ,yng lk oileze ,rax` lk oilke` :opzck ,zery izy minkg etiqed :(a,`i '

rax`de.exq` `l zepey`xêãéàåopax cear dwgxdc ,`kdl inc `l `edd Ð`ziixe`clzerya oi`iwa opi`y mc` ipae opernd mei meynxeqi`a la` ,rayl yy oia erhie

dfxeqi` exfby xg` ,opaxc dilek Ð.exfb meid lk Ðúåàåùî ïéàéùî ïéàzewea` Ð.ycgd z` oic zia eyciw meidy ricedl ,oiyer oic zia igely eid mixd iy`xaìò àìà
åùã÷ì åðîæá äàøðù ùãçäcg`e miyly meia ycg y`x oiyere xaern ycgdyk eli`c .ycwl d`xpy ,miyly meia Ðxaky ,eze` oiycwn oi` Ðopirny`e .miny edeycw

xqg`c ,`pz i`d,ze`eyn opicar`ln`eoi`yke .ze`eyn opicar `lze`eyn oi`ex.xaern ycgdy oircei Ðøåàìåøåáò(lil) .ycwzp meidy ricedl ,miyly xary lil Ð

(xe`) ixw [cg`e] miylyexearoi`yk xaern ycgd dyrp eay my lr Ð.ycg y`x z` ea oiraewàåä àúøåà øåà àîìà.wegxn oi`xp xe` ly ze`eyn oi` meia `dc Ð

íéìâøå íéãé ùåãé÷ ïåòè äøåàì äìéìä ìë áéø÷îå ãîåò.migafa yxtn `nrhe ,milbxe mici yeciwa zlqet dpil :iax xaqwc Ðéðàù äøåàax bilt `l ,dxe` ipzc `kid Ð

.mei oeyl `edc dcedi
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éàa`a `xw i`dc :xy` oa wgvi epiaxe wgvi epiax xne` Ð iz`w zeytp`c jl `hiyt

jkle ,epenn livdl ecbp cenri m` epbxdi `le oad lr mgxn a` mzqc ,ixiin oad lr

a,ar) "xxeq oa" wxta gkenck .`a ebxedly xexaa rceiyk `l` eytpa elivdl ozip `l

xexa m` :`l` ?dgxf cala eilr ike "ynyd eilr dgxf m`" :`ipzc `ziixad iwenc (mye

jnr mely el oi`y ynyk jle`l m`e ,edbxd Ð

m` `ipzc `idde .oad lr a`a edbxdz l` Ð

edbxdz l` jnr mely el yiy jl xexaiwen Ð

.a`d lr oaa

éúîéàîdk`ln ziiyra xeq` xyr drax`

ziiyra xeq` :i"yx yxit Ð

:wgvi epiaxl d`xp oi`e .ebdpy mewna dk`ln

iaxc `icda gken (`,dp) "ebdpy mewn" wxtac

ipz :cere .`bdpn `le `xeqi` dil zi` dcedi

ikid ifgip :cere ?`bdpn zxn` z`e `xeqi` `pz

ik lilbae ibilt i`ce xeqi`ac :d`xp jkl .bedp

tc ikid.lld ziae i`ny zia oizipzna mzd ibil

éáøÐ xe`d zryn xne` awri oa xfril`

xfril` iax hwp ynn xe` opiwqnc i`nl

iaxe ,meid zlgza dizlinl xeriy awri oa

milret zqipk zryn dngd upd hwp dcedi

xn`ck .ynyd zgixf xg` `edy ,dk`lnl

lret (mye a,bt) "milretd z` xkeyd"a

ezqipkaez`ivia ,elyn Ð.ziad lra lyn Ð

aizkck ,dk`lnl ezian ez`ivia :yexit

mc` `vi 'ebe oetq`i ynyd gxfz" (cw mildz)

ziak `l awri oa xfril` iax ied `le ."elrtl

dlild oixqe` i`ny ziac ,lld ziak `le i`ny

jzrc `wlqc i`nle .upd cr oixizn lld ziae

i`ny ziak `zxe` xe`coa xfril` iax xn`i Ð

.dfd xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l :awri

ïëéäÐ xeq` ezvwne xzen ezvwny mei epivn

,ung oke .`kd ik `xaq `kilc `kid :yexit

oebk ,`xaq `ki`c `kid la` .dipin dil iyw`c

,oea`iz meyn dlrnle dgpnd on mc` lk`i `l

ea `veike.ixiin `l Ð
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"ápbë éäé äìéláe" øîà÷cî àä¯àîîé øBà àîìà ¨¦§¨¨©©©§¨§¦©©¨©§¨§¨¨
,àøBäðk àúléî Cì àèéLt éà :øîà÷ éëä íúä !àeä¨¨¨¦¨¨©¦§¦¨¨¦§¨¦§¨

éúà÷ úBLôpàc¯,BLôða Bìéväì ïzéðå àeä çöBø §©§¨¨¨¥¥©§¦¨§©¦§©§
àéìéìk àúléî Cì à÷tñî éàå¯éðéòa éäé,ápbk E §¦§©§¨¨¦§¨§¥§¨§¦§¥¤©©¨

BtLð éáëBk eëLçé" :éáéúéî .BLôða Bìéväì ïzéð àìå§Ÿ¦¨§©¦§©§¥¦¦¤§§§¥¦§
øîà÷cî "øçL étòôòa äàøé ìàå ïéàå øBàì å÷é§©§¨©¦§©¦§¤§©§©¥¨©¦§¨¨©

"ïéàå øBàì å÷é"¯èìéî íúä !àeä àîîé øBà àîìà §©§¨©¦©§¨§¨¨¨¨¥©
àåòø àäé :øîà ,déìfîì áBià déì èééì à÷c àeä§¨¨¥¥¦§©§¥£©§¥©£¨
:éáéúéî .déçkLéì àìå àøBäðì àøáb Cä détöéìc§¦§¥©©§¨¦§¨§¨¦§©¥¥¦¦
àîìà "éðãòa øBà äìéìå éðôeLé CLç Cà øîBàå"¨©©Ÿ¤§¥¦§©§¨©£¥¦©§¨
ézøîà éðà :ãåc øîà÷ éëä íúä !àeä àîîé øBà§¨¨¨¨¨¦¨¨©¨¦£¦¨©§¦
,íBéì äîBc àeäL àaä íìBòì éðôeLé CLç Cà©Ÿ¤§¥¦¨¨©¨¤¤§

åéLëò¯.éðãòa øBà äìéìì äîBc àeäL äfä íìBòä ©§¨¨¨©¤¤¤§©§¨©£¥¦
,øNò (äòaøàì) øBà ïé÷ãBa :øîBà äãeäé éaø ,éáéúéî¥¦¦©¦§¨¥§¦§©§¨¨¨¨
éaø øîà÷cî .øeòéaä úòLáe ,úéøçL øNò äòaøàáe§©§¨¨¨¨©£¦¦§©©¦¦§¨¨©©¦
øNò äòaøàáe øNò äòaøà øBà ïé÷ãBa" :äãeäé§¨§¦©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨
:éáéúéî .dpéî òîL !àeä àúøBà øBà àîìà "úéøçL©£¦©§¨§¨§©¦¨¥¦¦
éaø ?äëàìî úéiNòa øeñà øNò äòaøà éúîéàî¥¥¨©©§¨¨¨¨¨©£¦©§¨¨©¦
:øîBà äãeäé éaø .øBàä úòMî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦§©¨©¦§¨¥
éaøì á÷òé ïa øæòéìà éaø déì øîà .änçä õðä úòMî¦§©¨¥©©¨¨©¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦

:äãeäéúéiNòa øeñà Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä éëå §¨§¦¥¨¨¦¤¦§¨¨©£¦©
:déì øîà ?äëàìî úéiNòa øzeî Búö÷îe äëàìî§¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¨©¥
Búö÷îe õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò àeä©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨
õðä úòMî äãeäé éaø øîà÷cî .õîç úìéëàa øeñà̈©£¦©¨¥¦§¨¨©©¦§¨¦§©¨¥

á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà÷c øBà :àîìà ,änçä¯ ©©¨©§¨§¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
øBà éàî ,àì !àeä àúøBà¯Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä :déì øîà÷c ,éëä éà .øçMä ãenò §¨Ÿ©©©©©¦¨¦§¨¨©¥¥¨¨¦¤¦§¨

äìéì àkéà àä ,déLôðì eäéà àîéð ,äëàìî úéiNòa øeñà Búö÷îe äëàìî úéiNòa øzeî¨©£¦©§¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¥¨¦§©§¥¨¦¨©§¨
éãéãì àîìLa :øîà÷ éëä !á÷òé ïa øæòéìà éaø éøL à÷c¯ïéa ïðaø éâìt à÷c àðçkLà §¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¦¨¨©¦§¨¨§¦¦©§©§¨§¨©§¦©¨©¥
äúBLå ìëBà éúî ãò :øeaö úéðòz éab ïðúc ,àéìéìì àîîé¯éøác .øçMä ãenò äìòiL ãò §¨¨§¥§¨¦§©©¥©£¦¦©¨©¥§¤©¤©£¤©©©©¦§¥

àîîé àðçkLà àëéä ,Cãéãì àlà .øábä úBø÷ ãò :øîBà ïBòîL éaø .á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦¦§¥©§©¤¤¤¨§¦¨¥¨©§©§¨§¨¨
Búö÷îe õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò àeä :déì øîà ?ïðaø déa éâìôc déôeb¥§©§¦¥©¨©¨©¥©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨
:øæòéìà éaø déì øîà÷ éëä !øæòéìà éaøì äãeäé éaø déì øîà÷ øétL .õîç úìéëàa øeñà̈©£¦©¨¥©¦¨¨©¥©¦§¨§©¦¡¦¤¤¨¦¨¨©¥©¦¡¦¤¤

àëä ãòc ,àúééøBàc õîç éì zøîà zàå ,ïðaøc äëàìî àðà Cì àðéîà¯ãòå àðîçø øñà ¨¦¨¨£¨§¨¨§©¨©§©§¨§©§¦¨¥§©§¨§©¨¨¨©©£¨¨§©
àëä¯Cãéàå .àðîçø àøL¯Cãéàå .ïðaøc úBòL¯.àúééøBàãì ïðaø ãeáòc àeä ä÷çøä ¨¨¨¨©£¨¨§¦¨¨§©¨©§¦¨©§¨¨©£©¨©¦§©§¨

úBàeOî ïéàéOî éúîéàå ,BLc÷ì Bpîæa äàøpL Lãçä ìò àlà úBàeOî ïéàéOî ïéà :éáéúéî¥¦¦¥©¦¦©¤¨©©Ÿ¤¤¦§¨¦§©§©§§¥¨©©¦¦©
¯áéø÷îe äìélä ìk ãîBò äéä :éáéúéî .dpéî òîL !àeä àúøBà øBà :àîìà .Bøeaò øBàì§¦©§¨§¨§©¦¨¥¦¦¨¨¥¨©©§¨©§¦

:àøèeæ øî éáéúéî .éðàL äøBà !éaø éøác ,íéìâøå íéãé Lecé÷ ïeòè äøBàì ,çaænä ìò©©¦§¥©¨¨¨¦¨©¦§©§©¦¦§¥©¦¨¨¥¥¦¦¨§¨
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פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

:`xnbd dywnøîà÷cî àäaezkd seqa [xn`y dnn-]äìéláe' ¨¦§¨¨©©©§¨
àîìà ,'ápbë éäéy [gken-]'øBà'ezligza xn`pyàîîé[mei-] §¦©©¨©§¨§¨¨

àeämeia ,'gvex mewi xe`l' ,`id aezkd zernyne ,dlil `le
mbxede jxcd m` lr gvexd cner ea mikldn mikxc ixaery
zvxzn .mizaa xezgl 'apbk idi dlila'e ,mpenn z` lhepe

:`xnbdíúä`l` ,mei dpi` 'xe`' zernyn xen`d aezka [my-] ¨¨
e ,zxzgna `ay apba xacn elekøîà÷ éëäzpeek `id jke ± ¨¦¨¨©

,'gvex mewi xe`l' .aezkdúBLôpàc àøBäðk àúléî Cì àèéLt éà¦§¦¨¨¦§¨¦§¨§©§¨
éúà÷epenn lr apbpd cenri xy`ky ,xe`k xacd jl xexa m` - ¨¨¥

df apb ,epbxdie ecbp apbd mewi eapebl epgipi `leïzéðå ,àeä çöBø¥©§¦¨
mc` lklBìéväìapbplBLôða.epbxdi mxha ebxedle apbd ly §©¦§©§

,'apbk idi dlilae'àéìéìk àúléî Cì à÷tñî éàåwtq m`e ± §¦§©§¨¨¦§¨§¥§¨
dlilk xacd jlv`lr cenriyk apbpd z` apbd bexdi ok` m`d

,epennéäé`edéðéòaEwxápbk,gvexk `leBìéväì ïzéð àìå §¦§¥¤§©¨§Ÿ¦¨§©¦
BLôða.ebxedle §©§

:dcedi ax lr zeywdl dtiqen `xnbdéáéúéîipa eywd ± ¥¦¥
aei`a xn`p ,daiyid(h b),ìàå ,ïéàå øBàì å÷é ,BtLð éáëBk eëLçé'¤§§§¥¦§§©§¨©¦§©

.'øçL étòôòa äàøéekiygiy ,xn`e exeair lil z` aei` lliwy ¦§¤§©§©¥¨©
`le ,ribn epi`y eipira dncie `eaiy xe`l dtvie ,miakekd el

e .xwead ly xe`d ivevipa d`xiøîà÷cî[xn`py dnne±]å÷é' ¦§¨¨©§©
,'ïéàå øBàì,`eaiy meil dtviy `id mixacd zernyneàîìà §¨©¦©§¨
y [gken-]àîîé øBà[mei-].àeä:`xnbd zvxzníúä[my-] §¨¨¨¨

`l` ,mei dpi` 'xe`' zernyn xen`d aezkaèééì à÷c àeä èìéî¥¨§¨¨¦
déìfîì áBià déìe elfn z` aei` lliw ±détöéìc àåòø àäé ,øîà ¥¦§©¨¥¨©§¥©£¨§¦©¥

déçkLéì àìå àøBäðì àøáb Cämc` eze` dtviy oevx idi ± ©©§¨¦§¨§Ÿ¦§§¥
.ep`vni `le ,elfn el xi`iy [envr `ed xnelk]

:dcedi ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéîmildza xn`p ¥¦¥
(`i hlw).'éðãòa øBà äìéìå ,éðôeLé CLç Cà øîBàå',cec xn`y ¨©©Ÿ¤§¥¦§©§¨©£¥¦

dlil zkyg ilr jiygz ini lky izxaq scxp iziidyk dligza
meil `xwy jkne .meil il jtdp jyege dlil eze` seqale ,ef

'xe`'àîìày [gken-]àîîé øBà[mei-],àeäax ixack `le ©§¨§¨¨
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קנה
izni`na cenr a sc ± oey`x wxtmigqt

éäé äìéìáå øîà÷ãîáðâë,meia :xn`w ikde .`ed `nni `xwc diyixc xe`c llkn Ð

ixaerykmikled mikxcdlilae .mpenn z` lhepe obxede mikxcd m`a gvex cner Ð

dyrp `ed,apbkmiza xezgl.aepbleøîà÷ éëä`ad lr zeyx dxez jl dpzpy dn Ð

zeny) aizkck ,ebxedl zxzgna(akapbd `vni zxzgna m`"dkedeel oi` zne

xe`k xacd jl xexa m` ,"minclr `a `edy

zeytp iwqrlr a`n ueg mc` lk epiidc Ð

.c`n eade` `edy ea xikny ,ea `veike oad

cner oennd lra did m` ,mc` lk x`y la`

epenn epnn livdl ecbpkeilr cner df Ð

ebxedemcewd lkl zeyx ozipe ,`ed gvex Ð

`a ly eytpa oennd lra z` livdl

,dlilk jl `wtqn m` ,dlilae .zxzgnaoebk

m`e ,jilr eingxe jia` `edy jade` mc`y

livdl ecbpk cner ziidjpennepi`jbxedÐ

opixn` ikde .ebxedl ozip `le ,apbk jipira idi

bxdp epi` oad lr a`c (a,ar) oixcdpqa

.zxzgnaéáëåëåôùð.elil iakek Ðå÷éøåàì
dtvi Ð.meiléôòôò.xedif ÐàøåäðìÐ

xacl.xi`nd`le ,xe` meid my didiy `le

xn`wmeil ewi`l` Ðewixi`iy.oi`eøîåàå
êùåç êàéðôåùéxne`e Ðiipera iziid xeaq Ð

`ede ;zen` df jyga j` ,scxp iziidyk

ipteyi.syp oeyl ,ilr cinz jiygi `ede Ð

ipcra xe` dyrp ea iexy iziidy jyge dlile

`nl` .mei xninl jiiy dlil iabe .ilv` Ð

.mei il dyrp dlild :cec xn`w ikdéðà
éúøîàiptn Ð,i`hg`ad mlerd on s`y

oer eze` lr il lgny eiykre .cxh`on s` Ð

dtxgae jyga ea iexy iziidy ,dfd mlerdÐ

`ed jexa yecwd ricedy ,ipcra xi`di`peyl

qipkdl ywayk ,cecl lgny dnly inia cec

miycwd iycw zial oex`ewacedf mixry

,h) ohw crena ,dfa.(`ïé÷ãåá.ung Ð

øåàã ììëî úéøçù øùò äòáøàáå øîà÷ãî
àåä àúøåàonwl yxtn dcedi iaxc `nrhe Ð

.oiwxitaäëàìî úééùòá øåñàebdpy mewna Ð

mewn :(`,p) onwl opixn`c ,xeqi` bedpl ea

dk`ln zeyrl `ly ebdpy.oiyer oi` Ð

øåàä úòùîebdp elit` ,okl mcew la` ÐÐ

.ozrc dlhaõîç úìéëàá øúåîyy cr Ð

c) oiwxta onwlck ,zery.(a,`i 'àåä àúøåà
.xyr dyly ly dng drwye dkiygyn Ð

äéùôðì åäéà àîéðxeq` meidy epivn okid Ð

xzen dlilde?äéì øîà÷ éëä`xeqi` jd Ð

,icicl `nlyae .`ziixe`c e`le ,`id opaxc

xgyd cenr zryn `pin`c`nlra ogky` Ð

.xeq` meide xzen dlildc opaxc icinaéâìôã
ïðáø äéá,mixeriya welig epzpy Ðxeqi`l df

.xzidl dfeïðáøã àðà êì àðéîàokid Ð

.exfb jk inp `kdc `nipc ,ok zeyrl elbxed

éì úøîà úàå,`ziixe`c ilina di`x Ð

zxifby.minkg zcn ef oi`e ,`id jk aezkd

ïðáøã úåòù`edy dxez ly xeqi` cal Ð

c) onwlck ,dlrnle zery yyn,zexeq` zery izy mdixac lya jl ixd .yy zlgza oitxeye ,yng lk oileze ,rax` lk oilke` :opzck ,zery izy minkg etiqed :(a,`i '

rax`de.exq` `l zepey`xêãéàåopax cear dwgxdc ,`kdl inc `l `edd Ð`ziixe`clzerya oi`iwa opi`y mc` ipae opernd mei meynxeqi`a la` ,rayl yy oia erhie

dfxeqi` exfby xg` ,opaxc dilek Ð.exfb meid lk Ðúåàåùî ïéàéùî ïéàzewea` Ð.ycgd z` oic zia eyciw meidy ricedl ,oiyer oic zia igely eid mixd iy`xaìò àìà
åùã÷ì åðîæá äàøðù ùãçäcg`e miyly meia ycg y`x oiyere xaern ycgdyk eli`c .ycwl d`xpy ,miyly meia Ðxaky ,eze` oiycwn oi` Ðopirny`e .miny edeycw

xqg`c ,`pz i`d,ze`eyn opicar`ln`eoi`yke .ze`eyn opicar `lze`eyn oi`ex.xaern ycgdy oircei Ðøåàìåøåáò(lil) .ycwzp meidy ricedl ,miyly xary lil Ð

(xe`) ixw [cg`e] miylyexearoi`yk xaern ycgd dyrp eay my lr Ð.ycg y`x z` ea oiraewàåä àúøåà øåà àîìà.wegxn oi`xp xe` ly ze`eyn oi` meia `dc Ð

íéìâøå íéãé ùåãé÷ ïåòè äøåàì äìéìä ìë áéø÷îå ãîåò.migafa yxtn `nrhe ,milbxe mici yeciwa zlqet dpil :iax xaqwc Ðéðàù äøåàax bilt `l ,dxe` ipzc `kid Ð

.mei oeyl `edc dcedi
úìôîä
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éàa`a `xw i`dc :xy` oa wgvi epiaxe wgvi epiax xne` Ð iz`w zeytp`c jl `hiyt

jkle ,epenn livdl ecbp cenri m` epbxdi `le oad lr mgxn a` mzqc ,ixiin oad lr

a,ar) "xxeq oa" wxta gkenck .`a ebxedly xexaa rceiyk `l` eytpa elivdl ozip `l

xexa m` :`l` ?dgxf cala eilr ike "ynyd eilr dgxf m`" :`ipzc `ziixad iwenc (mye

jnr mely el oi`y ynyk jle`l m`e ,edbxd Ð

m` `ipzc `idde .oad lr a`a edbxdz l` Ð

edbxdz l` jnr mely el yiy jl xexaiwen Ð

.a`d lr oaa

éúîéàîdk`ln ziiyra xeq` xyr drax`

ziiyra xeq` :i"yx yxit Ð

:wgvi epiaxl d`xp oi`e .ebdpy mewna dk`ln

iaxc `icda gken (`,dp) "ebdpy mewn" wxtac

ipz :cere .`bdpn `le `xeqi` dil zi` dcedi

ikid ifgip :cere ?`bdpn zxn` z`e `xeqi` `pz

ik lilbae ibilt i`ce xeqi`ac :d`xp jkl .bedp

tc ikid.lld ziae i`ny zia oizipzna mzd ibil

éáøÐ xe`d zryn xne` awri oa xfril`

xfril` iax hwp ynn xe` opiwqnc i`nl

iaxe ,meid zlgza dizlinl xeriy awri oa

milret zqipk zryn dngd upd hwp dcedi

xn`ck .ynyd zgixf xg` `edy ,dk`lnl

lret (mye a,bt) "milretd z` xkeyd"a

ezqipkaez`ivia ,elyn Ð.ziad lra lyn Ð

aizkck ,dk`lnl ezian ez`ivia :yexit

mc` `vi 'ebe oetq`i ynyd gxfz" (cw mildz)

ziak `l awri oa xfril` iax ied `le ."elrtl

dlild oixqe` i`ny ziac ,lld ziak `le i`ny

jzrc `wlqc i`nle .upd cr oixizn lld ziae

i`ny ziak `zxe` xe`coa xfril` iax xn`i Ð

.dfd xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l :awri

ïëéäÐ xeq` ezvwne xzen ezvwny mei epivn

,ung oke .`kd ik `xaq `kilc `kid :yexit

oebk ,`xaq `ki`c `kid la` .dipin dil iyw`c

,oea`iz meyn dlrnle dgpnd on mc` lk`i `l

ea `veike.ixiin `l Ð
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BtLð éáëBk eëLçé" :éáéúéî .BLôða Bìéväì ïzéð àìå§Ÿ¦¨§©¦§©§¥¦¦¤§§§¥¦§
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"ïéàå øBàì å÷é"¯èìéî íúä !àeä àîîé øBà àîìà §©§¨©¦©§¨§¨¨¨¨¥©
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,íBéì äîBc àeäL àaä íìBòì éðôeLé CLç Cà©Ÿ¤§¥¦¨¨©¨¤¤§

åéLëò¯.éðãòa øBà äìéìì äîBc àeäL äfä íìBòä ©§¨¨¨©¤¤¤§©§¨©£¥¦
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éaø øîà÷cî .øeòéaä úòLáe ,úéøçL øNò äòaøàáe§©§¨¨¨¨©£¦¦§©©¦¦§¨¨©©¦
øNò äòaøàáe øNò äòaøà øBà ïé÷ãBa" :äãeäé§¨§¦©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨
:éáéúéî .dpéî òîL !àeä àúøBà øBà àîìà "úéøçL©£¦©§¨§¨§©¦¨¥¦¦
éaø ?äëàìî úéiNòa øeñà øNò äòaøà éúîéàî¥¥¨©©§¨¨¨¨¨©£¦©§¨¨©¦
:øîBà äãeäé éaø .øBàä úòMî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦§©¨©¦§¨¥
éaøì á÷òé ïa øæòéìà éaø déì øîà .änçä õðä úòMî¦§©¨¥©©¨¨©¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦

:äãeäéúéiNòa øeñà Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä éëå §¨§¦¥¨¨¦¤¦§¨¨©£¦©
:déì øîà ?äëàìî úéiNòa øzeî Búö÷îe äëàìî§¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¨©¥
Búö÷îe õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò àeä©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨
õðä úòMî äãeäé éaø øîà÷cî .õîç úìéëàa øeñà̈©£¦©¨¥¦§¨¨©©¦§¨¦§©¨¥

á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà÷c øBà :àîìà ,änçä¯ ©©¨©§¨§¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
øBà éàî ,àì !àeä àúøBà¯Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä :déì øîà÷c ,éëä éà .øçMä ãenò §¨Ÿ©©©©©¦¨¦§¨¨©¥¥¨¨¦¤¦§¨

äìéì àkéà àä ,déLôðì eäéà àîéð ,äëàìî úéiNòa øeñà Búö÷îe äëàìî úéiNòa øzeî¨©£¦©§¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¥¨¦§©§¥¨¦¨©§¨
éãéãì àîìLa :øîà÷ éëä !á÷òé ïa øæòéìà éaø éøL à÷c¯ïéa ïðaø éâìt à÷c àðçkLà §¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¦¨¨©¦§¨¨§¦¦©§©§¨§¨©§¦©¨©¥
äúBLå ìëBà éúî ãò :øeaö úéðòz éab ïðúc ,àéìéìì àîîé¯éøác .øçMä ãenò äìòiL ãò §¨¨§¥§¨¦§©©¥©£¦¦©¨©¥§¤©¤©£¤©©©©¦§¥

àîîé àðçkLà àëéä ,Cãéãì àlà .øábä úBø÷ ãò :øîBà ïBòîL éaø .á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦¦§¥©§©¤¤¤¨§¦¨¥¨©§©§¨§¨¨
Búö÷îe õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò àeä :déì øîà ?ïðaø déa éâìôc déôeb¥§©§¦¥©¨©¨©¥©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨
:øæòéìà éaø déì øîà÷ éëä !øæòéìà éaøì äãeäé éaø déì øîà÷ øétL .õîç úìéëàa øeñà̈©£¦©¨¥©¦¨¨©¥©¦§¨§©¦¡¦¤¤¨¦¨¨©¥©¦¡¦¤¤

àëä ãòc ,àúééøBàc õîç éì zøîà zàå ,ïðaøc äëàìî àðà Cì àðéîà¯ãòå àðîçø øñà ¨¦¨¨£¨§¨¨§©¨©§©§¨§©§¦¨¥§©§¨§©¨¨¨©©£¨¨§©
àëä¯Cãéàå .àðîçø àøL¯Cãéàå .ïðaøc úBòL¯.àúééøBàãì ïðaø ãeáòc àeä ä÷çøä ¨¨¨¨©£¨¨§¦¨¨§©¨©§¦¨©§¨¨©£©¨©¦§©§¨

úBàeOî ïéàéOî éúîéàå ,BLc÷ì Bpîæa äàøpL Lãçä ìò àlà úBàeOî ïéàéOî ïéà :éáéúéî¥¦¦¥©¦¦©¤¨©©Ÿ¤¤¦§¨¦§©§©§§¥¨©©¦¦©
¯áéø÷îe äìélä ìk ãîBò äéä :éáéúéî .dpéî òîL !àeä àúøBà øBà :àîìà .Bøeaò øBàì§¦©§¨§¨§©¦¨¥¦¦¨¨¥¨©©§¨©§¦

:àøèeæ øî éáéúéî .éðàL äøBà !éaø éøác ,íéìâøå íéãé Lecé÷ ïeòè äøBàì ,çaænä ìò©©¦§¥©¨¨¨¦¨©¦§©§©¦¦§¥©¦¨¨¥¥¦¦¨§¨
úìôîä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd dywnøîà÷cî àäaezkd seqa [xn`y dnn-]äìéláe' ¨¦§¨¨©©©§¨
àîìà ,'ápbë éäéy [gken-]'øBà'ezligza xn`pyàîîé[mei-] §¦©©¨©§¨§¨¨

àeämeia ,'gvex mewi xe`l' ,`id aezkd zernyne ,dlil `le
mbxede jxcd m` lr gvexd cner ea mikldn mikxc ixaery
zvxzn .mizaa xezgl 'apbk idi dlila'e ,mpenn z` lhepe

:`xnbdíúä`l` ,mei dpi` 'xe`' zernyn xen`d aezka [my-] ¨¨
e ,zxzgna `ay apba xacn elekøîà÷ éëäzpeek `id jke ± ¨¦¨¨©

,'gvex mewi xe`l' .aezkdúBLôpàc àøBäðk àúléî Cì àèéLt éà¦§¦¨¨¦§¨¦§¨§©§¨
éúà÷epenn lr apbpd cenri xy`ky ,xe`k xacd jl xexa m` - ¨¨¥

df apb ,epbxdie ecbp apbd mewi eapebl epgipi `leïzéðå ,àeä çöBø¥©§¦¨
mc` lklBìéväìapbplBLôða.epbxdi mxha ebxedle apbd ly §©¦§©§

,'apbk idi dlilae'àéìéìk àúléî Cì à÷tñî éàåwtq m`e ± §¦§©§¨¨¦§¨§¥§¨
dlilk xacd jlv`lr cenriyk apbpd z` apbd bexdi ok` m`d

,epennéäé`edéðéòaEwxápbk,gvexk `leBìéväì ïzéð àìå §¦§¥¤§©¨§Ÿ¦¨§©¦
BLôða.ebxedle §©§

:dcedi ax lr zeywdl dtiqen `xnbdéáéúéîipa eywd ± ¥¦¥
aei`a xn`p ,daiyid(h b),ìàå ,ïéàå øBàì å÷é ,BtLð éáëBk eëLçé'¤§§§¥¦§§©§¨©¦§©

.'øçL étòôòa äàøéekiygiy ,xn`e exeair lil z` aei` lliwy ¦§¤§©§©¥¨©
`le ,ribn epi`y eipira dncie `eaiy xe`l dtvie ,miakekd el

e .xwead ly xe`d ivevipa d`xiøîà÷cî[xn`py dnne±]å÷é' ¦§¨¨©§©
,'ïéàå øBàì,`eaiy meil dtviy `id mixacd zernyneàîìà §¨©¦©§¨
y [gken-]àîîé øBà[mei-].àeä:`xnbd zvxzníúä[my-] §¨¨¨¨

`l` ,mei dpi` 'xe`' zernyn xen`d aezkaèééì à÷c àeä èìéî¥¨§¨¨¦
déìfîì áBià déìe elfn z` aei` lliw ±détöéìc àåòø àäé ,øîà ¥¦§©¨¥¨©§¥©£¨§¦©¥

déçkLéì àìå àøBäðì àøáb Cämc` eze` dtviy oevx idi ± ©©§¨¦§¨§Ÿ¦§§¥
.ep`vni `le ,elfn el xi`iy [envr `ed xnelk]

:dcedi ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéîmildza xn`p ¥¦¥
(`i hlw).'éðãòa øBà äìéìå ,éðôeLé CLç Cà øîBàå',cec xn`y ¨©©Ÿ¤§¥¦§©§¨©£¥¦

dlil zkyg ilr jiygz ini lky izxaq scxp iziidyk dligza
meil `xwy jkne .meil il jtdp jyege dlil eze` seqale ,ef

'xe`'àîìày [gken-]àîîé øBà[mei-],àeäax ixack `le ©§¨§¨¨
:`xnbd zvxzn .dlil `ed xe`y xaeqd ,dcediíúä[my-] ¨¨

xen`d aezkaøîà÷ éëä[xn` jk-]ézøîà éðà ,ãåcdligza ¨¦¨¨©¨¦£¦¨©§¦
,ray za dyrna iz`hgy xg`làaä íìBòì 'éðôeLé CLç Cà'©Ÿ¤§¥¦¨¨©¨

,íBéì äîBc àeäLeli`e .epnn s` cxh`eåéLëòil lgnpy xg`l ¤¤§©§¨
elit` ,i`hgäìéìì äîBc àeäL äfä íìBòäjyega ea iexy iziide ¨¨©¤¤¤§©§¨

,dtxgae'éðãòa øBà',mei dpi` 'xe`' zernyn df itle .il xi`d ± ©£¥¦
dx`d `l`.

:mei `ed 'xe`'y xaeqd `ped ax lr zeywdl zxfeg `xnbd
,éáéúéîdpyna epipy(:i oldl),ïé÷ãBa ,øîBà äãeäé éaøungd z` ¥¦¥©¦§¨¥§¦

øNò äòaøà(ì) øBà.oqipaåwecai dry dze`a wca `l m` §©§¨¨¨¨§
å .úéøçL øNò äòaøàawecai ,wca `l f` mb m`øeòéaä úòLa §©§¨¨¨¨©£¦§¦§©©¦

e .ungd lyøîà÷cî[xn`y dnne-]øBà ïé÷ãBa' äãeäé éaø ¦§¨¨©©¦§¨§¦
àîìà 'úéøçL øNò äòaøàáe øNò äòaøày [gken-]øBà'drax` ©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦©§¨

xyràúøBà '[c"i lil-],àeäipyd onfd `ed c"i xwea ixdy §¨
,`xnbd dwiqn .dpyna xn`pydpéî òîLgikedl yi ok` ± §©¦¨

.dlil `ed xe`y ef dpynn
:`ziixan `ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

oldl dpyna(.p)migqt iaxra dk`ln zeyrl `ly ebdpy mewn ,
,`ziixaa epipye .dk`ln ea zeyrl xeq`øNò äòaøà éúîéàî¥¥¨©©§¨¨¨¨

oqipaúòMî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,äëàìî úéiNòa øeñà̈©£¦©§¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦§©
,øBàäe .df onf edn x`eai oldleõðä úòMî ,øîBà äãeäé éaø ¨©¦§¨¥¦§©¨¥

,änçä.dk`lnl milretd zqipk zry `id f`y itldéì øîà ©©¨¨©¥
,äãeäé éaøì á÷òé ïa øæòéìà éaøzxq`p dk`lnd oi`y jixacl ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦§¨

,dngd updn `l`úéiNòa øeñà Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä éëå§¦¥¨¨¦¤¦§¨¨©£¦©
déì øîà .äëàìî úéiNòa øzeî Búö÷îe äëàìî,dcedi iaxàeä §¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¨©¥

[c"i mei]øeñà Búö÷îe ,õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨¨
,õîç úìéëàas`e .dlik`a xq`p `ed meid zevgn wx ixdy ©£¦©¨¥

.xzen ezvwne xeq` meid zvwn ,dk`ln xeqi` oiprl

:dziiyew z` `xnbd dwiqnäãeäé éaø øîà÷cîxq`p c"i meiy ¦§¨¨©©¦§¨
dk`ln ziiyraàîìà ,änçä õðä úòMîzryn'y [gken±] ¦§©¨¥©©¨©§¨

dàúøBà ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà÷c 'øBà[c"i lil-],àeäxg`l §¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨
epia dn ok `l m`y ,zixgy c"i `le ,b"i mei ly dngd drwyy
.dlil `ed epzpyna xen`d 'xe`' s` ok m`e .dcedi iax oial

xnbd zvxzn:`àì`l` ,`ed dlil' éàîd zryn'øBàxn`y Ÿ©
zryn ,awri oa xfril` iaxøçMä ãenòdry dze`ny ,`ed ©©©©

wx xq`py xaeqd dcedi iaxk `le ,dk`ln ziiyra c"i mei xq`p
.dngd updn

:df uexiz lr `xnbd dywnéëä éàxfril` iax zrcl mb m` ± ¦¨¦
dn ok m` ,elil `le dk`ln ziiyra xeq` c"i mei wx awri oa

déì øîà÷cdcedi iaxl [el dywdy±]Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä' §¨¨©¥¥¨¨¦¤¦§¨
eäéà àîéð ,'äëàìî úéiNòa øeñà Búö÷îe äëàìî úéiNòa øzeî¨©£¦©§¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¥¨¦

déLôðìlr mb ok zeywdl awri oa xfril` iaxl el yi `ld ± §©§¥
c ,envr zhiyá÷òé ïa øæòéìà éaø éøL à÷c äìéì àkéà àä± ¨¦¨©§¨§¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

epivn okide ,dk`ln ziiyra xzen c"i lil eixacl mb ixdy
meid mewn lka `ld ,eiptly dlild oicn meid oic welg didiy

.miey dlilde
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäiaxl awri oa xfril` iax xn` jk ± ¨¦¨¨©

,dcediéãéãì àîìLa`le xq`p meidy izhiyl oaen xacd ± ¦§¨¨§¦¦
ixdy ,dlildàéìéìì àîîé ïéa ïðaø éâìt à÷c àðçkLàepivn - ©§©§¨§¨¨§¦©¨¨¥§¨¨§¥§¨

,eiptly dlild oial meid oia minkg ewligy sqep mewna(ïðúã)
ã]ixd[àéðzlìëBà éúî ãò ,øeaö úéðòz éabmc`ãò ,äúBLå ©©§¨©¥©£¦¦©¨©¥§¤©

øçMä ãenò äìòiL,ziprzd mei lyéaø .á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác ¤©£¤©©©©¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦
,øîBà ïBòîLzezyle lek`l xzenãòonføábä úBø÷z`ixw-] ¦§¥©§©¤¤

ziprzd mei wx lkd ixacly ixd .dpey`xd mrta [lebpxzd
ziiyrl oicd `ede .eiptly dlild `le ,dizye dlik`a xeq`
.eiptly dlila `le c"i meia wx dxq`py ,gqt axra dk`ln

Cãéãì àlà`le dngd updn wx dk`ln dxq`py jzhiyl - ¤¨§¦¨
,xgyd zelrnïðaø déa éâìôc déôeb àîîé àðçkLà àëéäokid - ¥¨©§©§¨§¨¨¥§¨§¦¥©¨¨

wlga wx mieqn xac exq`ie ,envr meia minkg ewlgiy ep`vn
.dngd updn `le xgyd cenrn ligzn meid ixde ,epnn

awri oa xfril` iax oiay ozne `ynd jynd z` zyxtn `xnbd
,lirl `ziixaa epipy :dcedi iaxldéì øîà,dcedi iaxàeämei] ¨©¥

[c"iøeñà Búö÷îe ,õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨¨
.õîç úìéëàa`ld :`xnbd zl`eydéì øîà÷ øétLaiyd dti - ©£¦©¨¥©¦¨¨©¥

el,øæòéìà éaøì äãeäé éaøwelgy envr gqt axra epivn ixdy ©¦§¨§©¦¡¦¤¤
iax xaq dne ,ung zlik` xeqi` oiprl ipyd ewlgn cg`d ewlg

.xfril`
:`xnbd daiyndéì øîà÷ éëä[el xn` jk-]øæòéìà éaøiaxl ¨¦¨¨©¥©¦¡¦¤¤

,dcediïðaøc äëàìî àðà Cì àðéîàxeqi`ay jl oreh ip` - £¦¨¨£¨§¨¨§©¨¨
wx minkg exq`y epivn `l gqt axra dk`ln ziiyr oebk opaxc

,meid zvwn z`àúééøBàc õîç éì zøîà zàågiken dz` eli`e ± §©§£©§§¦¨¥§©§¨
ung xeqi`a ok epivny dnn envr mei eze`a wlgl okziy il

epivn dxez xeqi`ay i`ce `ld .dxezd on xeqi` `edyãòc§©
àëä[jli`e meid zevgn ,o`k cry-]àðîçø øñàdxq` - ¨¨¨©©£¨¨

,dxezdàðîçø àøL àëä ãòå,dxezd dxizd dry dze`l cre ± §©¨¨¨¨©£¨¨
`l ,dk`ln xeqi`a oebk ,opaxc xeqi`a la` .`id aezkd zxifbe

.meid zvwna wx mieqn xac minkg exq`iy mewn meya epivn
:ef dprh dcedi iax laiw `l recn zyxtn `xnbdCãéàåiaxe - §¦¨

mei eze`a minkg ewligy epivn opaxc xeqi`a mby ,xaeq dcedi
c"i mei zevgn wx `ed dxezd on ung zlik` xeqi` ixdy .envr

a eli`e ,jli`eúBòLepi` xeqi`d c"i mei ly ziyiyde ziyingd ¨
n `l`.ïðaøcz` eli`e ,ziyingd drydn wx minkg exq`y ixd §©¨¨

zyxtn `xnbd .exq` `l meid ly zepey`xd zeryd rax`
:ef dgkeda awri oa xfril` iax o`in recnCãéàåxfril` iaxe ± §¦¨

epi` ung xeqi`l zery izy minkg etiqedy dn ,xaeq awri oa
`l` ,envr ipta xeqi`ãeáòc àeä ä÷çøä[eyry-]ì ïðaøxeqi` ©§¨¨§¨©¨¨§

.àúééøBàãmeyn ,drya ungd ztixy onf z` minkg enicwdy §©§¨
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המשך בעמוד פק



c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

æBøBàì LnzLäì øzî íéøëð äañnä áø íà øð íäì ÷éìcäå éøëð àáe ãçé eañäL íéøëðå íéìàøNékÎhi44 ¦§§¥¦§¨§¦¤¥¥©©¨¨§¦§¦§¦¨¤¥¦Ÿ©§¦¨¨§¦ª¨§¦§©¥§
BøBàì LnzLäì øeñà ìàøNé daeø íàå`k46ìàøNé äöçî íàå áøä Cøöì ÷éìãnä ïéekúî íúqä ïîL §¦¨¦§¨¥¨§¦§©¥§¤¦©§¨¦§©¥©©§¦§Ÿ¤¨Ÿ§¦¤¡¨¦§¨¥

øeñà ïk íb íéøëð äöçîe47íéëìBä ÷éìãî íäî äæéàì ÷ôñ íà óàå íäéðL Cøöì ïéeëî àeä íúqä ïîL ¤¡¨¨§¦©¥¨¤¦©§¨§©¥§Ÿ¤§¥¤§©¦¨¥§¥¤¥¤©§¦§¦
äæ ÷ôña øénçäì48. §©£¦§¨¥¤

ïBâk Bîöò ìéáMa ÷éìãîL äçëBä Lé íà ìáà ïéaeñîä ìéáMa Búðåk íúqä ïîL íúñ ÷éìãnLk äæ ìëå§¨¤§¤©§¦§¨¤¦©§¨©¨¨¦§¦©§¦£¨¦¥¨¨¤©§¦¦§¦©§§
Lé íà ïëå døBàì LnzLäì øzî ìàøNé áøäL ét ìò óà (ãiî) døBàì LnzLî àeäL íéàBø eðàL¤¨¦¤¦§©¥§¨¦¨©©¦¤¨Ÿ¦§¨¥ª¨§¦§©¥§¨§¥¦¥
áøäL ét ìò óà éøëð Cøöìe ìàøNé Cøöì ÷éìãîL äçëBä Lé íà ìáà øçà éøëð ìéáMa ÷éìãîL äçëBä¨¨¤©§¦¦§¦¨§¦©¥£¨¦¥¨¨¤©§¦§Ÿ¤¦§¨¥§Ÿ¤¨§¦©©¦¤¨Ÿ

øeñà íéøëðbkÎak: ¨§¦¨
ז  סעיף בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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åøåàì ùîúùäì [èé נתרבו אחרֿכך אם ואפילו -

 ֿ האינם להן שהלכו או עליהן, ונתוספו ישראל
.42יהודים 

åøåàì ùîúùäì [ë חשמלי קצר לתקן הבא נכרי -
המתגים  את לכן קודם לסגור צורך אין עצמו, לצורך
שהוא  כדי עושה, עצמו דעת על הגוי כי החדרים, ביתר
הכלים  את להדיח כדי דהיינו האור, מן ליהנות יוכל

.43וכד'
åøåàì ùîúùäì [àë המסובין לצורך המדליק נכרי -

הרוב  בחשבון נכנס .45אינו

øåñà [áë היינו ישראל לצורך שמדליק הוכחה -
שהוצרך  כגון - הנר באור מיד משתמש שהישראל
חשוב  ישראל שהגיע או דבר, איזה לחפש ישראל

כמותו  לחשובים רק האור .49שמדליקים
גם  שהדליק לנו שברור אף (מיד), ניכר כשאינו אבל

לאסור  בה שיש כהוכחה נחשב אינו - ישראל .50לצורך
נכרים  ידי על הנעשה החשמל מאור ליהנות מותר ולכך
בזה  שאין כיון - עבורו משלם כשהישראל אף - בשבת

לאסור  בה שיש .51הוכחה
 ֿ בחדר החימום או האור (מעצמו) שהדליק נכרי וכן

zetqede mipeiv
טו).42) ס"ק (משנ"ב ישראל ברוב להיפוך וכן
קפא.43) הערה ל פרק שש"כ
לברך 44) שאסרו עד לעבודהֿזרה נכרים מסיבת שסתם אף

איסור  אין מקום מכל במוצאיֿשבת, שם שהדליקו נר על
על  גם (שמברך עליה לברך כיֿאם בשלהבת, להשתמש

א). ס"ק קו"א רחצ (סימן הגחלת)
הלכה 45) (ביאור הדליק השלחן אצל המסובין דעת דעל

שהסבו). ד"ה
לקמן46) ÈÒ"‚עד"ז ÂÎ˘ ÔÓÈÒ שהוחם מרחץ (לענין

מרחץ  בה ויש בה דרים ונכרים שישראל עיר בשבת):
שבת  למוצאי בה לרחוץ מותר נכרים רוב אם בשבת רוחצת
הרוב  שהם הנכרים בשביל בשבת הוחמה הסתם שמן מיד
ואפילו  שיוחם כדי עד להמתין צריך ישראל רובה ואם
הוחמה  הסתם שמן לפי כן להמתין צריך מחצה על במחצה

שניהם. בשביל בשבת
Â"Ò ‰Î˘ ÔÓÈÒ·Â פלטר של פת לאכול שנוהגים במקומות :

היום  שנאפית פת אפילו בשבת ממנו ליקח מתירין יש נכרי
נאפית  היא הסתם מן שאז נכרים שרובה עיר היא אם
לאסור  אין כן ואם הישראל בשביל ולא הנכרים בשביל

ישראל. בשביל מלאכה העושה נכרי מדין אותה
כספק,47) אינו מחצה על שמחצה הפוסקים רוב דעת כן

תקטו, בקו"א כמבואר שניהם, לצורך הוא הסתם מן אלא
אסור. שניהם לצורך דהוי וכיון ו.

להקל 48) בו הולכין אין סופרים דברי ספק שהוא שאע"פ
ס"י). שכה (סימן מתירין לו שיש דבר והוא הואיל

ישראל'49) ל'רוב דומה ישראל בשביל שהודלק שכשניכר
בשבילם. נעשית ההדלקה שעיקר

מיעוט 50) בה שיש מסיבה לצורך הנר כשמדליק שהרי
לצורך  שמדליק שברור אף - כ'הוכחה' נחשב אינו ישראל
(ובהם  כשהמסובים אפילו מזו ויתירה המשתתפים, כל

(בקבלנו  הבערה כל על לנכרי משלמים שקצץ הישראלים) ת
הנר  מאור ההנאה, לאסור כהוכחה נחשב אינו - שכר) לו
שאין  בספינה לנסוע שמותר ס"ו רמח סימן לעיל וכדמוכח

נסיעתם. שכר שמשלמים אף ישראל רובה
ידי 51) על המיוצר בחשמל גם השימוש להתיר ונהגו

מכל  מ'מעשהֿשבת', הנאה של האיסור שנוסף אף ישראל,
אינו  והחשמל אוטומטי באופן החשמל מיוצר כיום מקום
להוציא  צורך אין בחשמל תקלה כשיש וגם שבת', 'מעשה
כיון  - התקלה תיקון קודם מחיבורם החשמל מכשירי את

אוטומטי. באופן מתוקנות התקלות גם שלרוב
אין  ידני באופן אותו והפעילו בשבת החשמל נפסק  אם וגם
או  סכנה בהם שיש חולים הרבה שיש משום בהנאה, אסור

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
נכרים  רוב בו שגרים הבנין בכל או -52מדרגות

בביתו  נמצא הישראל אין אם אף להדליק 53ומחובתו

זה  וחימום מאור ליהנות מותר -54.
øåñà [âë בנר מיד משתמשים והנכרי שישראל כגון -

שנכרי  או נכרים, שרובם במסיבה דבר איזה לחפש
שמדליקים  למקום ביחד הגיעו חשוב וישראל חשוב

כמותם  לחשובים רק .55הנר

zetqede mipeiv
כל  ואין בשבילם, החשמל להפעיל שמותר סכנה בהם שאין
הבתים  ובין חולה יש בהם הבתים בין להפריד אפשרות

מזה. ליהנות לכולם ומותר חולה, אין בהם
בהם  ה' לדבר החרדים (באה"ק) יישוב מקומות ובכמה
מטעם  הן בשבת בחשמל השימוש לצורך גנרטור מתקינים
במלאכות  כרוכה הייתה החשמל הפעלת קודמות שבשנים
מכך  ה' חילול בזה יש אוטומטי כשהחשמל וגם  שבת,
ואינם  לצורך שלא שבת מחללים החשמל שבחברת
נתבארו  בזה (השיטות שבת בחילול למעט משתדלים

חשמל). לערך הוספה יח כרך תלמודית באנצ' ונסמנו
שמחתי  אדמו"ר: כ"ק כותב פח ע' חכ"ד קודש באגרות
כפר  מתושבי ירבו) (כן וכמה כמה לבב להתעוררות במאד
לתקן  שליט"א - חב"ד כפר תושבי כל בתוככי - חב"ד
בימי  חב"ד כפר צרכי כל בשביל עלעקטרי ג'ענעראטור

וכו'. קודש שבת
מייסד  - נשיאנו אדמו"ר מו"ח כ"ק קופת אשתף נדר ובלי
ההוצאות  מכל העשירי חלק לסלק - ומנהלו חב"ד  כפר
הכי  בזריזות זה בכל שיעשו רצון ויהי בזה. הקשורות
מסייעתם, הרבים וזכות קודם! אחת שבת ויפה גדולה,

ובכלל. בזה ותצליחם תלוום אדמו"ר מו"ח כ"ק וברכת
טשעבין  ר"י שניאורסון שמעון ברוך ר' להרה"ג וביחידות
לידיעתכם  הגיעה בוודאי שצו): ע' ח"ד מלך (מקדש
הפועל  חב"ד, בכפר הג'נרטור הקמת דבר על השמועה

טובים. וימים בשבתות
עצום]. ענין זהו =] ענין גיוואלדיקער א דאס איז לפענ"ד
יתפשט  חב"ד שמכפר יעשו, וכן יראו שממנו - והעיקר

ת"ו. הקודש בארץ מקום בכל הענין
בשביל 52) נעשתה שההדלקה ניכר ישראל רוב וכשיש

השתמש  כן אם אלא - זה וחימום מאור ליהנות ואין ישראל
שעב  כגון לצרכו מיד מדרגות.הנכרי בחדר ר

הכי  בלאו מדליק היה הנכרי אם אפילו להתיר ואין
בהנאה  דאסור מהא וכן ס"ו, רמח בסימן (כדמשמע
ודלא  להלן, כמבואר נכרי ולצורך ישראל לצורך כשמדליק

ואילך). ס אות פ"ל כשש"כ
נחשב 53) בביתו נמצא שהישראל כשיודע רק מדליק שאם

ישראל. לצורך שמדליק כהוכחה
קטנים.54) ילדים וכשאין חזק, קור כשאין אף
בתחלת 55) המבואר מחצה' על 'מחצה מדין הוא לכאורה

- הישראל מבלעדי הנר מדליק היה אם גם (ואסור הסעיף
נ"ל  תו ד"ה ס"ט שבת מלאכת דיני שבת' כ'כלכלת ודלא

רז). הערה פ"ל בשש"כ הובא
את  אם כי המסיבה משתתפי כל את מונים אין דא ובכגון
מיד  בנר ישתמשו אם זה ולפי בשבילם, שהודלק שניכר אלו
ושר  נכרים שרים שני יגיעו או אחד, וישראל נכרים שני

זה. מאור ליהנות מותר - אחד ישראל

•
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הבהמה „ על וליתנו הרסן או האפסר לטלטל מותר
שמוכן  מפני טלטול איסור משום בו ואין בו היוצאה
כשנותנו  גופה או ראשה על ישען שלא ובלבד לבהמה הוא

שיתבאר: כמו עליה

שאינו ‰ לפי משוי זה הרי הסוס בפי חבל קשר אם
שהוא  לאפסר דומה ואינו מפיו נשמט שהוא בו משתמר

בראשו: קשור

Â יתרה בשמירה שתצא מותר רעים שעסקיה בהמה כל
ומשוי  שמירה לאותה צריכות מינה בנות שאין ואע"פ
בכך  ודרכה לכך צריכה שהיא כיון לה משוי אינה להן הוא
אפסר  כגון שמירות מיני בב' אפילו שתצא ומותר בחול

הענין: לפי והכל לכך צריכה היא אם יחד ורסן

Ê שיש קטנות וחיות ציידים של כלבים כגון השיר בעלי
בה  קבוע וטבעת צוארה סביב אצעדה כמין להם
שיצאו  מותר בה אותה ומושכין בטבעת רצועה ומכניסין
ומותר  בחול כדרכו בו למשכן ויכול הרבים לרשות זה בשיר
למעלה: שנתבאר כמו צווארן סביב הרצועה לכרוך כן גם

Á תחת להם שקושרים עור והוא לבובים יוצאים אילים
לצאת  שדרכם מפני הנקבות על יעלו שלא כדי זכרותם
שחוזות  יוצאות והרחלות להם כמלבוש זה והרי בחול כך
עליהן  שיעלו כדי גבן על מעלה כלפי אליתן שקושרין והוא
כבולות  אליתן שקושרין והוא כבולות ויוצאות הזכרים
והוא  כבונות ויוצאות הזכרים עליהן יעלו שלא כדי למטה
והעזים  נקי שיהיה הצמר לשמור סביבן בגד שקושרין

דדיהן. ראשי על מטלית שקושרין והוא צרורות יוצאות

דדיהן  שיצטמקו כדי שם כשקושרם אמורים דברים במה
אם  אבל יפה מהודק הקשר להיות דרך שאז יחלבו ולא
מהן  יטפטף שלא בדדיהן חלבם לשמור כדי שם קשרם
אסור  יפה מהודק שיהיה להקפיד דרך אין שאז לארץ
מעל  המטלית תפול שמא גזרה בשבת כך לצאת להניחן

לביתו: בידו ויביאנה וישכח דדיהן

Ë משוי נושא כשאינו אף במרדעת לצאת דרכו החמור
קר  תמוז בתקופת ואפילו קר הוא החמור שטבע מפני
המרדעת  לו קשר ואם לחממו מרדעת עליו נותנין ולכן לו
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åøåàì ùîúùäì [èé נתרבו אחרֿכך אם ואפילו -

 ֿ האינם להן שהלכו או עליהן, ונתוספו ישראל
.42יהודים 

åøåàì ùîúùäì [ë חשמלי קצר לתקן הבא נכרי -
המתגים  את לכן קודם לסגור צורך אין עצמו, לצורך
שהוא  כדי עושה, עצמו דעת על הגוי כי החדרים, ביתר
הכלים  את להדיח כדי דהיינו האור, מן ליהנות יוכל

.43וכד'
åøåàì ùîúùäì [àë המסובין לצורך המדליק נכרי -

הרוב  בחשבון נכנס .45אינו

øåñà [áë היינו ישראל לצורך שמדליק הוכחה -
שהוצרך  כגון - הנר באור מיד משתמש שהישראל
חשוב  ישראל שהגיע או דבר, איזה לחפש ישראל

כמותו  לחשובים רק האור .49שמדליקים
גם  שהדליק לנו שברור אף (מיד), ניכר כשאינו אבל

לאסור  בה שיש כהוכחה נחשב אינו - ישראל .50לצורך
נכרים  ידי על הנעשה החשמל מאור ליהנות מותר ולכך
בזה  שאין כיון - עבורו משלם כשהישראל אף - בשבת

לאסור  בה שיש .51הוכחה
 ֿ בחדר החימום או האור (מעצמו) שהדליק נכרי וכן

zetqede mipeiv
טו).42) ס"ק (משנ"ב ישראל ברוב להיפוך וכן
קפא.43) הערה ל פרק שש"כ
לברך 44) שאסרו עד לעבודהֿזרה נכרים מסיבת שסתם אף

איסור  אין מקום מכל במוצאיֿשבת, שם שהדליקו נר על
על  גם (שמברך עליה לברך כיֿאם בשלהבת, להשתמש

א). ס"ק קו"א רחצ (סימן הגחלת)
הלכה 45) (ביאור הדליק השלחן אצל המסובין דעת דעל

שהסבו). ד"ה
לקמן46) ÈÒ"‚עד"ז ÂÎ˘ ÔÓÈÒ שהוחם מרחץ (לענין

מרחץ  בה ויש בה דרים ונכרים שישראל עיר בשבת):
שבת  למוצאי בה לרחוץ מותר נכרים רוב אם בשבת רוחצת
הרוב  שהם הנכרים בשביל בשבת הוחמה הסתם שמן מיד
ואפילו  שיוחם כדי עד להמתין צריך ישראל רובה ואם
הוחמה  הסתם שמן לפי כן להמתין צריך מחצה על במחצה

שניהם. בשביל בשבת
Â"Ò ‰Î˘ ÔÓÈÒ·Â פלטר של פת לאכול שנוהגים במקומות :

היום  שנאפית פת אפילו בשבת ממנו ליקח מתירין יש נכרי
נאפית  היא הסתם מן שאז נכרים שרובה עיר היא אם
לאסור  אין כן ואם הישראל בשביל ולא הנכרים בשביל

ישראל. בשביל מלאכה העושה נכרי מדין אותה
כספק,47) אינו מחצה על שמחצה הפוסקים רוב דעת כן

תקטו, בקו"א כמבואר שניהם, לצורך הוא הסתם מן אלא
אסור. שניהם לצורך דהוי וכיון ו.

להקל 48) בו הולכין אין סופרים דברי ספק שהוא שאע"פ
ס"י). שכה (סימן מתירין לו שיש דבר והוא הואיל

ישראל'49) ל'רוב דומה ישראל בשביל שהודלק שכשניכר
בשבילם. נעשית ההדלקה שעיקר

מיעוט 50) בה שיש מסיבה לצורך הנר כשמדליק שהרי
לצורך  שמדליק שברור אף - כ'הוכחה' נחשב אינו ישראל
(ובהם  כשהמסובים אפילו מזו ויתירה המשתתפים, כל

(בקבלנו  הבערה כל על לנכרי משלמים שקצץ הישראלים) ת
הנר  מאור ההנאה, לאסור כהוכחה נחשב אינו - שכר) לו
שאין  בספינה לנסוע שמותר ס"ו רמח סימן לעיל וכדמוכח

נסיעתם. שכר שמשלמים אף ישראל רובה
ידי 51) על המיוצר בחשמל גם השימוש להתיר ונהגו

מכל  מ'מעשהֿשבת', הנאה של האיסור שנוסף אף ישראל,
אינו  והחשמל אוטומטי באופן החשמל מיוצר כיום מקום
להוציא  צורך אין בחשמל תקלה כשיש וגם שבת', 'מעשה
כיון  - התקלה תיקון קודם מחיבורם החשמל מכשירי את

אוטומטי. באופן מתוקנות התקלות גם שלרוב
אין  ידני באופן אותו והפעילו בשבת החשמל נפסק  אם וגם
או  סכנה בהם שיש חולים הרבה שיש משום בהנאה, אסור

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
נכרים  רוב בו שגרים הבנין בכל או -52מדרגות

בביתו  נמצא הישראל אין אם אף להדליק 53ומחובתו

זה  וחימום מאור ליהנות מותר -54.
øåñà [âë בנר מיד משתמשים והנכרי שישראל כגון -

שנכרי  או נכרים, שרובם במסיבה דבר איזה לחפש
שמדליקים  למקום ביחד הגיעו חשוב וישראל חשוב

כמותם  לחשובים רק .55הנר

zetqede mipeiv
כל  ואין בשבילם, החשמל להפעיל שמותר סכנה בהם שאין
הבתים  ובין חולה יש בהם הבתים בין להפריד אפשרות

מזה. ליהנות לכולם ומותר חולה, אין בהם
בהם  ה' לדבר החרדים (באה"ק) יישוב מקומות ובכמה
מטעם  הן בשבת בחשמל השימוש לצורך גנרטור מתקינים
במלאכות  כרוכה הייתה החשמל הפעלת קודמות שבשנים
מכך  ה' חילול בזה יש אוטומטי כשהחשמל וגם  שבת,
ואינם  לצורך שלא שבת מחללים החשמל שבחברת
נתבארו  בזה (השיטות שבת בחילול למעט משתדלים

חשמל). לערך הוספה יח כרך תלמודית באנצ' ונסמנו
שמחתי  אדמו"ר: כ"ק כותב פח ע' חכ"ד קודש באגרות
כפר  מתושבי ירבו) (כן וכמה כמה לבב להתעוררות במאד
לתקן  שליט"א - חב"ד כפר תושבי כל בתוככי - חב"ד
בימי  חב"ד כפר צרכי כל בשביל עלעקטרי ג'ענעראטור

וכו'. קודש שבת
מייסד  - נשיאנו אדמו"ר מו"ח כ"ק קופת אשתף נדר ובלי
ההוצאות  מכל העשירי חלק לסלק - ומנהלו חב"ד  כפר
הכי  בזריזות זה בכל שיעשו רצון ויהי בזה. הקשורות
מסייעתם, הרבים וזכות קודם! אחת שבת ויפה גדולה,

ובכלל. בזה ותצליחם תלוום אדמו"ר מו"ח כ"ק וברכת
טשעבין  ר"י שניאורסון שמעון ברוך ר' להרה"ג וביחידות
לידיעתכם  הגיעה בוודאי שצו): ע' ח"ד מלך (מקדש
הפועל  חב"ד, בכפר הג'נרטור הקמת דבר על השמועה

טובים. וימים בשבתות
עצום]. ענין זהו =] ענין גיוואלדיקער א דאס איז לפענ"ד
יתפשט  חב"ד שמכפר יעשו, וכן יראו שממנו - והעיקר

ת"ו. הקודש בארץ מקום בכל הענין
בשביל 52) נעשתה שההדלקה ניכר ישראל רוב וכשיש

השתמש  כן אם אלא - זה וחימום מאור ליהנות ואין ישראל
שעב  כגון לצרכו מיד מדרגות.הנכרי בחדר ר

הכי  בלאו מדליק היה הנכרי אם אפילו להתיר ואין
בהנאה  דאסור מהא וכן ס"ו, רמח בסימן (כדמשמע
ודלא  להלן, כמבואר נכרי ולצורך ישראל לצורך כשמדליק

ואילך). ס אות פ"ל כשש"כ
נחשב 53) בביתו נמצא שהישראל כשיודע רק מדליק שאם

ישראל. לצורך שמדליק כהוכחה
קטנים.54) ילדים וכשאין חזק, קור כשאין אף
בתחלת 55) המבואר מחצה' על 'מחצה מדין הוא לכאורה

- הישראל מבלעדי הנר מדליק היה אם גם (ואסור הסעיף
נ"ל  תו ד"ה ס"ט שבת מלאכת דיני שבת' כ'כלכלת ודלא

רז). הערה פ"ל בשש"כ הובא
את  אם כי המסיבה משתתפי כל את מונים אין דא ובכגון
מיד  בנר ישתמשו אם זה ולפי בשבילם, שהודלק שניכר אלו
ושר  נכרים שרים שני יגיעו או אחד, וישראל נכרים שני

זה. מאור ליהנות מותר - אחד ישראל

•
zay zekld - jexr ogley

הבהמה „ על וליתנו הרסן או האפסר לטלטל מותר
שמוכן  מפני טלטול איסור משום בו ואין בו היוצאה
כשנותנו  גופה או ראשה על ישען שלא ובלבד לבהמה הוא

שיתבאר: כמו עליה

שאינו ‰ לפי משוי זה הרי הסוס בפי חבל קשר אם
שהוא  לאפסר דומה ואינו מפיו נשמט שהוא בו משתמר

בראשו: קשור

Â יתרה בשמירה שתצא מותר רעים שעסקיה בהמה כל
ומשוי  שמירה לאותה צריכות מינה בנות שאין ואע"פ
בכך  ודרכה לכך צריכה שהיא כיון לה משוי אינה להן הוא
אפסר  כגון שמירות מיני בב' אפילו שתצא ומותר בחול

הענין: לפי והכל לכך צריכה היא אם יחד ורסן

Ê שיש קטנות וחיות ציידים של כלבים כגון השיר בעלי
בה  קבוע וטבעת צוארה סביב אצעדה כמין להם
שיצאו  מותר בה אותה ומושכין בטבעת רצועה ומכניסין
ומותר  בחול כדרכו בו למשכן ויכול הרבים לרשות זה בשיר
למעלה: שנתבאר כמו צווארן סביב הרצועה לכרוך כן גם

Á תחת להם שקושרים עור והוא לבובים יוצאים אילים
לצאת  שדרכם מפני הנקבות על יעלו שלא כדי זכרותם
שחוזות  יוצאות והרחלות להם כמלבוש זה והרי בחול כך
עליהן  שיעלו כדי גבן על מעלה כלפי אליתן שקושרין והוא
כבולות  אליתן שקושרין והוא כבולות ויוצאות הזכרים
והוא  כבונות ויוצאות הזכרים עליהן יעלו שלא כדי למטה
והעזים  נקי שיהיה הצמר לשמור סביבן בגד שקושרין

דדיהן. ראשי על מטלית שקושרין והוא צרורות יוצאות

דדיהן  שיצטמקו כדי שם כשקושרם אמורים דברים במה
אם  אבל יפה מהודק הקשר להיות דרך שאז יחלבו ולא
מהן  יטפטף שלא בדדיהן חלבם לשמור כדי שם קשרם
אסור  יפה מהודק שיהיה להקפיד דרך אין שאז לארץ
מעל  המטלית תפול שמא גזרה בשבת כך לצאת להניחן

לביתו: בידו ויביאנה וישכח דדיהן

Ë משוי נושא כשאינו אף במרדעת לצאת דרכו החמור
קר  תמוז בתקופת ואפילו קר הוא החמור שטבע מפני
המרדעת  לו קשר ואם לחממו מרדעת עליו נותנין ולכן לו
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אם  אבל היא שמלבושו בשבת בה שיצא מותר שבת מערב
מעליו  תפול שמא גזירה בה יצא לא לו קשורה אינה

לו  לקשרה אפשר אי ובשבת בידו שכשקושר ויביאנה מפני
משתמש  ונמצא קצת עליו ולישען אליו להתקרב צריך

שיתבאר: מטעם אסור וזה חיים בבעלי

È שבת מערב לו שקשור אע"פ באוכף החמור יצא לא אבל

אלא  בו לצאת דרכו ואין אותו מחמם האוכף שאין מפני
יצאו  לא במרדעת אף הבהמות כל ושאר משוי נושא כן אם
שאינן  לפי משוי נושאות כן אם אלא בכך דרכן שאין מפני

החמור: כמו להתחמם צריכות

דֿי  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק

•
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שני  שבין הקשר את לבאר ישוב [ומעתה

ב  תשיש "הפירושים (כנסת שוש שהאשה (א) - "

שמבקשים  (ב) בששון. להיות בעצמה פועלת ישראל)

האשה, אצל ששון יפעול יתברך שהוא השם מאת

ישראל:] כנסת

äø÷òä ìâúå ùéùú ùåù íéù÷áî åðàù åäæå
äø÷òäù ,äèîìî äåöî ìù äçîùä é"òù ,'åë
äîöòá ìâúå ùéùú ¯ ìàøùé úñðë àéä ¯
éåìéâ íéøøåòî äæ éãé ìò ,äåöî ìù äçîùá
ìâúå ùéùú äúà äæ éãé ìòå ,äðåéìò äçîù

.'åë äéðáá ïåéö çîùî ïéðò àåäå ,äø÷òä
בני' ד"קיבוץ הענין לפעול שכדי לעיל, נתבאר
על  רק זה הרי - "זכר" תלד "עקרה" שגם לתוכה",
אתערותא  בדרך מלמעלה, עצום אלקות גילוי ידי
העבודה  ידי על רק בא גופא שזה אלא דלעילא,
שמחה  המעוררת שהיא מצוה" של ד"שמחה

כנ"ל. העליונה,

צריכים  (האשה) שבנ"י - תשיש" "שוש וזהו
הא' (כפירוש בשמחה להיות עצמם את לעורר
ישמח  שהקב"ה השני, לפירוש באים ועי"ז הנ"ל),
אור  נמשך העליונה שמחה ידי ועל ישראל, בני את
רבה  אהבה המוליד בישראל המאציל" מ"עצמות

כו'". בני' "בקיבוץ זכרים"), ("בנים לה'

ידה  שעל שמחה, של כוחה שהוסבר [לאחרי

שמולידה  מאד גבוהה דלעילא לאתערותא זוכים

רבה " לבאר,אהבה ימשיך - האדם בלב זכר) (דבחינת "

דבחי  לה' האהבה מעלת "דתוכן רק זכר נת לא הוא "

רבה,מדריגת בענין אהבה שהיא - לה' האהבה

ב  סוף אין באור ולהכלל בענין "להבטל גם אלא - ה

בהמשך הנצחיות  הפנימי התוכן (וזהו זו שבאהבה

" (אחרי גו'הכתובים עבדת לא אשר ""תחת - ועבדת )

אויביך  )."את

בלב  הנולדת לה' האהבה כלל, שבדרך ובהקדם,

) דלעילא אתערותא מחמת רק מזריע "האדם איש

קביעות "תחילה  לה אין האדם, יגיעת הכנת בלי ,(

ההתעוררות  כח ונפסק נכלה זמן שבמעט ונצחיות,

ההתעוררות  קודם כמו עמדו על נשאר והאדם

בשם  הזאת האהבה נקראת זה מטעם וגם מלמעלה,

""נקבה " כי קלה , דעתן את "נשים לשנות שיכולים ,

" כי בקלות להתפתות דעתן האדם "נוחין יוכל וכך ,

הזה.להתפתות " עולם לתאוות ה' מאהבת בקלות "

("משא  דלתתא אתערותא כשיש מזרעת "כ )"אשה

" אזי זכר תחילה, שנשארת "יולדת לה' אהבה היינו ,

המתקיים. דבר והוי שינויים בלי בלבו ותקועה קבועה

שנולדת  רבה אהבה בחינת במעלת שממשיך וזהו

מצוה:] של שמחה ידי על האדם בלב

úãáòå úðéçá 'éäé àì ë"â äçîùä éãé ìò ïëìå
äìéôðäå íééåðéù úðéçá ìëù ,êéáéåà úà
äìéôðä íâ ,úåðè÷ì úåìãâî 'ä úãåáòî
äæ ìë ,êéáéåà úà úãáòå ïéðò åäæù úååàúá
íà éë ,äçîùá úãáò àì øùà úçú ÷ø àåä
úðéçá àåäù ,âéùîå áäåàù éî ùé úðéçáá

.'åë äìéôðä êùîð äæîå ,äéîøâì
וכחות  הרע יצרו הוא האדם של האויב
על  לשלוט יכול אינו וכשאדם והטומאה, הקליפה
ותאוות  הזה עולם בתענוגי מהשיקוע להמנע עצמו

אויביך". את "ועבדת נקרא גופניות,

מכח  רק שבאה ההתעוררות כלל, בדרך
הוא  והאדם נצחיות, לה אין דלעילא אתערותא
ירידות  (הן וירידות ונפילות שינויים בבחינת תמיד
יותר, נמוכה למדריגה ה' בעבודת גבוהה ממדריגה
את  "ועבדת עוה"ז, לתאוות נפילה - יותר ועוד

כנ"ל. אויביך"),
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הגורמת  מצוה, של שמחה ידי על אמנם,
המוליד  ביותר עליון אור נמשך עליונה, לשמחה
זו  רבה ואהבה - "זכר" בחינת לה', רבה אהבה
לא  ששוב באופן שינויים, בלי האדם בלב תקועה
מתבטל  זו רבה שבאהבה מאחר כי לנפילות. שייך
של  רגש שום בלי לגמרי ממציאותו האדם
והיא  ונפילות לירידות מקום אין שוב "לגרמי'",
החיים", "עץ נק' (ולכן שינויים בלי נצחית אהבה

ורע). טוב תערובת בה שאין

גו' בשמחה גו' עבדת לא אשר "תחת וזהו
מתוך  ה' בעבודת דכשחסר אויביך", את ועבדת
בבחינת  רק היא עבודתו כל ובמילא שמחה,

שמעו  לגרמי', שהיא זוטא" רגש "אהבה בה רב
כלומר, ומשיג", שאוהב מי "יש בבחינת הישות
במוחו  ה' גדולת בהשגת ה' את עובד שהוא אע"פ
מרגיש  מקום מכל בלבו, ה' אהבת והתעוררות
- האוהב" הוא ו"אני המשיג" הוא ש"אני בעצמו
ישות  של רגש כאן יש שסוףֿסוף מאחר הרי
נתינת  זו הרי והנאתו), עצמו תועלת היא (שמגמתו

בתאוות. לנפילה מקום

åìà íéåðéù åéäé àì 'äá äçîùä éãé ìò ìáà
:'åë

'â ÷øô øåöé÷
מ"ש  בהקדם שמחה של כוחה גודל ויובן
שלכאורה  בשמחה", גו' עבדת לא אשר "תחת
בגלל  רק כך כל גדול עונש שמגיע היתכן תמוה
דהעונש  הענין, אך השם. בעבודת השמחה העדר
את  עובדים היו שאם אלא בנ"י, חטאי על מגיע
למעלה  שמחה מעורר זה הי' בשמחה השם
במצב  דכשהמלך דינים", מבטלת ו"שמחת כביכול,

בזה, הענין ועומק העונות. את מוחל שמחה של
שמחה  שבזמן כלומר, לגילוי, גורמת דשמחה
צפונה  היא עצמה שמצד האדם פנימיות גם מתגלה
אדם  יוצא שמחה בזמן ולכן מהזולת, ומכוסה
שמחתו  בעת המלך וכמו וגדריו, מהגבלותיו
והדרגה. סדר בלי כגדול כקטן העם לכל שמתגלה
סדר  יש כלל שבדרך דאע"פ כביכול, למעלה וכך
בכל  הנמשכים והגילויים האורות בכל והדרגה
השמחה  ידי על הנה המדה"), "קו פי (על העולמות
עצמה  שמצד האור" "פנימיות מתגלה העליונה
ההתגלות  ובמילא סתימין" דכל "סתימו בחינת היא
הוא  וכן כלל. והדרגה בסדר שלא היא בעולמות
מזריע  "איש הוא הקבוע שהסדר דאע"פ בעניננו,
זוכים  שמחה ידי על הרי נקבה", יולדת תחילה
אהבה  להוליד שבכוחו ביותר עליון אור לגילוי
יתבאר  ובזה זכר). (יולדת האדם בלב לה' רבה
ידי  שעל תשיש", ב"שוש הפירושים שני בין הקשר
למעלה, שמחה נגרמת בעצמה, תשיש שהעקרה
בהולדת  בששון תהי' שהעקרה פועל הקב"ה ואזי
הכתובים, המשך ביאור גם וזהו לה'. רבה אהבה
את  ועבדת גו' בשמחה גו' עבדת לא אשר "תחת
ובמילא  בשמחה העבודה חסרה דכאשר אויביך",
"לגרמי'" שהיא זוטא" "אהבה רק היא לה' האהבה
נתינת  יש הישות, רגש בה ומעורב א') פרק (כנ"ל
אויביך"), את ("ועבדת ונפילות לירידות מקום
אזי  לה', רבה לאהבה וזוכים שמחה כשיש משא"כ

שינויים. בלי נצחית אהבה היא

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåî מבטלת שמחה
שמחה  המדה. קו חיים. מלך פני באור דינים.

שאוהב. מי יש המאציל. עצמות לגילוי. גורמת
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את ‡Í(כ) המן ויקח מ"ש להבין יש עדיין הנה
גדול  פלא זה דלכאורה כו' הסוס ואת הלבוש
מדריגות  הן כו' מל' וכתר מל' לבוש שבחי' מאחר
הוא  שיהיה המן זכה מאין כנ"ל ביותר עליונות
הסוס  ואת הלבוש את המן שיקח מרדכי את  המלביש

ובסוס  העליון מל' בלבוש השגה לו יש מהיכן כו'
את דוקא המן ויקח שא' עד המלך עליו הלבוש שרכב

שנאמר  מנין התורה מן המן אמרז"ל הנה אמנם כו'
ראשית  דכתיב הוא והענין כו' צויתך אשר העץ המן
רעות  מדות ז' הן אומות שהז' וידוע כו' עמלק גוים
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אם  אבל היא שמלבושו בשבת בה שיצא מותר שבת מערב
מעליו  תפול שמא גזירה בה יצא לא לו קשורה אינה

לו  לקשרה אפשר אי ובשבת בידו שכשקושר ויביאנה מפני
משתמש  ונמצא קצת עליו ולישען אליו להתקרב צריך

שיתבאר: מטעם אסור וזה חיים בבעלי

È שבת מערב לו שקשור אע"פ באוכף החמור יצא לא אבל

אלא  בו לצאת דרכו ואין אותו מחמם האוכף שאין מפני
יצאו  לא במרדעת אף הבהמות כל ושאר משוי נושא כן אם
שאינן  לפי משוי נושאות כן אם אלא בכך דרכן שאין מפני

החמור: כמו להתחמם צריכות

דֿי  סעיפים בשבת יוצאת בהמה במה שה סימן ב חלק
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שני  שבין הקשר את לבאר ישוב [ומעתה

ב  תשיש "הפירושים (כנסת שוש שהאשה (א) - "

שמבקשים  (ב) בששון. להיות בעצמה פועלת ישראל)

האשה, אצל ששון יפעול יתברך שהוא השם מאת

ישראל:] כנסת

äø÷òä ìâúå ùéùú ùåù íéù÷áî åðàù åäæå
äø÷òäù ,äèîìî äåöî ìù äçîùä é"òù ,'åë
äîöòá ìâúå ùéùú ¯ ìàøùé úñðë àéä ¯
éåìéâ íéøøåòî äæ éãé ìò ,äåöî ìù äçîùá
ìâúå ùéùú äúà äæ éãé ìòå ,äðåéìò äçîù

.'åë äéðáá ïåéö çîùî ïéðò àåäå ,äø÷òä
בני' ד"קיבוץ הענין לפעול שכדי לעיל, נתבאר
על  רק זה הרי - "זכר" תלד "עקרה" שגם לתוכה",
אתערותא  בדרך מלמעלה, עצום אלקות גילוי ידי
העבודה  ידי על רק בא גופא שזה אלא דלעילא,
שמחה  המעוררת שהיא מצוה" של ד"שמחה

כנ"ל. העליונה,

צריכים  (האשה) שבנ"י - תשיש" "שוש וזהו
הא' (כפירוש בשמחה להיות עצמם את לעורר
ישמח  שהקב"ה השני, לפירוש באים ועי"ז הנ"ל),
אור  נמשך העליונה שמחה ידי ועל ישראל, בני את
רבה  אהבה המוליד בישראל המאציל" מ"עצמות

כו'". בני' "בקיבוץ זכרים"), ("בנים לה'

ידה  שעל שמחה, של כוחה שהוסבר [לאחרי

שמולידה  מאד גבוהה דלעילא לאתערותא זוכים

רבה " לבאר,אהבה ימשיך - האדם בלב זכר) (דבחינת "

דבחי  לה' האהבה מעלת "דתוכן רק זכר נת לא הוא "

רבה,מדריגת בענין אהבה שהיא - לה' האהבה

ב  סוף אין באור ולהכלל בענין "להבטל גם אלא - ה

בהמשך הנצחיות  הפנימי התוכן (וזהו זו שבאהבה

" (אחרי גו'הכתובים עבדת לא אשר ""תחת - ועבדת )

אויביך  )."את

בלב  הנולדת לה' האהבה כלל, שבדרך ובהקדם,

) דלעילא אתערותא מחמת רק מזריע "האדם איש

קביעות "תחילה  לה אין האדם, יגיעת הכנת בלי ,(

ההתעוררות  כח ונפסק נכלה זמן שבמעט ונצחיות,

ההתעוררות  קודם כמו עמדו על נשאר והאדם

בשם  הזאת האהבה נקראת זה מטעם וגם מלמעלה,

""נקבה " כי קלה , דעתן את "נשים לשנות שיכולים ,

" כי בקלות להתפתות דעתן האדם "נוחין יוכל וכך ,

הזה.להתפתות " עולם לתאוות ה' מאהבת בקלות "

("משא  דלתתא אתערותא כשיש מזרעת "כ )"אשה

" אזי זכר תחילה, שנשארת "יולדת לה' אהבה היינו ,

המתקיים. דבר והוי שינויים בלי בלבו ותקועה קבועה

שנולדת  רבה אהבה בחינת במעלת שממשיך וזהו

מצוה:] של שמחה ידי על האדם בלב

úãáòå úðéçá 'éäé àì ë"â äçîùä éãé ìò ïëìå
äìéôðäå íééåðéù úðéçá ìëù ,êéáéåà úà
äìéôðä íâ ,úåðè÷ì úåìãâî 'ä úãåáòî
äæ ìë ,êéáéåà úà úãáòå ïéðò åäæù úååàúá
íà éë ,äçîùá úãáò àì øùà úçú ÷ø àåä
úðéçá àåäù ,âéùîå áäåàù éî ùé úðéçáá

.'åë äìéôðä êùîð äæîå ,äéîøâì
וכחות  הרע יצרו הוא האדם של האויב
על  לשלוט יכול אינו וכשאדם והטומאה, הקליפה
ותאוות  הזה עולם בתענוגי מהשיקוע להמנע עצמו

אויביך". את "ועבדת נקרא גופניות,

מכח  רק שבאה ההתעוררות כלל, בדרך
הוא  והאדם נצחיות, לה אין דלעילא אתערותא
ירידות  (הן וירידות ונפילות שינויים בבחינת תמיד
יותר, נמוכה למדריגה ה' בעבודת גבוהה ממדריגה
את  "ועבדת עוה"ז, לתאוות נפילה - יותר ועוד

כנ"ל. אויביך"),
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הגורמת  מצוה, של שמחה ידי על אמנם,
המוליד  ביותר עליון אור נמשך עליונה, לשמחה
זו  רבה ואהבה - "זכר" בחינת לה', רבה אהבה
לא  ששוב באופן שינויים, בלי האדם בלב תקועה
מתבטל  זו רבה שבאהבה מאחר כי לנפילות. שייך
של  רגש שום בלי לגמרי ממציאותו האדם
והיא  ונפילות לירידות מקום אין שוב "לגרמי'",
החיים", "עץ נק' (ולכן שינויים בלי נצחית אהבה

ורע). טוב תערובת בה שאין

גו' בשמחה גו' עבדת לא אשר "תחת וזהו
מתוך  ה' בעבודת דכשחסר אויביך", את ועבדת
בבחינת  רק היא עבודתו כל ובמילא שמחה,

שמעו  לגרמי', שהיא זוטא" רגש "אהבה בה רב
כלומר, ומשיג", שאוהב מי "יש בבחינת הישות
במוחו  ה' גדולת בהשגת ה' את עובד שהוא אע"פ
מרגיש  מקום מכל בלבו, ה' אהבת והתעוררות
- האוהב" הוא ו"אני המשיג" הוא ש"אני בעצמו
ישות  של רגש כאן יש שסוףֿסוף מאחר הרי
נתינת  זו הרי והנאתו), עצמו תועלת היא (שמגמתו

בתאוות. לנפילה מקום

åìà íéåðéù åéäé àì 'äá äçîùä éãé ìò ìáà
:'åë

'â ÷øô øåöé÷
מ"ש  בהקדם שמחה של כוחה גודל ויובן
שלכאורה  בשמחה", גו' עבדת לא אשר "תחת
בגלל  רק כך כל גדול עונש שמגיע היתכן תמוה
דהעונש  הענין, אך השם. בעבודת השמחה העדר
את  עובדים היו שאם אלא בנ"י, חטאי על מגיע
למעלה  שמחה מעורר זה הי' בשמחה השם
במצב  דכשהמלך דינים", מבטלת ו"שמחת כביכול,

בזה, הענין ועומק העונות. את מוחל שמחה של
שמחה  שבזמן כלומר, לגילוי, גורמת דשמחה
צפונה  היא עצמה שמצד האדם פנימיות גם מתגלה
אדם  יוצא שמחה בזמן ולכן מהזולת, ומכוסה
שמחתו  בעת המלך וכמו וגדריו, מהגבלותיו
והדרגה. סדר בלי כגדול כקטן העם לכל שמתגלה
סדר  יש כלל שבדרך דאע"פ כביכול, למעלה וכך
בכל  הנמשכים והגילויים האורות בכל והדרגה
השמחה  ידי על הנה המדה"), "קו פי (על העולמות
עצמה  שמצד האור" "פנימיות מתגלה העליונה
ההתגלות  ובמילא סתימין" דכל "סתימו בחינת היא
הוא  וכן כלל. והדרגה בסדר שלא היא בעולמות
מזריע  "איש הוא הקבוע שהסדר דאע"פ בעניננו,
זוכים  שמחה ידי על הרי נקבה", יולדת תחילה
אהבה  להוליד שבכוחו ביותר עליון אור לגילוי
יתבאר  ובזה זכר). (יולדת האדם בלב לה' רבה
ידי  שעל תשיש", ב"שוש הפירושים שני בין הקשר
למעלה, שמחה נגרמת בעצמה, תשיש שהעקרה
בהולדת  בששון תהי' שהעקרה פועל הקב"ה ואזי
הכתובים, המשך ביאור גם וזהו לה'. רבה אהבה
את  ועבדת גו' בשמחה גו' עבדת לא אשר "תחת
ובמילא  בשמחה העבודה חסרה דכאשר אויביך",
"לגרמי'" שהיא זוטא" "אהבה רק היא לה' האהבה
נתינת  יש הישות, רגש בה ומעורב א') פרק (כנ"ל
אויביך"), את ("ועבדת ונפילות לירידות מקום
אזי  לה', רבה לאהבה וזוכים שמחה כשיש משא"כ

שינויים. בלי נצחית אהבה היא

:äæ ÷øôá åøàáúðù íéâùåî מבטלת שמחה
שמחה  המדה. קו חיים. מלך פני באור דינים.

שאוהב. מי יש המאציל. עצמות לגילוי. גורמת
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את ‡Í(כ) המן ויקח מ"ש להבין יש עדיין הנה
גדול  פלא זה דלכאורה כו' הסוס ואת הלבוש
מדריגות  הן כו' מל' וכתר מל' לבוש שבחי' מאחר
הוא  שיהיה המן זכה מאין כנ"ל ביותר עליונות
הסוס  ואת הלבוש את המן שיקח מרדכי את  המלביש

ובסוס  העליון מל' בלבוש השגה לו יש מהיכן כו'
את דוקא המן ויקח שא' עד המלך עליו הלבוש שרכב

שנאמר  מנין התורה מן המן אמרז"ל הנה אמנם כו'
ראשית  דכתיב הוא והענין כו' צויתך אשר העץ המן
רעות  מדות ז' הן אומות שהז' וידוע כו' עמלק גוים
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c"agקס i`iyp epizeax zxezn

מלכים  מז' בשבירה שנפל כו' טו"ר עה"ד בבחי' שהן
גוים  ראשית ונק' אומות מז' למעלה הוא עמלק אך כו'
דעה"ד  העץ מן למעלה שהוא כו' העץ המן וזהו כו'
א"כ  ואמנם כו' בתמיה לשון הוא העץ המן וע"כ טו"ר
לגמרי  מהם למעלה שהוא מאחר גוים ראשית נק' למה
להם  ראשית בשם נק' איך כלל עמהם שייכות לו ואין
שהיא  שהגם בתמיה לשון העץ המן שא' מאחר וגם
אל  שייכות קצת עכ"פ לו יש הרי מ"מ בתמיה לשון
לו  אין שאם בתמיה לשון העץ המן א' ע"כ העץ
העץ  אצל להזכירו כלל ענין מה העץ עם כלל שייכות
מן  בערך הוא נבדל ואעפ"כ כו' בתמיה בלשון אפילו
הוא  הענין אך כו' העץ המן וא' ע"ז שמתמיה עד העץ
ואינו  נוגע כמו שהוא הדעת עץ אל מקיף בחי' שהוא
ומכל  כו' העץ המן שמתמה אמת. שניהם ע"כ כו' נוגע
תמיה  בגדר נופל שהוא עד שייכות קצת לו יש מקום

ראשית  שנקרא עמלק. גוים ראשית שנקרא וזהו כו'.
הדברים  ושרש עמהם. נמנה אינו כן פי על ואף להם
מדות  ז' שיש דכמו כו'. האלקים עשה זלע"ז דאת הוא
ומקורם  שרשם ואמנם בקליפה. מדות ז' כך בקדושה
עצמותו  הרגשות רק שהוא הדעת. בחי' הוא וראשיתם
דבר  ושונא נפשו אל הטוב דבר כל אוהב ע"כ ביותר
מי  לו אמר מעה"ד שבאכלו וזהו כו'. נפשו אל המזיק
א"ע  הרגיש לא שבתחלה כו'. אתה עירם כי לך הגיד
מורגש  יש שנק' ביותר עצמו את הרגיש ואח"כ כלל
גמור  רע בבחי' שמסתעף המדות שרש שמזה ביותר.
ושם  העורף למול הוא שהדעת ומפני כו'. וכעס כתאות
קליפת  בחי' דקדושה. דדעת אחוריים מבחי' יונק
שלא  הרוח. וגסות בחוצפה היש. בחי' שהוא עמלק
בנפש  המתגלה האלקי אור כל נגד גם כלל א"ע לבטל

וד"ל): כו' הלב טמטום בענין במ"א (כמ"ש 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

ÔÎÏÂ הוא תבל תנובה, תבל פני ומלאה אח"כ סיים
ארץ  ארקא אדמה לארץ נק' שמות ד' כמארז"ל
ותבל  פירותיה שמריצה ניסן בתקופת הוא] [ארץ תבל,
נגמרו  שאז פירותיה שמתבלת תמוז בתקופת הוא
וכמ"ש  כו' בטעמם ומתובלים היטב בבישולם הפירות
ארצו  בתבל משחקת שעשועים ואהי' אמן אצלו ואהי'
מארז"ל  וע"ד תבלין ע"ש וגם והטעם, התענוג שעיקרו
שמדבר  לכאן סמך ולכן שמה ושבת לנו יש א' תבלין
והו"ע  תבל פני ומלאו כו' ופרח יציץ הצמיחה מענין
משחקת  וכמ"ש לע"ל אח"כ שיהי' עליון התענוג גילוי
השחוק  שעיקר כו' שעשועים ואהי' ארצו בתבל
פינו  שחוק ימלא אז וכמ"ש לע"ל יהי' עליון והתענוג
תנובה, לע"ל, המצות וטעמי פנימי' שיתגלו מה והוא
ינוב, כי חיל מלשון הא' פירושים ב' יש תנובה ובפי'
וצמיחת  גילוי והו"ע גילוי לשון שהוא שפתיים ניב
בחי' ב' ג"כ יש בזה והנה לע"ל, שיהי' עליונים אורות
נקראים  והעלין יבול לא ועליהו וכמ"ש ועלין פירות
זה  ושער לכאן זה שער פונה וכמ"ש שערות בשם
שהוא  עדשים שער אפונין של שער כמ"ש או לכאן,
נקראים  שהם למטה השערות ועד"מ קטניות, של עלין

דעכשיו  המצות הו"ע כמו"כ מוחין מותרי בשם רק
אלו  בבהמה כשירות אלו ממש בגשמיות שמלובשים
הפירות  עצם לגבי בלבד שערות בשם שנק' טריפות
נובלות  רק תורה, שלמעלה חכ' נובלות וכמארז"ל
ג"כ  הם הרי שלמעלה הם שהשערות לפי אך בלבד,
וכמ"ש  שערות בשם נק' התורה הלכות כי גבוה בחי'
סלסלה  כ' אך הלכות, של תלים תלי תלתלים קווצותיו
יהי' שלא בכדי זמ"ז השערות להפריד שצריך ותרוממך
לא  ורמינהו כמו הלכות בירורי והו"ע תערובות בה
שום  בהם יהי' שלא היטיב שמפרידים כמו קשי'
צמיחת  ויש שערות בשם שנק' העלין והו"ע תערובות,
הב' ופי' לע"ל, שיתגלה מה והוא בטעמם הפירות
אא"ס  הפנימי' גילוי שכל מה והו"ע בה, תנו מלשון
וליתן  להמשיך צריך הכל לע"ל שיהי' עליון ותענוג
דווקא  דעכשיו המצות מעשה שע"י והוא מתחלה
יהי' אח"כ עי"ז וכנ"ל חפץ בארץ ממש בגשמיות
כו' אמון אצלו ואהי' מ"ש וזהו לע"ל, הפירות צמיחת
עליון  ותענוג השחוק שעיקר אדם, בני את ושעשועי
ממשיכים  שהם תבואתה ראשית נש"י ע"י דוקא הוא

וד"ל. וכנ"ל בתחתונים דירה אלקות גילוי

awri yxyi mi`ad
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ להיות מצרים מארץ ישראל בני עלו וחמושים
עדיין  אצלם הרע הי' ממצרי' ביציאתם כי
מהרע, לברוח שהוכרחו העם ברח כי ולכן בשלימות,
עם  להלחם הנ"ל זיין כלי בחמשה חמושי' עלו ולכן
שז"ע  וכל מכל ולהעבירו ממנו לברוח שיוכלו הרע

כנ"ל. וקשת סייף
‰˙ÚÓÂ האיש יצא לא שבשבת שאמרו הטעם יובן

הנה  החול ימי בששת בעבודה דהנה בסייף,
הרע  עם להלחם קרבא שעת היא צלותא שעת
הטוב, מן הרע נפרד חשוכא עם בע"ש אמנם שבנפשו,
כו' שולטנא ולית מינה מתעברי' דינין וכל וכמאמר
ענין  שייך אינו בשבת ולכן כו', אתפרשת ואיהי
המדריגות, עליות בחי' הוא שבת כ"א הנ"ל מלחמה
דימי  מתפילה הרבה נעלה יותר היא דשבת והתפילה
מתעלי' החול ימי דכל ותפילה תומ"צ ולכן החול,
ולכן  העלי'. זמן הוא שבת כי להיות דשבת, בתפילה
הנ"ל  זיין כלי החמשה בכל האיש יצא לא אמרו

איהי  כי הנ"ל המלחמה זמן אינו בשבת כי בשבת,
אליעזר  ר' אבל כו'. ומרוחק מובדל והרע כו' אתפרשת
דכל  שהבירורי' והיינו לו הן תכשיטין שמ"מ אומר
להתקשט  תכשיטין הם בשבת גם הנה החול ימי ששת
וכמו  החול, בימי שבירר הבירורי' בחי' כל והוא בהון
דעם  בהן לצאת יכול כן דשבת בתפילה מתעלין שהן
לו  קישוטין ה"ה מ"מ בהן להלחם צריכי' שאינם היות
אלא  אינם אומרים וחכמים ע"י, החול בימי שנצח
המתברר  במקום א"ע להשפיל בהכרח המברר כי לגנאי
מלע"ל  וראייתם בהן, יצא לא המלחמה בעת שלא ולכן
כלל, להם יצטרכו לא כי מפני היינו כו' וכתתו שנא'
בשבת  כן כו', אעביר הטומאה רוח ואת נא' לע"ל כי
וטענתו  בהם, יצא אל ג"כ המלחמה זמן שאינו
יתקשטו  לא מדוע דא"כ טענה אינו לו הן שתכשיטין
מפני  אלא לכן, שקודם הבירור על להורות לע"ל בהם
בשבת  ולכן הנ"ל מטעם לגנאי אלא אינם להם שא"צ

כו'. הוא כן ג"כ
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אפשר: דרך על הענין ביאור
בזה מתבטא  לשמיעה  ראיה בין חודרת22ההבדל שראיה

של הבירור שמיעה. מאשר  האדם אצל יותר עמוק
בנפשו  עמוק נחרט ואינו  בלבד שכלי בירור הוא  שמיעה 
מעלה גם יש אך בעיניו. ראה שאדם  כדבר האדם של
כיון  גשמיות, רק תופסת הראיה הראיה , על לשמיעה 
ידי על ואילו  הנחווית, הגלויה המציאות זו שבעולמנו

א והבנה, קליטה שעניינו השמיעה, גםכח לתפוס פשר
האדם אצל יותר נקלט הדבר בראיה כלומר: רוחניות.
וחודר  נקלט  פחות אמנם הדבר בשמיעה ואילו הרואה,
יותר. גבוהים דברים ולהשיג  לשמוע אפשר אך באדם,
מהות קולטת (שראיה לשמיעה ראיה בין  זה  הבדל
קולטת ושמיעה שלנו, 'בעולם' שהוא בתנאי  אך הדבר
חדירה של באופן  לא אך יותר, מופשטים דברים
הדבר  'מציאות' את רק אחרת בלשון או  לפנימיות,

ולדוגמא הרבדים . ובכל העולמות בכל קיים בלבד)
ניתן  שעליהן באלוקות מדריגות יש  הרוחני, בעולם
בנשמה נקלטות הן כי  אותן , רואים  שכביכול לומר
רק שהיא מדריגות ויש  מוחלטת. ובהתאמתות בפנימיות

מהשגתה. למעלה  הן כי  עליהן , ולומדת שומעת
מתייחס ראיה המושג  כלל בדרך הרי  שלנו , בעולם
יכולנו  זה ולפי  כנ "ל, לרוחניות  ושמיעה לגשמיות,
הוא, הקולות את ראו תורה שבמתן  שהפירוש להסביר
שזה בלבד, במציאות רק נתפס כלל שבדרך שמה
נהפכה הרוחניות כי במהות, אז  אצלם נקלט הרוחניות,
פירושו, הנראה' את  'שומעין ואילו מוחשית . להיות
בחיצוניות רק הדבר את  לקלוט שפירושה שהשמיעה
להיות אז שנהפכו גשמיים  לעניינים  מופנית היתה  בלבד

שוליים.
"מבוזבז", כביכול כאן השמיעה  כח זה הסבר שלפי אלא
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מלכים  מז' בשבירה שנפל כו' טו"ר עה"ד בבחי' שהן
גוים  ראשית ונק' אומות מז' למעלה הוא עמלק אך כו'
דעה"ד  העץ מן למעלה שהוא כו' העץ המן וזהו כו'
א"כ  ואמנם כו' בתמיה לשון הוא העץ המן וע"כ טו"ר
לגמרי  מהם למעלה שהוא מאחר גוים ראשית נק' למה
להם  ראשית בשם נק' איך כלל עמהם שייכות לו ואין
שהיא  שהגם בתמיה לשון העץ המן שא' מאחר וגם
אל  שייכות קצת עכ"פ לו יש הרי מ"מ בתמיה לשון
לו  אין שאם בתמיה לשון העץ המן א' ע"כ העץ
העץ  אצל להזכירו כלל ענין מה העץ עם כלל שייכות
מן  בערך הוא נבדל ואעפ"כ כו' בתמיה בלשון אפילו
הוא  הענין אך כו' העץ המן וא' ע"ז שמתמיה עד העץ
ואינו  נוגע כמו שהוא הדעת עץ אל מקיף בחי' שהוא
ומכל  כו' העץ המן שמתמה אמת. שניהם ע"כ כו' נוגע
תמיה  בגדר נופל שהוא עד שייכות קצת לו יש מקום

ראשית  שנקרא עמלק. גוים ראשית שנקרא וזהו כו'.
הדברים  ושרש עמהם. נמנה אינו כן פי על ואף להם
מדות  ז' שיש דכמו כו'. האלקים עשה זלע"ז דאת הוא
ומקורם  שרשם ואמנם בקליפה. מדות ז' כך בקדושה
עצמותו  הרגשות רק שהוא הדעת. בחי' הוא וראשיתם
דבר  ושונא נפשו אל הטוב דבר כל אוהב ע"כ ביותר
מי  לו אמר מעה"ד שבאכלו וזהו כו'. נפשו אל המזיק
א"ע  הרגיש לא שבתחלה כו'. אתה עירם כי לך הגיד
מורגש  יש שנק' ביותר עצמו את הרגיש ואח"כ כלל
גמור  רע בבחי' שמסתעף המדות שרש שמזה ביותר.
ושם  העורף למול הוא שהדעת ומפני כו'. וכעס כתאות
קליפת  בחי' דקדושה. דדעת אחוריים מבחי' יונק
שלא  הרוח. וגסות בחוצפה היש. בחי' שהוא עמלק
בנפש  המתגלה האלקי אור כל נגד גם כלל א"ע לבטל

וד"ל): כו' הלב טמטום בענין במ"א (כמ"ש 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

ÔÎÏÂ הוא תבל תנובה, תבל פני ומלאה אח"כ סיים
ארץ  ארקא אדמה לארץ נק' שמות ד' כמארז"ל
ותבל  פירותיה שמריצה ניסן בתקופת הוא] [ארץ תבל,
נגמרו  שאז פירותיה שמתבלת תמוז בתקופת הוא
וכמ"ש  כו' בטעמם ומתובלים היטב בבישולם הפירות
ארצו  בתבל משחקת שעשועים ואהי' אמן אצלו ואהי'
מארז"ל  וע"ד תבלין ע"ש וגם והטעם, התענוג שעיקרו
שמדבר  לכאן סמך ולכן שמה ושבת לנו יש א' תבלין
והו"ע  תבל פני ומלאו כו' ופרח יציץ הצמיחה מענין
משחקת  וכמ"ש לע"ל אח"כ שיהי' עליון התענוג גילוי
השחוק  שעיקר כו' שעשועים ואהי' ארצו בתבל
פינו  שחוק ימלא אז וכמ"ש לע"ל יהי' עליון והתענוג
תנובה, לע"ל, המצות וטעמי פנימי' שיתגלו מה והוא
ינוב, כי חיל מלשון הא' פירושים ב' יש תנובה ובפי'
וצמיחת  גילוי והו"ע גילוי לשון שהוא שפתיים ניב
בחי' ב' ג"כ יש בזה והנה לע"ל, שיהי' עליונים אורות
נקראים  והעלין יבול לא ועליהו וכמ"ש ועלין פירות
זה  ושער לכאן זה שער פונה וכמ"ש שערות בשם
שהוא  עדשים שער אפונין של שער כמ"ש או לכאן,
נקראים  שהם למטה השערות ועד"מ קטניות, של עלין

דעכשיו  המצות הו"ע כמו"כ מוחין מותרי בשם רק
אלו  בבהמה כשירות אלו ממש בגשמיות שמלובשים
הפירות  עצם לגבי בלבד שערות בשם שנק' טריפות
נובלות  רק תורה, שלמעלה חכ' נובלות וכמארז"ל
ג"כ  הם הרי שלמעלה הם שהשערות לפי אך בלבד,
וכמ"ש  שערות בשם נק' התורה הלכות כי גבוה בחי'
סלסלה  כ' אך הלכות, של תלים תלי תלתלים קווצותיו
יהי' שלא בכדי זמ"ז השערות להפריד שצריך ותרוממך
לא  ורמינהו כמו הלכות בירורי והו"ע תערובות בה
שום  בהם יהי' שלא היטיב שמפרידים כמו קשי'
צמיחת  ויש שערות בשם שנק' העלין והו"ע תערובות,
הב' ופי' לע"ל, שיתגלה מה והוא בטעמם הפירות
אא"ס  הפנימי' גילוי שכל מה והו"ע בה, תנו מלשון
וליתן  להמשיך צריך הכל לע"ל שיהי' עליון ותענוג
דווקא  דעכשיו המצות מעשה שע"י והוא מתחלה
יהי' אח"כ עי"ז וכנ"ל חפץ בארץ ממש בגשמיות
כו' אמון אצלו ואהי' מ"ש וזהו לע"ל, הפירות צמיחת
עליון  ותענוג השחוק שעיקר אדם, בני את ושעשועי
ממשיכים  שהם תבואתה ראשית נש"י ע"י דוקא הוא

וד"ל. וכנ"ל בתחתונים דירה אלקות גילוי
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Â‰ÊÂ להיות מצרים מארץ ישראל בני עלו וחמושים
עדיין  אצלם הרע הי' ממצרי' ביציאתם כי
מהרע, לברוח שהוכרחו העם ברח כי ולכן בשלימות,
עם  להלחם הנ"ל זיין כלי בחמשה חמושי' עלו ולכן
שז"ע  וכל מכל ולהעבירו ממנו לברוח שיוכלו הרע

כנ"ל. וקשת סייף
‰˙ÚÓÂ האיש יצא לא שבשבת שאמרו הטעם יובן

הנה  החול ימי בששת בעבודה דהנה בסייף,
הרע  עם להלחם קרבא שעת היא צלותא שעת
הטוב, מן הרע נפרד חשוכא עם בע"ש אמנם שבנפשו,
כו' שולטנא ולית מינה מתעברי' דינין וכל וכמאמר
ענין  שייך אינו בשבת ולכן כו', אתפרשת ואיהי
המדריגות, עליות בחי' הוא שבת כ"א הנ"ל מלחמה
דימי  מתפילה הרבה נעלה יותר היא דשבת והתפילה
מתעלי' החול ימי דכל ותפילה תומ"צ ולכן החול,
ולכן  העלי'. זמן הוא שבת כי להיות דשבת, בתפילה
הנ"ל  זיין כלי החמשה בכל האיש יצא לא אמרו

איהי  כי הנ"ל המלחמה זמן אינו בשבת כי בשבת,
אליעזר  ר' אבל כו'. ומרוחק מובדל והרע כו' אתפרשת
דכל  שהבירורי' והיינו לו הן תכשיטין שמ"מ אומר
להתקשט  תכשיטין הם בשבת גם הנה החול ימי ששת
וכמו  החול, בימי שבירר הבירורי' בחי' כל והוא בהון
דעם  בהן לצאת יכול כן דשבת בתפילה מתעלין שהן
לו  קישוטין ה"ה מ"מ בהן להלחם צריכי' שאינם היות
אלא  אינם אומרים וחכמים ע"י, החול בימי שנצח
המתברר  במקום א"ע להשפיל בהכרח המברר כי לגנאי
מלע"ל  וראייתם בהן, יצא לא המלחמה בעת שלא ולכן
כלל, להם יצטרכו לא כי מפני היינו כו' וכתתו שנא'
בשבת  כן כו', אעביר הטומאה רוח ואת נא' לע"ל כי
וטענתו  בהם, יצא אל ג"כ המלחמה זמן שאינו
יתקשטו  לא מדוע דא"כ טענה אינו לו הן שתכשיטין
מפני  אלא לכן, שקודם הבירור על להורות לע"ל בהם
בשבת  ולכן הנ"ל מטעם לגנאי אלא אינם להם שא"צ

כו'. הוא כן ג"כ
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אפשר: דרך על הענין ביאור
בזה מתבטא  לשמיעה  ראיה בין חודרת22ההבדל שראיה

של הבירור שמיעה. מאשר  האדם אצל יותר עמוק
בנפשו  עמוק נחרט ואינו  בלבד שכלי בירור הוא  שמיעה 
מעלה גם יש אך בעיניו. ראה שאדם  כדבר האדם של
כיון  גשמיות, רק תופסת הראיה הראיה , על לשמיעה 
ידי על ואילו  הנחווית, הגלויה המציאות זו שבעולמנו

א והבנה, קליטה שעניינו השמיעה, גםכח לתפוס פשר
האדם אצל יותר נקלט הדבר בראיה כלומר: רוחניות.
וחודר  נקלט  פחות אמנם הדבר בשמיעה ואילו הרואה,
יותר. גבוהים דברים ולהשיג  לשמוע אפשר אך באדם,
מהות קולטת (שראיה לשמיעה ראיה בין  זה  הבדל
קולטת ושמיעה שלנו, 'בעולם' שהוא בתנאי  אך הדבר
חדירה של באופן  לא אך יותר, מופשטים דברים
הדבר  'מציאות' את רק אחרת בלשון או  לפנימיות,

ולדוגמא הרבדים . ובכל העולמות בכל קיים בלבד)
ניתן  שעליהן באלוקות מדריגות יש  הרוחני, בעולם
בנשמה נקלטות הן כי  אותן , רואים  שכביכול לומר
רק שהיא מדריגות ויש  מוחלטת. ובהתאמתות בפנימיות

מהשגתה. למעלה  הן כי  עליהן , ולומדת שומעת
מתייחס ראיה המושג  כלל בדרך הרי  שלנו , בעולם
יכולנו  זה ולפי  כנ "ל, לרוחניות  ושמיעה לגשמיות,
הוא, הקולות את ראו תורה שבמתן  שהפירוש להסביר
שזה בלבד, במציאות רק נתפס כלל שבדרך שמה
נהפכה הרוחניות כי במהות, אז  אצלם נקלט הרוחניות,
פירושו, הנראה' את  'שומעין ואילו מוחשית . להיות
בחיצוניות רק הדבר את  לקלוט שפירושה שהשמיעה
להיות אז שנהפכו גשמיים  לעניינים  מופנית היתה  בלבד

שוליים.
"מבוזבז", כביכול כאן השמיעה  כח זה הסבר שלפי אלא
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עניינים לקלוט מופנה השמיעה כח  כלל בדרך שהרי
הראיה בכח לקולטם ניתן שלא יותר, וגבוהים  עמוקים
דוקא היא השמיעה כאן ואילו מוחשי. יותר שהוא 
של באופן שהם  וזה גשמיות, של יותר, נמוכים לעניינים 
שלהם, מהחשיבות כביכול איבדו  הם כי  הוא , שמיעה 

ורלוונטיים. מוחשיים לא להיות נהפכו  ולכן 
כל תורה במתן  - מזה יותר ומחדש  כאן נ"ע הרבי בא
נהייתה הרוחניות  לאלוקות. מופנים היו הכוחות
אותה ואימת אותה קלט הראיה כח ולכן מוחשית
תורה במתן מופנה היה השמיעה  כח גם אבל בתוכו.
האלוקי האור עצם  גם כיצד? אלוקות! של לעניינים 
ניתן  לא  שיהיה ככל גבוה רוחני ועולם דרגה שבשום
את כלומר השמיעה בחוש  רק אלא במהותו  אותו לקלוט
תורה מתן בשעת הנה מהותו, את ולא בלבד מציאותו
מוחלטת. בהתאמתות במהותו שהוא  כפי  אצלם ניקלט

היה תורה, במתן החידוש  שעיקר נ"ע, הרבי אומר ולכן 
השמיעה כח כלל שבדרך למרות  השמיעה. בכח דוקא
ולא מציאותם את רק אבל נעלים דברים לקלוט  מסוגל
כלומר  - הנראה" את "שמעו  תורה במתן הרי מהותם,
חוש רק כלל שבדרך עניינים אותם את קלטו  הם
ממש. המהות ראית של באופן לקלוט מסוגל השמיעה 

øîåì êéøöå במתן מגדרו יצא השמיעה שכח שהסיבה
בגלל הוא úåîöòתורה, úðéçáî éåìéâ äéä äøåú ïúîáã

,úåæåðâä úåøéôñ øùòî äìòîìù óåñ ïéàעוד כל שהרי
מוגדר  כח כל בלבד הגנוזות ספירות מעשר  הוא הגילוי 
ידי על זה מגדרו, יציאה שתהיה  וכדי  מסויים, בגדר

סוף, אין עצמות של יותר עליון  àåäùגילוי øîåì ùéå
äéçú ìè ïéðòלהחיות שעתיד טל תורה, במתן  שהיה

מתים משמיעתבו  שפרחה  נשמתם  את החזיר שבו
הראשונות úåììëúäהדברות  äéä äæ éãé ìòå ,'åë

.('åë òîùðä úà ïéàåø úåéäì úåçëä
øîåì ùéהגדול החידוש את יותר נ"ע הרבי  מחדד -

תורה: במתן  שהיה
óåâá äúåùáìúä íãå÷ äîùðã äòéîùå äéàø úðéçáã
úâùä åîëå) úåäîä úâùäå úåäîä úééàø úðéçá àåäù

,(ïãò ïâá úåîùðä האור את משיגות  הנשמות ששם
בגוף התלבשותה  קודם  הנשמה השגת  אבל האלוקי ,
כי תורה, במתן  שהיתה ההשגה  מרמת פחותה היא

úåìùìúùäãלמעלה øåàäá åäæ äðä האור כלומר -
ההשתלשלות סדר של והמצומצם åðééäåהמוגבל ,

'åë íìåòá úåùáìúä úðéçáá àáù úé÷ìàä äøàääá
ממש. האור עצמות שאינה

åäæù øîåì ùé úåìéöàáå)הנשמות של ההשגה  -÷ø
åàöéù øçàî øåàä íöòá àì úåìéöàã úåøåàî äøàäá

åë').הנשמות íéìëäî åãøôðåלהשיג יכולים  אינם  לכן
שבאצילות שהכלים למרות שהרי  ממש , האור עצם את
הרי חד", וגרמוהי "איהו בתכלית מאוחדים הם
את לקלוט מסוגלים  לא מהכלים יצאו שכבר הנשמות

ממש האור .23עצם
ììë êøãáå øåàä íöò ìáà האור עצם על כשמדברים

úåùáìúäîהכוונה äìòîìù óåñ ïéà øåàáúåîìåòá
ãáì úåàéöîä úòéãé úðéçáá àåä,המהות השגת ולא 

עדן  בגן  הנשמות אצל åë'.גם
òîùðä úà ïéàåø ïéðòåשהיה הגדול החידוש  שזהו -

תורה úàבמתן ïéòîåùå ,øåàä íöò úåäî úééàø àåä
àéä äâùääù äàøðäבדרך שזה כפי  במציאות, רק לא 

אלא úåäîä,כלל úâùä úðéçáá
úåáøòúää ïéðòåשבזהøãâåî åðéà çë ìëù àåä

åäééúëåã åôéìçà ïéðòë àåäå à÷åã åúåäîáשהאורות
שונים בכלים להתלבש יכולים øàáúðùשבספירות 'åë

ïéðòî øúåé äæ éøäå ,'åë íøå÷î úèéùô ãöî åäæù ìéòì
.'åë úåãçàúää

של ענין בין חילק  לא  זה פרק שבתחילת למרות  כלומר,
הספירות של 'התאחדות ' של ענין לבין  'התערבות'
שבו  מקום יש הביאור, למסקנת הנה סוף. אין  באור
בספירות שזה השניה, עם אחת מאוחדות הספירות
או  ביסודם, שהם כפי  ומים מאש לזה והמשל הגנוזות,
אך בחינות, כמה שכוללת מופשטת שכלית מסברא 
למעלה שהיא שכיון אלא בגדרה, ספירה כל עדיין
עליון  מקום יש  אך לזולתה. סותרת אינה שבה, מהציור
התערבות יש ששם ממש ) סוף אין האור (בעצמות יותר 
אופן  היה וזה  מגדרו , יצא כח כל ששם  כיון  מוחלטת ,
שלמעלה גילוי  שהוא תורה , שבמתן הגילוי 

מהשתלשלות.
.øåöé÷

úðéçáá ïä úåæåðâä úåøéôñ øùò äðä ïéðòä øåàéáå
äðä ,íúåäîá íééëôä ïäù íâäå ,úåãçàúäå áåøéò
,úåéëôää íäá øëéð åðéà ,úåìâúäá ïðéàù íééîöòä

,ãçé íéãçàúî ïë ìòå ,úåàéöî úðéçáá ïðéàù éðôî
úåçåë åîëå ,éìåéä ìëù åîëå ,íéèùôåî íééìëù åîëå

,ùôðä íöòá íéìåìëä íééîöò
äéäù åðééä òîùðä úà ïéàåø åéä äøåú ïúîáã åäæå
úâùä åðééä äàøðä úà ïéòîåùå ,éðçåøä úåäîá äéàøä

.úåäîä
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כ'.23. סימן הקודש אגרת תניא ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

שמבטל  בתורה, יגיעה ענין בתורה. ועוסק יושב הקב"ה ראשונות שעות ג' מהו שאלה:
קיום  ע"י – בתורה ירושה לביהמ"ד. משכהו זה, מנוול בך פגע  אם תורה. ולומד רצונותיו
את  מסירים התורה לימוד וע"י דתהו, הכלים בשבירת שנפלו הניצוצות יורשים המצוות

שבעולם  ההסתר

‰p‰Â להקּדים יׁש ּבּתֹורה, אּלּו ענינים ׁשלׁשה להבין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ב)ּתחּלה ג, זרה (עבֹודה ְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ועֹוסק  יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ְִֵֵַָָָָָֹׁשלׁש
ּדהלא  אּלּו, ׁשעֹות ׁשלׁש ענין מהּו להבין וצרי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹּבּתֹורה,
ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה הּקֹורא "ּכל ז"ל רּבֹותינּו ְֵֵַַַַַָָָָָאמרּו
היא  הּתֹורה לּמּוד ּומצות ּכנגּדֹו", וׁשֹונה קֹורא ְְְְִִִֵֶֶַַָהּוא

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ח)ּתמידית, א, יֹומם (יהֹוׁשע ּבֹו "והגית ְְְְִִִֶַָָָָֻ
לֹומד ולילה", וזה זֹו ּבׁשעה לֹומד זה הרי העֹולם ּובכל ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

וׁשֹונה  קֹורא הּוא ּברּו ּדהּקדֹוׁש ּומאחר אחרת, ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשעה
ואם  ּתמיד, וׁשֹונה קֹורא הּוא הרי ואחד אחד ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכנגד
ועֹוסק  יֹוׁשב הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּדׁשלׁש ענין מהּו ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּכן
ּבהקּדם  יּובן זה א ּדוקא. יֹוׁשב ענין ּומה ּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה,
הּוא  הראׁשֹון ּדהענין ׁשּבּתֹורה, ענינים הּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹּתחּלה
ׁשהעּקר  ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמד עצמ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"התקן

ּכתיב ּדהּנה ׁשּבּתֹורה, ויגיעה העבֹודה יט היא (ּבּמדּבר ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

ואמרּויד) כּו', ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה ְְְְִֶַָָָָָֹֹ"וזאת
ּתֹורה", ׁשל ּבאהלּה עצמֹו הּממית "ּכל ז"ל ְְֳִֵֵֶַַַַָָָָרּבֹותינּו
ׁשּמבּטל  הינּו עצמֹו, ׁשּמסּגף עצמֹו, ממית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַּופרּוׁש
הּתֹורה. לּמּוד ּבׁשביל והחמרּיים הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָרצֹונֹותיו
קטלא  ּלי ּדמה עצמֹו", "מסּגף עצמֹו" "ממית ענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוזהּו

ּפלּגא  קטלא אֹו "אם יט ּכּלּה ּבּמאמר הּכּונה יבאר ּובזה , ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
לפי  מנּול ׁשּנקרא הרע הּיצר ׁשהּוא זה" מנּול ּב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻּפגע

הּבהמית ּדהּנפׁש מהּותֹו, ּבעצם ּגס הּמחין)ׁשהּוא (ׁשהּוא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

הרע, יצר ׁשּכן ּומּכל הּבהמה, נפׁש – עליו מֹוכיח ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמֹו
ּדהּיצר  הּמדרׁש", לבית מׁשכהּו כּו' ּב ּפגע "אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנה
הרצֹונֹות  אחר נמׁש להיֹות האדם את ּומּדיח מסית ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהרע
את  מגרׁש הּוא ּבזה אׁשר זאת ּדמּלבד וגׁשמּיים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹזרים
עֹוד  הּנה ּותפּלה, ּבתֹורה ה' ּבנחלת מּלהסּתּפח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהאדם
ולזאת  אלקים, ה' ּפני מעל האדם את להּדיח ענינֹו ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹזאת
הּמדרׁש" לבית "מׁשכהּו הּוא לזה היעּוצה העצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּנה

הּתֹורה למקֹום ּובית – הּתפּלה, מקֹום – הּכנסת (ּדבית ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הּתֹורה) מקֹום – להמׁשיכֹוהּמדרׁש הּוא הּמׁשיכה וענין , ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָ
ּדהלא  ּדנפׁשיּה, אּדעּתא ׁשהּוא לֹו ולֹומר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹּבדברים

קעביד  ּדנפׁשיּה אּדעּתא אינׁש קעביד ּכי לתּקן כ מעּקרא ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבא  לׁשמּה ׁשּלא מּתֹו הּנה ּכ ואחר הּבהמית, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹו
אֹור  להמׁשי הּתֹורה, לׁשם – לׁשמּה ּדפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַָָָלׁשמּה,
אּדעּתא  להיֹות צרי מּתחּלה אבל ּבּתֹורה. סֹוף ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
המנּול  את להמׁשי צרי ּדבר ּדראׁשית והינּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּדנפׁשיּה,
אּדעּתא  לֹו לֹומר ּבדברים היא וההמׁשכה הּמדרׁש, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָלבית

לגרמיּה ׁשהּוא ׁשּלא כא ּדנפׁשיּה מּתֹו הּנה ּכ ואחר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
זה  ׁשעל ּבּתֹורה, היגיעה ענין וזהּו לׁשמּה. ּבא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלׁשמּה
ויגיעה, טרח ּבלא ׁשּתבֹוא "ל ירּוׁשה אינּה "ּכי ְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹאֹומר
ירּוׁשה  היא והּׁשנית ּתאמין". ּומצאתי "יגעּתי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָרק
ּדכל  יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ּדכתיב והינּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹׁשּבּתֹורה,
ועם  ּבּתֹורה, ירּוׁשה ותֹורת ּדין ּבהם יׁש יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹקהּלת
לׁשֹון  הּוא ּדצּוה מׁשה", לנּו צּוה ּד"תֹורה ְְְֱִִֶָָָָֹהיֹות
המקּׁשר  הּוא ּדעת ּבחינת ׁשהּוא ּדמׁשה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַֹהתחּברּות,
את  ׁשּיֹורׁשים הּוא הירּוׁשה וענין ּבּתֹורה, יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָנׁשמֹות

ּבׁשבירה  ׁשּנפלּו ּדתהּו מלּכאין ּדׁשבע ,כב הּניצֹוצֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ
לפני  אדֹום ּבארץ מלכּו אׁשר מהּמלכים הם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּדׁשרׁשם
ׁשרׁשם  מּדֹות ּדהּׁשבע וכּידּוע יׂשראל, לבני מל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמל
אל  ׁשּקדם ּבכלל ּתהּו ׁשּזהּו ס"ג ּדׁשם ּתחּתֹונֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשבע

ׁשהּמּדֹות כג הּתּקּון  זה ידי ועל ּבׁשבירה, ׁשּנפל אּלא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתפּלין  ּגׁשמי, ּבצמר ציצית ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַָנתלּבׁשּו
והּדֹומה, וסּכה ׁשּבלּולב מינים וארּבעה ּגׁשמי, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבקלף
ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות את ּומבררים מעלים זה ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנה
ּבארּבע  הּברּורים עבֹודת ידי על ּובפרט נגּה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֹּבקלּפת
רּוחֹות  ּכארּבע "ּכי ּדכתיב מלכּיֹות ּבׁשעּבּוד ְְְְְְִִִִַַַָֻֻּגלּיֹות
ז"ל  רּבֹותינּו ּדאמרּו והגם אתכם", ּפרׂשּתי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּׁשמים

פז) יׂשראל (ּפסחים עם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה "צדקה ְְְִִִֵַָָָָָָָָ
האּמֹות" לבין ׁשם)ׁשּפזרן רׁש"י זה (וכדפרׁש ּבכל אבל , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ׁשאי הרי "ּכׁשם ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּופּזּור, ּגלּות הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
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חציה.יט. את או ה''בהמה'' כל את הרג אם ההבדל (פעולה)כ.מה עושה כשאדם מתחילה שהרי עצמו, (לטובת) דעת על
עושה. עצמו דעת על בשבילו).כא.- (שזהו המאמר.כב.לעצמו בהמשך נמצאים,כג.יוסבר אנו בו לעולם הכוונה

"תיקון". נקרא ולכן המשפיעים, המועטים האורות את לקבל בשביל מספיק גדולים שהכלים
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עניינים לקלוט מופנה השמיעה כח  כלל בדרך שהרי
הראיה בכח לקולטם ניתן שלא יותר, וגבוהים  עמוקים
דוקא היא השמיעה כאן ואילו מוחשי. יותר שהוא 
של באופן שהם  וזה גשמיות, של יותר, נמוכים לעניינים 
שלהם, מהחשיבות כביכול איבדו  הם כי  הוא , שמיעה 

ורלוונטיים. מוחשיים לא להיות נהפכו  ולכן 
כל תורה במתן  - מזה יותר ומחדש  כאן נ"ע הרבי בא
נהייתה הרוחניות  לאלוקות. מופנים היו הכוחות
אותה ואימת אותה קלט הראיה כח ולכן מוחשית
תורה במתן מופנה היה השמיעה  כח גם אבל בתוכו.
האלוקי האור עצם  גם כיצד? אלוקות! של לעניינים 
ניתן  לא  שיהיה ככל גבוה רוחני ועולם דרגה שבשום
את כלומר השמיעה בחוש  רק אלא במהותו  אותו לקלוט
תורה מתן בשעת הנה מהותו, את ולא בלבד מציאותו
מוחלטת. בהתאמתות במהותו שהוא  כפי  אצלם ניקלט

היה תורה, במתן החידוש  שעיקר נ"ע, הרבי אומר ולכן 
השמיעה כח כלל שבדרך למרות  השמיעה. בכח דוקא
ולא מציאותם את רק אבל נעלים דברים לקלוט  מסוגל
כלומר  - הנראה" את "שמעו  תורה במתן הרי מהותם,
חוש רק כלל שבדרך עניינים אותם את קלטו  הם
ממש. המהות ראית של באופן לקלוט מסוגל השמיעה 

øîåì êéøöå במתן מגדרו יצא השמיעה שכח שהסיבה
בגלל הוא úåîöòתורה, úðéçáî éåìéâ äéä äøåú ïúîáã

,úåæåðâä úåøéôñ øùòî äìòîìù óåñ ïéàעוד כל שהרי
מוגדר  כח כל בלבד הגנוזות ספירות מעשר  הוא הגילוי 
ידי על זה מגדרו, יציאה שתהיה  וכדי  מסויים, בגדר

סוף, אין עצמות של יותר עליון  àåäùגילוי øîåì ùéå
äéçú ìè ïéðòלהחיות שעתיד טל תורה, במתן  שהיה

מתים משמיעתבו  שפרחה  נשמתם  את החזיר שבו
הראשונות úåììëúäהדברות  äéä äæ éãé ìòå ,'åë

.('åë òîùðä úà ïéàåø úåéäì úåçëä
øîåì ùéהגדול החידוש את יותר נ"ע הרבי  מחדד -

תורה: במתן  שהיה
óåâá äúåùáìúä íãå÷ äîùðã äòéîùå äéàø úðéçáã
úâùä åîëå) úåäîä úâùäå úåäîä úééàø úðéçá àåäù

,(ïãò ïâá úåîùðä האור את משיגות  הנשמות ששם
בגוף התלבשותה  קודם  הנשמה השגת  אבל האלוקי ,
כי תורה, במתן  שהיתה ההשגה  מרמת פחותה היא

úåìùìúùäãלמעלה øåàäá åäæ äðä האור כלומר -
ההשתלשלות סדר של והמצומצם åðééäåהמוגבל ,

'åë íìåòá úåùáìúä úðéçáá àáù úé÷ìàä äøàääá
ממש. האור עצמות שאינה

åäæù øîåì ùé úåìéöàáå)הנשמות של ההשגה  -÷ø
åàöéù øçàî øåàä íöòá àì úåìéöàã úåøåàî äøàäá

åë').הנשמות íéìëäî åãøôðåלהשיג יכולים  אינם  לכן
שבאצילות שהכלים למרות שהרי  ממש , האור עצם את
הרי חד", וגרמוהי "איהו בתכלית מאוחדים הם
את לקלוט מסוגלים  לא מהכלים יצאו שכבר הנשמות

ממש האור .23עצם
ììë êøãáå øåàä íöò ìáà האור עצם על כשמדברים

úåùáìúäîהכוונה äìòîìù óåñ ïéà øåàáúåîìåòá
ãáì úåàéöîä úòéãé úðéçáá àåä,המהות השגת ולא 

עדן  בגן  הנשמות אצל åë'.גם
òîùðä úà ïéàåø ïéðòåשהיה הגדול החידוש  שזהו -

תורה úàבמתן ïéòîåùå ,øåàä íöò úåäî úééàø àåä
àéä äâùääù äàøðäבדרך שזה כפי  במציאות, רק לא 

אלא úåäîä,כלל úâùä úðéçáá
úåáøòúää ïéðòåשבזהøãâåî åðéà çë ìëù àåä

åäééúëåã åôéìçà ïéðòë àåäå à÷åã åúåäîáשהאורות
שונים בכלים להתלבש יכולים øàáúðùשבספירות 'åë

ïéðòî øúåé äæ éøäå ,'åë íøå÷î úèéùô ãöî åäæù ìéòì
.'åë úåãçàúää

של ענין בין חילק  לא  זה פרק שבתחילת למרות  כלומר,
הספירות של 'התאחדות ' של ענין לבין  'התערבות'
שבו  מקום יש הביאור, למסקנת הנה סוף. אין  באור
בספירות שזה השניה, עם אחת מאוחדות הספירות
או  ביסודם, שהם כפי  ומים מאש לזה והמשל הגנוזות,
אך בחינות, כמה שכוללת מופשטת שכלית מסברא 
למעלה שהיא שכיון אלא בגדרה, ספירה כל עדיין
עליון  מקום יש  אך לזולתה. סותרת אינה שבה, מהציור
התערבות יש ששם ממש ) סוף אין האור (בעצמות יותר 
אופן  היה וזה  מגדרו , יצא כח כל ששם  כיון  מוחלטת ,
שלמעלה גילוי  שהוא תורה , שבמתן הגילוי 

מהשתלשלות.
.øåöé÷

úðéçáá ïä úåæåðâä úåøéôñ øùò äðä ïéðòä øåàéáå
äðä ,íúåäîá íééëôä ïäù íâäå ,úåãçàúäå áåøéò
,úåéëôää íäá øëéð åðéà ,úåìâúäá ïðéàù íééîöòä

,ãçé íéãçàúî ïë ìòå ,úåàéöî úðéçáá ïðéàù éðôî
úåçåë åîëå ,éìåéä ìëù åîëå ,íéèùôåî íééìëù åîëå

,ùôðä íöòá íéìåìëä íééîöò
äéäù åðééä òîùðä úà ïéàåø åéä äøåú ïúîáã åäæå
úâùä åðééä äàøðä úà ïéòîåùå ,éðçåøä úåäîá äéàøä
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כ'.23. סימן הקודש אגרת תניא ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

שמבטל  בתורה, יגיעה ענין בתורה. ועוסק יושב הקב"ה ראשונות שעות ג' מהו שאלה:
קיום  ע"י – בתורה ירושה לביהמ"ד. משכהו זה, מנוול בך פגע  אם תורה. ולומד רצונותיו
את  מסירים התורה לימוד וע"י דתהו, הכלים בשבירת שנפלו הניצוצות יורשים המצוות

שבעולם  ההסתר

‰p‰Â להקּדים יׁש ּבּתֹורה, אּלּו ענינים ׁשלׁשה להבין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ב)ּתחּלה ג, זרה (עבֹודה ְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ועֹוסק  יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ְִֵֵַָָָָָֹׁשלׁש
ּדהלא  אּלּו, ׁשעֹות ׁשלׁש ענין מהּו להבין וצרי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹּבּתֹורה,
ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה הּקֹורא "ּכל ז"ל רּבֹותינּו ְֵֵַַַַַָָָָָאמרּו
היא  הּתֹורה לּמּוד ּומצות ּכנגּדֹו", וׁשֹונה קֹורא ְְְְִִִֵֶֶַַָהּוא

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ח)ּתמידית, א, יֹומם (יהֹוׁשע ּבֹו "והגית ְְְְִִִֶַָָָָֻ
לֹומד ולילה", וזה זֹו ּבׁשעה לֹומד זה הרי העֹולם ּובכל ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

וׁשֹונה  קֹורא הּוא ּברּו ּדהּקדֹוׁש ּומאחר אחרת, ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשעה
ואם  ּתמיד, וׁשֹונה קֹורא הּוא הרי ואחד אחד ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכנגד
ועֹוסק  יֹוׁשב הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּדׁשלׁש ענין מהּו ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּכן
ּבהקּדם  יּובן זה א ּדוקא. יֹוׁשב ענין ּומה ּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּתֹורה,
הּוא  הראׁשֹון ּדהענין ׁשּבּתֹורה, ענינים הּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹּתחּלה
ׁשהעּקר  ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמד עצמ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"התקן

ּכתיב ּדהּנה ׁשּבּתֹורה, ויגיעה העבֹודה יט היא (ּבּמדּבר ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

ואמרּויד) כּו', ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה ְְְְִֶַָָָָָֹֹ"וזאת
ּתֹורה", ׁשל ּבאהלּה עצמֹו הּממית "ּכל ז"ל ְְֳִֵֵֶַַַַָָָָרּבֹותינּו
ׁשּמבּטל  הינּו עצמֹו, ׁשּמסּגף עצמֹו, ממית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַּופרּוׁש
הּתֹורה. לּמּוד ּבׁשביל והחמרּיים הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָרצֹונֹותיו
קטלא  ּלי ּדמה עצמֹו", "מסּגף עצמֹו" "ממית ענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוזהּו

ּפלּגא  קטלא אֹו "אם יט ּכּלּה ּבּמאמר הּכּונה יבאר ּובזה , ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
לפי  מנּול ׁשּנקרא הרע הּיצר ׁשהּוא זה" מנּול ּב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻּפגע

הּבהמית ּדהּנפׁש מהּותֹו, ּבעצם ּגס הּמחין)ׁשהּוא (ׁשהּוא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

הרע, יצר ׁשּכן ּומּכל הּבהמה, נפׁש – עליו מֹוכיח ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמֹו
ּדהּיצר  הּמדרׁש", לבית מׁשכהּו כּו' ּב ּפגע "אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנה
הרצֹונֹות  אחר נמׁש להיֹות האדם את ּומּדיח מסית ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהרע
את  מגרׁש הּוא ּבזה אׁשר זאת ּדמּלבד וגׁשמּיים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹזרים
עֹוד  הּנה ּותפּלה, ּבתֹורה ה' ּבנחלת מּלהסּתּפח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהאדם
ולזאת  אלקים, ה' ּפני מעל האדם את להּדיח ענינֹו ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹזאת
הּמדרׁש" לבית "מׁשכהּו הּוא לזה היעּוצה העצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּנה

הּתֹורה למקֹום ּובית – הּתפּלה, מקֹום – הּכנסת (ּדבית ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הּתֹורה) מקֹום – להמׁשיכֹוהּמדרׁש הּוא הּמׁשיכה וענין , ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָ
ּדהלא  ּדנפׁשיּה, אּדעּתא ׁשהּוא לֹו ולֹומר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹּבדברים

קעביד  ּדנפׁשיּה אּדעּתא אינׁש קעביד ּכי לתּקן כ מעּקרא ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבא  לׁשמּה ׁשּלא מּתֹו הּנה ּכ ואחר הּבהמית, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹו
אֹור  להמׁשי הּתֹורה, לׁשם – לׁשמּה ּדפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַָָָלׁשמּה,
אּדעּתא  להיֹות צרי מּתחּלה אבל ּבּתֹורה. סֹוף ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
המנּול  את להמׁשי צרי ּדבר ּדראׁשית והינּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּדנפׁשיּה,
אּדעּתא  לֹו לֹומר ּבדברים היא וההמׁשכה הּמדרׁש, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָלבית

לגרמיּה ׁשהּוא ׁשּלא כא ּדנפׁשיּה מּתֹו הּנה ּכ ואחר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
זה  ׁשעל ּבּתֹורה, היגיעה ענין וזהּו לׁשמּה. ּבא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלׁשמּה
ויגיעה, טרח ּבלא ׁשּתבֹוא "ל ירּוׁשה אינּה "ּכי ְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹאֹומר
ירּוׁשה  היא והּׁשנית ּתאמין". ּומצאתי "יגעּתי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָרק
ּדכל  יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ּדכתיב והינּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹׁשּבּתֹורה,
ועם  ּבּתֹורה, ירּוׁשה ותֹורת ּדין ּבהם יׁש יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹקהּלת
לׁשֹון  הּוא ּדצּוה מׁשה", לנּו צּוה ּד"תֹורה ְְְֱִִֶָָָָֹהיֹות
המקּׁשר  הּוא ּדעת ּבחינת ׁשהּוא ּדמׁשה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַֹהתחּברּות,
את  ׁשּיֹורׁשים הּוא הירּוׁשה וענין ּבּתֹורה, יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָנׁשמֹות

ּבׁשבירה  ׁשּנפלּו ּדתהּו מלּכאין ּדׁשבע ,כב הּניצֹוצֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ
לפני  אדֹום ּבארץ מלכּו אׁשר מהּמלכים הם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּדׁשרׁשם
ׁשרׁשם  מּדֹות ּדהּׁשבע וכּידּוע יׂשראל, לבני מל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמל
אל  ׁשּקדם ּבכלל ּתהּו ׁשּזהּו ס"ג ּדׁשם ּתחּתֹונֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשבע

ׁשהּמּדֹות כג הּתּקּון  זה ידי ועל ּבׁשבירה, ׁשּנפל אּלא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתפּלין  ּגׁשמי, ּבצמר ציצית ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַָנתלּבׁשּו
והּדֹומה, וסּכה ׁשּבלּולב מינים וארּבעה ּגׁשמי, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבקלף
ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות את ּומבררים מעלים זה ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנה
ּבארּבע  הּברּורים עבֹודת ידי על ּובפרט נגּה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֹּבקלּפת
רּוחֹות  ּכארּבע "ּכי ּדכתיב מלכּיֹות ּבׁשעּבּוד ְְְְְְִִִִַַַָֻֻּגלּיֹות
ז"ל  רּבֹותינּו ּדאמרּו והגם אתכם", ּפרׂשּתי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּׁשמים

פז) יׂשראל (ּפסחים עם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה "צדקה ְְְִִִֵַָָָָָָָָ
האּמֹות" לבין ׁשם)ׁשּפזרן רׁש"י זה (וכדפרׁש ּבכל אבל , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ׁשאי הרי "ּכׁשם ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּופּזּור, ּגלּות הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
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חציה.יט. את או ה''בהמה'' כל את הרג אם ההבדל (פעולה)כ.מה עושה כשאדם מתחילה שהרי עצמו, (לטובת) דעת על
עושה. עצמו דעת על בשבילו).כא.- (שזהו המאמר.כב.לעצמו בהמשך נמצאים,כג.יוסבר אנו בו לעולם הכוונה

"תיקון". נקרא ולכן המשפיעים, המועטים האורות את לקבל בשביל מספיק גדולים שהכלים
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ּבלא  לעֹולם אפׁשר אי ּכ רּוחֹות ּבלא לעֹולם ְְְְִֶֶָָָָָָָֹֹאפׁשר
הּכּונה  רּוחֹות ּבלא לעֹולם אפׁשר ּׁשאי ּדמה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל",
וזהּו הגּבלה. ּפרּוׁשֹו ורּוחֹות העלם, לׁשֹון הּוא ְְְְְְֵֵֶֶַָָָּדעֹולם
אי  ּכ הּנה הגּבלה, ּבלי להעלם אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּדכׁשם
ההעלם, את מעבירים ּדיׂשראל יׂשראל, ּבלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאפׁשר

ּתבֹות  ראׁשי הּוא ּדיׂשראל הּתֹורה, לּמּוד ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהינּו
הּתֹורה  אֹור ידי ועל לּתֹורה, אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ְְִִִִֵֵַַַָָיׁש
הּברּורים, עבֹודת ענין והּוא העֹולם, מחׁשּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמאירים
הּכלים  ּבׁשבירת ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות את מלּקטים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדבזה

וההסּתר. ההעלם את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַּומסירים
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ÌÈÓÈÓ˙ ÈÎÓÂ˙ ˙Â·È˘È‰ ÊÎ¯Ó
‰ÁÎÂ˙‰ ·ˆÓ

בכל  במינן המיוחדות היהודיות הצרות פורענות
ארץ  הנקרא במקום  באמריקה כאן גם הארצות,
הראש  לכאב שתגרומנה ההכרח מן  האנשים ידידת

היהודי. הלב  ולכאב היהודי
פורעניות  שצרות איך בבהירות, הכל אנו רואים
אנו  ואין ישראל, כלל על נשפכות המרות התוכחה
שנאמרו  התוכחה מפרשיות  פסוק באיזה יודעים
יביא  מה יודעים אנו אין כעת, עומדים אנו  מראש

המחר. לנו
ידי  על הכבושות בארצות היהודי למצב באשר
היהודי  למצב באשר לדבר, מה שאין הרי  הנאצים
 ישראל בארץ  וברכוש בחיים  ביותר החמור
בארץ  החמור היהודי למצב באשר גם לדבר, מיותר

לדבר. מיותר כן גם אמריקה, האנשים, ידידת
בני  מלכתחילה השקיעו בה זו בארץ זו, חופש בארץ
אשר  כל את ביותר הגדולה נפש במסירות ישראל
ההשתתפות  היתה מקום בכל וכמו לבנייתה, בידם
ניזוקים  זאת למרות  ביותר והיפה המיטב מן היהודית
בתי  מוכים, ישראל ילדי היהודיים, החיים בתי בה
ומוכים. נלעגים ישראל ורבני מחוללים יהודיים כנסת
c"yz'd ,ipy gqt ,xii` c"i
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זעזמער  זלמן ר' הרה "ח מורי והוא  אדמו"ר  כ"ק עם נסע אשר החסידים מגדולי ביאר 48אחד
מעלה  לבעל עצמו חושב בטעותו שהאדם לי ויסביר ובפרטו'. בכללות התורה דברי את לי
הוא  אזי בהם, ומתבונן ומדותיו דעותיו פרטי בכל עצמו את בודק כאשר אמנם גבוה, ומדריגה 
אדם  תואר אומר יצה"ר, על טוב יצר אדם ירגיז לעולם המא' סדר וזהו חסרונותיו. את מכיר
במדריגת  שאינו עצמו את מכיר הוא הנה אדם במעלת באמת שהוא דמי השכל, תואר שהוא
חטא  ירא שיהי' הלואי כ"א שכלי' באהוי"ר הוי' עובד במדריגת ולא בינוני במדריגת ולא צדיק
על  להתחרט יוכל ולא מעשיו את לתקן יוכל לא אז אשר המיתה, יום את תמיד לעצמו ויזכיר

לעשותם. היום ורק העבר

אדמו"ר  מכ"ק אז שמעתי אשר התורה דברי בי נקרו שנים שנת כו שלש אלול ובחודש ,
אדמו"ר 49תקע"ה  לכ"ק לליובאוויטש גופי כז באתי את עבדתי הללו השנים שלש ובמשך ,
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נאר 21ואיבריו  ניט באמת, גוט זיין זאל ער – דצדק בדרגא ולא באמת דטוב בדרגא ָָשיהיו
הוא  כאשר רק ולא טוב, הוא הגוף כאשר רק היא ישרה עבודה אשר זאת לבד כי – גערעכט
הנה  דקשוט לעלמא ובאים דין מעלמא נפטרים כאשר זאת לבד הנה התנצלות, כמה ע"פ צודק

בכך. מה של בדברים ומשפט הדין על לאבדו וחס במאד הזמן יקר
אאמו"ר  יעדער כח כ"ק אין ווארט, יעדען אין איז חסידים עלטערע די בא להגיד: ַָהואיל

עצמי. מהות זייער א ּפ זיך שּפיגעלט ָתנועה

טאטע  דעם כט דער ריידען צו אנגעהויבען האט ער בעת - יחידות אויף געזאגט מיר האט ַָָָָ
רבים: מים

עובד  א ּפאריטשער הלל ר' משכיל, א איז האמליער אייזיק .ל ר' ַַַָ

וואס  מענשען, צוויי זיינען עובד און משכיל און וועלטען, צוויי זיינען עבודה און ָהשכלה
רבי  דער געקומען איז העולם, שנברא מיום געווען איז צוויי כו אזוי די געווען מחבר האט און ַָ

מענטשען. צוויי די און  וועלטען

הנקודה  פנימיות צום מכוון זיינען וועלכע משלים ממציא א נפלא, משכיל א איז אייזיק ַַר'
שבלב. בעבודה מופלג עובד א איז און מבאר איז ער וואס השכלה דער ַָפון

דארף  ער ווי און דארף ער וואס פילט אליין גוף דער אז בגופו, הוי' עובד א איז הלל ַַַַַָר'
הלל'ס 21טאן  ר' איז אזוי וכו ' ראי' צו כלים אויגן די שכל, צום כלי א איז מוח דער ווי כשם . ַַָ

ענינים  טיפסטע די מסביר איז וואס נפלא משכיל א איז און דארף, מען וואס דעם צו כלי א ַַַָָגוף
יסודות. געזונטע אויף געבויט זיינען וואס הסברות און ביאורים ָמיט

נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר כח)

תרל"ו. בשנת נאמר רבים מים המשך נ"ע. מהר"ש אדמו"ר כט)

.[352 ע' תרצ"ט השיחות [ספר 24 ע' תש"ח תמוז, י"ב קונטרס ג"כ ראה ל)
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רפ"ב  מ"ח י"ט א' ב"ה,

ה' רודניא, עיר יושבי הקדש עם אל

יחיו  עליהם

וברכה. שלום

בדבר  לנו, והמצוה התורה את יודעים כאחד כולנו

מישראל  ואחד אחד כל בנפש הנוגע ישראל, בית טהרת

וצריכה  נתקלקלה הטבילה בית במחנם וכאשר ממש,

עם  התעוררו לתקנם, במה קורות לכם יש וכבר תיקון,

טבילה, הבית בתקנת ישתדל אשר מיוחד, ועד ועשו קדש

מישראל. ואחד אחד לכל נוגע זה אשר

הם  אשר אנשים, באיזה ובחרו העיר מכל אסיפה עשו

הזה  הדבר ובגלל הטבילה. בית תיקון הפועל אל יביאו

לו. אשר בכל ויצליחהו ואחד אחד כל פועל השי"ת יברך

הוא, בידכם אשר ישראל של טהרתם על לבבכם שימו

לידידינו  בזה כתבתי ובארוכה בעזרכם, יהי' הטוב והאל

בגו"ר. השי"ת ויברך ועשו, התחזקו שי', הלל ר'

בן  ומברכם הדו"ש עוז וידידם כאו"נ ושלו' ברכה והיו

מו"ר,

יי"ש 
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ּבלא  לעֹולם אפׁשר אי ּכ רּוחֹות ּבלא לעֹולם ְְְְִֶֶָָָָָָָֹֹאפׁשר
הּכּונה  רּוחֹות ּבלא לעֹולם אפׁשר ּׁשאי ּדמה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל",
וזהּו הגּבלה. ּפרּוׁשֹו ורּוחֹות העלם, לׁשֹון הּוא ְְְְְְֵֵֶֶַָָָּדעֹולם
אי  ּכ הּנה הגּבלה, ּבלי להעלם אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּדכׁשם
ההעלם, את מעבירים ּדיׂשראל יׂשראל, ּבלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאפׁשר

ּתבֹות  ראׁשי הּוא ּדיׂשראל הּתֹורה, לּמּוד ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהינּו
הּתֹורה  אֹור ידי ועל לּתֹורה, אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ְְִִִִֵֵַַַָָיׁש
הּברּורים, עבֹודת ענין והּוא העֹולם, מחׁשּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמאירים
הּכלים  ּבׁשבירת ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות את מלּקטים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדבזה

וההסּתר. ההעלם את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַּומסירים
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ÌÈÓÈÓ˙ ÈÎÓÂ˙ ˙Â·È˘È‰ ÊÎ¯Ó
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בכל  במינן המיוחדות היהודיות הצרות פורענות
ארץ  הנקרא במקום  באמריקה כאן גם הארצות,
הראש  לכאב שתגרומנה ההכרח מן  האנשים ידידת

היהודי. הלב  ולכאב היהודי
פורעניות  שצרות איך בבהירות, הכל אנו רואים
אנו  ואין ישראל, כלל על נשפכות המרות התוכחה
שנאמרו  התוכחה מפרשיות  פסוק באיזה יודעים
יביא  מה יודעים אנו אין כעת, עומדים אנו  מראש

המחר. לנו
ידי  על הכבושות בארצות היהודי למצב באשר
היהודי  למצב באשר לדבר, מה שאין הרי  הנאצים
 ישראל בארץ  וברכוש בחיים  ביותר החמור
בארץ  החמור היהודי למצב באשר גם לדבר, מיותר

לדבר. מיותר כן גם אמריקה, האנשים, ידידת
בני  מלכתחילה השקיעו בה זו בארץ זו, חופש בארץ
אשר  כל את ביותר הגדולה נפש במסירות ישראל
ההשתתפות  היתה מקום בכל וכמו לבנייתה, בידם
ניזוקים  זאת למרות  ביותר והיפה המיטב מן היהודית
בתי  מוכים, ישראל ילדי היהודיים, החיים בתי בה
ומוכים. נלעגים ישראל ורבני מחוללים יהודיים כנסת
c"yz'd ,ipy gqt ,xii` c"i
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זעזמער  זלמן ר' הרה "ח מורי והוא  אדמו"ר  כ"ק עם נסע אשר החסידים מגדולי ביאר 48אחד
מעלה  לבעל עצמו חושב בטעותו שהאדם לי ויסביר ובפרטו'. בכללות התורה דברי את לי
הוא  אזי בהם, ומתבונן ומדותיו דעותיו פרטי בכל עצמו את בודק כאשר אמנם גבוה, ומדריגה 
אדם  תואר אומר יצה"ר, על טוב יצר אדם ירגיז לעולם המא' סדר וזהו חסרונותיו. את מכיר
במדריגת  שאינו עצמו את מכיר הוא הנה אדם במעלת באמת שהוא דמי השכל, תואר שהוא
חטא  ירא שיהי' הלואי כ"א שכלי' באהוי"ר הוי' עובד במדריגת ולא בינוני במדריגת ולא צדיק
על  להתחרט יוכל ולא מעשיו את לתקן יוכל לא אז אשר המיתה, יום את תמיד לעצמו ויזכיר

לעשותם. היום ורק העבר

אדמו"ר  מכ"ק אז שמעתי אשר התורה דברי בי נקרו שנים שנת כו שלש אלול ובחודש ,
אדמו"ר 49תקע"ה  לכ"ק לליובאוויטש גופי כז באתי את עבדתי הללו השנים שלש ובמשך ,

הזקן. רבנו כו)
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וש"נ. .314 ע' תש"ט השיחות ספר אודותו ראה (48
.(11 שבהערה פרקים" ("ראשי תקע"ד וצ"ל: טה"ד, הוא אולי (49

c"ag i`iyp epizeax zxezn

נאר 21ואיבריו  ניט באמת, גוט זיין זאל ער – דצדק בדרגא ולא באמת דטוב בדרגא ָָשיהיו
הוא  כאשר רק ולא טוב, הוא הגוף כאשר רק היא ישרה עבודה אשר זאת לבד כי – גערעכט
הנה  דקשוט לעלמא ובאים דין מעלמא נפטרים כאשר זאת לבד הנה התנצלות, כמה ע"פ צודק

בכך. מה של בדברים ומשפט הדין על לאבדו וחס במאד הזמן יקר
אאמו"ר  יעדער כח כ"ק אין ווארט, יעדען אין איז חסידים עלטערע די בא להגיד: ַָהואיל

עצמי. מהות זייער א ּפ זיך שּפיגעלט ָתנועה

טאטע  דעם כט דער ריידען צו אנגעהויבען האט ער בעת - יחידות אויף געזאגט מיר האט ַָָָָ
רבים: מים

עובד  א ּפאריטשער הלל ר' משכיל, א איז האמליער אייזיק .ל ר' ַַַָ

וואס  מענשען, צוויי זיינען עובד און משכיל און וועלטען, צוויי זיינען עבודה און ָהשכלה
רבי  דער געקומען איז העולם, שנברא מיום געווען איז צוויי כו אזוי די געווען מחבר האט און ַָ

מענטשען. צוויי די און  וועלטען

הנקודה  פנימיות צום מכוון זיינען וועלכע משלים ממציא א נפלא, משכיל א איז אייזיק ַַר'
שבלב. בעבודה מופלג עובד א איז און מבאר איז ער וואס השכלה דער ַָפון

דארף  ער ווי און דארף ער וואס פילט אליין גוף דער אז בגופו, הוי' עובד א איז הלל ַַַַַָר'
הלל'ס 21טאן  ר' איז אזוי וכו ' ראי' צו כלים אויגן די שכל, צום כלי א איז מוח דער ווי כשם . ַַָ

ענינים  טיפסטע די מסביר איז וואס נפלא משכיל א איז און דארף, מען וואס דעם צו כלי א ַַַָָגוף
יסודות. געזונטע אויף געבויט זיינען וואס הסברות און ביאורים ָמיט

נ"ע. מהורש"ב אדמו"ר כח)

תרל"ו. בשנת נאמר רבים מים המשך נ"ע. מהר"ש אדמו"ר כט)

.[352 ע' תרצ"ט השיחות [ספר 24 ע' תש"ח תמוז, י"ב קונטרס ג"כ ראה ל)
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ycew zexb`

רפ"ב  מ"ח י"ט א' ב"ה,

ה' רודניא, עיר יושבי הקדש עם אל

יחיו  עליהם

וברכה. שלום

בדבר  לנו, והמצוה התורה את יודעים כאחד כולנו

מישראל  ואחד אחד כל בנפש הנוגע ישראל, בית טהרת

וצריכה  נתקלקלה הטבילה בית במחנם וכאשר ממש,

עם  התעוררו לתקנם, במה קורות לכם יש וכבר תיקון,

טבילה, הבית בתקנת ישתדל אשר מיוחד, ועד ועשו קדש

מישראל. ואחד אחד לכל נוגע זה אשר

הם  אשר אנשים, באיזה ובחרו העיר מכל אסיפה עשו

הזה  הדבר ובגלל הטבילה. בית תיקון הפועל אל יביאו

לו. אשר בכל ויצליחהו ואחד אחד כל פועל השי"ת יברך

הוא, בידכם אשר ישראל של טהרתם על לבבכם שימו

לידידינו  בזה כתבתי ובארוכה בעזרכם, יהי' הטוב והאל

בגו"ר. השי"ת ויברך ועשו, התחזקו שי', הלל ר'

בן  ומברכם הדו"ש עוז וידידם כאו"נ ושלו' ברכה והיו

מו"ר,

יי"ש 
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÷ìá úùøô
áëá÷ìa àøiåïåùàøäNr-øLà-ìk úà øBtö-ïa ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬

:éøîàì ìàøNéâãàî írä éðtî áàBî øâiå ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ
:ìàøNé éða éðtî áàBî õ÷iå àeä-áø ék¦´©®©¨´̈½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

ãìäwä eëçìé äzr ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úra áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe(éåì) ¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
ääøBút øBòa-ïa írìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨

øîàì Bì-àø÷ì Bnr-éða õøà øäpä-ìr øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸ
ïér-úà äqë äpä íéøönî àöé ír äpäÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´

:éìnî áLé àeäå õøàäåàp-äëì äzrå ¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«§©¨Á§¨¨̧
épnî àeä íeör-ék äfä írä-úà él-äøà̈«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ¦¤½¦
ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´
øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ

:øàeéæíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈
:àeä Ceøá ék¦¬¨−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr gk zegiy ihewl)

ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éðùâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënrãé÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®
:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiååèãBò óñiå ©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−

:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìä¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤
æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´

:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³
äNrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®

:äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìeçéírìa ïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©¦§À̈
àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ
ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá¥−¤´¤§¨®̈´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìàèéeáL äzrå ¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸
ýåýé óñi-äî ärãàå äìélä ízà-íb äæá àð̈¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−

ac:énr øëäìéì írìa-ìà | íéäìà àáiå ©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼
Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´

éìà øaãà-øLà øácä-úà Càå ízàBúà E ¦®̈§©À¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬
:äNrú©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr bk mgpn zxez)

Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מֹוליכין  ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ּדר ועל ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
éùéìùàëBðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®

:áàBî éøN-ír Cìiåáë-ék íéäìà óà-øçiå ©¥−¤¦¨¥¬¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«
Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®

:Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìr áëø àeäåâëàøzå §ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤
Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤

iå äãOaírìa C:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà ©¨¤®©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
ãëøãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬
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éãBáëìå ,éîLá àø÷pä ìk :øîàpL ,BãBáëì àlà Bàøá àì BîìBòa àeä Ceøa LBãwä àøaM äî ìk̈©¤¨¨©¨¨§¨Ÿ§¨¤¨¦§¤¤¡©Ÿ©¦§¨¦§¦§¦§¦

:ãòå íìòì Cìîé éé :øîBàå .åéúéNò óà åézøöé ,åéúàøa§¨¦§©§¦©£¦¦§¥§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤

ycew zegiyn zecewp
ב"מילי  מזה ההוראה מהי א. במשנתנו: השאלות

"קנין לפרק משנתנו תוכן של הקשר ב. ".˙Â¯‰דחסידותא".
שזהו לא ÌÂÈÒובפרט למה ד. "בעולמו". הדיוק ג. הפרק.

לכבודו". בראו בעולמו הקב"ה שברא מה "כל בקצרה אמר
עשיתיו", אף "יצרתיו – הכתוב סיום גם מביא מדוע ה.
ולכבודי  בשמי הנקרא "כל שנאמר ממה היא ההוכחה והרי

בראתיו".

לתורה  היא ב"לכבודו" הכוונה כמאמר 1והביאור: ,
כמאמר 2רז"ל  הוא התנא וכוונת תורה". אלא כבוד "אין
היינו 3רז"ל  ישראל, ובשביל התורה בשביל נברא שהעולם

וזהו התורה. את ישראל שיקיימו ‡Ï‡בראוÏ‡בכדי
– בעולמו הקב"ה שברא מה "כל כלומר: Ï‡לכבודו",

– –Ï‡בראו" "לכבודו" רק הוא שנברא וזה נברא; הי'
התורה. בשביל

יותר  גדולה היא תורה" אלא כבוד ד"אין והמעלה
ד"תורה יתכן ˜ÔÈמהמעלה דהרי הקודמת, שבמשנה אחד"

ידי  על מתכבד אינו אך ("קנין") מסויים דבר קונה שאדם
למעלה  כבוד מוסיפה שהתורה במשנתנו ההוספה וזוהי זה;

כביכול.

קיבל  "משה – אבות פרקי תחילת בין הקשר [וזהו
"משה לסיומם: מסיני", רומז ˜Ï·Èתורה מסיני" תורה

התורה  את קבל כשרק התורה, דלימוד העבודה לתחילת
גבוהה  הכי הדרגא נרמז ובמשנתנו ללומדה; ומתחיל

תורה"]. אלא כבוד "אין – התורה בלימוד

פסוק  בשמי", הנקרא "כל שכתוב ממה ומסתייע
עשי' יצירה בריאה אצילות העולמות בארבע ,4שמדבר

ועולם  האצילות עולם רק לא כולם, העולמות שכל ללמדך
בו  אין (שלכאורה העשי' עולם גם אלא והיצירה הבריאה

לכבודו. אלא נבראו לא מקום) של "כבודו" משום

"עולם  הוא העשי' עולם לשאול: יש לכאורה אך
אחרא" וסטרא לא 5הקליפות זה שעולם לומר אפשר ואיך ,

שהם  דברים רק "בעולמו": מדייק ולזה לכבודו? אלא נברא
כו') הרשות עניני או קדושה עניני (היינו "לעולם" קיימים
שיתבטלו  אחרא, וסטרא הקליפות לאפוקי לכבודו: נבראו

ככתוב  לבוא, הארץ",6לעתיד מן אעביר הטומאה רוח "ואת
הקב"ה. של לכבודו (בגילוי) נבראו לא שהם

כל  דחסידותא"): (ב"מילי האדם בעבודת מזה ההוראה
ואפילו  האצילות, עולם עד העשי' מעולם כולם, העולמות

הקב"ה) של ("עולמו" סוף האין ‡Ï‡נבראוÏ‡עולמות
צריכה  זו וידיעה האדם. בעבודת תלויים והם ישראל בשביל

ובשלימות  למהוי כדבעי עבודתו לעבוד האדם על להשפיע
משורת  לפנים של ובאופן בהידור התורה קיום – האפשרית

.7הדין 

ãòå íìòì Cìîé 'ä :øîBàå§¥¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤
אינו  הרי זה פסוק ב. ואומר. מאי א. במשנתנו: השאלות

הדרש. לתוכן לכאורה כלל שייך

לומר: יש משנתנו בביאור

שברא  מה שכל – האחד דברים: שני מלמדנו התנא א.
בראו "לא – והשני בראו; לכבודו –‡Ï‡הקב"ה לכבודו"

שני  מביא אלו ענינים שני ועל אחרת. כוונה שום לשם לא
"ול  שכתוב ממה מסתייע הראשון ענין על È„Â·Îהכתובים:
ל  ימלוך "ה' שנאמר מה מביא השני ענין ועל ÌÏÂÚבראתיו":

„ÚÂ."

ביטול  – בלבד אחת נקודה הוא המלוכה ענין תוכן דהנה,
בהכתרת  בגילוי המתבטא (דבר עצמותם בכל המלך אל העם
שמלכותו  א. ז. ועד", לעולם ימלוך ש"ה' ומאחר המלך).
זולת  אחר ענין לשום מקום נתינת אין הרי תמיד, קיימת יתברך

המלוכה. ענין

את  העם שמכבדים הכבוד הוא הכבוד ענין אמיתית ב.
אחד  מצד ניגודים: שני ישנם למלך העם ביחס והנה, המלך.

ב  הם העם הנהגת ‰˘ÂÂ‡‰כל לשם – ומאידך המלך; לגבי
שהוא  – כו' מאות ושרי אלפים בשרי גם צורך יש המדינה
הוא  כן דארעא, במלכותא שהוא וכשם התחלקות. של ענין

דרקיע  שוים,8במלכותא וקטן גדול יתברך עצמותו מצד ;
עולמות  של התחלקות ישנה ה"גילויים" בחינת ומצד
אודות  מדובר הראשון ובפסוק כו'). ויצירה בריאה (אצילות
ובפסוק  עשיתיו"): יצרתיו ("בראתיו שבמלוכה ההתחלקות
אחת  בהשוואה הכל על שהיא כפי המלוכה בבחינת השני

ועד". לעולם ימלוך "ה' –

האדם  עבודת כללות האדם: בעבודת אלו וענינים
להגיע  עליו אבל דוקא: התחלקות של באופן להיות צריכה

דביטול באופן לעבודה מהתחלקות,ÈÏÏÎגם שלמעלה
האלה9ככתוב  החקים כל את לעשות ה' את ÈÏ¯‡‰"ויצונו

הכוונה  אין עתיד לשון "ימלוך" שכתוב מה (שהרי ה'".
ברמב"ם  המבואר בדוגמת הוא אלא לעתיד, רק יהי' 10שזה

ה  עולם אחרי ·‡בענין שבא אלא עכשיו, גם קיים שהוא ,
שלמעלה  העבודה דידן: בנדון זה דרך ועל הזה. העולם
בבחינת  העבודה ידי ועל לאחרי בא מהתחלקות

.11התחלקות)

ד.1.1.1.1. כה, אחרי ד.3.3.3.3.מ"ג.2.2.2.2.לקו"ת פל"ו, אמור4.4.4.4.ויק"ר לקו"ת
במד"ש. וראה ד. ספ"ד).5.5.5.5.לד, מ"ב שער (מע"ח ספ"ו תניא

ב.6.6.6.6. יג, במדבר7.7.7.7.זכרי' ש"פ תשכ"ח, נצבים ש"פ משיחת
השומעים רשימת פי על – תשמ"א שופטים ש"פ תשל"ח,

מלכותא8.8.8.8.בלבד. כעין דארעא "מלכותא א: נח, ברכות ראה
כד.9.9.9.9.דרקיעא". ו, ספ"ח.10.10.10.10.ואתחנן תשובה הלכות

ש"פ11.11.11.11. תשל"ה, נצו"י ש"פ תשכ"ח, נצבים ש"פ משיחת
בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח במדבר

המשך בעמוד קנא
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ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éðùâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
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Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מֹוליכין  ּבּה, ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ּדר ועל ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר
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ycew zegiyn zecewp
ב"מילי  מזה ההוראה מהי א. במשנתנו: השאלות

"קנין לפרק משנתנו תוכן של הקשר ב. ".˙Â¯‰דחסידותא".
שזהו לא ÌÂÈÒובפרט למה ד. "בעולמו". הדיוק ג. הפרק.

לכבודו". בראו בעולמו הקב"ה שברא מה "כל בקצרה אמר
עשיתיו", אף "יצרתיו – הכתוב סיום גם מביא מדוע ה.
ולכבודי  בשמי הנקרא "כל שנאמר ממה היא ההוכחה והרי

בראתיו".

לתורה  היא ב"לכבודו" הכוונה כמאמר 1והביאור: ,
כמאמר 2רז"ל  הוא התנא וכוונת תורה". אלא כבוד "אין
היינו 3רז"ל  ישראל, ובשביל התורה בשביל נברא שהעולם

וזהו התורה. את ישראל שיקיימו ‡Ï‡בראוÏ‡בכדי
– בעולמו הקב"ה שברא מה "כל כלומר: Ï‡לכבודו",

– –Ï‡בראו" "לכבודו" רק הוא שנברא וזה נברא; הי'
התורה. בשביל

יותר  גדולה היא תורה" אלא כבוד ד"אין והמעלה
ד"תורה יתכן ˜ÔÈמהמעלה דהרי הקודמת, שבמשנה אחד"

ידי  על מתכבד אינו אך ("קנין") מסויים דבר קונה שאדם
למעלה  כבוד מוסיפה שהתורה במשנתנו ההוספה וזוהי זה;

כביכול.

קיבל  "משה – אבות פרקי תחילת בין הקשר [וזהו
"משה לסיומם: מסיני", רומז ˜Ï·Èתורה מסיני" תורה

התורה  את קבל כשרק התורה, דלימוד העבודה לתחילת
גבוהה  הכי הדרגא נרמז ובמשנתנו ללומדה; ומתחיל

תורה"]. אלא כבוד "אין – התורה בלימוד

פסוק  בשמי", הנקרא "כל שכתוב ממה ומסתייע
עשי' יצירה בריאה אצילות העולמות בארבע ,4שמדבר

ועולם  האצילות עולם רק לא כולם, העולמות שכל ללמדך
בו  אין (שלכאורה העשי' עולם גם אלא והיצירה הבריאה

לכבודו. אלא נבראו לא מקום) של "כבודו" משום

"עולם  הוא העשי' עולם לשאול: יש לכאורה אך
אחרא" וסטרא לא 5הקליפות זה שעולם לומר אפשר ואיך ,

שהם  דברים רק "בעולמו": מדייק ולזה לכבודו? אלא נברא
כו') הרשות עניני או קדושה עניני (היינו "לעולם" קיימים
שיתבטלו  אחרא, וסטרא הקליפות לאפוקי לכבודו: נבראו

ככתוב  לבוא, הארץ",6לעתיד מן אעביר הטומאה רוח "ואת
הקב"ה. של לכבודו (בגילוי) נבראו לא שהם

כל  דחסידותא"): (ב"מילי האדם בעבודת מזה ההוראה
ואפילו  האצילות, עולם עד העשי' מעולם כולם, העולמות

הקב"ה) של ("עולמו" סוף האין ‡Ï‡נבראוÏ‡עולמות
צריכה  זו וידיעה האדם. בעבודת תלויים והם ישראל בשביל

ובשלימות  למהוי כדבעי עבודתו לעבוד האדם על להשפיע
משורת  לפנים של ובאופן בהידור התורה קיום – האפשרית

.7הדין 

ãòå íìòì Cìîé 'ä :øîBàå§¥¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤
אינו  הרי זה פסוק ב. ואומר. מאי א. במשנתנו: השאלות

הדרש. לתוכן לכאורה כלל שייך

לומר: יש משנתנו בביאור

שברא  מה שכל – האחד דברים: שני מלמדנו התנא א.
בראו "לא – והשני בראו; לכבודו –‡Ï‡הקב"ה לכבודו"

שני  מביא אלו ענינים שני ועל אחרת. כוונה שום לשם לא
"ול  שכתוב ממה מסתייע הראשון ענין על È„Â·Îהכתובים:
ל  ימלוך "ה' שנאמר מה מביא השני ענין ועל ÌÏÂÚבראתיו":

„ÚÂ."

ביטול  – בלבד אחת נקודה הוא המלוכה ענין תוכן דהנה,
בהכתרת  בגילוי המתבטא (דבר עצמותם בכל המלך אל העם
שמלכותו  א. ז. ועד", לעולם ימלוך ש"ה' ומאחר המלך).
זולת  אחר ענין לשום מקום נתינת אין הרי תמיד, קיימת יתברך

המלוכה. ענין

את  העם שמכבדים הכבוד הוא הכבוד ענין אמיתית ב.
אחד  מצד ניגודים: שני ישנם למלך העם ביחס והנה, המלך.

ב  הם העם הנהגת ‰˘ÂÂ‡‰כל לשם – ומאידך המלך; לגבי
שהוא  – כו' מאות ושרי אלפים בשרי גם צורך יש המדינה
הוא  כן דארעא, במלכותא שהוא וכשם התחלקות. של ענין

דרקיע  שוים,8במלכותא וקטן גדול יתברך עצמותו מצד ;
עולמות  של התחלקות ישנה ה"גילויים" בחינת ומצד
אודות  מדובר הראשון ובפסוק כו'). ויצירה בריאה (אצילות
ובפסוק  עשיתיו"): יצרתיו ("בראתיו שבמלוכה ההתחלקות
אחת  בהשוואה הכל על שהיא כפי המלוכה בבחינת השני

ועד". לעולם ימלוך "ה' –

האדם  עבודת כללות האדם: בעבודת אלו וענינים
להגיע  עליו אבל דוקא: התחלקות של באופן להיות צריכה

דביטול באופן לעבודה מהתחלקות,ÈÏÏÎגם שלמעלה
האלה9ככתוב  החקים כל את לעשות ה' את ÈÏ¯‡‰"ויצונו

הכוונה  אין עתיד לשון "ימלוך" שכתוב מה (שהרי ה'".
ברמב"ם  המבואר בדוגמת הוא אלא לעתיד, רק יהי' 10שזה

ה  עולם אחרי ·‡בענין שבא אלא עכשיו, גם קיים שהוא ,
שלמעלה  העבודה דידן: בנדון זה דרך ועל הזה. העולם
בבחינת  העבודה ידי ועל לאחרי בא מהתחלקות

.11התחלקות)

ד.1.1.1.1. כה, אחרי ד.3.3.3.3.מ"ג.2.2.2.2.לקו"ת פל"ו, אמור4.4.4.4.ויק"ר לקו"ת
במד"ש. וראה ד. ספ"ד).5.5.5.5.לד, מ"ב שער (מע"ח ספ"ו תניא

ב.6.6.6.6. יג, במדבר7.7.7.7.זכרי' ש"פ תשכ"ח, נצבים ש"פ משיחת
השומעים רשימת פי על – תשמ"א שופטים ש"פ תשל"ח,

מלכותא8.8.8.8.בלבד. כעין דארעא "מלכותא א: נח, ברכות ראה
כד.9.9.9.9.דרקיעא". ו, ספ"ח.10.10.10.10.ואתחנן תשובה הלכות

ש"פ11.11.11.11. תשל"ה, נצו"י ש"פ תשכ"ח, נצבים ש"פ משיחת
בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ח במדבר

המשך בעמוד קנא
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:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ידּה ועל האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

"והּוא  ּדקליּפה, ונּוקבא ז"א הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאלם

ּבסֹוד  זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָטעם

לרׁשעים". ְִִָָּפּזּור

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ
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àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ

:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" ּדר(רש"י)את על ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



קסט iriax - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½

øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧
:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ידּה ועל האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

"והּוא  ּדקליּפה, ונּוקבא ז"א הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאלם

ּבסֹוד  זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָטעם

לרׁשעים". ְִִָָּפּזּור

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

iyy ,iying - ck - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

ׁשּמּטעם  לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָרׁשע

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר יט)זה ּביאת (כד, עם ׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לׂשׂשֹון  יהפכּו הּצֹומֹות ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמׁשיח

טֹובים. ּולמֹועדים ְְְֲִִִָּולׂשמחה

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½
áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬

:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤

äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ
:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬

:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«
çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨

:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈
àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ

:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨
àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−
:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ

øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³
:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´

å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤
:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ

:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" ּדר(רש"י)את על ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éùùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§®̈©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬
:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾
éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬

:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−
:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ

:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈
àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−

:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®
:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈

á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ
éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬

:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ
:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤



iriayקע - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית

משפט). חושן ערוך בשולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤

:áàBî úBða-ìà úBðæì íräáírì ïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

âýåýé óà-øçiå øBòt ìráì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−

:ìàøNéaã-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨
LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå írä éLàø̈¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤

:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéåääLî øîàiå §¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½
íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−

:øBrt ìráìåàa ìàøNé éðaî Léà äpäå §©¬©§«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈
äLî éðérì úéðéãnä-úà åéçà-ìà áø÷iå©©§¥³¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½
çút íéëá änäå ìàøNé-éða úãr-ìk éðérìe§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©

:ãrBî ìäàæïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå ¬Ÿ¤¥«©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iå ïäkä©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

çø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷èeéäiå ¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾
ôôô :óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»
להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על נפׁש מסירת איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!

.ïîéñ ç"åðî ,íé÷åñô ã"÷

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

xihtn - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîæïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iåçàáiå ©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«Â©¨ÂŸ

íäéðL-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤§¥¤½

dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®
:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzåèeéäiå ©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾

ôôô :óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

.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

àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì ÷ìá úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàåä ÷øô äëéîá øùò éøúá

äåäéäåìèk íéaø íénr áø÷a á÷ré úéøàL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ©¦´©¦½§©Æ
äe÷é-àì øLà áNr-éìr íéáéáøk ýåýé úàî¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥¥®¤£¤³«Ÿ§©¤Æ

:íãà éðáì ìçéé àìå Léàìæá÷ré úéøàL äéäå §¦½§¬Ÿ§©¥−¦§¥¬¨¨«§¨¨Á§¥¦¸©«£¹Ÿ
øré úBîäáa äéøàk íéaø íénr áø÷a íéBba©¦À§¤̧¤Æ©¦´©¦½§©§¥Æ§©«£´©½©
ïéàå óøèå ñîøå øár-íà øLà ïàö-éøãra øéôëk¦§¦−§¤§¥®Ÿ£¤¯¦¨©²§¨©¬§¨©−§¥¬

:ìévîçéøö-ìr Eãé íøzéáéà-ìëå E:eúøké E ©¦«¨¬Ÿ¨«§−©¨¤®§¨«Ÿ§¤−¦¨¥«
èéñeñ ézøëäå ýåýé-íàð àeää-íBiá äéäåéúákøî ézãáàäå Eaøwî E:E §¨¨³©«©Æ§ª§Ÿ̈½§¦§©¦¬¤−¦¦§¤®§©«£©§¦−©§§Ÿ¤«

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,á÷òé úéøàL (å.eôøviL éøçà eøàMiL íúBà §¥¦©£Ÿ¨¤¦¨£©£¥¤¦¨§

,íéaø íénò áø÷aeôñàiL íéaøä íénòä CBúa §¤¤©¦©¦§¨©¦¨©¦¤¥¨§

.íéãeäé íäéðéa eéäéå ,âBâîe âBb íò íéìLeøé ìò©§¨©¦¦¨§¦§¥¥¤§¦

,'ä úàî ìèkíéîMä ïî 'ä úàî àaL ìhä Bîk §©¥¥§©©¤¨¥¥¦©¨©¦

äe÷é 'äì àlà ,Bì epàéáiL Léàì äe÷iL ãçà ïéàå§¥¤¨¤§©¤§¦¤§¦¤¤¨©§©¤

.øèîe ìè õøàì àéánä àeä ék,íéáéáøkúBtèk ¦©¥¦¨¨¤©¨¨¦§¦¦§¦

.øènä,ìçééì.äå÷úå úìçBz ïBL(æäéøàk ©¨¨§©¥§¤¤§¦§¨§©§¥
,øòé úBîäáa.ìka èìBL íkìî äéäé Ck,øéôëk §©£©©¨¦§¤©§¨¥©Ÿ¦§¦
.øéòö äéøà àeä(èéñeñ ézøëäå,Eaøwî Eàéä ©§¥¨¦§¦§©¦¤¦¦§¤¦

íëúøæòì eàBáiL íäéìò íéðòLð ízàL íéøöî úøæò¤§©¦§©¦¤©¤¦§¨¦£¥¤¤¨§¤§©§¤



קעי iriay - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ

ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית

משפט). חושן ערוך בשולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤

:áàBî úBða-ìà úBðæì íräáírì ïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

âýåýé óà-øçiå øBòt ìráì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−

:ìàøNéaã-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨
LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå írä éLàø̈¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤

:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéåääLî øîàiå §¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½
íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−

:øBrt ìráìåàa ìàøNé éðaî Léà äpäå §©¬©§«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈
äLî éðérì úéðéãnä-úà åéçà-ìà áø÷iå©©§¥³¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½
çút íéëá änäå ìàøNé-éða úãr-ìk éðérìe§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©

:ãrBî ìäàæïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå ¬Ÿ¤¥«©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iå ïäkä©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

çø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ
-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤

:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzå dúá÷èeéäiå ¢¨®̈©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾
ôôô :óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»
להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על נפׁש מסירת איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!
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éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

xihtn - dk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîæïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®
:Bãéa çîø çwiå äãrä CBzî í÷iåçàáiå ©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«Â©¨ÂŸ

íäéðL-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤§¥¤½

dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®
:ìàøNé éða ìrî äôbnä øörzåèeéäiå ©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«©¦«§¾

ôôô :óìà íéøNrå äraøà äôbna íéúnä©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
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5:375:388:428:439:139:1410:2710:2820:1120:1220:3920:4019:5420:52ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:276:289:209:219:529:5311:0211:0320:1720:1820:4220:4320:0020:54ארה"ב, מיאמי )ק(

5:165:178:298:319:029:0310:1910:2020:2920:3121:0121:0320:1321:20ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:095:108:278:288:588:5910:1610:1720:3320:3521:0621:0720:1721:22ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:496:509:109:129:399:4010:3710:3818:1818:1918:4118:4218:0118:46בוליביה, לה-פס )ח(

5:235:248:599:009:319:3210:5510:5622:0322:0522:4522:4721:4623:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:245:259:009:019:329:3210:5510:5622:0322:0422:4422:4621:4623:13בלגיה, בריסל )ק(

6:416:438:518:529:229:2410:1710:1917:3317:3417:5717:5817:1618:06ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:266:288:378:389:089:0910:0310:0417:2117:2217:4517:4617:0417:53ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:374:388:168:178:478:4810:1210:1321:2521:2622:0822:1021:0822:37בריטניה, לונדון )ק(

4:354:358:198:208:508:5110:1710:1821:4521:4622:3222:3421:2823:07בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:394:398:198:208:518:5210:1610:1721:3521:3722:2022:2221:1922:26גרמניה, ברלין )ק(

5:095:108:458:469:169:1710:3910:4021:4321:4422:2422:2521:2622:29גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:466:478:558:579:259:2710:2010:2117:3117:3217:5617:5717:1418:01דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

5:596:008:458:469:179:1810:2510:2619:2019:2119:4419:4519:0319:49הודו, בומביי )ח(

5:545:558:418:429:139:1410:2010:2119:1619:1819:4019:4219:0019:46הודו, פונה )ח(

4:424:438:098:108:418:4210:0210:0320:4720:4821:2421:2620:3021:30הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:298:428:439:159:1610:3110:3220:4120:4321:1321:1520:2521:19טורקיה, איסטנבול )ק(

5:596:009:089:099:409:4110:5510:5720:5320:5421:2321:2420:3621:28יוון, אתונה )ק(

5:065:078:318:329:049:0510:2410:2521:0421:0621:4121:4320:4821:47מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:506:519:429:4310:1210:1311:2011:2220:2420:2620:4920:5020:0820:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:598:019:409:4110:1310:1410:5811:0017:0117:0117:3117:3216:4317:36ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:015:028:008:018:318:329:429:4319:0819:0919:3319:3518:5119:39נפאל, קטמנדו )ח(

6:576:589:269:289:5910:0011:0111:0219:1419:1519:3619:3818:5719:42סינגפור, סינגפור )ח(

4:084:097:507:508:208:219:469:4721:0521:0721:4921:5120:4821:55פולין, ורשא )ק(

6:246:268:428:439:159:1610:1310:1417:5417:5518:1718:1817:3718:22פרו, לימה )ח(

5:465:479:109:119:429:4311:0111:0321:3721:3922:1222:1421:2022:33צרפת, ליאון )ק(

5:425:429:139:149:449:4511:0711:0822:0122:0322:4022:4221:4423:04צרפת, פריז )ק(

5:385:398:168:178:458:479:499:5118:1618:1818:3918:4017:5918:44קולומביה, בוגוטה )ח(

5:315:328:518:529:239:2410:4110:4221:0621:0721:3921:4120:4921:58קנדה, טורונטו )ק(

5:015:028:248:258:568:5710:1610:1720:4920:5121:2421:2620:3321:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:305:318:338:349:069:0710:1910:2120:0220:0420:3020:3219:4520:36קפריסין, לרנקה )ק(

5:125:139:019:029:339:3311:0111:0122:4122:4323:3223:3422:2423:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:374:378:328:329:029:0210:3110:3222:2322:2523:1823:2022:070:01רוסיה, מוסקבה )ח(

5:215:228:478:489:209:2110:4010:4121:2221:2421:5922:0121:0622:05רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:235:238:528:539:239:2410:4410:4521:3021:3222:0822:0921:1422:29שווייץ, ציריך )ק(

5:485:498:298:309:019:0210:0710:0818:4918:5119:1319:1418:3219:18תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קעה לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:335:348:338:349:059:0610:1710:1819:5019:5220:1720:1919:3120:30באר שבע )ק(

5:285:298:308:319:029:0310:1510:1619:5419:5520:2120:2319:2520:35חיפה )ק(

5:285:298:318:329:029:0310:1410:1619:5219:5320:1920:2019:1320:30ירושלים )ק(

5:325:338:328:339:059:0610:1710:1819:5119:5320:1920:2019:3320:33תל אביב )ק(

4:484:498:198:208:508:5110:1210:1321:0221:0421:4021:4220:4522:03אוסטריה, וינה )ק(

7:307:329:229:239:549:5510:4310:4417:1117:1217:3917:4016:5417:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:005:018:258:268:578:5810:1710:1820:5520:5721:3121:3320:3821:37אוקראינה, אודסה )ק(

4:244:257:537:548:258:269:469:4720:3520:3621:1221:1420:1821:18אוקראינה, דונייצק )ק(

4:344:358:038:048:358:369:579:5820:4720:4921:2521:2720:3121:31אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:514:528:248:258:578:5810:2010:2121:2121:2222:0122:0321:0422:07אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:424:428:168:178:488:4910:1210:1321:1521:1721:5721:5820:5922:02אוקראינה, קייב )ק(

5:305:318:538:549:259:2610:4510:4621:1821:1921:5321:5421:0122:14איטליה, מילאנו )ק(

6:036:058:378:399:079:0810:1010:1118:2618:2718:4918:5018:0918:54אקוואדור, קיטו )ח(

7:567:589:519:5210:2310:2511:1411:1517:5217:5318:1918:2017:3518:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:039:0410:5210:5311:2211:2412:1012:1118:2918:3018:5818:5918:1119:03ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:375:388:488:499:209:2110:3610:3720:3820:3921:0821:1020:2121:14ארה"ב, בולטימור )ק(

5:205:218:358:369:069:0710:2310:2420:3420:3521:0521:0720:1721:22ארה"ב, ברוקלין )ק(

5:215:228:358:369:079:0810:2410:2520:3320:3421:0421:0620:1621:22ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:505:519:089:099:409:4110:5810:5921:1621:1721:4821:5020:5922:06ארה"ב, דטרויט )ק(

6:176:189:169:179:489:4910:5911:0020:2720:2820:5320:5520:1021:06ארה"ב, היוסטן )ק(

5:375:388:428:439:139:1410:2710:2820:1120:1220:3920:4019:5420:52ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:276:289:209:219:529:5311:0211:0320:1720:1820:4220:4320:0020:54ארה"ב, מיאמי )ק(

5:165:178:298:319:029:0310:1910:2020:2920:3121:0121:0320:1321:20ארה"ב, ניו הייבן )ק(

5:095:108:278:288:588:5910:1610:1720:3320:3521:0621:0720:1721:22ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:496:509:109:129:399:4010:3710:3818:1818:1918:4118:4218:0118:46בוליביה, לה-פס )ח(

5:235:248:599:009:319:3210:5510:5622:0322:0522:4522:4721:4623:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:245:259:009:019:329:3210:5510:5622:0322:0422:4422:4621:4623:13בלגיה, בריסל )ק(

6:416:438:518:529:229:2410:1710:1917:3317:3417:5717:5817:1618:06ברזיל, ס. פאולו )ח(

6:266:288:378:389:089:0910:0310:0417:2117:2217:4517:4617:0417:53ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

4:374:388:168:178:478:4810:1210:1321:2521:2622:0822:1021:0822:37בריטניה, לונדון )ק(

4:354:358:198:208:508:5110:1710:1821:4521:4622:3222:3421:2823:07בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:394:398:198:208:518:5210:1610:1721:3521:3722:2022:2221:1922:26גרמניה, ברלין )ק(

5:095:108:458:469:169:1710:3910:4021:4321:4422:2422:2521:2622:29גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:466:478:558:579:259:2710:2010:2117:3117:3217:5617:5717:1418:01דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

5:596:008:458:469:179:1810:2510:2619:2019:2119:4419:4519:0319:49הודו, בומביי )ח(

5:545:558:418:429:139:1410:2010:2119:1619:1819:4019:4219:0019:46הודו, פונה )ח(

4:424:438:098:108:418:4210:0210:0320:4720:4821:2421:2620:3021:30הונגריה, בודפשט )ק(

5:285:298:428:439:159:1610:3110:3220:4120:4321:1321:1520:2521:19טורקיה, איסטנבול )ק(

5:596:009:089:099:409:4110:5510:5720:5320:5421:2321:2420:3621:28יוון, אתונה )ק(

5:065:078:318:329:049:0510:2410:2521:0421:0621:4121:4320:4821:47מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:506:519:429:4310:1210:1311:2011:2220:2420:2620:4920:5020:0820:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:598:019:409:4110:1310:1410:5811:0017:0117:0117:3117:3216:4317:36ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:015:028:008:018:318:329:429:4319:0819:0919:3319:3518:5119:39נפאל, קטמנדו )ח(

6:576:589:269:289:5910:0011:0111:0219:1419:1519:3619:3818:5719:42סינגפור, סינגפור )ח(

4:084:097:507:508:208:219:469:4721:0521:0721:4921:5120:4821:55פולין, ורשא )ק(

6:246:268:428:439:159:1610:1310:1417:5417:5518:1718:1817:3718:22פרו, לימה )ח(

5:465:479:109:119:429:4311:0111:0321:3721:3922:1222:1421:2022:33צרפת, ליאון )ק(

5:425:429:139:149:449:4511:0711:0822:0122:0322:4022:4221:4423:04צרפת, פריז )ק(

5:385:398:168:178:458:479:499:5118:1618:1818:3918:4017:5918:44קולומביה, בוגוטה )ח(

5:315:328:518:529:239:2410:4110:4221:0621:0721:3921:4120:4921:58קנדה, טורונטו )ק(

5:015:028:248:258:568:5710:1610:1720:4920:5121:2421:2620:3321:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:305:318:338:349:069:0710:1910:2120:0220:0420:3020:3219:4520:36קפריסין, לרנקה )ק(

5:125:139:019:029:339:3311:0111:0122:4122:4323:3223:3422:2423:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:374:378:328:329:029:0210:3110:3222:2322:2523:1823:2022:070:01רוסיה, מוסקבה )ח(

5:215:228:478:489:209:2110:4010:4121:2221:2421:5922:0121:0622:05רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

5:235:238:528:539:239:2410:4410:4521:3021:3222:0822:0921:1422:29שווייץ, ציריך )ק(

5:485:498:298:309:019:0210:0710:0818:4918:5119:1319:1418:3219:18תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840
Israel

USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org
קבצים: להורדת

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il-E-mail: chazak@zahav.net.il
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